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Sammanfattning 
Fenomenet runt alkohol och droger är ett av Sveriges största samhälleliga problem. Det är 

arbetsgivare som har det övergripande ansvaret över arbetsmiljön på sin arbetsplats och som 

ska förebygga och förhindra att arbetstagare drabbas av ohälsa och olycksfall på sin 

arbetsplats. Det kan uppstå både ekonomiska och psykosociala konsekvenser av ett missbruk. 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur några arbetsorganisationer hanterar 

problematiken kring alkohol och andra droger bland arbetstagare. Mer specifikt vill jag 

undersöka hur gällande arbetsgivaransvar och policys efterföljs i praktiken utifrån ett 

arbetsgivarperspektiv, vilka möjligheter och hinder som kan identifieras. 

Arbetsmiljöansvariga hos åtta olika arbetsorganisationer har intervjuats. Resultatet från dessa 

har sammanställts och viktiga citat har använts för att tydliggöra vissa ståndpunkter. 

Respondenterna upplever att det kan vara svårt för arbetstagare på arbetsplatsen att berätta om 

eventuella misstankar om missbruk, men när detta sker krävs en tydlig kommunikation mellan 
parterna. Har en arbetstagare ett missbruk, krävs det ett tydligt ledarskap för att konfrontera 

individen och ta tag i problemet. Resultatet tyder på att arbetsgivare använder likvärdiga 

tillvägagångssätt när det handlar om hur de går till väga när ett missbruk uppdagats på en 

arbetsplats. Arbetsgivare eftersträvar en drogfri arbetsplats. 

 

Nyckelord; arbetsorganisation, missbruk och arbetsgivaransvar 

Abstract 
The phenomenon around alcohol and drugs is one of Sweden´s biggest problem in the society. 

It is the employer who has overall responsibility over the work environment in their 

workplace and to prevent or contain that worker suffers from ill health and accidents at their 

work. There may be both economic and psychosocial consequences from the abuse. The 

purpose of this essay is to identify how some work organizations are dealing with problems 
associated with alcohol - and other drug problems among employees. More specifically, I 

look at how the current employer's responsibilities and policies are followed in practice from 

an employer's perspective, what opportunities and obstacles that can be identified. Persons 

who are responsible for the work environment at eight different companies were interviewed. 

The results from these interviews are compiled, and important quotes are used to clarify their 

point of view. The respondents experienced that it can be difficult for employees to talk about 

possible suspicions of addiction, but when there is, it´s necessary with a clear communication 

between the parties. If an employee has an addiction, it requires strong leadership to confront 

the individual and tackle the problem. The results indicate that employers are using similar 

approaches on how to tackle an addiction when it is exposed in a workplace. Employers are 

working towards a drug-free workplace. 

 

Keywords; work organization, addiction, and employers' liability 

  



 

 

Förord 
Nästan dagligen skrivs det i tidningarna om människor som stoppats av polisen misstänkta för 

alkohol- eller drograttfylleri. Dessa personer utsätter inte bara sig själv för fara utan även 

andra människor som rör sig i trafiken. Alkohol- och drogpåverkade människor är på väg 

någonstans, ofta till sitt arbete. Detta fick mig att tänka på hur arbetsgivare ser på att en 

arbetstagare är onykter på arbetet. Detta dilemma som en arbetsgivare kan ställas inför väckte 

mitt intresse för ämnet runt hur olika arbetsorganisationer hanterar problematiken om det 

framkommer att en arbetstagare har ett missbruk.  

 

Jag har fått kämpa och slita för att färdigställa min uppsats. Jag har upplevt toppar och djupa 

nedgångar under vägens gång. Att få arbeta med uppsatsen på egen hand, med stöd av 

handledare, har varit lärorikt. Jag har gjort misstag, justerat till dem, och sedan sett resultatet 

av mitt slit. Tankar och funderingar som fanns i början av processen har delvis rätats ut men 
också ersatts av nya. Jag tycker mig ha fått en bättre förståelse för hur olika arbets- 

organisationer överlag verkar jobba med problematiken. Förhoppningsvis kan jag bära med 

mig kunskapen från studien till min kommande arbetskarriär.  

 

Ett otroligt stort tack till alla de arbetsgivare som kunde avsätta tid för att mötas för intervju! 

Jag har fått en otrolig hjälp tack vare att mina respondenter kunde ställa sin kunskap till 

förfogande. Jag har lärt mig en hel del om hur olika arbetsorganisationer går till väga om det 

framkommer att en arbetstagare har ett missbruk. Några arbetsgivare kunde med praktiska 

exempel visa på hur de går till väga. Genom att få höra hur olika arbetsorganisationer 

praktiskt arbetar med dessa frågor, gjordes processen än mer tydlig.     

 

Tack alla Ni andra som har hjälpt mig på olika sätt att färdigställa uppsatsen. Det har vart att 

korrekturläsa uppsatsen, handledning, hjälp via telefon och allmänt stöd. Jag vill också rikta 

ett stort tack till mina nära och kära som har haft ett enormt tålamod och som stöttat mig 

under tiden jag skrivit på denna uppsats. För mig har detta stöd vart otroligt viktigt, framför 

allt i de perioder när jag varit nära att ge upp. 

 

Anna Brännvall, Luleå 2010- 03-03 
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1. Inledning 
Problematiken kring alkohol och droger på arbetsplatsen är något jag i allra högsta grad 

tycker känns aktuellt i det svenska samhället. Problematiken kring alkohol och droger är 

inget nytt fenomen utan är ett av Sveriges största problem i samhället.
1
 Studien kommer att 

behandla hur olika arbetsorganisationer, arbetsgivare i detta fall, arbetar med problematiken 

kring alkohol och droger. Eftersom det är arbetsgivare som har det juridiska ansvaret över 

sina arbetstagare
2
 har jag valt att studera ämnet ur deras perspektiv.  

 

Alkohol- och drogmissbruk är ett stort problem i Sverige, både ur ett ekonomiskt och 

mänskligt perspektiv.
3
 I det svenska samhället där det ställs allt högre krav på 

arbetsprestation, är en vanlig problematik en ökning av alkohol- och droganvändande. En 

hel arbetsorganisation kan skadas av ett missbruk men även samhället kan känna av ett 

missbruks följder. Alkohol- och drogberoende klassas idag som en vanlig sjukdom, cirka var 
tionde vuxen utvecklar ett beroende under sin livstid. Många gånger finns dessa personer på 

en arbetsplats nära dig.
4
  

 

Den ekonomiska aspekten av ett missbruk är att en arbetsorganisation kan få ökade 

kostnader och/eller minskade intäkter i form av minskad effektivitet och produktionsbortfall. 

Samtidigt kan ett missbruk också kosta det svenska samhället stora pengar.
5
 Kostnaden för 

drogrelaterade problem på en arbetsplats kostar i genomsnitt arbetsgivare mellan tre till fyra 

procent av den totala lönesumman. För det svenska arbetslivet blir det minst cirka 20 

miljarder kronor. Det totala produktionsbortfallet som uppstår i samhället på grund av 

drogrelaterade problem är cirka 85 miljarder kronor.
6
 

 

Yrkesaktiva personer i det svenska samhället tillbringar stora delar av sin tid på arbetet.
7
 

Ofta när människor tänker på missbrukare, tänker de på dem som finns runt om i samhället 

på parkbänkar. Dock är den absolut vanligaste missbrukaren den som finns runtomkring oss, 

det är hon eller han som vi möter i vardagen. En arbetsplats är ett vanligt ställe där missbruk 

av olika slag kan förekomma.
8
 Arbetet är ofta det sista en person vill förlora eftersom de 

flesta människor anser att deras arbete är en viktig del av livet.
9
 Ett arbete är en social 

förankring och en viktig källa till självförtroende och välbefinnande.
10

 Missbrukare döljer 

ofta sitt missbruk väl för omgivningen, såsom för chef och kollegor,
11

 och det är därför svårt 

att upptäcka.
12

 Missbruk kan förekomma inom alla yrkesgrupper och alla typer av 

verksamheter.
13

 Ett missbruk hos en arbetstagare påverkar oftast dennes förmåga och 

möjligheter att utföra sitt arbete. Människor som fastnat i missbruk kan ha svårt att sköta 

sina tilldelade arbetsuppgifter på grund av sin drogpåverkan.
14

  

 

                                                 

1
 www.namndemansgarden.se 

2
 www.av.se 

3
 www.alfagruppen.se 

4
 www.alna.se 

5
 www.alfagruppen.se 

6
 www.alna.se 

7
 Ibid 

8
 Taget från respondenternas hemsida/intranät 

9
 www.alna.se 

10
 www.alfagruppen.se 

11
 Taget från respondenternas hemsida/intranät 

12
 www.alfagruppen.se 

13
 www.av.se 

14
 Iseskog, T. (2005), s. 7 
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Det absolut vanligaste är att vara påverkad av är alkohol.
15

 Att vara påverkad, av alkohol 

eller andra droger, på en arbetsplats är inte accepterat av de arbetsgivare som intervjuats. Ett 

missbruk av något slag kan orsaka ohälsa och lidande för både den enskilde arbetstagaren 

och dennes omgivning.
16

 Dessutom kan ruset av en drog påverka arbetets utförande i negativ 

bemärkelse
17

 både på kort- och lång sikt.
18

 En missbrukare kan glömma ett personalmöte 

som resulterar i individen inte får ta del av viktig information. Däremot kan ett bortglömt 

kundmöte påverka en arbetsgivare på lång sikt på det sätt att kunden kanske inte längre vill 

använda sig av de tjänster eller produkter som denna arbetsgivare tillhandahåller. 

Problematiken kring alkohol och droger är en arbetsmiljöfråga, både ur ett psykiskt och 

fysiskt perspektiv. Det är ansvarig chef som har ansvar över arbetsmiljön på sin arbetsplats. 

I detta ingår att förebygga och undvika missbruk på den arbetsplats som denne har ansvar 

över.
19

 

 

Enligt Arbetsmiljölagen är det lämpligt om det på varje arbetsplats finns en policy och ett 

handlingsprogram för om problematiken kring alkohol- och drogmissbruk skulle uppstå. 

Arbetet med att ta fram en policy med tillhörande arbetsplan bör ske i samverkan med 

facklig organisation. Detta för att skapa en god förankring bland arbetstagarna
20

 samt 

klargöra vilka regler som gäller på den specifika arbetsplatsen.
21

 Det förebyggande arbetet 

syftar till att finna en möjlighet att upptäcka missbruksproblematiken i tid innan en eventuell 

olycka inträffar. Varje arbetsgivare är skyldig att enligt Arbetsmiljöverkets 

författningssamling upprätta en Alkohol- och Drogpolicy som ska inkludera en 

handlingsplan. Handlingsplanen är effektivast om både arbetsgivare och arbetstagare är 

överens om innehållet. Det är viktigt att handlingsplanen dessutom når ut och blir välkänd 

hos alla arbetstagare.
22

 

 

Arbetsgivare har under de senaste åren blivit alltmer medvetna om problematiken kring 

alkohol- och drogmissbruk och vilken inverkan ett missbruk kan ha på både arbetsmiljön 

och säkerheten på arbetsplatsen.
23

 Frågor kring drogrelaterad problematik på arbetsplatsen är 

laddade. I många fall kan arbetsgivare behöva hjälp med hur de ska hantera, och i den mån 

det är möjligt, förebygga problemet. Arbetsgivare kan spara stora pengar om en tidig insats 

görs för att stoppa eventuellt missbruk som finns i arbetsorganisationen.
24

 

 

På en arbetsplats eftersträvas det att ha en trygg och säker arbetsmiljö.
25

 Har en arbetstagare 

ett missbruk kan det uppstå problem av betydelse för arbetsplatsen. En hel arbetsplats kan 

påverkas i negativ bemärkelse. Det kan ägnas tid åt skvaller vilket kan leda till minskad 

effektvitet. Den psykosocialarbetsmiljön och kvaliteten på arbetet kan försämras. Det går 

inte heller att bortse från att arbetsförhållanden och trivsel på en arbetsplats påverkas. 

Samarbetet kollegor emellan och även mellan arbetstagare och chefer kan också försämras.  

                                                 

15
 www.namndemansgarden.se 

16
 Taget från respondenternas hemsida/intranät 

17
 www.alna.se 

18
 Hermansson, U. (2006), s.11 

19
 Taget från respondenternas hemsida/intranät 

20
 www.av.se 

21
 Hermansson, U. (2006), s. 15 

22
 www.av.se 

23
 www.can.se 

24
 www.alfagruppen.se 

25
 www.drogportealen.se 
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Chefer, kollegor, leverantörer, uppdragsgivare och kunder är andra som kan komma att 

påverkas av problematiken.
26

 

 

Enligt Arbetsmiljölagen ska en arbetstagare få hjälp av sin arbetsgivare snarast möjligast när 

problemet uppmärksammas. Arbetsgivare bör kalla till samtal omgående efter att en 

arbetstagares rus har lagt sig. Vid samtalet kan stödperson eller facklig representant finnas 

med. Tillsammans eller med hjälp av företagshälsovården görs en behandlingsplan.
27

  

 

En drog beskrivs som en substans som är sinnesförändrande och/eller beroende- 

framkallande. Ett kriterium för droger är att substansen ska vara giftig och att individen ska 

känna ett slags rus vid användandet av substansen.
28

 Ett missbruk beskrivs som ett 

okontrollerat eller överdrivet användande av något.
29

 Ett missbruk kan vara när en individ 

upprepade gånger ställer till det för sig på grund av en drog eller ett beteende.
30

 

1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att kartlägga hur några arbetsorganisationer 

hanterar problematiken kring alkohol- och andra drogproblem bland arbetstagare. Mer 

specifikt vill jag undersöka hur gällande arbetsgivaransvar och policys efterföljs i praktiken 

utifrån ett arbetsgivarperspektiv, vilka möjligheter och hinder som kan identifieras.  

1.2 Frågeställningar 
1. Hur ser processen ut, ur ett arbetsgivarperspektiv, från det att ett drogrelaterat 

problem har identifierats på en arbetsplats till dess att arbetsgivaransvaret har 

fullföljts? 

2. Vilka svårigheter och möjligheter kan identifieras av arbetsgivare i samband med 

drogproblematiken hos en arbetstagare? 

3. Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetsgivare gentemot arbetstagare med en 

missbruksproblematik?  

4. Vilka dilemman kan uppstå?  

5. Finns det någon slags uppföljning på en rehabilitering och hur ser den ut? 

1.3 Avgränsning 
Alkohol och drog problematiken är det som fokus kommer ligga på. Missbruk av spel, mat, 

sex med mera kommer inte behandlas. Syftet var att se problematiken ur 

arbetsorganisationers perspektiv och därmed kommer inga arbetstagare som har eller har 

haft ett missbruk intervjuas. Ämnet kan vara upplevas känsligt och skulle kunna innebära en 

obekväm situation för arbetstagare.  

 

Det finns både kvinnor och män på de flesta arbetsplatser och båda könen kan drabbas av ett 

drogrelaterade problem. Genusperspektivet i samband med missbruk på en arbetsplats 

kommer inte att diskuteras vidare. Detta grundar sig på att de arbetsorganisationer som 

intervjuats säger sig hantera problematiken på samma sätt oavsett kön.  

                                                 

26
 www.alna.se  

27
 Taget från respondenternas hemsida/intranät 

28
 www.drugsmart.com 

29
 www.ne.se  

30
 www.vardguiden.se 
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1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett inledande kapitel där tanken är att väcka läsarens intresse. Kapitlet 

beskriver lite kring drogrelaterad problematik på arbetsplatser. Kapitlet innehåller också 

syfte, frågeställningar och avgränsning för uppsatsen. Det inledande kapitlet efterföljs av ett 

metodkapitel som tar upp vilken typ av metod som använts för att införskaffa material samt 

hur urvalet gått till väga. Även bortfallet diskuteras. I kapitlet tas även validiteten, reliabilitet 

och etik upp och diskuteras. Efter detta kommer ett kapitel med tidigare forskning som 

gjorts inom området. Därefter kommer det teoretiska ramverket. Kapitlet rymmer relevant 

teori som sammankopplas med det empiriska i uppsatsen. I anknytning till den teoretiska 

delen kommer det insamlade empiriska materialet. I detta kapitel har respondenterna haft 

möjlighet att göra sin åsikt hörd. Avslutningsvis knyts uppsatsen ihop med hjälp av ett 

diskussionsavsnitt och avslutas med tänkbar vidare forskning inom ämnet.  
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2. Metod 
När det valts ut vilket fenomen som ska studeras bör en lämplig metod användas för att 

kunna förklara fenomenet. Min studie har baserats på kvalitativ metod i form av intervjuer. 

Jag valde metoden för att jag ville få en mer förståelse för mitt valda fenomen, vilket innebär 

att studien är explorativ. Fördelen med en explorativ studie är att urvalet oftast är mindre i 

antalet som deltar samt att informationen som ges kommer direkt från respondenten.
31

 

Kände att jag med intervjuer kunde komma mina respondenter lite närmare och därmed 

kanske också få en mer detaljerad beskrivning av processen arbetsgivare använder sig av om 

det framkommer att en arbetstagare har ett missbruk. Jag valde att inte göra en kvantitativ 

del i min studie eftersom jag ville ha en mer detaljerad och djupgående förståelse för mitt 

valda fenomen. En kvantitativ metod utförs ofta om syftet med en studie är att mäta 

någonting, vilket jag inte ville i den här studien. Syftet var inte heller att göra någon 

generalisering av de svar som framkom och därför valdes den kvantitativa metoden bort.
32

  
 

Primärt sökte min studie efter ett specifikt fenomens innebörd; alkohol- och 

drogmissbruksproblematik på arbetsplatsen. Innan jag utformade intervjuguiden
33

 sökte och 

inhämtade jag information om det jag avsåg att studera. Sökord som missbruk, 

arbetsgivaransvar, arbetsorganisation, alkohol och droger användes för att hitta fakta om 

ämnet på internet och i sökandet efter litteratur.
34

 Med stöd av inläst information kunde 

relevanta intervjufrågor utformas.  

Avsikten med att göra intervjuer hos olika typer av arbetsgivare var att få en bredare 

förståelse av hur olika arbetsorganisationer hanterar situationen om det framkommer att en 

arbetstagare har ett missbruk. Respondenterna hade kunskap och erfarenheter att delge och 

användandet av intervjuer som insamling av empiriskt material var bra i det avseendet att 

intervjun för mig blev mer detaljerad. För respondenten innebar det att det fanns en 

möjlighet att mer ingående förklara vissa åsikter och ställningstaganden i vissa frågor, något 

som kan vara svårt att framföra till fullo i skrift.
35

  

 

Jag valde att inte intervjua fler arbetsgivare eftersom respondenterna som hittills intervjuats 

svarat likvärdigt på hur de går till väga om det framkommer att en arbetstagare har ett 

missbruk.
36

 

 

Några respondenter gav mig vid intervjutillfället arbetsgivarens alkohol- och drogpolicy i 

pappersformat. Några valde istället att skicka policyn via e-post till mig.  

2.1 Urval av respondenter 
Vilka arbetsgivare som skulle kontaktas för intervju var inte självklart till en början, utan idé 

kring detta väcktes under processens gång. De arbetsgivare som kontaktades verkade inom 

olika områden såsom handel, försäkringsbranschen, bostadsbolag och samhällsviktiga 

funktioner. Dessa valdes för att de kändes intressanta utifrån de verksamhetsområden de 

verkar inom samt att det hos vissa av arbetsgivare fanns, för mig bekanta, personer som 

kontaktades för intervju. Detta underlättade intervjuarbetet något. Övriga arbetsgivare har 

                                                 

31
 Jacobsen, D. I. (2002), s. 56 

32
 www.ne.se 

33
 Se Bilaga 1 

34
 Miles, M.B., Huberman, A.M. (1994), s. 27- 28 

35
 Gustafsson, B., Hermerém, G., Petersson, B. (2004), s. 19 

36
 Trost, J. (1997), s. 109-110 
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slumpmässigt valts ut. Jag fick upp intresset för dessa arbetsgivare genom artiklar och 

annonser i en dagstidning. För att samla in det mest relevanta fakta inom problemområdet 

alkohol- och drogproblematik på en arbetsplats, var det en förutsättning att ha med 

respondenter som hade kunskap och/eller erfarenhet av ämnet. Alla respondenter har varit 

viktiga på sitt sätt genom att de besuttit olika erfarenheter, kunskaper och åsikter om 

ämnet.
37

  

 

Första kontakten/ tillvägagångssätt 

En arbetsgivare kontaktades via E-mail, övriga kontaktades via telefon. Vid första kontakten 

med respondenterna informerades de om syftet med studien, hur datainsamlingen skulle gå 

till väga samt hur resultatet skulle presenteras.
38

 Jag gav även information om att all 

medverkan i studien skulle vara anonym, samt att det fanns en möjlighet att när som helst 

avbryta medverkan. Jag tydliggjorde även att om ett avhopp bli aktuellt, skulle allt material 

som kom från den respondenten omedelbart strykas ur min studie.
39

  

 

Vem ställde upp? 

De respondenter som ställde upp på intervju tillhörde olika typer av verksamheter samt att 

de hade olika mängd arbetstagare. Respondenterna hade olika roller och positioner. Någon 

var vice direktör, någon arbetsledare över en viss arbetsgrupp och en annan var anställd 

speciellt för att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Orsaken till respondenternas varierande 

befattningar berodde på arbetsgivarens upplägg på hur de arbetar med arbetsmiljöfrågor 

samt vilka som hade tid att träffas för intervju. Dock har alla som intervjuats haft ansvaret 

för arbetsmiljön på sin arbetsplats.  

2.1.1 Bortfall 

Nio personer hos olika arbetsgivare kontaktades och fick förfrågan om de kunde tänka sig 

att ställa upp på en intervju. Respondenterna delgavs information om uppsatsens syfte och 

tillvägagångssätt samt dess ändamål. Alla arbetsgivare utom en hade möjlighet att avsätta tid 

till ett möte. Den arbetsgivaren som avböjde lät intresserade av ämnet men förklarade att det 

inte fanns någon skriven policy eller handlingsplan för alkohol- och drogmissbruk på deras 

arbetsplats. De avböjde att medverka i studien med grund av att de inte ansåg sig inte kunna 

bidra med någon relevant information till studien. 

2.2 Genomförande av intervjuer 
Val av plats 

Platsen för intervjun fick respondenterna bestämma. Alla respondenter utom en valde att 

genomföra intervjun på sina kontor. Denna person ville istället ta intervjun över en lunch. 

Fördelen med att genomföra intervjuerna på respondenternas kontor var att det ofta finns en 

trygghet att vara på sitt kontor än på en annan offentlig plats.
40

 De flesta respondenter hade 

till intervjutillfället tagit fram sin arbetsgivares drogpolicy som de delade med sig av. Några 

skickade policyn via E-mail.  

 

 

 

                                                 

37
 Miles, M.B., Huberman, A.M. (1994), s 33-34 

38
 Gustafsson, B., Hermerém, G., Petersson, B. (2004), s. 19 

39
 Ejvegård, R. (2003), s. 51 

40
 Trost, J. (1997), s. 41-42 
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Ljudinspelning 

Vid varje intervjutillfälle fick den respondent som skulle intervjuas en förfrågan om denne 

godkände att det skedde en ljudinspelning under intervjun. Ingen av respondenterna motsatte 

sig detta. Jag använde metoden med ljudupptagning för att minska risken att förlora viktiga 

citat. Fördelen med denna metod ansåg jag var att all koncentration kunde läggas på att få en 

flytande intervju och göra det avslappnat för respondenten. En annan fördel med detta är att 

jag vid ett senare tillfälle kunde ägna min fulla uppmärksamhet till att analysera det som 

sagts.  Det fanns anteckningsmaterial tillgängligt under hela intervjun i fall tekniken skulle 

fallera. Endast stödord och viktiga poängteringar antecknades vilket kan ha underlättat 

samtalets gång genom att fokus låg på respondenten och inte på antecknandet. Under gjorda 

intervjuer lades bandspelaren åt sidan, dock väl synlig för respondenten. Tanken med detta 

var att fokus skulle läggas på de frågor som ställdes, och inte på bandspelaren.
41

 När 

intervjun var slut och bandspelaren var avstängd kommenterade två av respondenterna 

ämnet ytterligare, informationen antecknandes.  

 

Intervjuerna 

Åtta intervjuer genomfördes hos olika arbetsorganisationer. Intervjuerna tog mellan 25 och 

50 minuter. Samma grundfrågor ställdes till samtliga respondenter.
42

 Beroende på det svar 

respondenten gav, ställdes också vissa följdfrågor. I vissa fall har frågorna ha anpassats efter 

den personen som intervjuats, beroende på personens befattning hos sin arbetsgivare.
43

 

Frågorna under intervjun var öppna och det fanns inga fasta svarsalternativ vilket bidrog till 

att respondenterna hade en bra förutsättning att svara med sina egna ord.
44

 Intervjun inleddes 

med några bakgrundsfrågor som hade för avsikt att få respondenten att slappna av. 

Bakgrundsfrågorna följdes av frågor om det studerade ämnet. Avslutningsvis övergick 

intervjufrågorna till mer generella för att lätta på eventuella spänningar som kan ha funnits 

under intervjun.
45

  

 

En intervju genomfördes i grupp, resterande enskilt. Valet att göra enskilda intervjuer 

grundade sig på att endast intervjuaren har tystnadsplikt, inte de som intervjuas. 

Tystnadsplikten kan skapa ett etiskt problem om någon berättar vad som sagts i intervjun. 

Att det blev en gruppintervju berodde på att denna arbetsgivare hade två personer som var 

ansvariga för arbetsmiljön. Någon information om att intervjun skulle omfatta två personer 

framkom inte under första kontakten med respondenten utan framkom först vid 

intervjutillfället.
46

 Intervjuguiden användes som vägledning under intervjuerna. Genom att 

ställa de neutrala frågorna från intervjuguiden gjordes ett försök att få respondenterna att 

inte säga sådant som efterfrågades och istället svara utifrån egen kunskap och egna 

erfarenheter.
47

 Några frågor fick förtydligas med konkreta exempel för att få några av 

respondenterna att förstå frågan. Under alla intervjuer lade jag fokus på att lyssna på 

respondenterna och inte värdera de svar som framkom. Det var respondenternas kunskap, 

tankar och åsikter som det var meningen att skaffa mig vetskap om.
48

 I slutet av varje 

intervju fanns en fråga om respondenten hade något annat att tillägga eller kommentera.
49

 

                                                 

41
 Trost, J. (1997), s. 50-52 

42
 Se Bilaga 1 

43
 www.kvalitativmetod.webs.com 
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 Rosengren, K-E., Arvidson, P. (2005), s. 144 

45
 Miles, M.B., Huberman, A.M. (1994), s 37 

46
 Trost, J. (1997), s. 45 

47
 Ibid, s. 68-69 

48
 Miles, M.B., Huberman, A.M. (1994), s 34 

49
 Se bilaga 1 fråga 27 
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Där hade respondenterna chansen att snabbt reflektera över det som sagts och om det fanns 

något mer att tillägga. Denna chans tog några av respondenterna och berättade lite mer.
50

  

 

Alla respondenter delade med sig av sin kunskap. Vissa av respondenterna gav praktiska 

exempel vilket klargjorde arbetsgivarens process om det skulle uppstå ett drogrelaterat 

problem på deras arbetsplats.   

2.3 Validitet och reliabilitet 
Vid studien av detta fenomen har jag eftersträvat högsta möjliga validitet och reliabilitet. 

Insamlingen av data har varit noggrann vilket innebär att tillförlitligheten och trovärdigheten 

på studien höjs. Jag har tagit ansvar för detta genom att jag har samlat in allt material själv. 

Även all kontakt med respondenterna samt utförandet av intervjuerna har jag gjort på egen 

hand. Det insamlade materialet var endast avsett för denna studie.
51

  

 

Alla intervjuer bandades och transkriberades snarast efter intervjun. Eftersom det skedde 

ljudinspelning av intervjuerna ökade möjligheterna för intervjumaterialet att bli korrekt när 

det sattes på pränt. Detta av den orsaken att det fanns en möjlighet för mig att igen lyssna på 

respondenterna och dess svar.  

 

Det som sades under intervjun observerades, och det som framkom accepterades inte rakt av 

utan jag såg kritiskt på svaren och i vissa fall ställdes följdfrågor.
52

 Detta säkrar reliabiliteten 

ytterligare. Skulle samma studie göras om kan resultatet skilja sig åt. Orsaken till detta är att 

en mindre grupp ansvariga för arbetsmiljön har intervjuats hos olika arbetsgivare. Dessa 

arbetsgivare kan inte respresentera vad alla arbetsgivare tycker.
53

 Vid analysen av det 

insamlade materialet eftersträvade jag att behålla en objektiv syn på problematiken kring 

missbruk. Detta gjorde jag genom att lägga egna erfarenheter och åsikter åt sidan, och se på 

fenomenet ur ett opartiskt och korrekt perspektiv samt vara öppensinnad för den in- 

kommande informationen från respondenterna.
54

    

 

Det positiva med valet av kvalitativ metod var att det var lättare att komma respondenterna 

nära. Närheten till respondenterna orsakade inga problem. Det som kunnat uppstå var att en 

situation hade kunnat upplevas helt felaktigt och de signaler eller motiv som respondenterna 

sände ut kunde missuppfattas. För att reliabiliteten skulle bli hög var det för mig av 

betydelse att vid intervjutillfället vara medveten om att detta kunde uppstå och försöka 

undvika det.
55

  

 

Det studerade ämnet är i allra högsta grad något som är aktuellt i dagens samhälle. Detta 
eftersom många förvärvsarbetare tillbringar en stor del av sitt liv på sitt arbete där 

problematik kring missbruk ofta kan uppdagas. Det syfte som avsågs att undersöka är det 

som undersökts. Resultatet av min studie känns trovärdigt eftersom respondenterna efter en 

förfrågan själv har valt att delta i studien. Respondenterna är insatta i problematiken och kan 

därmed ge tillförlitliga svar.  

 

                                                 

50
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Urvalet av respondenter är inte statistiskt representativt. Det kan inte sägas vara 

representativt eftersom endast åtta stycken olika arbetsgivare har intervjuats. Det gavs inte 

heller en chans för alla arbetsgivare att delta i studien. Dessutom kan det finnas regionala 

skillnader i hur arbetsgivare hanterar processen i fall det framkommer att en arbetstagare har 

ett missbruk.
56

  

2.4 Etik  
Data som jag samlat in via intervjuerna har jag hanterat på ett sådant sätt att ingen annan 

haft tillgång till materialet. Respondenterna fick fingerade namn och efter transkribering av 

intervjuerna raderades ljudfilerna. Allt data material sparades på ett USB minne som jag 

förvarade på saker plats. Inget material som kan avslöja mina informanters identitet har 

sparats på dator.
57

 De policys som jag fick via E-mail sparades, och de arbetsgivarnamn som 

kunde hittas på dessa raderades och har ersatts med fingerade namn. Respondenternas 

riktiga namn är inte med i studien eftersom detta frångår etiska rådets riktlinjer. De citat som 

används i den empiriska delen är inte heller refererade till någon speciell respondent för att 

vidare säkerställa respondentens anonymitet.
58

 

 

Under studien av ämnet kring drogrelaterade problem har jag främjat en god forskningssed 

av hög kvalitet. En målsättning har hela tiden varit att bedriva min undersökning på ett 

sådant sätt att ingen människa ska komma till skada. Endast de uppgifter som 

respondenterna delgett vid intervjuerna har används i den empiriska delen av studien.
59

 

Eftersom allt datamaterial har samlats in på egen hand ökar tillförlitligheten av resultatet.  

Det går aldrig därmed att komma i efterhand och säga att jag inte hade något med 

insamlingen av datamaterialet att göra. Inga fabricerade uppgifter har använts för att få fram 

ett resultat eftersom detta avses vara fusk och en etisk oredighet.
60

  

 

Jag har försökt upprätthålla en objektiv syn under studien av ämnet. Även om det varit 

angeläget att få fram ett resultat på undersökningen har det varit viktigt för mig att inte 

avsiktligen påverka data bara för att skapa ett eftersökt resultat. Jag har försökt att inte vara 

låst vid något av de resultat som framkommit under min studie. Detta för att uppgifter som 

sticker ut från det övriga materialet inte ska glömmas bort.
61

 Glöms dessa uppgifter bort kan 

det leda till att de data som presenteras blir mindre tillförlitliga.
62

 Oavsett av det resultat som 

kommit fram har det inte funnits några belägg för att medvetet bedra läsarna på något vis.
63

  

 

I den empiriska delen när en respondent har citerats, har citaten i vissa fall justerats från 

talspråk till skriftspråk. Justeringen har gjorts för att dels undvika att utsätta respondenterna 

för genanta talspråkfel men också för att läsarna lättare ska kunna förstå innebörden. 
Innehållet har inte att ändras. Citat från respondenterna har använts för att göra studien mer 

levande och verklighetsförankrad. De citat som hade kunnat komma att avslöja vem 

respondenterna är, har kodas på det viset att anonymiteten behålls. De hänvisas inte heller 

till en viss respondent eftersom dessa är anonyma.
64

 Eftersom min studie undersökt 
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människor i samhället var det viktigt att säkerställa respondenternas anonymitet. 
65

Under 

hela studien har jag lagt energi på att vara osjälvisk, sanningssökande, neutral och noggrann.  

 

Innan intervjuerna påbörjades läste jag på om de forskningsetiska riktlinjerna som används i 

samband med samhällsvetenskapliga studier. Under hela min studie eftersträvade jag att 

bevara respondenternas anonymitet. Viss information hämtades från de intervjuade arbets- 

givarnas hemsidor och policys. Hemsidorna nämns inte vid namn eftersom detta skulle 

äventyra arbetsgivarnas anonymitet.
66

 Allmänna riktlinjer för utförande av intervju har 

tillämpats. Det poängterades för respondenterna att tanken med studien var att lära sig mer 

om ämnet och att det inte fanns någon vilja att förstöra.
67

 

 

Etiska problem kan uppstå när det handlar om att studera människor i samhället.
 
Vid studier 

av människor har Vetenskapsrådet satt upp fyra olika riktlinjer att arbeta efter. Innan 

intervjuerna påbörjades informerades respondenterna om hur riktlinjerna skulle följas. Det 

första kravet som jag arbetade efter var konfidentialitetskravet. Det innebar för mig att ge 

anonymitet åt de respondenter som deltog i studien. Ingen av respondenterna nämns vid 

namn i uppsatsen. Förhoppningsvis kunde respondenterna känna sig trygga av vetskapen om 

anonymiteten och kunde därmed också uppge sanningsenliga svar.
68

 Avsikten var att låta 

respondenterna, om dessa önskade, ta del av den transkriberade intervjun för att få chansen 

att ändra eller lägga till något.
69

 Detta var dock något som inte genomfördes. Jag gjorde 

valet att inte skicka den transkriberade intervjun till respondenten. Med bakgrund för detta 

val fanns den etiska aspekten. Jag ställde mig frågan om konfidentialiteten fortfarande 

fullständigt kunde skyddas. Skulle den transkriberade intervjun ha skickats på E-mail kunde 

obehöriga ta sig in på respondentens dator och läsa deras E-mail. Chansen att lägga till något 

eller kommentera ämnet fanns istället i slutet på intervjun.
70

  

 

Det andra kravet jag arbetade efter var samtyckeskravet som medförde att mina respondenter 

gav sin tillåtelse att genomföra en intervju. Möjligheten att neka till medverkan fanns. Skulle 

respondenten till en början ställa upp på intervju men ändra sig skulle all information från 

respondenten tas bort. Ingen av de respondenter som tackade ja att vara med i min studie har 

ångrat sig i efterhand.
71

 

 

Det tredje kravet var nyttjandekravet. Jag tydliggjorde för alla respondenter som deltog i 

studien att materialet som samlades in under studien enbart skulle komma att användas av 

mig och enbart för denna studie. Jag kommer inte dela med mig av materialet om någon i 

efterhand kommer vilja ta del av det.
72

 

 

Det sista kravet var informationskravet. Alla respondenter som deltog i studien informerades 

om studiens syfte och att allt deltagande var på frivillig basis. Ingen skulle behöva känna sig 
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tvingad att ställa upp. Jag ansåg det vara av vikt att informanterna förstod att det inte fanns 

något tvång att delta.
73

 

2.4.1 Etiska överväganden i förhållande till teorierna  

I den teoretiska delen var tanken att hitta litteratur som skulle lyfta fram och stärka den 

empiriska delen i min uppsats. Målet med studien var att få en bra teoretisk grund. För detta 

krävdes det att läsa varierande litteratur från olika källor såsom internet, artiklar och böcker 

samt från olika författare. Litteraturen har jag bland annat sökt på bibliotek, internet, artiklar 

och i mitt egna sociologiska bibliotek av gamla kursböcker. Några av respondenterna gav 

även tips på tänkbar litteratur samt bidrog med dokument som behandlade ämnet. Desto 

bredare variation av informationskällor som kunde användas, desto bättre. Ord som 

missbruk, organisation, behandling och arbetsgivaransvar användes i insamlandet av 

material.  

 

Vid min ämnesstudie har jag gjort en ansträngning att inte fastna i en specifik teori eller 

författare som har en viss ståndpunkt om ämnet. Jag ansåg det var av betydelse att läsa om 

hur olika författare ser på en viss teori eftersom deras åsikter kan avvika från varandra på 

olika vis. Jag upplevde att de författare som jag läste litteratur från hade liknande syn på 

ämnet.  

 

För att underlätta för läsaren samt för att inte anklagas för plagiat har källhänvisningar gjorts 

till allt material som någon annan skrivit.
74

  

2.5 Metoddiskussion 
De arbetsgivare som intervjuats kring problematiken runt alkohol- och drogmissbruk hade 

en variation på mängden arbetstagare. Denna faktor är inget som det lagts någon fokus på 

eftersom studien inte är en jämförande studie. Inte heller typen av arbetsplats är något som 

det lagts energi på att analysera om det kan ha någon inverkan på hur arbetsgivare hanterar 

problematiken om det kommer fram att en arbetstagare har ett missbruk. Beslutet att göra på 

detta vis var dels beroende på att jag valde att avgränsa mig till att bara se till processen 

samt att det skulle blir ett alltför stort område att täcka.  

 

Relevant information kring problematiken runt alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatser 

har sökts i varierande litteratur och på Internet. Detta för att få en bred uppfattning om ämnet 

samt viktig fakta. Tidningsartiklar har använts som inspirationskällor. Givetvis kommer det 

hela tiden ny litteratur inom ämnet och en uppdatering av alla böcker är omöjlig att 

genomföra. Jag har använt typiska metodböcker för att få en uppfattning och hjälp om hur 

uppsatsen ska utformas och bearbetas. 
 

Jag har egna erfarenheter och åsikter om ämnet sedan tidigare. Dessa har följt med mig 

under studiens gång vilket jag anser har hjälpt till att skapa en större förståelse för ämnet. 

Insikten om ämnet kan ha haft en positiv inverkan på de intervjufrågor som utformades. Jag 

har en viss kännedom i hur arbetsgivare hanterar problematiken om det uppdagas att en 

arbetstagare har ett missbruk. Det negativa med förförståelsen kan ha varit att det redan 

fanns tankar om hur arbetsgivare går till väga. Detta kan ha stått i vägen för att ha en helt 

objektiv syn på ämnet.  
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Information i form av policys och allmän information om de arbetsgivare som deltagit 

kommer inte att anges. Detta för att inte äventyra arbetsgivarnas anonymitet i studien. 

Information från olika hemsidor har också använts. Informationen från hemsidorna var 

likvärdiga.  
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3. Tidigare gjord forskning 
Inom alla ämnesområden har det tidigare skett någon slags forskning. Inom området med 

missbruk på arbetsplatsen hittade jag information om hur arbetsorganisationer hanterar 

missbruksärenden. Dessutom fann jag en studie om långtidsmissbrukares väg tillbaka till 

arbetslivet.   

 

Jag har läst och reflekterat över två tidigare gjorda studier inom ämnet. Den första studiens 

syfte var att titta på hur arbetsorganisationer som är ansvariga för arbetsmiljön hanterar 

missbruksärenden i sin organisation. Ett delsyfte var att ta reda på vilken syn de som arbetar 

med arbetsmiljön på arbetsplatserna har angående missbruksproblematiken. Personen som 

gjorde studien ville även ta reda på hur arbetsgivare förhåller sig till kraven som finns i 

arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete angående missbruks- 

problematik. Slutligen fanns även ett intresse av att undersöka hur de ansvariga för 
arbetsmiljön konkret går tillväga i arbetet när det gäller missbruk, samt få veta vilka faktorer 

som påverkar och spelar in i hanteringen.
75

 

 

Att människor använder alkohol och/eller droger är inget nytt fenomen i det svenska 

samhället. Däremot har problematiken kommit att ändras genom åren på arbetsplatser. Den 

tidigare mer individbaserade alkoholpolicyn riktar numera arbetet mot en mer 

arbetsmiljöorienterad policy. Detta innebär att det inte längre bara är den fysiska 

arbetsmiljön som är viktig utan fokus läggs också på den psykosociala. Detta eftersom de 

psykiska kraven ökat alltmer i arbetslivet, samtidigt som den fysiska miljön har förbättrats. 

Tidigare ansågs missbruk hos en arbetstagare vara den enskildes privata angelägenhet. Idag 

finns det dock lagstiftat att arbetsgivare har ett ansvar att erbjuda arbetstagare hjälp för att ta 

sig ur sitt missbruk. Samma lagstiftning gäller för de olika organisationerna som författaren 

till uppsatsen har intervjuat. De handlingsplaner som är gjorda i organisationerna är nästintill 

likadana, men trots detta kan det urskiljas olikheter i problematikhanteringen.
76

  

 

En annan studie har också genomförts. Syftet i denna var att beskriva hur missbruk och om 

långvariga missbrukares väg tillbaka från behandling ut i arbetslivet ser ut, samt om det 

finns hinder och möjligheter i processen.
77

 Problematiken var sedd ur en socialkonsulents, 

två arbetsgivares, och två före detta missbrukares perspektiv. Frågeställningarna som 

ställdes var: ”Hur ser processen ut från behandling till arbete för före detta missbrukare? 

Vilka hinder ser respondenterna i processen från behandling till arbete? Vilka möjligheter 

ser respondenterna i processen från behandling till arbete? Är arbetsgivare beredd att 

anställa före detta missbrukare?”
78

  

 

Saknas motivation hos en missbrukare och andra insatser inte hjälpt kan vården göra ett 

tvångsingripande. Ett tvångsingripande kan endast göras om vården inte kan tillgodoses på 

något annat vis. Tvångsingripandet ska planeras och i samråd med en arbetstagare, som har 

ett missbruk, noga bevaka att planen som gjorts följs upp. Arbetsgivare har ett ansvar 

gentemot arbetstagare, detta grundar sig i det anställningsavtal som finns. Att behandla ett 

missbruk hos en arbetstagare är inte bara omsorg för en arbetstagare utan även en 

ekonomisk vinning för en arbetsgivare. Det är oftast en sämre lösning att en person säger 
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upp sig alternativt blir uppsagd än att erbjuda behandling. Upplärning av en ny arbetstagare 

är oftast dyrare än att ta tillvara på den kunskap som finns. Det är av betydelse att 

arbetsgivare tar sitt ansvar för arbetsmiljön, men även att deras arbetstagare gör det. 

Arbetsgivare har ett ansvar att förebygga och förhindra alkohol- och drogskador på sin 

arbetsplats. Ansvarige chef ska också se till att det finns en skriftlig alkohol- och 

drogpolicy.
79

  

 

Arbetet är för många människor en viktig del av livet. Arbetsförhållanden och arbetsmiljön 

har stor betydelse för en missbrukares utvecklingsmöjligheter, välbefinnande och hälsa. Det 

är viktigt att låta arbetet ingå som en naturlig del i rehabiliteringsprogrammen.
80

 

 

Ett missbruk kan påverka en arbetsplats i och med att en arbetstagare som har ett 

missbruksproblem kanske har svårt att sköta sina arbetsuppgifter. För en arbetsgivare som 

tagit emot en före detta missbrukare handlar hindren om rädsla för det okända, okunnighet 

inom ämnet och misstro till personer med den här typen av bakgrund. En före detta 

missbrukare känner sig ofta stämplad, beroende och osjälvständig när denne kommer ut i 

arbete igen. Samtidigt är individen tacksam till den möjlighet som erbjuds och känner en 

tillfredsställelse över det som åstadkommits.
81

  Dock dominerar hindren möjligheterna. 

Vägen tillbaka ut i arbetslivet kan för en före detta missbrukare innebära hinder. Rädsla hos 

arbetsgivare, fördomar och ekonomisk förlust är några hinder.
82

  

 

Slutsatsen som görs i uppsatsen är att arbetsgivare skulle behöva mer erfarenhet av 

missbruk. Dels kunskap om problemet men också vilka konsekvenser ett missbruk kan ha, 

men framför allt släppa in före detta missbrukare på arbetsplatsen. Före detta missbrukare 

säger att arbetet är en viktig del i livet och har en stor betydelse för deras utvecklings- 

möjligheter, välbefinnande och hälsa. Att använda sig av en praktikplats är en möjlighet för 

att få ut före detta missbrukare i arbetet igen. De arbetsgivare som intervjuats ser inga 

problem med att anställa personer med en missbrukarbakgrund, kravet för att en anställning 

skulle bli aktuell är att de är drogfria i dagsläget. Att få ett arbete kan vara ett sätt för 

individen att bryta upp från sitt gamla sätt att leva. Med ett arbete kommer meningsfullhet 

och de kan känna att det är värt att investera energi i sitt nya sätt att leva. En fråga som 

ställdes i arbetet med studien var hur det kan arbetas för att få arbetsgivare att lättare släppa 

in dessa människor på arbetsmarknaden med praktikplatser. Information om vad det innebär 

att ha en före detta missbrukare på en arbetsplats kan vara en idé. En annan idé som fanns 

var att staten ska utbetala en årslön till de arbetsgivare som anställer en före detta 

missbrukare. Garantin att få säga upp personen om misskötsel förekommer ska medfölja.
83
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4. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel ges en teoretisk bakgrund till problematiken kring om en arbetstagare på en 

arbetsplats har ett drogrelaterat problem.  Alkohol- och drogproblematiken ingår i 

arbetsgivares allmänna arbetsmiljöfrågor. Det teoretiska ökar förståelsen för det ämne som 

valts att studera. Nedan presenteras viktiga delar som en arbetsgivare berör vid hanterandet 

av ett missbruk på en arbetsplats.  

4.1 Organisation 
En organisation är en planmässig samverkan mellan individer och grupper med 

gemensamma intressen.
84

 ”En organisation är en sammanslutning av människor som arbetar 

med att genomföra en idé eller strävan mot ett gemensamt mål.”
85

 Organisationer ändrar sig 

hela tiden allt eftersom verksamheten förändras.
86

 I studien har jag valt att specifikt titta på 

hur arbetsorganisationer agerar i frågor kring alkohol och droger.  

 

Människor i det svenska samhället deltar i olika typer av organisationer under hela sitt liv. 

Många gånger är detta inget som människor går runt och tänker på utan det sker helt 

omedvetet. Nästintill dagligdags har individen kontakt med en organisation på något vis, 

exempelvis sin arbetsplats.
87

 För att en arbetsorganisation ska fungera behövs det skrivna 

regler.
 88

 

 

En arbetsorganisation består utav människor. En arbetsorganisation kan vara gammal och 

det innebär att personer som tillhört organisationen kan ha bytts ut under årens lopp.
89

 En 

arbetsorganisation är beroende av att arbetstagare kommer tillbaka.
90

 Det grundläggande för 

en arbetsorganisation är tillhörigheten och formen av tillhörighet.
91

 Oavsett typen av 

organisation har alla några saker gemensamt. De är skapade för att nå ett specifikt mål och 

driver en verksamhet för att nå det. Arbetet för att nå detta mål måste ledas och organiseras 

av någon.
92

 Inom arbetsorganisationen finns relationer mellan människor. Dessa byggs upp 

när en eller två individer börjar arbeta med en uppgift tillsammans.
93

 

 

Arbetsorganisationer har stor makt och att vara medlem i en organisation innebär ett 

åtagande. Det kan vara att komma i tid till arbetet och dessa åtaganden sträcker sig ofta över 

en obestämd tid. I och med accepterandet att tillhöra en arbetsorganisation har även 

organisationen vissa förväntningar på individen. Det kan handla om att ge upp kontrollen på 

en del av sina egna handlingar, vilket kan visa sig i att en arbetsgivare ställer krav på vad 

individen ska göra och när detta ska ske. Att en organisation ställer krav på individen i 

samband med intågandet i organisationen uppvägs oftast med de fördelar som tillhörigheten 

kan innebära.
94
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4.1.1 Ledarskap i organisationer 

Skickligt ledarskap handlar om att testa och söka sig fram och att kommunicera med sina 

arbetstagare och andra intressenter såsom kunder och leverantörer. Ledarskap handlar om att 

fatta beslut, sätta upp mål, få människor att vilja nå målet, samspela med omgivningen samt 

leda förändringar. Det kan sägas att en chef i en arbetsorganisation har tre viktiga 

huvudroller; relationsrollen, informationsrollen och beslutsrollen. Relationsrollen handlar 

om att vara en organisations ansikte utåt. Det finns även ett ansvar att nyanställa och 

motivera sina arbetstagare. Att främja relationen med viktiga intressenter, t.ex. kunder och 

andra organisationer, ingår i denna roll. När en chef innehar informationsrollen tar denne 

emot viktig information från omvärlden. Informationen bearbetas och förmedlas till de 

övriga i organisationen. I denna roll får en chef agera som talesman för hela organisationen. 

När en chef intar beslutsrollen kommer andra åtaganden. En chef sätter målen för 

organisationen, startar förändringar, sköter resursfördelningen samt förhandlar med olika 

intressenter såsom leverantörer och kunder.
95

  

 

Ett effektivt ledarskap i en organisation bör ha en förmåga att kunna överföra idéer och 

visioner till sina arbetstagare på ett positivt och inspirerande vis. Det gäller att få alla i 

organisationen att känna sig delaktiga och inriktade mot det uppsatta målet.
96

  

 

Chefskap i en organisation är viktigt bland annat om det framkommer att en arbetstagare har 

ett missbruk. En chef som är ansvarig för verksamheten har även det yttre ansvaret. En chef 

ska med en tydlighet ställa krav, uppmuntra och vidta eventuella åtgärder för varje 

arbetstagare. Desto tydligare en chef kan poängtera krav som ställs, ge stöd, informera och 

ge återkoppling, desto mindre spelrum finns det för missförstånd och feltolkningar från 

dennes arbetstagare.
97

 Att som chef sätta sig in i verksamheten, om detta inte redan är gjort, 

kan göra att denne lättare kan förstå sin personal. Att skapa en dialog med sin personal 

underlättar arbetet.
98

 Skulle det uppstå problem på en arbetsplats är grundtanken att 

arbetstagare ska kunna komma till sin chef med problemen.
99

 Finns det ingen som har ett 

direkt ansvar kanske inte heller någon vågar ingripa mot ett missbruk. Många gånger tänker 

en kollega att det är säkert någon annan som ingriper.
100

  

4.2 Normer 
Tillsammans arbetar människor sida vid sida på en arbetsplats. För att klara av arbetet krävs 

det bland annat att varje arbetsplats enas om vissa moraliska regler och sociala normer som 

bör följas. Reglerna sätter upp en norm bland annat för hur människorna bör och inte bör 

uppföra sig på sin arbetsplats. Bryter någon mot dessa oskrivna regler kan det väcka 

upprörda känslor hos andra arbetstagare som arbetar hos arbetsgivaren.
101

Att följa en 

arbetsplats normer är viktigt för de arbetstagare som arbetar där. Det kan handla om att klä 

sig enligt arbetsgivarens policy eller bete sig på ett visst sätt. Det finns informella och 

formella normer. Informella normer är många gånger väl dolda. Reglerna uppstår, utvecklas 

och förändras ständigt i gruppmedlemmarnas ömsesidiga handlingar i vardagen. Normerna 

diskuteras inte utan är många gånger självklara och givna, såsom att vara inte vara 
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drogpåverkad på arbetet.  Formella normer är lättare att handskas med eftersom de oftast är 

nedskrivna. Det kan exempelvis vara regler som gäller för den specifika arbetsplatsen, 

befattningsbeskrivningar i arbetslivet och avtal av olika slag.
102

 Att ha normer på en 

arbetsplats är viktigt och underlättar många gånger för den mänskliga samvaron. De reglerar 

och formar människors sätt att vara som individer och gruppmedlemmar i en organisation.
103

 

4.3 Arbetsmiljölagen  
Det svenska samhället grundar sig på Sverige Rikes lag. Den lagstiftning som finns ska 

följas. När det kommer att handla om ett missbruk på en arbetsplats finns det lagstiftning 

som skyddar en arbetstagare. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivare förebygga att 

arbetstagare drabbas av ohälsa och olycksfall (Arbetsmiljölagen, 3 kapitlet, 2a §, tredje 

stycket).
104

 Arbetsgivare har en undersökningsplikt att kontrollera eventuella problem som 

kan uppstå på en arbetsplats. Enligt Arbetsmiljölagen kan arbetsgivare stänga av en 

arbetstagare från sitt arbete under pågående missbruk.
105

 I det anställningsavtal som skrivs 

mellan arbetsgivare och arbetstagare finns en rättslig grund som hänvisar till arbetsgivarens 

ansvar vid ett eventuellt framkommande av missbruk. I Arbetsmiljölagen regleras också ett 

rehabiliteringsansvar.
106

 

 

Arbetsgivare kan lämpligen tillsammans med sina arbetstagare utarbeta rutiner och 

handlingsprogram för hantering av ett missbruk på sin arbetsplats, exempelvis hur olika slag 

av missbruk kan hanteras. Det ska på alla typer av arbetsplats finnas en alkohol- och 

drogpolicy samt ett handlingsprogram. Upptäcks ett missbruk hos en arbetstagare har 

samtliga arbetsgivare enligt Lagen om anställningsskydd en skyldighet att hjälpa och stödja 

sin arbetstagare. Detta skriver många gånger arbetsgivare in i sin missbrukspolicy som gäller 

för organisationen.
107

 Det bör tydligt framgå i policyn vad som gäller beträffande bruk av 

alkohol och droger på arbetet.
108

  

 

Lagen om anställningsskydd reglerar även arbetsgivares skyldighet att vidta lämpliga 

rehabiliteringsåtgärder inom området för det arbetsmiljörelaterade rehabiliteringsansvaret. 

Dessa åtgärder står också vanligen nämnda i en arbetsgivares policy.
109

 Finns det nedskrivet 

vilken typ av beredskap det finns i samband med missbruk, kan detta underlätta om 

problemet uppstår. Policyn bör även innehålla att arbetsgivare snarast efter att ett missbruk 

uppdagats ska vidta lämplig åtgärd.
110

  

 

En arbetsgivares rehabiliteringsansvar träder i kraft snarast efter det att en sjukdom påverkar 

arbetet negativt. En negativ faktor kan vara att en arbetstagare uppträder drogpåverkad på 

arbetet.  Sjukskrivs en arbetstagare är det sjukvården som ska hjälpa individen att bli frisk. 
Blir en arbetstagare sjukskriven ska dennes arbetsgivare anpassa arbetsuppgifterna för att 

arbetstagaren ska kunna fullgöra sina uppgifter på sin arbetsplats när denne åter är i arbete. 

Finns det utrymme kan en omplacering bli aktuell om situationen kräver det.
111
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Arbetsgivare har en skyldighet att organisera rehabiliterings- och arbetspassnings- 

verksamhet för arbetstagare om det skulle framkomma att denne har ett missbruk. Detta 

medför en skyldighet för varje arbetsgivare att formulera ett mål för arbetet med 

organiseringen. Målen bör vara övergripande (långsiktiga) samt direkt handlingsinriktade 

(kortsiktiga). Det ska även formuleras rutiner för hur arbetet ska gå till väga. Med detta 

avses policy, riktlinjer, program för hur uppkomna problem ska hanteras av arbetsledning 

och kollegor, förebyggande åtgärder etc. Det ska årligen, av arbetsgivare, ske en uppföljning 

av det egna arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering.
112

  

 

Ska förebyggande åtgärder på en arbetsplats, gällande drogpolicys, införas är det klokt att få 

preventionsarbetet att bli en del av det regelbundna arbetsmiljöarbetet.
113

  

4.4 Arbetsmiljö  
Arbete och droger hör inte ihop. Vill en arbetsgivare förverkliga detta krävs det att hela 

arbetsplatsen känner till policyn samt att den är väl förankrad.
114

 Det är viktigt att komma 

ihåg att det är ett eventuellt missbruk som ska bort och inte den som missbrukar. Med denna 

grund att stå på riskerar inte en arbetstagare att bli av med sitt jobb, bara det inte handlar om 

misskötsamhet. Finns en policy uttalad med denna grund kan det vara lättare för kollegor att 

kontakta närmaste chef för att berätta om sina misstankar. Arbetsgivare har rätt att ställa 

krav på att en arbetstagares missbruk måste upphöra.
115

 

 

Arbetsgivare har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön på sin arbetsplats är tillfreds -

ställande. Tillfredsställelsen innebär bland annat att arbetsgivare uppfyller reglerna i 

Arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
116

 Arbetsmiljölagen säger att 

arbetsgivare ska förebygga risken att arbetstagare drabbas av ohälsa och olycksfall i 

arbetet.
117

 Vanligen är det den fysiska arbetsmiljön som hamnar i fokus eftersom många 

anser att det är en självklarhet. Dock glöms många gånger den psykosociala arbetsmiljön 

bort. En av de viktigaste faktorerna för att arbetstagare ska trivas på en arbetsplats är ett bra 

ledarskap. Det är viktigt att investera tid för arbetsmiljöarbete och ta vara på den kunskap 

som finns hos en arbetsgivare inom det specifika området.
118

 Varje arbetsgivare bör ha en 

policy för alkohol- och drogmissbruk. Policyn ska klart och tydligt redogöra för 

arbetsgivarens inställning till missbruk.
119

 Det bör finnas tydliga regler på hur en 

arbetsgivare ser på arbetstagare som är drogpåverkade. Att känna till signaler på missbruk är 

något som både arbetsgivare och arbetstagare bör känna till. Det bör finnas en skriftlig 

handlingsplan för om ett missbruk skulle uppdagas, som alla arbetstagare hos en 

arbetsgivare känner till. Att arbeta förebyggande mot problematiken kring alkohol och 

droger kan vara väsentligt.
120

  
 

Missbruksproblematiken kan vara en känslig fråga att diskutera och därför är det viktigt att 

rutinerna är ordentligt förankrade hos en arbetsgivares personal.
121

 Även om det är en chef 
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som har huvudansvaret över arbetsmiljön har varje medarbetare ett medmänskligt ansvar för 

sina kollegor. Att inte berätta om sina misstankar hjälper ingen, det skadar bara och i värsta 

fall ökar det risken att ett missbruk bara blir värre.
122

 En betydande faktor till ett 

förebyggande arbete är att arbetsgivare kan jobba med att skapa en attitydförändring hos 

sina arbetstagare i frågan om missbruk. Det måste tydligt framgå att ingen hjälps genom att 

hålla problemet dolt. Det bästa är om problemet kan diskuteras öppet. Ställs det krav från 

arbetskollegor och arbetsledning, att individen själv ska bryta sina levnadsvanor och framför 

allt annat, att individen erkänner att det finns ett problem och att denne bär ansvaret för sin 

nykterhet.
123

 

4.4.1 Företagshälsovård 

Arbetsgivare ska tillhandahålla den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver, detta 

kan variera beroende på bransch och verksamhet. Ibland kan en arbetsgivare klara detta på 

egen hand men klaras det inte av ska arbetsgivare enligt Arbetsmiljölag skaffa den hjälp som 

behövs. I samråd med företagshälsovården kan en rehabiliteringsplan göras.
124

  

4.4.2 Rehabilitering 

Att vara tydlig i sin kommunikation som chef är viktigt när det kommer till att prata med en 

arbetstagare om den problematik som uppstått i och med ett missbruk. Att vara 

drogpåverkad på arbetet är inte acceptabelt. Ett sätt att bli fri från ett missbruk är att delta i 

någon slags rehabilitering.
125

 

 

En anställning är för många människor en väldigt viktig del av livet. Detta kan bero på att en 

stor del av människans liv tillbringas på arbetet. Arbetsplatser ska sträva efter att ha en trygg 

och säker arbetsmiljö. Dagligen skapar missbruk och beroende problem och risker på många 

arbetsplatser. Ett missbruk kan göra att en individ får svårt att sköta sina tilldelade uppgifter 

på arbetet vilket kan i vissa fall leda till en fara för sig själv och sina kollegor.
126

 

 

När det gäller att hjälpa en arbetstagare med ett drogrelaterat problem, är i många fall en 

arbetsplats en dåligt utnyttjad resurs. Chef och eventuell stödkamrat på en arbetsplats är 

viktiga faktorer i en missbrukares väg tillbaka från ett missbruk. Viktigt att komma ihåg är 

att målet för en arbetsgivare är att få bort eventuellt missbruk från sin arbetsplats och inte 

den som missbrukar. Det är viktigt att en arbetsgivare kan erbjuda sina arbetstagare stöd och 

hjälp om det är någon som missbrukar. Tackar en arbetstagare nej till stöd och hjälp kan det 

få som följd att denne blir uppsagd.
127

  

 

En tidig upptäckt och behandling kan avhjälpa ett långvarigt lidande. Gör en arbetsgivare 

och en arbetstagare som har ett missbruk en gemensam kraftansträngning för att klara en 

behandling lönar det sig för både arbetstagare och många gånger även för dennes 

arbetsgivare.
128

 Rehabilitering ska planeras tillsammans med den arbetstagare problematiken 

som har ett missbruk.
129

 Att säga upp sig eller bli uppsagd på grund av ett missbruk är 
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många gånger en sämre lösning än att erbjudas behandling och rehabilitering. Enligt gjorda 

beräkningar är kostnaderna högre för rekrytering och upplärning av en nyanställd, än att ta 

vara på den som behärskar sitt jobb.
130

  

 

En chef på en arbetsplats behöver inte vara expert inom området kring drogrelaterad 

problematik. Att anlita kunnig hjälp är i många fall den bästa lösningen.
131

 Det finns ingen 

lag som säger att en arbetsgivare ska betala hela eller delar av behandlingskostnaden för en 

arbetstagares rehabilitering. Trots detta är det ändå många arbetsgivare som betalar 

rehabiliteringskostnaden för en arbetstagare.
132

 I lagtexten står det skrivet att arbetstagare 

har en given roll i rehabiliteringen. Tillsammans med sin arbetsgivare ska det genomföras en 

rehabiliteringsutredning samt att det ska vidtas åtgärder i samråd med en arbetstagare.
133

 Det 

finns olika typer av behandlingsformer. Dels kan en arbetstagare få tillgång till öppenvård 

vilket innebär att bo hemma men samtidigt ingå i ett rehabiliteringsprogram i hemstaden 

eller närliggande stad. I detta kan det ingå att besöka Anonyma Alkoholisters möten. En 

annan form är att bo och delta i behandling på ett speciellt center för missbruk.
134

     

4.5 Kommunikation 
Kommunikation är en tvåvägs process, det är att prata och agera i förhållande till varandra. 

Det innehåller tre bitar, information, påverkan och bekräftelse. Dagligdags sker 

kommunikation helt automatiskt mellan människor på tillexempel en arbetsplats. Människor 

funderar oftast inte närmare på saken utan det ligger i människans natur och är en ständigt 

pågående process.
135

 Kommunikation mellan människor är också en förutsättning för 

mänsklig samvaro.
136

 Arbetstagare är ständigt inkluderade i ett informationsutbyte med 

andra människor på sin arbetsplats.
137

 I kommunikationen med andra arbetstagare är det 

viktigt att motparten ska känna sig hörd och sedd.
138

  

 

Eftersom det dagligdags kommuniceras med andra människor kan det ibland uppstå miss- 

förstånd. Saker som kan te sig självklara för en person kanske inte alls är självklara för en 

annan person.
139

 Missförstånden kan också bidra till att personer blir bortstötta och ett 

avstånd skapas dem emellan.
140

 

 

Ska kommunikation sinsemellan arbetskollegor samt arbetstagare och arbetsgivare fungera 

måste kommunikationen skötas. Har parterna ett förtroende för varandra blir 

kommunikationen bättre. Lägger arbetstagare och arbetsgivare tid på att regelbundet föra en 

dialog mellan varandra kan de bättre kommunicera och föra fram viktig information till 

varandra.
141

  

 
I kommunikation mellan arbetstagare sker en ständig återkoppling till det som sades. En 

återkoppling som uppfattas som negativ leder oftast aldrig till att samspelet mellan dessa 
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förändras. En återkoppling som anses vara positiv är däremot ett beteende som kan leda till 

att samspelet förändras. Uppstår det kommunikationsproblem handlar det oftast om att 

parterna hamnat i ett negativt samspelsmönster.
142

 Kommunikation sinsemellan individer 

bör vara öppen, uppriktig, respektfylld, ansvarsfylld, genomtänkt och syfta till att det ska 

leda till ett resultat. Det bästa för arbetsklimatet på en arbetsplats är att ha en bra personlig 

kommunikation sinsemellan. 
143
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5. Empiri  
Problematiken kring alkohol och droger ingår i respondenternas allmänna arbetsmiljöfrågor 

på sin arbetsplats. Kapitlet innehåller material inhämtat från intervjuer med respondenter 

som tillhör olika arbetsorganisationer från olika branscher. Områden som kommer att 

beröras är de skyldigheter och rättigheter arbetsgivare har gentemot arbetstagare, 

möjligheter och svårigheter som kan finnas, samt olika dilemman arbetsgivare kan stöta på.  

5.1 Arbetsorganisationers syn på drogpåverkan på sin arbetsplats 
Att vara drogpåverkad under arbetstid säger respondenterna försämrar både den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön. Det kan även innebära risker för både arbetsgivare och 

arbetstagare. Alla de respondenter som intervjuats anser att det är en självklarhet att droger 

och arbete inte hör ihop. Det är en oskriven regel som alla ska känna till men endast två 

arbetsgivare säger sig uttala denna regel för sina arbetstagare. Dock förespråkar 

respondenterna att ansvarig chef emellanåt tar upp ämnet på exempelvis en arbetsplatsträff 

och går igenom hur arbetsmiljön uppfattas på en specifik avdelning eller arbetsplats. Att föra 

ämnet på tal och föra diskussioner kring problematiken kan få människor att bli mer 

uppmärksamma på om någon medarbetare är i riskzonen samt se eventuella tecken på 

missbruk. En arbetsgivare tydliggör att det är viktigt att behandla alla som arbetar hos dem 

på samma vis oavsett befattning. Drogproblematiken ska omedelbart uppmärksammas och 

åtgärdas av ansvarig chef. Att som arbetsgivare ställa krav på nykterhet är en självklarhet 

anser alla respondenter. En respondent uttrycker sin åsikt angående nykterhet på 

arbetsplatsen:  

 

”Det är en självklarhet att man inte är onykter på jobbet! Du 

har ett ansvar som arbetstagare, du representerar arbetsgivaren 

och då går det inte att vara onykter på arbetstid.” 

 

Arbetsgivare har det yttersta ansvaret, men eftersom drogfrihet eftersträvas ingår det, att 

även kollegors misstankar om ett eventuellt missbruk ska dokumenteras. En arbetsgivare var 

väldigt tydlig med att det är av yttersta vikt att allt som rör alkohol och droger 

dokumenteras. Tydligheten är av godo för att kunna skapa sig en helhetsbild av processen, 

från första misstanke till avslut. Oavsett de insatser som görs för individen, exempelvis 

samtal, möten, överenskommelser med mera ska allt dokumenteras, följas upp och 

sedermera utvärderas.  

 

Misstänker en medarbetare missbruksproblem hos en kollega ska närmaste chef snarast 

delges misstankarna säger alla respondenter. En respondent trycker på det medarbetaransvar 

som finns. Det är allas ansvar att agera om misstanke föreligger att någon har ett missbruk. 

En respondent säger:  

 

”Det är viktigt att ingen ska känna, att man inte pratar om 

någon utan att man pratar till den och att ingen ska känna att 

man skvallrar. Man ska gärna komma till sin närmsta chef eller 

till mig för att diskutera denna oro. Jag ser det inte som skvaller 

utan som medarbetarskap.”  

 

Lagmässigt har arbetsgivare också ett ansvar för arbetsmiljön på sin arbetsplats. Några av 

respondenterna faller inom den kommunala ramen, vilket innebär att de delvis följer 

kommunala drogpolitiska program med egna kompletteringar. Det kommunala programmet 
använder vissa arbetsgivare som en grund för hur de ska arbeta i drogrelaterade frågor. 
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Programmet grundar sig i aktuell lagstiftning. I det kommunala drogpolitiska programmet 

framgår det klart och tydligt att en arbetsplats ska vara en alkohol- och drogfri plats. Några 

av respondenterna säger att arbetstagare inte heller ska bruka alkohol på ett sådant sätt på 

fritiden att det påverkar arbetet i negativ bemärkelse. En chef företräder sin arbetsgivare och 

har ett ansvar att riktlinjerna efterföljs. Riktlinjerna har för avsikt att ge stöd åt en chef när 

det kommer till att vidta lämpliga åtgärder om en arbetstagare har ett missbruk. Även några 

av de andra arbetsgivarna förordar att deras arbetsplats ska hållas fri från missbruk. En 

respondent uttrycker tydligt att det är viktigt att komma ihåg att det är eventuellt missbruk 

och inte en arbetstagare som ska bort från arbetsplatsen: 

 

”Det är missbruket, inte medarbetaren, som ska bort!” 

 

En arbetsgivare skriver i sin arbetsmiljöpolicy att varje arbetstagare ska vara medveten om 

sin egen möjlighet och skyldighet att medverka till ett gott klimat på sin arbetsplats. En 

respondent uttrycker att det är ansvarig chef som har ansvaret över sin personal och det 

innebär även att de har ansvar för om det framkommer att en arbetstagare har ett 

drogrelaterat problem. En chef bör skapa en pålitlig grund hos sin personal för att kunna 

skapa en ömsesidig dialog, kommunikation och en vilja till problemlösning. En arbetsgivare 

poängterar hur viktigt det är att göra alkohol- och drogpolicyn känd för personalen på sin 

arbetsplats. Känner personalen till policyn kan en chef vid ett eventuellt missbruk påminna 

vad som står i policyn. 

 

Några av de arbetsgivare som ingår i studien har intranät
144

 där personalen kan ta del av all 

information som deras arbetsgivare har att delge sin personal. Allt från uppsatta mål, 

visioner och krav till personalfrågor, tillvägagångssätt vid problem samt olika policys går att 

hitta. De dokument som finns på intranätet är levande dokument och ska hållas uppdaterade, 

allt för att minska risken för missuppfattning och felaktig information. Respondenterna säger 

att det alltid är Arbetsmiljölagen som är grunden i allt arbete kring alkohol- och droger. 

Lagstiftning förändras och det är därför viktigt att uppdatera policys. En arbetsgivare 

beskriver lagstiftningen som en betydelsefull roll när det kommer till alkohol- och 

drogfrågor:  

 

”Lagstiftningen är ju absolut a och o, den har vi ju förtydligat 

så man vet när, vart, när det är rehabilitering och 

misskötsamhet. Vi försöker förtydliga det, att utifrån lag- 

stiftningen, det är grunden, och sen hur vi kan förtydliga det 

här.” 

5.2 Skyldigheter och rättigheter som arbetsgivare 
En respondent tydliggör att varje arbetsgivare har ett ansvar att sörja för arbetsmiljön på sin 

arbetsplats. I ansvaret ingår att arbetsgivare ska förebygga och undvika missbruk på sin 

arbetsplats. Arbetsgivare har också vissa rättigheter i samband med om det skulle upptäckas 

att det finns ett missbruk på deras arbetsplats. 

5.2.1 Skyldigheter 

Respondenterna framhäver att arbetsgivare har en skyldighet att hjälpa en arbetstagare om 

denne har ett missbruk. Har det funnits misstanke om missbruk hos en arbetstagare, det har 
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dokumenterats, samlats fakta om konkreta händelser på en arbetsplats under en längre tid, 

som tyder på att något inte står rätt till hos en arbetstagare, kan det vara dags att konfrontera 

vederbörande. Det är en skyldighet som arbetsgivare har gentemot sina arbetstagare. Att 

förbereda sig inför ett sådant samtal är viktigt för en arbetstagares chef. Att ha ett samtal 

med en arbetstagare kring problematiken om alkohol och droger är inte alltid lätt. En 

respondent poängterar varför det är svårt: 

 

”Jag kan ta vilka samtal som helst men just det samtalet kring 

alkohol och droger tycker jag är skittungt. Dom kommer ju 

alltid neka från början.” 

 

Några respondenter uttryckte att det är viktigt att en chef i samband med ett samtal som 

kommer behandla att det finns en misstanke om alkohol- och drogmissbruk tydligt klargör 

syftet med samtalet för den berörda. Samtalet måste vara förtroendefullt för att möjliggöra 

fortsatt arbete med en konstruktiv handlingsplan. Problematiken behöver inte existera, en 

arbetstagare kan ha andra förklaringar till det udda beteendet. Dock ska ansvarig chef 

uppmärksamma sin arbetstagare på att de ser att något är fel och kommer att följa upp det.  

Ett möte av denna karaktär kan frambringa starka reaktioner i form av förnekande, ilska eller 

sorg. Erkänner dock individen att denne har ett problem har de flesta arbetsgivare rutiner på 

hur de ska/bör gå tillväga i en sådan situation. Några arbetsgivare säger att de brukar 

använda sig av olika behandlingscentras för att få en arbetstagare att ta tag i sina 

missbruksproblem.  Nekar en arbetstagare till de signaler som uppfattats, kan dennes chef 

beordra läkarundersökning med blodprovstagning. Flera arbetsgivare säger att de vill följa 

med sin arbetstagare till provtagningen, men att detta är helt upp till individen. En 

arbetsgivare tydliggör att det är upp till individen:  

 

”Vi vill ju helst följa med dem, men det är ju inte säkert att de 

vill att vi följer med. Det där är helt upp till dem själva” 

 

Nekar en arbetstagare till provtagning gäller arbetsgivarens bedömning av situationen. Alla 

respondenter poängterar att det inte är acceptabelt att en arbetstagare luktar alkohol eller 

uppträder berusat på arbetet. En chef kan skicka hem en arbetstagare för att nyktra till utan 

lön. Två arbetsgivare nämner vikten av att arbetstagaren får en säker transport hem. En 

arbetsgivare har i sin policy nedskrivet att ansvarig chef är skyldig att avvisa en arbetstagare 

från arbetsplatsen om denne uppträder berusat. Samma arbetsgivare klargör att även 

personer med bakrus kan avvisas från sin arbetsplats. De arbetsgivare som deltar i studien 

ger den arbetstagare som varit på jobbet i ett påverkat tillstånd en chans att gå hem och 

nyktra till. Det är upp till varje enskild arbetsgivare att göra något åt problematiken om 

situationen upprepar sig. Snarast, helst dagen efter uppkommen situation, ska chefen kalla 

till nytt möte. En respondent påpekar att det kan vara bra att bestämma tid för sådant möte 

redan vid hemskickandet. Vid samtalet har den hemskickades chef en chans att visa 

konsekvenserna av frånvaron som uppstod. Kanske blev någon tvungen att jobba över, 

möten fick kanske ställas in och eventuella kunder möttes av en stängd kontorsdörr. Vid 

mötet med en arbetstagare kan även en facklig representant eller stödperson medverka. Ett 

av de mest effektiva sätten för att få en arbetstagare att vakna till och inse att den verkligen 

har ett missbruk, är när dennes chef sätter sig ner med personen och påvisar konsekvenserna 

av arbetstagarens agerande. En arbetsgivare berättar: 
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”När vi tar in konsulter i området inom droger och alkohol 

säger de att det effektivaste sättet är när chefen sätter sig och 

visar att det här är konsekvenserna, det här är vad vi har 

uppfattat, det är det bästa sättet att få personen att vakna till.” 

 

En respondent säger att känner en chef att denne inte kan hantera problematiken på egen 

hand kan denne, om möjligheten finns hos arbetsgivaren, kalla in intern hjälp. Existerar 

ingen sådan eller att den hjälp som finns inte är tillräcklig kan företagshälsovården
145

 kallas 

in som extern hjälp.  

 

Några av respondenterna berättade att gemensamt med företagshälsovården, arbetsgivare 

och arbetstagare som problematiken gäller tas det fram en rehabiliteringsplan. I en utredning 

om vilken behandling som är den rätte för denna individ ska det tydligt framgå vilka 

åtgärder som ska vidtas. En av respondenterna säger att företagshälsovården arbetar också 

med att tidigast möjligt fånga upp en missbrukare för att undvika ett missbruk. Fångas en 

missbrukare upp snabbare kan det vara enklare att få tillbaka denne i arbete. 

 

Erkänner en arbetstagare att det existerar ett missbruksproblem kan personen i fråga 

tillsammans med sin arbetsgivare och exempelvis företagshälsovården ta fram en 

handlingsplan. Upprättas en överenskommelse om att en arbetstagare ska gå på behandling, 

uppger sex av åtta arbetsgivare att de väljer att skriva detta ner i ett avtal. Avtalen ska 

undertecknas av både arbetsgivare och arbetstagare. Kontraktet skrivs på en viss längd och 

klarar en arbetstagare av att fullfölja kontraktet görs det senare ett rehabiliteringsavslut. 

Vissa arbetsgivare skriver även in vilka konsekvenser en avbruten handlingsplan kan få. 

Några arbetsgivare anser att kontraktet är en slags motivationshöjare för en arbetstagare att 

bli fri från sitt missbruk. En av arbetsgivarna säger följande om att skriva kontrakt: 

 

”Då skriver man ett kontrakt och kontraktet är ju en morot för 

att motivera medarbetaren med problematiken. Motivera den till 

att fullfölja.” 

 

Tanken med att skriva dessa kontrakt är att motivera arbetstagaren men också för att 

arbetsgivare inte vill förlora sin medarbetare. En arbetsgivare säger även att det kan vara 

tvunget att skriva två avtal. Ett för själva behandlingen och ett annat i fall lönesättningen blir 

förändrad.  

 

De två arbetsgivare som inte använder sig av skrivna avtal säger att de tillsammans med 

arbetstagaren kommer fram till en muntlig överenskommelse hur de ska gå till väga för att få 

bukt med sitt missbruk. En arbetsgivare beskriver överenskommelsen på följande sätt:  

 

”Vi har inget avtal, eller jo, ja det är mer muntligt. Det blir mer 

att vi sätter oss ner tillsammans och antecknar vad vi ska göra.” 

 

Respondenterna förklarar att arbetsgivare har en skyldighet att stötta en arbetstagare med ett 

missbruk. Det kan ske på olika sätt, men de flesta stödinsatser som arbetsgivare ger, innebär 

                                                 

145
 Jobbar bland annat förebyggande tillsammans med arbetsgivare. Arbetsgivare kan ta hjälp av dessa för att 

undersöka riskerna samt få förslag till förbättring av arbetsmiljön. (www.previa.se) 

 



32 

 

en kostnad. De intervjuade arbetsorganisationerna som deltagit i studien har olika åsikter när 

det kommer till vilket ekonomiskt stöd de kan erbjuda en arbetstagare om personen behöver 

rehabilitering. Gemensamt för alla är att de erbjuder en arbetstagare som har ett missbruk 

stöd i form av samtal och hjälp från företagshälsovården. Fyra stycken arbetsgivare står för 

hela kostnaden om det gemensamt med företagshälsovården har gjorts en överenskommelse 

om att individen ska till ett rehabiliteringscenter. Även provtagningar ingår. En av 

respondenterna anser att arbetsgivare ska betala hela summan eftersom alkoholism räknas 

som en sjukdom. Några arbetsgivare utger sig inte för att betala en viss summa utan säger att 

de är beredda att satsa en hel del pengar för att behålla sin arbetstagare. De vill att en 

arbetstagares missbruk avhjälps och ser helst att problemet blir löst. Respondenten säger 

följande:  

 

”Vi är ju beredda att satsa ganska mycket pengar på att, ja 

behandlingar och sånt. För det är ju ohållbart att ha kvar en 

person med alkoholproblem. Då vill man ju hellre att det blir 

löst.” 

 

En arbetsgivare säger att de kan betala halva kostnaden om de har en arbetstagare som åker 

till ett behandlingscenter. Dock får denna arbetstagare till en början lägga ut kostnaden själv 

och först när dennes arbetsgivare ser att arbetstagaren klarat behandlingen betalas 

ersättningen ut retroaktivt. 

 

Arbetsgivare kan teckna en försäkring som täcker halva rehabiliteringskostnaden. Något 

som inte ska glömmas bort är att om en arbetstagare bryter kontraktet och inte fullföljer 

rehabiliteringen, kan denne bli återbetalningsskyldig till sin arbetsgivare. 

 

Ett annat stöd som även kan vara en trygghet för en arbetsgivare, är alkolås.
146

 Under några 

intervjuer samtalades det om detta. Några arbetsgivare hade redan installerat alkolås i sina 

företagsbilar medan andra talade om att det kunde vara en förebyggande åtgärd. De ansåg 

det vara ett sätt att fånga en missbrukare. Blåser en arbetstagare i munstycket och mätaren 

visar utslag, kan inte bilen startas. Alkolåset är givetvis en kostnad för en arbetsgivare men 

också en form av trygghet. Det ger en viss kontrollmöjlighet över att deras arbetstagare 

verkligen är alkoholfria. En respondent talar om vad denne anser om alkolås: 

 

”Jag tycker det är tryggt. Vi vill veta att de bilar som är ute på 

stan och det står arbetsgivarens namn på har nyktra förare. Det 

är faktiskt ett bra sätt med alkolås.” 

5.2.2 Rättigheter  

Arbetsgivare har givetvis inte bara skyldigheter, utan också rättigheter säger en av 

respondenterna. En av dessa är att ställa krav på sina arbetstagare. Det yttersta ansvaret är 

varje enskild arbetstagares, givetvis med det stöd från sin arbetsgivare som denne är 

berättigad.  

För att en behandling ska fungera tillfredsställande krävs det att en arbetstagare aktivt 

medverkar och är motiverad att bli fri sitt missbruk, säger flera av respondenterna. Individen 

kan inte luta sig tillbaka och förvänta sig att få hjälp automatiskt. Det krävs en stor 
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ansträngning av en arbetstagare för att klara av att ta sig ur sitt missbruk. Det är varje 

enskild arbetstagare som är ansvarig för sin rehabilitering med stöd av sin arbetsgivare. En 

av respondenterna resonerar vidare om det stöd arbetsgivare kan ge: 

”Ja men det är ganska enkelt, de måste ställa upp på de krav 

som vi kommer fram till gemensamt med företagshälsovården. 

Ska vi göra en plan så förutsätter vi att de ställer upp på det.” 

En arbetsgivare säger att om en arbetstagare som har ett missbruk ställer upp på 

rehabilitering gör de också det. Dock är respondentens arbetsgivare sträng om en 

arbetstagare nekar. De anser att om en arbetstagare inte vill medverka kan individen inte 

heller arbeta kvar hos sin arbetsgivare. Här kommer återigen arbetsgivarens makt in i bilden: 

har ett avtal upprättats med en arbetstagare som denne inte uppfyller, kan arbetsgivare, om 

misskötsel föreligger, säga upp en arbetstagare.  

I rehabiliteringsavtalet kan det stå vilken typ av rehabilitering det är överenskommet om. 

Målet med rehabilitering är att en arbetstagare åter ska kunna återgå till sin anställning hos 

sin arbetsgivare och därmed kunna fullgöra sina åtaganden enligt anställningsavtalet. Enligt 

de riktlinjer som är uppsatta ska en arbetstagare med ett missbruksproblem få stöd med 

rehabilitering. Det är viktigt att motivera en arbetstagare att acceptera hjälpen att bli fri från 

sitt missbruk. En respondent säger: 

 

”Vårt mål är ju alltid, ja det ska vara, att få tillbaka 

medarbetaren till arbetet igen.” 

 

I själva rehabiliteringen kan det också bli nödvändigt med en omplacering av en 

arbetstagare. Att låta en arbetstagare med ett missbruksproblem arbeta ensam är inte det 

mest lämpliga. Ändrade arbetsuppgifter såsom schemaändringar och frångående från 

ensamarbete kan också bli aktuella. En respondent säger att det är varje chefs ansvar att hitta 

en lösning för arbetssituationen: 

 

”Vi som arbetsgivare har ett ansvar över våra arbetstagare. I 

alla fall här, om vi måste omplacera någon, försöker vi hitta 

lämpliga arbetsuppgifter, allt för att underlätta, ja om det 

behövs.” 

 

Ibland räcker inte stödet som ges från företagshälsovården till. De anser kanske att en 

arbetstagare behöver mer stöd än bara samtal. I samråd med en arbetstagares arbetsgivare 

kan företagshälsovården rekommendera behandlingscenter alternativt deltagande i öppen 

vård.
147

  

 

Några av de intervjuade arbetsgivarna har kontakt med behandlingscentras dit de kan skicka 

arbetstagare med missbruksproblem. Har en arbetsgivare tagit ett beslut att skicka en 

arbetstagare på behandlingscenter, menar en av de intervjuade arbetsgivarna att det är en 

självklarhet att åka och hälsa på. De säger att detta ingår i deras rutin för 

långtidssjukskrivningar. Där står det att kontinuerligt ha kontakt med sina arbetstagare. Det 
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är viktigt för en arbetstagare att få vetskap om att denne är saknad och behövd på sin 

arbetsplats. Respondenten säger: 

 

”Vi åker och hälsar på dem om de är på behandling. Det är en 

policy vi har när det kommer till långtidssjukskrivningar.” 

 

Bestäms det tillsammans med företagshälsovården eller enbart med en arbetsgivare att en 

arbetstagare med en missbruksproblematik ska besöka Anonyma Alkoholister ett antal 

gånger i veckan ska detta dokumenteras i den behandlingsplan som framställs, säger flera 

respondenter. Skulle en arbetstagare strunta i att gå på mötena får dennes arbetsgivare reda 

på detta eftersom det finns en kommunikation mellan Anonyma Alkoholister och 

arbetsgivare i dessa fall.  

 

Några respondenter understryker att följs inte den framtagna rehabiliteringsplanen bryter en 

arbetstagare mot avtalet och konsekvenser kan uppstå. I det skedet kan nya diskussioner 

föras på tal om en arbetstagare ska bli uppsagd. En arbetsgivare beskriver ett avvikande från 

gjord behandlingsplan som en tydlig signal från en arbetstagare att denne inte riktigt vill bli 

fri sitt missbruk och struntar i gjord behandlingsplan. I och med detta måste också en 

arbetsgivare på något vis sätta ner foten och säga att det är nog. Arbetsgivare har ett ansvar 

för sina arbetstagare men ansvaret tar också slut vid en punkt. Följande uttrycker en av 

respondenterna kring att en arbetsgivares ansvar tar slut någonstans: 

”Får vi signaler att arbetstagaren inte går på sina avtalade AA 

möten, ja nu är han inte här, ja men då blir det nästa diskussion 

men får ha, ska du gå eller bli uppsagd. Någonstans måste man 

ju sätta ner foten också. Här är chansen du har liksom.” 

Två arbetsgivare berättar hur de går tillväga om en arbetstagare återvänder till sitt arbete 

efter att ha varit på behandling. Tanken är att en arbetstagare efter avslutad behandling ska 

återgå till sitt arbete igen. Dock är det upp till varje enskild chef att ta sitt ansvar för sin 

arbetstagare. Tillsammans bör de utarbeta en plan om hur de ska följa upp problematiken. 

Det kan ske genom samtal med den berörda om hur det går och hur kommunikationen om 

detta ska fortlöpa. Ofta bestäms det att det ska finnas uppföljningsmöten. De kanske 

kommer mer tätt i början och avtar med tiden. Det kan även vara på det viset att en 

arbetstagare får en stödperson från sin arbetsplats som denne kan vända sig till. I vissa fall 

kan det finnas krav på att också efter avslutad behandling medverka i Anonyma 

Alkoholisters möten.  

5.3 Svårigheter och möjligheter 
En av respondenterna berättar att en av svårigheterna kring problematiken alkohol- och 

drogmissbruk är att ämnet är tabubelagt. Det kan vara svårt att få en arbetstagare att erkänna 

sitt missbruk. En annan svårighet runt ämnet kan vara att medmänniskorna till en 

missbrukare inte vet hur de ska ta upp problemet med sin kollega eller chef och därmed 

avvaktar att berätta något. De kanske inte heller vågar berätta något av rädsla för vad en 

kollega ska säga. Det kan vara svårt att på ett avslappnat och förtroendeingivande sätt 

konfrontera sin kollega och fråga hur det egentligen står till. Många gånger hittar 

medmänniskorna ursäkter till varför en kollega beter sig annorlunda, inte agerar som vanligt 

eller visar tecken på att vara berusad på arbetet. Förmodligen är de inte ens medvetna om att 

de gör på detta vis. Med detta i tanken kan det vara orsaken till att det ibland kan ta flera år 

att komma underfund med att en arbetstagare har ett missbruk. I det skedet kan ett missbruk 

redan ha gått alldeles för långt. Lojalitet till en kollega bidrar tyvärr ofta att ett missbruk 
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förstärks eller att problemen kvarstår, kanske till och med förvärras. Att tiga som 

medarbetare får ofta till följd att ett missbruk accepteras, vilket också möjliggör ett fortsatt 

missbruk. Samma respondenter beskriver en svårighet med att berätta om att en misstanke 

finns om missbruk på följande vis: 

 

”Sen tror jag det tar alldeles för lång tid innan någon törs säga 

att; hur är de? Jag menar, när man som arbetskamrater, man 

hittar på ursäkter och förmodligen inte alls medveten om det. 

Det är det vanligaste tror jag.” 

 

Det kan ifrågasättas om det finns några möjligheter för en arbetsgivare om en arbetstagare 

har ett missbruk. En respondent belyser att den stora möjligenheten egentligen tillhör en 

arbetstagare. Möjligheten är att en arbetstagare har möjligheten att bli fri från sitt missbruk 

och kunna börja fungera normalt i arbetslivet igen. Har en arbetstagares chef tagit sitt ansvar 

och dokumenterat avvikande beteenden och händelser och därmed lyckats fånga en 

arbetstagare har denne lyckats. För en arbetsgivare är den stora möjligheten att få tillbaka sin 

arbetstagare i arbete och därmed också kanske undvika en ekonomisk och/eller 

personalmässig förlust. 

5.4 Dilemman som kan uppstå i och med missbruk 
Flera av respondenterna nämner att ett missbruk i många fall kan uppdagas av en chef eller 

kollegor genom att en arbetstagare har mer och mer frånvaro på jobbet. Finns det en 

missbrukare på arbetet kan detta uppmärksammas genom fler måndagssjukskrivningar och 

en upprepad frånvaro. Detta är tydliga tecken på att något inte står riktigt rätt till. Omgående 

efter att dessa signaler uppfattats, att något inte står riktigt rätt till, ska chef ta initiativ till 

samtal med berörd individ. Vissa signaler som kan tyda på missbruk kan vara sämre 

arbetsprestation och bristande motivation. En ökad korttidsfrånvaro samt dåliga 

bortförklaringar kan också det vara signaler. Något som vanligen finns med i bilden är att en 

arbetstagare förnekar att denne är missbrukare.  

 

Efter att samtal har skett med en arbetstagare är nästa steg är att ta fram en behandlingsplan. 

Tre respondenter framhåller hur viktigt det är att en chef är tydlig i sina riktlinjer och 

klargöranden samt vilka konsekvenser avsteg från en behandlingsplan kan medföra. I vissa 

fall kan avvikelser från en behandlingsplan resultera i att en arbetsgivare säger upp sin 

arbetstagare eller säger åt personen i fråga att säga upp sig själv. Nekar en arbetstagare 

istället till att medverka i rehabiliteringen kan dennes chef i princip med omedelbar verkan 

säga upp personen i fråga. Genom att inte delta i en rehabilitering tar en arbetstagare 
ställning till att fortsätta sitt missbruk och förlora jobbet. I en sådan situation är det viktigt 

att en arbetstagares chef tydligt visar för sin arbetstagare att denne behövs på arbetsplatsen 

och att denne förväntas utföra sitt arbete enligt avtal. Det kan också vara läge att trycka på 

hur betydelsefullt det är att söka hjälp i tid. En respondent resonerar vidare:  

 

”Vill inte arbetstagaren delta i den behandling som vi föreslår, 

måste vi föra en diskussion på om hon eller han kan vara kvar 

hos arbetsgivaren. Vi kan inte ha personer här som är 

påverkade. Alla våra medarbetare är viktiga och behövs på sitt 

sätt men vill de inte satsa på att bli fri missbruket kan vi inte 

göra något.” 
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Något som några av respondenterna nämner är att det ibland kan vara på det viset att en 

arbetstagare nekar rehabilitering och stöd från sin arbetsgivares sida. Sköter en arbetstagare 

sitt arbete utan anmärkning får det vara på det viset. Dock framgår det att en arbetstagares 

chef håller ett extra öga på sin arbetstagare i fall situationen skulle förändras. Skulle en 

arbetstagare avstå från att delta i behandling som dennes arbetsgivare i samråd med 

företagshälsovården kommit fram till kan dennes arbetsgivare välja att säga upp personen. I 

och med det slutar arbetsgivaransvaret att gälla.  

 

Två arbetsgivare säger sig inte direkt arbeta med några förebyggande åtgärder, exempelvis 

ta fram tillgängliga policys. En av respondenterna nämner att det finns en koncernpolicy 

men denna försöker arbetsgivaren korta ner för att göra den mer tillämplig för arbetstagarna. 

Arbetsgivaren förklarar orsaken till att de inte för tillfället arbetar med några förebyggande 

åtgärder är att de inte finner det akut i dagsläget: 

 

”Det är inte så många som har den problematiken här, känns 

inte så akut att arbeta med frågan då.” 

Har det upprättats avtal om att en arbetstagare ska genomgå någon slags behandling, 

rekommenderar några arbetsgivare sina arbetstagare att komma på arbetsplatsträffar. Att 

komma på en arbetsplatsträff ger en arbetstagare en möjlighet att berätta för sina kollegor 

om vad det är som händer. Det kan vara bra att en arbetstagares kollegor är medvetna om att 

en kollega är under behandling. Går en arbetstagare från arbetet ibland, till exempel för 

provtagning eller Anonyma Alkoholisters möten, eller överhuvudtaget inte är på arbetet, kan 

annars även detta ge upphov till skvaller för de oinvigda kollegorna. Att berätta om sitt 

missbruk kan vara genant och därför säger några arbetsgivare att det inte är ett måste utan 

det är ett fritt val. En av respondenterna säger:  

”Vi förespråkar ju att medarbetaren kommer på arbetsplats -

träffarna, berättar för sina arbetskamrater vad det är som 

händer men det är ju ett eget val att vilja göra det.” 

 

En respondent berättade om en arbetstagare som blev erbjuden rehabilitering och tackade ja. 

Personen kom på en arbetsplatsträff och berättade om sin problematik. Personen fick bra 

stöd och positiv återkoppling av sina kollegor. Många hade förstått att det fanns en 

problematik, men inte vågat säga något.  

 

Ett annat dilemma som fem av respondenterna nämner är att det kan uppstå att människor 

och även materiel/egendom kan bli skadade som följd av dåligt omdöme på grund av ett 

missbruk. Detta kan senare leda till ökade kostnader för en arbetsgivare i form av 

exempelvis sjukskrivningar och reparationskostnader. En sjukskrivning kan innebära att en 

arbetsgivare måste ta in en vikarie. En vikarie kanske inte heller kan sköta alla de uppgifter 

som den sjukskrivne kunde vilket kan leda till en minskad effektivitet i exempelvis 

produktionen. En respondent förklarar hur det kan vara:  

 

”Tyvärr kan missbruket innebära ökade kostnader för oss om 

arbetstagaren måste på behandling. Att ta in vikarie blir dyrt 

och många gånger kanske den saknar fullständig kompetens” 

 

En respondent påpekar att det i situationer som dessa kan vara svårt att ha full tilltro till en 

arbetstagare. Personen syftar på är att vid ett samtal kanske det inte går att fullständigt lita på 
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personen utan kanske behöver kontrollera den information som framkommer. På följande 

vis uttrycker sig en av respondenterna:  

 

”Efter det som varit kan det vara svårt att lita på personen helt. 

Man misstror dem nog lite grann. Kanske dumt att säga, men 

ibland får man kolla upp så att det som sägs verkligen 

stämmer.” 

 

Nästan alla respondenter betonar att det är en arbetsgivares ansvar att arbetsmiljöarbetet 

sköts. Dock understryker respondenterna att det också finns ett medarbetaransvar. 

Försvinner en arbetstagare från arbetet kan kollegor börja skvallra bakom ryggen, vilket kan 

skapa oro i den psykosociala arbetsmiljön. Det är lätt att det uppstår skvaller om varför en 

arbetstagare ofta är sjukskriven på måndagar, visar symptom på bakrus och vidare. De 

kanske anar att något inte står rätt till men av rädsla för att äventyra en kollegas anställning 

hos sin arbetsgivare vågar de inte berätta något om sina misstankar. De kanske tror att de 

hjälper sin kollega genom att inte berätta något för sin chef. Att ljuga för att skydda en 

kollega hjälper inte en arbetstagare att bli frisk, utan det stödjer istället ett fortsatt missbruk. 

En respondent pekar på att det i deras policy står att om en medarbetare lägger sig i eller 

ifrågasätter en kollegas beteende är det att bry sig om.  
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6. Diskussion 
Det övergripande syftet med uppsatsen var att kartlägga hur några arbetsorganisationer 

hanterar problematiken kring alkohol- och andra drogproblem bland arbetstagare. Mer 

specifikt ville jag undersöka hur gällande arbetsgivaransvar och policys i praktiken efterföljs 

utifrån ett arbetsgivarperspektiv, vilka möjligheter och hinder som kan identifieras. 

Frågeställningarna var: Hur ser processen ut, ur ett arbetsgivarperspektiv, från det att ett 

drogrelaterat problem har identifierats på en arbetsplats till dess att arbetsgivaransvaret har 

fullföljts? Vilka svårigheter och möjligheter kan identifieras av en arbetsgivare i samband 

med drogproblematiken hos en arbetstagare? Vilka rättigheter och skyldigheter har en 

arbetsgivare gentemot en arbetstagare? Vilka dilemman kan uppstå? Finns det någon slags 

uppföljning på en rehabilitering och hur ser den ut? 

 

Det absolut viktigaste som poängteras av alla respondenter är att det eftersträvas att ha en 
drogfri arbetsplats. Det framhålls att droger och arbete inte hör ihop. Skulle en situation 

uppstå där en arbetstagare har ett missbruk har de flesta arbetsgivare rutiner för hur de 

ska/bör gå till väga. Både de arbetsgivare som intervjuats och enligt Arbetsmiljölagen har 

arbetsgivare det yttersta ansvaret när det handlar om arbetsmiljö. De har ett ansvar att 

förebygga och förhindra att arbetstagare drabbas av ohälsa och olycksfall på sin arbetsplats. 

Ansvarig chef ska också se till att det finns en skriftlig alkohol- och drogpolicy.  

 

Några respondenter framhåller att ämnet kring alkohol och andra droger på en arbetsplats är 

tabubelagt och många vågar inte tala om ifall det finns misstankar om missbruk. Ett 

missbruk uppdagas i många fall i samband med en ökad frånvaro från arbetet. En följd av 

dåligt omdöme på grund av ett missbruk på en arbetsplats, kan innebära skador på materiel 

och andra inventarier Även den psykosociala arbetsmiljön kan skadas, exempelvis genom att 

arbetsgivare och kollegor börjar brista i tilltro till en arbetstagare. 

 

Enligt Sveriges lagar och bestämmelser skyddas en arbetstagare via sitt anställningsavtal om 

det uppdagas att denne har ett missbruk. Arbetsgivare kan tillsammans med sina arbetstagare 

utforma en missbrukspolicy. Det gör att arbetstagare redan vid utformandet av policyn kan 

göra sin åsikt hörd och kanske förtydliga delar av policyn. Är personalen delaktiga blir 

förankringen av den slutgiltiga policyn enklare. Även om Arbetsmiljölagen säger en sak kan 

det ibland vara svårt att tillämpa allt i praktiken. Detta eftersom varje situation och individ är 

unik och måste betraktas därefter. Vid varje tillfälle problematiken uppmärksammas på en 

arbetsplats blir arbetstagare mer medvetna och lär sig något. Den kunskap som kan inhämtas 

av erfarenhet och sedan tillämpas vid ett senare tillfälle är av godo. Några respondenter 

nämner att problematiken inte gjort sig synlig speciellt ofta hos dem. Detta är förstås bra, 

men att ha en alkohol- och drogpolicy redo i fall problemet skulle uppstå är givetvis en 

fördel. Detta ger arbetsgivare en beredskap för problemet, och ett missbruk kanske kan 

hejdas snabbare. 

 

På en arbetsplats arbetar människor ofta sida vid sida, men de är samtidigt individer med 

olika bakgrunder och varierad livserfarenhet. För att arbetet ska flyta på smidigaste sätt, 

krävs det att varje arbetsplats enas om vissa normer som ska gälla. Vissa normer kan vara 

dolda och några respondenter tyckte att vissa normer inte ska behöva uttalas, utan ses som 

självklarheter. En av dessa är drogfrihet på arbetsplasten; arbete och droger hör inte ihop. 

Bryter någon mot denna norm kan detta komma att försämra både den fysiska och 

psykosociala arbetsmiljön. Detta kan också innebära risker för både arbetstagare och 

kollegor. En annan norm som också tillhör de oskrivna reglerna är att komma till arbetet. 
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Många missbrukare får en ökad frånvaro i form av måndagssjukskrivningar. Även detta är 

att bryta mot normen.  

 

Förekommer det misstanke om att en kollega har ett missbruk anser respondenterna att det 

också föreligger ett medarbetaransvar, kollegor ska värna om varandra. Misstänker en 

kollega att en annan kollega har ett missbruk ska denne delge närmaste chef detta. Denna 

norm är oskriven men dock ändå självklar för alla respondenter, det är allas ansvar att agera. 

Att berätta om sina misstankar ligger det inget ont i utan snarare det motsatta. Resultatet 

tyder på att arbetsgivare skulle uppskatta om en arbetstagare kom till dem och berättade om 

sina misstankar. Att en arbetstagare uppmärksammar sin chef på problemet gör att de kanske 

kan påbörja processen mot att stoppa ett missbruk tidigare. Att komma till chefen som 

arbetstagare med misstankar om att en kollega har ett missbruk ses som gott 

medarbetarskap. 

 

Några respondenter nämnde i intervjuerna att om det föreligger en misstanke om att en 

arbetstagare har ett missbruk, ska detta dokumenteras. De förtydligade genom att säga att 

dokumentationen skapar en helhetsbild av processen, från misstanke till avslut. Har en chef 

fått signaler om att allt inte står rätt till med en arbetstagare, ska denne omgående ta initiativ 

till ett samtal med den berörde individen. Ofta nekar arbetstagare till att det existerar ett 

missbruk.  

 

Resultatet på min studie visar på att respondenterna har liknande tillvägagångssätt när det 

gäller att hantera problematiken kring alkohol och droger. Några av respondenterna 

förtydligar att har det kommit till det skedet att det är dags för samtal med en arbetstagare 

som misstänks ha ett missbruk, är det viktigt att klargöra syftet med samtalet för den 

berörda. Det är inte alltid det existerar ett missbruk utan en arbetstagare kanske har andra 

förklaringar till sitt beteende, tillexempel annan sjukdom. Nekar individen kan arbetsgivare 

skicka hem sin arbetstagare eftersom de inte accepterar att en arbetstagare luktar alkohol 

eller är påverkad på arbetet. Snarast efter hemskickandet ska arbetsgivare kalla till nytt 

möte. Vid detta samtal har en arbetsgivare chansen att visa vilka konsekvenser det blev av 

frånvaron som uppstod. Hanterar inte arbetsgivare problematiken på egen hand, eller via 

interna resurser, kallas extern hjälp in, såsom företagshälsovård. Tillsammans utarbetas en 

rehabiliteringsplan och i denna ingår vilka åtgärder som ska genomföras. Framkommer det 

att en arbetstagare har ett missbruk, där personen i fråga erkänner, men nekar till behandling, 

säger några arbetsgivare att de inte går vidare med problemet. Blir inte arbetet lidande på 

något vis får det väl vara på det viset. Lagmässigt tar ansvaret slut, men bakom varje 

arbetstagare finns en individ. Arbetsgivare bör se till individen och inte bara till sin 

arbetstagare. I vissa fall kan en arbetstagare vara motsträvig och tänker inte på något sätt och 

vis delta i någon slags behandling. Arbetsgivare måste vid dessa tillfällen vara tydlig i sitt 

budskap och peka med hela handen. De får inte ge upp i första taget. De behöver vara 

övertydliga och ge sin arbetstagare ett ultimatum. Det ena är behandling, det andra är att bli 

avskedad eller att personen självmant säger upp sig. Eftersom arbetet ofta är det sista en 

individ vill förlora kan detta ultimatum innebära att individen måste ta ett beslut. Fortsätta 

dricka och riskera sitt arbete eller godta behandling och därmed också behålla sitt arbete. En 

behandling kan bestå av behandlingscenter, öppen vård eller samtal. Efter avslutad 

rehabilitering sker uppföljningssamtal. Sköter en arbetstagare sina arbetsuppgifter men 

nekar behandling och dennes arbetsgivare säger att okej, det får vara på det här sättet, 

skärper sig många för stunden. Dock återstår problemet och chansen finns att det bara 

eskalerar. I en sådan här situation ger arbetsgivare möjligheten för en arbetstagare att 

fortsätta med sitt missbruk. Skulle arbetsgivare vara hårdare skulle problemet kanske kunna 
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avhjälpas i ett tidigare skede, vilket i längden gynnar såväl individen som arbetsgivare och 

samhället. Erkänner en arbetstagare att denne har ett missbruk har de flesta arbetsgivare 

rutiner på hur de ska/bör gå till väga. I samråd med företagshälsovården beslutas det om 

vilken typ av rehabilitering som ska genomföras.   

 

Uppdagas det att en arbetstagare har ett missbruk och detta är dokumenterad säger några av 

respondenterna att det kan det vara dags att konfrontera vederbörande genom ett samtal. För 

att ett sådant samtal ska vara givande krävs att både arbetstagare och arbetsgivare deltar 

aktivt, och att detta kan äga rum som en naturlig del i det dagliga arbetet. Dock sker stor del 

av kommunikationen helt omedvetet. Precis som Olsson säger är det är viktigt att kunna tala 

med varandra på en arbetsplats och därmed finns det ett värde i att lägga tid på att lära sig 

kommunicera med varandra. Finns ett förtroende mellan parterna, kommer 

kommunikationen oftast att bli enklare. Dyker ett problem upp kanske arbetstagare känner 

förtroende för varandra eller för sin arbetsgivare och vågar därmed också tala om problemet. 

Det kan exempelvis vara om någon misstänker ett missbruk. Istället för att avvakta och se 

om det blir någon förbättring, tar arbetstagare omedelbart tag i saken och går till sin chef för 

att berätta om sina misstankar. 

 

Både Nilsson och mina respondenter påtalade att ska det ske ett samtal med en arbetstagare 

som misstänkts ha ett missbruk krävs det en tydlig och direkt kommunikation sinsemellan. 

Det krävs också ett tydligt ledarskap. Samtalet ska leda någonvart. Målet för samtalet är att 

få en arbetstagare att erkänna sitt missbruk eller komma fram till en behandlingsplan. En 

chef bör kunna samspela med sina arbetstagare på ett sådant sätt att denne kan leda 

förändringar som måste göras. Respondenterna säger att ett missbruk på en arbetsplats inte 

är accepterat och det är varje chefs ansvar att komma till rätta med problemet. En förändring 

måste göras på det viset att det är missbruket som ska bort från en arbetsplats. En chef bör 

poängtera de krav som ställs, vilket stöd de som arbetsgivare kan ge och informera om vilka 

konsekvenserna kan bli. Desto tydligare kommunikation, desto bättre. En chef bör på egen 

hand eller i samråd med företagshälsovården få sin arbetstagare motiverad och inspirera 

denne till behandling. Det är viktigt att en missbrukare ser målet framför sig, att bli fri från 

sitt missbruk och arbeta kvar hos sin arbetsgivare.  

 

Nilsson framhåller att arbeta som chef inom en arbetsorganisation innebär en beslutsfattande 

ställning och ett ansvar. För att få en fungerande verksamhet krävs att en chef får sin 

personal att arbeta effektivt, handlingskraftigt och ansvarsfullt. För att få arbetstagare att 

agera på önskat vis måste chefen ägna tid åt att lära känna sina arbetstagare och se vilken 

kunskap de besitter. Genom att skapa en dialog med sin personal, ökar chefen möjligheterna 

att det totala arbetet förbättras. Även om det förs en dialog sinsemellan är det viktigt att ha 

ett förtroende för den andra parten för att våga berätta om att det finns en misstanke om 

missbruk hos en arbetstagare. Existerar det ett gott arbetsklimat på en arbetsplats där alla 

medverkande känner att de kan lyfta känsliga ämnen, kan det vara enklare att föra 

problematiken på tal. 

 

Både Arbetsmiljölagen och mina respondenter poängterar att arbetsgivare har en skyldighet 

att stötta sina arbetstagare. Vilket ekonomiskt stöd arbetsgivare kan erbjuda varierar men 

dock innebär det ofta en kostnad. Att ha en arbetstagare som är missbrukare kostar ofta stora 

pengar för en arbetsgivare. Det innebär kostnader för sjukfrånvaro, vikarier och 

produktionsbortfall. Därför anser respondenterna att det är av betydelse att snarast om ett 

missbruk uppdagas, ta tag i problemet och hjälpa en arbetstagare ur sitt missbruk på bästa 
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vis. Arbetstagare är viktiga och de flesta arbetsgivare satsar stora pengar för att åter få dem i 

arbete.  

 

Respondenterna pekade på att både människor, och materiel/egendom kan bli skadade som 

följd av dåligt omdöme på grund av ett missbruk, vilket senare kan leda till ökade kostnader 

för en arbetsgivare i form av exempelvis sjukskrivningar och reparationskostnader. Detta 

innebär att en arbetsgivare kanske måste ta in en vikarie. Vikarien kanske inte heller kan 

sköta alla de uppgifter som den sjukskrivne kunde vilket kan leda till en minskad effektivitet 

i exempelvis produktionen. Skulle en missbrukare möta kunder eller liknande samtidigt som 

denne är påverkad kan det skada arbetsorganisationens rykte, och i förlängningen även dess 

ekonomi. En arbetsgivares kunder kan prata sinsemellan om att de mött en påverkad person i 

samband med kontakten med organisationen och ryktet sprider sig fort. Ryktet kan medföra 

att andra arbetsgivare inte vill vara i kontakt med organisationen där den påverkade arbetar. 

Det kan bidra till en minskad efterfrågan på en arbetsgivares produkter.  

 

Några av de intervjuade arbetsgivarna indikerade att ett missbruk hos en arbetstagare kan 

påverka dennes arbetskapacitet negativt. Tilldelade arbetsuppgifter kan vara svåra att sköta 

på grund av drogpåverkan. En drogpåverkad person kan göra dåliga bedömningar i sitt 

arbete och därmed utsätta sig själv och andra för fara. En olycka på en arbetsplats kan vara 

en konsekvens av detta. I exempelvis tung industri kan en arbetsplatsolycka ge förödande 

konsekvenser. En arbetstagare kanske är ouppmärksam och kanske tappar tungt gods, 

programmerar en massproducerande robot fel eller på annat sätt missköter sina sysslor vilket 

medför att tillverkningen skadas. Att vara ute och köra med firmabilen onykter kan givetvis 

också orsaka skada, både materiellt och ryktesmässigt.  

 

Under intervjuerna med mina respondenter framkom det att föreligger det en problematik 

kring alkohol och droger på en arbetsplats, har inte bara en arbetsgivare skyldigheter 

gentemot sina arbetstagare, utan även rättigheter. Ska en arbetsgivare hjälpa en arbetstagare 

ekonomiskt eller med ett psykosocialt stöd ställs det också krav. En respondent poängterade 

att ställer en arbetsgivare upp ska också en arbetstagare aktivt medverka i sin behandling. I 

rehabiliteringsarbetet är det viktigt att komma ihåg att målet är att få bort ett missbruk från 

en arbetsplats och inte missbrukaren i sig. Målet med en rehabilitering är att åter få en 

arbetstagare att kunna återgå till sin anställning hos sin arbetsgivare och därmed kunna 

fullgöra sina åtaganden enligt anställningsavtalet. Det finns olika typer av 

rehabiliteringsformer. I samråd med inblandade tas beslut om vilken form som ska 

tillämpas. Allting dokumenteras och avviker en arbetstagare från den gjorda 

överenskommelsen kan konsekvenser uppstå. Arbetsgivare måste sätta ner foten och säga att 

nu är det nog. Uppsägning kan vara en möjlig konsekvens. 

 

Ahrne tydliggör att det innebär ett åtagande att tillhöra en organisation. Varje 

arbetsorganisation har sina krav på sina medlemmar. Respondenterna poängterar att om en 

arbetstagare väljer att delta i organisationen anser de att de också säger ja till att hålla sig 

drogfri på arbetet. Ahrne beskriver också att arbeta inom en arbetsorganisation innebär att 

sträva mot samma mål. Det kan vara vägen till en slutgiltig produkt eller tillhandahållande 

av en tjänst. Arbetstagare är i förhållande till en organisation utbytliga. Det kan handla om 

att en arbetstagare har ett missbruk och inte sköter sina arbetsuppgifter. Individen nekar 

behandling och dennes arbetsgivare kan därmed inte behålla personen i arbete. En 

respondent säger att det är ett tråkigt tillvägagångssätt men dock något som ibland måste 

ske. Arbetsorganisationen är en typ av organisation som människan är i kontakt med under 

sitt liv. En grundläggande faktor i att vara deltagare i en organisation är tillhörigheten. Har 
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det beslutats om att en arbetstagare ska gå på behandling kan det för en arbetstagare kännas 

som att tillhörigheten blir svagare till organisationen och dess medlemmar. Precis som några 

respondenter betonade är det viktigt att i behandlingsfasen göra en arbetstagare medveten 

om hur viktig denne är för organisationen. Utan arbetstagare fungerar inte en organisation. 

Genom att bjuda in till arbetsplatsträffar, besöka personen i fråga under eventuell behandling 

och på annat sätt påvisa en arbetstagares betydelsefullhet, är av stor betydelse.  

 

Flera av respondenterna säger att en av svårigheterna kring problematiken alkohol- och 

drogmissbruk är att ämnet är tabubelagt. En missbrukare erkänner sällan sitt problem i första 

taget. Dessa faktorer tillsammans gör problemet svårhanterligt för omgivningen. Att berätta 

för sin chef eller konfrontera en kollega omedelbart vid misstanke om missbruk kan vara 

jobbigt och många drar sig för att berätta. Vid ett sådant tillfälle handlar det om att vara 

professionell och tänka; om inte jag gör det, vem gör det i sådana fall? Eftersom det är en 

känslig fråga att diskutera avvaktar dock många att berätta något. Lojaliteten som finns 

kollegor emellan kan bidra till detta. Att tiga som medarbetare innebär dock att ett missbruk 

accepteras och att ett fortsatt missbruk möjliggörs. Några respondenter säger att många 

gånger blundar en arbetstagares kollegor för problematiken kring alkohol- och droger. De 

berättar ingenting för varken sin chef eller kollegan om det misstänkts att denne har ett 

missbruk. Många gånger hittar en missbrukares medmänniskor ursäkter till varför individen 

beter sig annorlunda. Att ha en god kommunikation arbetstagare emellan underlättar när det 

är aktuellt att diskutera dessa frågor. Att som chef konfrontera sin personal och fråga hur det 

står till kan vara känslomässigt svårt. En arbetstagare som har ett missbruk blir många 

gånger en mästare på att manipulera sin arbetsgivare och sina arbetskamrater. Psykosociala 

problem kan uppstå om arbetskollegor sinsemellan pratar bakom ryggen på en medarbetare. 

Vågar inte kollegor uppmärksamma sin chef eller att chefen ser problematiken och inte 

vidtar åtgärder kan detta få följder. Skvallret kan fortsätta vilket en arbetsgrupp i längden 

inte mår bra av. Skvaller kan föda annat skvaller vilket kan göra att en arbetsgrupp splittras 

och det uppstår grupperingar. Stämningen på en arbetsplats kan försämras i och med detta. 

Att arbeta på en arbetsplats där en arbetsgrupp är splittrad kan upplevas tråkigt och jobbigt. 

Dessutom ges en möjlighet till en arbetstagare att fortsätta med sitt missbruk vilket kan leda 

till större problem vid en senare tidpunkt.  

 

Respondenterna säger att en möjlighet som framkommer ur problematiken kring missbruk är 

att en arbetstagare har en chans att bli fri sitt missbruk. Det finns en möjlighet att kunna 

börja fungera normalt i arbetslivet igen. Att kunna börja arbeta igenom kan ha andra fördelar 

också. Den gemenskap som kanske saknats tidigare på grund av missbruket, kan återupptas. 

För en arbetsgivare innebär det, om en arbetstagare blir fri sitt missbruk, att de får tillbaka 

en arbetstagare i arbete och därmed kanske också undviker en ekonomisk och/eller 

personalmässig förlust. 

 

I intervjuerna framkom det att i och med att en arbetstagare har ett missbruk kan en frånvaro 

från arbetet öka. Frånvaron kan bidra till att kollegor börjar tissla och tassla om varför en 

kollega är borta. Detta kan påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt. Den 

psykosociala delen av arbetsmiljön är viktig för arbetstagare eftersom arbetet är en social 

förankring och en viktig källa till självbekräftelse och välbefinnande. Överlag verkar 

problematiken kring alkohol och droger inte vara ett alltför vanligt fenomen på de 

arbetsplatser det har skett intervjuer på. Alla respondenter har ändå haft en inblick i 

problematiken. Även om alla inte haft nedskrivna policys, har alla i varje fall fört 

diskussioner kring ämnet med sina arbetstagare på något vis. Detta är även något som några 

av informanterna också nämnt under intervjuerna.  
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Några respondenter förklarar att i och med ett missbruk kanske en individ har manipulerat 

och ljugit i den grad att kollegor och dennes chef tappat allt förtroende för personen. Det kan 

uppstå en spricka i tilliten för den person som haft ett missbruk. Detta kan påverka en 

arbetstagare återkomst till arbetet efter sin rehabilitering. Går en arbetstagare på öppenvård 

och befinner sig delvis på sitt arbete kan nykterheten göra sig synlig. Tilltron som funnits till 

en person kan ha påverkats i den grad att kollegor inte litar på individen i samma 

utsträckning som tidigare. Allt som sägs måste kanske verifieras av någon annan också. 

Detta kan skada en individ psykiskt vilket i sin tur kan leda till andra problem. 

 

Arbetar fortfarande en arbetstagare kvar på en arbetsplats kan detta föda ännu mer oro hos 

individen. Denne kanske känner sig utanför och inte riktigt vet hur denne ska handskas med 

sina kollegor. Skvallret kollegor emellan kan också eskalera och bli alltför stort vilket kan 

skapa splittring inom en arbetsgrupp. Uppdagas ett missbruk hos en arbetstagare och en 

rehabiliteringsplan är framtagen, gynnas oftast en arbetstagares behandling om denne 

berättar för sina kollegor om vad som pågår. Det skulle göra att problemet synliggörs på ett 

helt annat sätt och fler kan stötta och hjälpa på väg mot ett drogfritt liv. Genom att klargöra 

problemet kan vissa frågetecken som funnits hos övriga arbetstagare rätas ut. Klargörandet 

kan medverka till att skvallret minskar. Att veta att en arbetskollega har ett missbruk kan 

göra att en arbetsgrupp börjar diskutera problematiken. Detta kan föra en arbetsgrupp 

närmare varandra genom att de kanske pratar mer om situationen, hur de agerat och hur de 

bör agera i framtiden. 

 

Blir en individ fri från sitt missbruk kan det leda till en ökad social samvaro med andra. På 

arbetstagarens arbetsplats skulle det innebära att individen kan återuppbygga förtroendet hos 

sina kollegor om detta skadats under missbruksperioden. Den psykosociala arbetsmiljön kan 

förbättras och därmed blir också en arbetsplats en tryggare och roligare plats att arbeta på. 

Arbetsgivare slipper, i och med individens nykterhet, dåligt rykte på grund av en påverkad 

arbetstagare. Risken för olyckor på en arbetsplats minskar också, vilket i sin tur innebär 

minskade sjukskrivningar. Arbetsgivare slipper ta in vikarier för den sjukskrivne, vilket är 

ekonomiskt gynnsamt.  

6.1 Egna reflektioner  
Något som har tagits i beaktning under analysen av arbetet är att mina respondenter kan ha 

försökt framstå i bra dager och gav de svar de tror jag eftersökte. Det kan dock inte med 

säkerhet sägas att någon av respondenterna gjort detta, men möjligheten kan inte uteslutas. 

Även om jag fått policys av nästan alla respondenter kan verkligheten vara någon annan. En 
skriven policy är en sak men hur den hanteras och presenteras för arbetstagare är en annan.  

 

Alla arbetsgivare som jag intervjuat poängterade att droger och arbete inte hör ihop. Några 

tyckte det var en självklarhet och några andra tyckte inte ens att det behövde uttalas. De 

arbetsgivare jag intervjuade kanske tror att arbetstagare också tycker det är lika självklart 

med en drogfri arbetsplats. Frågan jag ställer mig i de fallen är, om det är en sådan 

självklarhet, varför uppdagas det i sådana fall att det finns många som är drogpåverkade på 

sitt arbete? Arbetsgivares tro på sina arbetstagare verkar i vissa fall missbrukas. Jag tror att 

arbetsgivare vill tro det bästa om sina arbetstagare och jag tror att de flesta tycker som sin 

arbetsgivare angående drogfritt på sin arbetsplats. Dock tycker jag ändå att det bör uttalas. 

Att föra diskussioner om problematik kring alkohol och droger tror jag medför att 

arbetstagare blir mer uppmärksamma på om det skulle uppstå missbruk på sin arbetsplats. 

Det finns säkerligen många andra områden som skulle behöva diskuteras och arbetsgivare 
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kanske anser att det tar tid från arbetet. Dock tror jag att ett mer förebyggande arbete skulle 

hjälpa arbetsgivare i längden samtidigt som den enskilda individen blir hjälpt. Ledningen tar 

sitt ansvar för arbetsmiljön genom att låta chefer få utbildningar eller föreläsningar om 

ämnet som de sedan själva kan avgöra om de vill vidarebefordra till sin personal. Dock 

tycker jag att alla arbetstagare bör få denna kunskap. Jag tror att med kunskap kan ett 

missbruk upptäckas i ett tidigare skede och därmed även förhindra att ett missbruk går 

längre.  

 

Reflekterade över att två av respondenterna inte säger sig direkt arbeta med några 

förebyggande åtgärder. En respondent hade en koncernpolicy men denna försökte de korta 

ner för att göra den mer tillämplig för arbetstagare hos dem. Den andra arbetsgivaren ansåg 

sig inte behöva arbeta med problematiken eftersom de inte fann det akut i dagsläget 

eftersom arbetsplatsen inte hade några sådana problem. Dock fanns det en policy i fall 

problemet skulle uppstå. Även om en arbetsgivare har knappa resurser, ont om tid eller om 

det helt enkelt inte känns akut att arbeta med problematiken, tycker jag det är viktigt att 

lägga tid på. Jag ifrågasätter om det är accepterat att hantera en arbetsmiljöfråga på det viset. 

Arbetar inte arbetsgivare med något förebyggande arbete, vad beror det på? Finns det inte 

tillräcklig intern kompetens för att hantera det eller har arbetsgivare knappa resurser att 

tillgå?  

 

Även om det förs diskussioner kring problematiken hos de olika arbetsgivare jag intervjuat 

är det min personliga åsikt att det kanske bör göras i större utsträckning. Kanske bör 

arbetsgivare föra fenomenet på tal oftare för att göra sina arbetstagare mer medvetna om 

problematiken. De flesta respondenter låter sina chefer medverka i utbildningar kring 

alkohol och droger, men endast en arbetsgivare låter hela organisationen vara med. Att föra 

diskussioner kring ämnet gör att problematiken uppmärksammas men jag anser att all 

personal bör få genomgå någon slags utbildning i frågan. Desto mer välinformerad och 

kunnig personal och chefer är, desto lättare tror jag det är att uppmärksamma ett problem 

och kanske stoppa det i tid om det uppstår. 

 

Något som inte har diskuterats i studien är om mängden arbetstagare på en arbetsplats kan 

ha någon betydelse för hur en arbetsgivare behandlar arbetstagare med ett missbruk. Det 

finns en medvetenhet hos mig om att detta kanske är något som kan inverka på vilket slags 

ekonomiskt och socialt stöd de kan bidra med. En arbetsgivare med större ekonomisk 

omsättning kanske har de ekonomiska förutsättningarna att bidra med en ansenligare 

summa. Samtidigt kanske de har mindre personlig kontakt med sina arbetstagare och 

anstränger sig kanske inte heller i samma utsträckning i fall individen försvinner från deras 

arbetsplats. En arbetsgivare kanske finner det lätt att hitta en ny arbetstagare att anställa och 

problemet är löst. En arbetsgivare med mindre ekonomisk omsättning kanske inte riktigt har 

de ekonomiska förutsättningar som krävs för att hjälpa en arbetstagare på samma sätt som en 

arbetsgivare med större ekonomisk omsättning eftersom de troligen har en mindre budget att 

röra sig med. De vill kanske hjälpa en arbetstagare att bli fri från sitt missbruk men 

resurserna finns inte. Hos en arbetsgivare med ett mindre antal arbetstagare kan relationen 

mellan kollegor och chef kanske vara mer nära än hos en arbetsgivare med ett stort antal 

arbetstagare. Det kan göra att problemet inte heller lika lätt försvinner i mängden. En nära 

relation kan också bidra till att arbetskollegor kanske vågar prata med varandra på ett annat 

sätt och därmed också vågar uppmärksamma att det finns en misstanke om missbruk. 

Relationen kan också göra att en arbetsgivare kanske inte heller riktigt kan se professionellt 

på problemet. Eftersom endast chefer får ta del av utbildningar kring problematiken krävs ett 

tydligt ledarskap för att förmedla informationen till sin personal.  



45 

 

Att tyda de signaler som kan visa sig i samband med en missbruksproblematik kan upplevas 

svårt. Dock är det av betydelse att i ett tidigt skede försöka fånga upp en missbrukare. Att ha 

kunskap och erfarenhet inom ämnet underlättar säkerligen. Jag anser att arbetsgivare bör 

anstränga sig för att få en arbetstagare att genomgå någons slags behandling, det kan vara 

öppenvård eller vård på behandlingscenter. En arbetsplats är många gånger en outnyttjad 

resurs. Jag tycker det borde gå att involvera en arbetstagares kollegor och chef mer. Kollegor 

och en chef kanske kan hjälpa en missbrukare i form av stöd både på och utanför deras 

arbetsplats.  Stödet kan bland annat bestå av samtal. Att träffa personen utanför arbetet tror 

jag också kan ha viss effekt. Att komma från sin arbetsplats och samtala om annat kan också 

ha betydelse. En chef bör ta ett större ansvar än kollegorna att ha kontinuerliga 

uppföljningssamtal. Jag tycker det är viktigt att ha en långsiktig uppföljning, kanske under 

flera år för att minska risken för återfall. När det kommer till att visa intresse för 

arbetstagarens rehabilitering tror jag det gäller att vara aktsam. Givetvis ska det finnas 

stöttning men gränsen mellan att snoka och bry sig om är minimal. Jag tror att många gånger 

vill en arbetstagare ha stöd utav sina kollegor. De vill kanske att kollegorna frågar hur det är 

och visar sitt stöd genom att finnas till. Dock vill kanske en arbetstagare kanske inte att en 

kollega ställer mer detaljerade frågor som hur det exempelvis var att gå på behandling.  

 

Jag tror absolut att vidden av socialt stöd är otroligt viktigt för ett långsiktigt tillfrisknande. 

Desto mer stöd en arbetstagare kan få från sin arbetsplats, desto bättre. Känner en 

arbetstagare att det finns någon nära till hands att prata med om problemet, kan det 

säkerligen vara en hjälp på vägen. Finns det däremot ingen att prata med och det mest känns 

som om kollegor pratar bakom ryggen, tror jag det är enklare att falla in i gamla mönster 

igen.   

 

Jag tror att ett visst alkohol- och drogmissbruk orsakas av den stress som kan finnas på en 

arbetsplats. Tidigare behövdes fysisk arbetskraft i exempelvis vissa fabriker. Under 1900- 

talet ersattes dessa mer och mer av modernare metoder. I dagens samhälle förlitas det på 

datorer som programmerats för att klara av vissa uppgifter. Det monotona arbetet vid det 

löpande bandet försvinner mer och mer och ersätts av datorer och robotar. Detta kan skapa 

en stress hos äldre individer som inte är lika väl insatta i datorer som den yngre 

generationen. De ser kanske risken att förlora sina jobb på grund av underkvalificering eller 

att deras arbetsgivare eftersträvar en mer effektiv arbetsplats som kan resultera i 

uppsägningar. För att undkomma lite av den stress som detta kan medföra kanske individen 

försöker finna vägar som hjälper denne på traven. Alkohol och droger kan vara en väg som 

individen finner som en väg ut ur stressen. Individen kanske går omkring och är oroad för 

dess framtid och att den nya tekniken på arbetet inte riktigt kan hanteras. En daglig stress på 

arbetet kan göra att när en individ kommer hem, känner denne ett stort behov av att stressa 

av. Att alkohol har en avslappnande effekt är känt, och därför tar sig många människor 

kanske ett glas vin eller en öl efter jobbet. En öl ibland efter jobbet kan lätt bli två. Vidare 

kanske det blir fler, och plötsligt dricks det större och större mängder varje dag. Ölen byts ut 

mot starksprit, och i vissa fall även mot andra sorters droger. Vissa individer kanske tar sig 

något att dricka även innan de åker till jobbet för att kunna hantera den stress som kan 

uppstå på deras arbete. Detta innebär att många människor kommer påverkade eller bakfulla 

till sitt arbete. Dessa människor utgör en allvarlig arbetsmiljörisk för både sig själv och sina 

kollegor på både kort och lång sikt. Genom att vara påverkad på sitt arbete kan även 

felaktiga beslut fattas vilket kan innebära ekonomiska konsekvenser för en arbetsgivare. 

Alla respondenter understryker att det absolut inte är acceptabelt att någon är påverkad på 

deras arbetsplats.  
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Studiens slutsats tyder på att arbetsgivare har likvärdiga tillvägagångssätt när det handlar om 

att hantera alkohol- och drogproblematik på sin arbetsplats. Alla intervjuade arbetsgivare 

trycker på att arbete och droger inte hör ihop. Respondenterna vill att deras arbetstagare 

håller sig drogfria på sitt arbete och inte heller använder droger på sin fritid på ett sådant sätt 

att det kan påverka deras arbete i negativ bemärkelse. Arbetsgivare har uppsatta policys om 

ämnet vilket de förutsätter att deras personal ska ta del av. Finns det ett antal underordnade 

chefer ger företagsledningen dem ansvar över arbetsmiljön för deras personalgrupp. Chefer 

har vissa möjligheter att delta i utbildningar och föreläsningar kring ämnet. De försöker 

tillämpa kunskaper på sin personal och därmed kanske förebygga ett visst missbruk. En 

möjlig åtgärd för att kanske minska risken för att ett missbruk uppstår på en arbetsplats är att 

låta alla arbetstagare delta i någon slags utbildning inom ämnet. Detta skulle kanske 

innebära en kostnad för en arbetsgivare men samtidigt kanske det är billigt jämfört om 

arbetsgivare måste skicka en arbetstagare på rehabilitering. En annan åtgärd som skulle 

kunna tänkas vara möjlig, dock kanske inte uppskattad, är att införa dagliga blåsprov i 

alkomätare. Skulle detta genomföras skulle ingen som är alkoholpåverkad kunna smita 

mellan stolarna och vara påverkad på arbetet. Dock finns det ett problem med detta. 

Blåsprov i alkomätare skulle innebära att enbart de som är alkoholpåverkade får utslag. De 

som är påverkade av andra droger skulle inte fastna i dessa kontroller. Detta skulle 

arbetsgivare dock kunna lösa på det viset att införa kontinuerliga drogtester på sin personal. 

Dock skulle de två sista alternativen kunna motsättas av såväl personal som fackförbund.  

6.2 Fortsatt forskning 
Under studiens gång har det väcks funderingar och tankar hos mig kring andra delar runt 

alkohol- och drogproblematiken. Något som skulle vara intressant att undersöka vidare är att 

se problematiken ur arbetstagares perspektiv. Frågor som skulle vara intressanta att få svar 

på är; hur upplevdes det stöd en arbetsgivare gav, hur blev en arbetstagare bemött av sin 

arbetsgivare och sina kollegor när problematiken kom upp till ytan och hur var 

uppföljningen?   

 

Det skulle även vara intressant att göra en studie utifrån företagshälsovårdens synvinkel. Hur 

ser de på samarbetet de har med olika arbetsorganisationer? Ser de brister i hur 

arbetsorganisationer hanterar situationen med en arbetstagare som har ett missbruk? Skulle 

de vilja ändra på något i det samarbete de har med arbetsgivarna?  
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8. Bilaga 

8.1 Bilaga1 – Intervjuguide arbetsgivare 
 Berätta igen om de etiska riktlinjerna för respondenten. 

Bakgrund 

1. Yrkestitel. 

2. Hur länge har Du arbetat på denna arbetsplats och varför sökte Du detta arbete?  

3. Berätta om Dina arbetsuppgifter och eventuella ansvarsområden som Du har? 

4. Vad har du för utbildningsbakgrund/arbetslivserfarenhet? Har Du fått någon 

internutbildning gällande drogrelaterade problem hos arbetstagare? (exempelvis 

utbildning i Alnas regi?) I så fall, berätta lite om vad den innebar? 

5. Vilka förutsättningar anser Du att Din utbildningsbakgrund har gett Dig för att utöva Ditt 

nuvarande yrke med dess ansvarsområden?  

6. Har Du erfarenhet från liknande problem från andra arbetsplatser, både som arbetstagare 

och som arbetsgivare, som Du känner att Du kan dra nytta av när det gäller 

drogrelaterade problem på denna arbetsplats? I så fall, kan Du ge exempel. 

 

Lagstiftning 

7. Kan Du berätta lite vad lagstiftningen innebär för Dig som arbetsgivare?  

8. Anser Ni att lagstiftningen går att använda som den är eller har Ni gjort 

kompletteringar/ändringar. Vilka slags kompletteringar i så fall och varför? 

9. Utöver lagstiftningen, har arbetsgivaren någon egen rutin och erfarenhet för 

hanteringen av problematiken när det framkommer att en arbetstagare har ett missbruk? 

På vilket sätt används den i praktiken?  

10. När anser Ni att Ni som arbetsgivare har hjälpt en arbetstagare tillräckligt i processen 

mot att bli fri missbruket? 

 

Processen 

11. Kan Ni beskriva processen om hur arbetsorganisationen går till väga om det upptäcks att 

en arbetstagarehar ett missbruk/beroende? (Vilka är de olika stegen?)  

12. Innebär hanterandet av en situation där en arbetstagare missbrukar några speciella 

svårigheter eller möjligheter för arbetsgivaren i processen? 

 

Arbetsgruppen 

13. Visar arbetsorganisationen på något vis för arbetstagarna att droger och arbete inte hör 

ihop? (t.ex. löpande info eller utbildningar)  

14. Arbetar Ni med några förebyggande åtgärder? Vilka i så fall och hur används dessa? 

15. Vilket slags stöd kan Ni som arbetsgivare erbjuda en arbetstagare vid ett 

missbruk/beroende? 

16. Finns det någon grupp (yrkesavdelning) som löper större risk än andra att drabbas på Er 

arbetsplats? (t.ex. vid mycket ensamarbete) Varför tror Ni att det är på det viset? 

17. Är arbetstagarna involverade något i det förebyggande droghanteringsarbetet? I så fall, 

på vilket vis? Om inte, kan Ni förklara varför? 

18. Vad anser Ni är den största faran med att en arbetstagare hos Er har drogrelaterat 

problem? 

19. Ett stort mörkertal kvinnor har ett missbruk/beroende. Hos vilket kön är problematiken 

störst hos Er? Kan Ni se tydliga mönster? 
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20. Statistiskt sett har ca 10-11% av människor i arbetslivet drogrelaterade problem – 

upplever Du/tror Du utifrån egna erfarenheter att problemen är mindre eller större i en 

mindre stad än en större?  

 

Rehabilitering 

21. Vilken slags rehabilitering samt vilka personer kan bli aktuella att blanda in? (terapeut, 

behandlingscenter?)  

22. Vilka krav ställs på arbetstagaren och följs dessa upp? På vilket sätt? 

23. Efter avslutad rehabilitering, finns det någon slags uppföljning av Er som arbetsgivare?  

24. Skulle arbetstagaren neka vård och rehabilitering, hur hanterar Ni som arbetsgivare det? 

 

Övrigt 

25. Anser Du att det finns faktorer på arbetsplatsen som påverkar en arbetstagare att börja 

missbruka? I så fall vilka?  

26. Går det praktiskt att arbeta för att minska ner på dessa och på vilket sätt? 

27. Finns det något annat Du skulle vilja tillägga eller kommentera? 

 

Tack för din medverkan! 

 




