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Sammanfattning  
 

Uppsatsen behandlar ämnet alkohol i arbetslivet och syftet är att undersöka inställningen 

till alkohol i arbetsorganisationer. I studien redovisas faktorer som påverkar detta.  

 Frågeställningarna är; 

 

• Har arbetsorganisationerna en alkoholpolicy och i så fall förmedlar arbetsgivaren 

vad som faktiskt är nedskrivet i detta dokument? 

• Har företagskulturen, den kultur som finns på orten, så kallad bruksanda samt den 

psykosociala arbetsmiljön inverkan på inställningen till alkohol?  

– Finns det andra faktorer som kan tänkas påverka de anställdas inställning 

till alkohol? 

 Uppsatsen börjar med ett bakgrundsavsnitt som behandlar viktiga begrepp, 

alkoholpolitik och dryckeskultur i Sverige samt vad lagen säger om utformningen av en 

alkoholpolicy. Teoridelen som följer efter utgörs av tre delar som är till grund för vår 

analys. Dessa tre delar är; ledarskap, företagskultur och arbetsmiljö. Vi har valt att utgå 

från dessa områden för att kunna se vilken påverkan de kan ha på inställningen till 

alkohol i arbetsorganisationer. Först tar vi upp ledarskapet som en viktig del i vår 

undersökning och redogör för olika ledarskapsmodeller samt chefens ansvar och chefen 

som förebild. Vad gäller företagskultur har vi bland annat valt att redogöra för olika 

kulturella perspektiv samt vad som är god företagskultur, för att kunna få en djupare 

förståelse om begreppet. Vi har även diskuterat begreppet bruksanda för att se hur det 

eventuellt kan påverka arbetsorganisationerna då de företag som vi har undersökt är 

belagda på så kallade bruksorter. Begreppet arbetsmiljö har avgränsats till den 

psykosociala arbetsmiljön samt att undersöka det vedertagna begreppet after work, även i 

detta fall för att öka vår förståelse för begreppen.  

 Studiens resultat visar att formella riktlinjer i form av till exempel policydokument 

inte har så stor påverkanskraft angående alkoholkonsumtion om företaget har en väl 

förankrad företagskultur. Andra faktorer som är avgörande för individens dryckesmönster 

är sådant som ålder, livssituation och subkulturer. Resultaten visar även på att det på 

orterna finns tendenser till vad som brukar kallas bruksanda, både en positiv och negativ 

sådan. Denna bruksanda präglar även de företag som vi har undersökt.  
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1. Inledning  
 

Svenska folkets alkoholkonsumtion har sedan 1995, då vi gick med i EU, ökat dramatiskt 

och är idag den högsta på över 100 år. Sverige är nästintill tillbaka till 1800-talets 

dryckeskultur då svensken i stort sett söp ihjäl sig.  Den dramatiska ökningen har medfört 

att samhällets totala kostnader för alkoholskadorna år 2005 uppgick till totalt cirka 160 

miljarder kronor. Ökningen har även bidragit till att fler barn föds med alkoholskador, att 

fler barn tvingas växa upp med missbrukande föräldrar och även att våldsbrotten ökar 

etcetera (www1).  

 En stor del av problemet ligger i på vilket sätt man förtär alkoholen. Generellt sett i 

Sverige, när det förtärs alkoholhaltiga drycker och då oftast på helger, är det stora 

mängder det rör sig om. Ett måttligt måltidsdrickande borde inte vara skadligt utan 

istället ses som en socialiserande faktor. En stor utmaning för folkhälsoarbete, forskning 

och politik är istället att hejda den ohämmade överkonsumtionen. Dessa utmaningar ses 

idag som mycket svårare att hantera än då man kunde införa förbud, höja skatter eller 

lagstifta om varje medborgares konsumtionsnivå. Vi vet idag mycket om de negativa 

följderna av överkonsumtion av alkohol. Däremot har vi inte lika stor kunskap om vilka 

insatser som är viktiga för att få ned konsumtionen för olika riskgrupper. Forskning visar 

att den flödande svartspriten är en stor bov i den ökade konsumtionen (www1).  

 Den inställning en person har till alkohol privat, påverkar den inställningen till 

alkohol i arbetslivet och vice versa? Alkohol i förhållande till arbetsliv är en fråga som 

ständigt är och även kommer att förbli aktuell. Att ha en sund inställning till alkohol och 

att kunna hantera drickandet på rätt sätt torde vara eftersträvansvärt även i samband med 

arbetet. Arbetsplatsen utgör en stark socialiserande faktor och i och med detta skolas 

medarbetarna i företag in i den alkoholtradition/kultur som råder. Vad gör arbetsgivaren 

om denne misstänker att en medarbetare har alkoholproblem och hur kan detta hindras på 

bästa sätt? Dessa frågor finns det inget universellt svar på och de är mycket känsliga för 

de parter som är inblandade. Att ha frisk personal torde vara av stort intresse för 

arbetsgivaren. Sjukskrivning och rehabilitering innebär onödiga kostnader för företaget. 

Även de faror en alkoholpåverkad medarbetare kan utsätta sig själv, sina medarbetare och 

organisationen för torde vara en anledning.  

 Dessa frågor har skapat ett stort intresse hos oss och vi har därför valt att utföra en 

undersökning där syftet är att undersöka inställningen till alkohol i arbetsorganisationer.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår undersökning är att undersöka inställningen till alkohol i 

arbetsorganisationer. Frågeställningarna är följande: 
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• Har arbetsorganisationerna en alkoholpolicy och i så fall förmedlar arbetsgivaren 

vad som faktiskt är nedskrivet i detta dokument? 

• Har företagskulturen, den kultur som finns på orten, så kallad bruksanda samt den 

psykosociala arbetsmiljön inverkan på inställningen till alkohol.  

– Finns det andra faktorer som kan tänkas påverka de anställdas inställning 

till alkohol? 

 

1.2 Disposition 
Vår uppsats kommer att börja med en bakgrund kring alkoholbegreppen och en översikt 

av alkoholpolitik och dryckeskultur i Sverige. Därefter följer en teoretisk diskussion som 

är indelad i tre delar; ledarskap, företagskultur samt arbetsmiljö. I metodavsnittet som 

följer efter teorin redogör vi för vårt tillvägagångssätt vid insamlingen av det empiriska 

materialet. Slutligen kommer vår analys att presenteras och denne är uppdelad i våra två 

huvudfrågor, det vill säga förmedlingen av alkoholpolicyn samt påverkansfaktorerna. 

Analysen avrundas med en avslutande diskussion. 
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2. Bakgrundsfakta  
 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra relevanta begreppsförklaringar, alkoholpolitik och 

dryckeskultur i Sverige, samt en genomgång av vad en alkoholpolicy är och vad den bör 

innehålla. 

 

2.1 Definition av begrepp 
I dagligt tal används många för vår undersökning centrala begrepp på olika sätt. Därför är 

det viktigt att vi definierar dessa.  

 Begreppet drog syftar på alla sinnesförändrade substanser som används av en individ, 

och vars effekter påverkar eller skadar medvetandet och/eller kroppen. Begreppet drog 

inkluderar exempelvis narkotika, alkohol och tobak (Tobutt et al. 2003). I vår 

undersökning har vi avgränsat oss till att endast fokusera på drogen alkohol. 

 I dagligt tal pratas det för det mesta om alkoholister kontra icke-alkoholister, man är 

antingen eller. Hermansson (2004) vill belysa att det finns en tredje grupp och således 

även ett tillstånd ”mittemellan” alkoholister och icke-alkoholister. Delar man på detta sätt 

upp alkoholbruket får man för det första; personer som inte missbrukar alkohol, det vill 

säga nykterister och de som utövar ett måttligt bruk av alkohol. För det andra personer 

som missbrukar alkohol och däremellan hamnar de som befinner sig i ett riskbruk. 

Johansson och Wirbing (2005) tar upp ytterligare ett tillstånd som innebär att ett 

missbruk kan leda till ett beroende. Här nedan följer en mer ingående beskrivning av 

begreppen. 

 Tre definitioner på bruk av alkohol kan urskiljas. Det ceremoniella bruket som 

innebär en brukande i ett samhälle eller grupper i ett samhälle där alkohol används rituellt 

som en del av religion eller spirituell tro. Ett experimentellt bruk där man är ovetandes av 

legal eller illegalt alkoholbruk. Man lär sig vanligtvis effekten när man börjar 

experimentera, exempelvis när en ung människa dricker sin första öl. Det rekreationella 

bruket då man har lärt sig uppleva effekterna av alkoholen och det används i 

rekreationssyfte, det vill säga för avkoppling eller nöjes skull, även kallat 

berusningsdrickande (Tobutt et al. 2003). 

 Med riskbruk avses personer som har en alkoholkonsumtion som anses vara förhöjd 

och följaktligen även riskabel och man befinner sig då i riskzonen för att utveckla 

missbruk och beroende (Hermansson 2004). Johansson och Wirbing (2005) menar att 

själva berusningsdrickandet ingår i detta begrepp, det vill säga de tillfällen då man 

dricker alkohol i syfte att bli berusad. 
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 Begreppet missbruk definieras som kortvariga eller långvariga effekter som ger 

problem för individer eller samhället i stort. Ett exempel kan vara en bilförare som har 

stoppats för bilkörning i berusat tillstånd. (Tobutt et al. 2003) 

 Begreppet beroende handlar om ett alkoholintag som blir tvångsmässigt i sin karaktär 

och innebär ett fysiskt beroende (Tobutt et al. 2003). Begreppet definieras som ett bruk 

som leder till en tillvänjning och som är mer permanent och således svårare att bryta upp 

från (Johansson & Wirbing 2005).  

 Johansson och Wirbing (2005) anser att ett beroende är allvarligare än ett missbruk. 

Ett missbruk syftar till ett skadligt bruk av alkohol som oftast pågår under en viss period, 

till exempel under tonåren eller vid en skilsmässa. Att övergå från ett missbruk av 

alkohol till socialt drickande är oftast oproblematiskt menar författarna, dock kan ett 

missbruk leda till ett beroende. Statistik från 2005 visar att man i Sverige räknar med att 

mellan 800 000 och 900 000 personer har alkoholproblem av något slag. Av dem så 

uppskattas 500 000 vara riskbrukare/missbrukare och 250 000 antas vara beroende men 

ändå fungera socialt. Ungefär 50 000 personer har ett beroende av den svårare typen 

(Johansson & Wirbing 2005)  

 

2.2 Alkoholpolitiken i Sverige 
Nedan kommer vi att belysa hur den svenska alkoholpolitiken ser ut i dag samt hur det 

har sett ut ur ett historiskt perspektiv.  

 Huvudsyftet med alkoholpolitiken i Sverige är att sätta fart på utvecklingen av 

målinriktade och samordnade förebyggande insatser på kommunal nivå. På nationell nivå 

finns Alkoholkommittén som en viktig aktör för implementeringen av alkoholpolitiken. 

Kommittén, som utgörs av representanter för departement och myndigheter med ansvar 

för alkohol- och drogfrågor, inrättades år 2001 för att samordna insatserna på nationell 

nivå. Statens folkhälsoinstituts uppgift är att utöva tillsyn inom alkoholområdet, erbjuda 

kunskapsunderlag om alkohol och förebyggande arbete samt följa upp den nationella 

alkoholhandlingsplanen. Socialstyrelsen är nationell expert- och tillsynsmyndighet för 

hälso- och sjukvård och socialtjänst, vilket bland annat rör behandlingsinsatser för 

alkoholmissbrukare. Socialstyrelsen följer även upp länsstyrelsernas bidragshantering 

som rör det alkoholförebyggande arbetet och behandlingsinsatser av olika slag, liksom 

bidrag till frivilligorganisationer som arbetar alkoholförebyggande. En rad 

frivilligorganisationer är också involverade i det alkoholskadeförebyggande arbetet. På 

regional nivå ska länsstyrelserna utveckla det förebyggande samrådsarbetet och utöva 

tillsyn över kommunernas uppgifter enligt alkohollagen. Även landstingen är regionala 

aktörer och ska bedriva information om alkohol vid mödra- och barnhälsovården, 

ungdomsmottagningarna och i sjukvården (www2). 
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 Kommunerna ska förbättra informationen i skolorna och utöka kontrollen över 

miljöer med berusningsdrickande för att arbeta alkoholförebyggande. Ett sätt att göra 

detta på är att skärpa tillsynen av åldersgränser vid servering och inköp. Föreningar ska 

kunna få ekonomiska bidrag och stöd ska ges till barn med missbrukande föräldrar 

(www2). Svensk alkoholpolitik har under flera decennier arbetat för att hålla nere 

totalkonsumtionen och därmed alkoholens skadeverkningar genom generella, restriktiva 

åtgärder som exempelvis hög alkoholbeskattning, låg tillgänglighet och begränsningar av 

utrymmet för privat vinintresse i alkoholhanteringen. Om man jämför med resten av 

Europa är detta något som Sverige lyckats med. Detta visar sig genom att Sverige har haft 

en lägre alkoholkonsumtion och färre alkoholrelaterade problem än de flesta övriga 

europeiska länder. Dock har Sveriges alkoholpolitik blivit utsatt för stora påfrestningar i 

och med att Sverige gick med i EU januari 1995. Då avskaffades de nationella 

monopolen på tillverkning, import, export och partihandel och samma år höjdes de 

tillåtna införselkvoterna (Andréasson & Allebäck 2005). År 2004 fick svenskarna börja ta 

in stora mängder billig alkohol från utlandet vilket Heldmark (2005) menar har påverkat 

Sveriges alkoholpolitik som förts sedan motboken avskaffades på 1950-talet på ett 

negativt sätt. Detta har genererat i att svenskarna dricker mer än vad de gjort på över 100 

år. Enligt en studie gjord 2005 dricker varje svensk som är 15 år och äldre en 

genomsnittlig mängd alkohol som motsvarar 37 flaskor à 75 centiliter vodka per år. Detta 

motsvarar 10,5 liter ren alkohol jämfört med 1996 då man drack cirka åtta liter ren sprit 

per år (Heldmark 2005).  

 

2.2.1 Sveriges alkoholpolitik sett ur ett historiskt perspektiv  

1700-talet  präglades starkt av statlig inblandning genom kronobränneriernas 

tillkomst. 

1800-talet  präglades av mycket supande och nykterhetsrörelsernas framväxt. 

1900-talet  präglades av de stora på- och avregleringarna (Dahlsjö 2002). 

1995 Sverige gick med i EU. Statens monopol på import av alkohol upphör, 

vilket öppnar för en marknad med en rad grossister med Systembolaget 

som enda stora kund. 

1996  De första Bag-in-box vinerna säljs i november. 

1997 Skatten på starköl sänks med 39 % vilket innebär att en liter starköl blir 

cirka 4,55 kronor billigare. 

2001 Premiär för lördagsöppet på Systembolaget i hela landet. Detta ökade 

konsumtionen med 4 % enligt en studie från Folkhälsoinstitutet. 

2002 Vinskatten sänks med 6,25 kronor per liter. En vinflaska som kostar 60 

kronor blir fem kronor billigare på Systembolaget. Sänkningen kom efter 

påtryckningar från EU-kommissionen. 
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2003 Införselkvoterna från andra EU-länder stiger kraftigt till 52 liter vin, 64 

liter starköl, sex liter starkvin och fem liter sprit. I oktober sänker 

Danmark skatten på starksprit med 45 %. I och med detta kostar 75 

centiliter Absolut Vodka 111 kronor. Samma flaska på Systembolaget 

kostade 230 kronor. 

2004 1:a januari nästan fördubblas införselkvoterna och är nu 90 liter vin, 20 

liter starkvin, tio liter starksprit och 110 liter starköl. Dessa siffror gäller 

även idag. 

1:a mars sänker Finland sina alkoholskatter med 40 %. Gränshandeln i 

Norrbotten ökar dramatiskt. 

1:a april får EU tio nya medlemmar där flera länder har lägre 

alkoholskatter än något av de gamla EU-länderna (Heldmark 2005). 

 

2.2.2 Dryckeskulturen i Sverige 

En genomgång av dryckeskulturen i Sverige är viktig ur flera aspekter. Dels för att kunna 

se hur det har sett ut tidigare och dels för att se hur trenden har utvecklats över tiden. För 

att kunna bedöma vart svenskarna är på väg i sin alkoholkonsumtion måste vi först blicka 

bakåt (Dahlsjö 2002). 

 På 1850- och 60-talet var alkoholkonsumtionen hög, den var ett hot mot folkhälsan. 

Vissa uppgifter tyder på att konsumtionen låg på mellan 20 och 30 liter ren alkohol per 

person och år. Detta väckte stora reaktioner som medförde att den moderna 

nykterhetsrörelsen växte fram (Heldmark 2005).  

 Det successiva införandet av motbokssystemet, även kallat Brattsystemet som är 

grundat på ett förslag av politikern Ivan Bratt (www3), gjorde att konsumtionen sjönk. 

Detta system, som användes mellan 1917 och 1955, byggde en individuell kontroll där 

konsumenten var tvungen att ansöka om så kallad motbok för att köpa alkohol. I 

motboken angavs en maximal ranson vilken kunde variera beroende på personens ålder, 

kön, yrke och civilstånd. Den största mängden som någon kunde införskaffa var fyra liter 

starksprit per månad. Under andra världskriget sänktes denna nivå till tre liter starksprit 

per år och person. När motboken avskaffades låg konsumtionen knappt under fem liter. 

Fram till år 2002 har konsumtionen ökat med 100 %. Det är inte lätt att mäta 

konsumtionen, men trenden är klar. Den legala spriten, via Systembolaget, kan mätas. 

Men den illegala spriten och sprit via turisttrafik och hembränning är svår att få kontroll 

över (Heldmark 2005).  

 Sveriges alkoholkonsumtion är indelad i två delar. Den ena innefattar den inhemska 

försäljningen av alkoholhaltiga drycker som statistikförs i Sverige, så kallad registrerad 

alkoholkonsumtion. Den andra innefattar alkoholhaltiga drycker som det inte förs någon 

statistik över, så kallad oregistrerad alkoholkonsumtion. Den registrerade 
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alkoholkonsumtionen består av alkohol som säljs på systembolaget, restauranger och 

livsmedelsbutiker (folköl). Den oregistrerade alkoholkonsumtionen innefattar alkohol 

som har förts in i Sverige från andra länder, endera genom reseinförsel eller smuggling, 

samt alkohol framställt genom hemtillverkning (Andréasson & Allebäck 2005). 

Heldmark (2005) menar att det finns olika bidragande faktorer som ökat svenskarnas 

alkoholkonsumtion och drivit oss mot de förändrade dryckesvanorna. Bland annat ser han 

det populära after work-fenomenet, som vi återkommer till, som en faktor. Den ökade 

försäljningen av ”svartsprit” ses också som en bidragande faktor. Vidare menar Heldmark 

(2005) att synen på alkohol i arbetslivet har förändrats. Den kan även skiljas åt beroende 

på bransch och typ av arbetsplats.  

 Jämförs svenska alkoholkonsumenter med konsumenter i övriga Europa så dricker de 

relativt sällan, men när de väl dricker alkohol så dricker de betydligt mer (Hasselgren 

2001). En successiv förändring av svenskarnas dryckesvanor kan skönjas under de 

senaste decennierna. Helgdrickandet har till viss del ersatts av ett breddat nöjes- och 

njutningsdrickande. Att ha goda kunskaper om viner och annan form av alkohol kan ses 

som en tillgång, en kulturyttring. Det kan vara ett sätt att definiera sig i ett sällskap, att 

känna sig hemma i en grupp eller att få sin identitet bekräftad. I en mätning över 

svenskars alkoholvanor har det framkommit att två olika dryckeskulturer i Europa har 

kolliderat; den nordiska berusningskulturen och den syd- och centraleuropeiska vin- och 

ölkulturen. Svenskarna håller på att lägga dessa två dryckeskulturer på varandra. Man 

berusar sig på helger och semestrar, vilket är ett arv man bär med sig, samtidigt som att 

alkohol har blivit en del av det dagliga livet, man dricker mer vin och öl under veckorna. 

Alkoholforskarens definition på berusningsdrickandet är: minst en flaska vin eller fyra 

burkar starköl vid ett och samma tillfälle (Heldmark 2005).  

 En stor utmaning för folkhälsoarbete, forskning och politik är att hejda vad man 

kallar den ohämmade överkonsumtionen, problemet ligger inte i måltidsdrickandet. I 

dagens fria Sverige ses dessa utmaningar som mycket svårare att hantera än då man 

kunde införa förbud, höja skatter eller lagstifta om varje medborgares konsumtionsnivå. 

Idag har vi goda kunskaper om de negativa följderna av överkonsumtion av alkohol. 

Däremot vet vi mindre om vilka insatser som är viktiga för att få ned konsumtionen för 

olika riskgrupper. Interventionsforskning i olika former skulle kunna utgöra ett värdefullt 

tillskott i detta dilemma. FAS, forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, arbetar 

med att förmedla information, kunskap, och eftertankar för alla som vill främja en ökad 

måttfullhet i alkoholkonsumtionen idag (Heldmark 2005). 

 

2.3 Alkoholpolicy 
Ett företags alkoholpolicy är en central del i vår undersökning. Därför kommer här en 

genomgång av vad lagen säger om detta dokument. 
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 Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att 

förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren och 

arbetstagaren ska tillsammans verka för att skapa en god arbetsmiljö. Detta innebär att 

arbetsgivaren är skyldig att forma en arbetsmiljö som motverkar uppkomsten av 

alkoholproblem och att anställda med dessa problem inte utgör risker för andra anställda 

(Lindén-Boström 1990). En annan lag som är relevant i detta sammanhang är lagen om 

anställningsskydd som reglerar den anställdes rättigheter. Arbetsgivaren har skyldighet 

att informera vad som händer ifall den anställde är alkoholpåverkad på jobbet (www4). 

Misskötsamhet i samband med missbruk kan vara saklig grund för uppsägning enligt 

praxis som arbetsdomstolen fastlagt. Sjukdom är däremot ej saklig grund, vilket innebär 

att då missbruket bedömts som sjukdom kan man ej säga upp arbetstagaren utan att 

erbjuda rehabiliteringsinsatser. Om rehabiliteringsinsatser erbjudits arbetstagaren och 

denne vägrat samarbeta är det tillräcklig grund för uppsägning av personliga skäl (Tobutt 

et al. 2003). 

 För att kunna arbeta med att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen bör 

arbetsgivaren följa arbetsmiljölagens föreskrift att utarbeta en alkoholpolicy. 

Arbetsgivaren bör tillsammans med anställda och fackliga representanter utarbeta denna 

för att den på bästa sätt ska tillämpas i organisationen. Sådant som grundsyn, syfte, mål 

och strategi samt grundregler och förebyggande åtgärder är exempel på vad som bör ingå 

i en alkoholpolicy (www5). Syftet med en alkoholpolicy är att formulera ändamålsenliga 

regler som organisationen ska kunna förändra om det behövs (Tobutt et al. 2003).  

 Ett hinder för en chef när ett alkoholproblem uppstår på arbetsplatsen kan vara att det 

saknas en alkoholpolicy. Det kanske finns ett snyggt dokument uppställt i hyllan, men 

frågan är hur det används och om det används. Idag är det relativt lätt att få en 

företagsledning att acceptera ett policyprogram, eftersom det ligger i tiden. Nästan alla 

vet att alkoholismen kostar företagen stora pengar och kan man inte argumentera utifrån 

en humanaspekt, brukar i varje fall ekonomerna i företaget lyssna på de finansiella 

aspekterna. Problemet ligger i hur man ska lära ut policyprogrammet i den egna 

organisationen. Det är en process som tar lång tid, flera år, innan hela företaget 

genomsyrats. Därefter tar det ytterligare några år innan företaget agerar efter 

programmets intentioner och ledningen fått tillfälle att i handling visa att man menar 

allvar (Dahlsjö 2002).  

 Ett sätt att mäta och upptäcka alkoholbruk på arbetsplatsen är drogtestning. 

Drogtestning på ett företag innebär att arbetstagaren lämnar exempelvis urinprov för 

laborationsanalys, blodprov, utandningstester, prov på slemhinnor, svett eller saliv. Syftet 

är att avgöra om denne använder någon drog, i vårt fall alkohol, som kan påverka 

beteendet och därmed säkerheten på arbetsplatsen. Drogtestet bör endast införas i 

alkoholpolicyn om ledningen och representanter för arbetstagarna är i samförstånd. Om 

den införs SKA den finnas med i alkoholpolicyn. De mål som testerna ska uppnå ska 
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finnas med i policyn, liksom regler och bestämmelser och alla inblandade parters ansvar 

och rättigheter. Innan tester utförs är det viktigt att bestämma vilken form av alkohol- 

eller drogbruk som är problemet. Förutsättningarna är olika för olika företag och 

organisationer vilket bör has i åtanke innan man kan bestämma vilken form testerna ska 

ha. Vanligaste formen för tester i Sverige är nyanställningstester, där syftet är att 

upptäcka missbruk och medvetandegöra den nya om hur viktigt arbetsplatsen anser att det 

är med en alkoholfri arbetsmiljö. Tester kan även utföras vid misstankar, eller i samband 

med olycksfall i arbetet då det bedöms att den anställdes agerande inte kan uteslutas ha 

bidragit till olyckan. Slumpmässiga tester är också en form som företag kan använda sig 

av. Denna ses i allmänhet som den mest kontroversiella (Tobutt et al. 2003). 

 I detta avsnitt har vi redogjort för vad vi anser vara viktig bakgrundsfakta för vår 

undersökning såsom relevanta begrepp, genomgång av alkoholpolitiken i Sverige samt 

hur dryckeskulturen har sett ut fram till idag. Vi har även beskrivit vad en alkoholpolicy 

är och vad som bör ingå i denna. Nu kommer vi att gå över till vår teoretiska diskussion 

som är indelad i tre delar; ledarskap, företagskultur samt arbetsmiljö. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Vårt teorikapitel är uppbyggt kring tre huvudområden; ledarskap, företagskultur och 

arbetsmiljö. Utifrån den litteratur vi har studerat är detta faktorer som kan tänkas 

påverka människors inställning till alkohol i en arbetsorganisation. De kommer att bli 

våra verktyg vid analysen av det empiriska materialet. Vi kommer att börja med en 

genomgång av olika former av ledarskap samt ledarens betydelse för inställningen till 

alkohol i företaget.  Sedan går vi över till företagskulturen och hur denna kan påverka 

medarbetarnas värderingar i stort och även gällande alkohol. Sist kommer arbetsmiljö att 

behandlas. Tyngdpunkten ligger på den psykosociala arbetsmiljön då denna främst rör de 

sociala förhållandena på arbetsplasten, vilka vi är mest intresserade av. 

 

3.1 Ledarskap  
Den styrning som ledningen förespråkar avspeglas bland de anställda. Har man en sträng 

syn så medför det att alkoholkonsumtionen under veckorna är så gott som noll medan om 

man har en mindre sträng syn eller ingen alls så medför detta ett större alkoholbruk bland 

de anställda (Nilsson 2001). Därför tror vi att den inställning till alkohol som ledaren har 

torde avspeglas på de anställda i organisationen och även till viss del prägla deras 

beteende. Vi vill därför belysa olika ledarskapsmodeller som är relevanta för vår 

undersökning.  

 

3.1.1 Ledarskapmodeller 

Vi har tidigare pratat om att styra med värden. Det ledarskap som anammas i ett 

värderingsstyrt företag kallar Philipson (2004) ett värdebaserat ledarskap där man bygger 

ledarskapet på samma tänkande som ligger till grund gör företagets värdegrund. För att 

de anställda ska välja att agera på ett sätt som gynnar företaget är det av vikt att det som 

är värdefullt och eftersträvansvärt för företaget stämmer överens med de anställdas 

värderingar och vad som är värdefullt för dem. Detta är kärnan i ett värdebaserat 

ledarskap. Philipson (2004) talar om olika sätt att leda företaget och sina medarbetare. 

Man kan leda företag genom hierarkisk styrning, även kallad vertikal styrning. Det rör sig 

om ordergivning, tydliga och klara instruktioner. Ledningen verkar genom de högsta 

cheferna som i sin tur verkar genom cheferna på nästa nivå och så vidare, den så kallade 

”top-down” styrningen. Här gäller det för medarbetarna att foga sig och lyda order. Plikt 

och lydnad krävs för att detta ledarskap ska fungera. Detta är ett ledarskap som mer och 

mer ligger i det förflutna, men i vissa situationer är detta ett ledarsätt som är det enda som 
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fungerar. Man kan tänka sig krissituationer där snabba beslut måste tas och genomföras, 

utan tid till förklaring och förankring. I denna typ av ledarskap är ledarens personliga 

egenskaper avgörande för framgång. En sådan ledare bör besitta en förmåga att ta 

människor, att kunna kommunicera sitt budskap till underställd personal.  

 En annan form av ledarskap är att leda med hjälp av mål som ska uppnås inom en 

viss tid, så kallad målstyrning. Denna typ av styrning ligger nära den hierarkiska, men här 

är fokus större på vart arbetet ska leda, inte på vem som styr. Fokus ligger på vad 

medarbetarna ska prestera.  Här är det viktigt att målen är tydliga, uppnåeliga, mätbara, 

väl förankrade och framför allt får de inte strida mot varandra för att det ska fungera i 

företaget. Det kan finnas vissa svårigheter med detta sätt att styra då målen kan vara svåra 

att skapa när de städigt förändras i takt med att verksamheten utvecklas, det tillkommer 

nya medan andra utgår (Philipson 2004).  

 Följs trenden bort från regler i riktning mot målformulering som styrinstrument kan 

man skönja samma förskjutning från betydelsen av personligheten i ledarskapet till fokus 

på ledarens förmåga att anpassa sitt ledarskap till situationen denne befinner sig i. Detta 

kallas situationsanpassat ledarskap. Med situation avses de grupper av medarbetare som 

ledarskapet ska utföras på. Fokus ligger mer på ledarens uppträdande än på dennes 

personlighet. Olika situationer ställer olika krav. Ett flertal studier genomfördes under 

slutet av 1990-talet då det situationsanpassade ledarskapet präglade managementfilosofin. 

Syftet var att undersöka effektiviteten och funktionaliteten av detta sätt att leda. Man 

visste att det förutsatte hög kontinuitet och stabilitet vad gäller de människor som skulle 

ledas. Grupperna som skulle ledas behövde vara relativt stabila och förbli så under längre 

tid, annars skulle det blir för komplext att för ledaren kunna anpassa sig efter situationen. 

I och med detta har man på senare tid börjat tala mer om ett ledarskap som kallas 

”transformational leadership” eller det transformativa ledarskapet. I Sverige har några 

forskare vid Försvarshögskolan studerat och utvecklat denna ledarstil. De talar istället om 

ett utvecklande ledarskap där föredömligt handlande, personlig omtanke och inspiration 

genomsyrar sättet att leda (Philipson 2004). Philipson (2004) belyser vikten av ledaren 

som föredöme. Föredömet beskrivs som ett mentalt förhållningssätt där faktorer som 

värdegrund, förebild och ansvar är viktiga. Beslut ska grundas i etiska överväganden. Det 

ska finnas en överenskommelse mellan ord och handling och ledaren ska kunna ta ansvar 

för sina handlingar.  

 En undersökning från 2004 visar att etik och trovärdighet är avgörande för chefers 

och ledares rykte. Tidigare har sådana kvaliteter tagits för givet. Så är inte fallet numer. 

Förtroende kommer inte automatiskt utan måste förtjänas. Studien visar att de faktorer 

som ligger till grund för om man ska ha förtroende för ledaren är trovärdighet, hög etisk 

standard, kommunikation av en tydlig vision för företaget, förmåga att skapa en 

kompetent ledningsgrupp samt motivation och inspiration av medarbetarna (Philipson 

2004). Philipson (2004) menar att ledaren måste ha karaktär, moraliska egenskaper som 
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överensstämmer med företagets värdegrund, samtidigt som denne bör upplevas som 

föredömlig av medarbetare och kollegor. Detta sätt att leda på kan kallas 

karaktärsledarskap och går mycket i stil med det värdebaserade ledarskapet som nämnts 

ovan. Det som skiljer dem åt är att begreppet karaktär fokuserar på vissa egenskaper hos 

ledaren medan det värdebaserade ledarskapet fäster uppmärksamhet på praktiska och 

teoretiska verktyg som är nödvändiga för att leda människor som ska arbeta för 

gemensamma mål. 

  

3.1.2 Chefens ansvar  

Det kan upplevas som ovant att läsa om och ta ställning till existentiella frågor och förstå 

hur de hör ihop med att vara chef. Alla chefer hamnar någon gång i situationer då de 

ställs inför känsliga frågor som exempelvis rör livskvalitet, etik och moral. Detta är något 

de kan behöva gå igenom innan de kan känna sig trygga i sin yrkesroll och utföra ett gott 

och långsiktigt ledarskap. Alltför sällan stannar man upp inför de existentiella frågorna, 

kanske delvis för att man är ovan vid och saknar ett språk för att tala med sina 

medarbetare om sådana saker (Wikström 1995). Till dessa frågor inräknas vem som 

egentligen ansvarar för en medarbetares eventuella alkoholproblem. Är detta chefens 

ansvar? Rendahl och Drejhammar (Rendahl 1995) har studerat sex olika företag. 

Bakgrunden till denna studie ligger i frågeställningar som; hur långt sträcker sig 

företagets ansvar för en alkoholberoende medarbetare? Hur långt sträcker sig chefens 

personliga ansvar? Intervjuer gjorda med chefer och fackliga representanter visar att det 

fanns en stor spännvidd i värderingarna. Från åsikten ”det är samhällets sak att sköta om” 

till ”ett helhjärtat engagemang från företaget är absolut nödvändigt”. Under 1950-talet tog 

samhället i stor utsträckning över uppgiften att hjälpa alkoholberoende personer. 

Alkoholmottagningar och vårdinstitutioner inrättades. Arbetsmiljölagen och ett ökat 

intresse för arbetsmiljöfrågor har emellertid inneburit att företag och förvaltningar idag 

fått problemet tillbaka. I propositionen (1976/77:108) om alkoholpolitiken understryks att 

ansvaret för informationen och andra alkoholpolitiska åtgärder i arbetslivet bör ligga hos 

arbetsmarknadens parter och hos samarbetsorgan där dessa är företrädda. 

Skyddskommittéer, företagshälsovård och anpassningsgrupper har viktiga uppgifter i 

detta sammanhang. Ansvaret för att lösa alkoholproblem på arbetsplatsen vilar alltså i 

hög grad på företagen och cheferna (Rendahl 1995). 

 I chefens personalledande ansvar ingår att förhindra att alkoholproblem uppstår och 

hjälpa om någon har alkoholproblem. Till sin hjälp har chefen stödsystem, stödstrukturer 

inom företaget som exempelvis företagshälsovården, ALNA, skyddsorgan samt 

personalavdelning. Chefens förhållningssätt återspeglar alltså på ett konkret sätt 

företagets ledningsprofil (Rendahl 1995). 
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Chefen som förebild  

Alkoholproblem på arbetsplatsen är ingen ny företeelse. Så länge alkohol har funnits i 

samhället har arbetsplatsen påverkats. I det förindustriella samhället sågs ingen större 

skillnad på arbetslivet och samhället, arbete och fritid flöt ihop, vilket gjorde att det fanns 

en tätare relation mellan arbetet och alkoholen än vad det gör idag. Idag är arbetet så 

specialiserat att alkoholen inte borde få plats i arbetslivet (Dahlsjö 2002). Dahlsjö (2002) 

menar att detta är chefens ansvar. Speciellt känsligt är chefens attityd. Exempelvis är det 

kanske inte så lämpligt att chefen dricker sig berusad på firmafesten och dagen efter i 

skyddskommittén marknadsför ett nytt alkoholprogram. Då tappar denne all trovärdighet. 

 Chefen är genom sitt beteende och förhållningssätt en nyckelperson när det gäller att 

hjälpa medarbetarna till ett nyktert liv. Chefen ska vara en förebild i organisationen och 

på ett informellt sätt tala om för omgivningen vilken alkoholpolicy som gäller, oberoende 

av vilka skrivna regler som finns (Dahlsjö 2002). Ledaren för ett företag betyder också 

mycket för företagskulturen. Denne visar i handlingar vad som egentligen gäller i 

företaget. Om ledaren förespråkar något men i handling gör något annat kan det skapas 

förvirring i organisationen. Talas det om vikten av kvinnligt ledarskap men istället 

befordras alltid män, då kan man förstå vad företagskulturen präglas av egentligen 

(Kronstam 2002).  

 Att vara medveten om och ha förståelse för det synsätt och de värderingar som finns 

uttalade i företagets affärsidé och som indirekt kommer till uttryck i ledningens 

gestaltande, kan generera i en känsla av delaktighet, meningsfullhet och arbetsglädje hos 

de anställda och borde därmed vara det bästa sättet att förhindra alkoholproblem 

(Rendahl 1995). När det uppstår alkoholproblem hos en medarbetare på en arbetsplats 

kan chefen uppleva vissa psykologiska hinder som kan påverka situationens utfall. Det 

kan vara en känsla av ensamhet. Chefen kan känna att denne inte har någon lämplig 

kollega att diskutera alkoholproblemet med. Chefen kan sakna kunskap om alkoholism. 

Dahlsjö (2002) belyser starkt vikten av chefens kännedom om alkoholism för att denne 

ska kunna hjälpa sin medarbetare. Chefen kan vara oklar över sitt eget förhållande till 

alkohol. Av naturliga själ kan denne känna krav på att finna en lösning från ledningen 

och organisationen. Kanske är chefen oklar över företagets strategi. Det kan vara så att 

chefen inte är medveten om de policydokument som finns i företaget och hur man 

förhåller sig till dessa.  

 Utifrån det som vi hittills redogjort för är en ledare nyckelperson i ett företag på 

många sätt. Dennes förhållningssätt och beteende kan ha betydelse för medarbetarnas 

inställning till alkohol.  Dock finns andra faktorer som spelar in och i följande kapitel 

kommer vi att diskutera kulturens betydelse då inlärningen av normer och värderingar 

sker. 
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3.2 Företagskultur  
I litteraturen finns en mängd definitioner på begreppet företagskultur. Vi ser det därför 

som centralt att redogöra för ett par av dessa som är mest relevanta för vår undersökning. 

 
”En uppsättning trossatser, värderingar, sätt att bete sig och verktyg i livet som är så 

vanliga i ett samhälle att de tenderar att vidmakthålla sig själva, i vissa fall under 

långa tidsperioder” (Wilhelm, 1992 citerad i Granberg, 2003 s.132). 

 

”En gemensam uppsättning trossatser om hur folk bör bete sig på arbetet i olika 

frågor, och en uppsättning gemensamma åsikter som i stor utsträckning påverkar hur 

de uppfattar omgivningen” (Sparrow & Hilltrop, 1994 citerad i Granberg, 2003 s.132). 

 

”Ett system av informella regler som föreskriver hur folk mestadels ska bete sig” 

(Deal & Kennedy, 1982 citerad i Granberg, 2003 s.132)  

 

 Faktorer som påverkar företagskulturen kan vara ett företags ålder och bransch. I 

gamla företag som inte genomgått alltför drastiska förändringar finns ofta en självklar 

företagskultur. Ibland är den helt eller delvis uttalad i företagets affärsidé, men det är 

vanligast att den tas för given i organisationen. Det är mycket vanligt att den bygger på 

en grundares värderingar från långt tillbaka i tiden. Det kan röra sig om vad som ofta 

kallas företagets själ, det vill säga teknisk spets, säkerhet, effektivitet eller låga kostnader 

och priser. Hos unga företag eller sådana som genomgått radikala förändringar kan 

företagskulturen vara mycket diffus (Kronstam 2002).  

 Sådant som gemensamma övertygelser, värderingar, normer, attityder och handlingar 

är det som kan utgöra ett företags kultur. Även traditioner, ritualer, rutiner, ceremonier, 

belöningar, och sättet att ”göra” saker på hör till företagskulturen. Yttre företeelser som 

fysisk miljö, konstnärlig utsmyckning, byggnader, inredningsdetaljer kan även det vara 

av intresse och spegla ett företags kultur. Alla dessa företeelser förklarar vad som är 

tillåtet och legitimt i företaget. Utgår man från detta förhållningssätt visar det sig att varje 

företag, oavsett vilken typ det rör sig om, har en företagskultur. ”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” menar Philipson (2004). 

 I följande kapitel kommer vi att gå igenom hur kultur och värderingar anammas i 

samhället. Något som är viktigt att förstå för att få insikt i hur företag fungerar i 

praktiken.  
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3.2.1 Socialisationen  

Kultur avser förhållanden i ett samhälle eller en samhällsgrupp som är inlärda hos 

individerna och som rör deras levnadssätt som till exempel seder och bruk, religiösa 

ritualer och fritidsvanor. Kulturen bidrar till att skapa värde och ger vägledning för de 

människor som samspelar i den och här återfinner vi även normerna som utgör regler för 

vilket beteende som är önskvärt och inte. Vi lär oss kulturen genom så kallad 

socialisering. Denna lär oss ”rätt” beteende för det samhälle som vi vistas i och detta är 

en process som formar oss hela livet. Det handlar om att lära sig lämpligt beteende och 

skapa en medvetenhet om vilka egenskaper och färdigheter som är lämpliga för den 

kultur som vi vistas i. Med andra ord handlar det om en inskolning i det sociala livet. 

Socialiseringen är livslång och utifrån det sociala samspelet formas vårt beteende 

kontinuerligt (Giddens 2003).  

 I en organisation talar man om formell och informell socialisering. Den förstnämnda 

handlar om inskolning genom utbildningar av olika slag och den sistnämnda om den vi 

får via våra arbetskamrater och ledare (Bruzelius & Skärvad 2004) och arbetsplatsen ses 

således som ett socialt system där normer sprids till de anställda på både formella och 

informella vägar. Dessa normer skapar ett beteende gällande alkoholkulturen, det vill 

säga ett dryckesmönster. Detta innefattar normer om alkoholtraditionen på arbetsplatsen 

och riktlinjer angående i vilka sammanhang som alkohol förväntas förekomma (Lindén-

Boström 1990). Man kan säga att det skapas en struktur, det vill säga en handlingsram 

(Bruzelius & Skärvad 2004). Inställningen till alkohol ingår även här (Lindén-Boström 

1990). Det kan handla om att dricka för gemenskapens skull, att man lär sig på grund av 

att det är en viktig beståndsdel i av umgängeslivet. De vi umgås med lär oss i hög grad 

det beteende vi antar och är således starka socialiserande faktorer i alkoholfrågan ur 

individuell synpunkt. Vänner, arbetskamrater och familj hör till dem som har en hög 

påverkan på oss (Sigfridsson 2005).  

 

3.2.2 Scheins kulturella nivåer 

Enligt Schein (2004) utgörs företagskulturen av tre kulturella nivåer. Dessa är artefakter, 

värderingar och grundläggande antaganden. Vissa kan vara lätta att identifiera medan 

andra är mer svåråtkomliga. För att kunna förstå ett företags kultur i grunden måste man 

ta alla dessa tre beståndsdelar i beaktande.  

 Till artefakterna hör det man ser, hör och känner när man besöker en organisation. 

Exempel på detta är språket, teknologin och vilken dress code man har. Dessa är lätta att 

observera men det är svårare att förstå vilken betydelse de har för gruppmedlemmarna 

(Schein 2004). 
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 Värderingarna fungerar som riktlinjer som tydliggör vad som är accepterat beteende 

och inte (Schein 2004). Det handlar om normer och beteendemönster och även om policy 

och styrdokument (Bruzelius & Skärvad 2004). Dessa återfinns på en medveten nivå och 

innefattar sådant som vi beskriver som våra värderingar och som vi ger ett verbalt uttryck 

för, det vill säga sådana yttranden som vi kan motivera för oss själva och för dem runt oss 

(Granberg 2003). 

 De grundläggande antagandena bär vi alltid med oss på ett omedvetet plan (Schein 

2004) och är så djupt rotade att vi tar dem för givna (Bruzelius & Skärvad 2004). Detta 

medför att de inte utsätts för kritik eller blir ifrågasatta. De grundläggande antagandena 

utgör grunden till våra medvetna tankar om vår omgivning (Granberg 2003). Eftersom de 

är omedvetna för oss förstår vi ofta inte heller innebörden av dem, det vill säga att det kan 

vara problematiskt för individen att förstå varför han/hon handlar på ett visst sätt (Schein 

2004). 

 

3.2.3 Två kulturella perspektiv 

Lindén-Boström (1990) har forskat kring ämnet alkoholbruk och menar att man kan 

anlägga två perspektiv på företagskulturen i relation till detta, dels ett kulturellt 

perspektiv och dels ett epidemiologiskt perspektiv. Ett kulturellt perspektiv på 

alkoholbruk förespråkar att alkoholbruket är nära knutet till de normer som finns rörande 

alkohol. Man ser själva kulturen som en riskfaktor i sig om det är så att normerna är mer 

tillåtande än återhållsamma. I vårt samhälle existerar olika värdesystem med normer som 

talar om för oss vad som är ett lämpligt respektive olämpligt beteende. I det här fallet 

handlar det om att den alkoholkultur man vistas i anger riktlinjer för hur mycket eller hur 

lite alkohol som är brukligt i olika situationer, det är inte enbart ett personligt val. Inom 

detta synsätt menar man att så kallade subkulturer skapas då arbetskamrater umgås på 

fritiden och att det i dessa sammanhang skapas speciella dryckesmönster. 

 Anlägger man istället ett epidemiologiskt perspektiv koncentrerar man sig på 

riskfaktorer i arbetsmiljön vilka kan inverka på en uppkomst av alkoholproblem för 

individer i organisationen. Dessa kan exempelvis vara alkoholens tillgänglighet, social 

press att dricka alkohol och normsystem. Om alkoholen finns tillgänglig under 

arbetsdagen och det finns ett tryck från arbetskamraterna att dricka alkohol såväl i som 

utanför arbetet ökar risken för uppkomsten av alkoholrelaterade problem. Normsystemen 

kan även i vissa yrkesgrupper och på vissa arbetsplatser vara formade på ett sätt som gör 

att alkoholproblematiker skyddas och i vissa fall även uppmuntras (Lindén-Boström 

1990). 
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3.2.4 God företagskultur 

Vad är då god företagskultur? Finns detta? Kan man förvänta sig att medarbetarnas och 

ledningens grundläggande värderingar går hand i hand och måste medarbetarnas 

värderingar vara av gemensam art? Frågorna är stora och viktiga. Värderingarna är i 

någon mening alltid relativa till den kultur i vilka de uppstår. Det som ses som gott och 

rätt beror på hur omgivningen ser på detsamma. Alla företag verkar i ett samhälle som 

präglas av värden. För att vara ett framgångsrikt företag måste företagskulturen stämma 

med de värdena och synsätten som är allmänt accepterade i samhället. God företagskultur 

handlar om en överensstämmelse mellan den officiella företagskulturen och den som 

verkligen bestämmer verksamhetens inriktning och det sätt på vilket chefer och 

medarbetare relaterar till varandra i företaget. Det rör sig om en samstämmighet mellan 

ledning och chefer samt mellan chefer och medarbetare. Detta betyder inte att ledning, 

chefer och medarbetare måste ha identiska värderingar. Det är viktigt att förstå att 

människor är olika och måste få vara det. Däremot måste man belysa vikten av 

samstämmighet när det gäller företagets grundläggande värderingar. Den goda 

företagskulturen genomsyras även av en samstämmighet mellan medarbetare inom olika 

enheter/avdelningar i företaget och mellan grupper av medarbetare som samverkar med 

varandra. Den interna företagskulturen måste även stämma överens med den externa. Det 

är viktigt att ledare i företag som stoltserar med fina yttre värden vad gäller exempelvis 

människosyn och etik också bemöter sina medarbetare på samma sätt. I en god 

företagskultur är också upplevelsen av livskvalitet hög och det psykiska hälsovärdet högt. 

Forskare anser att man tydligt kan se att värderingsskillnader vertikalt, alltså mellan 

ledare och medarbetare, bidrar till en försämrad psykosocial arbetsmiljö som i sin tur kan 

leda till arbetsrelaterad stress och sjukfrånvaro (Philipson 2004). 

 Ovan har vi redogjort för vad som kan känneteckna en god företagskultur. Vi ska nu 

övergå till att beskriva den rådande kulturen som kan finnas på de orter där de 

arbetsorganisationer vi har undersökt är belagda. 

 

3.2.5 Bruksanda  

Bruksanda är benämningen för normer och värderingar som uppstått i brukssamhällen 

runt om i Sverige. På dessa orter sägs att man fortfarande kan finna rester av de drag som 

kännetecknar bruksandan. Med brukssamhälle avses ett mindre samhälle som har byggts 

upp runt en dominerande industri, det vill säga ett bruk (www6). Denna industri var den 

störste arbetsgivaren på orten (Bursell 1997) och stod även för omvårdnaden av sin 

personal. Bostäder, sjukvård och skola försågs av bruksledningen och dessa hade således 

ett starkt inflytande på sin personal (www6). Bursell definierar bruksanda på följande 

sätt; ”En mentalitet och ett handlingsmönster som bottnar i de likartade erfarenheter som 
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människor fick som invånare i ett brukssamhälle (Bursell 1997:11)”. Med detta avses att 

människors liknande upplevelser, i till exempel yrkeslivet, skapar en kulturell gemenskap 

som grundas på gemensamma kunskaper, erfarenheter och värderingar som de anskaffat i 

denna gemenskap. Den kultur som återfinns på bruken kan även ses som en spegling av 

hur det ser ut i övriga samhället där bruket är förlagt (Bursell 1997). Denna kultur är inte 

specifik enbart för de anställda på bruket utan präglar även resterande invånare på orten 

(www7). Normer som odlades på bruken var pliktkänsla och en vilja att utföra ett bra 

jobb. Det var inte bara själva hantverket som skulle läras in utan även normer och 

värderingar. Det fungerade som så att den som lärde sig normerna och utförde sitt arbete 

på ett bra sätt belönades och klättrade lätt upp i hierarkin (Ekman 1997). 

       När man pratar om bruksanda är tidsperspektivet en viktig aspekt. I det gamla 

brukssamhället var hierarki, kontroll och makt ledorden (Bursell 1997). Förväntningar 

fanns om att allt viktigt beslutsfattande skulle komma uppifrån och ledde ofta till en 

passivitet eller overksamhet (www7). De gamla bruken kännetecknades även av att 

ansvarstagandet försköts, det vill säga att någon annan än individen själv skulle 

bestämma och ordna. Något som blev problematiskt då denna samhällsformation 

upphörde (www8). 1940- och 50-talen präglades av samarbete, framförallt mellan 

företagsledningarna och facken. Tiden efter 1970-talet kännetecknas av motstånd mot 

förändringar och även som tidigare av passivitet (Bursell 1997).  

 Bruksandan kan ses synonymt med de värderingar och föreställningar som existerar i 

kulturen (Ekman 1997). Vilka kännetecken som förknippas med den kultur som man 

benämner bruksanda är individuellt och både i positiv och negativ bemärkelse. 

Sammanhållning och lojalitet men även tröghet, oföretagsamhet och konformism är ord 

som i olika avseenden beskriver fenomenet (Lundberg 1997). Bruksandan benämns ofta 

som motsats till vad som kallas Gnosjöandan (www6). Den region där detta fenomen 

förekommer, Gnosjöregionen, är istället känt för att ha en kultur som innebär ett stort 

småföretagande och där driftighet och entreprenörskap är ledorden (www9).  

 

3.2.6 Värderingsstyrda företag 

Alla människor ställs varje dag inför olika situationer som innebär att man måste fatta 

vissa beslut och sedan handla efter dem. Alla beslut och allt man gör har sin grund i sina 

värderingar och attityder. Vårt handlande är ibland medvetet, ibland omedvetet. Våra 

värderingar hjälper oss att ta ställning i frågor om vad som är rätt eller fel. De 

värderingarna är personliga och styr våra attityder, det vill säga våra förväntningar och 

åsikter om personer och olika händelser (Kronstam 2002).  

 Kronstam (2002) definierar ett värderingsstyrt företag som ett företag som aktivt 

arbetar med en gemensam värdegrund. Häri bör de mest grundläggande värderingarna 

finnas uttalade. I ett värderingsstyrt företag ska man vara överens om att det är de 
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uttalade värderingarna som präglar företagets arbete och hur de fortsatt ska göra det. En 

människas grundläggande värderingar finns med hela livet. På olika sätt försöker man 

omsätta sina värderingar i praktiska levnadsregler. De grundläggande värderingarna 

förändras och utvecklas med tiden. Detta sker genom ökad kunskap och erfarenhet. 

Värderingar kan även förändras och utvecklas i ett företag, som bör utvecklas genom en 

omfattande dialog i organisationen, mellan ledning och medarbetare. Det är av vikt att 

värderingarna utvecklas över tiden för att de ska generera i något som är väl förankrat i 

företaget.  

 Ägarnas huvudsyfte med företaget är att gå med vinst, att skapa och öka värdet i 

företaget – det ekonomiska värdet. Detta sker genom att företagets strategi och handlande 

är värderingsstyrt (Kronstam 2002). När Kronstam (2002) använder begreppet 

medarbetare menar hon företagets alla anställda såsom arbetare, tjänsteman och ledare. 

Tillit, delaktighet, respekt för individen, öppen dialog och öppet företagsklimat är några 

nyckelfaktorer som är vikiga för en värderingsstyrd företagskultur. En medarbetares syn 

på företagets värderingar grundar sig i dennes personliga grundvärderingar. Dessa 

värderingar kan ofta delas in i tre kategorier. Det kan röra sig om värderingar som hänger 

samman med företagets övergripande mening och uppgift. Det kan också handla om 

värderingar som hänger samman med hur företaget utför sin uppgift och vad resultatet av 

detta förväntas bli. Här kan det handla om att företaget ska uppfattas som professionellt, 

exempelvis att ha rätt kompetens och kunna använda den på rätt sätt. Det rör sig även om 

organisationens flexibilitet och förmåga att samarbeta, inom organisation såsom utanför. 

Sist men inte minst kan det handla om de värderingar som påverkar den enskilde 

personens situation och möjligheter i yrkeslivet. Detta är en kategori som får en alltmer 

växande betydelse. En viktig fråga för både medarbetare och organisationen är den 

anställdes hälsa. Det är viktigt att arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala, är 

sådan att medarbetare inte blir sjuka eller skadas. Det är minst lika viktigt att man som 

anställd klarar av att förena privatlivet med arbetslivet. Detta kan vara ett område där 

man kan behöva fastställa grundvärderingar för att säkerställa företagets hållbara 

utveckling.   

  

3.3 Arbetsmiljö 
Slår man upp begreppet arbetsmiljö förklaras det som arbetstagarens förhållanden på 

arbetsplatsen. Begreppet kan delas in i fysisk samt psykosocial arbetsmiljö. Den fysiska 

arbetsmiljön kan vara alltifrån värme, buller, arbetsställningar, ljus, arbetstider et cetera 

medan den psykosociala arbetsmiljön berör arbetstagarens psykiska hälsa och välmående. 

På en arbetsplats där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts ska ett skyddsombud 

utses. Skyddsombuden utses antingen av den lokala arbetstagarorganisationen 

(fackklubben) som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till 
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arbetsgivaren eller, om sådan saknas, av arbetstagarna. Skyddsombudets uppgift är att 

kontrollera arbetsmiljön och rapportera brister. Det har tidigare legat stort fokus på att 

förbättra den fysiska arbetsmiljön och detta har också varit lagstiftningens huvudsyfte, 

det vill säga man skulle exempelvis inte riskera att utsättas för allvarliga skador på grund 

av dåliga arbetsförhållanden. Men i och med 1977 års reform av arbetsmiljölagen (AML) 

i Sverige omfattar det arbetsmiljörättsliga regelverket även arbetstagarnas psykiska hälsa 

och välmående, den så kallade psykosociala arbetsmiljön (www10).  

 Vår undersökning kommer främst att koncentreras kring den psykosociala 

arbetsmiljön eftersom denna fokuserar på förhållandet mellan individerna på 

arbetsplatsen, det vill säga ur en social synvinkel. Individen både påverkar och påverkas 

av de sociala förhållanden som råder runt henne och detta kommer vi nu att diskutera mer 

om.  

 

3.3.1 Den psykosociala arbetsmiljön 

Lindén-Boström (1990) bedömer att ordet psykosocialarbetsmiljö är komplext och 

således bör brytas ned i fyra delar där varje del ska förstås var för sig för att sedan bilda 

en helhet. Psyko- handlar om individens upplevelser av sin omgivning och social- avser 

förhållandet mellan enskilda och även grupper. Sätter man ihop dessa två begrepp bildar 

det ordet psykosocial som syftar på kopplingen mellan en individ och sociala 

förhållanden. Arbets- avser i detta sammanhang lönearbete och miljö avser omgivningen 

där verksamheten äger rum, det vill säga arbetsplatsen. Begreppet psykosocial 

arbetsmiljö består av ett orsak- och verkanförhållande där individen både påverkas och 

påverkar de sociala förhållanden som förekommer på arbetsplatsen.  

 Vad har arbetsmiljön för egentlig inverkan på medarbetarna? Det kan anses relativt 

enkelt att formulera och fastställa de negativa effekterna av fysiska arbetsmiljöproblem 

såsom exempelvis tunga lyft, obekväma arbetsställningar och luftföroreningar menar 

Rubenowitz (1991). Han har istället riktat intresset mot de psykosociala 

arbetsmiljöfaktorerna och hur de påverkar medarbetarna. Enligt samstämmiga 

arbetsvetenskapliga forskningsrön är det fem huvudfaktorer som visat sig vara av största 

betydelse för upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. Dessa fem faktorer 

tillsammans skapar förutsättningar för att kunna tillgodose sig de generella mänskliga 

behoven (Lennerlöf 1991). 

 Den första faktorn är egenkontroll i arbetslivet vilket innebär att man, inom vissa 

gränser, bör ha möjlighet att själv kunna påverka arbetsfördelningen, arbetssättet och 

arbetstakten. Den andra faktorn innefattar ett positivt arbetsledningsklimat. Det är den 

närmsta chefen som i hög grad kan skapa förutsättningar för medarbetarnas engagemang 

och trivsel på arbetsplatsen genom ett tillitsfullt samarbete. Detta bör ske på ett sådant 

sätt att medarbetarna känner sig fria att öppet kunna kommunicera med sina ledare 
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angående frågor som rör arbetet och att ledarna uppmärksammar eventuella synpunkter 

och önskemål. Den tredje faktorn som har inverkan är stimulans från själva arbetet. 

Rubenowitz (1991) menar att arbetet bör kunna ge medarbetarna möjlighet att använda 

sina egenskaper och kunskaper och att lära sig nya saker, så att arbetet upplevs som 

omväxlande, intressant och stimulerande. Faktor nummer fyra syftar till en god 

arbetsgemenskap. Medarbetarna bör kunna ha goda möjligheter till kontakt, hjälp, stöd 

och samvaro med arbetskamraterna. I en arbetsgrupp där trivseln är god finns det ofta 

förutsättningar för öppna diskussioner kring eventuella samarbetssvårigheter. Den femte 

och sista faktorn innefattar en arbetsbelastning som är ”lagom”. En arbetsbelastning bör 

vara optimal, i både psykisk och fysisk bemärkelse menar Rubenowitz (1991). Den bör 

även innefattas av hanterbara utmaningar. Den arbetsvetenskapliga forskningen menar att 

ingen mår bra av vare sig en kravlös tillvaro eller en tillvaro med överkrav och ständig 

stress. Därmed bör arbetet ge arbetstagaren möjligheten att ta en paus för att koppla av 

när denne känner sig stressad eller trött (Lennerlöf 1991).  Ytterligare faktorer som visat 

sig vara relevanta för vissa befattningar eller arbetsområden är de sociala relationerna 

som inbegrips i detta resonemang och innefattar bland annat socialt stöd och konflikter. 

En annan viktig del är gruppnormerna som exempelvis kan röra alkoholbruket inom 

organisationen (Lindén-Boström 1990). 

 En alkoholtillåtande miljö kan kopplas till både negativa och positiva arbetsmiljöer 

där en positiv arbetsmiljö kännetecknas av goda relationer till kollegor och där umgänge 

även utanför arbetets ramar förekommer. Detta kan dock skapa en social press hos den 

enskilde att konsumera alkohol. Alkoholen kan spela en central roll som umgängesdryck 

i sådant fall. En negativ arbetsmiljö kan inneha faktorer som dåliga arbetstider, lågt 

inflytande, hög stress och press med mera. I sådana fall kan alkoholen vara ett betydande 

coping medel, det vill säga att det används i stressreducerande syfte (Lindén-Boström 

1990). Lenz (1985) menar att arbetsgruppens vanor är av stor betydelse då det gäller 

frågan om alkoholkonsumtion och huruvida denna går från bruk till missbruk eller inte. 

 En alkoholtillåtande miljö kan medföra flera negativa påföljder. De problem som kan 

uppstå som en följd av berusning av alkohol i arbetslivet är olyckor både på och utanför 

arbetsplatsen vilket i sin tur påverkar organisationen på ett negativt sätt. Personen kanske 

tar en extra ledig dag för återhämtning, eller kommer för sent på måndagsmorgnarna 

(Tobutt et al. 2003). 

 Följden av att någon missbrukar alkohol kan resultera i ekonomiska problem som 

drabbar både individen och organisationen. Kanske är kvaliteten på individens 

arbetsinsats dålig från måndagar till onsdagar för att bli bättre på torsdagar och fredagar. 

En försämrad arbetsinsats, fler missbedömningar, att fler olyckor drabbar personen än 

andra medarbetare samt ett större hälsoproblem som kräver mer ledighet från arbetet är 

exempel på detta (Tobutt et al. 2003). 
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 Det är viktigt att belysa att alkoholrelaterade skador kan uppkomma utan att personen 

det handlar om är alkoholberoende. Genom att använda begreppet alkoholproblem tar vi 

hänsyn till både tidiga och långtgångna följder av alkoholförbrukning (Lindén-Boström 

1990).  

 

After work-fenomenet 

Som vi nämnt ovan kan en alkoholtillåtande arbetsmiljö även ha positiva inverkningar på 

den psykosociala arbetsmiljön då den kännetecknas av goda relationer till kollegor och 

där umgänge även utanför arbetets ramar förekommer. Ett sätt för företaget att umgås 

utanför arbetsplatsen är att träffas på en after work.  Porsfelt (Heldmark 2005) har 

undersökt fenomenet after work i ett forskningsprojekt. Detta begrepp fanns knappt för 

tio år sedan och nu förekommer det i alla branscher. Det handlar om att dricka alkohol 

efter jobbet tillsamman med kollegor, arbetsgivare och eventuellt kunder. Porsfelt 

(Heldmark 2005) har främst undersökt en reklambyrå. Idén bakom denna undersökning 

uppstod i och med att han studerade i sin avhandling hur unga påläggskalvar 

socialiserades till chefer. Det visade sig att när de befann sig i pubmiljön kunde de 

plötsligt bli friare. De kunde diskutera fritt och kritisera chefen rakt upp i ansiktet. I 

japanskt arbetsliv talar man om ett vedertaget begrepp kallat ”det tredje rummet” - baren, 

där man diskuterar affärsproblem på ett mer ohämmat sätt. Denna trend finns numer även 

i Sverige även om vi är mer för att skapa VI-känsla. En annan faktor som ligger till grund 

för projektet är definitionen av arbete som har börjat omförhandlas. Arbetslivet började 

bli friare men fritiden mer reglerad. I detta skeende kan en after work spela en roll. Han 

talar om en ökande japanisering av arbetslivet, att unga människor allt mer identifierar sig 

med sin arbetsplats och med företagets mål vilket är detsamma som företagsledningens 

mål. 

 Det förs en diskussion om huruvida det går att skilja på arbete eller fritid vad gäller 

after work och det verkar ha uppstått ett gränsland. På en after work tar individen med sig 

sin yrkesroll även om kontoret har lämnats och man blir fortfarande bedömd (Heldmark 

2005). Porsfelt (Heldmark 2005) bedriver deltagande observationer där han medverkar på 

after works. Han tycker sig se tre drivande krafter bakom utvecklingen.  

1. Chefen uppmuntrar ofta till pubbesök. De är skolade i moderna ledarstilar som 

handlar om att medarbetarna ska känna samhörighet med varandra och med 

företaget. I många fall förväntar sig företagsledningen att medarbetarna ska följa 

med till puben. Detta ledarskap brukar kallas ”Fun and profit-management”. Man 

använder alkoholen för att locka med sig de anställda. 

2. Medarbetarna har i regel själva en positiv inställning till detta. Man har tagit sig 

an en dryckeskultur som man tror är kontinental. Men det handlar istället om en 

anglosaxisk alkoholkultur som man sett på TV och tagit till sig, där en barrunda 

efter jobbet ingår. 
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3. Alla de pubar och restauranger som marknadsför sig med after work priser. 

Dessa drivkrafter bidrar till det ökade drickandet, men det är inte där problemet ligger 

menar Porsfelt (Heldmark 2005). 

 Porsfelt (Heldmark 2005) anser att det finns både positiva och negativa följder av 

after work-fenomenet. Medarbetaren vågar öppna sig, man kanske går från att vara den 

där tysta musen till att bli idésprutan. Man kanske löser problem lättare då man fått lite 

alkohol i kroppen och känner sig avslappnad. Det kan tyckas vara lättare att skapa nya 

kontakter samt tillit när medarbetare och chefer får visa upp sig ur flera aspekter. Man 

kan känna större samhörighet vilket kan leda till ökad trivsel och därigenom kanske man 

jobbar lite hårdare. Den negativa sidan av myntet kan vara att after work-fenomenet kan 

splittra gruppen, de som går till krogen och de som inte gör det. Om det endast är ett fåtal 

som inte följer med till puben kan deras karriärer påverkas negativt, de blir utestängda 

från en viktig arena. Positionen på företaget kan avgöra. Ju ”lägre” man är desto viktigare 

är det att man är med. Chefer rekryterar personer som är som dem själva, lika barn leka 

bäst.  
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4. Metod, bearbeta) 
 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur forskningsprocessen har genomförts. Vi 

beskriver val av undersökningsmetod, urvalet av undersökningsmaterial, vilka etiska 

överväganden som spelat in för att sedan beskriva tillvägagångssättet vid intervjuerna och 

hur vi tagit oss an och bearbetat den insamlade datan.  

 

4.1 Val av metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod, i detta fall intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer handlar rent konkret om att karaktärisera, det vill säga utröna 

egenskaper hos en viss företeelse eller visst fenomen (Repstad 1999). Det vi vill få fram 

ur vår undersökning är faktorer såsom attityder, normer och värderingar och sociala 

processer som exempelvis företagskultur.  Holme & Solvang (1997) anser att det är 

viktigt att man väljer den metod som passar bäst för den frågeställning man arbetar med. I 

samtycke med detta anser vi att en kvalitativ undersökningsmetod är att föredra då de 

vidare menar att det inom kvalitativa metoder är forskarens uppfattning eller tolkning av 

informationen som är avgörande, till exempel tolkningen av referensramar, motiv, sociala 

processer och tillika sammanhang. Styrkan hos kvalitativ data och intervjuer är att de 

visar en helhetsbild vilket ökar förståelsen för sociala processer och sammanhang, men 

även för den enskildes livssituation. En kvalitativ intervju innebär att man följer med 

respondenten på en ”resa”. Det är denna som styr hela intervjun.  

 

4.2 Urval   
Trost (2005) nämner olika urvalsmetoder, bland annat det strategiska urvalet som är 

systematiskt och där man får tag på det man önskar att få tag på. Eftersom vi hade 

kriterier på respondenterna, det vill säga anställningstid och position så lämpade sig 

denna metod bra. Något som Trost (2005) kopplar samman med strategiska urval är 

användningen av nyckelpersoner. Vi har kontaktat en person vid varje företag som i sin 

tur har förmedlat respondenter till våra intervjuer. Även dessa nyckelpersoner har ingått i 

vår undersökning.  Trost (2005) påpekar att det finns vissa risker med att använda sig av 

nyckelpersoner, så kallade ”gate-keepers” och till detta hör att de blir för hjälpsamma och 

styr urvalet i den riktning att vi medvetet ska få personer som är intressanta för 

intervjuerna. I vår undersökning befarar vi snarare att det kan röra sig om att ”gate-

keepern” styr urvalet på ett sätt som ska få företaget att framstå i bra dager.  
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 Eftersom det är kulturen vi vill komma åt har vi avstått från att intervjua personer 

med allt för kort anställningstid då det är vår förutfattade mening att en person bör ha 

vistats på arbetsplatsen en längre period för att själv präglas av den kultur de omges av. 

Då tänkbara respondenter föreslogs för oss styrde vi urvalet på det sätt att vi önskade 

medarbetare som varit anställda i företagen ett par år vilket fick utfallet att våra 

respondenter har haft anställningstider inom spannet fyra till tjugosju år och torde därför 

vara påverkade av de informella system som råder på arbetsplatsen. 

 Vi har utfört sex intervjuer, tre på båda företagen med spridningen; en 

personalansvarig, en produktionsledare och en medarbetare som arbetar i produktionen. 

Detta för att skapa större variation på svaren till intervjufrågorna och för att försöka 

komma åt företagskulturens kärna.  

 

4.3 Etiska överväganden 
”Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska kraven”. 

(Trost, 2005:103) 

 Med tanke på att vår undersökning berör ett så pass känsligt ämne som alkohol har 

det varit av stor vikt att ha vissa etiska överväganden i åtanke. För att inte påverka 

undersökningen på ett negativt sätt anser vi att det är viktigt att vi inte ha förutfattade 

meningar gällande alkohol i arbetslivet. Det är därför viktigt att vi bortser från våra egna 

referensramar för att inte dessa ska färga undersökningen.    

 Vi har inte benämnt respondenterna, företagen eller orterna vid namn. Detta för att 

skydda anonymiteten och att ingen information skulle kunna härledas till en specifik 

plats, individ eller företag. Respondenterna har informerats om att vi ska skydda deras 

anonymitet och att vi har tystnadsplikt. Trosts (2005) resonemang angående etiska 

överväganden har varit centralt då vi har gjort våra intervjuer och även vid bearbetningen 

av dessa. Han betonar vikten av det konfidentiella och ser det som en självklarhet att 

aldrig riskera att bryta tystnadsplikten. Då vår undersökning handlar om alkohol i 

arbetslivet anser vi att den information som framkommit genom våra intervjuer eventuellt 

skulle kunna komma att skada individens integritet och vi har därför tagit de etiska 

övervägandena på stort allvar. 

  

4.4 Intervju 
Utifrån våra frågeställningar och vår teoretiska referensram har vi formulerat en 

intervjuguide. Denne återfinns som bilaga. Vi har sammanställt frågorna i intervjuguiden 

i olika områden baserade på den teoretiska referensramen.  Respondenterna har inte fått 

se intervjuguiden innan intervjuerna. Vi tror i vårt fall att det kan vara bra att 
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respondenterna inte vetat i förväg vilka frågor som ska diskuteras då vi ville styra 

intervjuerna så lite som möjligt. Därför har vi valt att via nyckelpersonerna informera om 

ämnesområdet endast.  

 För att få så ärliga och innehållsrika svar som möjligt har vi använt oss av öppna 

frågor. Häger (2007) anser att dessa leder till en möjlighet för respondenten att i större 

utsträckning förklara och utveckla sina svar. I enlighet med Häger (2007) har vi därför 

använt oss av öppna frågor, men även slutna frågor har förekommit i de fall det har varit 

nödvändigt att få ett bekräftande eller förnekande, ett ja eller nej. 

 För att få respondenterna att känna sig bekväma i intervjusituationen så utförde vi 

samtliga intervjuer utom en på respondenternas arbetsplats, på arbetstid. På grund av 

mammaledighet utfördes en av intervjuerna i dennes hem. Vi byggde vårt val av plats på 

Trosts (2005) resonemang att respondenterna kan känna sig mer bekväma då de befinner 

sig på sin arena. Även om vi insåg risken för störningar då fem av sex intervjuer utfördes 

på arbetsplatsen var detta det enda alternativet för oss. Intervjuerna genomfördes på 

stängda kontor eller i konferensrum. För att skapa en så öppen diskussion som möjligt har 

vi spelat in intervjuerna med hjälp av en bandspelare. Trost (2005) anser att det finns 

både fördelar och nackdelar med detta. Till fördelarna hör att man lättare hänger med i 

diskussionen och även att man kan transkribera intervjun ordagrant i efterhand och ta 

hänsyn till sådant som tonfall och val av ord. En av nackdelarna är att detta är ett väldigt 

tidskrävande arbete men vi ansåg att fördelarna övervägde. Inspelningarna har 

kompletterats med anteckningar rörande kroppsspråk och mimik, sådant som går förlorat 

då man lyssnar på en inspelning men som kan vara av stor vikt vid analysförfarandet. 

Enligt Lantz (2007) är det vanskligt att endast föra anteckningar vid intervjun då detta i 

hög grad innebär att data reduceras på ett osystematiskt sätt, dels på grund av att man inte 

hinner anteckna allt som sägs samt att man ofta filtrerar materialet genom sin 

förförståelse.  Respondenterna har blivit tillfrågade om inspelning är accepterat och vi har 

fått deras godkännande.  

 Vi har båda varit närvarande och lika delaktiga vid samtliga intervjuer. I och med 

detta har varje intervju bestått av två intervjuare och en respondent. I förväg bestämdes 

en strategi av intervjuförfarandet på det sättet att vi delade upp intervjufrågorna oss 

emellan och ansvarade för de följdfrågor som kunde tänkas komma. Tanken med detta 

var att på så vis få ett bättre flyt i samtalen och möjliggöra för en bättre diskussion. Vi är 

medvetna om att det kan kännas som ett förhör i och med att respondenten var ensam 

med två intervjuare, men vi gjorde vårt yttersta för att skapa en så bekväm diskussion 

som möjligt och lät intervjupersonen tala fritt.  
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4.5 Bearbetning 
Efter att vi genomfört samtliga intervjuer har bearbetningsprocessen påbörjats genom 

transkribering, vilket innebär att man lyssnar av inspelningarna och skriver av varje ord 

som sagts under intervjun.  Det är viktigt att dokumentera alla verbala uttryck såsom 

skratt och hummanden då man utför intervjuer (Lantz 2007). Vi följde detta råd eftersom 

vi analyserar ett så pass känsligt område som alkohol i arbetslivet då ett skratt eller långa 

tystnader kan ha stor betydelse för analysen av materialet. Lantz (2007) menar att 

inspelning är ett krav och att komprimering av råmaterialet inte ska förekomma. 

 Efter att intervjuerna har skrivits ut börjar analysarbetet. Vår teori kommer att vara 

utgångspunkten vid analyseringen av det insamlade datamaterialet. Grunden i vår analys 

kommer att utgå från det som Strauss och Corbin (1998) benämner som öppen kodning. 

Tanken vid öppen kodning är att man ska ”öppna upp” texten för att därefter söka 

samband, bryta ned, studera och jämföra data och även hitta viktiga begrepp och termer 

som sedan blir användbara i analysen. Det handlar om att man ska ha ett öppet sinne och 

försöka se bortom det uppenbara och vara mottagbar för andra tolkningar. Enligt detta 

synsätt är tanken att teorin ska växa fram under processens gång och att man inte ska ha 

så mycket förkunskap när man startar sin studie. För oss innebär detta att vi har 

inspirerats av Grounded theory, det vill säga att vi har valt att använda oss av metoden 

vid de delar av undersökningen där vi funnit den relevant och användbar.  

 Vi strukturerade upp materialet genom att dela in de intervjufrågor med samma tema 

i kategorier som grundar sig på de tre huvudområden som utgör grunden för vår 

teoretiska referensram, det vill säga företagskultur och arbetsmiljö Detta för att underlätta 

den vidare bearbetningen av materialet och även att göra det lättare att skapa ett 

helhetsintryck. Härefter startade själva analysarbetet och vi jobbade med att finna både 

likheter och olikheter mellan de olika företagen och de olika positionerna inom företagen. 

Information som har varit överflödig och irrelevant har strukits för att skapa 

gynnsammare förutsättningar för analysarbetet. Under analysförfarandets gång har 

memos upprättats och vi har arbetat med att urskilja teman och trender bland 

respondenternas svar. 

 Vår analys kommer att illustreras med citat för att tydliggöra sammanhanget mellan 

empiri och teori. Enligt Ivarsson1 tillför citat en kvalitativ analys det som tabeller tillför 

en kvantitativ. Det handlar om att belysa sin diskussion med relevanta citat som ökar 

förståelsen för och belyser resonemanget som förs.  

 

                                                 
1 Lars Ivarsson, univ.lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, metoddiskussion 2007-12-05 
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4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Validitet handlar om att vi mäter det som vi avsett oss för att mäta. Om vi inte gör det 

kommer undersökningen att brista i sin giltighet (Trost 2005). Är vårt syfte att mäta de 

anställdas syn på och inställning till alkohol i arbetslivet så ska våra intervjufrågor handla 

om saker som är relevanta för detta ämnesområde. Vi har fyllt vår intervjuguide med 

frågor som är av relevans i vår studie och frågor som vi i efterhand har upptäckt inte har 

genererat i vidare diskussion har som sagts tidigare strukits från analysmaterialet. Vi har 

gjort vårt bästa för att undvika påstående frågor då detta begränsar trovärdigheten. 

Följdfrågor har varit genomgående i våra intervjuer och detta antas kunna bidra till en 

högre validitet (Trost 2005).  

 När det gäller reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet handlar det om 

forskningsresultatens konsistens (Kvale 1997). Mätningarna ska vara stabila och inte 

utsatta för slumpmässiga influenser. Intervjuarna ska intervjua på samma sätt och 

situationen ska vara likadan för alla. Det handlar även om att det insamlade materialet ska 

behandlas på samma sätt (Trost 2005). I vårt fall har undersökningen en hög reliabilitet 

då intervjuerna har genomförts under liknande förhållanden och frågorna har ställts 

utifrån en förutbestämd ordning som varit konstant genom processen. Transkriberingen 

delades upp mellan oss men bearbetningen har utförts likadant.  

 I vår undersökning har vi som sagt tillämpat ett så kallat strategiskt urval vilket har 

medfört att vårt resultat inte kommer att vara generaliserbart på liknande populationer 

men detta är inte heller det viktigaste för oss utan det som är viktigast är att nå en ökad 

förståelse och ökad kunskap av hur det kan se ut i företag (Trost 2005). De tendenser och 

trender som vi återfunnit tros ändå finnas i andra företag och organisationer. 

 Efter att här ovan har redogjort för vårt metodologiska tillvägagångssätt kommer vi 

nu att övergå till analysen av det empiriska materialet. 
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5. Analys och resultat 
 

Här nedan presenteras vårt analys- och resultatavsnitt. Under tiden som vi behandlat och 

analyserat undersökningsmaterialet har vi kunnat få fram resultat som besvarat våra 

frågeställningar med hjälp av den teorigrund vi skaffat oss. Vår första tanke med denna 

undersökning var att se om företagen hade någon alkoholpolicy, eftersom en arbetsgivare 

enligt lag bör ha en sådan. Därefter ville vi undersöka om arbetsgivaren förmedlar i 

företaget vad som faktiskt står i denna policy. Vad vi också fann intressant var att 

undersöka vilka faktorer som kan tänkas påverka den anställdes inställning till alkohol. 

 Dessa tankar har resulterat i syftet; att undersöka inställningen till alkohol i 

arbetsorganisationer. Frågeställningarna är följande; 

 

• Har arbetsorganisationerna en alkoholpolicy och i så fall förmedlar arbetsgivaren 

vad som faktiskt är nedskrivet i detta dokument? 

• Har företagskulturen, den kultur som finns på orten, så kallad bruksanda samt den 

psykosociala arbetsmiljön inverkan på inställningen till alkohol.  

– Finns det andra faktorer som kan tänkas påverka de anställdas inställning 

till alkohol? 

 

I vår undersökning har våra tre teoretiska områden, det vill säga ledarskap, företagskultur 

och arbetsmiljö varit avgörande för att kunna besvara våra frågeställningar. Svaret på vår 

första fråga har vi hittat i vad teorin säger om ledarskapet och dess betydelse. Vi har även 

använt oss av vad teorin och lagen säger om en alkoholpolicy. Därefter har företagskultur 

och arbetsmiljö utgjort grunden för att vi ska kunna besvara nästkommande två frågor. 

 Först följer en kort presentation av företagen och deras respektive alkoholpolicy för 

att sedan visa på hur arbetsgivarna förhåller sig till dessa dokument. Därefter följer en 

presentation av de faktorer vi fått fram i vår undersökning som visar sig påverka en 

anställds inställning till alkohol. 

 

5.1 Alkoholpolicyn och hur den förmedlas 
Det visar sig att båda företagen har en alkoholpolicy vars innehåll presenteras nedan. Vårt 

resultat tyder på att arbetsgivaren efterföljer vad som sägs i denna även om vissa 

motstridiga tendenser har hittats och som vi presenterar nedan. Resultaten tyder på att 

alkoholpolicyn och vad denne säger tas i beaktande vid exempelvis firmafester och 

representationer. Dock har vi även återfunnit sådant som tyder på det motsatta. Det vill 
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säga att det som förespråkas och de handlingar som äger rum faktiskt skiljer sig åt till viss 

del.  

 

5.1.1 Presentation av företagen och deras alkoholpolicys 

Företag A är ett industriföretag som ligger på en bruksort i Mellansverige och har cirka 

160 anställda, varav majoriteten av de anställda i produktionen är män. Företaget har 

varit verksamt på orten i 20 år. Vi har intervjuat tre anställda från detta företag med 

yrkesbenämningarna; personalchef, produktionschef samt produktionsoperatör. Företaget 

har en alkohol- och drogpolicy och syftet med denna är att sträva efter en drogfri och 

säker arbetsplats. De vill jämföra sig med trafiken, det vill säga att exakt samma krav 

ställs när det gäller alkohol och säkerhet, dock står inte detta med i policyn. De anställda 

har fått en muntlig genomgång av policyn och vid nyanställning erhålls även information 

om denna. Företaget använder sig av drogtestning och syftet med dessa är att man 

eftersträvar en säker arbetsplats och även att säkerställa de anställdas hälsa och motverka 

uppkomsten av missbruk. Tidigare hade företaget drogtester vid nyanställning men efter 

en omarbetning av policyn som skedde 2005 infördes slumpmässig drogtestning. Dessa 

drogtester finns inskrivna i policydokumentet och avser alla anställda på företaget, såväl 

kontorspersonalen som produktionspersonalen. Det är inte tillåtet att införa alkohol till 

arbetsplatsen. Det förekommer personalfester och liknande tillställningar inom företaget. 

       Företag B är även det ett industriföretag i samma region som ovan, dock på en annan 

ort och man har cirka 65 anställda, varav majoriteten av de anställda i produktionen är 

män. Företaget är från grunden ett familjeföretag som de senaste fyra åren präglats av en 

stark tillväxt. Vi har intervjuat tre anställda från detta företag med yrkesbenämningarna; 

personaladministratör med visst personalansvar, produktionsledare med visst 

personalansvar samt produktionsoperatör. Företaget har en alkohol- och drogpolicy och 

syftet med denna är att sträva efter en drogfri och säker arbetsplats. Policyn är relativt ny 

och även denna vill jämföra sig med trafiken. Man följer samma regler som gäller för 

rattonykterhet och detta finns även uttalat i policydokumentet. Här följer ett utdrag ut 

företag B’s alkoholpolicy; ”Företaget kräver att alla anställda, samt tillfälligt verksamma 

inom arbetsplatsens område (t ex entreprenörer) avstår från drogkonsumtion som riskerar 

att gå ut över arbetet och medarbetarens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter på ett 

säkert sätt”. Vidare diskuterar man att; ”Gränsen är 0,2 ‰, det är gällande gräns för 

rattonykterhet”. Samtliga respondenter är medvetna om policyns utformning och de, 

liksom övriga anställda här även fått skriva under den som en bekräftelse på att de tagit 

del av den. Detta sker vid en introduktion som infaller vid nyanställning. Vad gäller 

drogtestning förekommer detta endast vid misstanke, vilket finns inskrivet i 

policydokumentet. Det är inte tillåtet att förvara alkoholhaltiga drycker i företagets 

lokaler. Det förekommer personalfester och liknande tillställningar inom företaget. 
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5.1.2 Förmedlar arbetsgivaren vad alkoholpolicyn säger? 

Alkohol i samband med arbetet är strikt förbjudet på båda företagen.  Detta först och 

främst på grund av säkerhetsmässiga skäl då arbetena är av den karaktären att alkoholen 

skulle kunna utgöra en stor fara för individ och medarbetare vid alkoholpåverkan. Hur ser 

värderingarna ut på företaget när det gäller alkohol? Förekommer exempelvis 

företagsfester och liknande samt vad har man för syfte med dessa? Förekommer alkohol i 

dessa sammanhang? Dessa frågor med flera har besvarats nedan och med hjälp av våra 

teorier vad gäller alkoholpolicy och ledarskap har vi lyckats komma fram till följande 

slutsatser.  

 

Ledarens inflytande och ansvar   

Chefen är genom sitt beteende och förhållningssätt en nyckelperson för sina medarbetare 

och visar accepterat uppträdande i organisationen. Chefen bör ses som förebild i 

organisationen och på ett informellt sätt tala om för omgivningen vilken alkoholpolicy 

som gäller, oberoende av vilka skrivna regler som finns (Dahlsjö 2002). 

       Att föregå som ett gott exempel lyfts fram av ledarna på företagen. De tycker sig ana 

att vissa chefer känner att de inte kan bete sig hur som helst i samband med firmafester, 

och heller inte vill göra det, för att inte förlora sin trovärdighet som chef. I vissa fall 

verkar det som att ”de högsta hönsen” ibland är de som blir mest berusade av alla. På 

frågan om anställda i ledande position brukar närvara och även dricka alkohol på 

personalfester svarar en av respondenterna:  

 
I och med att vissa personer i högst ledande ställning gärna tar sig ett kalas och blir 

riktigt påverkade så gör det ju att resten av medarbetarna säkert känner att det är ok att 

bli det också när man är på sådana fester. Skulle de inte bli det kanske man inte skulle 

tycka att det var lika ok.  

 

       Genomgående bland respondenterna som har en ledande position är att de närvarar 

på företagets festligheter. De upplever inte detta som något större hinder men det vi kan 

se är att mellancheferna ibland kan känna sig lite obekväma på grund av att de kanske ser 

mer än de skulle vilja. En av mellancheferna uttrycker sig som följer: ”…det är väl klart 

att om jag ser någon som jag vet har ett visst sinneslag kring alkohol, att det kanske blir 

lite för mycket, då kan man ju titta lite grann kanske…”.  I och med att mellancheferna 

oftast har en närmare relation till medarbetarna än ledningen visar det sig också att de 

ibland väljer att undvika dessa festligheter då det kan framkallas många diskussioner 

kring arbetet och att ledarskapet ifrågasätts. Man är som ledare rädd för att säga mer än 

man borde göra angående saker som inte hör dit eller som kan vara känsliga. Här nedan 

följer ett citat som tydliggör detta. 
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Det känns inte som att jag kan sitta och dricka tillsammans med mina medarbetare för 

att jag då kanske på sätt och vis uppmuntrar till att dricka. Samtidigt som jag vet att 

mitt beteende har en viss betydelse så har det ju inte all betydelse.  

 

Ledarna är följaktligen medvetna om att deras beteende kan spela roll och avspeglas till 

sina anställda. För att föregå med gott exempel visar det sig att de därför har detta i 

beaktande när och om de närvarar vi personalfestligheter. 

 Vi har ställt oss frågande till om ledarens sätt att utföra sitt ledarskap kan påverka hur 

det som står i policyn förmedlas. Vi tycker oss dock inte kunna urskilja någon specifik 

ledarstil på något av företagen. Den stil som vi skulle kunna se tendenser av är det 

utvecklande ledarskapet med en strävan efter föredömligt handlande, personlig omtanke 

och inspiration. Föredömet beskrivs som ett mentalt förhållningssätt där faktorer som 

värdegrund, förebild och ansvar är viktiga. Vid beslut av olika slag som ledaren måste ta 

ska etiska överväganden ligga till grund. Det ska finnas en överenskommelse mellan ord 

och handling och ledaren ska kunna ta ansvar för sina handlingar (Philipson 2004). Detta 

tycker vi till stor del stämmer överens på båda företagen.  

       Vi anser oss kunna urskilja ett positivt och negativt arbetsledningsklimat när det 

gäller kommunikationen mellan ledare och anställd och hur den fungerar i fråga om 

alkohol i samband med arbetet. Vågar man prata med chefen om sådant?  Vissa upplever 

inga problem med att prata med chefen om alkoholrelaterade problem som rör andra 

anställda då de ser det som en omtanke mot individen. Man upplever att det finns en bra 

kommunikationsväg upp till närmsta chefen. Samtidigt existerar normer som tyder på att 

det är med stor olust som det talas om sådana frågor då det ses som ett svek mot 

individen, det ”skvallras”. Tryggheten till chefen upplevs inte på samma sätt. Dessa 

resultat tyder på att de anställdas inställning till alkohol påverkas av faktorer i den 

psykosociala arbetsmiljön såsom kommunikationsvägar. Öppna relationer verkar 

generera en större öppenhet när det gäller kontroversiella spörsmål som de som 

diskuterats ovan. Likaså om man inte känner trygghet till chefen så öppnar man sig inte 

heller lika lätt.  

       Vi frågade samtliga respondenter om de tyckte att ledaren borde arbeta med att 

påverka de anställdas alkoholvanor. Genomgående bland dem, både ledare och 

medarbetare, anser man att ett stort individansvar råder. Det är först när det blivit ett 

problem som man ska ingripa. Nedan följer ett citat som styrker detta. 

 
Ser man att det börjar bli en situation som är ohållbar…eller om man ser att personen 

ifråga börjar få problem att komma till jobbet eller komma hit bakis…så naturligtvis 

så försöker man ju att sätta sig ner i tid och diskutera igenom…är det någonting vi kan 

hjälpa dig med…har du problem…och fortsätter det här så naturligtvis så styrks det 

här då med misstankar till slut att man testar av personen.    
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       Vad gäller frågan om det anses att det är upp till var och en att alkoholvanorna inte 

ska leda till problem tycker vi oss kunna utläsa samma mönster, just att det är först vid 

problem som man lägger sig i. Exempelvis uttrycker sig en av respondenterna som följer: 

”Som enskild person så tycker jag nog att jag inte lägger mig i så värst mycket hur någon 

dricker men när man upptäcker att det börjar bli bekymmer så skulle jag nog försöka 

prata med denne”. Det anses också vara upp till var och en att konsumtionen inte leder till 

problem eftersom ingen tvingar någon att dricka, det är självvalt. Ansvaret för sitt liv 

ligger på en själv. En av respondenterna menar att för att kunna vara med och påverka 

och se till att alkoholvanorna inte leder till problem måste man kunna vara med personen 

ifråga dygnet runt. Vi frågade våra respondenter om ledaren har att göra med vad 

arbetskamraterna gör på fritiden när det gäller alkoholvanor. Genomgående bland svaren 

är att ledaren inte har med detta att göra så länge alkoholvanorna på fritiden inte påverkar 

arbetet. Festar en anställd till det på fredagar och lördagar men sköter sitt jobb under 

veckan så anser majoriteten att företaget inte kan ha några synpunkter på detta. Skulle 

däremot alkoholvanorna påverka utförandet av arbetsuppgifterna har man visst något att 

göra med vad medarbetarna gör på fritiden. 

 
Ja delvis tycker jag att man har med det att göra. Om man dricker så himla mycket 

alkohol så att de har höga CDT-prover så visar det på dåliga leverfunktioner. Även om 

man inte är full på jobbet så kanske man är lite halvbakis och sådana människor gör 

inget bra jobb. De blir griniga och irriterade och svåra att jobba med.  

 

Det ena företaget har mycket utförliga drogtester som kan mäta alkoholkonsumtionen 

under en längre period. Ovanstående citat belyser just frågan om ledaren har något att 

göra med en anställds alkoholvanor på fritiden. Citatet belyser även prestationen på 

arbetsplatsen en viss tid efter förtäring av alkohol. I enlighet med vad respondenten säger 

finns det studier som styrker detta. Försök har gjorts som visade att prestationsförmågan 

sänks med 20 procent även om man inte har någon alkohol kvar i kroppen och således 

även inte känner sig bakfull (www11).  

 Vi kommer nu vidare att diskutera inställningen till dessa tester på företagen. 

 

De kontroversiella drogtesterna 

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att 

förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. I detta ligger ansvaret för att 

forma en arbetsmiljö som motverkar uppkomsten av alkoholproblem och att anställda 

med dessa problem inte utgör risker för andra anställda (Lindén-Boström 1990). Den 

allmänna inställningen i organisationerna är att alkoholkonsumtion är något ytterst privat 

och något som arbetsgivaren inte ska lägga sig i, så länge det inte går ut över arbetet. 

Skulle det däremot upptäckas att någon skulle vistas på arbetsplatsen och visa något typ 
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av tecken på berusning har båda företagen dessa drogtester för att kunna mäta och testa 

av. Företag A med flest anställda använder sig av slumpmässig drogtestning medan det 

mindre företaget B använder sig av drogtestning endast vid misstanke. Företag A gick 

från drogtestning vid nyanställning till den slumpmässiga testningen. Anledningen till 

detta var att det fanns alkoholproblem på arbetsplatsen som man ville få bukt med men 

tillförlitligheten i och med nyanställningstesterna brast då den anställde kunde planera sitt 

besök hos företagshälsovården och även sitt alkoholintag i samband med detta. I den 

slumpmässiga testningen mäts även alkoholkonsumtion under en längre period. 

Slumpmässiga tester sägs enligt viss forskning vara i allmänhet den mest kontroversiella 

(Tobutt et al. 2003).  

       Vi ställde oss därför frågande till hur inställningen till drogtesterna såg ut på företag 

A. I ledande position upplevdes inte något motstånd numer. Från början kom förslaget 

från ledningen att de skulle införa sådana tester men då var organisationen inte mogen. 

De ansåg att integriteten blev ifrågasatt. När fackförbundet sedan förespråkade detta, de 

tyckte att de var tvungna att göra något åt situationen, infördes testerna i policyn. Sedan 

dess upplever företaget att det fungerar bra. Det som upplevs har medfört det största 

motståndet är CDT-testerna som just visar alkoholkonsumtionen under längre tid, upptill 

tre veckor bakåt i tiden. Nedan följer ett citat som illustrerar detta. 

 
Det är ju inte förbjudet att dricka sprit under helgerna men när vi tar det här provet där 

testvärdet ska vara under 1,9 och har man mer än 1,9 så tyder det på att du dricker 

GANSKA mycket. Detta är det många som kan tycka ”varför ska man ta sådana tester 

för det är ju inte förbjudet att dricka, så länge man blåser grönt. Hur mycket jag har 

druckit under tiden spelar det någon roll det? 

 

Detta citat anser vi också tyder på företagets önskan om att kunna komma åt ett negativt 

dryckesmönster som ska kunna stoppas innan det blir problem. Om man bortser från den 

ekonomiska aspekten som ett företag har samt tryggheten i och med den dokumentation 

som förs för eventuella konfrontationer, verkar grundsynen ändå vara att de vill ha friska 

medarbetare i och med denna form av testning.  

       Vidare anses det vara den anställdes eget ansvar att se till att denne kommer nykter 

till arbetsplatsen. Det går endast att bevisa genom testning. Det som upplevts som 

motstånd har haft att göra med att det förekommit att anställda har fått testa sig två 

gånger efter varandra och då kanske ifrågasatt om det verkligen är slumpen som avgjort 

detta. Men då anses det att har denne inget att dölja så borde det väl inte vara något 

problem. En av respondenterna menar att det känns tryggare att ha denna form av 

testning då testning vid misstanke kan medföra stora komplikationer. De kan upplevas 

mycket kontroversiellt för arbetsledaren att ta den biten. ”Tänk om man säger till någon 

att det är nog dags för dig att testa dig för du luktar sprit och så har man fel. Det utsätter 

man sig inte för.”    
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 Företag B, som endast har testning vid misstanke motiverar anledningen till att man 

har dessa på följande sätt: 

 
När man gjorde i ordning den här policyn ville man inte att personalen skulle känna 

sig misstrodda. De ville inte misstro personalen helt enkelt utan det skulle vara vid 

misstanke det skulle förekomma tester. Annars så litar företaget på att personalen inte 

missbrukar alkohol. 

 

De upplever att det fungerar bra på detta sätt. Företaget menar att de har haft få besvär 

med personal med alkoholproblem. Ovanstående citat anser vi skulle kunna visa på en 

stor lojalitet till de anställda. Denna lojalitet anser vi kan vara en faktor som eventuellt 

medverkar till en större öppenhet. Denna öppenhet skulle kunna innebära att något som 

eventuellt skulle kunna bli ett problem kanske inte blir det då det fångas upp i god tid. 

Lojalitet kan möjligtvis vara något vedertaget i företagskulturen på företag B vilket i sin 

tur resulterar i att de anställda inte vill missbruka detta förtroende. 

 Ovanstående diskussioner har berört det faktum om arbetsgivarna förmedlar vad som 

faktiskt står i deras alkoholpolicy’s. Vi vill belysa att innehållet i dessa diskussioner samt 

följande avsnitt påverkar varandra. Med detta menar vi att det sätt ledaren förespråkar 

dess policy på kan vara en bidragande orsak till de anställdas inställning till alkohol. 

Faktorer såsom företagskultur, bruksanda samt den psykosociala arbetsmiljön är sådant 

som också kan visa på hur företagen just arbetar med alkoholpolicyn.   

 

5.2 Påverkansfaktorer på de anställdas inställning till alkohol  
Det har visat sig att det finns ett antal faktorer som påverkar de anställdas inställning till 

alkohol i vår undersökning. Förutom företagskulturen och den bruksanda som finns på 

orterna har det även visat sig att ålder och livssituation samt gemenskap är faktorer som 

inverkar.  

 

5.2.1 Värderingar – Sunt förnuft 

Det faktum att det på varje arbetsplats finns en eller flera personer som har ett ogynnsamt 

förhållande till alkohol kan sällan undgås. Dock urskiljer vi i vår studie att den 

dominerande uppfattningen som råder är den att alkohol dricks när man är ledig och då 

först och främst på helgen. Är man på arbetsplatsen ska man vara arbetsför. I en studie 

som gjordes år 2000 av Hägerfalk framgår att om det finns uttalade krav på nykterhet i 

form av till exempel policys så är detta en bidragande faktor till en måttlig 

alkoholkonsumtion bland de anställda. Det ter sig som så att den styrning som ledningen 

förespråkar avspeglas bland de anställda. Är synen sträng medför det att 
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alkoholkonsumtionen under veckorna är så gott som noll medan en mindre sträng syn 

eller ingen alls medför ett större alkoholbruk bland de anställda (Nilsson 2001).  

       Båda företagen har en tolerans gentemot alkoholbruk som kan jämföras med den som 

trafiken förespråkar. Det förefaller för oss att den syn som förmedlas via policyn inte 

nödvändigtvis behöver vara strikt för att resultera i en måttlig alkoholkonsumtion. Om 

företagskulturen i övrigt är stark och värderingarna gällande alkoholbruk är väl 

förankrade kan detta vara av ”större värde” när det gäller hur stor konsumtionen av 

alkohol är. Det ena företaget uttalar som sagt tidigare i sin policy att man inte får ha mer 

än 0,2 promille alkohol i blodet om man ska arbeta. Detta anser vi kan sända signaler till 

medarbetarna som tyder på en större tolerans gentemot alkohol än vad det gör för det 

andra företaget som inte har några sådana uttalade riktlinjer gällande promillehalt. Dock 

verkar detta inte vara en avgörande faktor då det i båda företagen finns normer som anger 

att de riktlinjer som gäller är att alkohol i samband med arbetet inte tolereras. Utifrån vad 

som framkommer genom intervjuerna följs dessa riktlinjer i hög grad. Det är vedertaget 

att man varken dricker i anslutning till jobbet eller på helger då man jobbar.  

       Värderingarna kan betraktas som grundläggande antaganden på det sätt att de är så 

väl inpräglade i organisationen att de tas för givna och de blir heller inte ifrågasatta 

(Schein 2004). Individansvaret gällande alkoholkonsumtion är inpräglat hos de anställda 

och detta torde till viss del bero på de värderingar och föreställningar som företagen 

förespråkar, både uttalade och outtalade. Det handlar i grund och botten om sunt förnuft 

menar respondenterna, och att var och en har ett ansvar för att vara arbetsför då man ska 

arbeta. Det sunda förnuftet är i hög grad ett grundläggande antagande. Dock finns 

självfallet föreställningar som skiljer sig från detta, men en slutsats till kan vara att 

anställningstiden är avgörande för hur den enskilda individen upplever detta. Här nedan 

följer ett citat som belyser det sunda förnuftet som betydelse för den inställning man har 

till alkoholbruket.  

 
Jag tycker ju att det är så mycket som är sunt förnuft som man inte skulle behöva 

skriva ner och det spelar ingen roll hur mycket vi skriver ner så finns det alltid 

någonting som man har missat för det går inte att skriva allting, och folk uppfattar 

saker och ting olika. 

 

 Något som speglar ett företags värderingar kan ligga i den tolerans som förespråkas 

vid exempelvis personalfester. Om ett företag bjuder på en stor mängd alkohol torde det 

sända signaler till medarbetarna att ett mycket öppet sinne till alkohol råder, så till vida 

att man går bort från kvalitet till kvantitet. Båda företag bjuder sina anställda på 

alkoholhaltiga drycker vid tillställningar som de anordnar och alkoholfria varianter finns 

alltid tillhands. Att bjuda på alkohol vid sådana tillfällen är en självklarhet och man ser 

det i positiv bemärkelse. Alkoholen är en markör, för att påvisa festligare sammanhang 
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som till exempel invigningar och företagsfester. Således är alkoholbruket sammanbundet 

till både ett ceremoniellt och rekreationellt sådant, det vill säga att det används både 

rituellt och för nöjes skull (Tobutt et al. 2003). Man ser det även som ett sätt att skapa ett 

positivare arbetsklimat som öppnar upp relationerna och bidrar till en ökad tillhörighet 

och sammanhållning mellan medarbetarna. Mängden alkohol som bjuds i dessa 

sammanhang sänder tydliga signaler till de anställda om vilken typ av konsumtion som 

eftersträvas i dessa sammanhang. Man förespråkar en måttlig konsumtion på det sätt att 

den mängd som bjuds inte är av någon större kvantitet. Dock är det tillåtet att dricka mer 

än denna mängd. Man vill inte att personalen ska avstå från alkoholen utan snarare att de 

utvecklar ett synsätt som där kvalitet ska sättas framför kvantitet. Alkoholkulturen på 

orten där företag A är förlagt tyder dock på att det finns inställningar som går emot de 

värderingar som organisationen präglas av, det vill säga måttlighetskonsumtionen. Vid en 

julfest som detta företag anordnade konfronterades personalchefen av en anställd 

beträffande ett anskaffande av ett önskvärt utskänkningstillstånd. Den anställde hade 

åsikter om att det, trots att företaget bjöd på alkohol till maten, kaffet och även en 

drinkbiljett till baren, skulle bli för dyrt för de anställda att delta vid festen. 

Konversationen mynnade ut i att den mängd alkohol som företaget skulle bjuda på inte 

skulle vara tillräcklig för ett sådant sammanhang och att de som närvarar på festen skulle 

behöva köpa resterande mängd i baren och att det skulle bli för dyrt för dem. 

Personalchefen uttrycker sig på följande sätt; ”Det viktigaste är inte att du blir bjuden på 

mat, musik och dans av företaget utan det allra viktigaste är att man måste vara nog full 

för att ha roligt”.  

       De grundläggande antaganden och värderingar som existerar i ett företag kan spegla 

den kultur där företaget är förlagt, det vill säga de normer som existerar hos invånarna 

och samhället i övrigt. De företag som vi har undersökt återfinns i vad man brukar kalla 

brukssamhällen. Vad detta innebär och hur det kan påverka företagets kultur ska vi nu 

redogöra för. 

 

5.2.2 Företagskultur och bruksanda  

Sammanhållningen på arbetsplatsen kan ha stor betydelse för hur alkoholkonsumtion och 

dryckesmönster ser ut i en organisation. Den gamla bruksandan som kan återfinnas på 

orter där företagen vi undersökt ligger, det vill säga bruksorter, kan ha betydelse i fråga 

om sammanhållning. Då det gäller det mindre företaget, företag B som från början var ett 

familjeföretag kan sammanhållning och öppna relationer vara en kvarleva från den tid då 

det etablerades och dessa värderingar och normer spreds till nya anställda genom 

socialiseringsprocesser och gör det än idag. Enligt respondenterna på detta företag finns 

det inte några svårigheter i att samtala om alkohol, till exempel att prata med en kollega 

som uppträder berusad eller verkar ha alkoholrelaterade problem. Detta visar sig främst 
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på det sätt att de menar att gemenskapen är stor och även att relationen mellan chefer och 

medarbetare är god. De påstår att kommunikationsvägarna på företaget är korta. 

Företagen skiljer sig åt i detta avseende då det på företag A finns vissa tendenser som 

tyder på att ansvarstagandet läggs över på chefer och mellanchefer då det anses vara 

dessas ansvar att upptäcka alkoholrelaterade bekymmer, något som även kännetecknade 

kulturen på de gamla bruken. Det är upp till dem att ta tag i och även att upptäcka 

förekomsten av alkohol och alkoholrelaterade bekymmer. Kommunikationsvägarna på 

detta företag beskriver en slags passivitet som förr var något som brukssamhällen 

präglades av. I detta fall kan passiviteten uttryckas på så sätt att konfrontationen av en 

medarbetare som uppträder bakfull inte omedelbart uppmärksammas mer än att personen 

i fråga får underförstådda kommentarer och att det först vid upprepade tillfällen ”händer 

något”. Man vill inte lägga sig i, så länge man sköter sig så är det väl ingen fara? Man 

kan säga att normsystemen till viss del skyddar dessa personer och att associationerna till 

bruksandan blir negativa. Dock ser vi även tendenser på företag A som liknar den kultur 

som företag B förefaller präglas av, det vill säga öppna relationer och ingen svårighet att 

samtala om alkoholen, det verkar vara väldigt individuellt. Kulturen på företag B verkar 

dock vara mer entydig vilket vi tror kan ha att göra med att det från början är ett 

familjeföretag.  

       De riktlinjer som existerar i företagens kulturer kan som sagt vara kvarlevor från 

grundarnas värderingar (Kronstam 2002) och det är därför svårt att utröna vad företagens 

normer gällande alkoholbruk grundar sig i. Vi tror att de båda företagen i grund och 

botten är präglade av den anda som uppkom i och med att de blev orter. Det vill säga i 

samband med att bruken anlades. Företagen är inte de bruk som orterna anlades kring, 

dock anser vi att företagskulturen är präglad av denna bruksanda eftersom bruksandan 

inte enbart präglade anställda på bruken utan hela samhället. Enligt Bursell (1997) kan 

den kultur som återfinns i bruket vara en spegling av hur samhället där det är verksamt 

ser ut. 

       Kronstam (2002) menar att unga företag kan ha en diffus företagskultur. Det visar sig 

dock i vår undersökning att företagen, som båda är relativt unga, snarare har en tydlig 

företagskultur som skulle kunna vara en kvarleva från de synsätt som präglade de gamla 

bruken. 

 
Vad det gäller den här regionen som vi bor i har det väl alltid varit så att det är väl 

bättre att ta en mer så att man klarar sig än att det blir över. Det är väl den synen man 

har här, vad kallar vi det för? Det är ju en bruksort. 

 

       Vad som kännetecknar bruksorterna varierar över tiden och vad de stämplas av är nu 

på 2000-talet inte tydligt. I vår undersökning kan vi återfinna vissa karaktärsdrag som kan 

liknas vid den gamla bruksandan. Vi kan skönja en viss grad av passivitet, något som 
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även präglade bruksorter tiden efter 1970-talet (Bursell 1997) och som vi sagt tidigare 

kan vi även finna spår av en stark sammanhållning.  

       Det är viktigt att framhålla att begreppet bruksanda kan ha olika innebörd beroende 

på vem man pratar med. I vår undersökning finner vi inget som tyder på att bruksandan 

som fenomen förekommer renodlat i den ena eller den andra formen, det vill säga i 

positiv eller negativ bemärkelse.  

       I vår studie finner vi inget som tyder på att en sydeuropeisk dryckeskultur skulle ha 

anammats. Det finns starka motsättningar till att dricka alkohol under veckorna och 

konsumtionen förefaller då vara så gott som obefintlig. Något som hör till de allmänna 

värderingar som de gamla bruksorterna i fråga utgörs av och även värderingar som 

företagen har präglats av. Detta är en generell uppfattning, dock är den hos vissa 

individer starkare än andra. Följande citat skildrar detta. 

 
Det går ju inte att bjuda en granne på ett vinglas en tisdag kväll. ”Är du inte riktigt 

klok?” säger de då, ”på en tisdag”. Men då kan man säga att vad spelar det för roll om 

det är tisdag eller fredag eller lördag när det handlar om ett glas?  

 
Brukssamhälle är nog lite mer lurigt egentligen med alkoholen. Det kan ju vara så på 

mindre samhällen att man träffas och att det blir mer fest för det finns ju inte så 

mycket att göra här. 

 

Kultur är ett komplext fenomen som tar lång tid att etablera och detta stärker vår 

diskussion och vi kan anta att den inställning till alkohol som existerar idag bär stora 

likheter med den kultur som fanns förr. 

       Härefter kommer vi att gå över till att diskutera andra faktorer som vi har funnit har 

betydelse för inställningen till alkohol hos de anställda. 

 

5.2.3 Ålder och livssituation  

Ålder och livssituation verkar vara till synes avgörande faktorer som bestämmer 

alkoholkonsumtionen bland arbetstagarna. Ålder som en avgörande faktor finns det även 

andra studier som pekar på att det är av betydelse. Här kan nämnas Lindén-Boström 

(1990) som i en studie kommit fram till att andelen hög- och storkonsumenter är större 

bland de yngre medarbetarna i en organisation än bland de äldre. Något som vi kan 

härleda även till vår studie då det rör sig om främst unga män i 20 års ålder. Att det är 

unga män som enligt resultaten konsumerar mest alkohol har sin orsak i att 

arbetsplatserna har en ojämn könsfördelning och vi kan därför inte dra några vittgående 

slutsatser i avseendet kön och alkoholkonsumtion. Det framkommer att 

alkoholkonsumtionen var större när medarbetarna var yngre, något som har att göra med 

ändrad livssituation och även en stigande ålder. Även Sigfridsson (2005) har fått liknande 
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resultat, det vill säga att hon sett ett mönster som tyder på en övergång från stor- till 

måttlighetskonsument vilket åldern är en primär orsak till. I vår studie förefaller sådant 

som en förändrad livssituation, framförallt civilstånd vara en avgörande faktor som sätts i 

samband med ålder. Familjebildandet resulterar i att individerna drar ner på sin 

alkoholkonsumtion vilket ses som naturligt. De som inte har barn, sambo eller 

maka/make förväntas vara de som konsumerar mest. Att det inte finns mycket att göra på 

orterna på fritiden ses även det som en starkt bidragande orsak till varför konsumtionen 

tenderar att vara högre inom denna grupp. Med familjen följer åtaganden som resulterar i 

att konsumtionen av alkohol förändras från att i vissa fall vara stor till att bli måttlig eller 

knappt det. Här nedan följer ett citat som påvisar att just ålder och livssituation är en 

central faktor för alkoholkonsumtionen och på vilket sätt man förhåller sig till alkoholen. 

 
Det är ju väldigt åldersbetingat. Det vet man väl själv hur det var när man var 20 år. 

Det är väl de här yngre killarna som är inne tillfälligt. Men vem var inte så när man 

var i den åldern? 

 

 I vår undersökning kan vi även urskilja vissa subkulturer som formas genom 

umgänge på fritiden. Ålder och livssituation är de primära orsakerna även till skapandet 

av dessa. I dessa formas en alkoholkultur som anger riktlinjer för vilket dryckesmönster 

som är brukligt. Det är sällan ett personligt val menar Lindén-Boström (1990). Om man 

anlägger ett kulturellt perspektiv på alkoholkonsumtion menar man att så kallade 

subkulturer skapas då arbetskamrater umgås på fritiden och att det i dessa sammanhang 

skapas speciella dryckesmönster. Kulturen i dessa kan vara en riskfaktor i sig i och med 

att normerna är mer tillåtande än återhållsamma (Lindén-Boström 1990). 

 
Man behöver ju inte vara singel om man säger så men är man ensam och man kan 

vara ett gäng och man utför aktiviteter vid sidan av arbetet, det är klart att det är lätt 

att man påverkas av varandra. 

 
Det är ju värst med ungdomarna tycker jag för de kan ju säga att: ”det är ingen fara, 

jag dricker ett par flak öl i veckan men jag har gått ner från 7,2 till 5,2”. 

 

 I den ena typen av subkultur formas ett dryckesmönster som påvisar att 

berusningsdrickandet är det centrala, något som även kan sättas i samband med kulturen 

som riskfaktor och även riskbruksbegreppet. Denna grupp utgörs främst av unga män i 20 

års ålder och de skiljer sig från den andra typen av subkultur på det sätt att det är 

mängden alkohol och inte vilken typ av alkohol som är det viktigaste. Vi urskiljer ett 

annat mönster hos de medarbetare som är äldre och medarbetare som har bildat familj 

nämligen att kvalitet går före kvantitet. På det ena företaget förekommer kulturyttringar 

på det sätt att man bildat en whiskey-klubb. Syftet med denna är att samlas på fritiden ett 
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par gånger varje år och då avnjuta olika sorters whiskey av hög klass. Drycken är central 

i den bemärkelsen att den definierar anledningen till umgänget, men i grund och botten 

handlar det om kunskap och njutning. Själva berusningsdrickandet ingår inte i denna 

subkultur.  

 
Vi brukar ha sammankomster tre till fyra gånger per år och då kan vi köpa whiskey 

för mellan 300 och 1500 kronor. Det är helt seriöst. Det är mer kvalitet, det är ju ingen 

fest. I och för sig är det ju fest men inte på det sättet att man ska dricka sig full utan 

det är mer seriöst och det ska framför allt smaka gott. 

  

Ovanstående citat illustrerar detta fenomen. Goda kunskaper om alkohol ses som en 

tillgång och definierar sällskapet (Heldmark 2005) och är även en förutsättning för 

gemenskapen. Viktigt att påpeka är att detta är en aktivitet som enbart äger rum utanför 

arbetsplatsen, på fritiden.  Anställningstiden eller anställningsformen är faktorer som kan 

vara av betydelse när det gäller formandet av subkulturer då vi har förstått att de 

säsongsanställda som oftast är unga män, och till viss del även unga kvinnor och även 

somliga visstidsanställda, som utgör de grupper där alkoholkonsumtionen är högre än hos 

andra anställda i företagen. Att dessa utgörs av personer som tillfälligt vistas i 

organisationerna tros inte ha någon större inverkan på den övriga kulturen på 

arbetsplatsen. De normer och värderingar som existerar har redan en fast förankring och 

tillfälliga influenser kan inte komma att påverka det som redan finns och råder i den 

gällande företagskulturen. 

 Ytterligare en faktor som tycks påverka medarbetarens inställning till alkohol är den 

gemenskap som försiggår på och utanför arbetsplatsen. Detta presenteras nedan.  

 

5.2.4 Gemenskap 

Gemenskapen som uppkommer i samband med alkoholen är viktig och detta understryks 

av flera respondenter. Här urskiljer vi två olika strömningar. Gemenskapen i sig är en 

förutsättning för att man ska förtära alkohol och att alkoholen i sig leder till att öppna upp 

relationerna och således öka samvaron och sammanhållningen bland medarbetarna. Den 

gemensamma nämnaren i denna synpunkt för de båda företagen är att kvalitet sätts före 

kvantitet. Ett mönster som blir tydligare desto äldre man blir eller beroende på vilken 

livssituation man har. Detta är något som vi urskiljt även i andra teman.  

       På frågan vad alkoholen fyller för funktion i samband med företagsfester svarar en av 

respondenterna att det gynnar gemenskapen men denne ställer sig frågande till om det är 

alkoholen i sig som bidrar till detta eller om det är det faktum att man träffas utanför 

arbetet och faktiskt umgås utanför arbetets ramar. Alkoholens effekter kan medföra att 
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den tystlåtna medarbetaren får tillfälle att ta del av den gemenskap som annars främst 

förbehålls medarbetare som lättare för att ta för sig. Följande citat illustrerar detta. 

 
Det ät ju ett fint sätt att umgås på om man dricker på rätt sätt. Sen så är det ju så att 

personer som är väldigt tystlåtna på arbetsplatsen, vi kan kalla dem musslor, får en 

chans att ta del i en gemenskap som de inte skulle få annars. Så länge man håller sig 

till rätt mängder så är det ju en social och rolig grej. 

 

       Det är viktigt att påpeka att man på båda företagen har en aktiv fritid där olika 

aktiviteter äger rum under årets lopp och där en alkoholfri samvaro är det centrala. En 

samvaro som från både ledning och medarbetare anses viktig för att stärka relationerna i 

organisationen och för att skapa en bra arbetsmiljö. Vid företagsfester är alkohol en 

markör för att påvisa ett festligt sammanhang, god mat och god dryck hör till. De normer 

som råder är att den som vill dricka mer accepteras och att dricka mindre eller inget alls 

likaså. De som avstår alkoholen vid dessa tillfällen upplever inte att de utsätts för någon 

social press, det vill säga att de aldrig känner att de behöver förklara sitt dryckesval och 

utsättas av påstötningar från kollegor. Detta tyder på att arbetsmiljön i det psykosociala 

avseendet är positiv. Som vi nämnt tidigare ser vi dock tendenser till att anställda i 

ledande position i företag A i viss mån inte deltar i festligheterna på grund av att de tror 

att detta kan leda till diskussioner gällande arbetet som inte hör hemma där. Detta kan 

resultera i att de missar den gemenskap som skapas i dessa sammanhang och även att 

kommunikationen blir sämre. Majoriteten av dessa anställda upplever ändå att de inte 

ställs inför sådana dispyter och deltar på dessa sammankomster.   

       Ett sätt för medarbetarna att umgås och skapa gemenskap är att delta vid after works. 

Dock förekommer detta inte i den utsträckning då det rör sig om att gå ut med sina 

kollegor närhelst under veckorna. Däremot händer det på båda företagen att anställda går 

ut tillsammans och tar vad man kallar en fredagsöl. Det knappa utbudet av after work på 

orterna kan vara en bidragande orsak till att fenomenet enbart uppenbarar sig på 

veckosluten men även det faktum att kulturen, både på företagen och på orterna, strider 

mot alkoholkonsumtion under de veckodagar som följs av en arbetsdag. Att träffas på 

detta sätt gör att de anställda kan öka gemenskapen och det ses även som en ”ventil” där 

man kan prata om sådant som gäller arbetet, som man inte talar om annars.  

       På grund av det faktum att fredagsölen kan tänkas innebära ”ventilation av känsliga 

ämnen” händer även i detta fall att de anställda i ledande position undviker att närvara 

därför att det kan leda till diskussioner om arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna, samtal 

som inte bör tas upp i sådana sammanhang. Detta kan vi sätta i samband med vad Porsfelt 

(Heldmark 2005) säger om fenomenet. Han menar att after worken kan ha sina nackdelar 

då man tar med sig sina yrkesroller från arbetsplatsen, man blir fortfarande bedömd och 

detta förefaller stämma i vår undersökning.  
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       Vi har ovan presenterat vårt analys- och resultatavsnitt här näst följer vår avslutande 

diskussion. 
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6. Avslutande diskussion  
 

Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka inställningen till alkohol i 

arbetsorganisationer. Frågeställningarna vi ställde var som följer; 

 

• Har arbetsorganisationerna en alkoholpolicy och i så fall förmedlar arbetsgivaren 

vad som faktiskt är nedskrivet i detta dokument? 

• Har företagskulturen, den kultur som finns på orten, så kallad bruksanda samt den 

psykosociala arbetsmiljön inverkan på inställningen till alkohol.  

– Finns det andra faktorer som kan tänkas påverka de anställdas inställning 

till alkohol? 

 

 Företagen förespråkar ett måttlighetsdrickande på det sätt att man visar både via 

formella och informella vägar vad som är accepterat beteende. I policydokumenten 

framkommer att alkohol i samband med arbete är strikt förbjudet, man jämför sig med 

trafiken och den alkoholkonsumtion som förekommer i samband med representation och 

företagsfester är måttlig. Vidare så framkommer att den alkohol som medarbetarna 

konsumerar först och främst förtärs då man är ledig och då främst på helgerna. Något 

som även det kan härledas till den kultur som existerar på de orter där företagen är 

förlagda, bruksandan, och även till den kultur som existerar i företagen. Det är därför 

svårt att utröna en specifik orsak till förhållningssättet till alkohol och vi kan således 

komma till slutsatsen att detta påverkas av flera faktorer än enbart det som företagen 

förespråkar. 

   När det gäller ledarnas deltagande på företagsfester har vi kommit fram till följande 

slutsatser. Ur ett medarbetarperspektiv ser vi två tendenser vad gäller synen på att 

anställda i ledande position närvarar vid företagsfester. Det är märkbart att cheferna är 

medvetna om deras roll som just ledare och att de för att inte brista i sin trovärdighet som 

chef är distanserade till alkohol i detta avseende. Dock verkar det som så att det i vissa 

sammanhang är just ”de högsta hönsen” som blir mest berusade av alla. Medarbetarna ser 

det som så att de i ledande position i hög grad bestämmer accepterat beteende och att de 

sätter upp gränser för vad som är tillåtet och inte. Det uppfattas som så att ledarens 

förhållningssätt vid dessa tillställningar sätter upp riktlinjer som sedan medarbetarna 

eventuellt kan förhålla sig till.  

       Ur ett ledningsperspektiv kan vi se sådant som styrker det vi sagt ovan angående att 

man är medveten om sin roll som ledare även på sådana tillställningar som företagsfester. 

Vissa kan känna sig lite obekväma och anser att risken finns att diskussioner 
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framkommer som inte hör hemma på ett sådant ställe. Majoriteten anser dock att det inte 

är på det här sättet och ser inga problem i att närvara på tillställningar där alkohol förtärs.     

     Inställningen till drogtester är något tvetydig. Den allmänna inställningen till 

alkoholkonsumtion är att de anställda ser detta som något ytterst privat och vi ser en 

skillnad i företagen som antas bero på att man har olika sorters drogtester. På företaget 

där slumpmässiga drogtester utförs kan vi skönja ett visst motstånd till dessa bland 

medarbetarna i organisationen. Det tycks ses som att det till viss grad kränker 

integriteten. På det andra företaget fungerar drogtestning vid misstanke ypperligt och det 

finns inga funderingar på att införa någon annan form av testning. Företaget menar att de 

litar på sina anställda. Om detta är något de anställda känner av kan det vara en 

bidragande faktor till att alkoholproblemen på det mindre företaget är så pass få. Lojalitet 

kanske är vedertaget i företagskulturen vilket resulterar i att de anställda inte vill 

missbruka detta förtroende.  

 Avgörande för synen på alkohol är de grundläggande antaganden som finns i 

organisationerna. Det sunda förnuftet är ett sådant som genomsyrar organisationerna och 

som anger vilka riktlinjer som gäller. Detta är såpass inpräglat hos medarbetarna att de 

inte tänker på det och således tar det för givet. Givetvis finns dragningar som går från 

detta men dessa tendenser anser vi inte vara av avgörande betydelse för hur majoriteten 

av de anställda uppfattar saker och ting. Det förefaller som så att alkoholpolicyn’s 

utformning inte är av någon större betydelse om de värderingar som förespråkas är väl 

etablerade i organisationen. Något som tyder på detta är att de två företagens 

policydokument skiljer sig åt där den ena av dem är vad vi anser mer tillåtande i sin 

karaktär.  En förklaring till detta kan vara att om företagets värderingar är väl förankrade 

kan inte ett dokument påverka dem nämnvärt. Av betydelse är även att detta företag är 

mindre och från början ett familjeföretag som även det kan vara avgörande faktorer för 

vilka värderingar som finns. 

       Som nämnt ovan kan kulturen i samhällena, den så kallade bruksandan, vara 

avgörande för hur medarbetarna i en organisation förhåller sig till frågor som rör alkohol. 

Vi har funnit ut att det inte finns någon renodlad bruksanda, men vi kan skönja tendenser 

att denna finns i både positiv och negativ bemärkelse. Till de negativa associationerna hör 

bland annat passivitet och till de positiva hör bland annat god sammanhållning.   

      Vi hittar inget som säger att en sydeuropeisk dryckeskultur skulle ha anammats då det 

som nämnts tidigare finns starka motsättningar mot att dricka under veckorna, något som 

kopplas till den kultur och den inställning man har till alkohol på orterna. Däremot 

framkommer att respondenterna befarar att vi i samhället i stort är på väg att lägga denna 

kultur tillsammans men den som redan existerar. Vad gäller förhållandet idag kan vi från 

våra respondenters svar utläsa att inget tyder på en sammanslagning av dessa två kulturer.  

 Ålder och livssituation är till synes avgörande faktorer för vilken inställning och 

förhållningssätt till alkohol som individen har. I vår undersökning framkommer att det 
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främst är de unga männen som inte bildat familj som förhåller sig till alkoholen på ett sätt 

som om det skulle fortgå skulle komma att bli riskabelt, ett så kallat riskbruk. Viktigt i 

denna diskussion är att framhålla att dessa individer innehar en anställning som medför 

att de inte vistas i företagen någon längre tid. De anställda som vistas i företagen en 

längre period förefaller präglas av andra förhållningssätt, något som kan ha flera orsaker. 

Kulturen på orten kan vara av betydelse då man jämför de yngre med de anställda som är 

äldre och även de som bildat familj. Familjebildandet i sig är även det en avgörande 

faktor för hur man konsumerar alkohol. Inställningen som dessa individer innehar 

stämmer bäst överens med det förhållningssätt som företagen förespråkar, nämligen en 

måttlighetskonsumtion där kvalitet sätts före kvantitet. Det framkommer även i 

undersökningen att det i organisationerna finns olika subkulturer som även är baserade på 

ålder och livssituation och där man förespråkar olikartade dryckesmönster och som 

medlemmarna socialiseras in i. 

 De båda företagen förespråkar sunda förhållningssätt till alkohol och alkoholen ses 

som positiv i den bemärkelse att så länge som rätt mängd brukas så kan det leda till att 

skapa ett positivare arbetsklimat bland de anställda och öppna upp relationerna inom 

organisationerna. Alkoholen har således en viss betydelse för gemenskapen, dock är den 

sociala samvaron det primära, och den alkoholfria fritidsverksamheten förefaller vara lika 

stor. Man ställer sig frågande till alkoholens betydelse då det kan vara som så att det 

faktum att man faktiskt träffas utanför arbetstid kan vara lika avgörande för gemenskapen 

och att drycken därför inte är en avgörande faktor. Dock kan det vara så att alkoholen har 

betydelse i den bemärkelse att de personer som inte har så stor del av gemenskapen på 

arbetsplatsen lyckas ta del av denna, mer eller mindre på grund av alkoholkonsumtionen i 

samband med företagsfester eller fredagsölen. Kanske kan det vara så att alkoholen 

öppnar upp för de fritidsverksamheter som förekommer utan alkohol. Om man inte skulle 

träffas i situationer då alkohol förekommer kanske man heller inte skulle träffas i 

sammanhang utan alkohol då det ändå framkommer att alkoholen har en viss betydelse. 

 Att undersöka inställningen till alkohol i arbetsorganisationer har varit intressant på 

många sätt och bidragit till en ökad förståelse för hur det kan se ut i företag. Det vore 

intressant att fortsätta med liknande studier fast på andra geografiska områden och inom 

andra yrkesgrupper för att se om det kan vara så att det skiljer sig åt. Det kan kanske 

tyckas vara mer accepterat att komma till arbetsplatsen bakfull om man arbetar på kontor 

eller i annan mindre farlig arbetsmiljö. Borde det inte vara nolltolerans oberoende av 

vilka arbetsuppgifter man har? Det skulle också vara intressant att se om inställningen 

och synen till alkohol i arbetet skulle skilja sig om man utförde undersökningen på en 

servicearbetsplats där man har kunden i fokus. Är det mer accepterat att vara bakfull med 

allt vad det innebär om man sitter ensam på ett kontor än om man ska bemöta sin kund 

ansikte mot ansikte.  Prestationen är ändå den samma.  
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       Vid de intervjutillfällen som ägt rum har vi stött på vissa svårigheter som vi sätter i 

samband med den känsliga karaktären av ämnet alkohol i arbetslivet. I vissa fall har vi 

upplevt det problematiskt att komma åt de grundläggande värderingar som företagen 

präglas av och för att få tillförlitligare resultat anser vi att det optimala vore att 

komplettera en sådan här studie med observationer eller enkäter där man kan vara mer 

anonym.  

       De resultat som framkommit i studien går till vis del mot de föreställningar vi hade 

innan undersökningen tog fart på allvar. Till en av våra förutfattade meningar hörde att vi 

ansåg att policydokumentet skulle vara av väldigt stor betydelse då det gäller 

inställningen till alkoholkonsumtion. Dock har resultat visat att så inte behöver vara fallet 

om det är så att kulturen i företaget är väl förankrad. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide – Chef 
 

Bakgrundsfrågor 
• Vad är din befattning? 

• Hur länge har du arbetat i företaget? 

• Händer det att du förtär alkoholhaltiga drycker? 

• Vilken person i din omgivning anser du har mest inflytande på dina alkoholvanor? 

(familj, vänner, arbetskamrater etc) 

 

Alkoholpolicy 
• Finns det en alkoholpolicy på ert företag? 

• Får de anställda ta del av denna policy och i så fall på vilket sätt? (Skriftligt eller 

muntligt eller både och?) 

• Får personalen förvara alkohol i företagets lokaler? 

• Förekommer brännvinslotteri? 

• Förekommer drogtestning på ert företag? 

o Finns drogtesterna med i policyn? 

o Vad är syftet med dessa? 

o Upplever Du något motstånd från de anställda i och med drogtesterna? 

o Förekommer drogtester i hela företaget? Om inte, var? 

• Är det tillåtet att komma ”bakis” till arbetsplatsen? 

• Förekommer det att någon kommer ”bakis” till jobbet? (På din avdelning samt 

resten av företaget) 

• Om så är fallet, vad gör man om någon kommer ”bakis till” jobbet?  

 

Företagskultur 
• Hur ser dina tankar ut kring den svenska dryckeskulturen, i allmänhet? 

• Förekommer det företagsfester?  

 

o Är alkohol vanligt förekommande vid sådana tillställningar? Finns det 

något i policyn som kanske säger att det ska förekomma en måttlig 

konsumtion av alkohol vid dessa tillfällen? 
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o Har den alkoholkonsumtion som förekommit i samband med exempelvis 

företagsfester medverkat till att någon kommit bakis till jobbet? 

o Är du eller andra anställda i ledande position närvarande vid 

företagsfester? Dricker du själv/de då? 

o Förekommer ett alkoholfritt dryckesalternativ på företagsfester? 

o Anser du att alkoholen har en viktig roll för gemenskapen på 

arbetsplatsen? 

• Skulle du säga att det finns oskrivna regler för hur man beter sig och inte beter sig 

på din arbetsplats? 

• Förekommer alkohol i andra arbetssammanhang? Vilka? (After-work, 

konferenser, kurser, födelsedagsfirande, högtider etc?) 

• Tycker du att det är OK att det bjuds alkohol på jobbet/i samband med jobbet? 

• Förekommer alkohol som gåvor? (t.ex jul och nyårs present från ledningen) 

 

(Psykosocial-)Arbetsmiljö 
• Vad har du för förhållande till dina arbetskamrater på din avdelning? (Relation, 

kollegor eller kamrater?) 

• Vad har du för förhållande till dina arbetskamrater i resten av företaget? 

(Relation, kollegor eller kamrater?) 

• Umgås du med dina kollegor även utanför arbetet, på fritiden.  

• Om ja, vad hittar ni på då? Är alkohol ett vanligt förekommande fenomen?  

• Om ja, på ett år hur många ggr är alkohol inblandat? Vilken typ av alkohol? 

Konsumtionsmönster (mängd etc.)? 

• Är alkohol ett vanligt förekommande samtalsämne på arbetsplatsen?  

• Tror du att arbetskamrater påverkar varandras alkoholvanor? 

• Vad fyller alkoholen för funktion på företagsfester? Dricker man i 

berusningssyfte? 

• Anser du att det är upp till var och en att alkoholvanorna inte ska leda till 

problem? 

• Anser du att du bör arbeta med att påverka de anställdas alkoholvanor? Anser du 

att du har att göra med vad dina arbetskamrater gör på fritiden när det gäller 

alkoholvanor? 

• Har du i samband med jobbet någon gång blivit uppmuntrad att dricka alkohol? 

• Har du någon gång i samband med arbetet känt dig pressad att dricka alkohol? 

(tex firmafester och konferenser) 

• Om du inte följer med på en personalfest eller följer med arbetskamraterna ut på 

en öl efter jobbet, bryr du dig om vad de har för åsikter om det? (förutsatt att detta 

förekommer ibland naturligtvis) 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide – Medarbetare  
 

Bakgrundsfrågor 
• Vad är din befattning? 

• Hur länge har du arbetat i företaget? 

• Händer det att du förtär alkoholhaltiga drycker? 

• Vilken person i din omgivning anser du har mest inflytande på dina alkoholvanor? 

(familj, vänner, arbetskamrater etc) 

 

Alkoholpolicy 
• Finns det en alkoholpolicy på ditt företag? 

• I så fall, har du fått ta del av denna policy och i så fall på vilket sätt? (Skriftligt 

eller muntligt eller både och?) 

• Vet du om personalen får förvara alkohol i företagets lokaler? (Omklädningsrum 

inkluderat) 

• Vet du om det förekommer brännvinslotteri? 

• Förekommer drogtestning på ditt företag? 

o Hur ser du på drogtesterna? 

• Är det tillåtet att komma ”bakis” till arbetsplatsen? 

• Förekommer det att någon kommer ”bakis” till jobbet? (På din avdelning samt 

resten av företaget) 

• Om så är fallet, vad gör man om någon kommer ”bakis till” jobbet?  

• Hur ser Du som medarbetare på detta?  

• Gör du något? Pratar du med någon och i så fall med vem? 

 

Företagskultur 
• Hur ser dina tankar ut kring den svenska dryckeskulturen, i allmänhet? 

• Förekommer det företagsfester?  

o Är alkohol vanligt förekommande vid sådana tillställningar?  

o Har den alkoholkonsumtion som förekommit i samband med exempelvis 

företagsfester medverkat till att någon kommit bakis till jobbet? 

o Hur ser du på att din chef eller andra anställda i ledande position är 

närvarande vid företagsfester? I de fall då de dricker alkohol? 
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o Förekommer ett alkoholfritt dryckesalternativ på företagsfester? 

o Anser du att alkoholen har en viktig roll för gemenskapen på 

arbetsplatsen? 

• Skulle du säga att det finns oskrivna regler för hur man beter sig och inte beter sig 

på din arbetsplats? 

• Förekommer alkohol i andra arbetssammanhang? Vilka? (After-work, 

konferenser, kurser, födelsedagsfirande, högtider etc?) 

• Tycker du att det är OK att det bjuds alkohol på jobbet/i samband med jobbet? 

• Förekommer alkohol som gåvor? (t.ex jul och nyårs present från ledningen) 

 

(Psykosocial-)Arbetsmiljö 
• Vad har du för förhållande till dina arbetskamrater på din avdelning? (Relation, 

kollegor eller kamrater?) 

• Vad har du för förhållande till din chef/arbetsledare? (Relation, kollegor eller 

kamrater?) 

• Umgås du med dina kollegor även utanför arbetet, på fritiden.  

• Om ja, vad hittar ni på då? Är alkohol ett vanligt förekommande fenomen?  

• Om ja, under en månad hur många ggr är alkohol inblandat? Vilken typ av 

alkohol? Konsumtionsmönster (mängd etc.)? 

• Är alkohol ett vanligt förekommande samtalsämne på arbetsplatsen?  

• Tror du att arbetskamrater påverkar varandras alkoholvanor? 

• Vad fyller alkoholen för funktion på företagsfester? Dricker man i 

berusningssyfte? 

• Anser du att det är upp till var och en att alkoholvanorna inte ska leda till 

problem? 

• Anser du att din chef/arbetsledare bör arbeta med att påverka de anställdas 

alkoholvanor? Anser du att de har att göra med vad arbetskamraterna gör på 

fritiden när det gäller alkoholvanor? 

• Har du i samband med jobbet någon gång blivit uppmuntrad att dricka alkohol? 

• Har du någon gång i samband med arbetet känt dig pressad att dricka alkohol? 

(tex firmafester och konferenser) 

• Om du inte följer med på en personalfest eller följer med arbetskamraterna ut på 

en öl efter jobbet, bryr du dig om vad de har för åsikter om det? (förutsatt att detta 

förekommer ibland naturligtvis) 

 


