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Komiskt eller avskyvärt? 

En studie om attityder till bakrus på arbetsplatser 

Minna-Sofi Hawée 

 

 

 

 

Alkoholens påverkan på människor är vida känt och intresset 

för attityden till bakrus på arbetsplatser uppkom som en 

fortsättning av en studie som visade att alkoholkonsumtionen 

var mer utpräglat inom Handels men mindre i Vård och 

Omsorg. Syftet med den här studien var att se om attityden 

till bakrus på arbetsplatser skiljde sig åt och om Handels är 

mer accepterande till bakrus än Vård och Omsorg. Det 

användes en enkät med attitydskalor som skulle mäta attityd 

till bakrus och den delades ut på utvalda omvårdnads-

boenden och butiker i Uppland, totalt svarade 103 personer 

på enkäten. Resultatet visade på en skillnad avseende 

attityder till medarbetare som kommit bakfulla till arbetet för 

de olika yrkeskategorierna. Personal inom handels var mer 

accepterande till bakrus på arbetsplatser än inom Vård och 

Omsorg. Ett förslag till framtida studier är att forska i om det 

finns ett samband mellan en faktisk alkoholkonsumtion och 

attityder till rus/bakrus bland medarbetare på arbetsplatser. 

 

Keyword; alcohol, attitude, hangover, colleague, workplace 

 

 

Inledning 

 
”Med alkohol kan man döpa fartyg, önska lycka, nedkalla förbannelser, ingå avtal, bryta 

vänskapsband, försonas, råka i gräl”. ”Livets vatten kan också vara ett dödligt gift” (Löfgren 

& Nelson-Löfgren, 1980, sid.148). Några citat som illustrerar alkohol på ett tänkvärt och 

naket sätt. Under barns uppväxt matas de med ständiga traditioner och myter om alkohol men 

information fås också via media och andra personer runt omkring. Barn har en relativ klar bild 

av alkohol och dess verkan på människor redan vid sju år ålder (Löfgren & Nelson-Löfgren, 

1980).  

 

Alkohol och ungdomar  

Det sociala mediet och fenomenet Facebook är ett påverkansobjekt till tonåringars attityder 

till alkohol och alkoholanvändning (Litt & Stock, 2011). Yngre tonåringar kommer lätt åt att 

se äldre tonåringars alkoholvanor och bilder på alkoholrustillstånd och påverkas sedan av det. 

Attityden till alkoholen, enligt studien, normaliseras och tar ett accepterande uttryck då 

ungdomarna får en vilja att göra så själva. Om det är Facebook som är den verkliga orsaken 

till att alkoholkonsumtionen bland tonåringar och ungdomar har ökat de senaste åren förtäljer 

dock inte statistiken. Folkhälsoinstitutet gör årligen efterforskningar i ämnet och på uppdrag 

av Regeringen gjordes också en jämförelse mellan alkoholkonsumtion och ohälsa bland 
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ungdomar, (Malmgren, Ljungdahl, & Bremberg, 2008). Från 1990-talet och framåt har 

alkoholkonsumtionen och psykisk ohälsa sakta stigit bredvid varandra och tidssambandet 

tyder möjligen på att de påverkar varandra. Det nämndes också att undersökningar gjorts i 

samband med självskadebeteende/självmords-försök. Pojkar var mindre representerade vid 

självskadebeteende där flickorna låg högre i antalet självskadebeteende, men pojkar begår 

däremot fler genomförda självmord än flickor. Alkoholens roll i detta beteende är ju 

övertygande, då alkohol enligt grundligt granskad statistik som samlats ihop i denna rapport, 

funnits med i bilden vid de flesta av tillfällena då självskadebeteende/ självmord ägt rum.  

    En annan synvinkel på ungdoms drickande är de alarmerande kognitiva problemen och 

riskerna som kommer av alkoholintag hos unga personer (Donald, Zeigler, Wang, Yoast, & 

Dickinson, 2005). Alkoholrelaterade störningar har uppmärksammats då intaget av alkohol 

börjat innan 14 års ålder, då ungdomarna dels upplever minnesluckor och alkoholförgiftning i 

högre utsträckning än äldre personer men det kan också ge hjärnskador som påverkar 

inlärning och intellektuell utveckling samt att det ökar risken för alkoholmissbruk senare i 

livet. Vidare visar studier på att barn/ungdomar till familjer med utvecklad alkoholism kände 

av mer av bakrus än andra ungdomar i familjer utan alkoholproblem (Sherry, & Earleywine, 

1999). Detta kan enligt studien leda till en riskökning av att utveckla alkoholism då behovet 

av återställare ökar för att lindra symtomen av bakrus. 

 Antagande om ett socialt arv hos familjer med alkoholproblematik styrks enligt olika 

forskningar. Föräldrars förhållningssätt till alkohol kan ha en avgörande betydelse för 

ungdomars drickande (Mares, Van der Vost, & Lichtwarck-Aschoff, 2011). En förringande 

attityd leder till ökad alkoholkonsumtion hos tonåringar och har föräldrarna själva 

alkoholproblem ökar riskbruket hos barnen. Risken för allvarligt alkoholmissbruk hos 

ungdomar visades sig även öka om båda föräldrarna led av alkoholism än om bara en förälder 

hade problemet (Swaim, Beauvais, Walker, & Silk-Walker, 2011).  

 Ett asocialt alkoholdrickande hos ungdomar och föräldrar med alkoholprolem som 

gemensam nämnare styrker tidigare teser i ämnet (Chalder, Elgar, & Bennett, 2006). 

Drickandet hos barnen till de alkoholiserade föräldrarna motiverades av att de kände 

meningslöshet, att de vill glömma problem och för att de tyckte om berusningen och de drack 

i större utsträckning i ensamhet än i sociala sammanhang än de barn som inte hade 

alkoholiserade föräldrar. Det finns även tendenser att när alkoholen tar över individer och 

alkoholisten skapas, så blir alkoholismen värre om det finns inom den närmaste familjen (Lee, 

Jee, Jee Ihn-Geun, & Ihn-Geun, 2013). 

 

 

Alkoholens baksida 

 
Att alkohol har för- och nackdelar är ingen hemlighet. Konstaterande av följderna av 

alkoholbruk kan uppgå till 30 olika fysiska sjukdomar som till exempel diabetes, cancer, 

neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar men också psykiska sjukdomar och 

beteendestörningar samt att det sociala livet blir negativt drabbat (Rehm, 2011). Den mest 

omtalade sjukdomen gemene man ofta förknippar med alkoholmissbruk är levercirrhos, det 

vill säga skrumplever. Vid skrumplever med dödlig utgång uppges det att upp emot 80% 

orsakas av alkohol (Norström, 1997). Därmed är inte sagt att alkoholen är 

sjukdomsframkallande i alla lägen. Måttliga mängder alkohol i förhållande till individens 

kapacitet att kroppsligt ta hand om alkoholen orsakar inga allvarliga sjukdomar (Skog, 2005). 

Även mindre konsumtion av alkohol kan vara stämningshöjande och motverka uppkomsten 

av depression hos individer men vid överdriven konsumtion skapar alkoholen snarare 

depression än förhindrar det. (Gea, et al., 2013). 
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    Alkoholberusningen är ofta orsaken till olika brott i samhället. Dödsolyckor i trafiken där 

alkoholpåverkade förare har omkommit har varierat mellan 17 till 27 fall per år under åren 

2000-2013. I början av 2000 –talet var anmälda rattfylleribrott 14 000 för att nå kulmen 2008 

med 17 000 anmälda rattfylleribrott för att sedan minska (Öberg, 2014). Tyvärr går dock 

trenden inte att fastställa. ”Många barn avlas under rus, men då sker också många dråp” 

(Löfgren & Nelson-Löfgren, 1980, sid.148) är ett målande citat. 

 

 

Människans attityd till alkohol 

 
Med attityd menas att man har ett vetande, en föreställning och uppfattning om något. 

Attityden kan innehålla negativa likväl som positiva värderingar om objekt som värderas 

(Radovani, 2000). En studie bland äldre personer gjord i Finland ville forskarna veta vad 

personerna hade för förhållningssätt till sitt drickande genom att benämna orsakerna och 

anledningarna till drickandet. Rapporten visade att 59% drack alkohol för att ha kul och festa. 

Övriga anledningar till alkoholkonsumtion var; ”av sociala skäl: 54%, ”medicinskt ändamål”, 

20% och ”vid måltider” 14% (Immonen, Valvanne, & Pitkälä, 2011). Övrigt att tillägga var 

att ju äldre alkoholkonsumenten var ju mer användes alkohol för medicinska ändamål medan 

de yngre sa sig använda alkohol på grund av sociala skäl. 

 Attityden till alkoholen ter sig olika men i en studie gjord i Kaliforninen, undersöktes 

attityden till alkohol hos dels alkoholister, nyktra alkoholister och icke beroende 

alkoholkonsumenter med hypotes om att attityden till alkohol är olika hos de olika grupperna 

(McPherson, & Lynne, 2013). Det visades sig att de personer som var eller hade varit 

alkoholberoende hade negativ attityd till alkohol, medan kontrollgruppen, de icke beroende 

respondenterna i undersökningen, hade en positiv attityd till alkohol.  

 

 

Upplevelser och kännetecken på bakrus 

 
 Bakrus heter det i fackmässigt vokabulär men i vardagsmun kallas det bakfylla eller 

baksmälla. Enligt Alcohol Hangover Severity Scale (AHSS), som är en skala som mäter 

bakruseffekter (Penning, Adele Bus, Olivier. & Vester, 2013) är definitionen av bakrus; 

huvudvärk, klumpighet, apati, svettningar, frossa, hjärtklappning, förvirring, magont, 

koncentrationssvårigheter, törst, illamående, trötthet, yrsel och ibland ångest, depression och 

samvetsförebråelser som en följd av berusning med alkohol eller narkotika. 

    Efter längre tids missbruk övergår bakruset i abstinenssymtom. Dessa symtom visar sig då 

promillehalten närmar sig noll men trots att den når noll kan efterdyningarna av alkoholruset 

pågå upp till 36 timmar efter att upphört med intaget av alkohol. Oavsett missbruk eller inte 

hos en person så kan det också under denna period personers energi och snabbhet vara sänkt 

fastän personen själv inte upplever det så (Löfgren & Nelson-Löfgren, 1980). Däremot är det 

inte sagt att den upplevda baksmällan stämmer överens med den faktiska baksmällan. I en 

studie har forskare under kontrollerade former portionerat ut alkohol i en viss mängd till 

försökspersoner för att sedan, när baksmällan ska vara ett faktum, låtit deltagarna fylla i sina 

upplevda efterdyningar enligt en skala med nio påståenden där de fick skatta sina symtom 

från ”inga alls” till ”kraftiga symtom”. Skalan kallas ”Acute hangover scale” (Howland, 

Roshenow, Allensworth-Davies, Greece, Almeida, Minsky, Arnedt, & Hermos, 2008). Skalan 

innefattade om de upplevde symtom på bakfylla som nämndes tidigare. Även en 

kontrollgrupp fanns med i studien, där forskarna undersökte placeboeffekten. Av 

placebodeltagarna upplevde 97% ingen bakfylla, men av de som intagit riktig alkohol svarade 

23 % av deltagarna att de inte upplevde någon bakfylla. 45% upplevde en mild bakfylla 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=yrsel
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=ångest
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=depression
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=samvetsförebråelser
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=abstinenssymtom
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medan 32% av deltagarna upplevde kraftig bakfylla. Dock gjordes ingen undersökning på hur 

den faktiska promillenivån i blodet egentligen såg ut hos deltagarna. Antagande kan göras att 

den upplevda bakfyllan faktiskt kan vara bra, jämfört med den icke-upplevda, för människan 

kan bli lurade att tro att de är nyktra fast de inte är det.  

 

 

Alkohol och arbete 

 
Alkoholkonsumtionen är olika människor emellan och det är också skillnad inom olika 

yrkesgrupper. Eriksson och Olsson (2006) har studerats just alkoholkonsumtion (och 

narkotika) bland elva olika yrkesgrupper. Resultatet visade att inom Vård och Omsorgs 

medarbetare var alkoholkonsumtionen minst omfattande, främst bland äldre kvinnor. Inom 

Restaurangbranschen, Media/reklam och Handels fanns en hög alkoholkonsumtion, främst 

bland yngre män men yngre kvinnor låg på riskkonsumtion inom Restaurang. En annan studie 

om alkoholintag inom Restaurang visade att 85, % av respondenterna i studien dricker efter 

jobbet, och 35% har kommit bakfulla till arbetet (Moore, Ames, Duke, & Cunradi, 2012). 

    Många människor tillbringar många timmar av sina liv på sina arbeten och något som har 

en klar avgörande roll i attityderna kring alkoholkonsumtion och arbete är den 

organisationskultur som råder. Kulturen är de värderingar och normer som påverkar hur 

människor handlar i olika situationer i vardagen (Kronstam, 2002). Normer skapas efter hur 

människan ser på det som sker och värderingar skapas av erfarenheter och i en 

organisationskultur finns många olika skeenden att definiera och värdera utifrån de normer 

som finns. Har ett företag med en chefsförebild, en avslappnande attityd till alkohol på och 

omkring arbetsplatsen, kommer det avspeglas på arbetstagarna och efterlevandet av 

arbetsmiljölagen och alkohol- och drogpolicyn på företaget kan bli svår att uppnå. En 

fallstudies slutsats hänvisar också till den kulturella inverkan på alkoholsynen på en 

arbetsplats (Ames, Delaney, & Janes, 1992). Alkoholpolitiken på en arbetsplats kan vara 

avgörande för om arbetstagare utvecklar ett arbetsrelaterat alkoholmissbruk, och en avgörande 

roll är företagsledningens kontroller och egna inställning till alkoholdrickande. Även 

alkoholtillgängligheten spelar in men om företaget ändå har en tydlig policy och 

alkoholpolitik mildrar det ändå drickande, hur nära ansluten och tillgänglig alkoholen än är. 

    Utbildning i ämnet alkohol, riskbruk och missbruk gynnar också en lägre 

alkoholkonsumtion bland arbetstagare, visar en studie från USA (Bennett, Patterson, 

Reynolds, Wiitala, & Lehman, 2004). Det som hade mest genomslagskraft och påverkade 

mest hos medarbetarna var ändå kurser i gruppbildningar, stresshanteringsmetodik och 

arbetspolitik. Även anställningsstöd och drogtester påverkade och det visade sig minska 

alkoholrelaterade problem från 20 % till 11 %. I Australien analyserades unga lärlingar, under 

en tvärsnittstudie, på en arbetsplats utan alkoholpolicy och tillgång till alkohol på 

arbetsplatsen. Av dessa använde 40% av lärlingarna regelbundet cannabis- och alkohol i och 

omkring arbetsplatsen. (Pidd, Boeckmann, & Morris, 2006 ). Det jämfördes med arbetsplatser 

där tillgången till alkohol var strypt, samt att alkoholpolicy fanns och det visade sig att 

alkohol och cannabiskonsumtionen var lägre vilket tolkades som ett företags inställning till 

alkohol och droger och alkoholpolitik kan vara direkt avgörande och mycket förebyggande i 

kampen mot alkoholism och drogmissbruk. 

    Dock inträffar det att alkoholismen kommer in på arbetsplatser. Första tecknet på 

alkoholproblem hos anställda, som medarbetare noterat, är en bevittnad bakfylla men vid 

fortgående problem upplevdes ökad nervositet, ökad irritabilitet, röda ögon, känslighet för 

åsikter om sitt eget drickande samt undvikande av chefer och kollegor för att bara nämna 

några tecken (Maxwell, 1960). Studier visar att även om alkohol kan öka den positiva 

stämningen mellan kollegor på arbetet under till exempel festliga tillställningar, kan den lika 

http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Maxwell,+Milton+A/$N?accountid=12245
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gärna vara en metod för att lindra arbetsångest och lindra stress hos arbetstagare (Walker, & 

Bridgman, 2013). Forskningen visar åter igen att organisationer kan ha ett visst inflytande på 

sina medarbetare i förhållningssätt till alkoholkonsumtion och sitt eget drickande.  

    Enligt arbetsmiljölagen är företag skyldiga att upprätta arbetsanpassning och rehabilitering 

utifrån arbetstagarens behov. Detta innefattar inte bara fysisk- och psykisk ohälsa utan även 

missbruk (Arbetsmiljöverket, 1994). Arbetsgivaren skall dessutom klargöra vilka interna 

regler och rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra 

berusningsmedel i arbetet.” står det även som tillägg i författningssamlingen. Det innebär att 

företag har en tydlig policy som fastställts och som beskriver det förhållningssättet företaget 

har gentemot alkohol- och droger på arbetsplatsen.  

    Lagen är alltså tydlig, lika så de flesta alkohol- och drogpolicys, men i gemene mans mun 

kan acceptansen bland arbetstagarna, för alkohol på arbetsplatsen vara oklar. Attityderna till 

bakrus på arbetsplatser kan vara en förklarande del av att en del företag ibland har svårt att 

uppmärksamma och hjälpa personer med problem. Dessutom kan kanske attityderna till 

bakrus på arbetsplatserna, som en del av organisationens kultur, dels på chefsnivå och på 

medarbetarnivå, skapa mer alkoholproblem i samhället än vad det borde (Walker & 

Bridgman, 2013). 

 

 

Syfte 

 

Tidigare nämndes en studie där det framkom att i några yrken drack respondenterna mer och i 

andra yrken mindre (Eriksson & Olsson, 2006). I denna studie valdes Handels och Vård och 

Omsorg som undersökningskategorier då det kan antas att det dricks mer alkohol inom 

handels än vad det gör i Vård och Omsorg. Säkert finns många orsaker till att det konsumeras 

olika mycket alkohol i olika grupper av yrkesutövare men en frågeställning värd att undersöka 

var huruvida den faktiska attityden till alkohol och framför allt bakrus bland arbetstagarna ser 

ut i de två yrkeskategorierna. Hypotesen är att i de yrkeskategorier där personer dricker mest 

alkohol också har den mest accepterande attityden till bakrus hos kollegor på arbetsplatsen. 

Frågor som således ställs för att undersöka hypotesen redovisas nedan. 

 

1. Finns det någon skillnad avseende attityd till bakrus mellan de två 

yrkeskategorierna Handels och Vård och Omsorg? 

2. Finns det någon skillnad mellan yngre och äldre personer i kategorierna Handels 

respektive Vård och Omsorg avseende attityd till bakrus på arbetsplatsen? 

3. Finns det någon skillnad mellan kategorierna Handels respektive Vård och 

Omsorg avseende attityd till bakrus om de själva kommit bakfulla till arbetet? 

 

 

 Metod 

 

Deltagare 

 
Inom Handels användes personal i dagligvaruhandeln som respondenter och totalt delades 100 

enkäter ut och besvarade enkäter blev 44 stycken (44% ) varav 11 var svar från män. Inom 

Vård och Omsorg valdes omvårdnadsboenden ut och lika som i Handels delades 100 enkäter 

ut. 59 personer svarade (59% ) varav två män. Genomsnittsåldern i yrkeskategorierna totalt 

var 37 år (18-65 år, SD = 12.83). Totalt deltog 103 personer. Ingen kompensation delades ut. 
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Material 

 
De efterfrågade bakgrundsvariabler i enkäten var; ålder och kön. Tidigare forskning kring 

ämnet attityd fanns att tillgå, så även skalor för enkätundersökningar men det fanns ingen 

skala som mätte attityd till just bakrus på arbetsplatser. Men hjälp av litteratur kring 

attitydskalor, frågeställningar och påståenden (Robinson, Shaver, & Wrightsman, 1991) och 

en handbok i enkätmetodik (Ejlertsson, 2005) samt McBurney och White´s bok om 

forskningsmetoder (2010), så utformades en helt ny skala i ämnet. Skalornas syfte var att 

mäta om man hade en kritisk attityd eller en accepterande attityd till det som inträffat i en 

historia som inledde enkäten (Robinson, Shaver, & Wrightsman, 1991). Den löd: ”Föreställ 

dig att en kollega, på din nuvarande arbetsplats, en morgon kommer till jobbet och är kraftigt 

bakfull. Hur ställer du dig till det?” Därefter följer de olika påståendeskalorna och enkäten 

innehöll tio olika påståenden som alla omfattades av en sju-gradig svarsskala från 1 

(instämmer) till 7 (instämmer inte). Frågorna som ställdes är följande: 1. Du stör dig på det. 2. 

Du tycker inte att det gör så mycket. 3. Du tycker att sådant beteende inte passar sig på denna 

arbetsplats. 4. Du tycker det är komiskt. 5. Du känner avsky. 6. Du jobbar vidare utan att 

tänka på det. 7. Du tycker att om man kommer bakfull till arbetet är det respektlöst mot 

arbetsgivaren. 8. Du tycker kollegan skulle varit hemma och sovit ruset av sig. 9. Du tycker 

att bara personen jobbar som vanligt så är det inget problem. 10. Du tycker bara att det 

förhöjer stämningen på arbetsplatsen. Alla frågor var slumpmässigt placerade i enkäten. 

    Exempel på att mäta en kritisk attityd såg ett påstående se ut så här: ”Du tycker att ett 

sådant beteende inte passar sig på denna arbetsplats”. En accepterande attityd mättes med 

påståenden liknande ”Du tycker att om bara personen jobbar som vanligt så är det inget 

problem”.  

    Vidare fanns det fyra följdfrågor som skulle komplettera enkäten. Två av frågorna som 

ställdes var följande; ”har du varit med om att någon kollega kommit bakfull till jobbet” och 

”har du själv kommit bakfull till jobbet?” Dessa besvaras med ja- eller nej-alternativ. 

Ytterligare en fråga handlade om huruvida de trodde att deras attityd skulle förändras om 

samma scenario hände flera gånger under en kort period och där svarsalternativen var ja eller 

nej. Om respondenten svarat ja, hur attityden förändras och där får respondenten svara med 

egna ord i en öppen fråga. 

 

 

Procedur 

 
Företagen och omvårdnadsboendena kontaktades och personalchefer fick information om den 

aktuella enkäten och syftet med den. Därefter tog de ställning till om de ville att deras 

personal skulle medverka i undersökningen. Vid klartecken att undersökningen fick äga rum 

lämnades personligt ett antal enkäter till respektive undersökningsenhet med en bifogad 

postlåda som ifylld enkät skulle läggas i. Detta för att hålla den utlovade anonymiteten. Ett 

försättsblad medföljde enkäten och det innehöll en presentation av student/forskare, syfte med 

studien, (som var att undersöka attityden till bakrus hos kollegor på en arbetsplats), 

information om anonymitet och frivillighet att delta, hur materialet kommer att behandlas 

samt kontaktuppgifter. Postlådan med de ifyllda enkäterna hämtades efter cirka tre veckor.  
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Resultat 

 

 

Intern reliabilitet 

  
För att pröva skalornas inre reliabilitet har Cronbachs Alfa mätts med hjälp av SPSS, dels för 

den kritiska attitydskalan och för den accepterande attitydskalan. Skalornas Cronbachs 

Alfa,för den kritiska attityden visade .83 och accepterande attityden .85.  

 

 

Korrelationer 

 
Korrelationen för ålder avseende kritisk attityd var positiv signifikant (p = .004) och på den 

accepterande attityden var den positiv signifikant (p = .001) (Tabell 1). Ålder i förhållande till 

egen erfarenhet visade på en positiv signifikant (p = .013). Korrelationen mellan 

yrkeskategorierna avseende kritisk attityd till bakrus på arbetsplatsen var positivt signifikant 

på (p = .048). Den accepterande attityden i förhållande till yrkeskategorierna var negativ och 

signifikant (p = .002).  

 

Tabell 1 

Korrelation för variablernas samband med varandra 

         

  
 

 
     

  Ålder Kön 
Yrkes-

kategorier 

Egen 

erfarenhet 
Kritisk Attityd M SD 

Ålder 
   

   

37.30 12.83 

Kön .229* 

    
   

Yrkeskategorier .176 .322** 
  

   Egen Erfarenhet .245* .012 .153 
  

  Kritisk Attityd .282* .104 .196* .603 
 

5.41 1.41 

AccepterandeAttityd `-320** `-.093 ´-.301 `-.533** `-.805 2.63 1.49 

*p ≤ .05 (2-svansad)   

      

  

    

 

**p ≤ .01 (2-svansad) 

 Not. Kodning: män = 0, Kvinnor = 1, Yrkeskategorier: Handels = 0, Vård och omsorg = 1 

N=103 

           

 

Tvåvägs Variansanalys för oberoende mätningar 
 

Finns det någon skillnad i attityd mellan Vård och Omsorg och Handels avseende bakrus på 

arbetsplatser? Det visade sig finnas en signifikant skillnad på den kritiska variabeln F (1, 99) 

= 5.95, p =.016, ɲ² = .06 (Handels: M = 4.95, SD = 1.37, Vård och Omsorg: M = 6.30, SD = 

1.40). Den accepterande variabeln var signifikant F (1, 99) = 7.58, p = .01, ɲ² = .07 (Handels: 

M = 3.22, SD = 1.52, Vård och Omsorg: M = 1.64, SD = 1.36). Detta innebär att det finns en 

skillnad mellan kategorierna Handels och Vård och Omsorg avseende attityder till bakrus på 

arbetsplatser och värdena indikerar att Handels medarbetare är mindre kritisk och mer 

accepterande avseende bakrus på arbetsplatser än Vård och Omsorgs medarbetare. 
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Finns det någon skillnad mellan yngre och äldre personer i kategorierna Handels och Vård 

och Omsorg avseende attityd till bakrus på arbetsplatsen? Åldersklasserna, i båda 

yrkeskategorierna tillsammans, visade en signifikant skillnad avseende kritisk attityd F (1, 99) 

= 5.08 p = .02, ɲ² = .05 (Yngre: M = 5.08, SD = 1.47, Äldre: M = 5.71, SD = 1.26) Däremot 

finns ingen signifikant skillnad avseende kritisk attityd bland yngre och äldre i respektive 

yrkeskategori F (1, 99) = 0.24 p = .62 (Figur 2). Åldersklasserna yngre och äldre visades en 

signifikant skillnad avseende accepterande attityd F (1, 99) = 6.88 p =.01, ɲ²= .06.(Yngre: M 

= 3.06, SD = 1.49, Äldre: M = 2.31, SD = 1.37). Ingen signifikant skillnad fanns mellan de två 

yrkeskategoriernas yngre och äldre personer avseende accepterande attityd F (1, 99) = 0.01 p 

= .93 (Figur 3). Detta indikerar att äldre personer är mer kritiska och mindre accepterande 

avseende attityd till bakrus på arbetsplaster än de yngre personerna oavsett yrkeskategori.  

 

 
Figur 2. Kategorierna Handels och Vård och Omsorg (yngre och äldre) avseende kritisk 

attityd till bakrus på arbetsplatser. 

 

 

 
Figur 3. Kategorierna Handels och Vård och Omsorg (yngre och äldre) avseende 

accepterande attityd till bakrus på arbetsplatserna. 

 

Finns någon skillnad mellan Handels och Vård och Omsorg avseende attityd till bakrus om de 

själva kommit bakfulla till arbetet? På frågan i enkäten, om respondenten själv kommit 

bakfull till jobbet svarade 36.9% ja på frågan, och 63.1% svarade nej på frågan. Resultatet 

visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan Handels och Vård och Omsorg 

gällande kritisk attityd, om de själva kommit bakfulla till arbetet F (1, 99) = 1.7 p =.19 (Figur 
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4). Det fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan yrkeskategorierna och egen 

erfarenhet gällande accepterande attityd F (1, 99) = 0.25 p =.62 (Figur 5). Detta indikerar att 

attityden till bakrus inte påverkas hos individer som själva kommit bakfulla till arbetet oavsett 

yrkeskategori. 

 

 

 
Figur 4. Kategorierna handels och Vård och Omsorg avseende kritisk attityd till bakrus om de 

svarat ja eller nej på frågan om de själva kommit bakfulla till arbetsplatsen.  

 

 
Figur 5. Kategorierna Handels och Vård och Omsorg avseende accepterande attityd till 

bakrus om de svarat ja eller nej på frågan om de själva kommit bakfulla till arbetsplatsen. 

 

 

Övrigt 

 
På frågan om respondenten själv varit med om att en kollega kommit bakfull till jobbet 

svarade 34 personer inom Handels att kollegor kommit bakfulla till jobbet, medan 3 personer 

hävdare att de inte upplevt det och 6 personer svarade ”vet ej” på frågan. Inom Vård och 

Omsorg redovisade 39 personer att de upplevt kollegor bakfulla på jobbet medan 11 personer 

inte gjort det och 9 personer svarade ”vet ej”. Sammantaget inom båda yrkeskategorierna 

svarade 71.3% ”ja”, 13.9% ”nej”, 14.8% ”vet” ej på frågan. 
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    På frågan om respondenten tror att dennes attityd skulle förändras om det upprepades flera 

gånger under kort tid svarade Handels 22 respondenter ja, 14 personer nej, och 7 personer vet 

ej. Inom Vård och omsorg svarade 24 personer att de trodde attityden skulle förändras, 33 

svarade ”nej” och 2 personer svarade ”vet ej”. Sammantaget inom båda yrkeskategorierna 

svarade 44.9% ”ja”, 46.1% ”nej”, 9% ”vet ej”. 

    På frågan om på vilket sätt den skulle förändras, kategoriserades svaren in i fyra 

svarsalternativ. 49.5% svarade ingenting (Handels; 24 personer, Vård och Omsorg; 27 

personer), 22.3% svarade att det inte var ett acceptabelt beteende, personer kan behöva hjälp 

(Handels; 10 personer, Vård och Omsorg; 13 personer), 18.4% skulle vända sig till chefen 

(Handels; 5 personer, Vård och Omsorg; 14 personer) och 9.7% svarade att ”en gång är ingen 

gång” (Handels; 5 personer Vård och Omsorg; 5 personer).  

 

 

Diskussion 

 
 

Sammanfattning 

 
Attityden till bakrus på arbetsplatser skiljde sig åt mellan Handels och Vård och Omsorg. Det 

visade sig att Handels var mer accepterande mot kollegor som kom bakfulla till jobbet än 

arbetstagarna inom Vård och Omsorg. Det fanns också en skillnad mellan yngre och äldre 

avseende attityd till bakrus på sina arbetsplatser, dock inte specifikt i yrkeskategorierna. Hela 

37% av personerna som svarat på enkäten uppgav att de själva kommit bakfulla till jobbet 

men det visade sig att yrkeskategoriernas attityd till en kollegas bakrus inte förändrades om de 

själva kommit bakfulla till. 

 

 

Problem med studien 

 
Mätningen av attityden ställer till problem då ingen undersökning gjordes på hur deltagarna i 

studien definierar bakrus vilket innebär att den bristande kontrollen av definition av bakrus 

hos respondenterna ska bejakas då resultatet studeras. På grund av den låga närvaron av män i 

Vård och Omsorg gjordes det omöjligt att få ut ett resultat som kunde vara trovärdigt och 

därför redovisas inget resultat gällande skillnader mellan könen. Frågeställningarna i studien 

skulle kunna vara fler men frånvaron av män i studien gjorde att en del frågeställningar var 

onödiga att ta upp.  

 

 

Styrkor i studien 
 

Den interna reliabiliteten i studien är en styrka då Cronbachs Alfa- måttet visade att 

huvudsyftet och huvudfrågan, det vill säga attityden, i studien kunde gå att studera med en 

tillfredställande homogenitet. Vidare finns utrymme för att utveckla studien och komplettera 

enkäten för att göra den mer omfattande och bredare. Studien kom fram till att attityden till 

bakrus skiljde sig åt mellan Handels och Vård och Omsorg vilket i sig inte styrker att det kan 

finnas ett samband mellan de reella alkoholvanorna hos arbetstagare, (Eriksson & Olsson, 

2006) men det ger ju ändå en indikation på att det kan vara så.  
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Övrig diskussion 

 
Vid närmare jämförelse av medelvärdena visar att äldre personer hade en mer kritisk och 

mindre accepterande attityd avseende bakrus på arbetsplatser och förenklat betyder det att 

äldre är mindre toleranta när kollegor kommer bakfulla till arbetet än vad yngre personer är. 

En studie visar att äldre personer är mindre benägna att förtära alkohol i och omkring arbetet 

på till exempel personalfester (Björk & Olsson, 2008), medan yngre personer ställer sig 

positiva till det. Enligt Eriksson och Olssons studie (2006), var också alkoholkonsumtionen 

mer utbredda inom Handels unga vuxna arbetstagare, men inom Vård och Omsorg var 

alkoholkonsumtionen bland unga mindre omfattande. Om hypotesen att alkoholkonsumtion 

och attityd till bakrus hade ett samband så skiljer sig Vård och omsorg från resultaten här då 

det som tidigare nämndes inte var någon skillnad kategorierna emellan. Hade det dock varit 

en skillnad mellan Handels och Vård och Omsorg avseende attityd till bakrus bland unga 

vuxna det vill säga att Vård och Omsorgs unga vuxna varit mer kritiska hade studierna kunnat 

gå hand i hand. 

    Lite mindre än hälften av respondenterna ansåg att attityden skulle förändras om en person 

återkommande skulle komma till arbetet bakfull med förklarningar som att personen kanske 

har problem eller att chef behöver bli inblandad. Nästan lika många av respondenterna ansåg 

dock att deras attityd inte skulle förändras vilket indikerar ett accepterande synsätt till 

alkoholens inblandning i arbetet. Noll-tolerans mot alkoholeffekter under arbetstiden kan vara 

svårt att uppnå med den attityden. Om verkligheten ser ut som i denna studie, drygt hälften av 

arbetarna intagit en accepterande attityd till bakrus på arbetsplatsen, och då det i huvudsak är 

kollegor som är närmast att först identifiera det eventuella alkoholproblemet hos en kollega 

(och då främst på grund av bakfylla hos personer), kan individer med faktiska alkoholproblem 

undkomma upptäckt med många problem som följd (Maxwell, 1960). En följd av hög 

alkoholkonsumtion ökar kostnader för sjukskrivningar, sjukvård och rehabilitering, till synes 

har männen flest representanter i den kategorin (Boman et al., 2006).  

 

 

Fortsatta studier 
 

Som har nämnts tidigare uppkom idén till denna studie av en forskning som gjorts i vilka 

yrkeskategorier som alkoholkonsumtionen var mest omfattande och resultatet i den studien 

var att det dracks mer alkohol inom Handels område än inom Vård och Omsorg (Eriksson, & 

Olsson, 2006). Kunde attityden till bakrus vara mer accepterande inom en del yrken och 

eventuellt hade det ett samband med alkoholkonsumtionen bland arbetstagare på en 

arbetsplats? Resultatet i min studie visade att det fanns en signifikant skillnad mellan Handels 

och Vård och Omsorg avseende attityd till bakrus på arbetsplatser. Som tidigare nämndes så 

var Handels mindre kritisk och mer accepterande till bakrus bland kollegor på arbetsplatsen 

än bland kollegorna inom Vård och Omsorg. Förenklat kan sägas att personer inom Handels 

inte såg bakfylla som ett så stort problem medan personerna som jobbar inom Vård och 

Omsorg faktiskt störde sig mer på det. Det innebär alltså att hypotesen jag ställt i frågan om 

attitydskillnad hos yrkeskategorierna stämmer, men att det dock inte finns ett uttalat samband 

mellan om attityden till bakrus på arbetsplatser påverkar den egentliga konsumtionen av 

alkohol hos arbetstagare över lag. Därför kan en idé om en fortsatt studie vara att dels låta 

respondenterna definiera begreppet bakrus (som var ett problem här) och även studera de 

svarandens egna alkoholvanor inom yrkeskategorierna som ligger till grund för den här 

studien. Dessutom skulle det vara intressant att verkligen studera skillnaden mellan kvinnor 

och män, då det lär finnas en skillnad mellan könen, enligt tidigare rapporter (Boman et al., 

http://search.proquest.com.ep.bib.mdh.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Maxwell,+Milton+A/$N?accountid=12245
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2006). Användbarheten av en sådan forskning kan vara inom arbetslivet, att få ett kvitto på 

hur det faktiskt ser ut bland kollegorna och toleransen kring alkohol på arbetet och för företag 

att ta del av i sitt förebyggande arbete mot en hälsosam arbetsplats med friska och sunda 

medarbetare. 
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