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1. Bakgrund 
 

Alkoholkommittén har givit centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 
(SoRAD) i uppdrag att göra en kartläggning av det alkohol- och drogförebyggande arbetet på 
företag med mellan 20 och 99 anställda. Bakgrunden till undersökningen är det faktum att det till 
stora delar saknas information om arbetslivet och dess roll i olika alkohol- och drogpreventiva 
åtgärder. Detta samtidigt som arbetslivet allt oftare pekas ut som ett viktigt område där 
prevention lämpligen kan bedrivas (Proposition 2000/2001:20, SOU 2000:126 & Nationella 
Handlingsplanen 2001/02:91). Den mediala debatten har huvudsakligen kretsat kring 
användandet av alkohol- och drogtester, men huruvida företagen aktivt arbetar med frågorna på 
något annat sätt är oklart. Alna1 har länge varit en viktig resurs på det alkohol- och 
drogpreventiva fältet, mycket tack vare sin ställning som ett icke vinstdrivande samarbetsprojekt 
mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Alna har i dag ungefär 950 medlemsföretag 
runt om i Sverige (muntlig kommunikation 2002-06-17 med Rune Divander, Alna). En tidigare 
undersökning av det alkohol- och drogpreventiva arbetet i arbetslivet har gjorts av SoRAD. 
Denna undersökning avsåg större företag med mer än 100 anställda och speciellt skulle 
förekomsten av alkohol- och drogtester belysas (Eriksson & Olsson, 2001). En jämförelse med 
den undersökningens resultat kommer att göras senare i rapporten under avsnitt 7: 
”Sammanfattning och slutsatser.” 
 
 
2. Syfte 
 
Undersökningen syftar till att ta reda på om och i så fall hur företag med mellan 20 och 99 
anställda i Sverige arbetar med alkohol och drogfrågor. 

 
 

3. Frågeställningar 
 
- Hur många företag har en alkohol- och narkotikapolicy eller handlingsplan? 
- Vad innehåller policyn/handlingsplanen? 
- Anlitar företagen någon utomstående kompetens i området? 
- Vilka tjänster som den utomstående kompetensen tillhandahåller utnyttjar företaget? 
- Hur många av företagen använder sig av alkohol- och/eller drogtester? 
- När och hur används alkohol- och/eller drogtester? 
 

 
4. Material och metod 
 
SoRAD har givit Marknad, Organisation och Analys (MOA) i uppdrag att göra urvalet av företag 
samt genomföra intervjuerna med personalansvariga på respektive företag. Målet var att samla in 
information från 400 slumpmässigt utvalda företag med mellan 20-99 anställda. Företagen 
delades in i två storlekskategorier; mindre företag med 20-49 anställda och något större företag 
med 50-99 anställda. 200 intervjuer skulle göras i varje grupp2. Dessutom skulle ett visst antal 
företag ligga i region Skåne/Blekinge och ett visst antal företag i region Stockholm. Detta för att 
vid ett senare tillfälle kunna belysa och jämföra med Alnas verksamheter i dessa regioner. Något 

                                                           
1 Alna – organisation som bildades 1961 av LO, TCO och SAF och arbetar med alkohol och drogfrågor i 
arbetslivet. 
2 När det i rapporten står ”de mindre företagen” så innebär detta alltså 20-49 anställda och ”de större företagen” 
hänvisar till företag med 50-99 anställda. 
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fler intervjuer än vi bad om genomfördes3. De 445 intervjuerna som materialet bestod av 
fördelade sig enligt följande tabell: 

 
 
                        Tabell 1: Antal genomförda intervjuer i de olika storlekskategorierna. 

 20-49 
anställda

50-99 
anställda 

Totalt (20-99 
anställda) 

Stockholm 50 51 101 
Skåne/Blekinge 29 28 57 
Övriga landet 162 125 287 
Totalt 241 204 445 

 
 

Om man räknar på hur stor andel detta urval representerar av företagen i Sverige så kan vi 
konstatera att 445 företag motsvarar ungefär 3 procent av alla företag i Sverige med mellan 20-99 
anställda. Delar man in det i de två storlekskategorierna så motsvarar företagen i gruppen med 
färre anställda 2 procent, medan företagen i den större kategorin motsvarar 6 procent av alla 
företag i Sverige med mellan 50-99 anställda (www.scb.se 2002-06-28). Uppgifterna från SCB är 
från 2001. 
 
Den juridiska företagsformen skiljde sig något åt; 88 procent var privata aktiebolag, 3 procent av  
företagen var en statlig enhet eller kommun och ytterligare knappt 3 procent stod kommunala 
eller statliga bolag för. Branscherna varierade stort, men de största andelarna hamnade inom 
tillverkning, parti- eller detaljhandeln, data och IT, byggverksamhet samt servicesektorn4. 
 
Intervjufrågorna konstruerades i ett standardiserat frågeformulär och de som intervjuade ringde 
upp respektive företag och frågade efter personalchef eller personalansvarig. Materialet har sedan 
levererats till SoRAD där analyser har gjorts med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Det interna 
bortfallet var litet; mellan 0-4 i varje variabel. De interna bortfallen har redovisats som ”uppgift 
saknas” i tabellerna där det behövts. 
 
Svarsfrekvensen uppgick till 67 procent. Inga större skillnader förekom vare sig mellan de större 
och de mindre företagen eller mellan de olika regionerna i fråga om bortfall. Den största 
anledningen till bortfallet var att man inte lyckades få kontakt med intervjupersonen i fråga. 
Andelen som inte önskade medverka eller som uppgav tidsbrist som orsak var ungefär 11 
procent. 
 
 
5. Resultat för hela landet 
 
5.1 Uppfattning om missbruk 
 
Företagen har tillfrågats om deras uppfattning om missbruksproblematik på företaget. De har 
fått uttala sig om alkohol, narkotika och läkemedel separat och således redovisar vi deras svar i 
tre tabeller nedan. En tydlig, och kanske inte oväntad, skillnad förelåg mellan de större och de 
mindre företagen i fråga om deras uppfattning om missbruk på företaget. De mindre företagen 
sade sig veta eller trodde i högre grad än de större företagen att missbruksproblem inte 

                                                           
3 Detta på grund utav att ett missförstånd i urvalet uppstod på telefoncentralen så en komplettering behövdes göras.  
4 Tillverkning 20 %, parti- eller detaljhandeln 11 %, data och IT 8 %, byggverksamhet 7 %, servicesektorn 6  % . 
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förekom5. Att skillnaden mellan större och mindre företag inte är oväntad beror naturligtvis för 
det första på att ju fler anställda företaget har, desto större chans är det att man faktiskt har eller 
kan komma att få problem med missbruk. Dessutom upplever många företag med få anställda en 
större gemenskap och att man känner varandra bättre. I företag med många anställda är det 
lättare att försvinna i mängden och man kan inte känna alla lika bra, vare sig som personalchef 
eller som kollega. Andelen ”vet ej-svar” var dessutom högre hos de större företagen.  
 
Dessutom fanns en tydlig skillnad mellan alkohol, narkotika och läkemedel. Fler företag i båda 
grupperna var mer övertygade om att problem med narkotika och läkemedel inte förekom i lika 
stor utsträckning som alkohol. Men det verkar också vara svårare att ha en uppfattning om 
narkotika- och läkemedelsmissbruk. ”Vet ej-svaren” var fler när de tillfrågades om sin 
uppfattning om narkotika- och läkemedelsmissbruk än om alkoholmissbruk.  

 
 

Tabell 2: Uppfattning om förekomsten av alkoholmissbruk på företaget. Uppdelat på storlek. Antal & andel. 
ALKOHOL 20-49 anställda 50-99 anställda 20-99 anställda 

Ja, vet säkert 31 (13%) 50 (24%) 81 (18%) 
Ja, tror finns 25 (10%) 25 (12%) 50 (11%) 
Nej, vet säkert 117 (48%) 74 (36%) 191 (43%) 
Nej, tror ej finns 64 (26%) 48 (23%) 112 (25%) 
Vet inte 3 (1%) 6 (3%) 9 (2%) 
Uppgift saknas 1 (0,4%) 1 (0,5%) 2 (0,4%) 
Tot. antal företag 241 204 445 

 
 

Tabell 3: Uppfattning om förekomsten av narkotikamissbruk på företaget. Uppdelat på storlek. Antal & andel. 
NARKOTIKA 20-49 anställda 50-99 anställda 20-99 anställda 

Ja, vet säkert 8 (3%) 12 (6%) 20 (4%) 
Ja, tror finns 3 (1%) 9 (4%) 12 (3%) 
Nej, vet säkert 147 (61%) 97 (47%) 244 (55%) 
Nej, tror ej finns 74 (31%) 65 (32%) 139 (31%) 
Vet inte 8 (3%) 20 (10%) 28 (6%) 
Uppgift saknas 1 (0,4%) 1 (0,5%) 2 (0,4%) 
Tot. antal företag 241 204 445 

 
 

Tabell 4: Uppfattning om förekomsten av läkemedelsmissbruk på företaget. Uppdelat på storlek. Antal & andel 
LÄKEMEDEL 20-49 anställda 50-99 anställda 20-99 anställda 

Ja, vet säkert 6 (2%) 14 (7%) 20 (4%) 
Ja, tror finns 5 (2%) 12 (6%) 17 (4%) 
Nej, vet säkert 115 (48%) 70 (34%) 185 (42%) 
Nej, tror ej finns 98 (41%) 83 (41%) 181 (41%) 
Vet inte 16 (7%) 24 (12%) 40 (9%) 
Uppgift saknas 1 (0,4%) 1 (0,5%) 2 (0,4%) 
Tot. antal företag 241 204 445 

 
 

5.2 Policy och handlingsplaner 

                                                           
5 Skillnaden i fråga om uppfattning av missbruk var statistiskt signifikant för narkotika och läkemedel. Skillnaden i 
uppfattning om alkoholmissbruk kunde dock ej signifikanstestas. 
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En skriven alkohol- och narkotikapolicy och/eller handlingsplan uppgav 39 procent av alla 
företag att de hade6. En viss skillnad förelåg mellan de större och de mindre företagen. En större 
andel av de större företagen, 45 procent, hade en policy mot endast 33 procent av de mindre 
företagen. Skillnaden var statistiskt signifikant7. 
 
 
Tabell 5: Antal och andel företag som uppgav att de hade respektive inte hade en skriven alkohol- och 
narkotikapolicy/handlingsplan. Uppdelat på storlek. 
 
POLICY/HANDLINGSPLAN 20-49 anställda 50-99 anställda 20-99 anställda 
Ja 80 (33%) 92 (45%) 172 (39%) 
Nej 160 (66%) 109 (53%) 269 (60%) 
Vet ej 1 (0,4%) 3 (1,5%) 4 (1%) 
Totalt antal företag 241 204 445 

 
 
De flesta företag som uppgav att de hade en policy uppgav också att det fanns en handlingsplan 
eller att en handlingsplan ingick i policyn. Knappt 10 procent hade dock bara en policy utan 
handlingsplan och 3 procent hade en handlingsplan, men inte någon policy.  
 
Ett antal frågor om vad som ingick i policyn/handlingsplanen ingick bland intervjufrågorna. Det 
vi kan se i tabell 6 är att det var vanligt att man hade riktlinjer för vem som skall agera och hur 
man skall agera när någon har alkohol- och/eller narkotikaproblem. Något mindre vanligt var att 
ha regler för i vilka sammanhang arbetsplatsen serverar alkohol och att ha rutiner för uppföljning 
av policyn/handlingsplanen. Inga större skillnader förelåg mellan de större och de mindre 
företagen i fråga om innehållet i policyn. 
 
 
Tabell 6: Antal och andel policys/handlingsplaner med visst innehåll. Uppdelat på storlek. 

POLICYN/ 
HANDLINGSPLANEN 

INNEHÅLLER: 

 
20-49 anställda 

 
50-99 anställda 

 
20-99 anställda 

… regler om i vilka sammanhang 
arbetsplatsen serverar alkohol 

34 (42 %) 37 (40%) 71 (41%) 

… riktlinjer om vem som skall 
agera om någon har alkohol- och/eller 
narkotikaproblem. 

 
66 (82%) 

 
81 (88%) 

 
147 (85%) 

… riktlinjer för hur man skall agera 
om någon har alkohol- och/eller 
narkotikaproblem. 

 
66 (82%) 

 
79 (86%) 

 
145 (84%) 

Rutiner finns för när och hur ofta 
policyn och handlingsplanen skall 
följas upp. 

 
40 (50%) 

 
46 (50%) 

 
86 (50%) 

 
Totalt antal policys/ 
handlingsplaner 

80 92 172 

 
 
 

                                                           
6 Ytterligare drygt fyra procent poängterar att de har en muntlig policy och knappt 2 procent håller på att arbeta på 
att ta fram en policy. 
7 Skillnaden var statistisk signifikant på 1- % nivån. Då har vet ej svaren klassats som att man inte har nån policy. 
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5.3 Alkohol- och narkotikatester 
 
Av de 445 företagen i studien hade 11 procent någon form av alkohol- och/eller narkotikatest. 
Det vanligaste var alkoholtester som 10 procent av företagen använde sig av. Narkotikatester 
användes på drygt 4 procent av företagen. Drygt dubbelt så många använde tester i de större 
företagen som i de mindre företagen, 17 procent mot 7 procent. Denna skillnad var statistiskt 
signifikant. 
 
Man bör poängtera inför kommande avsnitt om tester att på grund utav att så pass få testar så 
bör man vara försiktig med att dra alltför stora slutsatser om skillnader mellan grupperna. Det 
kommer också att visa sig att få av resultaten i fråga om skillnader mellan större och mindre 
företag blev statistiskt signifikanta eller så gick det inte ens att göra signifikanstest på grund av 
för låga tal. Tabell 7 visar på fördelningen av alkohol- och narkotikatester i de olika grupperna.  
 
 
  Tabell 7: Antal och andel företag med alkohol- och/eller narkotikatester. Uppdelat på storlek8. 

TESTER 20-49 anställda 50-99 anställda 20-99 anställda 
 

Alkoholtest 10 (4%) 20 (10%) 30 (7%) 
Narkotikatest 3 (1%) 2 (1%) 5 (1%) 
Alkohol- och narkotikatest 3 (1%) 12 (6%) 15 (3%) 
Totalt antal företag med tester 16 (7%) 34 (17%) 50 (11%) 

Uppgift saknas för 2 av företagen. 6 företag har uppgivit att de inte vet om de använder tester eller inte. Dessa har 
kodats som att de inte använder tester. 

 
 
Alla 20 företag som hade narkotikatester hade också en policy/handlingsplan. Däremot saknade 
11 procent (5) av företagen med alkoholtester en policy och handlingsplan. Fyra av dessa företag 
utan policy testade endast vid misstanke och ett testade endast slumpmässigt. 
 
De personalansvariga har tillfrågats om de är nöjda med testerna och kommer att fortsätta med 
dem. Inga av företagen var missnöjda med testerna utan 86 procent svarade att de var nöjda och 
ämnade fortsätta med dem. Övriga 14 procent sade att de inte visste. 
 
Under intervjun efterfrågades också om testerna var reglerade i avtal eller skrift på något sätt. 
Det vanligaste svaret, som 46 procent av företagen gav, var att testerna var reglerade i ett 
företagsinternt dokument. En tiondel av företagen hade centrala kollektivavtal som reglerade 
testerna och ytterligare 6 procent hade lokala kollektivavtal. Hos 14 procent av företagen var 
testerna endast muntligt reglerade och ytterligare 14 procent uppgav att det stod om testerna i 
anställningsavtalet. En femtedel av de personalansvariga uppgav att testerna var reglerade genom 
att man lokalt hade kommit överens med facket.  
 
 
5.3.1 När används tester? 
 
I tabell 8 och 9 kan vi se vilka sorters tester företagen använder sig av. Alkoholtester används 
huvudsakligen vid misstanke och vanligast är det att man testar vid misstanke hos de mindre 
företagen. Inga av de mindre företagen använder slumpmässiga alkoholtester. Detta gör däremot 

                                                           
8 Uppgift saknas för 2 av företagen. 4 företag har svarat vet ej på frågan om de använder tester, dessa har kodats      
som att de inte använder tester. 
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34 procent av de större företagen med tester (11 företag). Vad gäller narkotika så är det också där 
vanligast att testa vid misstanke. Detta gör 40 procent av dem med narkotikatester. Liksom för 
alkohol testar inga företag i den mindre gruppen slumpmässigt, medan hälften av de större 
företagen med narkotikatester gör slumpmässiga kontroller.  
 
 
Tabell 8: När används alkoholtester? Uppdelat på storlek. Mer än ett svarsalternativ möjligt. Antal & andel. 

ALKOHOLTEST 20-49 anställda 50-99 anställda 20-99 anställda 
Vid misstanke 11 (84%) 18 (56%) 29 (64%) 
Nyanställningstest 2 (15%) 6 (19%) 8 (18%) 
Slumpmässigt test 0 11 (34%) 11 (24%) 
I behandling 2 (15%) 1 (3%) 3 (7%) 
Vid hälsokontroller 2 (15%) 0 2 (4%) 
Totalt antal företag 
med alkoholtester 

13 (5 %) 32 (16%) 45 (10 %) 

 
 
Tabell 9: När används narkotikatester? Uppdelat på storlek. Mer än ett svarsalternativ möjligt. Antal & andel. 
NARKOTIKATEST 20-49 anställda 50-99 anställda 20-99 anställda 
Vid misstanke 3 (50%) 5 (36%) 8 (40%) 
Nyanställningstest 3 (50%) 4 (28%) 7 (35%) 
Slumpmässigt test 0 7 (50%) 7 (35%) 
I behandling 2 (33%) 1 (7%) 3 (15%) 
Vid hälsokontroller 1 (17%) 1 (7%) 2 (10%) 
Totalt antal företag 
med narkotikatester 

6 (2%) 14 (7%) 20 (4%) 

 
 
5.3.2 Varför används tester? 
 
Företagen ombads uppge de främsta skälen till att de använder sig av tester. I tabell 10 och 11 
kan vi se att det klart främsta skälet för både alkohol- och narkotikatest var säkerheten. Man 
anser att risken för olyckor och liknande minskar om man använder tester. Vad gäller 
narkotikatester så uppgavs också policyskäl i hög grad som en orsak till användandet av tester, 
speciellt hos de mindre företagen. Policyskäl innebär att man vill ta ställning emot droger och 
visa att detta accepterar vi inte här eller att man anser att testerna fyller en avskräckande 
funktion.  
 
 
Tabell: 10. Anledningar till att alkoholtester används. Uppdelat på storlek. Mer än ett svarsalternativ möjligt.  
Antal & andel. 
Varför alkoholtest? 20-49 anställda 50-99 anställda 20-99 anställda 

Säkerhetsskäl 10 (77%) 19 (59%) 29 (64%) 
Produktivitetsskäl 1 (8%) 3 (9%) 4 (9%) 
Policyskäl 3 (23%) 7 (22%) 10 (22%) 
Identifieringsskäl 4 (31%) 6 (19%) 10 (22%) 
Annat 2 (15%) 6 (19%) 8 (18%) 
Totalt antal företag 
med alkoholtester 

13 (5%) 32 (16%) 45 (10%) 
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Tabell: 11. Anledningar till att narkotikatester används. Uppdelat på storlek. Mer än ett svarsalternativ möjligt. 
Antal & andel. 

Varför 
narkotikatest? 

20-49 anställda 50-99 anställda 20-99 anställda 

Säkerhetsskäl 4 (67%) 10 (71%) 14 (70%) 
Produktivitetsskäl 2 (33%) 2 (14%) 4 (20%) 
Policyskäl 4 (67%) 4 (28%) 8 (40%) 
Identifieringsskäl 2 (33%) 3 (21%) 5 (25%) 
Annat 0 2 (14%) 2 (10%) 
Totalt antal företag 
med narkotikatester 

6 (2%) 14 (7%) 20 (4%) 

 
 
5.3.3 Provmetod 
 
Alkometer var det vanligaste redskapet för att mäta alkoholberusning. En alkometer använde 69 
procent  av företagen som testade för alkohol. Blodprov användes på 22 procent av företagen, i 
ett par fall i kombination med alkometer. Att testa för alkohol med hjälp av urinprov gjordes på 
17 procent av företagen, även här i ett par fall i kombination med utandningsprov. 
 
Den vanligaste metoden för att testa om den anställde eller den arbetssökande har använt 
narkotika är med hjälp av ett urinprov. Denna provmetod använde 75 procent av företagen med 
narkotikatester, det vill säga 15 företag. 3 företag använde blodprov och 2 visste inte eller ville 
inte svara. De omdiskuterade snabbtesterna, när man använder enklare testmetoder utan att 
verifiera på laboratorium, använde drygt en fjärdedel av företagen som tog urintester. Resterande 
tre fjärdedelar skickade antingen proverna direkt till laboratorium eller gjorde en första screening 
själva för att sedan skicka in de positiva till laboratorium för att verifiera.  Det var en större andel 
av de mindre företagen som inte verifierade tester än bland de större företagen9.  
 
 
5.3.4 Positiva provsvar och vägran 
 
Knappt hälften av företagen med tester har erfarenhet av positiva provsvar. 35 procent av 
företagen uppger att de haft positiva alkoholprov och 30 procent av företagen med 
narkotikatester uppger att de haft positiva narkotikaprov. Det som skiljde de små och de stora 
företagen åt var andelen positiva narkotikaprov. Bland de mindre företagen var det 4 av de 6 
företag (67 procent) som uppgav att de använde narkotikatester som också uppgav att de haft 
positiva provsvar. Siffran var avsevärt lägre för de större företagen där 2 av 14 företag (14 
procent) hade haft positiva narkotikaprovsvar. Skillnaden skulle dock kunna förklaras av att de 
mindre företagen i högre grad än de större företagen testade vid misstanke. Att testa vid 
misstanke ökar givetvis sannolikheten till att man får positiva provsvar.  
 
Det vanligaste svaret på frågan om vilken åtgärd som tas om någon skulle vägra genomföra ett 
test är att man inte vet vad som skulle hända, det har man inte varit med om. Detta svarar 36 
procent av företagen10. Det näst vanligaste svaret var att personen som vägrar sägs upp. Detta 
svar var vanligare bland de mindre företagen där 43 procent uppger att en vägran leder till 
uppsägning mot 29 procent av de större företagen. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant.  

                                                           
9 22 % av de större företagen och 33 % av de mindre företagen verifierade inte positiva provresultat på 
laboratorium.  
10 En fjärdedel av de mindre företagen och 41 % av de större företagen uppger att de inte vet. 
 

7  



 
Företagen ombads också att uppge vad som händer när någon testar positivt. Hälften av 
företagen säger att om någon testar positivt så får man göra en utredning och att fallen behandlas 
individuellt. 18 procent uppger att man erhåller en varning om man testar positivt och 22 
procent säger att man erbjuds behandling. Inga större skillnader förelåg mellan de mindre och de 
större företagen i fråga om vad som händer när någon testar positivt. 
 
De mindre företagen verkar således ha en något strängare hållning än de större företagen. 31 
procent av de mindre företagen uppger att ett positivt provsvar leder till en varning mot 12 
procent av de större. Som nämndes tidigare så uppger dessutom hela 43 procent av de mindre 
företagen att en vägran leder till uppsägning. Och en vägran ses som ett positivt resultat för 19 
procent av de mindre företagen mot 3 procent av de större. Däremot uppger 9 procent av de 
större företagen att ett positivt prov leder till uppsägning mot 6 procent av de mindre företagen. 
Skillnaderna mellan de större och de mindre företagen i fråga om följder av  positiva provsvar 
och vägran att delta var dock för små för att signifikanstest skulle kunna genomföras och i de fall 
det gick att göra blev skillnaden inte statistiskt säkerställd. 
 
 
5.5 Utomstående hjälp  

 
10 procent av företagen anlitar en utomstående organisation eller konsult som arbetar med 
alkohol- och drogfrågor i arbetslivet. Ytterligare 14 procent har svarat att deras företagshälsovård 
eller företagsläkare har varit denna utomstående resurs, vilket inte var vad vi var ute efter i den 
här frågan. Dessa har dock ändå svarat på frågor om vad denna resurs gör för dem och därför 
redovisar vi dem separat i tabell 13. Betänkas bör att detta handlar om hur man har tolkat frågan. 
Har man inte tolkat det som att man kan ge svaret företagshälsovård så har man alltså svarat nej 
på frågan om de använder en utomstående organisations eller konsults tjänster. Även de företag 
som svarat nej kan alltså ha en företagshälsovård som faktiskt erhåller de tjänster vi frågar om.  
 
Bland de utomstående organisationerna/konsulterna är Alna den enskilt största organisationen. 
41 procent av företagen som svarat ja på frågan om de använder sig av någon utomstående 
resurs, uppger just Alna. Resterande är huvudsakligen olika alkohol- och drogterapeuter eller 
privata konsulter. 
 
Inga avsevärda skillnader förelåg mellan de mindre och de större företagen i fråga om vad dessa 
organisationer eller konsulter har gjort för dem. 
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Tabell 12: Den utomstående organisationens/konsultens uppgifter. Uppdelat på storlek. Antal & andel. 
 20-49 

anställda 
50-99 

anställda 
20-99 

anställda 
Totalt antal företag som anlitar utomstående 
organisation/konsult 

22 (9 %) 24 (12%) 46 (10%) 

Organisationen/konsulten har informerat/utbildat…  
… chefer om deras roll och hur de kan agera vid 
missbruksproblem 

 
13 (59%) 

 
20 (83%) 

 
33 (71%) 

… anställda om deras roll och hur de kan agera vid 
missbruksproblem 

 
6 (27%) 

 
13 (54%)  

 
19 (41%) 

För chefer 5  (23%) 5 (21%) 10 (22%) 

För anställda 0  1 (4%) 1 (2%) 

 
Organisationen/konsulten 
har informerat om olika 
risker med för hög 
alkoholkonsumtion 
 

 
För både chefer och anställda 

 
10 (45%) 

 
12 (50%) 

 
22 (48%) 

Utbildningen för chefer innehåller information om vilka 
faktorer i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas 
alkoholkonsumtion 

 
9 (41%) 

 
16 (67%) 

 
25 (54%) 

Företag som är nöjda med organisationen/konsultens 
arbete 

22 (100%) 21 (87%) 43 (93%) 

 
 
I tabell 13 kan vi se att det var genomgående färre som uppgav att företagshälsovården 
tillhandahåller utbildning och information för chefer och anställda i jämförelse med 
organisationerna eller konsulterna i tabell 12.  Det är dock förvånansvärt många som ändå 
uppger att de erhåller dessa tjänster från företagshälsovården eller företagsläkaren. Även här 
förelåg inga större skillnader mellan de större och de mindre företagen. 
 
 
Tabell 13: Företagshälsovårdens (FHV) uppgifter när uppgiven som en utomstående anlitad resurs. Uppdelat på 
storlek. Antal & andel. 
 20-49 

anställda 
50-99 

anställda 
20-99 

anställda 
Totalt antal företag som uppger sin 
företagshälsovård/läkare som den utomstående resurs 
de anlitar. 

 
29 (12%) 

 
34 (17%) 

 
63 (14%) 

FHV har informerat/utbildat…  
… chefer om deras roll och hur de kan agera vid 
missbruksproblem 

13 (45%) 19 (56%) 32 (51%) 

… anställda om deras roll och hur de kan agera vid 
missbruksproblem 

7 (24%) 9 (26%) 16 (25%) 

För chefer 3 (10%) 6 (18%) 9 (14%) 

För anställda 1 (3%) 2 (6%) 3 (5%) 

 
FHV har informerat om 
olika risker med för hög 
alkoholkonsumtion 
 

För både chefer och anställda  
16 (55%) 

 
16 (47%) 

 
32 (51%) 

Utbildningen för chefer innehåller information om vilka 
faktorer i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas 
alkoholkonsumtion 

 
9 (31%) 

 
11 (32%) 

 
20 (32%) 

Företag som är nöjda med FHV:s arbete 26 (90%) 31 (91%) 57 (90%) 
 
 
5.5 Företagshälsovård  
 
Bland företagen i materialet var 67 procent knutna till företagshälsovården. 4 av dessa företag 
uppgav dock att de endast köpte enskilda tjänster från företagshälsovården. Något fler, 72 
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procent, uppgav att de erbjöd sina anställda någon form av regelbunden hälsoundersökning. I 
följande tabell kan man utläsa något om företagens syn på företagshälsovårdens roll i det 
alkohol- och drogpreventiva arbetet. 
 
 
Tabell 13: Företagens syn på företagshälsovårdens (FHV) kunskap och roll. Uppdelat på storlek. Antal & andel. 

 20-49 anställda 50-99 anställda 20-99 anställda
Ja 129 (82%) 117 (82%) 246 (82%) 
Nej 5 (3%) 2 (1%) 7 (2%) 
Vet ej 24 (15%) 23 (16%) 47 (16%) 

 
 
Har FHV kunskap om 
hur missbruk kan 
förebyggas?     

Ja 59 (37%) 73 (51%) 132 (44%) 
Nej 75 (48%) 46 (32%) 121 (40%) 
Vet ej 24 (15%) 23 (16%) 47 (16%) 

Finns det klart 
definierat vad 
företagets respektive 
FHV´s roll är när det 
gäller missbruk? 

Totalt antal företag 
med FHV 

 
158 (65%) 

 
142 (70%) 

 
300 (67%) 

 
 
Det som skiljde de mindre och de större företagen var om rollerna gällande missbruksfrågorna 
var definierade. 51 procent av de större företagen uppgav att det fanns klart definierat vad 
företagets respektive företagshälsovårdens roll var när det gäller missbruk. För de mindre 
företagen fanns detta bara hos 37 procent. Skillnaden var statistiskt signifikant. De allra flesta 
företag (82 procent) anser att företagshälsovården har kunskap om hur missbruk kan förebyggas. 
Här förelåg inga skillnader mellan de mindre och de större företagen.  
 
 
6. Resultaten uppdelat för region Stockholm och region Skåne/Blekinge 
samt övriga landet 
 
I urvalet av de 400 företagen gjordes även ett extra urval för att kunna täcka upp två regioner; 
Stockholm och Skåne/Blekinge. Resterande företag hamnade i kategorin ”övriga landet”. Se 
tabell 1 för en redovisning av antalet genomförda intervjuer i de olika regionerna.  Denna 
regionsindelning har tillkommit på grund av önskemål om en analys som kan vara av intresse för 
en jämförelse med Alnas uppgift om deras verksamhet i främst Stockholm samt Skåne och 
Blekinge.  
 
I nedanstående avsnitt görs samma analyser som i den tidigare redovisningen av större och 
mindre företag. När vi redovisar resultaten för de olika regionerna har vi valt att inte dessutom 
redovisa en indelning för större och mindre företag. Detta skulle bli alltför rörigt och svårtolkat. 
 
 
6.1 Uppfattning om missbruk 
 
I tabellerna 14-16 kan vi se de personalansvarigas uppfattning om missbruksproblematik på 
deras företag. Skillnaderna mellan de olika regionerna i fråga om uppfattning om missbruk skiljer 
sig inte åt på något avsevärt sätt. ”Vet ej- svaren” var fler gällande narkotika och läkemedel än 
alkohol hos alla grupperna. 
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  Tabell 14: Uppfattning om alkoholmissbruk på företaget. Uppdelat i regioner. Antal & andel. 
ALKOHOL Stockholm Skåne & Blekinge Övriga landet 

Ja, vet säkert 27 (27%) 8 (14%) 46 (16%) 
Ja, tror finns 9 (9%) 6 (10%) 35 (12%) 
Nej, vet säkert 35 (35%) 26 (46%) 130 (45%) 
Nej, tror ej finns 27 (27%) 15 (26%) 70 (24%) 
Vet inte 2 (2%) 2 (3%) 5 (2%) 
Uppgift saknas 1 (1%) 0 1 (0,3%) 
Tot. antal företag 101 57 287 

 
 

   Tabell 15: Uppfattning om narkotikamissbruk. Uppdelat i regioner. Antal & andel. 
NARKOTIKA Stockholm 

 
Skåne & Blekinge Övriga landet 

Ja, vet säkert 7 (7%) 2 (3%) 11 (4%) 
Ja, tror finns 2 (2%) 4 (7%) 6 (2%) 
Nej, vet säkert 48 (48%) 30 (53%) 166 (58%) 
Nej, tror ej finns 33 (33%) 17 (30%) 89 (31%) 
Vet inte 10 (10%) 4 (7%) 14 (5%) 
Uppgift saknas 1 (1%) 0 1 (0,3%) 
Tot. Antal företag 101 57 287 

 
 

              Tabell 16: Uppfattning om läkemedelsmissbruk. Uppdelat i regioner. Antal & andel. 
LÄKEMEDEL Stockholm Skåne & Blekinge Övriga landet 

Ja, vet säkert 5 (5%) 3 (5%) 12 (4%) 
Ja, tror finns 4 (4%) 3 (5%) 10 (3%) 
Nej, vet säkert 35 (35%) 22 (39%) 128 (45%) 
Nej, tror ej finns 42 (42%) 24 (42%) 115 (40%) 
Vet inte 14 (14%) 5 (9%) 21 (7%) 
Uppgift saknas 1 (1%) 0 1 (0,3%) 
Tot. antal företag 101 57 287 

 
 

6.2  Policy och handlingsplaner 
 
Störst andel företag som hade en alkohol- och narkotikapolicy och/eller handlingsplan fanns i 
Skåne och Blekinge där knappt hälften uppgav detta. Bland Stockholmsföretagen uppgav 41 
procent att de hade en skriven policy och 36 procent av företagen i övriga landet hade en policy. 
Skillnaden mellan regionerna var dock ej statistiskt signifikant. 
 
 
Tabell 17: Antal och andel företag som uppgav att de hade respektive inte hade en skriven alkohol- och 
narkotikapolicy/handlingsplan. Uppdelat i regioner. 
 

POLICY/HANDLINGSPLAN Stockholm Skåne & Blekinge Övriga landet
Ja 41 (41%) 28 (49%) 103 (36%) 
Nej 59 (58%) 27 (47%) 183 (64%) 
Vet ej 1 (1%) 2 (3%) 1 (0,3%) 
Totalt antal företag 101 57 287 
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Som vi ser i tabell 18 så var Stockholmsföretagen bäst på att ha rutiner för när och hur ofta 
policyn skall följas upp. Annars var det företagen i Skåne och Blekinge som var bäst på att ha 
riktlinjer för hur och vem som skall agera om någon har alkohol- och/eller narkotikaproblem. 
Detta hade 93 procent av dem med policy mot cirka 83 procent i Stockholm samt övriga landet. 
Däremot var Skåne och Blekinge sämst på att ha regler för i vilka sammanhang som 
arbetsplatsen serverade alkohol. Skillnaderna var däremot för små för att få fram statistiskt 
säkerställda resultat. 
 
 
Tabell 18: Antal och andel policys/handlingsplaner med visst innehåll. Uppdelat i regioner 
POLICY/HANDLINGS

PLANEN 
INNEHÅLLER:  

 
Stockholm 

 
Skåne & Blekinge

 
Övriga landet 

… regler om i vilka sammanhang 
arbetsplatsen serverar alkohol 

19 (46%) 10 (36%) 42 (41%) 

… riktlinjer om vem som skall 
agera om någon har alkohol- och/eller 
narkotikaproblem. 

 
34 (83%) 

 
26 (93%) 

 
87 (84%) 

… riktlinjer för hur man skall agera 
om någon har alkohol- och/eller 
narkotikaproblem. 

 
34 (83%) 

 
26 (93%) 

 
85 (82%) 

Rutiner finns för när och hur ofta 
policyn och handlingsplanen skall 
följas upp. 

 
26 (63%) 

 
12 (43%) 

 
48 (47%) 

Totalt antal policys/ 
handlingsplaner 

41 28 103 

 
 
6.3 Alkohol- och narkotikatester 
 
En något större andel företag i Skåne och Blekinge använde tester än i Stockholm och övriga 
landet. Detta gällde både alkoholtester och narkotikatester. Skillnaderna mellan regionerna var 
dock relativt små och inte statistiskt signifikanta. Man bör återigen ha i åtanke när man studerar 
resultaten, att totalt sett så var det endast 50 företag som använde tester. I tabell 19 kan vi se att 
12 procent av företagen i Stockholm, 14 procent av företagen i Skåne och Blekinge samt 10 
procent av företagen i övriga landet använder tester.  
 
 
  Tabell 19: Antal och andel företag med alkohol- och/eller och narkotikatester. Uppdelat i regioner. 

TESTER 
 

 
Stockholm 

 
Skåne & Blekinge

 
Övriga landet 

Alkoholtest 4 (4%) 4 (7%) 22 (8%) 
Narkotikatest 3 (3%) 0 2 (1%) 
Alkohol- och narkotikatest 5 (5%) 4 (7%) 6 (2%) 
Totalt antal företag med tester 12 (12%) 8 (14%) 30 (10%) 

Uppgift saknas för 2 av företagen. 6 företag har uppgivit att de inte vet om de använder tester eller inte. Dessa har 
kodats som att de inte använder tester. 

 
 
6.3.1 När används tester? 
 
Alkoholtester användes huvudsakligen, liksom vid uppdelningen i större och mindre företag, vid 
misstanke om påverkan eller missbruk i alla regioner. Slumpmässiga alkoholtester var näst 
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vanligast. Vad som mer kan utläsas i tabell 20 är att företagen i kategorin övriga landet inte 
använde nyanställningstester och slumpmässiga tester i lika hög utsträckning som företagen i 
Stockholm och Skåne och Blekinge. 
 
Narkotikatester används däremot inte i lika hög grad vid misstanke som alkoholtester, även om 
det fortfarande är vanligt. I tabell 21 kan man också utläsa att hälften av företagen i Stockholm 
och i övriga landet uppgav att de testade vid misstanke mot endast en fjärdedel av företagen i 
Skåne och Blekinge. Och i övriga landet testade endast en fjärdedel för narkotika vid 
nyanställningar mot hälften av företagen i Stockholm och Skåne och Blekinge. Slumpmässiga 
narkotikatester var klart vanligast i Skåne och Blekinge där 3 av de 4 företagen med 
narkotikatester testade slumpmässigt.  
 
 
Tabell 20: När används alkoholtester? Uppdelat i regioner. Mer än ett svarsalternativ möjligt.  Antal & andel. 

 
ALKOHOLTESTER 

 
Stockholm 

 

 
Skåne & Blekinge

 
Övriga landet 

Vid misstanke 4 (44%) 5 (62%) 20 (71%) 
Nyanställningstest 2 (22%) 2 (25%) 4 (14%) 
Slumpmässigt test 3 (33%) 3 (37%) 5 (18%) 
I behandling 1 (11%) 1 (12%) 1 (4%) 
Vid hälsokontroller 0 0 2 (7%) 
Totalt antal företag med 
alkoholtester 

9 (9%) 8 (14%) 28 (10%) 

 
 
Tabell 21: När används narkotikatester? Uppdelat i regioner. Mer än ett svarsalternativ möjligt. Antal & andel. 

 
NARKOTIKATESTER 

 
Stockholm 

 

 
Skåne & Blekinge

 
Övriga landet 

Vid misstanke 3 (50%) 1 (25%) 4 (50%) 
Nyanställningstest 3 (50%) 2 (50%) 2 (25%) 
Slumpmässigt test 1 (17%) 3 (75%) 3 (37%) 
I behandling 2 (33%) 1 (25%) 0 
Vid hälsokontroller 0 0 2 (25%) 
Totalt antal företag med 
narkotikatester 

6 (6%) 
 

4 (7%) 8 (3%) 

 
 
6.3.2 Varför används tester? 
 
Att man använder både alkoholtester och narkotikatester på grund av säkerheten är det 
vanligaste svaret i alla tre regioner. Hälften av företagen i Skåne och Blekinge samt övriga landet 
uppger policyskäl till användandet av narkotikatester. Detta nämner bara 33 procent av företagen 
i Stockholm. Alkoholtester handlar således främst om säkerheten och narkotikatester om 
säkerhet samt policyskäl. Identifieringskäl nämndes också ganska ofta, det vill säga att testernas 
syfte är att identifiera missbrukare för att kunna hjälpa dem. 
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Tabell 22: Anledningar till att alkoholtester används. Uppdelat i regioner. Mer än ett svarsalternativ möjligt. 
Antal & andel. 
Varför alkoholtest? Stockholm Skåne & Blekinge Övriga landet 

Säkerhetsskäl 4 (44%) 7 (87%) 18 (64%) 
Produktivitetsskäl 1 (11%) 1 (12%) 2 (2%) 
Policyskäl 3 (33%) 2 (25%) 5 (18%) 
Identifieringsskäl 4 (44%) 1 (12%) 5 (18%) 
”Sätta press” 0 0 3 (11%) 
Annat 2 (22%) 1 (12%) 2 (7%) 
Totalt antal företag 
med alkoholtester 

9 (9%) 8 (14%) 28 (10%) 

 
 
Tabell 23: Anledningar till att narkotikatest används. Uppdelat i regioner. Mer än ett svarsalternativ möjligt. 
Antal & andel. 

Varför 
narkotikatest? 

Stockholm Skåne & Blekinge Övriga landet 

Säkerhetsskäl 6 (100%) 3 (75%) 5 (62%) 
Produktivitetsskäl 1 (17%) 1 (25%) 2 (25%) 
Policyskäl 2 (33%) 2 (50%) 4 (50%) 
Identifieringsskäl 2 (33%) 2 (50%) 1 (12%) 
Annat 1 (12%) 0 1 (12%) 
Totalt antal företag 
med narkotikatester 

8 (8%) 4 (7%) 8 (3%) 

 
 
6.3.3 Provmetod 
 
De olika regionerna skiljde sig inte åt i fråga om provmetod. Urinprov var vanligast för att testa 
narkotika och alkometer var vanligast för att testa alkohol. Något större andel företag använde så 
kallade snabbttester i Skåne och Blekinge samt övriga landet än i Stockholm. Det handlar dock 
om mycket låga siffror. 
 
 
6.3.4  Positiva provsvar och vägran 
 
Andelen positiva provsvar skiljer sig inte åt avseende alkohol, drygt en tredjedel uppger att de 
haft positiva alkoholprov. I Skåne och Blekinge samt i övriga landet har en fjärdedel av de 
testande företagen haft positiva narkotikaprov medan andelen i Stockholm var något högre och 
låg på 37 procent positiva provsvar. Det var dock för få fall för att kunna statistiskt säkerställa 
denna skillnad.  
 
Vid vägran var det vanligaste svaret för Skåne och Blekinge samt övriga landet att man inte vet 
vad som skulle hända för det har man inte varit med om. Den vanligaste åtgärden för 
Stockholmsföretagen var uppsägning, 58 procent av personalcheferna förklarar att en vägran 
skulle innebära uppsägning mot 25 och 27 procent i Skåne/Blekinge respektive övriga landet. 
Skillnaden gick dock ej att statistiskt säkerställa. 
 
Inga större skillnader fanns mellan regionerna i fråga om vilken åtgärd som sker om någon testar 
positivt. Ett positivt provsvar innebär främst att en utredning görs och att fallen behandlas 
individuellt eller att man erbjuder behandling. Stockholmsföretagen utdelar en varning i högre 
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grad än de andra regionerna samt hävdar att ett positivt provresultat leder till uppsägning i högre 
grad. Men återigen var det får få fall för att kunna säga att skillnaden var statistiskt säkerställd. 
 
 
6.4 Utomstående hjälp 
 
En tydlig skillnad mellan regionerna framkommer i tabell 24. I Skåne och Blekinge så anlitar 
nästan en fjärdedel av företagen en utomstående organisation eller konsult för hjälp i frågorna. I 
övriga landet och Stockholm rör det sig om 8 procent respektive 9 procent. Skillnaden mellan 
regionerna var statistiskt signifikant. Organisationens eller konsultens uppgifter skiljer sig 
däremot inte åt mellan regionerna. 
 
I Skåne och Blekinge uppgav 14 procent av företagen att de anlitade Alna. I Stockholm samt 
gruppen företag som tillhörde övriga landet var det 3 procent av företagen som anlitade Alna.  
 
 
Tabell 24: Den utomstående organisationen/konsultens uppgifter. Uppdelat i regioner. Antal och andel. 
 Stockholm Skåne & Blekinge Övriga landet
Totalt antal företag som anlitar 
utomstående organisation/konsult 

9 (9%) 13 (23%) 24 (8%) 

Organisationen/konsulten har 
informerat/utbildat… 

 

… chefer om deras roll och hur de kan agera 
vid missbruksproblem 

5 (55%) 10 (77%) 18 (75%) 

… anställda om deras roll och hur de kan 
agera vid missbruksproblem 

3 (33%) 7 (54%) 9 (37%) 

För chefer 1 (11%) 4 (31%) 5 (21%) 

För 
anställda 

0 1 (8%) 0 

 
Organisationen/konsulten 
har informerat om olika 
risker med för hög 
alkoholkonsumtion 
 

För både 
chefer och 
anställda 

4 (44%) 5 (38%) 13 (54%) 

Utbildningen för chefer innehåller 
information om vilka faktorer i 
arbetsmiljön som kan påverka de 
anställdas alkoholkonsumtion 

4 (44%) 8 (61%) 13 (54%) 

Företag som är nöjda med 
organisationen/konsultens arbete 

6 (67%) 13 (100%) 24 (100%) 

 
 
I tabell 25 kan vi se att ungefär lika många i de olika regionerna har uppgivit företagshälsovården 
som den utomstående resurs som de anlitar. Men återigen har detta handlat om hur man har 
tolkat frågan (se avsnitt 5.5). Även här föreligger inga avsevärda skillnader mellan de olika 
regionerna i fråga om vilka tjänster man erhåller från företagshälsovården. 
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Tabell 25: Företagshälsovårdens (FHV) uppgifter när uppgiven som en utomstående resurs.  
Uppdelat i regioner. Antal och andel. 
 Stockholm Skåne & Blekinge Övriga landet
Totalt antal företag som uppger sin 
företagshälsovård/läkare eller sociala 
myndigheter som den utomstående 
resurs de anlitar. 

 
16 (16%) 

 
8 (14%) 

 
39 (14%) 

FHV har informerat/utbildat…  
… chefer om deras roll och hur de kan agera 
vid missbruksproblem 

9 (56%) 3 (37%) 20 (51%) 

… anställda om deras roll och hur de kan 
agera vid missbruksproblem 

4 (25%) 1 (12%) 11 (28%) 

För chefer 3 (19%) 1 (12%) 5 (13%) 

För anställda 1 (6%) 1 (12%) 1 (3%) 

 
FHV har informerat om 
olika risker med för hög 
alkoholkonsumtion 
 

För både 
chefer och 
anställda 

9 (56%) 4 (50%) 19 (49%) 

Utbildningen för chefer innehåller 
information om vilka faktorer i 
arbetsmiljön som kan påverka de 
anställdas alkoholkonsumtion 

5 (31%) 2 (25%) 13 (33%) 

Företag som är nöjda med FHV:s 
arbete 

15 (94%) 8 (100%) 34 (87%) 

 
 
6.5 Företagshälsovård 
 
Ungefär lika många i de olika regionerna, runt 70 procent, var knutna till företagshälsovården. I 
övrigt så har de olika regionerna ungefär samma uppfattning om företagshälsovårdens roll och 
kunskaper.  
 
 
Tabell 26: Företagens syn på företagshälsovårdens (FHV) kunskap och roll. Uppdelat i regioner. 

 Stockholm Skåne & Blekinge Övriga landet
Ja 56 (81%) 36 (90%) 154 (81%) 
Nej 1 (1%) 2 (5%) 4 (2%) 
Vet ej 12 (17%) 2 (5%) 33 (17%) 

 
 
Har FHV kunskap om 
hur missbruk kan 
förebyggas?     

Ja 25 (36%) 16 (40%) 91 (48%) 
Nej 28 (41%) 20 (50%) 73 (38%) 
Vet ej 16 (23%) 4 (10%) 27 (14%) 

Finns det klart 
definierat vad 
företagets respektive 
FHV´s roll är när det 
gäller missbruk? 

Totalt antal företag 
med FHV 

 
69 (68%) 

 
40 (70%) 

 
191 (66%) 
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7. Sammanfattning och slutsatser 
 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på om det förekommer några alkohol- och 
drogförebyggande åtgärder på svenska arbetsplatser med färre än 100 anställda, och i så fall vilka 
dessa åtgärder är.   
 
Resultaten från undersökningen kan tolkas som ett relativt svagt intresse för frågorna. Enligt 
arbetarskyddsstyrelsens riktlinjer så skall alla företag ha en skriven alkohol- och 
narkotikapolicy/handlingsplan (AFS 1994:1). Detta hade endast 33 procent av företagen i 
studien med mellan 20-49 anställda och 45 procent av företagen med mellan 50-99 anställda. 
Någon skillnad i förekomst av policy fanns däremot inte mellan de tre undersökta regionerna 
Stockholm, Skåne och Blekinge samt övriga landet. Ungefär 85 procent av företagen med policys 
uppgav att deras policy reglerade vem som skall agera och hur man skall agera om någon har 
alkohol- och/eller narkotikaproblem och 41 procent hade regler om i vilka sammanhang 
arbetsplatsen servera alkohol. Ungefär hälften av företagen med policys sade sig ha rutiner för 
när och hur ofta policyn och handlingsplanen skall följas upp. Ett svalare intresse från de mindre 
företagen skulle kunna bero på att de inte tror eller vet att de inte har några problem med droger 
i lika hög utsträckning som de större företagen. Därmed kanske de inte lägger ner någon tid och 
energi på att till exempel formulera en policy.  
 
Alkoholtester använde sig drygt 10 procent av företagen av och 4 procent använde 
narkotikatester. De mindre företagen använde inte tester i lika hög grad som de större företagen. 
Det vanligaste var att man testade vid misstanke om påverkan eller missbruk. 3 procent av 
företagen testade för narkotikabruk och 4 procent för alkoholmissbruk antingen vid 
nyanställningar och/eller slumpmässigt. Inga statistiskt signifikanta skillnader i användandet av 
tester fanns mellan de olika regionerna. Det största skälet till användandet av alkoholtester är 
säkerheten. Som skäl för narkotikatester nämns också säkerheten, men även att man använder 
narkotikatester av policyskäl.  
 
Det finns idag ett antal organisationer och konsulter som arbetar med alkohol- och drogfrågor i 
arbetslivet. Den största och äldsta organisationen är Alna. 4 procent av företagen i denna studie 
anlitar Alnas tjänster. Totalt så uppgav 10 procent av företagen att de anlitade någon organisation 
eller konsult och en större andel av företagen i Skåne och Blekinge tog hjälp utifrån, i jämförelse 
med Stockholm och övriga landet. 
 
I jämförelse med den undersökning som tidigare gjorts på SoRAD (Eriksson & Olsson, 2001), så 
framkommer att de företag som har mer än 100 anställda i högre grad hade en skriven alkohol- 
och narkotikapolicy/handlingsplan än de företag som har under 100 anställda.  Bland företagen 
med mer än 100 anställda hade alltså 75 procent en policy mot denna undersöknings 39 procent.  
 
Totalt sett så testade 36 procent av företagen med mer än 100 anställda för alkohol och/eller 
narkotika. I denna undersökning där företag med färre än 100 anställda undersöktes så testade 11 
procent sina anställda eller arbetssökande. En uppdelning på företagets storlek och huruvida de 
testade för alkohol och/eller narkotika kan ses i tabell 27. 
 
 
Tabell 27: Andel företag med alkohol- respektive narkotikatest uppdelat på storlek. 
 20-49 anställda 50-99 anställda Mer än 100 anställda 
Alkoholtest 5 % 16 % 33% 
Narkotikatest 2 % 7% 18% 
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Något färre av de företag med mer än 100 anställda använde de enklare testmetoderna utan 
verifikation på laboratorium än företagen med under 100 anställda, 16 procent mot 27 procent. 
En större andel av företagen i denna undersökning, 34 procent, hävdar att en vägran att låta sig 
testas innebär att man sägs upp. Bland företagen med mer än 100 anställda innebär en vägran att 
man sägs upp hos 7 procent av företagen.  
 
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att Arbetarskyddsstyrelsens riktlinjer om skrivna policys 
efterlevs ganska dåligt. Ju mindre företag desto färre policys finns. Huruvida alkohol- och 
drogtester kan ingå som en strategi för ett förebyggande arbete kan diskuteras, men intresset för 
testerna finns på svenska företag idag. De minsta företagen i dessa undersökningar använder inte 
tester i särskilt hög grad, medan det är relativt vanligt förekommande hos de större företagen.  
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	Alkoholkommittén har givit centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) i uppdrag att göra en kartläggning av det alkohol- och drogförebyggande arbetet på företag med mellan 20 och 99 anställda. Bakgrunden till undersökningen är det faktum att det till stora delar saknas information om arbetslivet och dess roll i olika alkohol- och drogpreventiva åtgärder. Detta samtidigt som arbetslivet allt oftare pekas ut som ett viktigt område där prevention lämpligen kan bedrivas (Proposition 2000/2001:20, SOU 2000:126 & Nationella Handlingsplanen 2001/02:91). Den mediala debatten har huvudsakligen kretsat kring användandet av alkohol- och drogtester, men huruvida företagen aktivt arbetar med frågorna på något annat sätt är oklart. Alna  har länge varit en viktig resurs på det alkohol- och drogpreventiva fältet, mycket tack vare sin ställning som ett icke vinstdrivande samarbetsprojekt mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Alna har i dag ungefär 950 medlemsföretag runt om i Sverige (muntlig kommunikation 2002-06-17 med Rune Divander, Alna). En tidigare undersökning av det alkohol- och drogpreventiva arbetet i arbetslivet har gjorts av SoRAD. Denna undersökning avsåg större företag med mer än 100 anställda och speciellt skulle förekomsten av alkohol- och drogtester belysas (Eriksson & Olsson, 2001). En jämförelse med den undersökningens resultat kommer att göras senare i rapporten under avsnitt 7: ”Sammanfattning och slutsatser.”
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