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Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare, Tuula Bergqvist, för den konstruktiva kritik 
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Karlstad, januari 2008 
 
Emelie Thim och Jennie Forsell 
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Sammanfattning
 

Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer med medarbetare i två olika organisationer 
undersöka om, och i sådana fall hur, olika delar i en organisation kan påverka arbetsgivare 
och arbetstagares förhållningssätt till frågor rörande alkohol och arbetet med drog- och 
alkoholpolicyn. Vidare har syftet varit att se vilken roll denna policy spelar i arbetet med 
dessa frågor. 
 
De frågeställningar vi har för avsikt att besvara är följande: 
 

• Hur förhåller sig medlemmar i en organisation till problem rörande alkohol? 
 

• Finns det likheter och/eller skillnader mellan innehållet i en organisations alkohol- och 
drogpolicy och hur dess medlemmar agerar i praktiken?  

 
• Vad är det som påverkar dessa förhållningssätt? 

 
De resultat vi har fått fram pekar på tydliga tendenser till att alkohol- och drogpolicyn inte 
används som ett verktyg i frågor rörande alkohol och droger i de undersökta organisationerna. 
Trots detta stämmer medarbetares tillvägagångssätt många gånger överens med det som står i 
respektive organisations policy. Detta beror till största del på dokumentens vaga utformning. 
Vi har hittat fyra faktorer som är avgörande för hur förhållningssättet till dessa frågor 
påverkas. Dessa är ansvar, ledarskap, kommunikation och medarbetarinflytande.  
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1. Inledning 
 

De senaste 50 åren har det skett en ökning av alkoholkonsumtionen i Sverige, vilket beror på 
att tillgängligheten av alkohol ständigt ökar (Bjerregaard & Östberg 2001:69). Orsaken till 
denna ökning beror främst på vårt medlemskap i EU, som gjort att kvantiteten av den privata 
införseln av alkohol växt markant (SOU 1998:156:11). Att konsumtionen stiger gör även att 
antalet missbrukare blir fler, vilket får konsekvenser för svenska arbetsplatser.  
 
Ett missbruk drabbar inte bara missbrukaren personligen, utan även hela arbetsplatsen. Detta 
genom att arbetsklimatet påverkas, samt att medarbetarna inte vet hur de ska förhålla sig till 
den uppkomna situationen eller till personen ifråga, då ämnet är så pass känsligt.  För att 
åtgärda detta kan en alkohol- och drogpolicy vara behjälplig, men vad är det som påverkar 
vilken nytta en sådan kan göra? 

1.1 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i sådana fall hur, olika delar i en 
organisation kan påverka arbetsgivare och arbetstagares förhållningssätt till frågor rörande 
alkohol och arbetet med alkohol- och drogpolicyn. Vidare har syftet varit att se vilken roll 
denna policy har i arbetet med dessa frågor. Flera tidigare studier som vi funnit kring alkohol 
och arbetsliv inriktar sig på individer som har missbruksproblem. I denna uppsats vill vi 
istället undersöka hur omgivningen kring den missbrukande reagerar och förhåller sig till 
detta och vad det är som påverkar deras sätt att agera. Vi har valt att fokusera på de delar i 
organisationen som vi, utifrån den litteratur som vi har utgått ifrån, anser har störst inverkan 
på vilken inställning individer i organisationer har. Dessa delar är: organisationskultur, 
arbetsmiljö, värderingar, attityder, inflytande och kommunikation, grupper och subkultur 
samt ledarskap.  
 
Våra frågeställningar är följande:  
 

• Hur förhåller sig medlemmar i en organisation till problem rörande alkohol? 
 

• Finns det likheter och/eller skillnader mellan innehållet i en organisations alkohol- och 
drogpolicy och hur dess medlemmar agerar i praktiken?  

 
• Vad är det som påverkar dessa förhållningssätt? 
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2. Bakgrund 
Våra handlingsmönster och tankesätt är en del av kulturen, därmed är även inställningen till 
alkohol en del av den. För att förstå vad som format förhållningssättet till alkohol på 
arbetsplatser, kommer vi därför i detta avsnitt att beskriva hur Sveriges dryckesmönster 
utvecklats under det senaste århundradet och hur det har format dagens alkoholvanor. Vi 
kommer även att redogöra för begreppet alkoholism och återge väsentlig statistik. 
 
Arbetsmiljölagen reglerar bland annat det ansvar som en arbetsgivare och arbetstagare har 
gällande alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen. Denna bör påverka samt ligga till 
grund för hur dessa ämnen behandlas i en organisation. Vi kommer därför att återge vad 
olika lagrum säger om frågor rörande detta område.  

 

2.1 Den svenska dryckeskulturen 
Geografiskt befinner sig Sverige i mitten av det som benämns som ”spritbältet”, ett område i 
norra Europa där spritdrycker har dominerat alkoholkonsumtionen. Detta har historiskt sett 
lett till grova dryckestraditioner och en överdriven dryckeskultur (Sulkunen 2000:17). 
Lennart Johansson (2001:25) beskriver spritbältet som en region där den största delen av 
alkoholkonsumtionen utgjorts av spritdrycker och där alkoholkulturen snarare präglas av att 
uppnå berusning än ett komplement vid socialt umgänge.  
 
Det finns vissa regionala skillnader i landet när det gäller den svenska befolkningens dryckes-
vanor. Detta kan bland annat ses utifrån nykterhetsrörelsens olika utbredning. Sverige och 
Norge har den i särklass starkaste och mest organiserade nykterhetsrörelsen i världen. 1910 
var rörelsen som störst då medlemsantalet var 360 000 personer. Ända fram till 1980- talet 
hade rörelsen även stort politisk inflytande.  
 
I början av 1900-talet kunde regionala skillnader i dryckeskulturen uttydas. Detta kan kopplas 
samman med var nykterhetsrörelsen hade som störst stöd, vilket var områden kring 
Jönköpings län och mellersta Norrland. Regionerna kring Stockholm och Göteborg hade 
däremot en relativt låg anslutning. Det fanns med andra ord en skillnad i människors vanor 
som berodde på var de var bosatta, i stad eller på landsbyggd. En orsak till detta var att det 
var i städerna som nykterhetsrörelsen först etablerades, men också först tappade medlemmar. 
Detta var ett resultat av industrialiseringen, som ökade människors inkomst vilket i sin tur 
ledde till ökad alkoholkonsumtion.  
 
Det finns fortfarande skillnader i dryckesvanor mellan stad och landsbygd, men på ett 
generellt plan har skillnaderna utjämnats. Sedan många årtionden tillbaka har vin och öl blivit 
en allt större del utav svenskarnas dryckeskonsumtion. Sett till de olika alkoholdryckernas 
andel av den totala alkoholkonsumtionen, är Sverige idag snarare ett öl- och vinland än ett 
spritland. Trots de senaste årens förflyttning av fokus på konsumtion av sprit, till konsumtion 
av öl och vin, kännetecknas fortfarande den svenska dryckeskulturen av färre dryckestillfällen 
men med högre konsumtion vid varje gång, jämfört med länder i central- och Sydeuropa. 
Många av dessa tillfällen resulterar också i berusning (Johansson 2001:25ff). 
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2.2 Alkoholpolitikens historia 
För att påverka en stark kultur i ett land kan politiska medel vara ett verktyg. Sverige har 
sedan flera årtionden tillbaka haft en restriktiv alkoholpolitik som har resulterat i ett aktivt 
arbete för att hålla nere totalkonsumtionen av alkohol. Detta bland annat genom hög 
alkoholbeskattning, låg tillgänglighet och begränsningar i utrymmet för privat vinstintresse i 
alkoholhanteringen (Andréasson & Allebeck 2005:15). För att förstå vad som ligger bakom 
denna politik måste man gå tillbaka till början av 1800-talet. Sverige var på den tiden ett 
fattigt land och på grund av ett antal brännvinsliberala förordningar var brännvin en av de 
mest attraktiva varorna. Människor i Sverige hade då en romantiserad bild av alkohol vilket 
ledde till att alkoholbruket i landet på mitten av 1800-talet var extremt högt. Det ansågs fullt 
naturligt, främst av män, att varje dag bruka betydande mängder sprit (SOU 1998:156:49).  
 
Som en motkraft till det väldiga supandet växte sig nykterhetsrörelsen stark under 1830-talet 
och vid sidan av denna formades den svenska restriktiva alkoholpolitiken. 1905 blev 
brännvinshandel monopoliserat och några år senare infördes ett tvång på en så kallad motbok 
i hela landet, som innebar en individuell kvantitetsbegränsning (SOU 1998:156:50). 
Nykterhetsrörelsen var emot motboken från början, då den främst riktade sig till de med 
alkoholproblem och lämnade de med ”normal” alkoholkonsumtion utanför. Nykteristerna var 
missnöjda med beslutet om att viss konsumtion var tillåten, då deras syn var nolltolerans 
gällande alkohol. (Romanus 2001:44).  
 
På grund av den strama regleringen fick samhället stor kontroll över alkoholkonsumtionen 
bland det svenska folket långt in på 1900-talet. Kritik började dock riktas mot att regleringen 
snarare bidrog till att folk köpte allt som var tillåtet och att ransoneringen uppfattades som ett, 
av samhället definierat, mått på normalkonsumtion. Detta ledde till att motboken avskaffades 
1955 (SOU 1998:156:51). Avskaffandet gjorde att alkoholkonsumtionen och skadorna ökade 
kraftigt. Som motkraft till detta höjdes alkoholskatterna och en satsning på alkohol-
information genomfördes. Bland annat utförde Systembolaget en stor kampanj för att införa 
drycker med lägre alkoholhalt.  
 
Under 60-talet liberaliserades alkoholpolitiken något i Sverige, genom att tillåta försäljning 
av mellanöl i livsmedelsbutiker. Detta med avsikt för att göra drycker med svagare alkohol-
halt mer tillgänglig och på så sätt minska konsumtionen av starksprit. Det önskvärda 
resultatet förverkligades dock inte. Istället ledde det till en ökning av den totala konsumtionen 
samtidigt som alkoholproblemen växte bland ungdomar, då debuten gick ner i allt lägre 
åldrar.  
 
Under 1960- och 1970-talet var symptomteorin ett viktigt inslag inom alkoholpolitiken. Detta 
innebar att alkohol- och narkotikaskador inte främst skulle ses som ett problem orsakat av 
droganvändning, utan som biverkningar av andra bakomliggande problem såsom fattigdom, 
individuella problem, arbetslöshet och familjeseparationer. Genom en förbättrad ekonomi och 
goda bostadsmöjligheter skulle alkohol- och drogproblemen minska. Det var inte förrän i 
mitten av 1970-talet som riksdagen fattade ett beslut om att ha som mål att minska den totala 
alkoholkonsumtionen i hela landet. WHO: s europaregion arbetade fram en handlingsplan 
utifrån det svenska initiativtagandet. Denna kom att kallas totalkonsumtionsmodellen, vilken 
även Sverige anslöt sig till. Detta genom en balanserad politik riktad både mot den totala 
konsumtionen och mot särskilt riskabla dryckesvanor. Denna innebar att en 25 procents 
minskning av alkoholkonsumtionen i landet skulle göras mellan år 1980-2000 (Romanus 
2001:45ff).  
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Man hade vid denna tidpunkt insett att symptomteorin inte fungerade och att alkohol-
problemen inte försvinner med hjälp av full sysselsättning och bra bostäder. Risken för 
alkoholproblem ökar snarare med stabil inkomst och materiella tillgångar, då möjligheterna 
att konsumera alkohol ökar. Denna förståelse, tillsammans med framsteg inom forsknings-
områden som bevisade att alkoholberoendet är genetiskt relaterat, ledde till insikten att det 
alltid kommer att finnas ett behov av alkohol- och narkotikapolitik i vårt samhälle. De hade 
också, efter att ha testat flera olika metoder att minska alkoholkonsumtionen i landet, kommit 
fram till att det mest effektiva sättet att påverka var genom generella insatser som riktas mot 
all konsumtion, såsom pris och tillgänglighet (Romanus 2001:46). 
 
Under den senare delen av 1990-talet var det återigen mycket som satte den svenska alkohol-
politiken i gungning. Bland annat har EU-medlemskapet gett Sverige mer konkurrens på 
alkoholnäringsmarknaden och svenskarnas alkoholkultur och dryckesvanor påverkas mer och 
mer av internationella mönster (SOU 1998:156:11). Genom en återblick på vad som har hänt 
på den politiska arenan inom EU under en tioårsperiod, kan det tydligt urskiljas en minskning 
av olika former av statliga monopol. Som en kompromiss för medlemskapet i EU var Sverige 
tvingat att offra alkoholmonopolet, det vill säga tillåta andra leverantörer än statligt ägda Vin 
& Sprit att operera på marknaden, för att få ha kvar detaljhandelsmonopolet. Detta innebar att 
Systembolaget skulle betrakta märkesneutralitet och inte gynna svenska produkter. Något 
som även ledde till att Sverige förlorade kontrollen över vilken sorts sprit som såldes på 
marknaden. Det var vid denna tidpunkt, som alkoläsk och ciderdrycker började etablera sig 
och som idag motsvarar cirka 10 procent av starkölsförsäljningen. (Romanus 2001:47ff) 
 
Sett ur ett internationellt perspektiv spelar Sveriges aktualisering av alkoholfrågan en viktig 
roll då den har karaktärsdrag som skiljer sig från övriga länders. Sverige har valt att lägga 
stort fokus på välfärdsfrågor, säkerhet och ordning gällande alkoholproblem. Detta medan 
majoriteten länder använder sig av ordet folkhälsa som det samlade begreppet vid 
diskussioner kring alkohol. Varför Sverige har valt att ha dessa utgångspunkter beror på de 
tidigare och nu existerande förhållandena och konsumtionsmönster som finns i landet. Som 
tidigare nämnts visar statistik på att den svenska befolkningen dricker mer sällan än övriga 
Europa, men att de vid dessa tillfällen konsumerar större mängder (Room 2001:140). 

2.3 Statistik 
Det går tydligt att se att det under de senaste 50 åren har skett en ökning av alkohol-
konsumtionen i landet och att tillgängligheten av alkohol ständigt ökar. År 2001 konsumerade 
en person cirka nio liter sprit under ett år, vilket motsvarar 34 flaskor sprit. Detta är den 
högsta siffran på 100 år (Bjerregaard & Östberg 2001:69). 
 
En stor del av den alkohol som dricks kommer från privat införsel från utlandet. Denna andel 
har ökat markant sedan vi gick med i EU, då det blev tillåtet att införa stora mängder alkohol 
från andra medlemsländer (Johansson 2005:17). I en nyligen genomförd jämförandestudie 
över den allmänna befolkningen i landet, visar resultatet att bara sju procent av Sveriges 
manliga befolkning och två procent av de kvinnliga, dricker fyra gånger i veckan. Detta är en 
lägre siffra om man jämför med Tyskland, som fick motsvarande 18 respektive sju procent. I 
Italien svarade hela 45 respektive 30 procent att de nyttjade alkohol fyra gånger per vecka. 
Vad studien också visar är att svenskar generellt sett konsumerar mer alkohol vid dryckes-
tillfällena. 33 procent av männen och 18 procent av kvinnorna svarade att de drack 
motsvarande en hel flaska vin vid nyttjandet av alkohol.  
 



 - 9 - 

Cirka tio procent av Sveriges manliga befolkning och cirka fem procent av den kvinnliga, 
beräknas ha klart uttalade problem med alkohol och droger. Det uppskattas att 300 000 – 500 
000 människor i Sverige konsumerar alkohol i en omfattning som medför risker för deras 
hälsa (Danielsson 2001:12). Om vi utgår ifrån att det finns 300 000 alkoholister i vårt land 
och att var och en påverkar fyra personer, är det alltså minst 1,2 miljoner människor som 
drabbas av alkoholistens beroende (Dahlsjö 2002:31). I cirka 25 procent av alla olycksfall 
som inträffar på arbetsplatser i Sverige idag är alkohol inblandat. (Danielsson 2001:33). 

2.4 Alkoholism  
Andréasson och Allebeck (2005:11) återger ett förtydligande av begreppet alkoholism som 
tagits fram av Världshälsoorganisationens diagnostiska system. Begreppet innebär att minst 
tre av följande punkter skall vara uppfyllda: 1. Starkt behov, sug eller tvång att dricka alkohol 
2. Svårigheter att kontrollera alkoholkonsumtionen 3. Toleransökning 4. Abstinenssymtom 5. 
Minskat intresse för andra saker på grund av alkohol 6. Fortsatt konsumtion trots kroppsliga 
eller psykiska skador. De menar även att alkoholkonsumtion som fått konsekvenser för den 
psykiska och/eller den fysiska hälsan, utan att det finns ett beroende, ändå är att anses som 
skadligt.   
 
En vanlig missuppfattning är att de flesta missbrukare är socialt utslagna ”A-lagare”. Men i 
själva verket befinner sig den vanligt förekommande alkoholmissbrukaren i arbetslivet. 
Lyckligtvis är det dessa, socialt stiftade missbrukare, som är lättast att hjälpa. Ju tidigare 
omgivningen reagerar på alkoholproblem, desto snabbare kan åtgärder sättas in för att hjälpa 
missbrukaren (Johnson 1995:33). 
 
Det finns många olika signaler som kan känneteckna att en medarbetare har alkoholproblem. 
De kan vara relaterade till arbetet, såsom minskat intresse för arbetsuppgifterna, fel-
bedömningar, sämre arbetsprestationer och ojämn arbetstakt. Andra tecken kan vara: växlat 
uppträdande, osäkerhet, lättretlighet och ett undvikande av arbetskamrater och chefer. Hög 
korttidsfrånvaro och återkommande sjukskrivningar i samband med lön och helger kan också 
vara tecken på alkoholproblem. Efterhand som problemen trappas upp kan det uttydas i 
minskat intresse för klädsel och hygien, samt att personen kommer berusad till arbetsplatsen 
eller luktar alkohol (Drejhammar 1995:83). 
 
På en arbetsplats är det i första hand de anställda som arbetar närmast den missbrukande i 
fråga som först lägger märke de ovan nämnda symptomen. Det kan däremot bli mer 
problematiskt om arbetsplatsen är av sådan karaktär att arbetsuppgifterna genomförs på egen 
hand. Hagman och Hellström (1995:81) menar att alkoholproblem hos en medarbetare blir 
problematiskt för dennes arbetsgrupp. De anser, med stöd av andra forskare inom området, att 
alkoholism är ett resultat av dåliga psykiska och sociala förhållanden. Några orsaker i 
arbetsförhållandet, som kan leda till alkoholberoende är ensamhet och isolering, låg själv-
känsla och kontaktsvårigheter. Dessa i kombination med tidspress, hög arbetsbelastning och 
krav att förväntas vara produktiv, samt monotona och tråkiga arbetsuppgifter, förstärker 
möjligheten att utveckla ett alkoholberoende.  
 
Ett missbruk påverkar även arbetsgivaren och dennes verksamhet. Enligt lag finns skydd både 
gentemot den missbrukande individen men även för arbetsgivaren, därför har vi valt att 
belysa detta område under nedanstående rubrik.  
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2.5 Vad säger lagen om alkohol- och drogbruk på arb etsplatsen? 
Missbruk av alkohol och andra droger av en arbetstagare bidrar till att den anställdes arbets-
förmåga påverkas. Ett missbruk påverkar inte bara arbetstagaren, utan också den kring-
liggande arbetsmiljön, såsom medarbetare och arbetsplatsen i stort. Detta innebär att 
arbetsgivarens roll och ställningstagande kring alkohol- och drogberoende är en viktig del och 
att ett stort ansvar medföljer. Samt att fokus läggs på ett förebyggande arbete samtidigt som 
satsningar görs på arbetsplatsen. Denna definition bör påverka hur dessa ämnen behandlas i 
en organisation, då lyckade rehabiliteringar är av stor betydelse. Viktigt är också att arbets-
givare liksom arbetstagare är medvetna om de arbetsrättsliga reglernas innehåll och att dessa 
praktiseras på rätt sätt (Iseskog 2005:7). 
 
En arbetsgivare har gentemot en arbetstagare både ett arbetsmiljö- och anställningsrelaterat 
ansvar gällande alkohol- och drogmissbruk. Då en person anställs hos en arbetsgivare fram-
ställs ett anställningsavtal mellan båda parter, detta avtal regleras i lagen om anställnings-
skydd, även kallad LAS, och i avtalslagen. Då ett anställningsavtal har uppkommit mellan en 
arbetsgivare och arbetssökande och ett alkohol- eller drogmissbruk senare uppdagas, kan 
arbetsgivaren tillämpa ogiltighetsreglerna i avtalslagen. Detta innebär att om arbetstagaren 
ljugit om sitt missbruk kan anställningen ogiltigförklaras och upphävas om arbetsgivaren 
åberopar att denne blivit sviken. En anställd som missköter sitt arbete på grund av ett 
missbruk kan, med saklig grund sägas upp, med motiveringen personliga skäl (7 § LAS) och i 
vissa fall även avskedas (18 § LAS), om arbetsgivaren så önskar. 
 
I det uppkomna anställningsförhållandet tillämpas också arbetsmiljölagen där regler kring 
arbetsgivarens ansvar rörande arbetstagarens säkerhet och hälsa ställs upp. Om reglerna i 
arbetsmiljölagen inte efterföljs begår arbetsgivaren ett arbetsmiljöbrott vilket idag är straff-
bart. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar gentemot den anställde, även detta regleras i 
arbetsmiljölagen. Detta innebär att arbetsgivaren är skyldig att genomföra en rehabiliterings-
utredning och vidta rehabiliteringsåtgärder om ett alkohol- eller drogmissbruk uppdagas. I 
arbetsmiljölagen står att arbetsgivaren har en allmän skyldighet att ”vidta alla åtgärder som 
behövs” (Iseskog 2005:18) för att göra arbetsmiljön så bra som möjligt. Arbetsgivaren ska 
strukturera sitt arbete på så sätt att han fullgör sina förpliktelser enligt lagen för allmän 
försäkring, gällande arbetsanpassning och rehabilitering. Detta arbete omfattar formuleringar 
av mål, rutiner, ansvarsfördelning och årlig uppföljning gällande dessa områden.  
 
I lagen om allmän försäkring går det att utläsa att arbetsgivaren har skyldighet att genomföra 
rehabiliteringsutredningar och vidta rehabiliteringsåtgärder. En arbetsgivare måste alltid 
genomföra en rehabiliteringsutredning av en anställd som varit sjuk mer än fyra veckor i följd 
eller om arbetstagaren är sjuk för sjätte gången under en tolvmånadersperiod. I fallen då en 
alkohol- och drogmissbrukare vistas på arbetsplasten utan att vara ”sjuk” är arbetsgivaren inte 
skyldig att fullfölja rehabiliteringsansvaret. Detta bör dock ligga i var arbetsgivares intresse. 
Arbetsgivaren skickar sedan utredningen till Försäkringskassan som inom två veckor ska 
lägga fram en rehabiliteringsplan för den utredde. Arbetsgivaren har sedan som uppgift att 
anpassa arbetsuppgifterna efter arbetstagarens situation. Syftet är alltså att arbetstagaren ska 
rehabiliteras eller åtminstone kunna fortsätta att arbeta trots sin sjukdom/missbruk (Iseskog 
2005:18ff). Det är dock anmärkningsvärt att påpeka att en arbetsanpassning för en arbets-
tagare inte får innebära att andra medarbetares arbetsmiljö försämras eller påverkas. I detta 
fall ska inte anpassningen genomföras (Iseskog 2005:24). 
 
Ett väl omdiskuterat arbetsmiljöområde är det gällande arbetsgivarens rätt till alkohol- och 
drogtester på arbetsplatsen. Iseskog (2005:63ff) redogör för dessa kriterier och skriver att 
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arbetsgivaren har rätt att styra och fördela arbetet i verksamheten. Detta innefattar även 
arbetsgivarens rätt att inför alkohol- och drogtester, förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda. 
Testet ska genomföras ur arbetsmiljösynpunkt, alltså för att se att de anställda inte missbrukar 
droger eller alkohol. Metoden får inte heller vara kränkande, vilket innebär att alla med-
arbetare testas, att valet sker slumpvis, eller efter så objektiva kriterier som möjligt. Samt att 
testmetoden ska vara av professionell art. 
 
Ovan har vi redogjort för hur lagen reglerar frågor gällande alkohol och droger på en 
arbetsplats. Detta är en viktig infallsvinkel då dessa lagrum bör påverka hur en arbetsgivare 
arbetar med frågor av detta slag. Med dessa olika aspekter som bakgrund, kommer vi i nästa 
avsnitt att redogöra för forskning och teoretiska områden som vi menar är relevanta och som 
påverkar hur människor reagerar, agerar och förhåller sig till missbruk på en arbetsplats. 
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning  
Detta avsnitt inleds med en teori kring teoretiskt och praktiskt tillvägagångssätt i 
organisationer. Vi kommer därefter att redogöra för tidigare forskning kring de områden och 
faktorer som vi anser påverka människors handlingsmönster på arbetsplatsen och därmed 
även förhållningssättet till frågor rörande alkohol och droger. Avslutningsvis redogör vi för 
begreppet policy, samt hur tidigare forskning kommit fram till hur man bäst arbetar utifrån 
en sådan. 

 

3.1 Espoused theory och theory- in- use 
Som vi tidigare redogjort för, är ett av våra syften med denna uppsats att undersöka huruvida 
organisationer följer sin alkohol- och drogpolicy eller ej. Argyris och Schön (1974: kap 1) har 
tagit fram en teori kring önskat och praktiskt tillvägagångssätt i organisationer som de kallar 
för espoused theory och theory- in- use. Det förstnämnda syftar till det agerande och de 
normer som företaget utåt sett profilerar som det korrekta. Det är vad företrädare för ett 
företag vill bli associerade med i formella sammanhang. Medan theory- in- use beskriver det 
som faktiskt sker i företaget, hur medarbetare i praktiken agerar och de normer som existerar i 
det dagliga arbetet.  
 
Ett företag kan ha en uttalad jämställdhets- policy som syftar till att ha lika andel kvinnliga 
och manliga chefer (esopused theory). I praktiken kan det dock visa sig att företaget inte gör 
några ansträngningar för att rekrytera kvinnor till chefsposter (theory- in- use). När individer 
ställs inför frågan hur de skulle reagera under vissa specifika omständigheter, är det vanligt 
att dessa återger deras espoused theory, det vill säga det önskade beteendet för just den 
situationen. Men, när denna specifika situation faktiskt uppstår, är det individernas theory- in- 
use som styr handlandet. Dessa två tillvägagångssätt kan stämma mer eller mindre överens 
med varandra och det är inte alltid som en person är medveten om i fall de gör det eller inte 
(Argyris & Schön 1974: kap 1).  
 
Det går inte att identifiera hur en persons theory- in- use är genom att fråga denne, utan 
istället måste personens faktiska handlingar observeras. När en individ vet hur denne ska och 
bör handla i en situation för att uppnå en avsedd konsekvens, vet denne också vad theory- in- 
use är för just den situationen. Theory- in- use är också ett medel för att bibehålla olika 
former av varaktighet. Vissa styrande variabler är av intresse för oss, till exempel hur mycket 
energi vi förbrukar, bekymmer och hur mycket tid vi spenderar med andra. Vi strävar hela 
tiden efter att dessa värden skal ligga inom ramen för det som känns acceptabelt. Vår theory- 
in- use specificerar vilka värden som är viktiga för oss och sätter därmed gränser för vårt 
handlande (Argyris & Schön 1974: kap 1).  
 
Vi har ovan redogjort för att det finns olika omständigheter som påverkar vårt sätt att agera, 
vår theory- in- use. Vi kommer nu att gå närmare in på de delar som vi tror påverkar 
människors sätt att förhålla sig till en organisations alkohol- och drogpolicy, deras espoused 
theory. 

3.2 Organisationskultur 
Den första faktor som vi valt att ta i beaktande, och som vi tror har en stark inverkan på hur 
en organisations espoused theory ser ut, är organisationskulturen. I alla organisationer finns 
det en kultur. Den kan vara mer eller mindre synlig eller uttalad beroende på dess betydelse 
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och vilken förståelse som finns kring den. Kulturen är de normer och värderingar som 
påverkar hur människor handlar i olika situationer i vardagen (Kronstam 2002:11). Vi har valt 
att utgå ifrån den definition som Sten Philipson beskriver då han ger en tydlig bild över vad 
begreppet organisationskultur är. Han menar att: 
 

Företagskulturen består av de värden som tillsammans utgör grund för företagets 
agerande utåt mot kunder och andra intressenter, samt de handlingar och attityder 
som chefer och medarbetare utför och uppvisar mot varandra (Schein 1985 
citerad i Philipson 2004:52).  
 

Genom detta synsätt fokuseras det på den befintliga eller tilltänkta gemenskap som finns 
inom företaget, istället för de villkor och former som finns för att åstadkomma ett gott 
resultat. Ett sätt att förstå företaget är att se till det som skapar mening. Exempel på detta kan 
vara gemensamma övertygelser, normer, värderingar, handlingar och attityder (Philipsson 
2004:52).  
 
En av de delar som formar kulturen är alltså normer. Människor gör ständigt en värdering av 
det som sker och ställer det i relation till de redan existerande normerna och reglerna. Detta 
kan i sin tur göra att nya normer bildas. Vissa normer kan, utan komplikationer, vara oerhört 
viktiga i en organisation utan att de är uttalade eller finns nedskrivna. Andra normer är så 
pass självklara att de är svåra att upptäcka (Sjöstrand 1987:112). Det är också intressant att 
se till de traditioner, rutiner, ritualer och belöningar som finns inom företaget. Allt detta är av 
betydelse för att förstå kulturen, då det beskriver vad som är legitimt och tillåtet i företaget 
(Philipson 2004:51).  
 
Som tidigare nämnts, kan en kultur vara mer eller mindre synlig. Kronstam (2002:11) skriver 
att i äldre företag som inte genomgått några större förändringar finns, i de flesta fall, en 
tydlig organisationskultur. Den bygger ofta på skaparens värderingar som kan gå långt 
tillbaka i tiden. Ibland är den helt eller delvis uttalad i organisationens affärsidé, men 
mestadels kan den tas för given. Organisationskulturen kan med andra ord påverka med-
arbetares inställning till missbruksrelaterade problem på arbetsplatsen, vilket kan få både 
positiva och negativa konsekvenser. 

3.3 Arbetsmiljö 
Organisationskulturen formar hur miljön ser ut på en arbetsplats. Som vi tidigare skrivit, är en 
arbetsplats med dåliga arbetsförhållanden, såsom hög stress, monotona och isolerade arbets-
uppgifter, samt att det inte finns någon avsatt tid för socialt umgänge, ett gynnande klimat för 
att någon ska fastna i ett alkoholberoende. Detta på grund av att trivsel på jobbet har en stor 
betydelse och påverkan på en individs liv. Arbetsmiljön påverkar också hur vi handlar och 
förhåller oss till alkohol- och drogrelaterade frågor och vi kommer nedan att redogöra för på 
vilket sätt detta kan ta sig uttryck. 
 
Arbetsmiljön är en social konstruktion som karaktäriseras av den kunskap vi besitter och vår 
vilja att omvandla den kunskapen till praktiska handlingar. Arbetsmiljön finns även i den 
omgivning som existerar kring den anställde. Denna omgivning får antingen positiva eller 
negativa effekter på den anställde som i sin tur, än en gång, påverkar omgivningen. Det pågår 
en ständig växelverkan mellan de båda inblandade parterna. Dessa effekter kan sedan tolkas 
ur olika perspektiv. Ur beteendevetenskaplig synvinkel är det effekternas konsekvenser för 
den anställde som är intressant. Detta medan det ur ett företagsekonomiskt synsätt är av 
intresse att se vad arbetstagarens reaktioner på arbetsmiljön får för konsekvenser för 
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företagets ekonomiska resultat (Wadell & Larsson 1998: kap 2). Kopplas dessa perspektiv till 
alkoholrelaterade frågor kan ett exempel vara att se vad en missbrukande medarbetare i 
organisationen kan få för konsekvenser för resterande personal. Eller vilka de ekonomiska 
konsekvenserna blir för organisationen om en medarbetare missbrukar. God eller dålig arbets-
miljö handlar alltså om vilka positiva eller negativa effekter omgivningen har på olika 
beståndsdelar i organisationen. Det är därför viktigt att definiera vilken eller vilka delar i 
arbetsmiljön som är av intresse (Wadell & Larsson 1998: kap 2).  
 
Arbetstagarens reaktioner på arbetsmiljön påverkas av faktorer så som motivation, arbets-
redskap och kunskap, men även av tidigare arbetsmiljöer som denne vistats i. Det är kon-
sekvenserna av olika delar i arbetsmiljön och hur dessa uppfattas, som är det centrala i 
diskussionen. Detta gör att arbetsmiljön har olika inverkan på olika arbetstagare. Det är även 
viktigt att komma ihåg att de anställda både påverkas av och själva påverkar arbetsmiljön 
(Wadell & Larsson 1998: kap 1). 
 
Ovanstående gör i sin tur att bestämmandet av vad som utgör en bra eller dålig arbetsplats är 
beroende av vad de anställda själva anser. Arbetsmiljöfaktorer kan dock påverka människor 
utan att de är uppmärksammade. Faktorer som av de anställda uppfattas som positiva, kan i 
längden få negativa konsekvenser. Ett exempel skulle kunna vara att ett utmanande och 
stimulerande arbete efter en längre tid kan framkalla förslitningsskador, som i sin tur kan 
bidra till långvariga fysiska eller psykiska besvär (Lennerlöf 1991: kap 1). Eller utifrån ett 
alkoholperspektiv, en arbetsmiljö som karaktäriseras av ett uppmuntrande klimat med hög 
alkoholkonsumtion, kan vid ett senare skede utvecklas till en individs beroende. 
 
I många definitioner begränsas begreppet arbetsmiljö till något som existerar inom företagets 
gränser. Detta ställer sig Wadell och Larsson (1998: kap 2) kritiska till då de skriver att 
dagens företag och anställda i stor utsträckning existerar i en värld där gränserna blir mer och 
mer transparenta. Detta bidrar till att arbetsmiljö är mycket mer än bara det som finns inom 
företagets gränser.   
 
Det finns vissa arbetsmiljöfaktorer som har stor betydelse för uppkomsten av alkoholproblem. 
Dessa är: tillgänglighet till alkohol i arbetslivet, frihet från övervakning, skiftarbete och 
oregelbundna arbetstider, normsystemet på arbetsplatsen och när det råder social press att 
dricka i arbetet (Lenz 1985:37). Den anställdes sociala relationer till sina medarbetare, kunder 
och klienter påverkar den sociala arbetsmiljön och denna del av miljön är människor i stor 
grad beroende av (Lennerlöf 1991:kap 13).  
 
Ett sätt att påverka arbetsmiljön är att synliggöra de värderingar som existerar inom 
organisationen samt sträva efter att implementera gemensamma sådana. Detta för att på så vis 
kunna minska de negativa konsekvenser som dessa värderingar kan inbringa. Vi kommer 
därför att gå närmare in på begreppet värdegrund. 

3.4 Värdegrund 
Alla människor bär på värderingar och dessa påverkas, formas och ändras under hela vår 
livstid. Att företag lyfter fram medarbetares värderingar och arbetar för att forma dessa till en 
gemensam värdegrund som alla inom företaget delar, tror vi, kan leda till att alkoholmissbruk 
på arbetsplasten kan minska. På en arbetsplats där ett öppet och stöttande klimat råder, och 
där förtroende och gemenskap byggs upp genom gemensamma värderingar, kan en individ 
som misstänker problem hos en medarbetare i ett tidigare skede vända sig till chef och 
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kollegor för stöd och hjälp. Vi kommer därför nu att redogöra för begreppet värdering samt 
hur ett företag kan bygga upp en gemensam värdegrund. 
 
Människors värderingar grundas i ett tidigt skede under uppväxten och många av dessa bär vi 
med oss hela livet. De utmärker vad som är eftersträvansvärt och värdefullt i livet och styr 
därigenom vårt agerande. De värderingar vi bär på försöker vi på olika sätt omsätta i verkliga 
levnadsregler (Kronstam 2002:17). De förhållningssätt till alkohol och alkoholrelaterade 
frågor som människor bär med sig in i vuxenlivet grundar sig, med andra ord, många gånger 
på hur vår uppväxt och levnadsvanor har sett ut. 
  
En möjlighet för arbetsgivaren att påverka medarbetares agerande är att bedriva en så kallad 
värdedriven verksamhet. Värdedrivna företag, det vill säga företag som har en väl utarbetat 
och etablerad företagsetik, byggs upp på en samling av olika värden som tillsammans kallas 
för värdegrund. I värdegrunden ingår normer, handlingsprinciper samt företagets vision och 
utan en värdegrund kan ingen etik skapas. Det är också viktigt att denna värdegrund delas av 
alla inom företaget och överensstämmer med de personliga etiska uppfattningarna. Detta är 
viktigt för att dess funktion ska uppfyllas, det vill säga utveckla och driva företaget framåt 
och skapa värde för företagets alla intressenter (Philipson 2004:29). 
 
Det är främst ledningen och ägarna som bestämmer vilka värderingar som företaget ska styras 
efter, dessa i välformulerade dokument, exempelvis en alkohol- och drogpolicy, som i många 
fall inte når ut till medarbetarna. Företagsvärderingar som inte är förankrade hos med-
arbetarna kommer inte att fungera som ett styrinstrument till fullo. I de flesta företag finns 
mer eller mindre outtalade värderingar som bör utgöra en grund och som kan omvandlas och 
utvecklas genom samtal inom företaget. Ett utav värdegrundens huvudsakliga syfte är att 
styra den framtida utvecklingen och skapa hållbarhet för företaget, vilket inte är genomförbart 
om värdegrunden inte är implementerad i hela organisationen (Kronstam 2002:19). Detta 
visar hur viktigt en väl förankrad alkohol- och drogpolicy är för att nå det önskvärda resultatet 
kring dessa frågor. 
 
En viktig del i utvecklandet av organisationskulturen är att det finns normer och regler som 
visar vad som förväntas av medarbetarna i vissa situationer. Regelverkets syfte är att visa vad 
som är tillåtet och inom vilka områden det är tillåtet att röra sig fritt. Dessa riktlinjer tas fram 
utifrån den gemensamma värdegrunden som måste vara väl förankrad för att uppfylla sitt 
syfte. Normerna talar om hur medarbetare bör handla för att uppnå värdena och för att 
undvika att skada dem. Dessa bör exempelvis uttryckas i form av anvisningar, 
rekommendationer eller riktlinjer. Regler ses som preciseringar av normerna, det vill säga 
konkreta formuleringar av önskvärda beteenden (Philipson 2004:149f). För att lyckas med att 
implementera en alkoholpolicy i en organisation är det alltså viktigt att denna vilar i de 
gemensamma värderingar som finns. 
 
En lösning på detta är, enligt Philipson (2004:58), att företagets styrande värden rangordnas. 
Om en medarbetare i ett läge tvingas välja mellan olika mål eller behov ska det viktigaste 
prioriteras. Detta innebär att en rankning av vad som anses värdefullt har gjorts. För att kunna 
acceptera och förstå varför vissa prioriteringar har gjorts, är det viktigt att de som fattat 
beslutet visar den värdemässiga grunden för beslutsfattandet. Medarbetarna kan då förstå att 
beslutet är ordentligt övertänkt och grundat på de värden som utgör basen för verksamheten. 
Skulle värdena hamna i konflikt med varandra och de mest grundläggande inte är rang-
ordnade, får de anställda inte den hjälp de behöver för att fatta rätt beslut.  
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För företag som enats om en värdegrund men inte rangordnat värdena, är värdegrunden 
mindre användbar som styrmedel. Risken finns då att sambanden mellan företagets mål blir 
oklara, vilket leder till att målstyrningen inte fungerar. För att en värdegrund ska fungera på 
bästa sätt är det viktigt att medarbetarna tillåts vara delaktiga i framställandet av denna, att de 
aktivt engageras i arbetet för att den på längre sikt ska få en vägledande funktion. De som är 
anställda i företaget ska känna att de har möjligheter att kunna påverka utvecklingen 
(Philipson 2004:140).  
 
Vi har hittills redogjort för vad ett företags värdegrund är och dess betydelse. Dessa värden 
kan delas in i två olika grupper, företagsvärden och medarbetarvärden. Företagsvärden är de 
värden som finns i förutsättningarna för företaget och dess verksamhet. De kan vara en del av 
företagets tradition, vision, mission samt verksamhets- och affärsidé. Dessa finns i alla 
företag men har olika innehåll och ursprung. Företagsvärden ska skiljas från sådana värden 
som innefattar medarbetarna, de så kallade medarbetarvärdena. Dessa värden ligger till grund 
för hur medarbetare och chefer faktiskt agerar och som i verkligheten styr de anställdas 
handlingar. Om ett företag med starka medarbetarvärden inte balanseras av starka och tydliga 
företagsvärden, kommer medarbetarvärdena att ensamma skapa den gällande företagskulturen 
(Philipson 2004:66). Det är därför viktigt att utveckla och integrera medarbetarnas personliga 
värderingar med de företagsvärden som ledningen arbetat fram (Philipson 2004:141).  
 
I en organisation där arbetsgivaren varit otydlig med hur denne anser att alkoholproblem ska 
hanteras, är alltså risken att motsättningar uppstår om medarbetarnas uppfattningar skiljer sig 
från denna. En tydlig och väl implementerad värdegrund, som behandlar områden kring 
missbruk, anser vi, är en möjlighet för ledningen i en organisation att påverka medarbetares 
attityder och förhållningssätt till dessa frågor.   

3.5 Attityder 
Vi kommer under denna rubrik att redogöra för vilken betydelse och påverkan attityder har 
på en arbetsplats. Attityder kan påverka vårt sätt att handla, och de attityder som de anställda 
har, spelar en stor roll för hur de kommer att förhålla sig till alkohol på arbetsplatsen. För att 
förstå detta kommer vi först att definiera begreppet.  
 
Attityd kan definieras som ”benägenhet att reagera positivt eller negativt mot en person, sak 
eller företeelse” (Granberg 2003:408). En förenklad teori är att en attityd bygger på en 
kunskapsstyrd del, en känslostyrd del samt handlingsberedskap, där de två förstnämnda 
delarna hela tiden påverkar varandra (Granberg 2003:408ff). Vår attityd till missbruk bygger 
med andra ord på vad vi vet, vad vi känner inför problemet och den kunskap som finns om 
hur vi bör handla om vi kommer i kontakt med problemet. 
 
Forskare som arbetat med attityder utgår i många fall ifrån begreppet övertygelser. Dessa 
kommer till uttryck genom en viss reaktion mot något och kan ha skapats av en specifik 
händelse eller flera olika erfarenheter. Människors erfarenheter är selektiva, vilket innebär att 
en person med en viss attityd kommer att bearbeta den information som kommer i dennes 
väg, så att den stämmer överens med attityden (Augustsson 2005: kap 3). Vi har nu 
definierat begreppet attityd och kommer nedan att förtydliga hur olika attityder kan påverka 
förhållningssättet till alkohol- och drogrelaterade frågor på en arbetsplats.  
 
En restriktiv alkohol- och drogpolicy är svår att införa på en arbetsplats där nyckelpersoner är 
högkonsumenter och där det i allmänhet finns en hög alkoholtolerans. Arbetsledares attityder 
har såpass stor inverkan på organisationen att en alkoholpolicy i princip är onödig om den 
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inte är väl förankrad bland cheferna. I Sverige, och därmed på de svenska arbetsplatserna, har 
det länge funnits en acceptans för alkoholbruk men ett förakt mot missbruk. Detta försvårar 
arbetet med alkohol- och drogproblem, då anställda som är missbrukare brister i sitt själv-
förtroende, och kan känna en osäkerhet inför att återkomma till sin arbetsplats efter en 
missbruksperiod (Lenz 1985:15). 
 
Uppfattningen att alkoholism inte är en sjukdom kan utgöra en risk då människor även utgår 
ifrån att det inte går att bota eller göra någonting åt. Sjukdomsstämpeln kan dock missbrukas, 
då det anses vara väsentligt enklare att sjukskriva än att ta till de metoder som finns för att få 
sjukdomen under kontroll (Lenz 1985:194). Arbetsplatsens normsystem, kultur och beroende-
förhållanden spelar stor roll för hur regler efterföljs i praktiken. Vad de anställda har för 
föreställningar kring missbruk påverkar därför deras beteende och förhållningssätt i de fall då 
ett missbruk skulle uppdagas. Vad som betraktas som normalt eller onormalt kring alkohol-
bruk är alltså beroende av de föreställningar och attityder som finns på en arbetsplats, samt 
vilka normer som bildats kring detta (Alm 2002:34).  
 
Våra handlingar påverkas alltså av våra attityder och dessa attityder kan i sin tur påverkas och 
ändras med hjälp av upplysning. Det blir därmed centralt hur kommunikationen ser ut i en 
organisation, då den är avgörande för hur informationsflödet fungerar. Vi kommer därför att 
gå närmare in på begreppen kommunikation och inflytande. 

3.6 Inflytande och kommunikation 
Vi kommer nedan att redogöra för hur inflytande och kommunikation kan påverka arbetet 
kring frågor om alkohol och droger på arbetsplatsen. De anställdas medbestämmande kring 
beslut som fattas i organisationen kan innebära en ökad behovstillfredsställelse för de 
inblandade. Medbestämmande kan delas in i direkt och indirekt. Det direkta med-
bestämmandet framkommer när medarbetaren har stor befogenhet och ett stort ansvar för vad 
som sker i verksamheten samt av egen kraft kan påverka sin arbetssituation. Om en chef 
önskar skapa en arbetsplats som präglas av direkt inflytande från de anställda måste denne 
väga in medarbetares åsikter och synpunkter innan beslut fattas. Chefen måste skapa ett 
”öppet klimat” med fri kommunikation, så att medarbetarna känner sig bekväma med att 
uttrycka annorlunda åsikter. Det indirekta medbestämmandet innebär att representanter, till 
exempel fackliga förtroendemän, väljs ut för att föra de anställdas talan. Beslut som fattas 
med personalens indirekta medbestämmande är ofta administrativa frågor (Rubenowitz 
2004:247).  
 
För att kunna enas kring en policy och för att ha störst chans att på ett framgångsrikt sätt 
kunna arbeta med människors dryckesvanor, krävs en öppen och rak kommunikation. 
Utgångspunkten för en sådan är företagskulturen. Om kulturen inte präglas av detta, ökar 
riskerna för skvaller och att problem som skulle kunna lösas, inte kommer fram på rätt sätt till 
rätt människor (Alm 2002:29).  
 
Kommunikation framställs som ett viktigt medel för medbestämmandet. Kommunikation i en 
grupp går att likna vid dess blodomlopp, då det är den som binder samman alla delar och ger 
den ny näring i form av bland annat information, erfarenheter och upplevelser. Det är tack 
vare, eller på grund av, kommunikationen som normsystemen, det vill säga vad man bör 
tänka, känna och göra i en grupp, får näring (Granér 2001:178). Granér (2001:178) delar upp 
begreppet i instrumentell och socio-emotionell kommunikation. Den instrumentella delen av 
kommunikationen berör den kunskap som finns inom en grupp och för att förmedla, förstå 
och utveckla denna krävs ett gemensamt språk. Den instrumentella delen är oftast av 
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fackmässig karaktär. Den socio-emotionella delen är av ”mjukare” slag. Den berör hur 
känslor, attityder och medlemmarnas uppfattningar om varandra, förmedlas. Denna del finns 
med i alla typer av kommunikation och kan skapa problem då vi ofta har svårigheter att tolka 
dessa budskap. Detta på grund av att den uppfattas som mer irrationell och oförutsägbar.  
 
I en arbetsgrupp uppkommer det ofta svårigheter att förmedla de socio-emotionella delarna då 
arbetets organisation och normsystem på ett effektivt sätt hindrar detta. Stora delar av 
arbetsgruppens energi riktas därför mot att förhindra och kontrollera sådana saker som inte får 
uttalas. En väl fungerande arbetsgrupp förutsätter en öppen och rak kommunikation där 
medlemmarna inte behöver vara rädda för vad de säger och hur de uttrycker sig. De behöver 
inte ”läsa mellan raderna” och försöka förstå dolda budskap. I en arbetsgrupp där mycket 
lämnas osagt, är kommunikationen ofta präglad av undertryckt eller öppen aggressivitet till 
sådan grad att själva innehållet inte alltid når fram. Detta bäddar för missförstånd och 
konflikter som inte blir lösta. Något som i sin tur gör att kommunikationen blir ännu trögare. I 
situationer som är osäkra och där det inte råder ett öppet gruppklimat, förefaller risken stor att 
människor gör moraliska fördömanden, skyller på varandra och placerar andra människor i 
fack. I grupper där klimatet är öppet präglas snarare kommunikationen och budskapen av att 
vara beskrivande och icke-värderande, samt att krav inte ställs på mottagaren (Granér 
2001:179).  
 
Att ha ett öppet klimat på arbetsplatsen kan i mångt och mycket vara avgörande för hur 
uppkomna problem handskas. Om samtal förs kring känsliga ämnen, såsom alkohol och 
droger, kan dessa problem i ett tidigare skede tas omhand. Kommunikation är även väsentligt 
för hur en arbetsgrupp fungerar. Denna grupp har även betydelse för hur individer förhåller 
sig till frågor rörande missbruk, vilket vi nu närmare kommer att belysa. 

3.7 Grupper och Subkultur 
I alla företag förekommer olika former av grupperingar. Attityder och åsikter gällande 
alkohol kan skilja sig åt, beroende på vilken grupp inom företaget man tillhör. Vi tycker det 
är viktigt att belysa detta område då vi tror att gruppens inställning har en stor påverkan på 
individen och att det i många fall kan vara lätt att falla för ett grupptryck. Med alkohol som 
utgångspunkt ser vi detta som ett synnerligen viktigt område att uppmärksamma. 
 
I arbetslivet förekommer det främst formella grupper som har bildats för att förverkliga 
företagets mål och dessa grupper är av bestående karaktär (Lennéer- Axelsson & Thylefors 
2005:40). Mestadels skapas även informella grupper inom företag, dessa i syfte att 
tillfredställa andra intressen och behov, men de är inte helt oberoende av den formella 
strukturen. Detta innebär att det inte alltid är medlemmarna i en formell grupp som skapar en 
informell. Arbetsuppgifter och organisering kan hindra eller främja bildandet av informella 
grupper. En förutsättning för informella gruppers uppkomst är att människor har möjlighet att 
mötas och kommunicera och på så sätt få sina sociala behov tillgodosedda. Att människor vid 
olika tillfällen i lugn och ro får diskutera saker som kretsar kring livet, både det på och utan-
för arbetsplatsen (Lennéer- Axelsson & Thylefors 2005:41).  
 
Inom en större grupp kan det bildas mindre, så kallade subgrupper, som i somliga fall 
betecknas som en synonym för informella grupper. Ofta ses förekomsten av subgrupper som 
ett tecken på att den större gruppen inte fungerar som den borde. Så behöver dock inte vara 
fallet, då möjligheten att subgrupper uppstår ökar om arbetsgruppen är större. I en mindre 
grupp finns en större möjlighet att få sina sociala behov tillfredställda (Lennéer- Axelsson & 
Thylefors 2005:42). Författarna påpekar även att subgrupper kan innebära en risk. De menar 
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att det finns en möjlighet att förekomsten av ett ”vi-dem-tänkande” kan uppstå inom gruppen 
och att människor utesluts från den sociala gemenskapen. Ibland kan det gå så långt att de 
människor som fryses ut bildar en egen subgrupp, där dess främsta gemensamma nämnare är 
att alla känner sig avfärdade, vilket innebär att det inte finns något positivt som håller 
gruppen samman (Lennéer- Axelsson & Thylefors 2005:43). 
 
En företagsledning som inte ger sina medarbetare något inflytande över företagskulturen, utan 
som själva vill forma denna med hjälp av sina egna företagsvärden, leder till att med-
arbetarnas värden kommer att fungera som en subkultur. Denna motsätter sig den kultur som 
företagsledningen vill se implementerad (Philipson 2004:69). Meningen är inte att alla ska ha 
samma värderingar för att arbetstillfredsställelse och framgång ska uppnås, då människor 
oftast inte delar samma värderingar. Ju större ett företag är, desto tydligare och fler 
subkulturer uppstår. Trots dessa olikheter måste medarbetarna inom företaget ha en 
gemensam grund att stå på, en värdegrund som alla delar för att nå framgång inom olika 
områden (Philipson 2004:71).  
 
Lennerlöf (1991: kap 13) menar att i olika grupper tar människor på sig olika roller. En roll 
innebär dels de föreskrifter och förväntningar en person har kring sitt beteende i en viss 
position, till exempel en chef, och dels hur personen verkligen beter sig (rollbeteende). Dessa 
roller formas när vi interagerar med andra människor. De grupper vi tillhör får därför en stor 
betydelse för oss. Det går även att skilja på den formella respektive informella rollen. Den 
förstnämnda finns, i de flesta fall, nedskriven i en befattningsbeskrivning som förklarar hur 
arbetsuppgifter ska utföras i arbetsgrupper. De informella rollerna återspeglar de behov och 
förväntningar som finns inom gruppen och individen själv. Rollindelningen är beroende av 
omvärlden, grupprocesser och individuella egenskaper. Avgörande för vilken status du har 
beror på vilken plats du har i gruppen. Statusen anger var i en social hierarki som denne 
befinner sig (Maltén 2001:33ff). 
 
Utifrån den litteratur vi läst, menar vi att ledarskapet är av stor betydelse för hur en grupp 
formas, agerar och arbetar på en arbetsplats. Därför kommer vi nu att gå djupare in på detta 
område. 

3.8 Ledarskap 
Ledaren är alltid, oavsett om han är medveten eller inte, en förebild för sina anställda. Chefen 
har därför möjlighet att styra vilken moral och vilka regler som ska råda i det dagliga arbetet 
och på fester. Att i ett tidigt skede kunna stoppa ett missbruk är viktigt. Chefen bär i detta 
läge inte ensam ansvaret, utan även arbetskamraterna, då det är de som har den största 
möjligheten att upptäcka tecken, eftersom ett missbruk ofta döljs. Det hjälpande arbetet 
försvåras ofta på grund av arbetskamraternas acceptans, då de stöttar och döljer alkoholisten 
genom lång tids överseende, skämt och accepterande (Hagman & Hellström 1995:11ff). Då vi 
diskuterar ämnet alkohol på arbetsplatsen ser vi det vara av stor vikt att ta upp området 
ledarskap.  
 
Chef och ledare är två begrepp som ofta sammankopplas och som uppfattas ha samma 
innebörd. Detta anser Ahltorp (1998:31) således inte stämma. Hon menar att för att bli chef är 
en individ tvungen att uppmärksammas av överordnad. Det vill säga att utnämningen är 
formell och kommer från högre uppsatta positioner inom företaget. Det är inte självskrivet att 
en nyutnämnd chef blir en ledare. En acceptans från medarbetare är mestadels vanlig, vilket 
kan uppfattas som om chefen vore en ledare. Men för att ha behörighet att titulera sig ledare 
krävs att personen uppnår legitimitet, som är en huvudsaklig förutsättning för rollen. Till 
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skillnad mot chefskap, som är en automatisk utnämning uppifrån, är ledarskap något som 
växer fram underifrån, i relationer till medarbetare. Ledarskap är med andra ord en informell 
utveckling.  
 
Det finns ett beroendeförhållande mellan chefer och medarbetare eftersom överordnad har en 
direkt påverkan på underordnads tillvaro. Detta gör att chefen som individ får en stor 
psykologisk betydelse för en arbetsgrupp och även blir en viktig förebild och normsändare. 
Då chefen har stor inverkan på en arbetsgrupps handlingar, är det viktigt att denne inte 
underskattar sin betydelse som auktoritet. Att förminska vikten av detta kan få följder för 
självrespekten samt för respekten från omgivningen (Lennéer-Axelsson & Thylefors 
2005:98ff). Även Kronstam (2002:14) menar att ledarens roll är av stor vikt för ett företags 
kultur. Chefens handlingsmönster visar vad som är ett rätt agerande och denne skapar även 
normen för medarbetare. Det finns ofta en skillnad mellan vilket handlande som av ledningen 
uttalas som eftersträvansvärt och deras faktiska handlingar.  
 
En typ av ledarskap är när styrning sker genom värderingar. Det finns några vikiga faktorer 
gällande detta så kallande värdebaserade ledarskap. Först och främst bygger detta ledarskap 
på förfarandet att människor inte går att ändra på om de inte själva vill. Vad som dock går att 
förändra är beteenden, genom metoder som hot eller löften om belöning. Vad gäller ändringar 
av individer är det något som måste ske av personen själv efter övervägande av för- och 
nackdelar (Philipson 2004:41). Ett värdebaserat ledarskap bygger, med andra ord, på 
handlingar, inte beteenden. För att en ändring ska kunna genomföras krävs det en förståelse 
kring betydelsen och det personliga värdet av förändringen. Förstår individen vad denne har 
att vinna på en förändring, är denne oftast mer medgörlig att genomföra saker på ett 
annorlunda sätt. Därför blir även vikten av att hjälpa medarbetaren att få större insikt i vilka 
värderingar denne besitter och vilka valmöjligheter som finns i olika uppkomna situationer, 
av stor betydelse för ledarskapet. Det är viktigt att ledaren tydligt klargör för de värden som 
verksamheten och företaget ska präglas av samt att motivera medarbetarna att eftersträva 
dessa (Philipson 2004:42ff).  
 
I osäkra tider riktas förväntningar mot ledningen att ta över och skapa ordning och trygghet, 
vilket även är deras yttersta ansvar och uppgift. Svarar inte chefen på medarbetarnas behov av 
struktur, ges tillfälle för en eller flera informella ledare att träda in. Står dessa för 
verksamhetens mål och accepterar dess ramar, behöver det inte innebära någon större fara, 
utöver att chefen förlorar sitt förtroendekapital och sin makt (Lennéer- Axelsson & Thylefors 
2005:53). Ett sätt för ledningen att på ett tydligare sätt skapa ordning och trygghet för 
medarbetarna är att utarbeta klara handlingsplaner eller policys.  

3.9 Policy 
Begreppen som vi beskrivit ovan är alla faktorer som påverkar hur människor agerar i 
praktiken, det vill säga deras theory- in- use. Vi kommer nu att redogöra för vad forskare har 
kommit fram till att en organisations alkohol- och drogpolicy bör innehålla och hur den bör 
vara uppbyggd. Vår utgångspunkt är att se dessa policys som organisationernas espoused 
theory, deras önskade tillvägagångssätt.  
  
När olika arbetsmiljöproblem påträffas kan behovet av en policy uppstå, där en handlingsplan 
upprättats för att underlätta och på ett effektivt sätt kunna handskas med problemen. Denna 
kan och bör utgöra en verktygslåda för åtgärder, vid tillfällen då arbetsmiljöproblem upp-
dagas och ska vara till hjälp, både för de drabbade och för människorna i dess omgivning. När 
det i en organisation uppstår problem, såsom alkohol- och drogmissbruk, mobbing och 
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konflikter mellan medarbetare, är det viktigt att de ansvariga är förberedda och att åtgärder 
snabbt kan tillskjutas. Det är detta som utformandet av en policy innebär. Genom att agera i 
ett tidigt skede ökar möjligheten att problemet blir löst på bästa sätt, för alla inblandade 
parter. När ett företag har upprättat en policy blir människors ansvarsområden mer påtagliga. 
Detta är viktigt, för utan en uttalad ansvarsfördelning föreligger risken att ingen åtgärdar de 
problem som uppstår. Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för att en policy utformas, men för att 
policyn ska få genomslagskraft måste övrig personal vara väl insatt i den och stå bakom den 
(Lange 2002: kap 2). För att ett policydokument ska ha en funktion för en organisation, är det 
av största vikt att alla principer som ingår i det delas av samtliga anställda. Policyn måste 
således vara väl förankrad i alla led i organisationen (Bergström 1996:152). 
 
I varje företag, oavsett storlek, bör det finnas en övergripande arbetsmiljöpolicy som utgör 
ramen för verksamheten. Denna ska utformas i samråd mellan ledning och medarbetare. Den 
övergripande arbetsmiljöpolicyn belyser företagets önskvärda fysiska och psykosociala 
förhållanden. Denna ska i sin tur konkretiseras i specifika mål och handlingsplaner för olika 
områden på arbetsplatsen.  
 
En försämrad arbetsmiljö leder oftast till ekonomiska konsekvenser. En person med 
missbruksproblem blir på längre sikt mindre produktiv och dennes sjukfrånvaro ökar. Denna 
ekonomiska aspekt på arbetsmiljöproblem förstärker vikten av en genomarbetad policy för 
företag. Lange (2002: kap 2) redogör för en uträkning som visar vad en missbrukare i 
genomsnitt kostar för ett företag under ett år, då åtgärder inte utfärdats. I exemplet uppskattas 
missbrukaren ha 20 dagars korttidsfrånvaro utan ersättning, samt 20 dagars frånvaro med 
ersättning. Dessa kostnader inklusive utgifter, för bland annat: vikarie, reklamationer, 
missnöje bland arbetskamrater, skador och försämrad goodwill, utgör en årlig kostnad 
motsvarande 235 000 kronor. Även om denna summa skulle misstämma till 50 procent utgör 
även det ett ansenligt belopp för ett företag. 
 
De frågor som Lange (2002: kap 2) anser bör finnas med i en alkohol- och drogpolicy rör 
följande områden: Vad ska hända om en person uppträder påverkad på arbetsplatsen? Vem är 
ansvarig för att ta upp frågor om missbruk? Hur och av vem ska tecken på missbruk 
dokumenteras? Finns det tillräckligt med kunskap kring alkohol och droger på arbetsplatsen? 
Hur hanteras aktiviteter, inom eller efter arbetstiden, där alkoholen är ett inslag? Vad ska 
hända om en missbrukare upptäcks? Hur ska personalen informeras om arbetsplatsens 
alkohol- och drogpolicy?  Dessa frågor bör alltså finnas med för att underlätta att en 
organisations önskade tillvägagångssätt, espoused theory, samt för att medarbetarnas 
praktiska handlande, theory in use, i så stor utsträckning som möjligt ska stämma överens. I 
vår uppsats, är vår avsikt, att till viss del undersöka huruvida de granskade organisationernas 
alkohol- och drogpolicy ger svar på dessa frågor. I nästkommande avsnitt kommer en 
ingående beskrivning ske för hur denna undersökning har genomförts. 
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4. Metod 
Vi kommer i detta avsnitt att redovisa och beskriva processen av vårt tillvägagångssätt 
genom detta arbete. Vi ämnar redogöra för de metoder vi valt att arbeta efter, vad vi grundat 
vårt urval på, tillvägagångssättet i intervjuerna samt hur vi valt att bearbetat dessa data. Vi 
kommer sedan att föra en diskussion gällande reliabiliteten och validiteten i denna uppsats. 

 

4.1 Val av metod 
Denna uppsats grundar sig i ett uppdrag som vi tilldelats av en mindre kommun i Värmland. 
Deras önskemål var att vi, på ett eller annat sätt, skulle kartlägga hur arbetstagares 
förhållningssätt till alkohol var. Uppdraget hade vida ramar och vi fick själva formulera syftet 
inom dessa. Efter ett inledande möte med vår kontaktperson på kommunen, då vi genomförde 
en mindre behovsanalys, formulerade vi ett första utkast till syftet med uppsatsen. Vi ställdes 
sedan inför frågan om undersökningen skulle vara kvalitativ eller kvantitativ. Att formulera 
undersökningens syfte, beskriva ämnet för undersökningen, innan metoden väljs är vad Kvale 
(2006:85) kallar för tematisering.  
 
Kvalitativ och kvantitativ metod ställs ofta i motsats till varandra, och det är syftet med 
studien som ska avgöra vilken metod som väljs (Repstad 1999:9). En kvalitativ studie bör 
utföras om syftet är att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller åtskilja 
och få fram skiftande handlingsmönster (Trost, 2005:14). Med hänsyn till vårt ämne, föll sig 
valet av en kvalitativ studie naturligt. Vi har i delar av vår uppsats haft Grounded Theory som 
utgångspunkt, och i flera fall använt oss av verktyg som kan återkopplas till denna metod, 
vilket vi senare återkommer till. Det har dock inte varit vår avsikt att följa denna undantags-
löst. 
 
Risken med vårt val av en kvalitativ undersökning är att den är svårare att upprepa, då 
undersökningen till stor del bygger på forskarens egna intressen och hur denne väljer att tolka 
och observera insamlad data (Bryman 2001:270). Då våra kvalitativa data i en del fall är 
ostrukturerade kommer tolkningarna av dem att vara påverkade av våra subjektiva 
värderingar. Bryman (2001:270) menar vidare att respondenter i en kvalitativ studie även 
påverkas av forskarens egenskaper, så som ålder, kön och personlighet. Han skriver att det är 
på grund av detta som kvalitativa forskningsresultat är svåra att återupprepa.  

4.2 Urval 
Jan Trost (2005:117) menar att det i kvalitativa studier är helt ointressant att ha representativa 
urval då risken föreligger att det blir allt för många ”vanliga” respondenter. I de flesta 
kvalitativa undersökningar eftersträvas det att få en så stor variation som möjligt i sitt urval 
och inte ett antal liknande. Antalet intervjuer bör också vara begränsade. Görs inte detta 
föreligger risken att materialet blir ohanterligt och svårt att överblicka. Vi valde att 
genomföra sex intervjuer fördelat på två organisationer, med anställda på motsvarande 
positioner i respektive organisation. Dessa var en respondent med personalansvar, en mellan-
chef och en medarbetare. Detta gjorde också att vårt urval motsvarade våra önskningar. En av 
de två organisationer vi intervjuade är verksam inom offentlig sektor i en mindre kommun i 
mellersta Värmland. Arbetsplatsen har cirka 150 anställda som arbetar inom olika 
verksamhetsområden. Den andra organisationen i denna undersökning är ett medelstort 
företag som är även denna är verksam i ovan nämnda kommun. Det är cirka 160 anställda 
inom företaget och de bedriver sin verksamhet inom produktionsindustrin. 
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I processen med vår uppsats fick vi hjälp att finna lämpliga respondenter. Dels av kontakt-
personen på den kommun där vår undersökning genomförts, samt av de personalansvariga i 
respektive organisation som blivit kontaktade och som i sin tur valt ut lämpliga respondenter. 
Trost (2005:119) menar att det finns vissa risker med dessa så kallade ”gate-keepers” eller 
”nyckelpersoner”. De kan, utan att vara medvetna om det, styra urvalet och välja de ”bästa” 
medarbetarna, som de tror tillför något intressant eller som svarar det som chefen anser som 
önskvärt.  
 
Det första vi tog ställning till i vårt krav på respondenter var att de skulle kunna ge oss 
relevant information för uppsatsens frågeställningar. För att uppfylla detta önskemål krävdes 
att de var verksamma i respektive organisation och på något sätt tidigare hade varit tvungna 
att förhålla sig till en medarbetares missbruk. Vi valde även att göra våra intervjuer i 
organisationer som hade en formulerad alkohol- och drogpolicy, vilket gjorde att våra 
respondenter även varit tvungna att på något sätt förhålla sig till en sådan. 

4.3 Intervju 
Syftet med insamlandet av data i kvalitativa undersökningar är att försöka förstå hur 
människor tänker, känner och agerar i olika situationer (Kvale 2006:121). Vi valde därför att 
göra kvalitativa intervjuer. Vi arbetade först fram en intervjuguide där vi angav de ämnen 
som var föremål för vår undersökning och i vilken ordning vi skulle ta upp dessa under våra 
intervjuer. Då vi hade bristande erfarenhet av intervjusituationer, samt för att undvika ledande 
frågor, valde vi att omsorgsfullt formulera frågorna till intervjuguiden. Våra frågor värderade 
vi tematiskt genom att bedöma deras relevans för uppsatsens ämne. Då vi i arbetet med 
intervjuerna hade analysen i åtanke, och som avsikt att kategorisera respondenternas svar, 
försökte vi under intervjuernas gång att klargöra innebörden av svaren med hänsyn till dessa 
kategorier. Kvale (2006:121ff) menar att fördelen med att ta hänsyn till den senare analysen 
är att vi vet varför vi ställer frågorna, vilka frågor som är av särskild vikt och vilka svar som 
bör uppmärksammas extra noga, samt kompletteras med följdfrågor. 
 
Vi hade även en dynamisk aspekt på frågorna. Kvale (2006:122) förklarar att detta syftar till 
att skapa ett bra samspel mellan intervjuaren och respondenten, samt för att hålla intervjun 
flytande. Detta försökte vi konstruera genom att formulera lättförstådda och relativt korta 
frågor. Då vi valt att bygga vår uppsats kring ett så pass känsligt ämne, var det även viktigt att 
respondenterna kände förtroende för oss. Något vi försökte att skapa genom att inleda med en 
förklaring gällande respondenternas och deras arbetsplats anonymitet. Förtroendet under-
byggde vi även genom att visa oss ödmjuka inför våra respondenter. Vi var noga med att 
aldrig vara dömande i våra följdfrågor och hade under hela processen i åtanke att det är de 
intervjuade som är experter på sig själva och på sina tankar. Att tolerera respondenternas svar 
betyder dock inte, enligt Trost (2005:71ff), att man alltid accepterar eller delar åsikterna.  
 
Då vi kände en viss osäkerhet inför intervjuerna, samt för att förbättra kvaliteten på dem 
valde vi att först genomföra en så kallad provintervju. Detta gjorde att vi sedan kunde plocka 
bort överflödiga frågor samt omformulera vissa. Då vi genomförde provintervjun med en 
person i vår vänskapskrets, redovisar vi inte för denna i vår uppsats. 
 
Vi valde att registrera våra intervjuer med hjälp av en bandspelare. Kvale (2006:147) skriver 
att detta är det vanligaste tillvägagångssättet då de som intervjuar kan koncentrera sig på att 
genomföra en bra intervju, lyssna till respondentens svar och utefter dem ställa följdfrågor. 
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Bandspelaren som hjälpmedel kan alltså underlätta för forskaren att arbeta med dynamiken 
under en pågående intervju.  
 
För att våra respondenter skulle känna sig trygga i miljön, samt för deras bekvämlighet, valde 
vi att förlägga intervjuerna på respektive arbetsplats. Det framkom dock en mindre nackdel 
med valet av intervjuplats, då det ibland förekom vissa störningsmoment, såsom arbets-
kamrater som avbröt och telefonsamtal. Vi utförde alla intervjuer tillsammans, men hade på 
förhand bestämt vem som skulle ha huvudansvaret för respektive del. Fördelen med detta 
samspel var att vi hade större möjligheter att ställa relevanta följdfrågor, då vi hade en 
möjlighet att komplettera varandra. Trost (2005:44ff) menar att risken med detta upplägg, två 
intervjuare och en respondent, är att den som blir intervjuad känner sig underlägsen. Detta 
försökte vi till det yttersta att undvika.  

4.4 Bearbetning av data 
Efter att vi genomfört de respektive intervjuerna valde vi att skriva ner de tankar och 
reflektioner som dykt upp under samtalet. Detta är något som Repstad (1999:85) anser vara 
eftersträvansvärt för att kunna belysa respondentens icke-verbala budskap och för att minnas 
de observationer och begrundanden som gjorts under intervjun. För att möjliggöra detta krävs 
det att det finns mellanrum mellan intervjuerna.  
 
Efter att våra intervjuer genomförts, transkriberades dessa, så gott som ordagrant. Detta arbete 
blev ett sätt att bearbeta intervjuerna och under processens gång växte nya reflektioner fram. 
Med inspiration från utvalda delar av Grounded theory skrev vi memos, det vill säga små 
anteckningar och reflektioner över innehållet i intervjutexten, som vi senare kunde använda 
och återkoppla till vår teoretiska referensram. Ur dessa anteckningar, samt vidare i texten, 
plockade vi även fram relevanta begrepp som kunde knytas an till vår teoridel. De begrepp 
som sedan visade sig relatera till varandra utgjorde övergripande kategorier, så som ledarskap 
och kommunikation. Nästa steg var att tolka och analysera de svar våra respondenter angivit 
på våra frågor, samt göra kopplingar mellan dessa till vår teori. Till sist sökte vi, i enlighet 
med Brymans (2001:376ff) mening, efter de likheter och skillnader som vi kunde hitta mellan 
intervjusvaren och våra teorier, samt ifrågasatte vad orsakerna till resultaten var.  
 
Vi har i vår analys nyttjat olika slags verktyg. Vi har använt oss av en kvalitativ tolkning där 
vi ordagrant har analyserat innehållet från intervjuerna. Vi ifrågasatte ständigt svaren på våra 
ställda frågor för att komma fram till vad respondenten verkligen menade med det sagda, 
samt för att försöka läsa den intervjuades svar mellan raderna. Dessa redskap användes för att 
undvika det som Strauss och Corbin (1998:92ff) kallar för ett standardiserat tankesätt. Utifrån 
dessa analyser gjorde vi slutligen en jämförelse med de framställda teorierna i föregående 
avsnitt.  

4.5 Reliabilitet och validitet 
Ett sätt att undersöka en studies reliabilitet är att se om undersökningen går att upprepa. Detta 
kan i många fall vara svårt i en kvalitativ undersökning. Bryman (2001: 257) ger som förslag 
att forskaren måste gå in i samma sociala roll som den tidigare forskaren för att lyckas 
återupprepa undersökningen. För att kunna möjliggöra en återupprepning av vår under-
sökning och för att underlätta för eventuella nästkommande forskare har vi valt att redovisa 
vår intervjuguide med tillhörande följdfrågor. 
 
För kvalitativa studier handlar reliabiliteten bland annat om att den som intervjuar ska vara 
uppmärksam och lyhörd för såväl tonfall som ansikts- och kroppsuttryck (Trost 2005:113f). I 
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vår uppsats underlättades detta av att vi spelade in intervjun på band, som vi angett ovan, och 
på så sätt kunde fokusera på själva intervjuprocessen. Trost (2005:113f) skriver också att en 
del i reliabiliteten är undersökningens trovärdighet. Det innebär att den som intervjuar kan 
visa att datan är insamlad på ett sakligt sätt och att den är relevant för frågeställningen. För att 
få en ökad reliabilitet i vår undersökning, samt för att utomstående ska kunna avgöra om 
materialet är trovärdigt, har vi valt att låta läsaren få tillgång till vår intervjuguide. I 
genomförandet av en kvalitativ undersökning kan det, enligt Bryman (2001:46), vara svårt att 
vara objektiv. Vi har i så hög utsträckning som möjligt strävat efter detta och inte låtit fram-
föra våra egna åsikter och värderingar under intervjuerna.  
 
För att en undersökning ska få en hög validitet är det viktigt att det finns en god koppling 
mellan den undersökta empirin och de framtagna teorierna, det vill säga att frågorna 
överensstämmer med det som undersöks (Bryman 2001:257ff). Detta har genom hela 
analysen varit vår utgångspunkt. För att förenkla detta, har vi under bearbetningen av datan 
fört anteckningar och skrivit memos kopplat till våra teorier. Genom att ge en utförlig och 
omfattande beskrivning av detaljer inom de två olika organisationerna ökar möjligheten att 
överföra vårt resultat på andra miljöer och på så sätt kunna göra en generalisering, vilket i 
många fall kan vara svårt gällande kvalitativa undersökningar.  
 
Tidigare har riskerna med så kallade ”gate-keepers” belysts. Vi har, trots detta, valt att 
använda oss av den hjälp vi blivit tilldelade då vi skriver om ett så pass känsligt ämne, där vi 
förväntade oss att stöta på svårigheter med att hitta frivilliga respondenter. Vår kontaktperson 
på kommunen bad oss även uttryckligen att inte personligen ta kontakt med några företag, 
vilket vi valde att tillgodose. För att inte låta validiteten bli lidande på grund av detta, har vi 
genom hela processen haft i åtanke att det som sagts av våra respondenter kan vara färgat av 
deras förhållanden till våra kontaktpersoner. Vi har även försökt att förhålla oss till detta i 
arbetet med analysen.  
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5. Resultat och analys 
Med utgångspunkt från organisationernas alkohol- och drogpolicy, deras önskvärda 
tillvägagångssätt, kommer vi att redogöra för hur arbetet med alkoholfrågor bedrivs i 
praktiken, samt möjliga orsaker till varför det ser ut på detta sätt. För att konkretisera vårt 
resonemang kommer vi att utgå ifrån de tre frågeställningar som denna uppsats bygger på 
och analysera resultatet. Dessa tre frågor kommer att besvaras under respektive rubrik. 
Rubrikerna utgörs av de faktorer som vi sett vara centrala för hur organisationernas 
medlemmar förhåller sig till frågor rörande alkoholproblematik. Avslutningsvis kommer vi 
även att beskriva och analysera hur organisationerna arbetar preventivt i dessa frågor. 

 
Vi är intresserade av att göra en jämförelse mellan hur organisationer profilerar sitt arbete 
med alkoholfrågor utåt, deras espoused theory, som i detta fall är organisationernas 
alkoholpolicy, med hur detta arbete fungerar i praktiken, deras theory- in- use. Under 
uppsatsens gång har vi kunnat urskilja fyra faktorer som visat sig vara avgörande för hur 
arbetet med frågor kring alkohol och droger bedrivs. Dessa faktorer är: hur ansvaret är 
fördelat inom organisationen, ledarskapets inverkan på medarbetares agerande, hur 
kommunikationen fungerar inom verksamheten, samt i vilken utsträckning medarbetar-
inflytande förekommer. 
 
Detta avsnitt är uppdelat i tre huvuddelar. Vi kommer att inleda med en genomgång av 
respektive organisations alkoholpolicy för att senare i analysen kunna göra jämförelser mellan 
dessa och hur arbetet i praktiken genomförs. Den andra delen har som syfte att tydligt belysa 
de fyra faktorer som, i denna undersökning, visat sig vara av betydelse för utfallet. Vi har 
därför valt att lägga dessa som rubriker. Vi vill dock poängtera att det är viktigt att ha i åtanke 
att dessa faktorer påverkas av varandra. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för de 
undersökta organisationernas förebyggande arbete kring alkoholfrågor på arbetsplatsen och 
analysera dess orsaker. Detta då vi i undersökningen kommit fram till att det är avgörande för 
hur arbetet med dessa frågor fortskrider. Under denna rubrik kommer vi även att återkoppla 
till de tidigare fyra nämnda faktorerna.  
 
Frågeställningarna i denna uppsats har varit följande: 
 

• Hur förhåller sig medlemmar i en organisation till problem rörande alkohol? 
 

• Finns det likheter och/eller skillnader mellan innehållet i en organisations alkohol- och 
drogpolicy och hur dess medlemmar agerar i praktiken?  

 
• Vad är det som påverkar dessa förhållningssätt? 
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5.1 Organisationernas alkohol- och drogpolicys 
För att lyckas med en jämförelse mellan det tillvägagångssätt som organisationerna valt att 
profilera utåt och medlemmarnas faktiska handlande, kommer vi att inleda med en redo-
görelse och reflektion över respektive organisations policy. 
 
I den första organisationen delar avdelningen, som vi har varit i kontakt med och utfört våra 
intervjuer, sin alkohol- och drog policy tillsammans med övriga avdelningar inom verk-
samheten. Kortfattat innehåller den följande: Organisationen har arbetat fram ett handlings-
program för hur missbruk ska hanteras. Det är inte tillåtet att inom organisationen vara 
påverkad av alkohol eller andra droger på arbetstid. Skulle detta påträffas får vederbörande 
inte stanna kvar på arbetsplasten, utan ska omedelbart eskorteras hem. Det är den närmaste 
arbetsledaren som har ansvaret att, vid påträffat fall, inleda samtal och planera åtgärder. Stöd 
och hjälp för detta kan erhållas av personalavdelning och företagshälsovård. De lyfter fram 
vikten av att inte kränka den personliga integriteten, vilket ska göras genom att behandla 
fallen under sekretess samt med respekt och förtroende. I sitt förebyggande arbete ska 
information spridas om alkohol och droger, samt vilka skador som kan orsakas på grund av 
missbruk. Detta arbete kan genomföras med stöd av företagshälsovård.  
 
Den andra organisationens alkohol- och drogpolicy innehåller följande: Företaget tillåter inte 
någon form av missbruk på arbetsplatsen. Missbruk innefattar alkohol, narkotika och 
läkemedel. Alla som arbetar inom organisationen ska se till att policyn efterlevs och att 
närmast överordnad chef kontaktas vid misstanke om missbruk. Denne ansvarar även för att 
missbruk inte ska förekomma inom företaget. Vid påträffat fall ska den missbrukande skiljas 
från sina arbetsuppgifter och skickas hem. Ansvarig chef ska inleda ett samtal med veder-
börande, samt ta kontakt med facklig företrädare och företagshälsovård. Dessa ska sedan 
tillsammans upprätta en behandlingsplan och se till att den genomförs. Denna process ska ske 
under sekretess. Företaget påpekar också i sin policy att de arbetar utifrån de lagar som är 
upprättade gällande alkohol på arbetsplatsen. 
 
Organisationernas policys liknar varandra i flera fall. De är överens om att vid påträffande av 
alkoholbruk på arbetsplatsen ska individen lämna arbetsplatsen och eskorteras hem. Den 
högste ansvarige inom organisationerna är närmaste chef och det är även denne som ska 
inleda samtal med den person som har, eller misstänks ha, ett alkoholmissbruk. Båda har även 
en nolltolerans gällande alkoholbruk på arbetsplatsen.  
 
Båda policys ger ett övergripande intryck av hur organisationerna arbetar med alkohol och 
droger på arbetsplatsen. Men, ingen ger någon djupare inblick i hur de anställda ska förhålla 
sig vid påträffade fall, inte heller ett utförligt tillvägagångssätt går att utläsa. Det 
förebyggande arbetet är vagt definierat i den ena organisationens policy, och lyfts överhuvud-
taget inte fram i policyn som är framtagen av den andra.  
 
Med utgångspunkt från vad Lange (2002: kap 2) anser att en policy bör innehålla, är det flera 
områden som saknas hos de båda organisationerna. Ingen av dessa policys tar upp frågor 
gällande hur och av vem tecken på missbruk ska dokumenteras. Det framgår inte heller någon 
kartläggning över den kunskap som finns kring alkohol och droger på arbetsplatsen eller hur 
denna kunskap bör förbättras. Det saknas information om hur aktiviteter med inslag av 
alkohol, inom eller efter arbetstid, bör hanteras. Även upplysning om hur alkohol- och 
drogpolicyn ska informeras till de anställda saknas.  
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Vi har ovan redogjort för de undersökta organisationernas respektive alkohol- och drogpolicy 
och resonerat kring dessa. Detta för att förtydliga vad verksamheterna profilerar sig med i 
frågor kring alkohol och droger. Vi ser dessa policys som organisationernas espoused theory, 
deras önskade tillvägagångssätt. Nedan kommer en löpande jämförelse ske mellan dessa 
policys och hur medlemmarna i organisationerna praktiskt går tillväga, deras theory- in- use.  

5.2. Påverkansfaktorer 
Vi kommer i denna del att belysa de fyra faktorer som vi, i vår undersökning, kommit fram 
till är avgörande för hur väl arbetet med en alkohol- och drogpolicy lyckas. Under varje 
rubrik kommer vi att redogöra för hur respektive faktor tar sig uttryck i de undersökta 
organisationerna, samt hur dessa påverkar arbetet med alkohol- och drogpolicyn. Det kommer 
även att ske en löpande jämförelse mellan organisationernas policys och medlemmarnas 
faktiska tillvägagångssätt. På detta sätt kommer de tre frågeställningarna att besvaras under 
varje rubrik. 

5.2.1 Ansvar 
En faktor, som i undersökningen visat sig vara av stor vikt för hur arbetet med alkoholfrågor 
bedrivs i praktiken, är hur ansvaret är fördelat inom organisationerna. I vår undersökning har 
det framkommit att en ledare eller chef tilldelas ett större ansvarsområde än övriga 
medarbetare. Det har dock uppenbarats olika metoder att förvalta detta ansvar på. Det är till 
exempel möjligt att delegera vissa ansvarsområden nedåt i hierarkin. Detta för att låta 
ansvaret ligga hos någon som arbetar närmare själva ansvarsområdet ifråga, vilket även visar 
ett förtroende från ledarens sida gentemot medarbetare. En ledare eller chef kan också välja 
att bära hela ansvaret på egen hand. Fördelarna med detta kan vara att det ger en större inblick 
och kontroll över hur verksamheten sköts inom olika områden. Men detta kan också resultera 
i att ansvaret blir tungt att bära, eller att något försummas på vägen. Chefen i den första 
organisationen menar att den som misstänker ett missbruk har ett ansvar att rapportera detta 
till närmaste chef och att det sedan är denne som har huvudansvaret att åtgärda problemet.  
 

Chef: 
Alla, alla har ett ansvar och det är främst arbetskamraterna som upptäcker det först tror 
jag, och sen så måste dom direkt, för jag tycker inte det är arbetskamraternas ansvar att ta 
itu med problemet, deras ansvar ligger i att gå till närmsta arbetsledare och berätta att det 
här har jag kännedom om eller det här misstänker jag. Och sen ska arbetsledaren ta upp 
det här med vederbörande. 
 

Vi tolkar detta som att denna chef har en tydlig bild över vem det är som bär vilket ansvar vid 
missbruksfall. En chef i den andra organisationen, är däremot vagare i sin ansvarsdelegering 
och säger istället att det är allas ansvar att ta tag i problemet.  
 

Chef: 
Nej, jag anser att det är viktigt att någon ställer krav och vidtar åtgärder. Sedan anser jag 
inte att det spelar någon roll om det är en arbetskamrat, chef, personalchef eller VD. Utan 
det viktiga är att det händer något, gärna så nära den anställde som möjligt, hierarkiskt 
sett. 

 
Med utgångspunkt från vad Lennéer- Axelsson och Thylefors (2005:98f) samt Kronstam 
(2002:14) skriver, gällande att ledarens roll skapar ramar för de normer och handlingsmönster 
som medarbetarna tillhandahålls, anser vi att chefernas åsikter kan påverka personalens syn 
på ansvarsfördelningen i de olika organisationerna. Detta är något som vi även har sett tecken 
på i vår undersökning. Då ansvaret inte är tydligt uttalat för medarbetare kan förvirring uppstå 
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på arbetsplatsen om vem som ska göra vad och till vem man ska vända sig. Genom att ha en 
klar och tydlig ansvarsfördelning kan problem rörande alkohol i ett tidigare skede uppdagas 
och åtgärder tillskjutas.  
 
Har då en otydlig ansvarsfördelning inga fördelar? En otydlig ansvarsfördelning kan ge större 
möjligheter, för dem som känner sig manade, att ingripa om ett missbruk misstänks inom 
organisationen. Om ansvar ej fördelats, kan alla i organisationen känna ett större delansvar för 
att ta tag i frågor av dessa slag, samt försvåra för anställda att tänka i banor som: ”det här är 
någon annans ansvar”. Medarbetare inom organisationen, som inte nödvändigtvis innehar en 
chefsposition, kan ha större erfarenhet av att hantera uppkomna missbruksproblem och därför 
ikläda sig rollen som ”problemlösare”. Möjligen har ledningen gjort ett aktivt val att inte 
framställa någon strikt ansvarsfördelning av just den anledningen att de låter anställda med 
mer erfarenhet och kunskap än de själva inom detta område, träda in och ta en ansvarsfull roll 
i enskilda fall. Ett odefinierat ansvar ser även ut att kunna bidra till att medarbetare till en 
missbrukare känner sig skyldiga att agera, då det råder osäkerhet huruvida ledningen annars 
skulle sätta in åtgärder. 
 
På frågan om vem i organisationen som har ansvar för att se till att dessa problem behandlas 
får vi följande svar: 
  

Medarbetare: 
Jaa, först och främst är det den som är där på plats när personen är påverkad och sen ska 
ju den personen prata med arbetsledaren. Sen ska arbetsledaren ta tag i det. Det är inte jag 
som ska ta ansvaret för vad som ska hända. Men jag som medarbetare har naturligtvis ett 
ansvar för att rapportera. 
 
Medarbetare: 
Det är samtliga. Är det en svag person som inte törs konfrontera den här personen så kan 
den gå till en annan som tar tag i det. Det kan vara en personalchef eller VD som inte 
klarar av det, men det finns alltid någon på företaget som fixar detta. Men jag tycker att 
det är samtliga som ska ta tag i det om de ser ett problem. 

 
Respondenternas åsikter går alltså isär gällande ansvarsfrågan. I en av organisationerna anser 
respondenterna att det ytterst är närmaste chefs ansvar, medan de intervjuade i den andra 
organisationen inte är lika tydliga i sin ansvarfördelning. Det är dock intressant att reflektera 
över att trots att det saknas inblick i alkohol- och drogpolicyn, har chefer och medarbetare i 
respektive organisation, en relativt gemensam syn på vem som har vilket ansvar. Under våra 
intervjuer kunde vi urskilja att i organisationen där man undvek att förtydliga vem som hade 
vilket ansvar, tyddes medarbetarna ha en större ansvarskänsla än i den andra organisationen.  
 
En otydlig ansvarsfördelning ser dock ut att få följder för hur hanteringen med missbruk ser 
ut i en organisation. Följande citat visar att det då kan uppstå viss förvirring kring vem som 
ska göra vad, när det kommer till missbruksfrågor: 
 

Medarbetare: 
Jag kanske har gått så jäkla långt att jag tar över arbetsgivarens ansvar. Vi vill ju markera 
för arbetsgivaren att det inte funkar som det borde. Vi som medarbetare får gå in och ta 
ett stort ansvar. Vi vill ju visa hur det ska gå till. 

 
Denna förvirring skulle kunna förklaras med att organisationens espoused theory och theory-
in- use inte stämmer överens. Chefen utger sig för att tycka på ett sätt men handlar på ett 
annat. Vi kan också uttyda ett vad Lennéer- Axelsson och Thylefors (2005:42) kallar för ett 
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”vi-dem-tänkande”. Något som kan uppstå i tillkomna subgrupper då den större arbets-
gruppen inte fungerar som den ska. I detta fall har en gruppering uppstått mellan å ena sidan 
arbetstagarna och å andra sidan arbetsgivaren. En förklaring till detta skulle kunna vara att 
arbetstagarna känner sig missnöjda med arbetsgivarens hantering kring frågor rörande 
alkoholproblem. Ur intervjun framgår inte vad denna gruppering eller konflikt grundar sig i, 
men det går att spekulera. Philipson (2004:69) menar att, då företagsledningen inte ger sina 
medarbetare något inflytande i företagskulturen, kommer de värden som företaget ser som 
eftersträvansvärda att krocka med medarbetarnas. Detta leder då till att kollegorna, med 
gemensamma värden, bildar en subgrupp. Det kan antas att företagsledningen i denna 
organisation har värden som innebär att alla inom organisationen ska bära ett gemensamt 
ansvar, för att på ett effektivare sätt lyckas upptäcka individer med alkoholproblem. Men 
genom att inte låta medarbetarna vara delaktiga i framtagandet av dessa värden, försvåras 
möjligheten för dem att skapa sig en förståelse för varför gällande beslut har fattats. Istället är 
risken att de gör sin egen tolkning, vilket skulle kunna resultera i att ingen inom företaget vill 
ta på sig ansvaret. 
 
Augustsson (2005:kap 3) menar att attityder hos individer kan ha skapats av tidigare 
händelser eller erfarenheter och att människors erfarenheter är selektiva. Detta innebär att en 
individ med en viss attityd kommer att bearbeta den information som kommer i dennes väg, 
så att den stämmer överens med attityden. Det skulle alltså kunna antas att respondenten ovan 
har erfarenheter av hur chefen har hanterat tidigare påträffade missbruksproblem på arbets-
platsen och att denne anser att dessa då hanterades felaktigt. Detta har lett till att denna attityd 
påverkar hur medarbetaren tycker att chefen hanterar efterföljande fall. Medarbetaren väljer 
att se chefens agerande på ett sådant sätt att det bekräftar dennes tidigare erfarenheter. På så 
sätt rättfärdigas attityden gentemot chefen.  
 
Wadell och Larsson (1998: kap 2) skriver att det mellan medarbetare och arbetsmiljö på en 
arbetsplats pågår en ständig växelverkan. Att arbetsmiljön påverkar hur personalen mår och 
agerar och att dessa beteenden i sin tur återspeglas i arbetsklimatet. Arbetsmiljön kan då ligga 
till grund för och påverka hur medarbetare väljer att agera. Möjligen är det så att ovanstående 
citat grundar sig i en konflikt mellan medarbetare och ledning. Något som kan ha resulterat i 
att medarbetaren tagit över ett ansvar som egentligen borde ligga hos företagsledningen. En 
sådan konflikt kan med andra ord bidra till att det i arbetsmiljön kan råda en brist på tillit 
gentemot ledningen.  
 
För att sammanfatta hur ansvar påverkar förhållningssättet till problem rörande alkohol på en 
arbetsplats, samt hur tillvägagångssättet i de undersökta organisationerna skiljer sig från det 
önskade, gör vi följande konstaterande: I de undersökta organisationernas alkohol- och drog-
policy går det att läsa att samtliga medarbetare har ett ansvar att anmäla misstankar om 
missbruk till närmaste chef. Denne chef har i sin tur ansvar för att inleda samtal och planera 
åtgärder. Ett definierat ansvar underlättar för medlemmar i organisationer att veta vem som 
ska göra vad. En ansvarsfördelning som ej är definierad behöver dock inte betyda att ingen tar 
ansvar. Vi har sett att en otydlig ansvarsfördelning istället kan leda till att medlemmar axlar 
ett större ansvar än det egentligen tilltänkta. Ett sådant tillvägagångssätt har dock visat sig 
vara osäkert och tenderar att inte vara hållbart i längden, då det inte inger någon trygghet eller 
kontinuitet. Risken är att det blir några få eldsjälar som alltid tar på sig ansvaret av att vara 
”hjältar” i dessa situationer, men vad händer när dessa inte längre orkar eller försvinner från 
organisationen?  
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Det är chefen som är den ytterst ansvarige för att en policy implementeras och efterlevs i 
praktiken. Vi har i vår undersökning kunnat uttyda att ledarskapet spelar en avgörande roll för 
hur övriga medarbetare förhåller sig till frågor rörande alkoholproblem och vi kommer nu att 
gå närmare in på detta område.   

5.2.2 Ledarskap 
En anledning till medarbetarnas bristande insikter i alkohol- och drogpolicyn är ledarnas 
attityder till betydelsen av denna policy. Det råder skillnader i synsättet på policyn hos de 
respektive organisationernas chefer. En chef uttrycker att han inte ser alkohol- och drog-
policyn som ett verktyg utan snarare som ett dokument som bör finnas på arbetsplatsen. 
Därför tycker han inte heller att den är särskilt viktigt i dessa frågor. 
 

Chef: 
Den verkliga policyn, det är hur jag agerar som personalchef ute på golvet. Policyn är 
inte ett verktyg utan den bara finns där. Folk här ute använder inte ledningssystemet. 
 
…den innehåller i princip enkla riktlinjer för hur man ska göra, vad företaget tycker. Det 
viktiga anser jag inte är policyn utan arbetssättet. För policyn är ofta mjukt och runt 
formulerad och det viktiga är inte hur policyn ser ut utan hur man följer upp och vågar ta 
tag i problemet samt hur man handlar. 

 
På frågan om han tycker att den går att realisera, får vi följande svar:  
 

Ja, i och med att det mesta är så mjukt och runt formulerat så är det inga bekymmer. 
Företaget godtar inte att man är berusad på arbetsplatsen, jätte enkelt. Men det hjälper 
inte någon egentligen i hur man ska reagera eller vad man ska göra. 

 
Vi tolkar hans svar på ett sådant sätt att han inte ser policyn som ett verktyg i dessa frågor, 
utan som ett dokument som ska finnas på arbetsplatsen för att det ska uppfattas som 
representativt utåt. Vi är då tillbaka i Argyris och Schöns (1974: kap 1) teori om espoused 
theory och theory- in- use. Genom att denna chef uttryckligen säger att alkoholpolicyn inte är 
ett dokument som används, utan att det är hans sätt att agera utifrån sin chefsroll som är 
avgörande, bekräftar han författarnas teori. Företaget har en alkoholpolicy som de profilerar 
sig med utåt sett (espoused theory). De har sedan en annan rådande norm inom företaget, 
vilken nödvändigtvis inte behöver överensstämma med det som står i policyn (theory- in- 
use).  
 
Detta visar även på tendenser av tvetydighet hos företagets chef, vilket kan skapa en 
osäkerhet hos de övriga medarbetarna, då det i policyn står en sak medan chefen i 
verkligheten agerar annorlunda. Lennerlöf (1991: kap 13) menar att människor ikläder sig 
olika roller och att det med dessa roller medföljer vissa förväntningar. Då chefen är relativt 
nytillsatt innebär det vissa förväntningar från omgivningen. Möjligen är det därför denne 
väljer att agera utifrån sina egna värderingar kring hur missbruksfallen ska hanteras, för att på 
så sätt försöka leva upp till dessa krav. Då vi tidigare nämnt att organisationens policy är vagt 
definierad kan detta ur en synvinkel vara positivt, då det ger ansvarig chef ett större utrymme 
i sitt sätt att agera. Eller, en ursäkt för att inte göra det, om denne så vill. 
 
En chef i den andra organisationen har en mer positiv inställning till alkohol- och drog-
policyn, men verkar å andra sidan inte vara särskilt medveten om dess innehåll. Följande svar 
fick vi på frågan om det finns någon målsättning med alkoholpolicyn: 
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Chef: 
Ja, det här borde jag naturligtvis kunna utantill. Nu kan jag inte läsa innantill att det finns 
någon målsättning men jag utgår ifrån att vi har som mål att vi i god tid ska fånga upp 
problem och att vi ska ha en nolltolerans. 

 
Nästa citat visar att samma chef faktiskt ser alkoholpolicyn som ett verktyg i arbetet med 
alkoholfrågor, men att hon först använder den när ett problem kommit upp till ytan. 
 

Chef: 
Vi har ju den här policyn men då får man ju läsa innantill och den är ju ganska tung och 
diger och det är ingenting som jag kan utantill. Den får man ju söka upp när det blir 
problem, när man ställs inför sådana här saker. 

 
Lenz (1985) skriver att arbetsledares attityder är av största vikt när det kommer till hur väl en 
organisation lyckas med att implementera en alkohol- och drogpolicy. Är inte arbetsledare 
och chefer insatta i policyn, eller positivt inställda till den, är det i princip onödigt att 
överhuvudtaget ha en. Deras inställning till organisationernas styrdokument kommer att åter-
speglas hos medarbetarna. Dessa normer som existerar kring alkohol- och drogpolicyn, kan 
överföras till attityderna kring andra policys och styrdokument inom organisationen. Har 
medarbetarna anledning att tvivla på funktionen av en policy, vad har de då för skäl att känna 
tillit till övriga policys? Något som i sin tur skulle kunna leda till att hela regelverket för 
organisationen urholkas.  
 
En medarbetare förklarar vidare hur de inom arbetsgruppen får reda på om en person har ett 
missbruksproblem: 
 

Medarbetare: 
Ja det berättar ju arbetsledaren sen när det uppdagats. Det hålls ju inte hemligt. 

 
Ur detta citat går det inte att uttyda om arbetsledaren berättar för arbetsgruppen om att ett 
missbruksfall uppdagats på arbetsplatsen och om den drabbade individen givit sitt med-
givande, eller om informationen delges utan den drabbades vetskap. Men tolkat utifrån 
intervjupersonens sätt att uttrycka sig, menar vi att detta är en överträdelse av vad som står i 
organisationens policy gällande sekretess och respekt för den enskilde arbetstagarens 
integritet. I båda organisationerna sker det en försening i informationsflödet mellan med-
arbetare och chefer. Detta drabbar inte bara organisationerna ekonomiskt då insatserna med 
rehabiliteringsåtgärder blir större på grund av fördröjningen, utan även missbrukaren, som 
under den tiden det spekuleras och cirkuleras rykten på arbetsplatsen, kan falla djupare ner i 
sitt missbruk. 
 
Ledarskapet är även viktigt i andra avseenden, när det gäller hur alkoholfrågor behandlas i 
praktiken. I organisationernas policys går det att utläsa att om ett alkoholbruk under arbetstid 
påträffas eller misstänks hos en medarbetare, ska närmaste chef kontaktas. Det visar sig dock 
i våra intervjuer att det inte går till på detta sätt. 
 

Medarbetare: 
Jag skulle prata med personen i fråga först, fråga hur det var och så. Men jag kanske inte 
skulle gå till chefen förrän jag var helt säker.  
 
Medarbetare: 
Nej, jag skulle nog gå till personen i fråga och säga att jag tänker prata med chefen. 
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Medarbetare: 
Innan det går så långt att den anmäls så är det ju såhär att det pratas runt i kring hela 
tiden. 

 
Utifrån dessa uttalanden framgår det att det finns en tydlig klyfta mellan hur det är tänkt att 
medarbetarna ska agera och vad som faktiskt sker i praktiken. Det går att spekulera i hur 
ledarskapet fungerar inom organisationerna. Medarbetarna är medvetna om vem det är som är 
den högste chefen och att det är denne som är ansvarig för personalen på arbetsplatsen. Men 
som Ahltorp (1998:31) menar krävs det mer än bara acceptans från medarbetarna för att 
kunna titulera sig ledare. Ett ledarskap är något som växer fram i relationen med med-
arbetarna. Ur de intervjuer vi har genomfört har vi kunnat uttyda att denna relation, 
medarbetare och chef emellan, i vissa fall inte är uppnådd, vilket då bekräftar varför med-
arbetaren inte känner fullt förtroende för chefen utan istället håller inne med betydelsefull 
information. Förtroendet mellan medarbetare och chef framstår alltså som bristfällig, då 
medarbetaren väntar med att vända sig till denne när ett problem uppstått. 
 
Vi har i denna undersökning kommit fram till att ledarens attityd och inställning är av stor 
betydelse för om en policy efterföljs eller ej. Men, för att detta ska ha en betydelse är det 
viktigt att medarbetaren känner ett förtroende för chefen. För att ett ledarskap ska fungera på 
bästa sätt och för att detta förtroende ska kunna existera, är en väl fungerande kommunikation 
mellan chefen och medarbetare central. En dålig kommunikation kan sätta käppar i hjulet för 
hur medarbetarinflytandet fungerar i en organisation, något som i vår undersökning har visat 
sig vara viktig för hur arbetet med dessa känsliga frågor tar sig uttryck. Vi kommer därför att 
gå närmare in på dessa två begrepp. 

5.2.3 Kommunikation och medarbetarinflytande 
Kronstam (2002:19) skriver att det främst är ledningen och ägarna som bestämmer vilka 
värderingar som företaget ska styras efter, dessa i välformulerade dokument, så som en 
alkohol- och drogpolicy. Företagsvärderingar som inte är förankrade hos medarbetarna 
kommer inte heller att fungera som ett styrinstrument till fullo. Det framgår ur våra intervjuer 
att medarbetarna i de bägge organisationerna vet att det existerar en alkohol- och drogpolicy, 
men att de har dålig eller ingen insikt i vad den innehåller.  
 

Medarbetare: 
Ja jag vet att vi har en alkoholpolicy här, men jag vet inte vad den innehåller. 

 
Medarbetare: 
Ja, dom vet att vi har en drogpolicy på nätet, sen om de väljer att gå in och läsa den det 
vet ju inte jag. Vi kan ju inte tvinga folk att gå in och läsa det som står skrivet på vårt 
intranät. 

 
Det går att tolka, från ovanstående intervjucitat, att alkohol- och drogpolicyn inte är 
implementerad bland medarbetarna i någon av organisationerna, vilket vi kan urskilja olika 
orsaker till. Philipsson (2004) skriver att det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i de olika 
stegen gällande framtagandet av exempelvis policys. Detta för att på bästa sätt kunna realisera 
ett önskat förhållningssätt bland medarbetare.  
 
De undersökta organisationerna skiljer sig något åt vad det gäller medarbetarnas delaktighet i 
framtagandet av alkohol- och drogpolicyn. En respondent svarar att denne inte vet vem som 
har framställt policyn. Denne tror inte heller att någon från arbetstagarsidan har varit delaktig 
i framtagandet. I den andra organisationen har alkoholpolicyn tagits fram av personalansvarig 
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med hjälp av en facklig förtroendevald. Här har skett, vad Rubenowitz (2004) kallar för, ett 
indirekt inflytande för medarbetarna då en förtroendevald valts ut för att föra medarbetarnas 
talan. En medarbetare i denna organisation säger att han har viss insikt i policyns innehåll, 
men att han inte kan den i detalj. Han säger även att hans enda uppgift är att informera 
nyanställd personal om företagets alkohol- och drogpolicy. Vi menar, att denna brist på 
möjlighet till påverkan och delaktighet för medarbetarna, kan vara en orsak till den bristande 
kunskap som råder gällande alkohol- och drogpolicyn. Vi ser även tecken på att ju mer 
inflytande medarbetarna har haft kring framtagandet av policyn, desto djupare är deras 
kunskaper gällande dess innehåll.  
 
Den medarbetare som ovan uttrycker sig att ha viss insikt i vad policyn innehåller, har själv 
varit med vid framtagandet av den. Möjligtvis hjälper ett indirekt inflytande den person som 
fört medarbetarnas talan, i det här fallet en facklig förtroendevald, att få en förståelse för 
organisationens policy. Vi anser dock att för att detta indirekta inflytande ska ha någon effekt, 
förutsätter detta tillvägagångssätt ett stort intresse från övriga medarbetare att själva sätta sig 
in i policyn i efterhand. Om inte ett stort engagemang finns från representantens sida. 
 
Som framgår ovan förekommer heller ingen information om hur alkohol- och drogpolicyn ska 
förmedlas ut till medarbetare i respektive organisation. I intervjuerna visar det sig även att 
medarbetarna tycker sig vara för dåligt informerade. Även detta anser vi vara en bidragande 
orsak till den okunskap som tycks råda kring policyn. Denna information är beroende av hur 
kommunikationen ser ut i respektive organisation. 
 
Det är kommunikationen som är bärare av normsystemet som finns i en organisation (Granér 
2001:178). En bidragande orsak till att det råder en gemensam syn på ansvarsfördelningen i 
de respektive organisationerna, kan vara deras sätt att kommunicera. Något vi även sett 
tecken på under våra intervjuer. Kommunikationen lyfts även fram av vissa respondenter, 
som en viktig del i att medarbetares missbruksproblem uppdagas. Men även här skiljer sig 
organisationerna åt. Kommunikationen förklaras till stora delar av hur organisationerna är 
uppbyggda. Granér (2001) menar att den socio- emotionella delen, alltså den del som är 
bärare av känslor och attityder, är av stor betydelse för att kommunikationen ska fungera väl. 
Organisationernas uppbyggnad ser ut att vara avgörande för hur denna del förvaltas. På 
följande sätt förklarar personal vad det är som gör att missbruksproblem kan komma upp till 
ytan: 
 

Medarbetare: 
Jag tror att klimatet kan påverka också, för vi har en väldigt platt organisation, inte 
särskilt hierarkisk på det viset. Vi har mycket möten och samtal där vi alltid diskuterar. På 
sådana här personalmöten är vi väldigt öppna med de flesta frågor. Det är inte så mycket 
hysh-hysh. Det är en lämplig organisation för att ta upp sådana här frågor. 

 
Chef: 
Jag tror i allmänhet att det kan vara svårt innan man har byggt upp en relation med ett 
ömsesidigt förtroende. Men jag tycker att det är en väldigt varm och omhuldande 
organisation, vi som jobbar här tycker inte att det är så svårt att prata om det. Och dom 
här frågorna blir ju inte då känsligare än några andra frågor om man har byggt upp en 
relation. 
 
Chef: 
Vårt öppna klimat har att göra med att vi är en platt organisation, med mycket möten och 
samtal. 
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Detta, anser vi, visar att en organisation som har en platt uppbyggnad kan främja den socio- 
emotionella delen av kommunikation. I intervjuerna framgår även att ett hierarkiskt klimat 
kan hämma denna del. Det är möjligt att medlemmar tillhörande en organisation med 
hierarkisk uppbyggnad, har svårigheter att tolka de socio- emotionella budskapen och att 
energi istället läggs på att åsikter rörande känsliga ämnen, inte ska komma upp till ytan. De 
många stegen mellan positionerna skulle, med andra ord, kunna bidra till svårigheter för 
människor, som står långt ifrån varandra i hierarkin, att förstå varandras känslor och attityder. 
Granér (2001:179) skriver vidare att missuppfattningar kring denna del av kommunikationen 
kan leda till att individer skyller på varandra och gör moraliska fördömanden, samt att 
kommunikationen är präglad av undertryckt eller öppen aggressivitet. Även detta har vi sett 
tecken på i våra intervjuer, där det hierarkiska klimatet kan vara en bidragande faktor till en 
rådande konflikt som tycks skönjas i en av organisationerna, mellan arbetsgivare och arbets-
tagare, gällande sättet att hantera missbruksproblematiken. 
 
För att kommunikationen ska fungera på ett önskvärt sätt har vi genom intervjuerna sett att 
medarbetarinflytande har en avgörande roll. Vi kommer nu därför att gå närmare in på detta, 
samtidigt som vi har kommunikationen i åtanke, då dessa två aspekter är närliggande. 
 
Som vi tidigare redogjort för, tolkar vi av intervjuerna, att det är av betydelse om ledningen 
använder sig av, vad Rubenowitz (2004:247) kallar för, ett direkt eller indirekt inflytande, för 
medarbetare när beslut fattas. Vi har tidigare diskuterat kring hur inflytande kan komma att 
bli avgörande för hur väl implementerad alkohol- och drogpolicyn blir bland medarbetare. Vi 
kommer nu istället att redogöra för hur inflytandet kan vara en bidragande faktor, till hur 
individer i de undersökta organisationerna hanterar missbruksproblematik på arbetsplatsen, i 
praktiken.  
 
Något som vi i undersökningen har sett tendenser till, är att ett direkt inflytande kan gynnas 
av ett arbetssätt med kontinuerliga möten och träffar med alla anställda, där åsikter och idéer 
utbyts. Samt ett klimat där medarbetarna vågar ge uttryck för sina känslor. Vi anser att denna 
raka kommunikation kan vara en bidragande faktor till att medarbetare och chefer har en 
gemensam syn på hur missbruksproblematiken ska hanteras, vilket alltså främjas av ett direkt 
inflytande. Ett förtroende som byggs upp mellan medarbetare och chefer på detta sätt, kan 
vara avgörande för huruvida ett missbruk uppdagas eller ej. Känner medarbetare och även 
missbrukaren tillit till sin arbetsgivare, och att klimatet är av sådan karaktär att det öppet går 
att prata om problem, tror vi att missbruk på ett effektivare sätt kan åtgärdas. Samt att en 
individ med missbruksproblem personligen vågar vända sig till arbetsgivaren för att få hjälp. 
 
I en av de undersökta organisationerna har, som vi tidigare redogjort för, medarbetarna ett 
indirekt inflytande (Rubenowitz 2004:247), där de fackliga representanterna får föra samtliga 
medarbetares talan inför ledningen kring frågor om bland annat missbruk. Följande citat från 
organisationens chefer bekräftar detta: 
 

Chef: 
Det positiva är att om jag går in och styr i organisationen tillsammans med facket så blir 
det så. 

 
Vi anser att detta citat visar att chefen i denna organisation inte aktivt strävar efter att få 
medarbetare delaktiga i normskapandet kring olika personalfrågor, samt att han inte ser 
fördelarna med att göra det. Vi anser, liksom Philipson (2004:69), att det finns risker med att 
inte ge sina medarbetare inflytande över organisationskulturen. Det kan då uppstå, som vi 
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tidigare nämnt, subkulturer som är formade utav medarbetarnas egna värden. En annan aspekt 
i att inte låta sin anställda vara delaktiga, skulle kunna vara att ledningen på egen hand får 
styra organisationen utifrån sina önskemål. Det skulle kunna innebära en risk för ledningen 
att involvera medarbetare i vissa besluttaganden då dessa två parter inte alltid fattar beslut på 
gemensamma grunder. Vid tillfällen då medarbetare har ett medmänskligt perspektiv är det 
möjligt att ledningen har ett ekonomiskt. Vi anser även, att det i vissa organisationer finns 
medarbetare som inte opponerar sig mot att det är ledningen som på egen hand fattar 
besluten. Intresset för påverkan och beslutsfattande tycks då, med andra ord, vara lågt. Något 
som skulle kunna grunda sig i att medarbetarna känner att de får göra sin röst hörd, men att de 
inte blir lyssnade till. Medarbetarna är alltså tilldelade ett inflytande som i praktiken är 
betydelselöst.   
 
Även under intervjuerna i den andra organisationen, framkommer det att medarbetarna inte 
anser sig ha tillräckligt med inflytande över de beslut som fattas angående personalfrågor. 
Detta bekräftar Philipsons (2004:71) teori om vikten av att ha en gemensam grund att stå på 
som är implementerad i hela organisationen. En sådan behöver nödvändigtvis inte vara 
formulerad som en drog- och alkoholpolicy. Det viktiga är snarare att ständigt låta med-
arbetare få vara delaktiga i framtagandet av en gemensam värdegrund, samt att hela 
organisationen kommunicerar kring och kontinuerligt arbetar med att utveckla denna.  
 
Granér (2001:178) skriver att kommunikation är det som binder samman en grupp. Det är 
genom den som information, erfarenheter och upplevelser kan utbytas. Att en chef eller 
arbetsledare är medveten om att kommunikationen är av stor betydelse för hur en arbetsgrupp 
presterar i arbetet, anser vi vara av stor vikt. Att denna fungerar mellan medarbetare och chef, 
på ett sådant sätt att missförstånd inte uppstår, samt att klimatet är sådant att missnöjen och 
problem kan redas ut. Detta för att sedan kunna gå vidare, utan att låta underliggande och 
energikrävande irritation ligga och gro. Vi har genom denna undersökning sett att det är 
betydelsefullt att chefer besitter denna kunskap gällande kommunikationen, både för att 
stärka gruppen och, för att i större utsträckning, kunna prestera bättre resultat i arbetet. 
 
Vi har kommit fram till att kommunikation och inflytande för medarbetare är två 
betydelsefulla faktorer som påverkar hur väl ledningen lyckas med att implementera en 
alkohol- och drogpolicy i en organisation, samt hur förhållningssättet är kring frågor av dessa 
slag. I de undersökta organisationerna är alkohol- och drogpolicyn ej implementerad, vilket, 
bland annat beror på, att medarbetare inte tilldelats tillräckligt med inflytande vid fram-
tagandet av dessa policys.  
 
För att ett missbruk ska kunna undvikas eller stoppas i ett tidigt stadium, är det förebyggande 
arbetet kring dessa frågor avgörande. Ett väl förebyggande arbete, bygger på de fyra faktorer 
som vi ovan nämnt, en tydlig ansvarsfördelning, förtroende för ledaren och dennes attityder 
till policyn, en god kommunikation samt att medarbetarna tilldelas inflytande i detta arbete. 
Vi kommer nedan att redogöra för hur det förebyggande arbetet ser ut i respektive 
organisation, jämföra det med deras policy, samt analysera orsakerna till varför det ser ut på 
detta sätt. 

5.3 Förebyggande arbete 
Ledarskapet återspeglas till stora delar i hur cheferna i respektive organisation arbetar för att 
förhindra missbruk på arbetsplatsen. Det framkommer skillnader i organisationerna kring hur 
cheferna anser sig arbeta preventivt kring alkoholfrågor. Den första organisationen skriver i 
sin alkohol- och drogpolicy att ett förebyggande arbete ska ske genom att sprida information 
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angående alkohol och droger på arbetsplatsen. Ur intervjuerna framkommer det att varken 
chefer eller medarbetare i organisationen anser att det finns tillräckligt med information på 
arbetsplatsen, men att de istället anser att det förebyggande arbetet, till viss del, sker genom 
att man samtalar kring dessa ämnen under möten och dylikt. Deras klimat, tycks vara en 
bidragande faktor som möjliggör detta sätt att arbeta. På frågan om medarbetarna anser att det 
finns tillräcklig med information kring missbruk på arbetsplatsen svarar de följande: 
 

Medarbetare: 
Det finns inte tillräckligt med information på arbetsplatsen. 
 
Medarbetare: 
Det skulle inte göra något om det kom ut mer information om det. 
 
Medarbetare: 
Nej vi har ingen som helst information till medarbetarna. 

 
Alm (2002:34) skriver att arbetsplatsens normsystem, beroendeförhållanden och kultur har en 
avgörande roll för hur regler efterföljs i praktiken. Vad de anställda har för föreställningar 
kring missbruk, påverkar därför deras beteende och förhållningssätt om ett missbruk skulle 
uppdagas. Vad som betraktas som normalt eller onormalt kring alkoholbruk är alltså beroende 
av de föreställningar och attityder som finns på en arbetsplats, och som bildat normer kring 
detta. Vi tror därför att, om ledningen i organisationerna skulle sprida mer information om 
vad missbruk är och vilka följder ett beroende kan få för missbrukaren, skulle detta kunna 
bidra till att påverka medarbetarnas attityder gällande alkohol och missbruksproblematiken på 
arbetsplatsen. Som sedan, förhoppningsvis, leder till att missbrukproblem kan uppdagas i ett 
tidigare stadium. Detta bekräftas även av Sjöstrands (1987:112) resonemang om att 
människor alltid värderar rådande normer och att det därför sker en ständig förändring av 
dem. För att kunna påverka normerna i önskvärd riktning, menar vi därför att information är 
av största vikt och att detta kan vara en felande länk i de två organisationernas fall.   
 
En av organisationernas policy tar inte upp hur det preventiva arbetet kring missbruk bör ske. 
Här framhåller istället chefen att detta arbete sker genom att visa exempel för sina 
medarbetare hur det går för dem som dricker, bland annat att blåstester införs och att 
varningar utfärdas om missbrukaren inte följer rehabiliteringsplanen. Det arbete som sker när 
en medarbetares alkoholproblem kommer upp till ytan ska alltså verka preventivt för övriga 
medarbetare. Detta uttrycker chefen på följande sätt: 
 

Chef: 
Även om jag har tystnadsplikt så vet alla här ute hur och att jag har agerat i alla 
alkoholfrågor, det är en mycket starkare sak än en alkoholpolicy. Jag skulle ju tippa på att 
de flesta vet att den här personen har en eller två skriftliga varningar på sig. Det vet dom 
här ute. Då har jag ju redan där en attityd hur jag agerar, ute bland personalen. Och det 
hoppas jag ju ska ge en dämpande effekt. 

 
Frågan är om detta arbete kan benämnas som förebyggande, då medarbetarna på arbetsplasten 
inte vet vad som kommer att ske förrän ett missbruksproblem har uppdagats. Vi anser inte att 
detta är det mest effektiva sättet att förhindra att ett missbruk uppstår på en arbetsplats, utan 
att detta snarare skulle kunna leda till att missbrukaren mår sämre på grund av den utelämning 
som denne utsätts för. Det kan givetvis vara en fördel att medarbetare ser och hör att chefen 
agerar, men vi tror att det skulle inge en större trygghet hos dem, om de på förhand hade 
vetskap om hur chefen kommer att agera i frågor rörande dessa känsliga ämnen.   
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Förhållningssättet kring hur alkohol får brukas på fester som hålls i organisationernas regi, 
skulle också kunna ha en förebyggande verkan. Detta bekräftas av Hagman och Hellström 
(1995:11ff) som menar att ledaren alltid är en förebild för sina anställda och att denne därför 
kan styra vilken moral och vilka regler som ska råda i det dagliga arbetet och på fester. Det 
går att urskilja skillnader i inställningen till nyttjandet av alkohol i organisationerna. Båda har 
en nolltolerans när det gäller alkoholkonsumtion på arbetstid. Den ena organisationen löper 
denna lina ut och vill inte heller att organisationen förknippas med alkohol efter arbetstid. 
Därför anordnas inga personalfester i organisationens regi där alkohol förekommer. Detta 
innebär att då medarbetarna på arbetsplasten på egen hand arrangerar någon form av 
personalsammanslutning, har ledningen inget ansvar om det nyttjas alkohol. I den andra 
organisationen är förhållningssättet till nyttjande av alkohol på personalfester och liknande 
tillställningar, mer liberalt. Ur en intervju med en arbetstagare i denna organisation framgår 
detta på följande sätt: 
 
 Medarbetare: 

Eftersom jag är den som håller i festkommittén också så vet ju jag hur festerna går till, 
skratt. Nä men vi har, visst, när vi har fest så är det alkohol med.  
 
Vi är ju värmlänningar så det festas ju hårt, skratt. Nä men jag tror ärligt talat inte att det 
är värre hos oss än någon annanstans. Visst det finns väl någon som super sig under 
bordet bort emellanåt men det är sällan en och samma person. 
 

Ur de intervjuer vi genomfört med medarbetare inom denna organisation får vi uppfattningen 
att det på området gällande personalfester råder viss form av dubbelmoral. Dessutom är det 
intressant att det är den fackligt förtroendevalde som gör ovanstående uttalanden. Denne 
pratar om personalfesterna med en stor entusiasm, och har samtidigt en framträdande roll i 
festkommittén, trots att han medverkat i framtagandet av företagets alkoholpolicy. Under 
dessa personalfester medverkar även företagsledningen. Vi anser att det är svårt, om man ser 
till hur svenska dryckesvanor tar sig uttryck, att veta var gränsen ska dras för vad som är en 
acceptabel dryckeskonsumtion vid tillställningar såsom personalfester. Men det vi, liksom 
Alm (2002:34) menar, är att arbetsplatsens normsystem och kultur spelar stor roll för hur 
regler efterlevs i praktiken. Då företagsledningen medverkar på dessa fester och accepterar 
en, vad vi anser vara, hög konsumtionsnivå, kan detta påverka hur medarbetare förhåller sig 
till de regler som finns gällande alkoholbruk även på arbetsplatsen. Chefernas situation, tror 
vi, kan försvåras vid påträffade missbruksfall, om de i ett tidigare skede medverkat och 
tillsammans med medarbetarna nyttjat alkohol på ett accepterande sätt. 
 
Vad som anses vara en bra eller dålig arbetsmiljö, menar Lennerlöf (1991: kap 1), avgörs av 
medarbetarna själva. Men faktorer som av de anställda uppfattas som positiva, kan i längden 
få negativa konsekvenser. Detta anser vi kan bli ett resultat av det rådande alkoholklimatet i 
ovannämnda organisation, och även till viss del i den andra verksamheten, som i 
undersökningen visat sig ha en viss acceptans gällande bakrus under arbetstid. En följd av 
förhållningssättet till alkohol på personalfester samt acceptansen gällande bakrus dagen efter, 
kan bidra till att alkoholmissbruk, i ett senare skede, kan utvecklas. 
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6 Slutsats och diskussion 
I följande avsnitt kommer vi att summera resultatet av vår undersökning och föra en 
diskussion kring detta. Vi kommer även att reflektera över orsakerna till utfallen, samt ge 
förslag till vidare forskning inom området. 

 
Denna uppsats har handlat om att undersöka innehållet i två organisationers alkohol- och 
drogpolicys, samt granska hur väl dessa överensstämmer med hur arbetet rörande alkohol-
missbruk fungerar i praktiken i respektive organisation. Utifrån detta har vi gått närmare in på 
vilka faktorer som kan påverka huruvida medlemmar i en organisation väljer att följa denna 
policy eller ej. De centrala frågeställningarna i denna uppsats har varit följande: 
 

• Hur förhåller sig medlemmar i en organisation till problem rörande alkohol? 
 

• Finns det likheter och/eller skillnader mellan innehållet i en organisations alkohol- och 
drogpolicy och hur dess medlemmar agerar i praktiken?  

 
• Vad är det som påverkar dessa förhållningssätt? 

 
Vi har i vår analys kommit fram till att de undersökta organisationernas alkohol- och 
drogpolicyn inte tenderar att vara något hjälpmedel i frågor rörande alkohol och droger. Detta 
menar vi, beror på att policyn inte är tillräckligt implementerade i respektive organisation. 
Verksamheternas alkohol- och drogpolicys ser för oss ut att vara dokument som chefer inom 
organisationen anser ska finnas på arbetsplatsen, men som dessvärre inte används som ett 
stöd och hjälpmedel vid uppkomna missbruksproblem. Det skulle dock kunna påstås att 
organisationernas espoused theory och theory- in- use stämmer överens. Något som vi anser 
till största del bero på att deras respektive policy är så pass vagt formulerad, vilket gör det 
svårt att agera på ett sätt som går att uppfatta som felaktigt utifrån policyn. Vi har sett tecken 
på att vissa faktorer i organisationen är avgörande för förhållningssättet till alkohol- och 
drogpolicyn, samt hur den fungerar i praktiken. En av dessa delar är vilket inflytande med-
arbetare har haft vid framtagandet av policyn. Även hur kommunikationen i organisationerna 
tar sig uttryck, har lyfts fram som en viktig del i hur lyckad implementeringen av policyn blir. 
Chefers attityder till alkohol- och drogpolicyn har också visat sig vara central för hur med-
arbetare förhåller sig till den.    
 
I vår undersökning har det visat sig vara av betydelse hur tydlig ansvarsfördelningen kring 
frågor rörande missbruk är mellan medarbetare och chefer, i de undersökta organisationerna. 
Är ansvarsfördelningen tydlig och medarbetare vet vem de ska vända sig till om ett missbruk 
misstänks eller ertappas, leder detta till att problemen kan åtgärdas på ett mer effektivt sätt. 
Detta bidrar även till att förvirring och frustration bland medarbetare kan minska. En otydlig 
ansvarsfördelning tenderar dock att bidra till att alla i organisationen tar ett större gemensamt 
ansvar. Om det inte är uttalat vem som har vilket ansvar inom organisationen, kan det finnas 
en möjlighet att det är svårare att intala sig själv att inte ingripa. Men detta upplägg, eller 
snarare obefintliga upplägg, gällande ansvarfördelning skulle lika gärna kunna få motsatta 
konsekvenser. Då en medarbetare misstänker eller har uppmärksammat ett missbruk hos en 
annan arbetskamrat och denne inte vet hur han ska agera eller vem denne ska vända sig till, 
kan resultatet bli att ingen reagerar. Medarbetaren förlitar sig istället på att någon annan 
arbetskamrat tar itu med problemet. Detta är en risk organisationen tar, då de inte har en 
tydlig och uttalad ansvarsfördelning. Följden av detta kan bli att missbruksproblematiken 
faller mellan stolarna och inte synliggörs förrän långt senare, då den drabbade individens 
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missbruk har försvårats. Då ansvarsfördelningen har visat sig vara av så pass betydande 
karaktär för hur dessa frågor hanteras, anser vi att riskerna med att inneha en vagt formulerad 
alkohol- och drogpolicy är övervägande. Vår uppfattning är därför att ett formulerande av 
ansvarsfördelningen i policyn är av stor vikt.   
 
En tydlig ansvarsfördelning i alkohol- och drogpolicyn är dock betydelselös om denna policy 
inte är implementerad i hela organisationen. För att lyckas med denna implementering krävs 
ett ledarskap som bygger på kommunikation och medarbetarinflytande.  
 
Vi har fått olika svar av medarbetarna i de respektive organisationerna om huruvida de anser 
att alkohol- och drogpolicyn fungerar i det dagliga arbetet. Vissa anser att policyn fyller en 
funktion, medan andra menar att den inte alls tjänar sitt syfte. Vi påstår att dessa svar kan 
grunda sig i hur organisationskulturen ser ut på respektive arbetsplats. En organisation som 
präglas av ett öppet klimat tror vi kan bidra till att medarbetare vågar vara ärliga i sina svar 
kring denna känsliga fråga. I en organisation där det märks tendenser till ett mer hierarkiskt 
klimat, kan det bli svårare för medarbetarna att våga uttrycka vad de egentligen anser om 
huruvida policyn används som ett hjälpmedel. Anledningen till detta antagande är att 
medarbetaren som uttrycker att alkohol- och drogpolicyn fungerar, antas ha en annan åsikt än 
vad denne egentligen yttrar. Detta då respondenten säger att alkohol- och drogpolicyn ska 
fungera som ett verktyg men faktiskt inte är införstådd i policyns verkliga innebörd. 
 
Vi har kunna uttyda en skillnad mellan medlemmarna i organisationerna gällande 
förhållningssättet till frågor rörande alkohol. Dessa skillnader tror vi till största del är 
beroende av de enskilda individernas intresse för dessa frågor, snarare än deras position i 
hierarkin. Detta intresse tenderade att vara påverkat av den information och det kunskaps-
utbyte som existerade inom respektive organisation. Från de medlemmar som hade en 
erfarenhet kring alkoholproblem uppenbarade sig även ett större engagemang och en vilja att 
åtgärda liknande problem bland medarbetare. Detta resultat är inget som förvånat oss, då vi 
tror att så är fallet i de flesta ärenden. Erfarenheter av olika slag tror vi i många fall leder till 
ett ökat intresse och därav en ökad kunskap inom respektive område. En tanke från vår sida är 
att de undersökta organisationerna borde se de människor med erfarenheter kring alkohol-
missbruk som en tillgång, i större utsträckning än rådande. Personer som själva bearbetat sina 
erfarenheter kan då vara till stor nytta i till exempel ett kunskapsutbyte med övrig personal. 
Ett sådant arbetssätt kräver givetvis att organisationen har ett öppet och tillåtande klimat med 
”högt till tak”, samt en utarbetad plan för hur detta arbete ska bedrivas. 
 
Utifrån refererad litteratur har vi förstått att vad gäller ändringar av en individ, är det något 
som måste ske av personen själv. Detta tror vi är en viktig insikt att bära med sig, både som 
chef och medarbetare, i arbetet med missbruksproblematik. En individ kan aldrig få en annan 
att sluta dricka, utan att denne själv är villig. Det är alltså inte där fokus bör ligga, utan 
snarare på det förebyggande arbetet och på arbetet med att hjälpa den drabbade att hitta en 
mening i tillvaron som gör att denne självmant vill få kontroll över sitt missbruk. Även 
arbetet med att minska skammen för missbrukaren på en arbetsplats, är oerhört viktigt för att 
en människa ska våga öppna sig om sitt missbruk.  
 
Vi har sett tendenser till att de attityder som människor sedan tidigare bär med sig kring vad 
som orsakar ett missbruk, kan vara avgörande för hur de handlar om ett missbruk misstänks 
och för hur de bemöter en människa med ett missbruksproblem. Vi anser därför att det skulle 
vara intressant med en vidare forskning kring hur denna inställning till hur ett missbruk 
uppkommer, kan påverka människors attityder till alkoholister. 
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Vi har uppmärksammat att många människor har åsikter kring huruvida alkohol- och 
drogtester är en bra metod på arbetsplatser eller ej, samt att detta väcker starka känslor. Vissa 
av våra respondenter har även lyft fram en genusaspekt inom området rörande missbruk och 
hur detta hanteras på arbetsplatser. Kvinnors och mäns missbruk tar sig många gånger olika 
uttryck, men finns det skillnader i hur medarbetare och chefer förhåller sig till dessa på en 
arbetsplats? Även denna aspekt anser vi skulle vara intressanta områden för vidare forskning. 
 
När vi startade arbetet med denna uppsats hade vi uppfattningen att många företag som har en 
alkohol- och drogpolicy inte ser dess fulla potential. En uppfattning som även bekräftats i de 
verksamheter där vi utfört vår undersökning. Vi blev därmed inte förvånade över resultatet, 
utan snarare förundrade över detta faktum. I båda organisationerna fanns det, enligt oss, ett 
behov av en tydlig och väl implementerad handlingsplan. Vi ställer oss frågande till varför 
respektive ledning överhuvudtaget lagt energi på att utforma en policy när den inte tycks 
fungera som ett hjälpmedel. Är önskan om att ”se bra ut” för omvärlden större än viljan att 
kunna åtgärda ett alkoholproblem hos en medarbetare?  
 
Vi tror att ett tillvägagångssätt för att lyckas få ledningen att ägna mer kraft och tid åt att få 
denna policy att fungera i praktiken, är att göra dem uppmärksammade på de faktiska 
nyckeltal som finns kring en missbrukare på en arbetsplats. Vad en missbrukare kostar och 
vad det har kostat organisationen att inte ha handlat effektivt i ett tidigt stadium. Med både ett 
medmänskligt och ekonomiskt perspektiv i åtanke, kan ledning tillsammans med övriga 
medarbetare, strategiskt arbeta fram en policy som på ett långsiktigt plan gynnar både miss-
brukaren och organisationen i stort. 



 - 42 - 

Referenslista  
 

Ahltorp, B. (1998) Rollmedvetet ledarskap: om chefsroller och ledningsstilar i strategisk 
samverkan, Malmö: Liber ekonomi 
 
Alm, M. (2002) Hanteringen av missbruksproblematik vid mindre företag, Eskilstuna: 
Mälardalens Högskola 
 
Andréasson, S. & Allebeck, P. (red.) (2005) Alkohol och hälsa: En kunskapsöversikt om 
alkoholens positiva och negativa effekter på vår hälsa, Stockholm: statens folkhälsoinstitut 
 
Argyris, C. & Schön, D. (1974) theory in practice: Increasing professional effectiveness, San 
Fransisco: Jossey-Bass, Inc., Publishers 
 
Augustsson, G. (2005) Socialpsykologins ansikten: ett urval av teoretiska perspektiv på 
sociologisk socialpsykologi, Lund: Studentlitteratur 
 
Bergström, H. (1996) Missbruk, människor och relationer: behandling genom professionella 
och privata nätverk, Lund: Studentlitteratur 
 
Bjerregaard, O. & Östberg, L. (2001) ”De politiska partierna och alkoholfrågan”, i 
Hasselgren, S. (red.) (2001) 1901-2001 CAN 100 år, Jönköping: Tryckeri AB i Småland 
 
Bryman, A. (2001) Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber ekonomi 
 
Dahlsjö, L. (2002) Jeppe och chefen: en bok om alkoholproblem på arbetsplatsen 
Söderköping: Lars Dahlsjö AB 
 
Danielsson, K. (2001) Motboken: en bok mot missbruk, Stockholm: Bilda 
 
Granberg, O. (2003) PAOU: Personaladministration och organisationsutveckling, 
Stockholm: Natur och Kultur 
 
Granér, R. (2001) Arbetsgruppen: den professionella gruppens psykologi, Lund: 
Studentlitteratur 
 
Hagman, A. & Hellström, T. (1995) Alkohol, droger och chefens ansvar, Stockholm: 
Norstedts Tryckeri 
 
Iseskog, T. (2005) Missbruk och anställningsskydd: arbetsgivarens ansvar vid alkohol- och 
annat drogmissbruk, Stockholm: Thomson fakta 
 
Johansson, L. (2001) ”Alkoholkultur, nykterhetsrörelse och regionala värdemönster”, i 
Hasselgren, S. (red.) (2001) 1901-2001 CAN 100 år, Jönköping: Tryckeri AB i Småland 
  
Kronstam, K. (2002) Det hållbara företaget: en bok om företagskultur och värderingsstyrda 
företag, Göteborg: IHM Publ 
 
Kvale, S. (2006) Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur  



 - 43 - 

 
Lennéer- Axelsson, B. & Thylefors, I. (2005) Arbetsgruppens psykologi, Stockholm: Natur 
och kultur 
 
Lennerlöf, L (red.) (1991) Människan i arbetslivet: Beteendevetenskaplig 
arbetsmiljöforskning, Stockholm: Allmänna förlag 
 
Lenz, W. (1985) Vem bryr sig?: Alkohol i arbetslivet, Solna: Teknografiska institutet 
 
Maltén, A. (2001) Grupputveckling inom skola och andra arbetsplatser Lund: 
Studentlitteratur 
 
Micha- Lange, M. (2004) Systematiskt arbetsmiljöarbete: från ord till handling, Stockholm: 
Kommentus 
 
Philipsson, S. (2004) Etik och företagskultur: att styra med hjälp av värden, Lund: 
Studentlitteratur 
 
Repstad, P. (1999) Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Lund: 
Studentlitteratur 
 
Romanus, G. (2001) ”Den svenska alkoholpolitiken försvagas”, i Hasselgren, S. (red.) (2001) 
1901-2001 CAN 100 år, Jönköping: Tryckeri AB i Småland 
 
Room, R. (2001) ”Sverige i ett internationellt perspektiv- alkoholpolitik och dryckesvanor”, i 
Hasselgren, S. (red.) (2001) 1901-2001 CAN 100 år, Jönköping: Tryckeri AB i Småland 
 
Rubenowitz, S. (2004) Organisationspsykologi och ledarskap, Lund: Studentlitteratur 
 
Sjöstrand, S. (1987) Organisationsteori, Lund: Studentlitteratur 
 
SOU 1998:156 Alkoholpolitikens medel: införsel av och partihandel med spritdrycker, vin 
och starköl: delbetänkande / av Alkoholutredningen, Stockholm: Fritzes offentliga 
publikationer 
 
Strauss, A. & Corbin, J. (1998) Basics of Qualitative Research, USA, SAGE Publications 
 
Sulkunen, P. (2000) Broken spirits : power and ideas in nordic alcohol control, Helsingfors: 
NAD 
 
Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur 
 
Wadell, B. Larsson, B. (1998) Arbetsmiljö: en dold resurs, Stockholm: Studentlitteratur  



 - 44 - 

Bilaga 1  
 

Intervjuguide 

Bakgrundsdata 
Namn: 
Ålder: 
Befattning: 
Arbetsuppgifter: 
Företagets verksamhet: 
Hur länge har du arbetat i det här företaget? 

Attityder 
1. Vilka alkoholvanor är du uppväxt med?  
2. Vad anser du vara en normal alkoholkonsumtion?  
3. Dricker du själv alkohol?  
4. Vad är en alkoholist för dig? Vad beror alkoholism på?  
5. Har du några erfarenheter kring missbruk på arbetsplatsen?  
6. När blir en persons alkoholbruk ett problem för arbetsplatsen? Vad kan hända på din 

arbetsplats om en person är berusad, risker…? 
7. Anser du att det är viktigt att chefen ställer krav och vidtar åtgärder med alkoholberoende 

anställda? 
8. Vem i företaget har ansvaret för att ta tag i en anställds alkoholproblem?  

Policy (medarbetaren) 
1. Finns det en policy på arbetsplatsen?  
2. Vet du vad den innehåller? 
3. Vem har tagit fram policyn?  
4. Finns det tydliga mål i policyn som man jobbar med?  
5. Om du skulle misstänka ett missbruk hos någon medarbetare, vad skulle du göra då?  
6. Varför tror du att du skulle göra/ Reagera så? 
7. Vet du vart du ska vända dig/hur du ska handla om ett missbruk uppdagas enligt policyn? 
8. Upplever du att policyn uppfyller en funktion i praktiken?  
9. På vilket sätt/från vem får du veta att personer i din arbetsgrupp har alkoholproblem?   

Policy (arbetsgivaren) 
1. Hur ser er policy ut idag, vad innehåller den? 
2. Är policyn verklighetsförankrad, anpassad till verkligheten, går det att realisera den? 
3. Följer er alkoholpolicy de riktlinjer som finns i lagen?  
5. Finns det en målsättning i policyn? Är det i så fall tydligt hur man skall nå det målet?  
6. Har man de ekonomiska resurser som krävs?  
7. Upplever du att arbetet kring dessa frågor i praktiken går till på ett sådant sätt som är tänkt?  
8.Finns det något i organisationen som  påverkar ditt sätt att agera kring alkoholrelaterade 
frågor? 
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Arbetsgruppen 
1. Kan du beskriva alkoholkulturen på din arbetsplats? Vad är tillåtet och inte? Hur ser man 

på alkohol, företagsevenemang?  
2. Hur påverkar en persons missbruk arbetsgruppen?  
3. Hur tar man tag i detta? 
4. Brukar du i allmänhet stödja dina arbetskamrater som har problem? 
5. Brukar du få stöd/hjälp från chefer/kamrater när du har problem? På vilket sätt? 
6. Är det svårt att närma sig medarbetare i frågor av detta slag?  
7. Kan ni prata öppet om frågor som missbruk i arbetsgruppen?  
8. Vilka känslor är förknippade med missbruk?  
9. Vad anser du att arbetskamrater ska göra när ett alkoholmissbruk misstänks?  

Kunskap och föreställningar  
1. Ser man olika på en persons missbruksproblem beroende på dennes position i 

organisationen, chef eller medarbetare?  
2. När blir konsekvenserna av ett drickande ohållbart för personens arbetsplats?  
3. Är du intresserad av att lära dig mer av hanteringen av alkoholproblem i arbetet?  
4. Får ni information kring missbruk att få på arbetsplatsen? 
5. Finns det något som borde göras annorlunda i arbetet med alkoholberoende medarbetare i 

organisationen? 
6. Är det något du vill tillägga/förtydliga i det vi har pratat om? 
 
 


