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Framtida rekryterares bedömning av arbetssökande med ett före detta 
missbruk 

 
Hawler Eliassi 

Nathalie Modigh 
 

 
Personer som missbrukar eller har missbrukat droger har svårigheter att få 
en anställning och det beror delvis på chefers attityder till dessa människor. 
Dessa personer upplever att chefer inte känner förtroende för dem på grund 
av deras missbruk vilket gör att de inte får samma möjlighet till arbete som 
personer som inte missbrukar/missbrukat. Syftet var att undersöka framtida 
rekryterares bedömning av attityd, arbetsprestation och tillitsintention till 
arbetssökande med ett före detta missbruk utifrån den arbetssökandes kön 
och missbrukstyperna alkohol och narkotika. Deltagare var 128 
personalvetarstudenter, varav 97 kvinnor. Deltagarna visade sämre attityd 
till arbetssökande med tidigare missbruk än till arbetssökande utan tidigare 
missbruk. Gällande arbetsprestation och tillitsintention blev resultatet inte 
signifikant. Det fanns inget signifikant resultat beträffande alkohol och 
narkotika eller kön. Arbetssökande med tidigare missbruk kan möjligen 
räkna med att möta en mer negativ attityd och ibland även sämre förväntad 
arbetsprestation men möts av samma tillit som arbetssökande utan tidigare 
missbruk. 
 
Keywords: attitude, job performance, substance abuse, employers, 
employment barriers 

 
 

Inledning 
 

Attityd till missbruk 
 
Att förändra attityder är en svår uppgift eftersom en individuell attityd kan vara nära knuten 
till personliga värderingar, trossystem, eller är en viktig aspekt av människors själv (Selleck 
& Redding, 1998). Attityder gällande personer med missbruk har undersökts inom många 
olika områden. Psykologer och praktikanter i en studie av Knox (1976) bedömde att personer 
som missbrukade droger som exempelvis heroin och amfetamin upplevdes som farliga medan 
de som däremot missbrukade cannabis ansågs som ofarliga. I Sydafrika bedömdes även före 
detta cannabis-användare som mindre farliga men då i jämförelse med människor som 
missbrukade alkohol (Sorsdahl, Stein, & Myers, 2012). Personer med ett alkoholmissbruk 
bedömdes som farligare än cannabis-användare och anledningen till det trodde forskarna 
kunde bero på den allmänt kända alkoholproblematik som existerade i landet och hur denna 
påverkade samhället, exempelvis genom att den bidrog till våld, brott och skador som 
relaterades till alkohol. Hart (1975) gjorde en studie om gymnasielevers attityder till 
alkoholism och narkotikamissbruk där deltagarna hade ungefär samma attityder till personer 
med missbruksproblem. De betraktade alkoholmissbruk och annat drogmissbruk som 
likvärdigt. Gymnasieeleverna bedömde även att personer med alkoholmissbruk hade större 
svårigheter att kontrollera sitt intag av alkohol än vad en person med narkotikamissbruk hade. 
I en studie med juridikstuderande från Louisiana undersöktes attityder till droger där låga 
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poäng på skalan, mindre än cirka 42, som användes gav en rehabiliterande attityd och höga 
poäng, över cirka 44, gav en bestraffande attityd. Resultatet visade att deltagarna hade 
bestraffande attityder till droger och personer med ett drogmissbruk. Minst bestraffande 
attityd hade de juridikstuderande som hade erfarenheter av droganvändning på fritiden 
(Miederhoff, Ray, Brombach, Vogel, & Liston, 1981). 

Negativa attityder till personer med missbruk inom sjukvården kan ses som ett problem då 
vårdpersonal ibland har svårt att hantera dessa personer på ett optimalt sätt på grund av 
vårdpersonalens negativa attityder gentemot dem (Rassool, 2007). Sjuksköterskors 
föreställningar till och attityder om alkoholpåverkade patienter var betydligt mer negativa än 
föreställningar om nyktra patienter (Selleck & Redding, 1998). I England gjordes en studie 
gällande attityder hos läkare, sjuksköterskor och sjukvårdsassistenter till patienter med ett 
drogmissbruk där forskarna fann att läkare över 30 år hade sämst attityd till patienter med 
missbruk medan läkare under 30 år hade högst värden (Raistrick, Tober, & Unsworth, 2015). 
En upptäckt i studien var att respondenterna som hade fått utbildning i drogmissbruk hade en 
mer positiv attityd till missbruk än de som inte hade någon utbildning. Däremot fanns det 
anledning till att tro att missbruk inte togs på så stort allvar på sjukhus där personalen hade 
arbetsuppgifter som främjade personer med missbruk att söka hjälp då det exempelvis var 
mindre än 50 % av läkarna som skickade en remiss till specialistsjukhus angående 
patienternas missbruk. 
	  
Anställning och missbruk  
	  
Missbruket kostar samhället mycket pengar och det är många personer med ett missbruk som 
går arbetslösa. I en studie med 1190 deltagare med ett intravenöst drogmissbruk i Kanada 
hade knappt en tredjedel av respondenterna någonsin haft ett vanligt arbete (Richardson, 
Wood, Li, & Kerr, 2010). I en studie av Friedman, Granick, Utada och Tomko (1992) 
framkom det att det fanns en negativ korrelation mellan droganvändning/missbruk och 
arbetsprestation. Det förelåg en tendens till att personer med alkohol och annat drogmissbruk 
uppvisade sämre arbetsprestation men det var viktigt att förmedla att det även förekom 
anställda som använde droger som inte uppvisade en sämre arbetsprestation. Resultatet från 
en annan studie med 400 deltagare i Malaysia men då med ett tidigare missbruk visade att 
majoriteten höll med om att det uppstod svårigheter med att få en anställning på grund av sin 
bakgrund och många av respondenterna som hade ett arbete kände av ett lågt stöd från sin 
arbetsgivare (Fauziah et al., 2011). Större delen av deltagarna uttryckte starkt att arbetsgivare 
betalade ut lägre lön till anställda med ett tidigare missbruk även med vetskap om den 
anställdas tillräckliga kompetens. Så mycket som 78.5 % av respondenterna svarade även att 
många arbetsgivare inte hade något förtroende för anställda som tidigare missbrukat. 

Ett annat resultat av Baldwin, Marcus och De Simone (2010) visade att det inte fanns 
någon signifikant skillnad gällande möjlighet till anställning mellan personer utan ett tidigare 
missbruk och personer med ett tidigare missbruk. Däremot fanns ett samband mellan personer 
med ett tidigare missbruk och jobbförlust det senaste året. De som hade ett tidigare missbruk 
rapporterade fler jobbförluster än anställda utan tidigare missbruk. Anledning till detta 
bekräftades inte i studien men forskarna diskuterade kring att om eller när information om ett 
tidigare missbruk hos en anställd nådde ut till kollegor och arbetsgivare kunde misstankar om 
återfall och minskad produktivitet väckas och vara en orsak till ett avsked. En liknande teori 
hade även McFarland, Lierman, Penner, McCamant och Zani (2003) där chefer, upplevde att 
anställda undvek att fråga om bidrag för behandling av missbruk men att det ofta skedde när 
det gällde fysisk hälsa eller tandvård. Diskussionen kring detta var då att anställda gärna 
undvek att prata om ett pågående missbruk med arbetsgivaren eftersom studien även visade 
att cheferna trodde minst på att personer med alkohol eller annat drogmissbruk kunde komma 
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tillbaka till arbetet efter behandling. En liknande argumentation fördes även av Elliott och 
Shelley (2006) om att anställda med missbruk avstod från att söka hjälp hos arbetsgivaren då 
det fanns risker för jobbförlust och för stigmatisering. Ett liknande resultat visade att anställda 
som haft eller hade ett exempelvis kokainmissbruk hade lättare att förneka detta för 
arbetsgivaren än en person med ett alkoholmissbruk (Friedman et al., 1992). Detta för att 
respondenterna svarade att ett kokainmissbruk hotade jobbanställningen mer än ett 
alkoholmissbruk.  

Attityder hos sjuksköterskor till kollegor som var kemiskt beroende dvs hade ett 
regelbundet intag av exempelvis alkohol, läkemedel och andra droger, visade sig vara 
stöttande och att det låg i yrkets ansvar att erbjuda hjälp. Dessa sjuksköterskor såg också det 
kemiska beroendet som en sjukdom (Byron-Smith, 1992). Trots resultatet kom forskarna även 
fram till att program för sjuksköterskor bör innehålla utbildning om att arbeta och hantera en 
kollega med kemiskt beroende. Resultatet från Knox (1976) visade att deltagarna uppfattade 
missbruk som en sjukdom, de menade även att det krävdes behandling för missbruk och att 
personer som använde droger förtjänade en läkartid. 
	  
	  
Chefers attityder till anställda med missbruk 
	  
Många chefer har oftast sin egen syn på vem som är passande som anställd. Manning och 
White (1995) beskrev att 73 % av cheferna aldrig skulle anställa en arbetssökande som har ett 
alkoholmissbruk och 66 % som aldrig skulle anställa en arbetssökande som har schizofreni. 
Dessa siffror trodde studiens författare berodde på fördomar och bristande kunskap hos dessa 
chefer. I en studie av Negura och Maranda (2008) var syftet att undersöka chefers attityder till 
att ha en anställd med missbruk på sitt företag. Studien resulterade i fyra olika attityder; 1. 
Sluten: Cheferna såg en anställning av en person med ett missbruk som en för stor risk för 
företaget kopplat till produktion. 2. Tolerant: Här var cheferna villiga att hjälpa anställda med 
ett missbruk som redan fanns i företaget, exempelvis öppna missbruksprogram, eftersom 
cheferna bedömde att stress och andra arbetsfaktorer kunde vara en bidragande orsak till 
missbruk. Däremot var de emot att anställa nya ”missbruksproblem”. 3. Ambivalent: Dessa 
chefer accepterade inte anställda med missbruk i företaget men hade en positiv inställning till 
att lösa problemet på en samhällsnivå, utanför företaget. 4. Stöttande: Stöttande chefer ansåg 
att så länge målet i företaget, det vill säga produktionen, följdes fanns det inga anledningar till 
att inte anställa en person med missbruk. En arbetssökande som inte fick en anställning på 
grund av sitt missbruk utsätts då för diskriminering. Precis som i studien av Raistrick et al. 
(2015) fick även denna undersökning ett resultat som belyste att utbildning om drogmissbruk 
gav positiv effekt på attityder till personer som använde droger. Deltagarna i studien som 
genomgått en utbildning om drogmissbruk visade också högre grad av positiv attityd (Negura 
& Maranda, 2008). En annan aspekt av Baldwin, Marcus och De Simone (2010) vara att om 
en arbetssökande inte uppnådde kvalifikationerna som krävs på grund av kognitiva brister i 
samband med ett missbruk hade chefen rätt att säga ifrån om en anställning utan att anklagas 
för diskriminering.  

I flera studier framkom det både positiva och negativa attityder kring anställda med ett 
pågående eller tidigare missbruk. McFarland et al. (2003) kom fram till att 44 % av cheferna, 
som var respondenterna, graderade missbruk av alkohol och narkotika precis som fysiska 
hälsoproblem. Däremot hamnade alkohol- och narkotikabehandling lägst i värde gällande 
chefernas förtroende till behandling av anställda i jämförelse med fysisk hälsovård, tandvård, 
synvård, mental hälsovård, anställdas assistentprogram och receptbelagda läkemedel. En 
annan sak att notera i studien var att deltagarna bedömde att alkohol-/narkotikabehandling 
hade svårt att få anställda att återvända till arbetet efter behandlingen. 
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Genus och missbruk 
 
För att nämna några skillnader mellan män och kvinnor med ett missbruk visade det sig i 
vinjettstudien av (Sorsdahl et al., 2012) att det i allmänhet förelåg en mer negativ attityd till 
kvinnor som missbrukade cannabis och metamfetamin än till män med samma 
missbruksproblem som kvinnorna. En förklaring till detta kunde vara den generella synen på 
kvinnan som i Sydafrika skulle ansvara för hemmet och barnen men också för att 
metamfetamin kopplades till sexuell tillgänglighet det vill säga ett omoraliskt beteende. 
Däremot gav de vinjetter som handlade om kvinnor kopplat till ett alkoholmissbruk upphov 
till en mer positiv reaktion där deltagarna även kunde tänka sig erbjuda sin hjälp, än när det 
handlade om män som missbrukade alkohol. Detta resultat var för forskarna oväntat och det 
diskuterades kring att utfallet kunde bero på den allmänna synen, med andra ord, att kvinnor 
som drack alkohol var mindre associerade till negativa handlingar som exempelvis brott och 
våld men vidare forskning krävdes för att fastställa anledningen (Sorsdahl et al., 2012). 
Utifrån en kohortstudie i Kanada som startade 1996 med personer med intravenöst missbruk 
som på eget initiativ deltog, gjordes en ny studie med 1190 deltagare mellan 1999-2003. 
Resultatet visade att män med ett intravenöst missbruk hade två och en halv gånger större 
chans till en anställning än kvinnor med samma missbruk (Richardson et al., 2010). 
 
 
Återfall och missbruk 
 
En studie resulterade i att 40-60 % av personer som gått på behandling för droger fick återfall 
inom ett år efter avslutad behandling (Schmidt & Weisner, 1993). Anledningen till att det var 
så pass många som fick återfall trodde forskarna kunde bero på att missbruk behandlades som 
ett akut tillstånd. De menade att missbruk istället borde behandlas på samma sätt som en 
kronisk sjukdom. En annan studie från USA med 2966 klienter som innehöll resultat från ett-
års uppföljning visade att behandling i minst tre månader minskade risk för återfall (Hubbard, 
Craddock, Flynn, Anderson, & Etheridge, 1997). Gällande Sverige gjordes en undersökning 
med ett litet stickprov som handlade om missbruksåterfall hos personer upp till 20-års ålder 
(Petrell, Blomqvist, & Lundqvist, 2005). Femtio ungdomar fick genomgå en behandling för 
ett cannabismissbruk som pågått under minst ett halvår. Behandlingen pågick i 6-7 veckor. 
Resultatet visade att 60 % av deltagarna var efter avslutad behandling fria från missbruk, 14% 
hade ett återfall och 26 % hade ett flertal.  
 
 
Syfte och hypoteser 
 
Det som framkom i forskning om att attityder till personer med missbruk var både positivt 
och negativt men när det handlade om att arbeta uppstod det problematik. Chefer hade svårt 
att känna tillit till dessa människor och trodde att de inte kommer bidra till produktivitet på 
samma sätt som anställda utan missbruk (Negura & Maranda, 2008). Det har dock gjorts få 
studier gällande arbetssökande med ett tidigare missbruk och hur arbetsgivare känner inför att 
ha en sådan person arbetandes på sitt företag. Det var därför både relevant och intressant att se 
om deltagarnas bedömning påverkades av att den arbetssökande hade ett tidigare missbruk. 
Syftet med denna studie var att undersöka om ett tidigare missbruk hos den arbetssökande 
hade någon påverkan på deltagarnas attityder till den arbetssökande, hur väl de uppskattade 
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arbetssökandes arbetsprestation och hur hög tillitsintention deltagarna kände till den 
arbetssökande.  

En genomgående frågeställning som låg i fokus var om de olika missbrukstyperna alkohol 
och narkotika hade någon påverkan på attityd, tillitsintention och arbetsprestation. Sedan 
utformades även tre hypoteser. Hypotes 1ab utformades utifrån att kvinnor blev bemötta med 
en mer negativ attityd än män gällande narkotika men tvärtom när det gällde alkohol 
(Sorsdahl et al., 2012). Hypotes 2a grundades på forskning om att anställda med ett tidigare 
missbruk inte upplevde att arbetsgivare hade förtroende till dem på grund av missbruket 
(Fauziah et al., 2011).  Hypotes 3a utformades med utgångspunkt från Negura och Maranda 
(2008) där en av attityderna hos chefer var sluten, att chefen inte ville ha anställda med 
missbruk i sitt företag då det hotade produktiviteten. Detta kopplades enligt författarna till att 
arbetsprestationen hos anställda med missbruk betraktades som lägre än hos icke missbrukare. 
Hypotes 2b och 3b utifrån att män med ett injektionsmissbruk hade två gånger större chans till 
en anställning än kvinnor (Richardson et al., 2010). 
 
1a) Före detta missbrukare möts av en mer negativ attityd än icke-missbrukare 
1b) Kvinnliga före detta missbrukare möts av en mer negativ attityd än manliga före detta 
missbrukare 
 
2a) Före detta missbrukare förväntas prestera mindre på arbetet än icke-missbrukare 
2b) Kvinnliga före detta missbrukare förväntas prestera mindre på arbetet än manliga före 
detta missbrukare 
 
3a) Före detta missbrukare möts av mindre tillit än icke-missbrukare 
3b) Kvinnliga före detta missbrukare möts av mindre tillit än manliga före detta missbrukare 
 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
I studien deltog 128 personalvetarstudenter, varav 97 kvinnor (75.7%) från två mellanstora 
orter i Mellansverige med vardera ca 150 000 invånare. Ålder varierade från 20-43 ålder (M = 
24.74, SD = 3.61). Urvalet bestod av sammanlagt fyra klasser där studenterna studerade på 
termin två, tre och fyra. Anledningen till att denna målgrupp valdes var för att undersöka 
personer som hade/kommer få kunskap om rekryteringsprocesser och personalansvar och val 
av ort utsågs utifrån vilka högskolor som hade personalvetarutbildningar. Det externa 
bortfallet var 11. Internt bortfall existerade inte. Respondenterna fick ingen ersättning för 
deltagandet.  
 
 
Material 
 
Som tillvägagångssätt användes gruppenkäter med anledning av att det ansågs som den mest 
lämpliga metoden för denna studie då bortfallen oftast är små och det är en bra metod att 
använda i skolmiljöer där deltagarna är samlade på plats. Varje enkät inleddes med 
information om enkätstudien, de etiska forskningsprinciperna och syftet som var att 
undersöka personers bedömning av en arbetssökande utifrån en fiktiv personbeskrivning som 
författarna själva konstruerat. Till undersökningen utformades sex olika enkäter. De 
oberoende variablerna var målpersonens kön (man/kvinna) och bakgrund med två nivåer (ej 
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missbruk/missbruk) och tre nivåer (ej missbruk/alkohol/narkotika). Såhär formulerades 
vinjettexten där vinjettpersonerna hade ett före detta missbruk: 
 

Maria [Martin] är sökande till en fast tjänst som ekonom på Finans Bank i 
Uppsala. Maria [Martin] är 30 år gammal. Maria [Martin] tog studenten 
efter 3 år på gymnasiet med inriktning ekonomi. Maria [Martin] har goda 
språkkunskaper i engelska, utöver sitt modersmål svenska. Maria [Martin] 
tog körkort vid 20-års ålder. Anställningar: 18-20 år – ekonomiassistent på 
Allemans Bank i Uppsala. 24-27 år – ekonomiassistent på Lagergren Bank i 
Enköping. 27-30 år – ekonom på Statsbanken i Knivsta. Maria [Martin] 
växte upp med sin mamma, pappa och tre år yngre bror en mil utanför 
Uppsala. Hon [Han] har sen tidig ålder haft lätt med matematik och har 
alltid tyckt om att gå i skolan. På fritiden gillar Maria [Martin] att gå ut och 
springa och att laga mat, speciellt när hon [han] får bjuda familj och vänner. 
Hon [Han] har även ett stort intresse för resor. Marias [Martins] 
framtidsplaner är att skaffa sig erfarenheter och arbeta sig uppåt för att så 
småningom arbeta som ekonomichef. [Maria [Martin] har från 20-23 års 
ålder missbrukat Alkohol [Narkotika]. Hon [Han] är 6 år tillbaka drogfri 
utan återfall.]. 
 

 
Den sista meningen i vinjetten stod för manipulationen vilket uteslöts från enkäterna där 
vinjettpersonen inte hade något tidigare missbruk. De tre beroendevariablerna presenteras 
nedan. 
 
Attityd. Attityd definieras som en psykologisk tendens som uttrycks när en individ reagerar 
negativt eller positivt på ett attitydobjekt (Eagly & Chaiken, 1993).  Del 1 i enkäten bestod av 
attitydpåståenden kring den arbetssökande där deltagarna skulle uppskatta hur väl dessa 
stämde på den arbetssökande utifrån deras personliga uppfattning. Då författarna ville mäta 
studenternas attityd till den arbetssökande konstruerades ett instrument med sju påståenden 
där ett högt värde signalerade positiv attityd. Anledningen till att författarna skapade ett eget 
instrument var brist på kända skalor gällande attityder som passade till studiens syfte. De sju 
påståendena var ”Maria/Martin verkar vara en snäll person”, Maria/Martin verkar vara en 
otrevlig person (skalvänd)”, Maria/Martin verkar vara trygg i sig själv”, Maria/Martin verkar 
vara en obehaglig person (skalvänd)”, Maria/Martin verkar vara en god människa”, 
Maria/Martin verka vara godhjärtad” och ”Maria/Martin verkar vara en elak person 
(skalvänd)”. Påståendena besvarades på en femgradig skala från 1 (instämmer inte) till 5 
(instämmer helt). Cronbach’s alfa för attityd redovisades till .86.  
 

Arbetsprestation. Arbetsprestation enligt den klassiska teorin som regerat inom forskning 
är ett mått på den anställdas individuella prestation med utgångspunkt i respektive 
organisation (Campbell, McCloy, Oppler, & Sager, 1993). Första delen i del 2 innehöll en 
uppmaning om att studenterna skulle föreställa sig en chefsposition där de hade ansvar för 
rekrytering och sedan svara på påståenden om den arbetssökandes förväntade 
arbetsprestation. Skalan konstruerades helt av författarna. Kända skalor som hittades hade för 
många påståenden vilket skulle ha gjort enkäten för tung eller hade frågor i sig som inte mätte 
det som studien var avsedd att mäta. Skalan bestod av åtta påståenden ”Maria/Martin kommer 
ta på sig mer arbete än vad som krävs av henne”, ”Maria/Martin kommer att utföra sina 
arbetsuppgifter i tid”, ”Maria/Martin kommer alltid i tid till arbetet”, ”Maria/Martin kommer 
inte att ta sitt arbete på allvar (skalvänd)”, ”Maria/Martin kommer att redovisa ett 
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arbetsresultat som är över förväntan”, ”Maria/Martin kommer att få beröm av dig för ett bra 
utfört arbete”, ”Maria/Martin kommer få beröm av dig för ett bra utfört arbete” och 
”Maria/Martin kommer inte ta hänsyn till arbetsuppgifternas deadline (skalvänd)”. Svaren 
besvarades på en femgradig skala från 1 (mycket osannolikt) till 5 (mycket sannolikt). 
Cronbach’s alpha för arbetsprestation redovisades till .78. 
 

Tillitsintention. Anledningen till att tillitsintention användes istället för tillit var på grund 
av att Gill, Boies, Finegan och McNally (2005) menade att tillit var en intention till 
risktagning. I och med att deltagarna skulle föreställa sig en chefsposition och uppskatta hur 
de kände inför att lita på den arbetssökande menade författarna att det kunde kopplas till ett 
risktagande, så tillitsintention betraktades då som väl passande för studien. Andra delen i del 2 
innehöll en uppmaning om att studenterna skulle förställa sig en chefsposition där de hade 
ansvar för rekrytering av den arbetssökande och sedan svara på påståenden om deras 
tillitsintention till den personen. För att mäta tillitsintentionen användes en skala tagen från 
Genschou (2007) där sex av påståendena var formulerade av författaren själv och resterande 
fyra frågor byggda på ett instrument utarbetat av Mayer och Davis (1999). Några exempel på 
dessa påståenden var ”Jag skulle kunna låta Maria/Martin ensam få representera företaget i 
möten med en viktig potentiell kund” och ”Jag önskar verkligen att det fanns något bra sätt att 
hålla lite extra uppsikt över Maria/Martin (skalvänd)”. Svaren besvarades på en femgradig 
skala från 1 (mycket osannolikt) till 5 (mycket sannolikt).  Cronbach’s alpha för tillitsintention 
redovisades till .87. 
 
 
Procedur 
 
Innan enkäterna delades ut till deltagarna gjordes en pilotstudie på en mindre testgrupp för att 
få en uppfattning om tolkning av frågor och svarsalternativ men även för att utesluta 
eventuella felskrivningar. För att skapa en ytterligare validitet granskades frågorna av en 
handledare och två studiekollegor. För att komma i kontakt med respektive högskola 
skickades mail ut till studievägledarna. Studievägledarna gav i sin tur ut mailadresser till de 
lärare som hade ansvar för personalvetarprogrammet och/eller hade föreläsningar för 
personalvetarstudenterna under den perioden författarna avsåg att dela ut enkäter. 
Kursansvarig/förläsare meddelade föreläsningarnas tid och plats. 
De sex enkäterna placerades i systematisk ordning ett till sex och delades ut på plats. Vid 
samtliga föreläsningar inledde författarna med en presentation om sig själva och om studiens 
syfte som var att bedöma en arbetssökande utifrån en fiktiv roll som personalchef. Det 
förklarades också att all information som studenterna gav i samband med enkäterna 
behandlades med konfidentialitet, att deltagandet var frivilligt, att studenterna kunde avbryta 
när som helst, och att uppgifterna endast används för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 
2011). Sedan delades enkäterna ut slumpmässigt till deltagarna där var och en besvarade en 
enkät. Eftersom det var ett frivilligt deltagande så blev de som avstod från deltagandet 
uppmanade att lämna tillbaka enkäten blank. Sammanlagt samlades 128 enkäter in. Inför 
analysen slogs missbrukstyperna alkohol och narkotika ihop till en bakgrundsvariabel. 
Författarna ville ha denna uppdelning i enkäten för att dessa ansågs som de vanligaste 
missbrukstyperna och studien hade blivit mindre intressant om uppdelningen hade uteslutits. 
Fokus låg fortfarande på om det förelåg någon skillnad mellan arbetssökande med eller utan 
ett tidigare missbruk. Att se om det fanns någon skillnad mellan missbrukstyperna bestämdes 
utifrån nyfikenhet, där av studiens frågeställning.   
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Resultat 
 

Studiens material analyserades med hjälp av korrelations- och variansanalys. En Pearson 
korrelation gjordes mellan kön, ålder och beroendevariabler. Detta presenterades i Tabell 1. 
Ingen signifikant korrelation fanns mellan deltagarnas kön och beroende variablerna och 
tabellen visade även att ingen signifikant korrelation förelåg mellan respondenternas ålder och 
beroende variablerna. 
 
Tabell 1 
Medelvärden, standardavvikelser och Pearson korrelation för oberoende och beroende 
variabler 
 

Variabel 1 2 3 4 M SD 
1. Kön a     - - 
2. Ålder -.152    24.74 3.61 
3. Attityd .073 -.032   4.09 0.62 
4. Arbetsprestation -.016 -.002 .616**  3.78 0.54 
5. Tillitsintention .123 .162 .519** .435** 3.51 0.65 

a Man = 1, Kvinna = 2.  
* p. <.05, ** p.<.01 
 
För att pröva hypotes 1 gjordes en 2 (kön: man/kvinna) x 2 (bakgrund: ej missbruk/missbruk) 
ANOVA för oberoende mätningar med attityd som beroende variabel. Resultatet visade en 
signifikant huvudeffekt av bakgrund F(1,124) = 4.60, p = .034, eta2 = .04, där deltagarna visade 
mindre positiv attityd till före detta missbrukare (M = 4.01, SD = 0.58) än till icke-
missbrukare (M = 4.26, SD = 0.67). Detta gav stöd åt hypotes 1a. Det fanns dock ingen 
huvudeffekt av kön F(1,124) = 0.02, p = .901 och gav inte stöd åt hypotes 1b (se Figur 1). Det 
förelåg ingen interaktionseffekt mellan kön och bakgrund F(1, 124) = 0.46, p = .496. För att se 
om det förelåg någon skillnad mellan missbrukstyperna gjordes en 2 (kön: man/kvinna) x 3 
(missbrukstyp: ej missbruk/alkohol/narkotika) ANOVA för oberoende mätningar men fann 
ingen huvudeffekt för missbrukstyp F(1,82) = 0.05, p = .083. Frågeställningen som ville ta reda 
på om det förelåg någon skillnad mellan missbrukstyperna alkohol och narkotika kunde 
utifrån beroende variabel attityd bekräfta att det inte fanns någon signifikant skillnad.  
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Figur 1. Attityd till arbetssökande som en funktion av bakgrund och kön.  
 
Hypotes 2 testades med en 2 (kön: man/kvinna) x 2 (bakgrund: ej missbruk/missbruk) 
ANOVA för oberoende mätningar med arbetsprestation som beroende variabel (se Figur 2). 
Det fanns en stark tendens till en huvudeffekt av bakgrund F(1,124) = 3.76, p = .055 där 
deltagarna visade mindre förväntad arbetsprestation till före detta missbrukare (M = 3.71, SD 
= 0.52) än till icke-missbrukare (M = 3.91, SD = 0.56). Resultatet är dock inte tillräckligt 
starkt för att stödja hypotes 2a. Resultatet visade ingen huvudeffekt av kön F(1,124) = 0.06, p = 
.802, vilket inte stämde överens med hypotes 2b. En svag tendens till en signifikant 
interaktionseffekt fanns mellan kön och bakgrund F(1,124) = 2.77, p = .098. För att se om det 
fanns någon huvudeffekt av missbrukstyp gjordes en 2 (kön: man/kvinna) x 3 (missbrukstyp: 
ej missbruk/alkohol/narkotika) ANOVA för oberoende mätningar men resultatet var inte 
signifikant F(1,82) = 0.89, p = .349. Frågeställningen som ville ta reda på om det förelåg någon 
skillnad mellan missbrukstyperna alkohol och narkotika kunde utifrån beroendevariabeln 
arbetsprestation kunde bekräfta att det inte fanns någon signifikant skillnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Arbetsprestation till arbetssökande som en funktion av bakgrund och kön.  
 
Hypotes 3 prövades med hjälp av en 2 (kön: man/kvinna) x 2 (bakgrund: ej 
missbruk/missbruk) ANOVA för oberoende mätningar med tillitsintention som beroende 
variabel (se Figur 3). Huvudeffekten för bakgrund var inte signifikant F(1,124) = 0.05, p = .831 
och hypotes 3a kunde inte stödjas. Det förelåg ingen signifikant huvudeffekt av kön F(1,124) = 
1.37, p = .243 vilket inte kunde stödja hypotes 3b. Det fanns inte heller någon 
interaktionseffekt mellan kön och bakgrund F(1,124) = 2.59, p = .110. Det gjordes en 2 (kön: 
man kvinna) x 3 (missbrukstyp: ej missbruk/alkohol/narkotika) ANOVA för oberoende 
mätningar för att se om det fanns någon huvudeffekt av missbrukstyp men visade ingen 
signifikant skillnad F(1,82) = 0.82, p = .367. Frågeställningen som ville ta reda på om det 
förelåg någon skillnad mellan missbrukstyperna alkohol och narkotika kunde utifrån 
beroendevariabeln tillitsintention kunde bekräfta att det inte fanns någon signifikant skillnad. 
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Figur 3. Tillitsintention till arbetssökande som en funktion av bakgrund och kön.  

 
 

Diskussion 
 

Studien syftade till att undersöka personalvetarstudenter som efter examen hade behörigheter 
till anställning som rekryterare, hur deras attityd, tillitsintention och förväntad arbetsprestation 
påverkades av att den arbetssökande hade ett före detta missbruk. Det studerades även ifall 
kön och de två olika missbrukstyperna alkohol och narkotika hade någon påverkan på 
deltagarnas svar. Hypotes 1a får stöd av resultatet då deltagarna visar en mer negativ attityd 
till arbetssökande med före detta missbruk än till arbetssökande som inte har något tidigare 
missbruk. Det var väntat och det finns många olika anledningar till det. Dels har missbrukare 
målats upp av samhället som svaga, oberäkneliga och farliga människor och det är många 
som syns till ute på gatorna utan att vara i sitt fulla sinnesbruk, där då andra människor 
relativt lätt kan iaktta deras beteende och fördomar bekräftas. Enligt Sorsdahl et al. (2012) 
ansågs personer som har ett missbruk som farliga men graden av fara berodde då på vilken 
drog som användes. Det kan även vara så att människor med ett före detta missbruk sällan 
talar om det eftersom det möjligtvis var en period i livet där deras hälsa inte var optimal. Att 
välja att inte berätta en sådan detalj för arbetsgivaren skulle då kunna vara bra eftersom den 
detaljen uppenbarligen påverkar negativt hur arbetsgivaren ser på den arbetssökande. 

Resultatet för hypotes 1b, som inte får något stöd, visar att kön på den arbetssökande med 
ett före detta missbruk inte spelar någon roll för deltagarna gällande attityd. I tidigare 
forskning i Sydafrika fanns det en skillnad i attityd till män respektive kvinnor som 
missbrukade droger men att forskarna trodde det berodde på det ansvar en kvinna hade 
gentemot hem och barn (Sorsdahl et al., 2012). En orsaksförklaring till att denna studie inte 
visar någon skillnad kan bero på att Sverige har utvecklats i snabbare takt och betydelsen av 
att båda föräldrar bär ansvar för hem och barn ligger i fokus på ett annat sätt än i Sydafrika. 

Hypotes 2a stämmer nästintill överens med resultatet. Deltagarna uppskattar inte en mindre 
förväntad arbetsprestation hos arbetssökande med ett före detta missbruk än till arbetssökande 
utan ett tidigare missbruk, men det är på gränsen till signifikant. Resultatet hade förmodligen 
blivit signifikant med fler deltagare. Det finns många olika anledningar till detta resultat. 
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Delvis skulle det kunna bero på att respektive deltagare föreställer sig som en chef utifrån de 
fyra olika attityderna sluten, ambivalent, tolerant och stöttande som Negura och Maranda 
(2008) kom fram till i deras studie. En chef har såklart som mål att föra ett företag vidare och 
uppnå de mål som är utsatta och därför ligger ofta produktiviteten i fokus. Många av 
deltagarna kan då möjligtvis ha haft både en sluten, ambivalent eller tolerant attityd till 
personer med ett missbruk för att stå bakom hypotesen om att ett före detta missbruk bidrar 
till sämre arbetsprestation. Eftersom McFarland et al. (2003) visade att chefer ansåg att 
anställda med drogmissbruk hade svårast att återkomma till arbetet efter en avslutad 
behandling kan det också möjligtvis vara en orsak till att chefer inte vill anställa en person 
med eller utan ett före detta missbruk. Dels för personen kan behöva läggas in på behandling 
eller inte tar sina arbetsuppgifter på allvar, vilket sänker upplevelsen av den personens 
arbetsprestation och som vi nämnde tidigare verkar produktivitet spela en betydande roll för 
chefer.  

För att diskutera ytterligare en förklaring till varför hypotes 2a nästan får stöd skulle det i 
allra enklaste form kunna vara på grund av fördomar. En del personer som missbrukar kan 
ibland vistas utomhus där människor cirkulerar dagligen och det kan då hända att de inte 
diskreta med sitt intag av droger samtidigt som beteenden eventuellt väcker frågor kring 
varför de inte arbetar. Där av skapas eventuellt misstron om en optimal arbetsprestation hos 
personer som missbrukar och så generaliseras dessa fördomar på alla människor som har eller 
har haft med missbruk att göra. Samhället behåller alltså de stereotypa föreställningarna kring 
personer som missbrukar och bär med sig dem in i exempelvis rekryteringsprocesser 
(Winther-Jørgensen & Phillips (2000). Dessvärre verkar det som att antalet deltagare som har 
den stöttande attityden är färre till antalet dvs de som inte har något emot personer med ett 
missbruk i företaget, vilket kan tyckas vara oroväckande då perspektivet på en stöttande 
attityd både känns moget och framåtriktat. För att på sikt få ut fler anställda med 
rekryteringsansvar i företag som har den stöttande attityden gentemot arbetssökande med före 
detta missbruk vore ett förslag att införa utbildning om missbruk och viktig information där 
till, då det visade sig att utbildning i drogmissbruk ger en mer positiv syn på personer som 
missbrukar (Raistrick et al., 2015). På så sätt kan det öka sannolikheten för personer som både 
missbrukar och som haft ett tidigare missbruk att få en chans på arbetsmarknaden och i alla 
fall få möjlighet att visa vad de går för. 

Angående den arbetssökandes arbetsprestation spelar inte könen på personen någon roll 
utan arbetsprestation är oberoende av om den arbetssökande med ett före detta missbruk är en 
man eller en kvinna, och är då inte stödjande till hypotes 2b. Resultatet är välkomnande även 
fast det inte ger något stöd till hypotesen, för oavsett vad författarna tror skulle det fortfarande 
ha varit olyckligt om resultatet visade att könen faktiskt spelade roll utifrån arbetsprestation. 
Det skulle kunna ses som ett tecken på att jämställdheten gör avtryck hos allt fler människor 
och det känns hoppfullt att denna studie inte fick liknande resultat som Richardson et al. 
(2010) där de manliga intravenösa missbrukarna hade två gånger större chans till en 
anställning än kvinnor med samma livsstil. 

Hypotes 3a, att arbetssökande med ett tidigare missbruk möts av mindre tillit än 
arbetssökande utan missbruk kan heller inte stödjas. När en individ enligt Giddens (1996) ger 
sin tillit till någon så förutsätter det att individen är medveten om vissa risker, och deltagarna 
kan uppleva ett risktagande att anställa en ny person till ett företag oavsett om det handlar om 
en person med eller utan ett tidigare missbruk. Oavsett om en person aldrig missbrukat eller 
har missbrukat så handlar det om vilken vem den arbetssökande är idag och inte om hur han 
eller hon bör handla, utan även också om vem han eller hon vill vara.  

Vidare visar resultatet inget stöd för hypotes 3b. Deltagarnas tillitsintention till den 
arbetssökande med ett före detta missbruk är oberoende av vilket kön personen har. Detta 
resultat är oväntat av författarna. Att det inte blir en signifikant skillnad kan bero på att 
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kvinnliga och manliga deltagare gått igenom samma svårighet i livet eller har bekanta som 
gjort och har en förståelse för arbetssökande med ett före detta missbruk oavsett kön. 
Eftersom Raistrick et al. (2015) visade att utbildning om missbruk gav mer positiv attityd 
borde en liknelse kunna dras med den erfarenhet deltagarna möjligtvis har om missbruk som 
de fått på ett eller annat sätt. Om en rekryterare väljer att anställa en person med ett tidigare 
missbruk så måste hon/han vara medveten om att behandla denna individ likvärdigt med de 
andra i personalen oavsett om det är en kvinna eller man, med eller utan tidigare missbruk. 
Deltagarna kan också ha samma åsikt som de stöttande cheferna, nämligen att det är en fråga 
om diskriminering att inte anställa någon på grund av ett missbruk (Negura & Maranda, 
2008). 

Frågeställningen ville undersöka om deltagarnas svar på beroende variablerna påverkades 
av om vinjettpersonerna hade missbrukat alkohol eller narkotika men resultatet visade inga 
signifikanta skillnader. På samma sätt i Hart (1975) där gymnasieeleverna hade samma attityd 
oavsett om det gällde alkohol eller andra droger kan det också vara en möjlig förklaring till 
utfallet av denna studie. Deltagarna kan se ett missbruk som missbruk oavsett vad personen 
har varit beroende av. Att Sorsdahl et al. (2012) fick ett resultat där personer som missbrukar 
alkohol ansågs som farligare än personer som använde cannabis trodde forskaren berodde på 
alkoholproblematiken i det landet. I Sverige finns det personer som missbrukar alkohol men 
att det inte blev ett signifikant resultat kan bero på att deltagarna inte betraktar 
alkoholmissbruk som så pass stort problem, eller uppenbarligen inte värre än 
narkotikamissbruket. Deltagarna, som i framtiden har behörighet som rekryterare, betraktar 
inte ett narkotikamissbruk som värre än alkohol gällande arbetsprestation och tillitsintention. 
Det kan bedömas som ett hoppfullt resultat då tidigare forskning visade att anställda som hade 
eller missbrukade narkotika hade lättare till förnekelse av sitt missbruk för arbetsgivaren än 
de som hade eller missbrukade alkohol eftersom de ansåg att ett kokainmissbruk hotade 
jobbanställningen mer än ett alkoholmissbruk Friedman et al. (1992). Det skulle möjligtvis 
kunna tolkas som att inte anställda känna sig obekväma i att berätta vilken typ av missbruk 
som de brottas med utan alla missbrukstyper anses som likvärdiga.  
 
 
Studiens begränsningar 
 
Studien har en del metodologiska begränsningar som är relevant att ta hänsyn till.  På grund 
av brist på tid är studien baserad på studenter från endast två orter vilket kan ha påverkat 
studiens resultat och hotar den externa validiteten. Nackdelen med detta är att studien går 
miste om andra värdefulla åsikter och bedömningar som kan ha resulterat i fler signifikanta 
resultat. En annan begränsning i studien som blir en konsekvens av tidsramen är valet av 
studenter som deltagare istället för färdigutbildade rekryterare. Nackdelen med detta val av 
deltagare blir att de saknar full kunskap om rekrytering men också erfarenhet som också kan 
väga tungt i en bedömning av en arbetssökande. Däremot skall det dock belysas att det inte 
var vilka studenter som helst utan studenter som i framtiden är behöriga till att arbeta som 
rekryterare. Något som kan ha gett mer signifikanta resultat gällande de två olika typerna av 
missbruk är om narkotika hade preciserats till en speciell sort, exempelvis amfetamin. Även 
om allt är klassat som narkotika finns det andra droger som exempelvis cannabis, och där av 
skulle det möjligtvis funnits en enkätfråga som undrade vilken drog deltagaren relaterade till 
ordet narkotika. 

Det går inte att utesluta att studiens reliabilitet kan vara hotad. Även fast pilotstudiens 
deltagare inte påpekar några fel eller misstolkningar går det inte att utesluta att 
försökspersonerna tolkar innehållet i undersökningen annorlunda. Något som ytterligare kan 
försvaga reliabiliteten och som bör beaktas vid tolkning av resultaten är frånvaro av en 
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kontrollfråga i enkäten som bekräftar att manipulationen lyckats. Även fast det förekommer 
en tydlig rad om manipulationen i personbeskrivningen kan den ha varit för vag. Vid frågor 
om deltagarens attityd, arbetsprestation och tillitsintention till vinjettpersonen är det värt att 
beakta att individerna kan ha tenderat att svara utifrån social önskvärdhet, som kan ha bidragit 
till de få signifikanta resultaten.  
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