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Tack! 

Vi vill rikta ett hjärtligt tack till våra chefsrespondenter och de organisationer som har deltagit 

i studien, utan er hade den inte varit genomförbar. Ett särskilt tack till våra kontaktpersoner 

som förmedlat dessa respondenter och bokat konferensrum. Tack Helena Lindgren, FBE 

konsult och Martin Sjöberg, Ljung & Sjöberg för att ni delat med er av er kunskap och er 

expertis inom området. Vi vill även tacka nära och kära för stöd och pepp under processens 

gång. Slutligen ett stort tack till vår handledare Thomas Bäck som varit tillgänglig och 

hjälpsam samt vidgat våra perspektiv i uppsatsskrivandet. 

  



 

Sammanfattning 

I Sverige ses alkohol som socialt accepterat under såväl vardag som högtid, både jul och 

konferensresa skålas in med öl och brännvin. Dock går det inte att frångå det faktum att över 

300 000 av landets invånare lider av ett alkoholberoende, vilket gör det till en av våra största 

folkhälsosjukdomar. En sjukdom som ofta inte syns, men förekommer framförallt på våra 

arbetsplatser. På arbetsplatsen ligger yttersta ansvaret hos cheferna; deras förmåga att 

upptäcka och agera när tecknen väl syns hos individen. Dessa tecken är inte alltid enkla att se 

vilket framgick i denna studie. Studiens syfte var att skapa förståelse för chefers upplevelser 

och erfarenheter av att hantera anställda med alkoholproblematik samt att utröna vad som 

påverkar chefers agerande när de ställs inför denna situation. För att uppfylla syftet 

genomfördes en kvalitativ, hermeneutisk intervjustudie. Deltagare i studien var chefer med 

erfarenhet av alkoholproblematik samt ledande aktörer inom alkoholarbete i näringslivet. 

Studiens huvudsakliga slutsatser är att alkohol är ett svårhanterligt ämne för chefer, grundat i 

rädslor och kunskapsbrist. Det framkom även att chefer upplever en svår balansgång mellan 

medmänsklighet och arbetsgivaransvar samt lagkrav.  

Nyckelord: Chef, ledarskap, alkoholproblematik, arbetsplats, Human Resources 
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Inledning  
Jag vaknar i en trappa och jag vet inte var jag är. 

Jag är trasig och blodig och min kropp den känns alldeles sned. 

Jag har en smak i munnen, som om jag hade ätit as. 

Mina pengar är borta och min klocka har gått i kras 

(Demian, 1990). 

Lars Demians låttext belyser det få vågar prata om. Alkohol. Missbruk. Beroende. Ur ett 

självupplevt perspektiv sätter han ord på tragiken som en alltför omfattande alkohol-

konsumtion kan få. Artisten Demian är inte ensam om detta, det är ett samhällsproblem. 

Enligt statens missbruksutredning (SOU 2011:35) uppskattas cirka 1 miljon av Sveriges 

befolkning ha en riskabel alkoholkonsumtion varav 330 000 personer av dessa har ett 

diagnostiserat alkoholmissbruk. Alla samhällsgrupper är berörda av dessa problem och de 

drabbade individerna är relativt jämnt fördelade mellan alla yrkesgrupper (Sell & Newman, 

1992). Begreppet alkohol är laddat och anses vara tabubelagt både inom den privata sfären 

och arbetslivet. Det förknippas ofta med stereotypa fördomar som inte alltid överensstämmer 

med verkligheten, då det inte finns en universell definition av missbrukare (Sell & Newman, 

1992).  

Statistiken visar som ovan nämnt att detta är ett stort folkhälsoproblem, men det vi främst vill 

rikta strålkastarljuset mot är att flertalet av dessa individer har ett arbete. Ett arbete som 

oavsett tjänst drabbar organisationen på mer än ett plan. Spannet sträcker sig från det 

ekonomiska, arbetsrättsliga, psykosociala till det säkerhetsmässiga (Sell & Newman, 1992). 

Dessa aspekter betonar just värdet i att organisationer har allt att vinna på att uppmärksamma 

alkoholproblematik på arbetsplatsen. Problematiken bör tas på allvar men trots att detta är 

realiteten inom näringslivet är dess omfattning relativt okänd (ibid).  

Även om flertalet organisationer idag har välskrivna policys och uttänkta strategier rörande 

alkoholproblematik, så är det alldeles för få anställda med riskbruk och missbruk som fångas 

upp (SOU 2011:35). Vi vill genom denna studie få mer kunskap om vad detta kan bero på och 

vad chefernas roll innebär i detta sammanhang. Blundar chefer för alkoholproblematik, 

handlar det om okunskap inom fältet eller finns det andra bakomliggande faktorer? Genom att 

ta del av chefers upplevelser av att hantera alkoholsvårigheter hos anställda vill vi utforska 

vilka lager som ligger bakom osynliggörandet av denna problematik. Ämnen vilka kommer 
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att sättas i relation till detta är etik och ledarskap. Utifrån vår litteratursökning har vi funnit att 

det finns begränsad forskning som har fokuserat på chefens roll i denna problematik och vilka 

dilemman som kan uppstå. Vi hoppas därför kunna bredda kunskapsfältet med ytterligare en 

dimension inom området. 

Begreppsdefinitioner 
Chef, Ledare och Arbetsgivare är tre begrepp som används frekvent i denna uppsats. En chef 

definierar vi som arbetsgivarens representant. Därmed är ett arbetsgivaransvar i förlängningen 

ett chefsansvar, likaså skyldighet. En ledare är i denna uppsats likaställt med en chef eftersom 

uppsatsen endast handlar om formellt ledarskap vilket i en organisation innebär chefskap. 

HR står för Human Resources och är en benämning på personalfunktionen eller personal-

avdelningen i en organisation.  

Droger är i lagens mening ett samlat begrepp för alkohol och droger. I hänvisningar till lag-

text kommer därför ordet droger användas synonymt med alkohol. 
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Teori 
Detta kapitel syftar till att presentera tidigare forskning inom fältet samt presentera 

information som är av betydelse för förståelsen av studien som helhet. Kapitlet innefattas av 

två avsnitt; bakgrund och tidigare forskning. Denna uppdelning har gjorts för att tydliggöra 

vilka typer av källor som har använts.  

Bakgrund 
Anställda som missbrukar innebär förutom ekonomiska kostnader för organisationen även 

skador på varumärket, det gör alkoholmissbruk till en chefsfråga (Ledarna, 2011). För att 

skapa en bättre förståelse av ämnet och tydligt visa på chefens roll i sammanhanget avser vi 

med detta kapitel att reda ut begreppet alkoholmissbruk samt måla upp en bredare bild över 

vilka delar av denna problematik som åligger chefsansvaret. Detta görs genom att bearbeta de 

aspekter som berörts i inledningen; arbetsrättsliga krav, begreppsdefinition av alkohol-

konsumtion, tecken på missbruk samt ekonomiska faktorer. Fakta hämtas bland annat från 

lagtext, vetenskapliga artiklar, experter som arbetar inom fältet, statistik och information från 

statens folkhälsoinstitut samt regeringens missbruksutredning. 

Arbetsrättsligt perspektiv  
Sverige har en omfattande lagstiftning kring arbetsgivarens ansvar i rehabilitering av 

anställda. Då alkoholberoende klassas som en sjukdom innefattas anställda med alkohol-

problem. En känslig och prövad fråga är om det är möjligt att säga upp en missbrukare. Det 

går, men det kan bli kostsamt för organisationen vilket exemplifieras nedan genom ett fall 

från Arbetsdomstolen. 

Lagen	  

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar regleras främst i Arbetsmiljölagen (1977:1160), även 

benämnd AML. I kapitel 3, § 2 framgår att arbetsgivaren ska ”vidta alla åtgärder som behövs” 

för att förebygga ohälsa hos arbetstagare. Detta inkluderar även ansvar för drogproblem som 

berör arbetsplatsen (Ahlberg, 2013). Lag (1977:1160) stärks ytterligare av Lag om allmän 

försäkring (1962:381), där kapitel 22 anger arbetsgivarens skyldigheter om upprättandet av 

rehabiliteringsplan, samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter som också talar om drogförebygg-

ande åtgärder på arbetsplats. En kort sammanfattning av arbetsmiljöverkets mest relevanta 

paragrafer ses nedan: 
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Arbetarskyddsstyrelsen författningssamling, AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering. 

§ 13 förtydligar att rehabiliteringsrutiner även gäller alkohol och andra berusningsmedel. 

Dessutom ska arbetsgivaren klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om 

arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet 

(Arbetarskyddsstyrelsen, 1994). 

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. § 6 beskriver att chefer och arbetsledande 

personer ska ha kunskaper om bl.a. missbruk (Arbetarskyddsstyrelsen, 2001). 

Arbetsdomstolen	  -‐	  Arbetsgivarens	  ansvar	  och	  skyldigheter	  

När det uppstår en tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare om en arbetsrättslig fråga är det 

Arbetsdomstolen (AD) som tar hand om frågan. En uppmärksammad dom (nr 65/13, mål nr A 

167/12) som ägde rum den 21:a augusti 2013 visar på att arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 

gällande anställda med alkohol- och drogmissbruk sträcker sig längre än vad många organisa-

tioner är medvetna om. Organisationen som blev fälld ansåg själva att de hade uppfyllt de lag-

krav som innefattar rehabiliteringsansvar. AD var dock av en annan åsikt med motivationen 

att arbetsgivaren hade agerat för brådskande i fallet. De tog inte hänsyn till alkoholismens 

sjukdomsbild där återfall är en del av rehabiliteringsprocessen. De psykiska problemen hade 

inte heller tagits i beaktande. AD fastslog därför att uppsägningen inte var sakligt grundad. 

Den anställde blev berättigad ett skadestånd på 75 000kr. 

Chefens ansvar enligt experter 
I tillägg till de arbetsrättsliga krav som ställs på cheferna menar experter att det finns mer en 

chef bör göra för den anställdes och arbetsplatsens välmående. Experter i detta avseende är 

Helena Lindgren, FBE konsult och Martin Sjöberg, Ljung & Sjöberg. FBE konsult (2014) och 

Ljung & Sjöberg (2014) är två privata företag, specialiserade på alkohol och drogproblematik 

i arbetslivet. De stöttar arbetsgivare huvudsakligen med utbildning, utredning, rehabilitering, 

ledarstöd och anhörigstöd. De erbjuder även långsiktigt och förebyggande arbete, bland annat 

utvecklar de styrdokument och finns tillgängliga som ett kontinuerligt stöd för chefer och 

medarbetare. Helena Lindgren, FBE konsult (muntlig kommunikation, 11 april 2014) och 

Martin Sjöberg, Ljung & Sjöberg (muntlig kommunikation, 5 maj 2014) har uttalat sig 

liknande om vad chefens ansvar innefattas av. De anser att chefens uppgift är att synliggöra 

att hen känner en oro, uppmärksamma signaler och agera utifrån misskötsel om den anställde 

inte vill erkänna ett missbruk. Mycket handlar om att kunna bemöta individen på ett respekt-
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fullt sätt och prata om de här frågorna utan att kränka någon och förstå sin roll i samman-

hanget. Chefen är en arbetsledare och hens uppgift är inte att få fram ett erkännande utan att 

uppmärksamma avvikande beteenden. Det innefattas dock i chefens ansvar att göra en 

utredning om det finns en misstanke om alkoholmissbruk, även om individen motsätter sig 

det.  

Sjöberg (muntlig kommunikation, 5 maj 2014) betonar att chefens ansvar är att vara 

kravställare. Då är det viktigt att chefen håller sig till att vara chef och inte tar andra roller 

som exempelvis psykolog, läkare eller anhörig. En chef har möjlighet att ge kännbara 

sanktioner på en helt annan nivå än vad anhöriga kan göra. Det är viktigt att chefen står fast 

vid sina krav och inte ger vika menar Sjöberg. Om en chef har en för nära relation med en 

anställd kan det leda till ett medberoende. En individ med beroendesjukdomen kommer med 

stor sannolikhet att försöka manipulera sin chef för att skydda sitt drickande tillägger han.  

Ljung (2007) beskriver medberoende på följande sätt: 

”Medberoende är ett uttryck för missriktad lojalitet som försvårar möjligheterna till 

adekvat hjälp” (Ljung, 2007, s.64) 

Lindgren (muntlig kommunikation, 11 april 2014) anser att en vanligt förekommande 

föreställning är att se på alkoholproblem ur ett svartvitt perspektiv. Detta kommer i uttryck då 

människor med alkoholsvårigheter behandlas lika, trots individens olika grad av bruk. Arbets-

givare har en tro att de måste ställa höga krav och peka med hela handen när det uppmärk-

sammas att en anställd har ett riskabelt alkoholbruk. En del av detta missförstånd är kopplat 

till att skadligt bruk (missbruk) ofta misstas för beroende. Beroende är dock betydligt 

allvarligare och en mer långtgående problematik som kräver andra insatser. Därför blir det fel 

att behandla en person som befinner sig i ett riskbruk som att denne var beroende. För att und-

vika detta poängterar Lindgren vikten att utreda hur problematiken ser ut innan arbetsgivaren 

börjar ställa krav. 
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Ljung (s. 52-53, 2007) har sammanställt chefens ansvar i 8 punkter: 

§ Informera medarbetare om organisationens alkohol- drogpolicy 

§ Var lyhörd för tidiga signaler 

§ Fullfölja ditt utredningsansvar enligt arbetsmiljölagen 

§ Omedelbart agera i samband med incidenter 

§ Ta initiativ till samtal vid misstanke  

§ Alltid stämma av med personalfunktionen 

§ Genomföra rehabiliteringsutredning när det krävs 

§ Följa upp 

Kostnadseffekter av alkoholproblematik  
Många arbetsgivare är omedvetna om den faktiska kostnaden det innebär att anställda har hög 

alkoholkonsumtion (Mc Mahon, 2012). Även om det finns oenighet om graden av de faktiska 

kostnaderna finns en enighet om att dessa kostnader finns för arbetsgivaren (Sell & Newman, 

1992). En del av kostnaden är den missbrukande personens påverkan på övriga anställda, då 

den psykosociala miljön blir lidande både för den drabbade och dess kollegor (Sell & 

Newman, 1992; Hermansson, 2012). Missbruk påverkar arbetsmiljön även på ett säkerhets-

mässigt plan då en av fyra arbetsplatsolyckor sker i samband med alkohol eller drogpåverkan 

vilket kan bli kostsamt för arbetsgivaren (Ljung, 2007). Missbruk leder dessutom ofta till 

minskad produktivitet och effektivitet (Ljung, 2007; Statens folkhälsoinstitut, 2012). Den 

kostnad som ofta syns tydligast är sjukskrivningar och rehabilitering, dock är kostnaden för 

minskad produktivitet betydligt högre (Ledarna, 2011). Ledarna (2011) beräknar denna 

kostnad till 3 % av lönekostnaden hos anställda med riskfullt eller skadligt alkoholbruk.  

Alkoholkonsumtion  
Missbruk och beroende betraktas idag som ett sjukdomstillstånd. Redan på 1970-talet 

erkändes detta av det svenska lagsystemet som därav gav grunden till ersättning från social-

försäkringen (SOU 2011:35). Trots lagstadgade krav råder det fortfarande en okunskap inom 

fältet och få är medvetna om att alkoholkonsumtion kan och bör ses i en skala som sträcker 

sig från bruk till beroende (Ljung, 2007).  
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Ulrich Hermansson, forskare kring alkoholprevention och behandling i arbetslivet vid 

Karolinska Institutet (muntlig kommunikation, 24 oktober 2013) har utifrån de olika diagnos-

kriterierna delat in alkoholkonsumtion i följande nivåer: bruk, riskbruk, skadligt bruk 

(missbruk), beroende.  

 

Figur 1 – Alkoholkonsumtion i fyra nivåer 

Denna uppdelning av konsumtionsnivåer kan göra det lättare att förstå problematiken rörande 

alkoholmissbruk, då den påvisar att missbruket inte är något som uppstår över en natt, utan 

kan ske i smygande etapper. Riskbruk är dock ingen medicinsk diagnos, men i Sverige 

används vanligen Folkhälsoinstitutets definition: För en man innebär det 14 standardglas per 

vecka och för en kvinna 9 standardglas per vecka (ett standardglas innehåller 12 gram 

alkohol) (SOU 2011:35).  

Ljung (2007) hävdar att desto tidigare individen får hjälp desto större är chansen till 

tillfrisknande. Vidare menar Hermansson (2013) att en individ kan pendla mellan de ovan 

nämnda nivåerna. Han exemplifierar det med att relatera till svenskars alkoholvanor som kan 

skifta beroende på säsong, under sommartiden dricks det generellt sett mer.  

Ett vanligt missförstånd är att missbruk och beroende innefattar samma problematik då 

begreppen används synonymt i vardagstal (Ljung, 2007). För att få förståelse för sjukdoms-

bilden är det viktigt att särskilja dessa åt, då det är betydligt lättare att bryta ett missbruk än ett 

beroende (ibid). Beroende anses vara en sjukdom medan ett missbruk endast är ett skadligt 

beteende menar Sjöberg (muntlig kommunikation, 5 maj 2014). Lindgren (muntlig 

kommunikation 11 april 2014), poängterar att begreppet missbruk undviks vid behandling av 

alkoholärenden då detta ofta förknippas med stigmatisering. Skadligt bruk är den benämning 

Lindgren anser lämpligast.  

Tecken på missbruk  
Hermansson (muntlig kommunikation, 24 oktober 2013) menar att det inte är lätt att identi-

fiera en person med ett för högt alkoholintag. Sjukdomen är långt gången när stereotypa bete-

enden visar sig i form av fysiska tecken så som; sluddrigt tal, ostadig gång och blodsprängda 
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ögon (ibid). Ljung (2007) menar dock att vissa generella riktlinjer kan ges och har 

exemplifierat 10 personlighetsförändringar en chef bör uppmärksamma. 5 av dessa visas 

nedan (Ljung, s 43, 2007)  

§ Omotiverad nervositet 

§ Rastlöshet 

§ Känslomässig labilitet, omotiverade humörsvängningar och aggressivitet 

§ Självcentrerad - talar mycket om personliga problem, hälsotillstånd med mera 

§ Tendenser till isolering 

Ljung (2007) menar även att chefer bör uppmärksamma frånvaromönster hos medarbetaren, 

exempelvis hög korttidsfrånvaro, förseningar utan godtagbara anledningar, missar avtalade 

möten och sjukanmälningar som sker i efterhand. 

Ett tabubelagt ämne  
I Sverige uppskattas 330 000 personer uppfylla diagnoskriterierna för alkoholberoende detta 

gör det till en av landets stora folksjukdomar, i klass med astma, diabetes eller depression 

(Andréasson, 2010). Trots att många individer är drabbade anses alkoholmissbruk vara ett 

tabubelagt samtalsämne, ofta associerat till en samhällsgrupp med sociala svårigheter. Enligt 

Statens offentliga Missbruksutredning är denna bild missvisande då det är människor med en 

välordnad tillvaro som står för merparten av alkoholproblemen (SOU 2011:35).  

En av orsakerna till denna allmänna uppfattning, att missbruk endast berör en viss samhälls-

grupp, kan bland annat grunda sig i vårdens organisering kring denna folksjukdom vilken än 

idag i stor utsträckning sköts via Socialtjänsten. Utformningen av denna typ av vård har i hög 

grad baserats på de personer vars missbruk inneburit allvarliga konsekvenser i form av arbets-

löshet, försörjningssvårigheter, kriminalitet och hemlöshet (SOU 2011:35). Sven Andréasson 

(2010), professor i socialmedicin, överläkare Karolinska institutet och expert i alkohol- och 

narkotikafrågor på Folkhälsoinstitutet menar att denna typ av organisering står i konflikt med 

uppfattningen hos den stora majoriteten personer som behöver hjälp med alkoholproblematik 

som inte vill beblanda sig med den gruppen med sociala problem (Andréasson, 2010).  

En studie på Karolinska institutet har gjorts för att belysa problematiken kring alkohol-

beroende och hur den svenska befolkningen ser på alkoholkonsumtion. I forskningsprojektet 

ingick 3000 personer som blev tillfrågade var man skulle vilja få hjälp vid problem med 

alkohol. Endast fem procent uppgav socialtjänsten, medan 88 procent angav sjukvård: 
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psykiatri specialiserad beroendevård, företagshälsovård och primärvård (Andréasson et al, 

2013). Detta resultat tyder på att de är få som vill att alkoholberoende ska betraktas som ett 

socialtjänstärende, då denna instans kan upplevas som negativt betingad vård och därför inte 

upplevs som attraktiv (SOU 2011:35). I studiens kompletterande del, där ett hundratal 

individer med uttalade alkoholproblem intervjuades via fokusgruppsamtal, uppgav de att de 

drack för mycket men inte ämnade sig att söka vård. I de flesta sammanhang har ordet 

“missbrukare” en dålig klang och innehåller negativa värderingar. En missbrukare förknippas 

ofta med social marginalisering, utslagenhet och ett avståndstagande från normen 

(Andréasson, 2010). Denna syn på missbruk bidrar i hög grad till att alkoholproblem förblir 

dolda så länge som möjligt (SOU 2011:35). Studiens kontenta är att alkoholbehandling 

upplevs som skamfullt. Flertalet anser det som stigmatiserade att söka hjälp hos Socialtjänsten 

(Andréasson et al, 2013). 

Tidigare forskning 
De senaste åren av forskning kring alkoholproblematik på arbetsplatser är i hög grad inriktat 

på preventiva åtgärder. Forskningen leder fram till direktiv och handlingsplaner vilket kan 

vägleda organisationer och chefer i hanterandet av denna många gånger svåra fråga. Då vi vill 

belysa chefens roll i situationen presenteras här även forskning kring etiska svårigheter en 

chef kan ställas inför. Någon forskning som fokuserar direkt på chefers egen upplevelse av att 

hantera anställda med alkoholproblematik har vi inte hittat. Vi har därför valt att presentera 

forskning som är relaterat till frågan för att öka förståelsen för problematiken och den 

situationen chefen ställs inför.  

Organisationens påverkan på alkoholkonsumtion 
Tidigare forskning ger information om vad organisationer kan göra för att hantera alkohol-

problematik hos anställda. Hermansson (2010) har i en studie kommit fram till att frivillig 

alkoholscreening som en del av regelbunden hälsoundersökning fungerar som ett medel för 

minskad alkoholkonsumtion. Studien gjordes under en fyraårsperiod hos en stor svensk 

arbetsplats inom transportsektorn. 990 personer deltog frivilligt i undersökningen som innebar 

att de som en del av en årligt återkommande hälsoundersökning fick svara på frågor om sin 

alkoholkonsumtion.  

Lauver et al. (2009) beskriver hur organisationers tydlighet gällande alkoholpolicys påverkar 

anställdas inställning till drickandet. Forskarna presenterar i sin artikel två studier som under-
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söker vad som påverkar sannolikheten att komma till jobbet påverkad av alkohol. Den ena 

studien gjordes kvantitativ genom en enkät där 420 personer deltog och den andra gjordes 

kvalitativ där 42 av deltagarna i enkätstudien fick dela med sig av egna upplevda händelser 

genom skriftliga berättelser. Studien relaterar till social inlärningsteori som innebär att vi lär 

oss vad som är accepterat beteende genom att studera vår omgivning (ibid). Forskarna fann ett 

signifikant samband mellan attityden; det är viktigt att vara nykter på jobbet och 

sannolikheten att anställda kom alkoholpåverkade till jobbet. Acceptansen för onykterhet på 

arbetsplatsen påverkade alltså sannolikheten för onykterhet på arbetsplatsen. Acceptans 

kopplades i denna studie även samman med upplevelsen av hur organisationens alkoholpolicy 

verkställdes (ibid). Forskarna betonar vikten av att ha en nedskriven alkoholpolicy och menar 

att det i sig kan minska alkoholrelaterade problem hos de anställda. De normer som råder på 

arbetsplatsen kring alkoholkonsumtion påverkar de anställdas drickande (ibid). 

McMahon (2012) menar att ett av de viktigaste verktygen för att bekämpa kostnaderna för 

alkoholmissbruk för alla arbetsgivare är att föra en tydlig och konsekvent alkoholpolitik, som 

klargör huruvida alkohol är tillåtet och i så fall när. Författaren hävdar vidare att för att få en 

organisationskultur som lever upp till dessa policys är det viktigt att ramverket förmedlas till 

de anställda. Bäst resultat nås om de anställda involveras i skapandet av alkoholpolicyn, då 

spelreglerna per automatik vinner acceptans och förtroende (ibid).   

Reynolds et al. (2008) har genomfört en studie som undersöker vilka underliggande orsaker 

som gör att anställda inte söker hjälp för sina alkoholproblem. Författarna lyfter fram 

stigmatisering som en av de främsta orsakerna och menar att om vi kan minska denna kan vi 

även få fler att söka hjälp. Författarna drog slutsatsen att i en välfungerande och stöttande 

arbetsgrupp med låg stress upplevde mindre grad av stigmatisering relaterat till alkohol-

problem. Utbildningsbakgrund, arbetsrelaterad stress samt en nykterhetsnorm var faktorer 

som alla påverkade upplevelsen av stigma relaterat till alkoholdrickande enligt denna studie.  

Van Fleet och Griffin (2006) menar att organisationen som helhet har en stor inverkan på en 

individs och en anställds dysfunktionella beteende. Ledaren/chefen har en viktig roll då det är 

önskvärt med ett förändrat beteende hos den anställde. Författarna lyfter fram att en individs 

problematiska beteende ofta fokuseras till enbart individen och vill poängtera att det är av stor 

vikt att lyfta blicken och se till helheten, det vill säga organisationens och ledarens funktion 

(ibid).  
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Ledarskap och etik 
Sell och Newman (1992) har författat samlingsartikeln Alcohol abuse in the workplace: A 

managerial dilemma, där de sammanfattar kostnadsperspektiv, juridiska aspekter och berör 

strategier rörande alkoholproblematik på arbetet. Kontentan är att alkoholmissbruk på arbets-

platsen är ett svårt dilemma för chefer. All hantering av alkoholmissbruk har sina svårigheter, 

då det finns olika sätt att se på alkoholism, vissa anser att det är en sjukdom, andra inte (Sell 

& Newman, 1992). Författarna menar att detta kan diskuteras men fokus inte bör stanna av 

där utan förflyttas till handling och hantering av beroende och missbruk och oavsett detta 

dilemma måste chefer ta sitt ansvar och agera (ibid). 

Robert J. Paul, (2003) har skrivit en fackligt granskad artikel som sammanfattar flera studiers 

fynd rörande depression på arbetsplatser. Likt Sell och Newman (1992) summerar Paul 

kostnadseffekter, arbetsrättsliga effekter och rekommenderade riktlinjer för hur organisationer 

bör jobba med dessa frågor. Paul (2003) menar att det är viktigt att förstå att depression är en 

sjukdom samtidigt som det är viktigt att inte se det som enbart en kemisk obalans hos 

individen i fråga. 

Depression hos en anställd ökar frånvaron och minskar produktiviteten hos individen samt 

påverkar effektiviteten hos arbetsgruppen som helhet (Paul, 2003). Detta innebär en ökad 

kostnad för företaget i fråga.  

”Klinisk depression har blivit ett av de mest kostsamma problemen på amerikanska 

arbetsplatser” (Paul, 2003, s. 1). 

Paul (2003) hävdar vidare att chefer bör utbildas och i sin tur bör utbilda sina anställda om 

depression för att minska graden av stigmatisering av ämnet. På så vis kan chefer lära sig 

känna igen tidiga signaler och uppmuntra till behandling (Paul, 2003). Pauls beskrivning av 

depression på arbetsplatsen liknar i många avseenden hur andra författare beskriver hur 

alkoholproblematik påverkar arbetsplatser. Exempel är Sell och Newman (1992) samt Ljung 

(2007), tar upp samtliga delar Paul (2003) beskriver, Mc Mahon (2012) beskriver fram för allt 

kostnadseffekten, och Hermansson (2012) diskuterar hur arbetsplatsen påverkas.  

Alkoholproblematik är en ledarskapsfråga som berör etik och moral då det väcker tankar och 

reflektioner kring gränser för sekretess och frågor om plikt och ansvar (Perry & Joshua, 

2011). I artikeln Managing moral distress: A strategy for resolving ethical dilemmas (2011) 

diskuterar författarna Perry och Joshua hur moraliska stressymptom kan visa sig genom att 
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diskutera begreppen “right v wrong” och “right v right” och belyser att det oftast inte är 

frågan om personen vill agera etiskt, utan snarare hur person bör handla etiskt korrekt, då 

detta inte alltid är det självklara. Lojalitet till en individ kan resultera i illojalitet till en annan 

(ibid). Ur ett organisationsperspektiv kan detta innebära att en chef väljer att inte lägga sig i 

en persons privatliv för att det upplevs som den mest etiska mot individen. Detta kan i sin tur 

innebära att chefen går emot företagets normer genom att inte ta det ansvar som förväntas. 

Ytterligare en dimension av moraliska dilemman kring chefens agerande är huruvida en 

ledare kan ses som alltför etisk. Detta är något som författarna Stouten et al (2013) syftar till 

att utröna med sin studie Can a leader be seen as too ethical? The curvilinear effects of 

ethical leadership (2013). Det första som definieras är det relativt nya begreppet, etiskt 

ledarskap, vilket belyser hur ledare påverkar sina anställda genom att agera korrekt utifrån 

organisationens normer (Stouten et al. 2013). Begreppet kan sättas i relation till autentiskt 

ledarskap samt transformerande ledarskap då alla dessa ledaskapsstilar tar hänsyn till det 

etiska (ibid). Den etiska ledarskapsstilen motiveras utifrån social inlärningsteori, vilket inne-

bär att en etisk ledare inte endast ses som organisationens förebild genom tal utan ska även 

ses som en referens på riktlinjer över önskat beteende. Applicerat till en arbetsplatssituation 

ska chefen agera så som hen vill att den anställde ska förhålla sig till organisationens normer 

genom att förstärka positiva beteenden och avskräcka negativa.  

Stouten et al. (2013), har som nämnt, undersökt detta fenomen huruvida en ledare kan ses som 

alltför etisk. Författarna har prövat fyra hypoteser i tre fältstudier och en experimentell studie. 

De menar att etiskt ledarskap kan ses från flera nivåer, högt, lågt och medel. Studien visar att 

det kan vara en fara med för högt etiskt ledarskap då de anställda känner att de inte kan leva 

upp till chefens förväntningar eftersom att deras egna värderingar skiljer sig åt. Samtidigt 

visar undersökningen att för lågt etiskt ledarskap kan påverka de anställda genom att sänka 

deras egna moraliska förhållningssätt. Studiens kontenta är att etiska ledare bör tänka på hur 

deras värderingar påverkar de anställdas beteenden, ett måttfullt förhållningssätt 

rekommenderas (ibid). 

Likt Lauver et al. (2009) och Mc Mahon (2012) menar Sell och Newman (1992) att det är led-

ningen som måste sätta normerna på arbetsplatsen för inställningen till alkohol. Dock är det 

många företag som är tveksamma till att ange riktlinjer om konsumtion utanför jobb eller vid 

ankomsten till arbetet, med anledningen att det kan uppfattas som intrång i privatlivet (Sell & 

Newman 1992). Goff (1992) ställer sig frågan varför chefer har så svårt att konfrontera 
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anställda med alkoholproblem. Han menar att det finns vissa privata ämnen en chef förväntas 

att inte prata med sina anställda om, bland annat sex, religion och alkohol vilket kan göra att 

chefen inte vågar ta upp ämnet. För att en chef ska våga konfrontera och ta upp samtalet med 

den anställda är det viktigt att chefen känner att det finns ett stöd och en tydlig handlingsplan 

för vad som händer sedan. Chefen behöver också ha kunskap om alkoholproblematik och hur 

behandling kan ske för att våga ta tag i problemet (ibid). 
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Syfte  
Studiens syfte är att skapa förståelse för chefers upplevelser och erfarenheter av att hantera 

anställda med alkoholproblematik, samt undersöka vad som påverkar chefernas agerande när 

de ställs inför denna situation. Med utgångspunkt i syftet har tre frågeställningar formulerats: 

• Hur upplever chefer situationen att hantera anställda med alkoholproblematik? 

• Vilka erfarenheter bär chefer med sig av att ha hanterat ett eller flera alkoholärenden? 

• Vilka faktorer påverkar chefers upplevelser och ageranden när de ställs inför hantera 

denna problematik? 
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Metod 
I detta avsnitt presenteras metodval, hur datainsamlingen gått till i form av urval och intervju-

process. Här presenteras även analysprocessen samt hur vi ökat studiens kvalité och vilka 

etiska överväganden som gjorts. 

Författarnas förförståelse 
Denna studie har en hermeneutisk ansats vilket innebär att det är ofrånkomligt att tolka 

respondenterna helt subjektivt då det är vi, forskare, som utgör själva ”mätinstrumentet”. 

Därför är det viktigt att redogöra för vår egen förförståelse av ämnet (Fejes & Thornberg, 

2009). 

Vår förförståelse bygger på egna upplevelser kring att ha bekanta och kollegor med 

alkoholsvårigheter samt alla de föreställningar om missbruk som omger oss. Vi anser att det 

är ett laddat begrepp, fyllt av skam, vilket bidrar till att alkohol ses som ett svårhanterligt 

problem. Vi ser det även som ett etiskt dilemma på arbetsplatsen då vi tror att de flesta chefer 

vill göra rätt, men rädslan att göra fel dessvärre tenderar att få större genomslagskraft. Då det 

är ett känsligt och svårt ämne tror vi att chefer drar sig för att konfrontera och ta tag i det. 

Förmodligen finns det även en allmän kunskapsbrist ute på våra arbetsplatser som gör att 

frågan inte hanteras på bästa sätt.  

Metodval 
Valet av forskningsmetod gjordes utifrån syftet med studien. Då syftet var att söka förståelse 

för enskilda individers upplevelse av ett fenomen valde vi att göra en kvalitativ intervjustudie 

(Kvale,1997). Forskningsintervjun som datainsamlingsmetod gav oss möjlighet att ta del av 

respondenternas egen uppfattning om sin situation (Kvale, 1997). Studien gjordes utifrån ett 

induktivt perspektiv, det vill säga att vi utifrån respondenternas erfarenheter drar slutsatser 

(Bryman, 2011). Detta synsätt valdes för att inte begränsa vår resultatanalys till någon 

specifik teoretisk referensram. På så vis riskerade vi inte att gå miste om något resultat som 

kunde vara intressant. Vi ville bevara en öppenhet för alla former av tolkning. 

Urval 
För att få tillgång till för syftet lämpliga respondenter gjordes ett målinriktat urval. Det 

innebär att respondenterna valdes utifrån uppsatta kriterier formulerade med utgångspunkt i 
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studiens forskningsfrågor (Bryman, 2008). I denna urvalsform finns inget slumpmoment 

vilket innebär att studien inte kan generaliseras till en hel population (ibid). Då detta inte var 

syftet med studien ser vi inte det som något problem. Det främsta urvalskriteriet för 

respondenterna var chefer med erfarenhet av att hantera en anställd med alkoholproblematik 

på en organisation där de jobbar aktivt med alkoholfrågor. I tillägg till detta kriterium sökte vi 

respondenter med blandade kön och åldrar samt en variation av arbetsplatser.  

Två stora svenska organisationer ingick i denna studie. Dessa organisationer investerar 

mycket i rehabiliteringsfrågor och har en tydlig alkoholpolicy samt riktlinjer för cheferna. 

Den ena arbetar något mer aktivt med alkoholfrågor, bland annat genom preventiva åtgärder 

som exempelvis riktade ledarskapsutbildningar, årliga hälsoenkäter och alkoholscreening. 

Båda organisationerna erbjuder chefs- och rehabiliteringsstöd från företagshälsovård och 

specialiserade samarbetspartners inom alkohol- och drogproblem inom näringslivet. Att vi 

valde två olika verksamheter var ett medvetet val då vi ville se om chefers upplevelse kan 

skilja sig åt beroende på organisationens påverkan. Vi hade en kontaktperson på vardera 

organisation som förmedlade kontakt med dessa chefer. Eftersom det som utomstående är 

omöjligt att ha information om vilken erfarenhet chefer bär på ansåg vi det lämpligt att någon 

inifrån organisationerna fick utse lämpliga respondenter.  

Vi intervjuade fem chefer från vardera organisation, fyra kvinnor och sex män. Att ha en jämn 

könsfördelning såg vi som något positivt då det kan tillföra studien ytterligare en dimension 

genom att se om det finns några mönster i hur kvinnligt och manligt ledarskap hanterar 

alkoholproblematik på arbetsplatsen, trots att detta inte är ett huvudsakligt fokus i denna 

studie. I tillägg till dessa intervjuer valde vi att även intervjua representanter från två olika 

konsultföretag som jobbar med att stötta organisationer i hanteringen av olika former av 

missbruksproblematik. Dessa två företag är samarbetspartners till de två organisationer som 

deltar i vår studie. Vi valde att intervjua dem dels för att få bakgrundsinformation kring 

problematikens omfattning men även för att kunna jämföra om det är någon skillnad på deras 

perspektiv på chefernas uppgift jämfört med chefernas upplevelse av densamma. Konsult-

företagen har valt att inte vara anonyma i denna studie. Eftersom de jobbar mot så pass många 

andra organisationer ser vi inte något problem i att ändå behålla organisationernas och 

respondenternas anonymitet. Delar av insamlad data genom dessa intervjuer har presenterats i 

bakgrunden och delar i resultatet. Data presenterad i bakgrunden är sådant vi tolkar som fakta 

och expertutlåtanden och är en grund för hur dessa två företag jobbar med alkoholproblematik 

i arbetslivet.  
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Datainsamling 
Datainsamling i denna studie har skett genom litteratursökning samt kvalitativa intervjuer 

med experter inom fältet och chefer med erfarenhet av att hantera alkoholproblematik hos 

anställda.  

Litteratursökning 
För att söka information om tidigare forskning har vi använt oss av databasen Ebsco, Web of 

Science samt Umeå Universitetsbiblioteks sökfunktion. De sökord vi huvudsakligen använt 

oss av är: alcohol, alcoholism, leadership, management, workplace, confronting, seeking help, 

ethics, miss abuse, perceptions, prejudices. 

Ytterligare källor till information har vi funnit via statens Folkhälsoinstitut samt via två 

organisationer som är specialiserade på att hantera dessa frågor; FBE konsult samt Ljung & 

Sjöberg. 

Intervjuprocessen 
Inför intervjuerna sammanställdes en intervjuguide utifrån våra frågeställningar. Guiden 

bestod av fem huvudsakliga teman med tillhörande frågor samt några avslutande reflektions-

frågor. Intervjuguiden gjordes för att säkerställa att syfte och frågeställningar genomsyrar 

studien som helhet. Att tydligt visa hur intervjuerna genomförts ger också en transparens av 

studien som helhet. För att säkerställa intervjuguidens kvalité gjordes en pilotintervju med en 

person som uppfyllde kriterierna som respondent. Denna intervju blev dock inte en del av 

resultatet. Slutsatserna efter pilotintervjun var att intervjuguiden fungerade bra eftersom 

informanten på ett avslappnat sätt delade med sig av sina upplevelser och erfarenheter samt 

uppfattade våra frågor korrekt. Endast några mindre justeringar gjordes. Intervjuguiden (se 

bilaga 1) skickades ut till alla respondenter på förhand. På så vis fick de möjlighet att i förväg 

tänka igenom ämnet och vi minskade även eventuell nervositet över intervjuns innebörd. Nio 

intervjuer genomfördes på en neutral plats i någon form av samtalsrum. Anledningen till detta 

var att skapa ett avslappnat samtalsklimat där respondenten inte skulle känna sig störd av 

pågående verksamhet eller eventuella kollegor. En intervju gjordes på respondentens eget 

kontor, detta av praktiska skäl. Vi tror dock inte att det påverkade respondentens svar 

eftersom vi inte upplevde någon större skillnad på den intervjusituationen jämfört med de 

andra.  
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Under intervjuerna tilläts respondenterna prata fritt kring intervjuguidens teman, vi ställde 

följdfrågor och sonderande frågor samt tillät pauser mellan frågorna. På så vis skapades 

förutsättningar för respondenterna att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter på det 

sätt de själva ville och i sin egen takt med tid för reflektion och eftertanke (Kvale, 2007). Vi 

var två som deltog vid samtliga intervjuer, en ställde frågor och en antecknade samt fyllde i 

med följdfrågor vid behov. Eftersom intervjun gjordes semistrukturerad och informanten fick 

prata fritt säkerställdes att ingen fråga missats genom att den av oss som inte genomförde 

intervjun förde anteckningar och kollade av att inget tema missades. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades i efterhand. Det transkriberade materialet sammanställdes till samman-

fattningar av vardera intervju som skickades tillbaka till respektive respondent. Respon-

denterna fick då möjlighet att kolla igenom sina egna svar och kommentera om de ansåg att vi 

uppfattat något felaktigt. Detta är en form av respondentvalidering (Bryman, 2011). 

Källkritik 
Vi har reflekterarat över våra källor och har noggrant valt ut dem. Källkritiken presenteras 

utifrån några valda aspekter, såsom rykte, jäv, och trovärdighet. 

En viktig aspekt av våra källor är deras eventuella rykte vilket vi reflekterat över och tagit i 

beaktande när vi valt och valt bort källor. Ljung & Sjöberg samt FBE konsult har i branschen 

gott rykte med solida resultat och goda referenser. FBE Konsult var de första i Sverige inom 

området med sin start 1992. Ljung & Sjöberg är idag störst inom alkoholfrågor i näringslivet 

på riksnivå med flest antal fall per år vilket i sig bygger upp en stor kunskapsbas inom fältet. 

Vi är medvetna om att kommersiella källor innebär viss problematik i sammanhanget men vi 

anser att trovärdigheten för dem är hög. Därför väljer vi att betrakta dem som experter på 

alkoholfrågor i arbetslivet och litar på deras yrkeskunnande och professionalism. Ytterligare 

en aspekt är grundarnas egen erfarenhet som alkoholister innan de valde att starta upp 

organisationen för att hjälpa andra.  

Medvetenhet över eventuellt jäv hos respondenterna är konstant närvarande för oss som utför 

intervjuer med dem. Det skulle kunna påverka resultatet då ämnet till viss del är tabubelagt. 

Exempelvis skulle cheferna kunna försköna alkoholproblematiken för att inte skada arbets-

givaren. En lösning på detta är att hålla våra chefsrespondenter anonyma i resultatet. Vi 

resonerar att detta minskar risken för antingen jäv eller undanhållande av känslig information 

vid våra intervjuer. 
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Hermansson och Andréasson är två svenska forskare som stundtals jobbar tätt tillsammans 

och där ser vi en risk för opartiskhet i forskningen. Vi kan se det som en konsekvens av deras 

yrkespositioner där de är ledande inom fältet och således delar information för att utveckla 

ämnet vidare. En av fördelarna kan vara att de innehar den senaste kunskapen tillsammans 

samtidigt som de driver egna forskningsprojekt på egen hand vid sidan av. En av nackdelarna 

kan ses som ett okritiskt förstärkande av varandras forskning, samtidigt litar vi på dem som 

forskare och ledande inom fältet. Detta är reflektioner vi tar med oss i arbetet med uppsatsen. 

Våra vetenskapliga artiklar kommer från fackligt granskade tidskrifter vilket ökar 

trovärdigheten. Två av de artiklar som använts är publicerade 1992. De kan därmed anses 

inaktuella. Vi hävdar dock att de är högst relevanta utifrån att detta ämne då denna fråga inte 

har förändrats i någon större grad de senaste årtiondena. Alkoholproblematik i arbetslivet ser 

likadan ut nu som för trettio år sedan. Sjukdomsbilden är densamma, kostnadseffekterna 

likaså, samt att ämnet är tabubelagt och svårhanterligt för chefer än idag.  

Studien kompletteras av källor vilka inte ses som vetenskapliga i den mån att de inte är för-

ankrade i egenutförda vetenskapliga undersökningar, utan baseras på annan grund. Dock anser 

vi övriga källor, exempelvis statens offentliga utredningar samt lagtext, trovärdiga och fyller 

ett syfte genom att berika studien med relevant information som inte kan nås via vetenskapen. 

Analysprocess 
En hermeneutisk ansats har använts vid analys av materialet. Denna analysmetod lämpar sig 

till denna studie då syftet är att tolka, förstå och förmedla chefers upplevelser av fenomenet 

(Fejes & Thornberg, 2009). I vårt fall innebär det hantering av anställda med alkohol-

problematik på arbetsplatsen. Vi vill ta reda på vad det finns för likheter och skillnader mellan 

chefernas erfarenhet, om det finns någon röd tråd eller om situationen är individuell. 

Vi inledde analysprocessen med att transkribera allt material som beskrivet ovan. Nästa steg 

innebar att läsa igenom alla transkriberingar och plocka bort delar vilka var oväsentliga 

utifrån syftet med studien. För att vidare genomarbeta och bekanta oss med insamlad data 

gjordes en sammanfattning av vardera intervju. Efter det gjordes en kodning av allt material.   
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De koder vi använde oss av var: 

§ Kontext (K) 

§ Fördomar/föreställningar (F) 

§ Händelser (H) 

§ Upplevelser av händelser (tankar och känslor) (U) 

§ Reflektioner (R) 

§ Erfarenheter (E) 

§ Organisationens påverkan (P) 

När allt material kodats sammanställdes koderna i resultatdelen i uppsatsen. Genom att 

analysera materialet på detta vis, där vi först såg på helheten sedan en sammanfattning för att 

efter det åter igen gå tillbaka till helheten och koda det transkriberade materialet, har vi fått en 

djupare förståelse för respondenternas uttalanden.  

Intervjuerna med Martin Sjöberg och Helena Lindgren spelades in för att i efterhand samman-

fattas utifrån genomlyssningar. Sammanfattningarna skickades ut till Sjöberg och Lindgren 

som båda godkände våra tolkningar av deras uttalanden. Dessa sammanfattningar användes 

sedan på så vis att vi plockade ut de delar som vi upplevde som väsentliga för vårt syfte.  

Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
Begrepp som är vanligt förekommande i vetenskapliga studier är validitet och reliabilitet, 

dessa syftar till att säkerställa studiens kvalité (Bryman, 2011). Dock är vår studie av ett kval-

itativt slag och då lämpar sig begreppen tillförlitlighet och äkthet bättre (ibid). Dessa begrepp 

syftar till att visa hur trovärdig den kvalitativa studien kan vara mot bakgrund av det 

värdesystem som forskaren omfattas av, samt att insamlad data ska kunna tolkas nära origi-

nalet, att beskrivningen framstår som autentisk (ibid).  

Genom respondentvalidering ökar vi studiens trovärdighet genom att respondenterna får möj-

lighet att bekräfta om vi som forskare tolkat dem korrekt utifrån intervjun. Studiens till-

förlitlighet ökades genom att vi noggrant redogjort för varje steg i processen och vilka resone-

mang som ledde fram resultatet (Bryman, 2011). Under hela forskningsprocessen försökte vi 

säkerställa att studiens syfte genomsyrade hela arbetet på så vis att det stämmer överens med 

den tidigare forskning som lyfts fram, det resultatet som framkommer utifrån insamlad data 

samt den analys och diskussion som framkommer av resultatet. Denna internlogik visar på att 

studien mäter det den avser att mäta (Kvale, 1997). Genom att intervjua både cheferna själva 
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och representanter från de konsultföretag som fungerar som samarbetspartner för de två org-

anisationer cheferna jobbar på skapar vi en triangulering vilket även det ökar trovärdigheten i 

studien (Bryman, 2011). Vi har redogjort för vår egen förförståelse och diskuterat hur den 

påverkat studiens resultat vilket ökar trovärdigheten (Fejes & Thornberg, 2009).  

Etiska överväganden 
Under forskningsprocessen tog vi i relation till våra respondenter hänsyn till 4 etiska principer 

så som de beskrivits av Vetenskapsrådet (2002). Den första av dessa är informationskravet 

som innebar att vi tydligt informerade respondenter om studiens syfte, hur den skulle gå till, 

att deltagandet var helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst. Detta gjordes genom ett 

inledande brev som skickades ut till informanten inför intervjun samt att vi nämnde allt detta i 

början av varje intervju. Den andra är samtyckekravet som innebär att respondenterna deltog 

helt frivilligt i studien. Den tredje är konfidentialitetskravet vilket innebär att vi inte låtit 

någon obehörig få tillgång till uppgifter om deltagarna i studien. Ingen informant har heller 

blivit benämnd i rapporten. Den fjärde är nyttjandekravet vilket innebär att all insamlad data 

enbart kommer användas för denna studies syfte och inte för någon annan studie eller för 

något annat ändamål (Vetenskapsrådet 2002). Detta informerade vi alla deltagare om genom 

ett inledande brev som skickades ut inför intervjun samt att vi nämnde allt detta i början av 

varje intervju. När det gäller det två konsultföretag som deltagit i denna studie valde de att 

inte vara anonyma. Det innebär att konfidentialitetskravet inte tagits i beaktande gällande de 

två intervjuerna. 

  



 

22 

Resultat 
Resultatet visas i 5 olika delar, se figur 2. Denna uppdelning har gjorts för att skapa en 

tydlighet och därmed besvara studiens frågeställningar.  

  

Figur 2 - Chefens resa genom ett alkoholärende 

Alkoholärendet börjar med en händelse, en situation som uppstår, vilket i sin tur frambringar 

både tankar och känslor vilket vi benämner som upplevelser. Dessa två delar kan väcka 

reflektioner som så småningom omvandlas till erfarenheter. Kontexten är modellens kärna, 

den kommer alltid att påverka individen då varje människa bär på sin egen förförståelse och 

sammanhanget influerar processens flöde. Händelsen är en del av kontexten och är nödvändig 

att förklara för att förstå de olika sammanhang cheferna befinner sig i. För att låta kontexten 

rama in helheten i resultatet presenteras inledningsvis sammanfattad information om 

respondenterna och deras arbetsplatser. I resultatets avslutande del återkommer vi till 

kontexten och presenterar vilka olika faktorer som påverkar chefens agerande.  

Kontext 

Intervjuade respondenter är både kvinnliga och manliga chefer med olika utbildnings-

bakgrund, vissa har enbart gymnasiekompetens andra har en universitetsexamen. Åldrarna 

varierar, likaså antal år av chefserfarenhet. Vissa av dessa chefer berättar om sin första 

erfarenhet med att möta denna situation, andra har hanterat flera, upp till sex individer med 

alkoholproblem. Kunskap om sjukdomsbilden och de arbetsrättsliga aspekterna inom fältet 
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skiljer sig åt mellan respondenterna. Även arbetsplatserna är av varierad karaktär. Flertalet av 

dessa chefer beskriver att de träffar sina medarbetare dagligen, några chefer påpekar dock att 

de ändå har för lite tid för enskilda samtal med sin personal.  

Händelse 
Följande avsnitt syftar till att lyfta fram vilka situationer de intervjuade cheferna har ställts 

inför. Det görs genom att visa hur problematiken uppmärksammades, chefens sätt att agera 

samt en beskrivning av processens flöde.  

Hur problematiken uppmärksammades 
Flertalet respondenter menar att det inte är lätt att se och tolka signaler, de uttrycker att man 

gärna vill ha bevis innan frågan lyfts. De berättar att när de väl uppmärksammat problemet 

har det varit mer omfattande än väntat. En chef insåg allvaret i situationen när resultatet från 

provtagningen kom, det visade sig att den anställde under en period hade druckit två 

vinflaskor dagligen. 

Helena Lindgren, tror att både föreställningar och kunskapsbrist kan vara bakomliggande 

faktorer till varför chefer upptäcker alkoholproblematik först när sjukdomen är långt gången. 

Martin Sjöberg, säger att när en chef har börjat misstänka att en anställd har ett problem med 

alkohol är det nio av tio fall som har utvecklat ett beroende. När den anställde har kommit till 

det stadiet i sjukdomen kommer hen att aktivt motverka rehabiliteringsprocessen menar han. 

Likt Lindgren upplever Sjöberg att det finns en kunskapsbrist inom fältet och att sjukdomen 

ofta misstas för andra diagnoser, exempelvis depression, vilket kan innebära hemska 

påföljder.  

“Tyvärr är många döende när problemet uppdagas. /…/ Alkoholister dör ofta i 

självmord eller olyckor, få super ihjäl sig. De flesta dör med bibehållen fasad vilket är 

ett stort problem” - Martin Sjöberg 
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Signaler	  	  

Punkterna som följer är en sammanfattning av respondenternas svar, de visar hur cheferna 

uppmärksammade alkoholproblematiken hos den anställde:   

§ Stor/obefogad frånvaro 

§ Rykten från kollegor/ före detta chefer “en liten snackis” 

§ Öppenhet hos den drabbade anställde 

§ Ett opassande beteende på personalfest 

§ Beteendeförändringar 

§ En magkänsla att något inte står rätt till 

§ Sexuella trakasserier 

§ Alkohollukt 

§ Återkoppling från utomstående 

§ Ett omhändertagande 

Alkoholärendets process 
För de allra flesta respondenter har processen sett liknande ut, även om tidsspannet och 

utfallet skilt sig åt. Dokumentation och skriftliga varningar är ett vanligt inslag i processen. 

Som ovan nämnt har det börjat med att problematiken har lyfts antingen via ett första samtal 

med den anställde, rådfrågning av organisationens stödfunktioner eller överföring från den 

tidigare chefen. När det första samtalet är genomfört och personen ifråga har accepterat att en 

utredning ska genomföras lämnas vårdansvaret över till organisationernas samarbetspartners. 

Dock är chefen kopplad till rehabiliteringsprocessen på så sätt att hen fungerar som en 

kontrollfunktion och får ta del av behandlingsrapporterna.  

Under behandlingsprocessen är det relativt vanligt att den drabbade antingen får ett återfall 

eller att något bakslag förekommer. Det menar Martin Sjöberg är en del av sjukdomsbilden, 

vilket de försöker att förbereda cheferna på. Dock når detta budskap inte riktigt ut till alla 

chefer då det via intervjuerna framkommer att vissa saknar förståelse för den anställdes 

beteende 

“Jag tycker att det var så otroligt korkat, han vet ju vad hans problem är och så går 

han och köper sig en box” - Respondent 7 
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I några fall så har processen påbörjats och avslutat på grund av andra misstankar än alkohol. 

En respondent berättar om en anställd som hade grava alkoholproblem men lyckades hålla 

alkoholproblematiken i schack med hjälp av blåstester som utfördes av chefen. Dock blev den 

anställde påkommen då hen vid upprepade tillfällen stulit från företaget, vilket ledde till 

avsked. I ett annat fall utreddes en anställd på grund av sexuella trakasserier, som sedan 

visade sig vara kopplat till ett alkoholproblem.  

“Det började med en konstig frånvaro då han bara försvann en dag och så var det ju 

också så tyvärr att han skickade lite märkliga sms till en del kvinnliga kollegor /…/ 

Trakasserierna mynnande ut i att man förstod att han hade massa problem, bland 

annat alkohol” - Respondent 9 

Några av respondenterna har fått gå igenom en lyckad rehabilitering med den anställde, då 

personen har lyckats ta sig ur sitt missbruk. Fler chefer har andra erfarenheter, då den 

drabbade anställde har valt att avsluta behandlingen och därmed sin tjänst, eller att de i 

nuläget har ett aktivt ärende. 

Upplevelser av händelse 
Detta avsnitt är resultatets största, då det ämnar berika det kunskapsglapp vi anser finns inom 

forskningsfältet. Här ges en inblick i chefers upplevelser, i form av känslor och tankar, kring 

att hantera ett alkoholärende. Det innefattar hur det känns att ta tag i misstankar rörande ett 

skadligt alkoholbeteende, vad som upplevs som svårt med ämnet och processen. Här 

presenteras även vilka tankar chefer har om sin ansvarsroll gällande alkoholproblematik samt 

vilka dilemmat de har erfarit och tvingats hantera. 

Alkohol, ett tabubelagt ämne 
Flertalet chefer hade en samstämmig uppfattning om vad som gör alkohol till ett 

svårhanterligt ämne. En reflektion som framkommit hos flera av cheferna var att de flesta 

brukar alkohol vilket gör att det blir kopplat till en själv. Att döma någon annans alkoholbruk 

förutsätter att det finns en viss medvetenhet kring sina egna alkoholvanor menar några av 

cheferna. Det ses som en privat angelägenhet, något som arbetsgivaren inte ska ha med att 

göra menar några chefer. Det är skambelagt att ha den typen av problem, det ses som en ful 

sjukdom som göms undan. Föreställningar om missbrukare gör ämnet laddat och det är svårt 

att veta vart gränsen går för att ”dricka för mycket”. 
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”Å ena sidan förväntas man att dricka alkohol på fester och å andra sidan vill man 

inte förknippas med en alkoholist. Man vill ju absolut inte betraktas som en 

missbrukare för då kanske man tänker att det är dom som sitter ute på parkbänken”  

- Respondent 2 

Helena Lindgren uttrycker: 

“Det finns en schablonbild att alkoholproblematik är något som man finner på soc, 

inom kriminalvården eller ute på parkbänkarna, men detta är ju sådan liten del. 

Alkoholmissbruk finns framförallt inom arbetslivet”  

Vidare fortsätter Lindgren att tala om ämnets känsliga karaktär och att det yttrar sig med tyst-

nad på så sätt att de flesta människor är obekväma att prata om frågor rörande missbruk, 

därför är de få som vidrör dem. Detta tror hon grundar sig i att det generellt sätt inte finns ett 

samtalsklimat runt alkohol ur ett hälsoperspektiv. Det är ett stigmatiserande begrepp och det 

präglar vårt sätt att se på alkoholkonsumtion. Synen är att antingen är man alkoholist eller så 

har man inga problem. Spektrumet där emellan, där de flesta befinner sig, vågar få prata om 

för man ser det som ett känsligt område, menar Lindgren. 

Att ta tag i problemet 
De flesta intervjuade cheferna upplevde att det fungerade bra att ta tag i det. Alla chefer har 

beskrivit hur de sett det som sitt ansvar som chef att agera, att det var nödvändigt. En respon-

dent belyser kombinationen av omtanke till individ och kostnadsperspektivet som ett motiv 

till handling. 

“Jag tror att en del arbetsgivare tänker att sjukdomar som inte är arbetsrelaterade 

hör hemma hos vården och att individen själv får ansvara för det. Jag tänker att det 

går fortare via mig, då behöver de inte vänta på en 2-årig väntetid på en 

psykologkontakt och då kanske man löser problemen i tid och det blir billigare än om 

personen blir sjukskriven” - Respondent 4 

I många fall har problematiken varit ganska uppenbar och i flera fall har det varit absolut 

nödvändigt för chefen att agera utifrån att någon allvarlig händelse som inträffat eller 

rapporter kommit från annat håll. Det är genomgående i alla dessa fall att det blir lättare att 



 

27 

agera ju tydligare problemet visar sig och att det känns självklart för cheferna att agera när det 

är ett uppenbart problem. Svårigheten sitter ofta i när det inte är tydligt. En chef beskrev att 

hen letat efter konkreta exempel och att det gör det svårt att våga fråga. En annan chef 

beskriver: 

”Har man inget bevis och personen inte har misskött sig på jobbet så är det ju svårt 

att säga; du ska in i en rehabiliteringsprocess för att vi tror att du kanske dricker för 

mycket.” - Respondent 4 

Upplevelsen kring det första samtalet skiljer sig åt för cheferna. Några har upplevt det som 

väldigt svårt och andra som lättare. Några av de som upplevde det svårt fann stort stöd i HR 

eller samarbetspartners för att förbereda sig.  

En chef uttrycker: 

”Det var otroligt jobbigt innan man tog tag i det med otroligt skönt efteråt.” 

- Respondent 9 

Fler chefer vittnar om att det var skönt att få det gjort, det första samtalet. Efter det sätts 

processen igång och då finns det fler parter som aktivt stöttar i ärendet. 

En chef ställdes inför situationen att den anställde vägrade blåsa och vägrade lämna arbets-

platsen när chefen utifrån en misstanke bestämt sig för att kontrollera individen. Detta 

upplevde chefen som väldigt jobbigt och svårt.  

En av respondenterna berättade om en nuvarande anställds alkoholvanor. Denna individ har 

själv berättat att hen dricker fyra öl dagligen och har gjort detta i 10-15 år. Chefen har pratat 

med personen i fråga men anser sig inte kunna göra mer eftersom det sker utanför arbetstid 

och personen är nykter på jobbet. 

“Det är inte bra, men jag har pratat lite med honom om det. Det är ju lite privat det 

han gör hemma, men vi har ju tagit upp det. /…/ Jag kommer agera om det skulle bli 

värre, om det skulle trappas upp, om han skulle komma onykter till jobbet” 

- Respondent 1 

Samma chef har en annan anställd som är inne i en rehabiliteringsprocess sedan flera år 

tillbaka utan att det verkar ge någon effekt.  
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Svårigheter 

”Ett alkohol- eller missbruksärende är en chefs värsta mardröm” - Respondent 5 

Detta uttrycker en av cheferna och relaterar uttalandet till den mängd tid och energi som läggs 

ner och att det dessutom blir en emotionell påfrestning vilket flertalet chefer vittnar om. Det 

finns en rad svårigheter en chefs ställs inför i dessa situationer. Svårigheterna rör direkt-

kontakten med personen, hur arbetsplatsen och kollegorna där påverkas samt anhöriga som 

protesterar och sätter press. Några chefer nämnde svårigheten med att säga upp någon med så 

grava problem. 

”Det är svårt att ge honom sparken också utifrån vad som då skulle hända med 

honom” - Respondent 1 

De oroar sig för vad som kommer hända med den anställde och refererar dels till alkohol-

problematikern men även till personens ålder och kapacitet. Några chefer uttrycker att det är 

svårt att hjälpa och svårt att nå fram vilket upplevs som tungt. Bland intervjuade chefer har 

flera upplevt problematiken kring förnekelse. Det upplevs väldigt svårt när personen själv inte 

anser sig ha något problem. Några av dessa individer har helt vägrat behandling när chefen 

ställt det kravet och istället valt att säga upp sig. Flera chefer har också fått uppleva ett återfall 

hos den anställde vilket många gånger upplevts som väldigt jobbigt för chefen.  

En chef klandrar sig själv för återfallet: 

“Naturligtvis skuldbelägger jag mig själv för hon har haft en väldigt stressig 

arbetssituation under hösten” - Respondent 3 

Ansvar som chef 
Chefens ansvar innefattar individen, gruppen och uppdraget som ska utföras. Detta vittnar 

flertalet chefer om. När det gäller ett problem med en anställd och i detta fall alkoholproblem 

anser majoriteten av cheferna att det är deras ansvar att se och agera. Flera beskriver hur deras 

ansvar finns beskrivet i organisationens riktlinjer och vissa refererar till arbetsmiljölagen. 

Majoriteten av cheferna beskriver på olika sätt hur deras ansvar är att se till att de anställda 

mår bra och om de inte gör det uppmärksamma det, prata med personen i fråga. Det är sedan 

chefens ansvar att kontakta HR-avdelningen och starta igång processen. 
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”Upplever jag att en person inte mår bra har jag en skyldighet enligt lagen att 

agera.” - Respondent 10 

Några chefer beskriver hur arbetsliv och privatliv går hand i hand, mår du inte bra privat 

påverkar det arbetet. Därför menar några chefer att det är viktigt att agera redan vid ”minsta 

magkänsla” på att något inte står rätt till. Ofta är problemet mycket större än det ser ut 

beskriver de. Det innebär att ansvaret för individen går utanför det som syns på arbetsplatsen 

enligt vissa chefer. Någon anser att när det gäller alkohol kan chefen agera först när den 

anställde kommer påverkad till arbetet. Andra menar att då har de gått väldigt långt och 

önskar att de kan upptäcka problematiken tidigare. 

Några chefer beskriver hur det är viktigt att möta individen utifrån dess behov och vad de 

klarar av. Någon respondent beskriver även att man måste ha taktkänsla och inte pressa för 

hårt, att det då kan få motsatt effekt. I kontakten med den anställde som har alkoholproblem är 

det viktigt att chefen har en rak och öppen kommunikation menar flertalet.  

 “Det är viktigt att hålla sig saklig, berätta vad man ser, så som sjukfrånvaro, sen 

ankomst, att man exempelvis inte bidrar med en bra stämning till arbetsgruppen” 

- Respondent 6 

Utanför ansvaret för individen som inte mår bra lyfte flertalet chefer sitt ansvar över 

arbetsplatsen. Verksamheten menar de är det primära ansvaret. Som chef måste man se till 

arbetsplatsens behov även om det kan bli negativt för individen uttrycker en av cheferna. Det 

är av stor vikt att agera om en anställds beteende påverkar någon annan anställd på ett 

negativt sätt, beskriver några av cheferna. 

”Vi bedriver trots allt ingen social verksamhet i den meningen” - Respondent 5 

En respondent beskriver att det inte är något tvivel om vad du ska göra, det är att hantera 

känslorna som är det svåra. Att hantera balansen mellan känslor för individen och ansvar för 

uppgiften är ofta något av det svåraste för chefen i den här typen av situation. 
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Upplevelse av stöd 
Alla intervjuade chefer har upplevt att de fått bra stöd från sina respektive organisationer.  

”Det kändes skönt att jag personligen inte behövde lägga några känslor i vad jag var 

tvungen att göra som chef, som arbetsgivare och kunna hänvisa till lagen. Sen är det 

ju vårt företag som har fattat det här beslutet, att vi måste utreda, inte jag.”  

- Respondent 6 

Majoriteten har haft en kontaktperson från HR-avdelningen som har väglett och stöttat genom 

hela processen. Flertalet har även haft kontakt med samarbetspartners som även de stöttat 

chefen men framför allt stått för behandlingen av individen. Några beskriver även att de tagit 

hjälp av chefskollegor. Flera chefer beskriver att det varit till stor hjälp att ha en tydlig strategi 

och plan att utgå ifrån. 

“Det finns en tydlig ärendegång och det är ett bra stöd från rehab-konsult och extern-

konsult. De påverkar att jag blir tryggare.” - Respondent 3 

Cheferna upplever att det har varit lätt att få hjälp och stöd. Flera beskriver att det vet var de 

ska hitta information och vet var de ska vända sig. Några chefer nämner även att det är en 

tydlig ärendegång, en tydlig plan att följa vilket har varit ett bra stöd. Flera vittnar även om ett 

bra samarbete mellan olika parter och att de upplever att organisationen tar stort ansvar. Det 

lyser igenom en stolthet hos flera av cheferna, en stolthet över att företräda en organisation 

som bryr sig om sina medarbetare och som några beskriver tar ett större ansvar och satsar mer 

resurser på detta än vad lagen kräver. Det är två organisationer som vill få tillbaka sina 

medarbetare. 

“Det känns fint, bra i hjärtat att jobba för ett företag som bryr sig på pass mycket”  

- Respondent 7 

Saknat stöd 
En chef tar upp problematiken med en anställd som hen inte tycker borde få vara kvar på 

arbetsplatsen. Hen menar att det är olämpligt ur en säkerhetsaspekt. Den här chefen hade 

behövt hjälp från någon med mer kunskap kring dessa processer för att kunna få denna individ 

omplacerad. Vi upplever chefen som något uppgiven i denna fråga då hen inte förstår varför 

det inte går. 
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Några respondenter hade behövt mer stöd för dem själva personligen för att hantera de 

känslor och tankar som dyker upp. En chef beskriver att deras samarbetspartners inte går in på 

hur det känns att ta hand om det, de förmedlar mest processens gång och vad chefen ska göra. 

Hen menar att det kan behövas hjälp med att förbereda sig för vilka känslor man kan komma 

att stöta på. 

Dilemma 
Utifrån dessa 10 intervjuer framkommer att chefer ständigt har många frågor på sin agenda. 

Något som även framkommit är att de ofta slits mellan olika ansvar och förväntningar från 

olika håll. Alla chefer har en verksamhet att bedriva som ställer olika former av krav, alla har 

dessutom ett arbetsgivaransvar för gruppen som helhet. I tillägg till detta kommer omtanken 

för individen som mår dåligt, det personliga och medmänskliga ansvaret. Det framkommer en 

konflikt mellan att bry sig om en människa som mår dåligt och samtidigt driva en verksamhet 

där budget ska hålla. En chef beskriver att det är lätt att veta vart ansvaret börjar men svårt att 

veta vart det slutar. Hen refererar då till omtanken för individen i fråga som mår dåligt. 

Cheferna ställs mellan att hålla en professionell linje och samtidigt ha en personlig relation. 

Den personliga relationen beskriver några chefer som viktig utifrån att de ska jobba 

tillsammans efter den här processen. Någon nämner att hen ska se personen i ögonen varje 

dag när de kommer till jobbet och att det då är nödvändigt att ha en personlig relation. I denna 

konflikt mellan att vara professionell och personlig blir det en svår balansgång mellan att lita 

på och kontrollera, att ha tillit utan att vara naiv. En chef beskriver känslan av att ha dubbla 

agendor: 

”Du måste hela tiden tänka i två spår, det ena spåret att du måste dokumentera och 

ha koll på rehab-processen i syfte att det ska hålla arbetsrättsligt ifall det ska bli ett 

avslut. Sen ska du hålla den rehabiliterande delen parallellt där du ska vara 

stödjande.” - Respondent 5 

Det är inte alltid arbetsrätten överensstämmer med de moraliska aspekterna beskriver en av 

cheferna. Det verkar svårt för dem att inte bli personligt engagerade och bry sig om sina med-

arbetare. Utmaningen i denna situation är att lämna dessa svårigheter på jobbet när arbets-

dagen är slut. Vissa av respondenterna har lättare för detta än andra.  
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Följande två citat exemplifierar detta: 

”Jag ville av moraliska och etiska aspekter bry mig mer om en annan människa än en 

arbetsplats bör göra.”- Respondent 8 

”Jag har tänkt på det här varje dag i 1,5 år /…/ Man tror sig veta hur man ska göra 

men just när man blir medberoende så hjälper man inte” - Respondent 7 

En chef berättar hur hen betraktade den anställde som en kompis. Inte som en nära vän, men 

de umgicks privat i grupp med andra människor, ofta kollegor. Chefen tog tillslut tag i 

problemet med denna individ efter en allvarlig händelse som krävde ett agerande. Då hade 

hen tidigare uppmärksammat att det fanns ett problem och hade pratat med personen och 

hoppats att hen skulle skärpa sig. 

Följande tre citat är exempel på hur cheferna uttryckt sina känslor kring situationerna: 

“Jag kan bli jäkligt frustrerad och förbannad ibland” - Respondent 4 

”Man blir ju förbannad, man blir besviken, man känner sig sviken och ett tag så tyckte 

jag att han svek mig eftersom jag har ställt upp väldigt mycket för honom, jag menar 

all den energi det har tagit från mig det här.” - Respondent 7 

”I stunder ville jag bara ha ihjäl honom för hans beteende” - Respondent 9 

Genom intervjuerna har det framkommit att respondenterna har olika uppfattningar om hur 

känslosam en chef ska tillåtas att vara i sitt bemötande till den drabbade anställde. Vissa 

menar att det är väldigt viktigt att inte blanda in känslor i samtalen, andra går emot detta på-

stående och uttrycker att det är viktigt att uttrycka känslor och försöka få personen att förstå 

konsekvensen av beteendet. 

Reflektion 
En händelse väcker oftast känslor som i sin tur leder till reflektion. Med detta avsnitt 

summeras respondenternas reflekterande tankar om alkoholens svårigheter på arbetsplatsen. 

Teman som vidrörs är vilka hinder som ligger bakom att alkoholärenden får bero samt hur 

organisationen påverkar chefen och hur chefen i sin tur påverkar de anställda.  
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Chefens hinder 
Några av respondenterna spekulerar att olika sorters rädslor kan vara bakomliggande faktorer 

till att “alkoholproblemet sopas under mattan”. Somliga menar att det har med makt-

förhållandet mellan chef och anställd att göra, att chefen vet hur betydelsefullt arbetet är för 

individen och väljer omedvetet att blunda för signaler, av rädsla för att såra eller rädsla att 

skapa något större än vad det är. Andra tror att rädslan kan vara grundad i praktiska skäl, då 

ett alkoholärende är tids- och energikrävande. En annan av cheferna tror att alkohol-

problematik kan föra med sig obehagskänslor, att det kan upplevas som otäckt att konfrontera 

någon.  

”Jag är helt övertygad om att det är många chefer som väljer att strunta att tag i det 

av rädsla för det okända./…/Man hittar bortförklaringar för att slippa vidröra det 

svåra” - Respondent 10 

Det svåra i att våga möta något som man inte är rustad för kan i sig kännas obekvämt och det 

tror respondenterna är en förklaring till att inte alla chefer väljer att agera. 

“Jag tänkte hur ska det här gå? Tänk om det inte går som jag har tänkt mig med det 

här samtalet” - Respondent 6 

Martin Sjöberg förstår respondenternas resonemang när det kommer till rädslor som hindrar 

chefer från att agera. Han menar att det är den vanligaste förklaringen de som konsulter får 

höra från sina chefsklienter när ämnet berörs.  

En annan aspekt som en respondent tror sig hindra chefers agerande är en frekvent chefs-

rotation. I den ena organisationen är detta relativt vanligt inom den egna verksamheten för att 

på så sätt skapa utvecklingsmöjligheter för cheferna. Respondenten menar att detta är bra på 

många sätt, men att det kan skapa problematik kring att uppmärksamma ett alkoholrelaterat 

problem. Chefer kan ana oråd, men väljer att blunda för det då de förlitar sig på att näst-

kommande chef ska ta itu med det. 

Organisationens påverkan på ledarskapet 

“Organisationens riktlinjer har fått mig att vidga mina gränser för vad jag vågar göra 

som chef” - Respondent 8 

Samtliga chefer upplever att de blir tryggare i sin chefsroll med hjälp av organisationens 
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tydlighet vad gäller riktlinjer, policys och stöd i alkoholärenden. En respondent konstaterar att 

dessa riktlinjer har ingjutit mod i hens ledarskap. Cheferna uttrycker att det är skönt att ha 

något att luta sig mot. Att de personligen inte står ansvariga för rutinerna kring ärendet, utan 

att det är deras skyldighet i arbetsgivarrollen att agera på organisationens och arbets-

miljölagens begäran. Stödet har även berikat cheferna med kompetenser som de själva inte 

besitter. En respondent spricker upp i ett leende när hen berättar om all expertishjälp som 

finns att tillgå inom organisationen: 

“Det är som ett smörgårdsbord av kunskap!” - Respondent 4 

Dock är denna chef noga att betona att hen är duktig på att använda och utnyttja det stöd som 

finns, hen tror inte att detta är en självklarhet. Det är skillnad på att veta att hjälpmedel finns 

att tillgå, men det är en annan sak att förstå hur mycket det kan underlätta situationen, menar 

hen. Några av de andra respondenterna har liknande reflektioner kring tillgängliga stöd-

funktioner. De påpekar att det är lite synd att policydokumenten och stödet först nyttjas då 

problemet är ett faktum istället för att använda det på ett förebyggande sätt. Flertalet anser att 

organisationens riktlinjer borde belysas och uppmärksammas bättre genom att exempelvis 

lyfta frågan på arbetslagsträffar och utbildningar för att rusta chefer att möta alkoholens 

svårigheter. 

“De är ju glasklara på pränt, men eftersom att vi inte har någon formell utbildning, så 

blir det mest bara fina ord” - Respondent 10 

Förutom att lyfta policys och riktlinjer till en diskussion chefer emellan så tror några 

respondenter att det skulle vara avdramatiserande samt givande att föra ner det till samtliga 

anställda på arbetsplatsen. Man borde även ta hjälp av varandras erfarenheter mer för att bli 

bättre förberedd och bygga kunskap tillsammans menar en av cheferna. En annan uttrycker:  

”Det kan ju vara bra om man pratar om det här med hela gruppen, hur man ska göra 

om en kollega dricker för mycket.” - Respondent 2 

Chefer som tidigare har arbetat i andra branscher där riktlinjer kring alkoholrelaterade frågor 

saknats uttrycker en tacksamhet till sina nuvarande arbetsplatser. En respondent berättar att 

hen har haft hand om fyra ärenden totalt under sin chefstid, tre av dem “gick åt skogen”. 

Dessa tre fallen hade chefen hand om på sitt forna jobb där riktlinjer och policys inte 

efterlevdes. Hens slutsats är att företagets stöd påverkar ärendeprocessen enormt. 
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Helena Lindgren, uttrycker vikten att organisationer har tydliga riktlinjer och policys gällande 

dessa frågor. Hon menar att om de inte har det läggs mycket mer ansvar på chefen att ta beslut 

samt att stå för dem vilket kan upplevas besvärande. Om en organisation inte har tydliga 

riktlinjer blir cheferna ofta är mer försiktiga i sitt agerande uttrycker Lindgren och refererar 

till sin egen erfarenhet av att möta chefer som ställts inför detta dilemma. 

Ledarskapets påverkan på individen och arbetsklimatet 
Cheferna reflekterar över hur ledarskapet kan tänkas påverka kulturen kring alkohol på 

arbetsplatsen.  En av dem har aktivt valt att inte uppmuntra sina anställda till “drickande” och 

tar kraftigt avstånd till att festa med sina medarbetare. Detta för att sätta tydliga gränser då 

hen anser att det är viktigt att vara en förebild som chef. Respondenten tror att hens 

medarbetare kan uppleva det som lite tråkigt men att det skapar mening att leva som man lär. 

En annan chef målar upp den motsatta bilden och beskriver att det fanns en acceptans i 

arbetsgruppen att dricka mycket. Chefen kunde i efterhand se sin egen delaktighet i detta.  

“Festa var liksom nåt man gjorde /…/ Det var bra för sammanhållningen men inte för 

den anställde med alkoholsvårigheter” - Respondent 9 

Idag är respondenten betydligt mer restriktiv i att dricka med sina medarbetare och säger att 

man bör vara medveten om att chefen formar företagskulturen. 

En tredje chef menar att det är viktigt att vara tydlig i sin kommunikation men betonar sam-

tidigt att ledarskapet inte får bli för moraliserande, för då finns risken att det den anställde inte 

vill berätta någonting och då kan chefen omöjligtvis hjälpa personen. Flera chefer uttrycker 

vikten av att medarbetaren känner förtroende till chefen. Det är en grund för en ärlig och 

öppen dialog.  

Erfarenhet 
I detta avsnitt kommer det återges en samlad bild av chefernas erfarenhet. Erfarenhet är det de 

tar med sig från sina upplevelser och reflektioner kring det. Fokus ligger framför allt på att 

presentera chefernas gemensamma erfarenheter men här kommer även lyftas fram specifika 

exempel som utmärkt sig. Vi frågade respondenterna vad de har för tips till chefer som står 

inför ett liknande dilemma. Dessa tips är sammanställda i en punktlista (se sida 37). 
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Underlätta alkoholärendet 
Ett alkoholärende tar mycket tid och energi från en chef. Det kan drabba verksamheten på 

andra plan menar en av cheferna. Därför tycker hen att det skulle underlätta om det fanns 

utrymme för denna extra tid i budgeten så att chefen inte behövde känna att all tid som läggs 

på detta tas från något annat som måste göras vilket resulterar i att chefen måste jobba igen 

det vid ett senare tillfälle. 

Flera chefer uttrycker att de gärna skulle utbilda sig mer och att de önskar att de hade haft mer 

kunskap innan de gick in i ärendet. De menar även att det hade varit givande med ett forum 

för erfarenhetsutbyte med andra chefer som har befunnit sig i en liknande situation. 

Lärdomar 
Flera chefer beskriver att de nu skulle agera tidigare. De har lärt sig känna igen signalerna. 

Det blir också mindre dramatiskt varje gång beskriver en av cheferna. Att ha kunskap i ryggen 

påverkar chefens agerande. En chef beskriver att hen analyserar oftare nu, försöker plocka 

upp signaler. Några lyfter att de önskar att de hade läst på mer och försökt lära sig mer i 

början, att det hade underlättat. När det gäller alkoholproblem är det viktigt att se det som en 

sjukdom och att inte skuld- och skambelägga. Det är även viktigt att vara ödmjuk inför andras 

problem och förstå att varje fall är unikt. 

“I första hand är det en människa jag har framför mig, inte ett problem”  

-Respondent 8 

De flesta med alkoholproblem är på en arbetsplats och som chef händer det förr eller senare 

att en anställd behöver hjälp med dessa problem. 

”Jag vet att det finns någon på min nuvarande arbetsplats som har problem. Jag har 

inte sett det ännu men jag vet att det finns. Har man 20 anställda så har man en som 

har problem.” - Respondent 9  

För att skapa förutsättningar för att hantera problem på en arbetsplats tipsar chefer om att ha 

en god relation till sina medarbetare. En chef kan gärna visa omtanke för sina medarbetare 

generellt, fråga hur de mår och hur det har det. Det underlättar arbetet. Det är viktigt att 

medarbetaren har förtroende för sin chef, det underlättar en eventuell rehabiliteringsprocess. 

Om man som chef går in i en rehabiliteringsprocess med en anställd är det viktigt att förstå att 

det tar tid samt att problemet ofta är större än vad det först verkat. 
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Här är en sammanställning av de mest förekommande tipsen cheferna ville dela med sig av till 

andra chefer som kan komma att ställas inför en liknande situation som de upplevt: 

1. Våga se och våga agera, var inte rädd., agera vid minska misstanke och lita på 

magkänslan. 

2. Var tydlig i början med vad som ska hända och vad ditt ansvar är som chef. 

3. Få personen att förstå varför detta görs - målet är tillfrisknad. 

4. Ha fokus på hälsa och utgå därifrån. 

5. Ta hjälp från HR, chefskollegor och företagshälsovård eller eventuell 

samarbetsparter. 

6. Jobba systematiskt med frågan och var noga med dokumentation. 

7. Var beredd på att det kan gå åt ett annat håll, ofta döljer sig fler problem 

bakom ett missbruk. 

8. Ha i åtanke att den anställde kan få återfall, det är en del av sjukdomsbilden. 

Sammanfattande resultat 
I detta kapitel ges en kortfattad resumé av studiens huvudsakliga resultat, sett utifrån 

rapportens frågeställningar.  

Tyngdpunkten kring chefers gemensamma upplevelser är att det är ett svårhanterligt ämne 

grundat i flera anledningar. Alkoholkonsumtion ses som en privat angelägenhet och begreppet 

är förknippat med skam. Respondenterna menar att inte är lätt att se och tolka signaler och att 

de helst vill ha bevis innan frågan lyfts. Tyvärr visar sig problemet ofta vara mer omfattande 

än väntat då cheferna väl agerat. Många respondenter har fått erfara avbrutna rehabiliterings-

processer samt avslutande anställningar. Återfall för den anställde upplevs jobbigt och vissa 

chefer klandrar sig själva. Det cheferna upplever allra svårast i ett alkoholärende är att hålla 

en professionell linje som kravställare och samtidigt ha en personlig relation med den 

anställde. Samtliga chefer betonar värdet i det goda stöd de fått från organisationens sida. 

Respondenternas erfarenheter skiljer sig åt, men vissa samstämmiga mönster lyser igenom. 

Flertalet tror att ett alkoholärende skulle underlättas om utbildning gavs för att få bättre 

förståelse för sjukdomsbilden. Några lärdomar som de delar med sig av är att det är viktigt att 

våga agera, lita på magkänslan och ta hjälp av kollegor, HR- avdelning och företagshälsovård 

eller eventuella samarbetspartners.  
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Utifrån samtliga intervjuer med chefer har det framkommit ett antal faktorer som påverkar 

chefens agerande. Dessa är i huvudsak: 

§ Organisationens policys och handlingsplaner 

§ Tillgängligt stöd  

§ Kunskap om tillgängligt stöd 

§ Kunskap om sjukdomsbilden 

§ Utbildningsbakgrund 

§ Chefserfarenhet 

§ Erfarenhet av alkoholmissbruk 

§ Erfarenhet av att hantera anställd med alkoholproblem 

§ Personlighet 

§ Ledarstil 

Hur mycket dessa olika faktorer har påverkat cheferna varierar. Två respondenter beskriver 

hur deras treåriga universitetsutbildning har varit till stort stöd, en personalvetare och en 

socionom. En annan respondent nämner inte ens sin treåriga universitetsutbildning och verkar 

inte ta med sig kunskap därifrån på samma sätt, även denna chef personalvetare. Hur cheferna 

påverkas av mångårig erfarenhet och vad det gett dem för verktyg har också varierat.  

De faktorerna som stämmer överens på flest respondenter och som verkar vara de mest 

betydelsefulla är erfarenhet av att ha hanterat anställda med alkoholproblematik samt kunskap 

om sjukdomsbilden.  

“Det kändes inte så dramatiskt att ta tag i problemet, eftersom det är en del av mitt 

jobb att jobba med missbruksproblematik.” - Respondent 2 

Dock poängterar de chefer som har erfarenhet av flest alkoholärenden att det aldrig blir 

enkelt. Det blir enklare att se signaler och våga agera, våga ta det första samtalet, men att det 

istället framkommer andra svårigheter menar de.  
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Analys 
Analyskapitlet syftar till att besvara samt skapa förståelse för studiens syfte genom att 

integrera och jämföra studiens resultat med relevant forskning inom fältet. Detta görs genom 

att koppla samman delar av resultatet med litteraturgenomgången.  

Ämnets känsliga karaktär  
Helena Lindgren och flertalet av de intervjuade cheferna uttryckte att “missbrukare” ofta 

associerades med socialt utslagna människor vilket gör ämnet svårt att hantera. Det finns en 

rädsla för att döma någon annans alkoholkonsumtion då de flesta själva dricker alkohol 

hävdar Lindgren samt några av cheferna. Problematiken ligger i att det inte finns något 

mellanläge från att vara alkoholist och socialt utslagen till att inte ha några problem alls. De 

flesta befinner sig däremellan, men det vågar få prata om menar Lindgren. Enligt statens 

missbruksutredning (SOU 2011:35) rymmer begreppet “missbrukare” starka negativa 

värderingar. Utredningen visar att alkoholmissbruk ofta associeras med sociala svårigheter 

vilket skapar en stigmatisering som gör ämnet svårt att prata om. Personer med 

alkoholproblem vill inte associeras med gruppen som har sociala problem (Andréasson, 

2010). Vårdens utformning för att hjälpa personer med alkoholmissbruk påverkar graden av 

stigmatisering då det ligger i socialtjänstens ansvar att ta hand om det och socialtjänsten 

förknippas med socialt utslagna människor (Andréasson et al, 2013).  

Uppmärksamma och agera 
Flera chefer vittnar om att det finns en svårighet att uppfatta varningssignaler som indikerar 

en ohälsosam alkoholkonsumtion hos anställda. Dock framkommer det att flertalet av de 

intervjuade inte upplevde att det var särskilt problematiskt att ta tag i problemet, eftersom 

signalerna var så uppenbara. Detta kan tyckas motsägelsefullt, men problemet är att sjuk-

domen är långt gången när stereotypa beteenden visar sig (Hermansson, muntlig 

kommunikation, 24 oktober 2013). Helena Lindgren (muntlig kommunikation, 11 april 2014) 

och Martin Sjöberg (Muntlig kommunikation, 5 maj 2014) tror att kunskapsbristen inom fältet 

medför att man tittar efter fel saker och tolkar signaler olyckligt. Detta styrks av Hermansson 

(muntlig kommunikation, 24 oktober 2013) som betonar att alkoholproblematik bör ses från 

riskbruk till skadligt bruk, vilket inte alla är medvetna om.   
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Konsekvensen blir att den anställde kan ha utvecklat ett så pass gravt alkoholberoende att 

rehabiliteringen riskerar att sakna effekt, då den drabbade anställde gör allt i sin makt för att 

motverka processen, menar Sjöberg (muntlig kommunikation, 5 maj 2014). Beroende är en 

sjukdom och kräver en betydligt mer omfattande behandling än ett skadligt bruk, vilket 

medför att många insjukna individer inte klarar att fullfölja behandlingen (Ljung, 2007). Detta 

kan ses som en förklaring till att flertalet chefer har fått erfara alkoholens mörka baksida, 

anställda som inte förmår att ta emot den hjälp som erbjudits. Frustration hos chefer har 

uttryckts över detta, dels anklagar somliga sig själv för att den anställde har fått ett återfall, 

medan andra har svårt att förstå den anställdes kontraproduktiva beteende till hens tillfrisknad. 

Kontentan från experternas utlåtande visar att kunskap om sjukdomsbilden skulle underlätta 

ett alkoholärende för chefer. De skulle vara bättre rustade för att möta upplevda motgångar så 

som ett återfall och medvetenhet om tidiga signaler skulle leda till att fler anställda med 

alkoholproblematik skulle upptäckas i ett tidigare stadie. 

Sett ur ett ekonomiskt perspektiv innebär ett tidigt uppmärksammande en resursbesparing 

(Ljung, 2007, Ledarna, 2011). Kostnaderna för organisationen blir mindre genom färre 

olyckor, minskade sjukskrivningar (ibid) och förebygger för hållbar produktivitet och god 

gruppdynamik bland de anställda (Sell & Newman, 1992; Hermansson, 2012). Likaså blir 

investeringen i behandlingsprocessen troligtvis mer värd, då chansen till tillfrisknad för den 

anställde är större om individen får rätt hjälp i rätt tid (Ljung, 2007). Detta ekonomiska 

perspektiv går i linje med vissa respondenters resonemang kring tidigt agerande. En chef 

menar att det är bättre att hjälpa en anställd i ett tidigare stadie, innan sjukdomen hinner 

utvecklas till en sjukskrivning, då det dels leder till en resursbesparing för organisationen men 

förhoppnings-vis även ett bättre utfall för individen. Trots faktum att experter, forskning och 

respondenter har en någorlunda samstämmig syn vad gäller de ekonomiska perspektiven, 

visar resultatet att chefernas agerande inte alltid följer riktlinjerna för vad som förefaller mest 

effektivt. Detta kan återigen bero på kunskapsbristen, att chefer tolkar varningssignaler 

olyckligt.  

Sjöberg (muntlig kommunikation, 5 maj 2014) menar att sjukdomen ofta misstas för andra 

diagnoser, exempelvis depression. Detta kan relateras till Paul (2003) vars artikel beskriver 

problematik med depression på arbetsplatser och lyfter fram effekter samt strategier för att 

hantera det. Fenomenet Paul beskriver har stora likheter med hur övriga författare samt 

respondenter beskriver alkoholproblematik på arbetsplatser. Lindgren (Muntlig kommunika-

tion, 11 april 2014) betonar vikten av att inte placera in individen i något fack innan en 
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utredning har gjorts. Oavsett vad problemet är ska individen bemötas med respekt samt 

genomgå en utredning för att beslut kan tas om lämplig behandling.  

Chefens ansvar i alkoholärenden 
Flera chefer menar att det är deras skyldighet enligt lag att agera när en anställd inte mår bra. 

Arbetsmiljölagen styrker detta påstående, att det innefattas i arbetsgivarens ansvar att 

förebygga ohälsa hos de anställda (AML, 1977:1160). Det är även arbetsgivarens ansvar att 

stå för rehabilitering av den anställde (AFS 1994:1). Lindgren, FBE-konsult och Sjöberg, 

Ljung & Sjöberg betonar även detta ansvar. Lagen kan uppfattas som tydlig i denna mening 

men faktum är att “förebygga ohälsa hos den anställde” kan innebära olika grad av ansvar för 

olika individer. För Lindgren och Sjöberg innebär det att reagera på minsta lilla tecken på att 

den anställde inte mår bra. För vissa chefer innebär det att agera när det är tydligt, att det även 

är viktigt att inte lägga sig i för mycket som chef utan värna om den personliga integriteten. 

Sell och Newman (1992) beskriver att riktlinjer om alkoholkonsumtion utanför arbetsplatsen 

kan upplevas som intrång i privatlivet. Gällande denna fråga skiljer sig respondenternas 

uppfattning. Vissa menar att hög alkoholkonsumtion utanför arbetstid är en hälsorisk och 

dessutom ofta påverkar arbetsförmågan negativt vilket gör det till ett ansvar och en skyldighet 

för chefen att agera. Andra menar att så länge individen klarar av jobbet har inte chefen rätt 

att ställa några krav. Flertalet chefer hävdar att chefens främsta ansvar gällande anställda med 

alkoholproblematik är att se och agera. Flera menar även att de kan tvinga den anställde till 

utredning och rehabilitering, då med arbetsrättsliga konsekvenser om den anställde vägrar. 

Lindgren hävdar att det inryms i chefens ansvar att kräva att den anställde utreds om det finns 

misstanke om alkoholmissbruk. Ljung (2007) menar att chefen bör initiera både utredning och 

sedan även rehabilitering om det visar sig att personen har ett problem.  

Svårigheter och dilemman 
Samtliga chefer är eniga om att alkoholproblematik på arbetsplatsen innefattar svårigheter. 

Det som framförallt upplevs som problematiskt är det etiska dilemmat som uppkommer. 

Cheferna slits mellan olika ansvarområden, dels ska de verka för de anställdas välmående 

samtidigt som verksamheten aldrig får försummas. Denna ekvation är inte alltid hållbar, då 

rehabiliteringsärenden kan resultera i ett avslut för medarbetaren, vilket upplevs som emo-

tionellt påfrestande. Flera chefer har uttryckt i intervjuerna att de befarar det värsta utfallet, att 

skicka iväg någon att ”supa ihjäl sig” är aldrig ett lätt val, var en av respondenternas reflektion 
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kring ett avsked. 

Denna problematik får stöd av författarna Perry och Joshua (2011) som genom sin studie 

uppmärksammar att det oftast inte är frågan om en chef vill agera etiskt utan hur det ska göras 

för att handlingen ska gynna både individ och organisation. Vissa chefer har valt att inte lyfta 

problematiken för att de anser att det inte berör arbetsplatsen, då personen utför sitt arbete 

klanderfritt. Detta menar Ljung (2007) och Ledarna (2011) är en förvrängd sanning, 

produktivitetsnedsättning som den anställde bidrar till genom sitt osunda förhållande till 

alkohol är en stor kostnad för organisationen. Givet att cheferna är medvetna om den 

anställdes alkoholproblematik, men trots detta faktum väljer att bortse från signaler, kan 

tolkas att den etiska konflikten landat i favör till den upplevda medmänskligheten hos chefen. 

Svårigheten kring ett alkoholärende kan flätas samman med Perry och Joshua (2011) syn att 

lojalitet till en individ kan resultera i illojalitet till en annan, med respondenternas tankar att 

det inte alltid är självklart vilket agerande som är bäst då hjärta och hjärna inte alla gånger 

samverkar.  

Organisationens påverkan 
Tydlighet gällande alkoholpolicys och riktlinjer på arbetsplatsen minskar alkoholmissbruket 

hos de anställda (Lauver et al., 2009), (Mc Mahon, 2012). Mc Mahon (2012) lyfter även 

vikten av att alkoholpolicys förmedlas till de anställda. Flera av de intervjuade cheferna 

betonade att det skulle vara bra om organisationens alkoholpolicy blev tydligare 

implementerad. Ljung (2007) hävdar att det är chefens ansvar att informera det anställda om 

alkoholpolicys. En ytterligare dimension av detta är att respondenterna beskrev hur respektive 

organisations policys och riktlinjer påverkat dem i deras chefsroll. Tydligheten och det 

tillgängliga stödet gjorde det lättare för dem att agera. Det i sin tur påverkar de anställda. Van 

Fleet och Griffin (2006) menar att organisationen som helhet påverkar om en anställd har ett 

dysfunktionellt beteende och att ledaren/chefen har en viktig roll då ett förändrat beteende är 

önskvärt. Ett dysfunktionellt beteende kan innebära ett skadligt bruk av alkohol. En av 

cheferna beskrev hur klimatet på arbetsplatsen gjorde det svårt för medarbetaren att veta vad 

som var ett accepterat beteende. Detta resulterade i sexuella trakasserier. Chefen tror att den 

avslappnade inställningen till att dricka alkohol med kollegorna och den kultur som fanns på 

arbetsplatsen kan ha påverkat den anställdes alkoholkonsumtion. Lauver et al. (2009) menar 

att de normer som råder på arbetsplatsen kring alkoholkonsumtion påverkar de anställdas 

drickande vilket stärker chefens uttalande. Ytterligare ett exempel från resultatet som kan 
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kopplas samman med Van Fleet och Griffins (2006) slutsatser är den chef som beskrev en 

medarbetare med ett skadligt bruk av alkohol vilket chefen lät bero av respekt för den 

anställdes integritet. Utifrån Van Fleet och Griffin (2006) kan chefen och organisationen i 

detta läge inte hjälpa den anställde att förändra sitt beteende genom att de accepterat det 

skadliga beteendet och valt att inte agera. Även Reynolds et al. (2008) beskriver hur 

arbetsplatsen påverkar den anställdes beteende. I en välfungerande och stöttande arbetsgrupp 

ökade sannolikheten för att den anställde skulle söka hjälp för alkoholproblem (ibid).  

Samtliga intervjuade chefer upplevde att de fått bra stöd från sina respektive organisationer. 

Det fanns en tydlig plan att följa vilket några framhävde kan avgöra om en chef vågar agera 

eller inte. Goff (1992) menar att ett tydligt stöd och en handlingsplan är viktigt för att chefen 

ska våga ta samtalet med den anställde vilket bekräftas av flera intervjuade chefer. Goff 

(1992) framhäver även vikten av kunskap om alkoholproblematik och menar på att det på-

verkar chefens agerande. Även det bekräftas av flera respondenter som hävdar att det är 

lättare att agera med stöd av egen erfarenhet och kunskap.  

En respondent beskrev en arbetsplats där två personer hade alkoholproblem av olika grad 

vilket att var medvetna om. Den ena av dessa individer hade ett beroende sedan flera år 

tillbaka, hade genomgått flera behandlingar och hade i nuläget en varning och fick blåsa varje 

dag. Den andra drack själv hemma varje kväll men hade inte genomgått någon utredning eller 

behandling. Chefen visste om det men agerade inte. Lauver et al (2009) presenterar i sin 

artikel social inlärningsteori och kopplar den till alkoholkonsumtion på arbetsplatsen. De 

menar att individer lär sig vad som är accepterat beteende genom att observera andra. Andra i 

detta fall kan vara kollegor eller chef. Enligt Lauver et al. (2009) skapas därmed en acceptans 

för denna nivå av drickande vilket kan medföra att sannolikheten för att fler dricker eller 

börjar dricka i den omfattningen ökar. Flera chefer har vittnat om svårigheten med att agera 

när en anställds alkoholkonsumtion inte yttrar sig som ett tydligt problem.  

Stouten et al. (2013), har som nämnt, undersökt fenomenet huruvida en ledare kan anses 

alltför etisk. Detta kan kopplas till ledarskapets påverkan av medarbetarnas alkoholkonsum-

tion men även hur de anställda upplever organisationens riktlinjer som trovärdiga. Sett från 

respondenternas reflektioner kring hur ledarskapsrollen påverkar den anställde kan detta 

länkas till chefernas ledarstilar.  

I resultatet framgår tre olika perspektiv som är intressant att lyfta utifrån studien Can a leader 
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be seen as too ethical? The curvilinear effects of ethical leadership (Stouten et al. 2013).  Det 

första exemplet är respondenten som hade en avslappnad attityd till festligheter och deltog 

själv i dem, vilket hen upplevde som positivt för grupp-sammanhållningen men inte för den 

drabbade individen. I tolkning mot Stoutens et al. (2013) studie kan denna form av ledarskap 

ses som för vagt gentemot organisationens riktlinjer, då chefen riskerar att sänka de anställdas 

egna moraliska synsätt. 

I det andra fallet exemplifieras det motsatta, en chef som förmedlade vikten av att vara en 

förebild för medarbetarna, genom att strikt efterfölja organisationens riktlinjer vad gäller 

alkoholkonsumtion. Detta gjorde hen genom att vid festligare tillställningar med arbets-

gruppen markera att det var en trevlig middag som var syftet, om utgång kom på tal tog 

chefen markant avstånd genom att inte delta. Chefen trodde dock att vissa medarbetare upp-

levde hens attityd som tråkig. Stouten et al. (2013) drar slutsatsen att detta fenomen kan vara 

en fara trots all välmening bakom handlingen. Risken finns att de anställda upplever chefens 

etiska riktlinjer som alltför höga och att de inte kan relatera till budskapet eftersom deras 

privata värderingar skiljer sig åt. 

I det tredje exemplet betonar en respondent, att det är viktigt att vara tydlig i sitt ledarskap 

men inte för moraliserande för då äventyrar chefen den anställdes förtroende både till hen 

själv och organisationen. Detta kan ses som den gyllene medelvägen och får stöd av Stouten 

et al. (2013) som menar att etiskt ledarskap ger bäst effekt då de förespråkar ett måttfullt 

förhållningssätt.   
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Diskussion 
Följande kapitel består av en metoddiskussion, en resultatdiskussion samt ett avsnitt om 

framtida forskning.  

Metoddiskussion 
Valet att göra en kvalitativ studie med halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 

visade sig lämpligt utifrån studiens syfte. Den halvstrukturerade intervjuformen fungerade bra 

då respondenterna fick möjlighet att prata fritt kring våra teman och frågor. Genom att ge 

respondenterna denna möjlighet framkom tankar och åsikter vi inte frågat efter eller förväntat 

oss vilket berikade resultatet (Kvale, 2007). 

Under intervjuerna var vi två som deltog. En vars huvuduppgift var att genomföra intervjun 

och en vars huvuduppgift var att anteckna och säkerställa att alla teman lyftes fram. Fördelen 

med att vara två var att det minskade subjektiviteten i tolkningen samt ökade sannolikheten 

för att alla viktiga delar innefattades. 

I intervjusituationen kan respondenten uppleva ett underläge vilket gör att den svarar på 

frågorna så som den som intervjuar vill ha svaren (Bryman, 2011). Därför skickades 

intervjuguiden ut i förhand så respondenten fick möjlighet att fundera igenom sina svar utan 

påverkan från oss som intervjuare. Alla respondenter hade läst igenom frågorna inför 

intervjun. 

Gällande vår förförståelse som forskare är det helt omöjligt att inte påverka studien. Dels har 

vi valt att formulera ett syfte och frågeställningar utifrån vår förförståelse men även hur vi 

formulerat intervjufrågor påverkas av detta (Fejes & Thornberg, 2009). Dock har vi i möjlig 

mån formulerat öppna frågor för att undvika att styra respondenterna (Kvale, 2007). I själva 

intervjusituationen tror vi att det kan ha varit till hjälp att ha en viss förförståelse för ämnet, 

det gjorde att vi lättare kunde förstå vad respondenterna berättade om.  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att skapa förståelse för chefers upplevelser och erfarenheter av att hantera 

anställda med alkoholproblematik samt ta reda på vad som påverkar chefernas agerande när 

de ställs inför denna situation. Då vi intervjuat enbart tio chefer och två experter är det endast 

dessa individers upplevelser som återges i resultatet. Det ger oss en inblick i hur det kan vara 
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för en chef att stå inför detta dilemma och vilka svårigheter det kan frambringa. Utifrån 

insamlad data framgår att upplevelser och erfarenhet skiljer sig åt på många punkter men att 

det även går att utläsa ett antal generella tendenser. Vi upplever att datainsamlingen i denna 

studie inte har uppnått mättnad. Det innebär att fler intervjuer med samma urvalskriterier och 

samma frågor skulle ge ett mervärde för resultatet (Bryman, 2011). För varje intervju som 

genomfördes tillfördes någon ny dimension som ingen av föregående respondenter bidragit 

med.  

Alla chefer upplever att de fått bra stöd samt att detta har varit viktigt för dem. Dock verkar 

stödet inte garantera att chefen klarar av att hantera situationen. Detta kan vara kopplat till det 

som en chef nämnde, det är skillnad på att veta att stödet finns och att förstå hur man kan 

använda sig av det.  

Flertalet uttrycker vikten i att chefen tar sitt ansvar och agerar när en anställd inte mår bra. 

Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) är det chefens ansvar att förebygga ohälsa hos de 

anställda. Den svårighet som flest chefer berättat om är att hitta balansen mellan att ta sitt 

ansvar som chef och bry sig om en medmänniska. Där har cheferna haft skilda åsikter om hur 

mycket känslor en chef bör visa. Många har lyft fram hur det har varit en fördel att ha en bra 

relation till medarbetaren. Flera av dem har inte alls reflekterat över deras eventuella 

medberoende till individen i fråga vilket kan försvåra processen både för individen och för 

chefen (Ljung, 2007). Att bli medberoende som chef kan innebära att sätta sig in i personens 

situation så pass mycket att det nästan underlättar för den anställde att fortsätta dricka. Det 

kan innebära att bortförklara individens beteende och välja att inte ställa höga krav utifrån 

resonemanget att individen ”har det så jobbigt” på andra plan i livet och att det kanske inte är 

läge just nu att ställa dessa krav. De här cheferna vill gärna vara följsamma och lyhörda för 

vad personen är redo för, om det rör sig om ett beroende är det inte lämpligt. Sjukdomen gör 

att personen i fråga kommer göra allt i sin makt för att skydda sitt drickande vilket involverar 

att manipulera sin chef menar Sjöberg (Muntlig kommunikation, 5 maj 2014).  

Det är dock inte alltid det rör sig om ett beroende. Det kan också vara ett skadligt bruk vilket 

kräver ett annat bemötande (Lindgren, muntlig kommunikation, 11 april 2014). Denna 

bedömning, vilket tillstånd personen befinner sig i, bör överlåtas till experter inom 

området.  Experter kan genom psykologiska och fysiologiska tester ställa en eventuell diagnos 

(ibid). När chefen har diagnosen klar för sig är det lättare att anpassa sitt eget beteende efter 

individens behov.  
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När vi lyfter ut de respondenter som uttryckt att det är viktigt att vara följsam efter individen 

kan vi utröna två kategorier. Den ena kategorin är chefer vi tolkar har hamnat i någon grad av 

medberoende till medarbetaren och därför ser det som viktigt att ha förståelse för personens 

situation, det vill säga inte ställa för hårda krav. Den andra kategorin är de chefer som 

hanterat en individ vilken vi drar slutsatsen inte har beroendesjukdomen utan befinner sig i ett 

skadligt bruk. De cheferna har märkt att det har fungerat bra att prata med personen och 

förklara sin egen syn på problematiken. Utifrån denna slutsats leds vi tillbaka till föregående 

stycke där vi betonar vikten av att utreda problematiken för att kunna stötta cheferna i hur de 

bör agera. Det bör tilläggas att vi inte ger oss själva befogenhet att göra någon diagnostisering 

av individerna i fråga, detta resonemang grundar sig enbart på antaganden utifrån hur respon-

denterna beskrivit situationerna i tillägg till den begränsade kunskap vi har om beroende-

sjukdomen.  

Samtliga respondenter vittnade om att de fått bra stöd från organisationerna. Vi upplevde att 

några av de chefer som själva menade att de fått tillräckligt stöd samtidigt uttryckte ett rop på 

hjälp i hur de pratade runt problemen. Intervjusituationen i sig vittande om att flera chefer 

hade ett behov att prata om detta. Flera började berätta om sina erfarenheter med anställda 

redan innan vi ställt frågorna. Det är en svår situation att stå inför som chef då det rör sig om 

ett beroende, speciellt om chefen inte har kunskap om och förståelse för sjukdomsbilden. 

Förståelse om sjukdomsbilden är generellt viktigt för att kunna hantera denna problematik 

(SOU 2011:35). Det är även ett krav enligt arbetarskyddsstyrelsen att arbetsgivare ska ha 

kunskap om missbruk (AFS 2001:1). Den största bristen vi har upplevt är att flera chefer 

skulle behöva mer individuellt anpassat stöd samt utbildning som fokuserar på 

sjukdomsbilden i sig för att öka förståelsen för fenomenet. Paul (2003) presenterar vikten av 

att ha förståelse för sjukdomsbilden depression då det ger chefen redskap att hantera 

problematiken. Ur ett chefsperspektiv påminner depression i många avseenden om 

alkoholproblematik. Det handlar om ett tabubelagt ämne samt en anställd som mår dåligt och 

behöver hjälp.  

Något som framkom är att ett alkoholärende tar mycket tid och energi från en chef, vilket inte 

alltid kompenseras i verksamhetens budget. Förutom kunskapsbrist som lyftes i analysen och 

rädslor som framgick i resultatet, tros detta vara en av de bakomliggande faktorerna till att 

alkoholproblematik inte alltid uppmärksammas (Sjöberg, muntlig kommunikation, 5 maj 

2014). Signalerna uppmärksammas ofta när de är så tydliga att de är omöjliga att ignorera 

dem (Hermansson, muntlig kommunikation, 24 oktober 2013). I detta skede har den anställde 
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troligtvis utvecklat ett beroende som är både en svår och kostsam affär (Sell & Newman 

1992). Om en organisation vill undvika denna situation, kan det vara en idé att agera 

proaktivt. Inte bara i den mening så som genom tydliga riktlinjer och policys, utan även stötta 

chefen med mer tidsutrymme och extra resurser som hen kan tänkas behöva för att inte 

överstiga verksamhetsbudgeten. Detta skulle gynna organisationen då det enligt både forskare 

och experter är lättare att hjälpa en individ till tillfrisknad desto tidigare problematiken 

upptäcks (Ljung, 2007).  

Kopplat till kostnadsperspektivet är det endast två respondenter som berör. De flesta chefer 

ser endast på de medmänskliga faktorerna och sitt ansvar enligt lag samt organisationens 

riktlinjer när det handlar om alkoholproblematik på arbetsplatsen. Vi upplever att få är 

medvetna om det ekonomiska incitamentet. Enligt forskning framgår att organisationer kan 

spara resurser genom att jobba förebyggande (Ljung, 2007), (Sell & Newman, 1992), 

Hermansson, 2010), (Mc Mahon, 2012). Varför majoriteten av cheferna inte nämnt detta kan 

bero på att vi inte uttryckligen frågade om detta. Det kan även vara ett tecken på att den 

medvetenheten inte finns hos cheferna och att organisationerna inte vill lyfta fram det som ett 

argument utan hellre belyser vikten av de anställdas välmående. Vad som framgår är att 

cheferna lyfter hur bra organisationerna är som bryr sig om sina medarbetare.  

Samtidigt som ett alkoholärende kan ta mycket energi från chefer, visar det sig i intervjuerna 

att det att även kan upplevas som upplyftande, framförallt sett från ett medmänskligt pers-

pektiv. Samtliga respondenter har betonat att en av chefsrollens viktigaste funktioner är att 

verka för medarbetarnas välmående. Kopplat till så kallade mjuka värden kan tidigt 

uppmärksammande och agerande kring alkoholproblematik ses som den största vinsten för 

chefen, att få vända en svår och jobbig situation till en ny möjlighet för den anställde.  

Gällande kontextens betydelse för chefens agerande har vi inte kunna se att kön, ålder, 

utbildningsnivå eller chefserfarenhet nödvändigtvis har någon betydelse för chefens agerande 

och upplevelse av situationen. De faktorer som verkar ha störst betydelse för om chefen 

känner sig trygg i sin roll och agerar på ett sätt som hjälper individen är tidigare erfarenhet av 

att hantera en anställd med missbruksproblematik samt kunskap om sjukdomsbilden. Om 

chefen har en kombination av dessa och dessutom förmågan att inte ta till sig av problem-

atiken på ett privat plan är hen väl rustad för att möta denna situation. Vår huvudsakliga slut-

sats är dock att detta är en högst individuell upplevelse. Varje chef bär på sin erfarenhet och 

kunskap som antingen hjälper eller försvårar för dem att tackla denna situation. 
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Utifrån intervjuerna har vi sett ett mönster kopplat till organisationens påverkan hur cheferna 

ser på alkoholproblematik på arbetsplats. Vi upplever att den ena organisationen som arbetar 

något mer aktivt med alkoholfrågor har chefer som är mer likriktade i sina uttalanden. Det 

lyser igenom att de har blivit präglade av ett visst ”tänk” angående hur alkoholproblematik 

bör bemötas.  Den andra organisationens chefer har haft fler skilda uppfattningar av vilka 

strategier som anses lämpligast i alkoholärenden. Vilken organisation som lyckas fånga upp 

flest alkoholärenden låter vi vara osagt, då vi inte kan dra någon sådan slutsats utifrån 

studiens omfattning.   

Reflektioner 
Denna studie visar hur det kan vara för chefer att hantera alkoholproblematik hos anställda. 

De två organisationer som deltagit anser själva att de investerar mycket resurser på 

rehabilitering och förebyggande arbete. Trots det har en stor andel av de som fångats upp 

redan haft ett långt gånget missbruk. Svårigheterna kring denna problematik förklaras 

framförallt av är att det är förenat med skam och okunskap. Frågan behöver därför 

uppmärksammas och avdramatiseras. Genom att förena chefers egna erfarenheter, utlåtanden 

från experter inom fältet och vetenskaplig förankring anser vi att vår studie berikar 

forskningsfältet. Vi hoppas den kan bidra med kunskap som kan få företag och organisationer 

att kritiskt granska samt utveckla sitt eget arbete med dessa frågor. 

Vi anser denna uppsats praktiskt förankrad då majoriteten av de intervjuade cheferna samt 

personalavdelningarna på respektive företag har efterfrågat det slutgiltiga resultatet av 

studien. Några chefer har nyfiket frågat ”vad har de andra cheferna sagt”. Vi uppfattar att de 

söker bekräftelse på att de inte är ensamma i att uppleva denna situation som besvärlig. Ett 

alkoholberoende är och kommer alltid vara ett svårt problem att ta tag i och hantera. 
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Framtida forskning 
Alkoholkonsumtionen ökar i Sverige (SOU 2011:35). Utifrån det kan det antas att även 

alkoholproblematiken riskerar att öka. Det finns ett behov i vårt samhälle och på våra 

arbetsplatser idag av en ökad kunskap om denna problematik och vad vi kan göra för att möta 

den (Andréasson, 2010). Därför behövs fler studier inom området, särskilt ut ett tvär-

vetenskapligt perspektiv då forskning inom detta fält berör ekonomi, medicin, psykologi och 

ledarskap.  

Vi upplever att det finns ett behov av en noggrann kartläggning över problematikens 

omfattning i arbetslivet där framför allt kostnadsperspektivet uppmärksammas. Att lyfta fram 

möjliga ekonomiska besparingar och vinster tydligare tror vi skulle motivera fler arbetsgivare 

att arbeta aktivt med dessa frågor. Det finns viss forskning inom detta område. Framför allt 

Ulrich Hermansson som har gjort flera studier om preventiva åtgärder och dess effekter på 

alkoholkonsumtion som i sin tur kan kopplas till ekonomisk besparing. Vi upplever dock att 

fokus främst riktas på att hjälpa individen. Det är vackert och bra ur ett medmänskligt 

perspektiv men så som samhället ser ut idag med vinstdrivande företag och individualism tror 

vi att ekonomiska argument skulle väga tyngre. Det skulle även vara intressant med statistik 

över hur många fall i arbetslivet som fångas upp varje år och vilken grad av problematik de då 

befinner sig i.  

Ur ett kvalitativt perspektiv skulle vidare forskning inom fältet kunna relateras till 

ledarskapsteorier och ledarstilar. Utifrån vårt resultat har vi sett att när det gäller 

alkoholproblematik bör individen bemötas olika beroende på hur sjukdomsbilden ser ut. Detta 

kräver en chef med förmåga att förändra sitt ledarskap efter situation och individ vilket skulle 

kunna forskas vidare på.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Kontexten 
 

• Hur länge har du varit chef? 
● Kan du lite kort beskriva den verksamhet du är chef för? (ex. antal anställda, köns och 

åldersfördelning, struktur) 
● Under vilka former träffar du dina medarbetare? 
● Hur upplever du arbetsklimatet på din arbetsplats? (Stämning, kommunikation, 

stressnivå) 
 
Föreställningar om alkohol och droger 
 
● Vad är de vanligaste föreställningarna som förekommer i samhället 
● Vilka föreställningar om missbruk upplever du att det finns på arbetsplatsen?  
● Vad är det som gör detta ämne svårhanterligt? 
● Upplever du att det finns någon skillnad mellan kvinnor och mäns alkoholmissbruk? 

 
 
Beskrivning av en situation 
 
● Kan du beskriva en situation då du hanterat en anställd med alkoholproblematik? 
● Hur uppdagades missbruket/beroendet hos den anställde? 
● På vilket sätt agerade du? 
● Hur upplevde du att ta tag i problemet?   
● Vad hade du för tankar om dig själv i den situationen? 
● Finns det någon del av processen du upplevde som extra svår? 
● Finns det någon del av processen du upplevde som lätt? 

 
Rollen som chef - ledarskapet 
 
● Utifrån situationen du beskrivit, vad anser du innefattas i ditt ansvar som chef när det 

gäller denna fråga? 
● Vad är ok för en chef att säga/göra när hon/han misstänker att en anställd inte mår bra? 
● Hur upplever du gränsen mellan att inkräkta på den anställdes integritet och ta ditt 

ansvar som chef? 
○ Ser du det som problematiskt eller tydligt och enkelt? 

● Vilka förväntningar upplevde du fanns på dig som chef i denna situation? 
● Hanterade du det här problemet annorlunda jämfört med hur du hanterar andra 

psykiska eller psykosociala problem som kan uppstå med anställda? 
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Organisationens påverkan 
 
● Hur upplever du din organisations policys och riktlinjer gällande denna fråga? 

○ Hur påverkar de dig? 
● Hur upplever du det stöd du fått från organisationen för att hantera situationen? 
● Hur upplever du det stöd du fått från din chef? 
● Är det något du har saknat som du önskar att du hade fått hjälp med? 

 
Reflektion 
 
● Vilka lärdomar tar du med dig från denna situation du beskrivit? 
● Hade du agerat annorlunda nu med facit i hand? 
● Har din uppfattning av ditt ansvar som chef förändrats genom denna erfarenhet? 
● Har du några råd till andra chefer som står inför ett liknande dilemma? 

 
 
 
 


