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Sammanfattning 

 
”Alkoholfria arbetsplatser” är ett prioriterat delmål för den svenska alkoholpolitiken. 
Denna rapport redovisar resultatet från en explorativ studie som syftar till att få ökad kunskap 
om förutsättningarna för alkoholpreventivt arbete i arbetslivet. 
 
Studien baseras på en genomgång av litteratur, riksdagstryck (regeringspropositioner och 
statliga utredningar) där arbetsplatsprevention diskuterats, samt ett 20-tal kvalitativa 
intervjuer med representanter för departement, myndigheter, fackförbund, 
arbetsgivarorganisationer samt andra ”centrala aktörer”. För intervjuerna har frågor kring 
arbetsplatsprevention som alkoholpolitiskt område, idéer och antaganden samt problem och 
hinder varit centrala. 
 
Resultaten av studien fokuseras kring tre tentativa slutsatser, var och en av intresse att 
närmare studera i fortsatta studier kring arbetsplatsprevention: 
 
Den första slutsatsen är att regeringens målsättning vad gäller arbetsplatsprevention behöver 
preciseras för att en tydlig strategi skall kunna formuleras och presenteras gentemot 
arbetslivet. Studien visar på en diskrepans mellan såväl Socialdepartementets syn på det 
alkoholpolitiska området, det arbete som den statliga Alkoholkommittén inlett, och det arbete 
som görs inom andra myndigheter och organisationer. Arbetsplatsprevention har lyfts fram av 
regeringen som en ”ny” arena för att bedriva ett modernt drogförebyggande arbete, där 
intryck från nya samhällssektorer tas och nya metoder och strategier utvecklas. Ändock är det 
tydligt, främst hos Socialdepartementets representanter, att arbetsplatsprevention bedrivs med 
traditionella alkoholpolitiska medel samtidigt som flera aktörer invänder mot att 
arbetsplatsprevention behandlas just som en ”alkoholfråga” på sidan av det arbete som sker 
med arbetsmiljöfrågor i arbetslivet. De efterlyser att ”alkohol” integreras med andra 
psykosociala frågor på arbetsmiljöområdet och att tydliga incitament skapas för att 
arbetsgivare skall se värdet av att satsa på primärpreventivt arbete. 
 
Den andra slutsatsen, vilken är nära kopplad till frågan om tydlighet i mål och strategi för det 
preventiva arbetet, gäller samordning och samverkan mellan myndigheter och organisationer 
som arbetar med prevention i arbetslivet. Av studien framgår att de statliga initiativ som tagits 
till att öka kommunikationsflödet mellan aktörer (samordning) samt att initiera närmare 
samarbete mellan aktörer (samverkan) är vaga. Insatser som sker inom området 
arbetsplatsprevention kan därför antas vara mer ett resultat av enskilda aktörers initiativ, än 
utav centrala insatser för att samla samhällets resurser. 
 
Den tredje slutsatsen berör det ökade kommunala ansvaret för att utveckla och samordna 
insatser inom alkoholpolitiken på lokal nivå. Arbetsplatsprevention är i dagsläget ett område 
som i lägre utsträckning än övriga nationella alkoholpolitiska delområden återfinns i det 
lokala preventionsarbetet. Det finns indikationer på att det kan vara svårt för kommunerna att 
inrikta sig på arbetsplatsprevention, utan att tydliga satsningar görs för att skapa 
organisatoriska som kompetensmässiga förutsättningar för kommunerna att bedriva ett 
långsiktigt arbete på andra än de ”traditionella” alkoholpolitiska områdena. Studien tyder på 
att det är föga troligt att ett bredare samhälleligt intresse för att arbeta primärpreventivt i 
arbetslivet kommer att uppstå på initiativ från enskilda arbetsgivare.
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1. Inledning 
 
I det följande beskrivs bakgrund, metod samt vissa teoretiska utgångspunkter. 

 

Bakgrund 
 
Leissner, Ahlberg & Allebeck hävdade 1996 att ”intresset för alkohol- och drogprevention på 
arbetsplatser ökar” (Leisnner m.fl. 1996, 27). Å andra sidan konstaterar en tidigare studie från 
Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) ett bristande intresse för 
primärpreventiva aktiviteter från arbetsplatser (Eriksson, Olsson & Osberg 2002, 10).  
 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering anger att arbetsgivaren 
tillsammans med arbetstagaren ska utveckla ett handlingsprogram om hur man hanterar 
missbruk på arbetsplatsen (AFS 1994:1). Dessa rutiner behöver emellertid inte vara skriftliga. 
Studier från Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) gällande 
alkohol- och drogförebyggande arbete i arbetslivet, visar på att 39 procent av 400 
slumpmässigt utvalda arbetsplatser med 20-99 anställda, och 75 procent av 301 arbetsplatser 
med fler än 100 anställda, har skrivna policies eller handlingsplaner gällande alkohol och 
narkotika (Eriksson & Olsson 2001, 2002).  
 
Förändrade villkor för en restriktiv svensk alkoholpolitik, har medfört ett ökat fokus på 
riskgrupper, individuella strategier och ”kompensatoriska åtgärder” för det faktum att det blir 
allt svårare för Sverige att använda höga priser och begränsad tillgång på alkohol som 
alkoholpolitiska styrmedel. I denna situation har arbetsplatsprevention fått ett allt större 
utrymme i den politiska diskursen som arena för att påverka alkoholvanor (se t.ex. Eriksson, 
Olsson & Osberg 2002).  
 
En arbetsgivare skall ha ett handlingsprogram för att hantera alkoholproblem på arbetsplatsen 
oavsett det egna intresset av att arbeta alkoholpreventivt. Förutsättningarna för att bedriva en 
effektiv alkoholpolitik baserad på arbetsplatser som en arena för att påverka människors 
alkoholvanor blir emellertid begränsade, om inte en djupare förståelse finns kring 
arbetsplatsers intressen och förutsättningar, samt hur dessa förhåller sig till statsmaktens 
intentioner. 
 
Syftet med föreliggande studie är att erhålla ökad kunskap om förutsättningarna för att 
implementera en svensk alkoholpolitik med arbetsplatser som målgrupp. Vi har genomfört ett 
20-tal intervjuer med ansvariga politiker och tjänstemän, centrala myndigheter och 
organisationer. Vi har velat få ökad kunskap om förutsättningarna för alkoholpreventivt arbete 
på arbetsplatser utifrån statsmaktens och centrala aktörers intentioner, roller och 
förväntningar. Utifrån denna förståelse är tanken att i ett nästa skede närmare studera det 
praktiska förebyggande arbete som sker i arbetslivet. 
 
Pia Andersson har medverkat vid planering samt datainsamling av studien som är ett 
delprojekt inom forskningsprogrammet ”prevention inom arbetslivet”, finansierat av 
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). 
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Metod 
 
Studien kan beskrivas som explorativ, eftersom dess syfte är att utforska de övergripande 
förutsättningarna för arbetsplatsprevention och att inhämta kunskap som grund för vidare 
studier. I det följande beskrivs kortfattat de två huvudmomenten, dokumentstudier samt 
intervjuer, i genomförandet av studien. 

Dokumentstudier 
 
Den politiska diskursen kring arbetsplatsernas roll i det alkohol- och drogförebyggande 
arbetet har studerats genom en genomgång av statliga utredningar och regeringspropositioner 
under riksdagsåren 1990/91-2000/01. Sökning har skett manuellt i riksdagstryckets 
registerböcker (G) efter offentliga utredningar (SOU), propositioner samt departementsserien 
(Ds) med sökordet ”alkoholpolitik”.1 Erhållet material därefter gåtts igenom (se vidare 
Källförteckning, nedan). I registren identifierades under perioden sex offentliga utredningar, 
två departementsutredningar samt 15 propositioner, vilka har studerats närmare i syfte att 
kartlägga den politiska diskursen samt förutsättningarna för arbetsplatsprevention. 
 
Dessutom har relevanta artiklar, rapporter samt andra publikationer gällande 
arbetsplatsprevention, både ur svenskt och internationellt perspektiv, studerats (se vidare 
Källförteckning, nedan) för att få en bild av befintlig forskning på området. 
 

Intervjuer 
 
Intervjuer har genomförts med representanter för myndigheter och organisationer för att få en 
bild av statsmaktens samt centrala aktörers intentioner, roller och förväntningar vad gäller 
arbetsplatsprevention. Trots att vi har eftersträvat att få en så pass bred bild som möjligt, gör 
studien inget anspråk på att presentera allmängiltiga resultat (jmf extern validitet, se Merriam 
1994), eftersom detta i princip hade medfört kravet att samtliga aktörer och/eller intressenter 
skulle ha kartlagts och inkluderats i studien (t.ex. Vedung 1998). En sådan ambitionsnivå har 
inte bedömts skälig med tanke på studiens explorativa syfte. 
   
Urvalet av intervjupersoner kan beskrivas som strategiskt, då vi har försökt komma i kontakt 
med personer som är aktiva och engagerade i frågor kring arbetsplatsprevention. Dels har vi 
utgått från det offentliga trycket där t.ex. Alna2 framhävs som central aktör, men också 
Alkoholkommitténs verksamhetsplan (Alkoholkommittén 2002), där t.ex. LO och TCO lyfts 
fram som värdefulla samarbetspartners. I samband med intervjuerna har vi i regel också fått 
information om andra relevanta aktörer, som t.ex. Föreningen Svensk Företagshälsovård. 
 
Totalt har vi intervjuat 21 personer under hösten 2003. Ett par intervjupersoner har vi 
återbesökt i syfte att verifiera vissa uppgifter samt att inhämta kompletterande information. 
Följande myndigheter och organisationer presenteras i studien (kap. 4): 
 

                                                 
1 Riksdagstryckets indexering eftersträvar att så väl som möjligt stämma överens med dokumentens innehåll, 
men det bör naturligtvis beaktas att dokument som berör alkohol i arbetslivet kan ha kategoriserats under annat 
sökord och därmed inte kommit med i studien. 
2 Alna är en partsorganisation som arbetar med frågor som rör alkohol och droger i arbetslivet, se vidare kap.4. 
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• Socialdepartementet  
• Alkoholkommittén 
• Statens Folkhälsoinstitut 
• Arbetsmiljöverket 
• Arbetslivsinstitutet 
• Alna 
• Preventionscentrum Stockholm (Precens) 
• Föreningen Svensk Företagshälsovård (FSF) 
• Arbetsgivarförbundet Almega 
• Arbetsgivarförbundet Metallgruppen 
• Fackförbundet LO 
• Fackförbundet TCO 
• Svenska Kommunförbundet 

 
Utöver ovanstående aktörer har kontakter hafts med kommunala samordnare i Lund och 
Solna, samt Näringsdepartementet (se Källförteckning, nedan). En schematisk överblick över 
aktörerna i studien visas i Figur 1, nedan.  
 
Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade djupintervjuer, vilket innebär att vi har 
genomfört intervjuerna utifrån ett antal givna teman utifrån vilka intervjupersonerna har fått 
tala fritt (se Merriam 1994). De övergripande teman som berörts i intervjuerna har varit: 
 

• Arbetsplatsprevention som alkoholpolitiskt område och nationellt mål 
• Idéer och antaganden kring strategier, insatser, samverkan, m.m. 
• Problem och hinder 

 
Intervjuerna har haft en öppen och explorativ karaktär, och har följaktligen präglats av 
intervjupersonernas tankar och funderingar kring det alkoholpolitiska området 
arbetsplatsprevention. Intervjuerna har därför fått lite olika fokus och längd utifrån 
intervjupersonernas förförståelse och intresse för sakfrågan. Besöksintervjuernas längd har 
varierat från 60 till 120 minuter. Vi har även gjort en del kortare (10-45 minuter) 
telefonintervjuer, huvudsakligen i syfte har varit att verifiera och komplettera vissa uppgifter 
(se vidare Källförteckning, nedan). Vid samtliga besöksintervjuer har vi varit två intervjuare, 
där vi fördelat våra roller så att en person fokuserat på att ställa frågor och den andra personen 
har antecknat. Efter respektive intervju har intervjuanteckningarna skrivits rent och verifierats 
gentemot intervjuarens egna anteckningar. Intervjupersonerna har även getts möjlighet att 
kommentera ”sina” respektive avsnitt (i kap 4.), vilket har bidragit till att stärka hur pass väl 
texten beskriver den verklighet som den avser att beskriva samt och att denna verklighet inte 
förändrats genom tolkningar under forskningsprocessen (intern validitet, se a.a.) 
 
Förutom det ovan nämnda att studien inte ger en fullständig bild av det studerade 
alkoholpolitiska området eftersom flera relevanta aktörer (t.ex. Socialstyrelsen, 
försäkringskassor, Landstingsförbund m.fl.) inte har ingått i studien, bör det beaktas att 
flertalet av intervjupersonerna är aktiva medlemmar inom Alna. Även om dessa har 
uppmanats att i första hand tala utifrån den organisation de arbetar inom, finns naturligtvis en 
risk för att Alnas syn på alkoholpreventivt arbete på arbetsplatser är överrepresenterad. I 
texten redovisas därför genomgående om intervjupersonerna i fråga är aktiva inom Alna.  
 



Figur 1: Schematisk översikt över aktörerna i studien 

Riksdag 

Regering 

Statens folkhälsoinstitut 
- Nationellt kunskapscentrum 
samt uppföljning 
folkhälsopolitik 

Socialdepartementet 
- Främja människors hälsa 
och förebygga sjukdom 

Näringsdepartementet 
- Bidra till en bra och 
utvecklande arbetsmiljö 

Alkoholkommittén 
- Nationell samordning samt 
stimulera lokal utveckling av 
förebyggande arbete 

Arbetsmiljöverket 
- Minska riskerna för ohälsa 
och olycksfall i arbetslivet, 
samt förbättrad arbetsmiljö.

Arbetslivsinstitutet 
- Bidra till ett bra arbetsliv, väl 
fungerande arbetsvillkor, 
kunskap om och i arbetslivet 

Fackförbund 
– Stöd till 
arbetstagare för ett 
bättre arbetsliv 

Arbetsgivarförb
– Stärka 
medlemsföretagens 
konkurrenskraft i 
arbetslivet 

Svenska kommunförb. 

Alna 
– Partssammansatt 
resursorganisation  
för förebyggande 
arbete i arbetslivet  

Precens  
– Service till  Stock-
holms stadsdelar 
stärka kompetensen 
vad gäller drogföre-
byggande arbete 

FSF 
– Verka för utveck-
ling inom området 
arbetsmiljö och 
arbetslivsinriktad 
rehabilitering 

Kommuner 
- Ska utveckla samordnat och 
långsiktigt förebyggande arbete 

– Serviceorgan gentemot kommu-
ner, samt dess arbetsivarorg. 



Disposition 
 
I det följande ges en teoretisk beskrivning av arbetsplatsprevention utifrån aktuell forskning. I 
kapitel två redovisas huvudtendenserna vad gäller den politiska diskursen kring 
arbetsplatsprevention under 1990-talet. I kapitel tre redovisas resultaten av 
intervjuundersökningen. Det avslutande kapitlet (fyra) innehåller kommentarer samt tre 
preliminära slutsatser utifrån studien. 
 

Arbetsplatsprevention 
 
Eftersom användning av alkohol är vanligt förekommande i befolkningen, så kan det på de 
flesta arbetsplatser antas finnas personer med mer eller mindre kända och uppenbara 
alkoholproblem. Problem som sammanhänger med missbruk kan därigenom komma till 
uttryck i arbetet. ”Arbetsplatsen utgör därmed en naturlig bas för förebyggande program som 
syftar till att eliminera eller minska dessa risker” (Socialstyrelsen 2002, 21). De problem som 
Socialstyrelsen förknippar med missbruk av alkohol är följande (a.a.): 
 

• Hälsoproblem 
• Potentiell eller reell risk för den person som har problemet 
• Potentiell eller reell risk för arbetskamrater 
• Potentiell eller reell risk för tredje man 
• Risk för materiella värden (utrustning, maskiner, produktion etc.) 
• Risk för slarv och kvalitetsbrister i producerade varor eller tjänster 
• Produktionsbortfall på grund av sjukfrånvaro eller påverkan av arbetsförmåga 
• Störningar i det sociala arbetsklimatet och relationer på arbetsplatser. 

 
En ökande alkoholkonsumtion i samhället och dess roll som delförklaring till ökad ohälsa i 
arbetslivet har bl.a. lyfts fram av TCO (se t.ex. Mårtensson, Almgren & Nordh 2003, 
Johnsson 2003). Sjukskrivningarna har ökat i Sverige sedan 1998 och är högre än i de flesta 
andra EU-länder (Riksförsäkringsverket 2003). Marianne Upmark har visat att hög 
alkoholkonsumtion är en viktig, men också underskattad, riskfaktor vad gäller hög 
sjukfrånvaro och förtidspensioneringar (Upmark 1999). Detta indikerar att det kan finnas 
ekonomiska incitament för såväl arbetsgivare som stat att aktivt arbeta för en god arbetsmiljö 
och uppmärksamma alkoholens roll för denna. 
 
För att lättare se frågan om alkoholprevention i arbetslivet i ett större sammanhang samt 
underlätta tolkningen av undersökningens resultat, ges i det följande en övergripande 
beskrivning av alkoholprevention utifrån ett primär- och sekundärpreventivt perspektiv. Det 
bör observeras att indelningen inte nödvändigtvis återspeglar en i verkligheten strikt 
uppdelning av alkoholpolitiska åtgärder, utan att den främst syftar till att ge framställningen 
entydiga uttrycksmedel (jmf Weber 1975, 199). 
 

Alkoholprevention i arbetslivet som sekundärprevention… 
 
Sekundärprevention innebär åtgärder för människor som ännu inte fått skador men som löper 
stor risk om de fortsätter med hög konsumtion. Fokus för alkoholprevention i arbetslivet sker 



i termer av ”alkoholproblem på arbetsplatser” (Lenz 1985, 24). Europakommissionen har t.ex. 
genomfört komparativa studier kring goda exempel (best practices) från olika medlemsländer 
gällande förebyggande verksamhet och stöd till ”problem drinkers” på arbetsplatser. Detta 
som en grund för att utveckla en europeisk socialpolitik som minskar arbetslöshet och social 
utslagning (European Commission 200X). FN:s internationella arbetsorganisations (ILO) 
rekommendationer fram till nyligen hade som utgångs punkt att  
 
 
  While the elimination of substance use is a highly 
  desirable goal, experience has shown the  
  difficulty of achieving this. However, workplace 
  policies to assist individuals with alcohol- and  

drugrelated problems (…) would seem to yield 
the best results for workers and employers alike.  
(International Labour Organization 1996, 4. Min kursivering) 

 
Sekundärprevention inom arbetslivet handlar således främst om individer som har 
alkoholproblem och fokuserar främst på ohälsa, olyckor som leder till skador, sjukfrånvaro, 
negativa konsekvenser på arbetsplatsens atmosfär samt andra konsekvenser av alkoholbruk.  
 
Ulric Hermansson (Hermansson 2002) ger i sin doktorsavhandling ”Risky alcohol 
consumptionin in the workplace” exempel på studier som argumenterar för att arbetsplatser 
skall utveckla metoder för att identifiera och reagera på alkoholrelaterade problem på ett tidigt 
stadium, samt visar även att det finns argument för att tidiga interventioner mot 
alkoholrelaterade problem på arbetsplatser också kan påverka den generella nivån på 
allmänhetens hälsa i ett land (a.a.).  
 
Ett första steg i en sekundärpreventiv modell är att målgruppen identifieras. I vissa fall är 
problemet känt (t.ex. genom en olycka på arbetsplatsen, rattfylleri eller dylikt), annars kan 
identifiering ske t.ex. genom s.k. screening. Screening innebär att en större population 
undersöks (t.ex. med hjälp av enkäter eller alkoholtester), varefter identifierade individer med 
riskbeteenden eller symptom på alkoholproblem kan erbjudas rådgivning för att förmå dem att 
ändra sina alkoholvanor innan de orsakar några sociala eller medicinska skador (a.a.).  
 
Ett hypotetiskt exempel på alkoholpolitisk strategi för arbetsplatser, ur ett sekundärpreventivt 
perspektiv, skulle kunna vara att erbjuda stöd och rehabilitering för identifierade grupper med 
hög alkoholkonsumtion eller symptom på alkoholproblem. 
 
 

… och som primärprevention 
 
Primärprevention inriktar sig till enskilda eller grupper av individer, och är de insatser som 
sätts in innan man har upptäckt en skada. Befolkningsinriktade insatser av primärpreventiv 
karaktär på alkoholområdet i Sverige har huvudsakligen skett genom minskad tillgänglighet 
(t.ex. prispolitik, försäljningsmonopol etc.), metoder med syfte att minska efterfrågan 
(informations- och opinionsbildning) samt metoder för att skapa miljöer där risken är mindre 
att människor berusar sig (se t.ex. Nationella Folkhälsokommittén 1999). 
 
I en aktuell bok från ILO, ”Alcohol and Drug Problems at Work – the shift to Prevention” 
(International Labour Organization 2003), beskrivs den grundläggande filosofin för 
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arbetsplatsprevention som att “(…) substance use is a preventable health problem” (a.a., 23). 
Med fokus på det preventiva arbetet så kommer färre i arbetslivet att utveckla 
alkoholproblem, är hypotesen. Från att ha koncentrerat sig på problem drinkers, riktas nu 
insatser mot hela arbetsstyrkan, fast med fortsatt riktat stöd till dem som har alkoholproblem. 
Detta beskrivs som en möjlighet att arbeta mot allmänna hälso-, välmående- och 
säkerhetsfrågor på ett sätt som är ”(…) non-threatening to employers, worker´s 
representatives and workers” (Ibid.).  
 
Grunden för det svenska alkoholförebyggande arbetet enligt regeringens nationella 
handlingsplan (prop. 2000/01:20) är att insatser riktas till hela befolkningen för att problem 
förknippade med alkohol aldrig skall uppstå. Till detta fogas sedan åtgärder av 
sekundärpreventiv karaktär. 
 
Den primärpreventiva strategin öppnar möjligheter att koppla alkoholpreventivt arbete till 
övergripande teman som ”folkhälsa” eller frågor kring arbetsmiljö i just fallet 
arbetsplatsprevention. Eftersom drygt 80 procent av den arbetsföra befolkningen i Sverige 
återfinns inom arbetslivet, kan detta från ett primärpreventivt perspektiv ses som en naturlig 
arena för alkoholpreventivt arbete.  
 
Ett exempel på en primärpreventiv strategi gällande alkohol i arbetslivet, skulle kunna vara att 
behandla alkohol som riskfaktor bland andra riskfaktorer, d.v.s. att alkoholfrågor ses som en 
allmän del av personalens arbetsmiljö och/eller levnadsvillkor och att insatser för att gynna 
dessa vidtas (jmf Socialstyrelsen 2002). 
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2. Arbetsplatsprevention i alkoholpolitiken under 1990-talet 
 
Följande är en övergripande redovisning av den alkoholpolitiska diskursen rörande 
arbetsplatsprevention i offentliga utredningar och regeringspropositioner under 1990-talet 
fram till den för närvarande gällande nationella handlingsplanen för att förebygga 
alkoholskador (prop. 2000/01:20). 
 
I propositionen om vissa folkhälsofrågor (prop. 1990/91:175) skrev regeringen att ”Genom att 
stödja drogförebyggande verksamhet skall bl.a. arbetsmarknadens organisationer och olika 
arbetsplatser stimuleras att utveckla det drogförebyggande arbetet i arbetslivet” (a.a., 83). 
Arbetslivet identifierades som ett område som särskilt skulle uppmärksammas i samhällets 
drogförebyggande arbete (prop. 1990/91:100. Bilaga 7, 177). 
 
På liknande sätt berördes arbetslivet som ett område med betydelsefull roll i det 
alkoholförebyggande arbetet under 1990-talet. I samband med förhandlingarna om ett svenskt 
medlemskap i EU underströks att ett svenskt närmande till ”(…) övriga Europa och därmed 
länder med en mindre restriktiv alkoholpolitik och andra dryckesmönster och attityder till 
alkohol” med nödvändighet skulle påkalla en strategi för att minska den totala konsumtionen 
och begränsa alkoholens skadeverkningar (prop. 1993/94:150. Bilaga 5, 16). Med anledning 
av detta tillsattes av regeringen en alkoholpolitisk kommission (SOU 1994:24-26).  
 
Den tillsatta alkoholpolitiska kommissionen tog specifikt upp insatser i arbetslivet som avsåg 
både primär- och sekundärprevention, samt lyfte upp framgångsrika strategier för att minska 
alkoholproblem på arbetsplatser och exempel på allmänt förebyggande insatser. 
Kommissionen gav också förslag som innebar att såväl riktade som generella insatser i 
arbetslivet skulle öka, då de fann det ”(…) uppenbart att arbetslivets potential att verka 
alkoholförebyggande inte utnyttjas fullt ut” (SOU 1994:26, 94). Det är i kommissionens 
arbete vi i finner de mest konkreta åtgärdsförslagen vad gäller alkoholprevention i arbetslivet 
(a.a., 95):  
 

• Ökad medvetenhet om arbetslivets kostnader för alkoholmissbruk. Kommissionen 
antog att en orsak till att arbetslivet inte engagerat sig ännu mer i att motverka 
alkoholmissbruk var att de underskattat alkoholproblemens stora ekonomiska 
konsekvenser. Att stimulera insatser, liksom att sprida goda exempel inom området, 
ansåg kommissionen vara en angelägen uppgift för Folkhälsoinstitutet. (Följden av 
kommissionens förslag blev att en nationell ledningsgrupp för det alkohol och 
drogförebyggande arbetet inrättades under ledning av Folkhälsoinstitutet.) 

• Utbildning i alkoholfrågor m.m. Genom Folkhälsoinstitutets insatser förväntade sig 
kommissionen att arbetsgivarnas, företagshälsovårdens och de fackliga 
organisationernas intresse för utbildning på alkoholområdet skulle öka. Av samma 
skäl sa man sig även kunna förvänta sig ett ökat intresse för att skapa alkoholpolicies 
och lägga upp handlingsprogram på arbetsplatser, vilket i sin tur väsentligt skulle öka 
efterfrågan på dels utbildning och hjälp med att skapa policies respektive 
handlingsprogram samt även hjälp med att organisera stödgrupper m.m. 
Kommissionen ansåg att Folkhälsoinstitutet skulle genom utvecklingsstöd och genom 
att ta fram utbildningsmaterial, skulle agera för att tillgodose dessa ökade 
utbildningskrav. 
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• Samhällsstöd till regionala resurscentra. Stödfunktioner på regionalnivå antogs kunna 
hjälpa arbetslivet att utarbeta policies och handlingsprogram i alkoholfrågor, erbjuda 
utbildning m.m. Alna-verksamhet runt om i landet nämndes som exempel på sådana 
resurscentra, med en viktig uppgift och kommissionen skrev att ”Det skulle kunna 
övervägas att (…) låta staten finansiera en del av verksamheten eftersom den bidrar till 
statliga kostnadsminskningar på t.ex. sjukförsäkringsområdet” (a.a., 97). 

• Försöksverksamhet, metodutveckling. Kommissionen menade att det fanns gott om 
goda exempel på verksamhet i syfte att motverka bruk av alkohol i arbetslivet, 
samtidigt som man underströk behovet av ytterligare försöksverksamhet i syfte att 
vidareutveckla beprövad metodik. Av särskilt intresse utpekades samarbetsprojekt 
mellan olika offentliga organ. Även här ansåg kommissionen att Folkhälsoinstitutet 
hade en central roll, nämligen genom att via utvecklingsanslag fördela medel till 
projekt med inriktning på att förebygga alkoholproblem inom arbetslivet. 

• Företagshälsovårdens existensmöjligheter. Företagshälsovården var, och skulle enligt 
kommissionen fortsätta vara, en viktig resurs i alkoholfrågor. Kommissionen 
påpekade att i och med att statsbidragen till företagshälsovården togs bort (1993) så 
har verksamheten fått minskad omfattning, och menade att det vore det negativt från 
alkoholpolitisk utgångspunkt om det ”(…) missbruksförebyggande arbetet inte tas 
över av andra instanser” (a.a., 98). 

• Tydliggörande av ansvarsfördelning. Kommissionen menade att det rådde en 
betydande oklarhet om var gränserna går för olika aktörers ansvar för olika åtgärder på 
alkoholområdet.  

 
Den alkoholpolitiska kommissionen argumenterade även för att utveckla och komplettera den 
s.k. totalkonsumtionsmodellen som sedan slutet av 1970-talet betonats i svensk 
alkoholpolitik. Kommissionen menade att de tidigare generella restriktionerna borde 
kompletteras med möjligheter ”(…) att direkt förebygga riskbeteenden och direkt påverka 
rekryteringen till gruppen storkonsumenter såväl som gruppens alkoholvanor”. 
 
Det ansvar som ålades Folkhälsoinstitutet som en följd av kommissionens arbete, 
kompletterades under 1997 av en nationell ledningsgrupp för alkohol- och 
narkotikaförebyggande insatser under socialministerns ledning samt av regeringens 
samarbetsinitiativ mellan myndigheter, försäkringsbolag och branschorganisationer på 
alkholområdet (OAS). OAS arbete med arbetsplatsprevention begränsades inledningsvis till 
att arbeta med att kartlägga de egna medlemmarnas alkoholpolicies och handlingsprogram 
och att stödja och utveckla det interna arbetet inom OAS, med målsättningen att med 
samarbete med Alna utarbeta verkningsfulla metoder. Under 1999 genomförde OAS ett 
Hotell- och restaurangprojekt med SHR och Alna på ett tiotal orter runt om i Sverige. I sitt 
betänkande underströks av OAS att alkohol inte hör hemma på arbetsplatser (SOU 1998:153). 
 
1998, i utredningen ”Alkoholpolitikens medel” (SOU 1998:156), skrev alkoholutredningen att 
arbetsgruppen som viktig referensgrupp och att arbetsplatsers alkoholkultur var en viktig 
referensram för människors förhållande till alkohol och att en restriktiv hållning till alkohol i 
arbetet skulle bidra till att upprätthålla en alkoholrestriktiv kultur i samhället (se vidare citat 
nedan, vilket är identisk med utredningens formulering). 
 
Regeringen angav följande motiv för en ökad fokus på arbetsplatser: 
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 Arbetsgruppen är en viktig referensgrupp för alla som har arbete. 
 Arbetsplatsens alkoholkultur blir därmed en viktig referensram för 
 människors förhållande till alkohol. En restriktiv hållning till 
 alkohol med ovillkorliga krav på nykterhet i arbetet bidrar till att  
 upprätthålla en restriktiv kultur i samhället. (Prop. 1998/99:134, 15) 
 
Arbetslivet utpekades av regeringen som en plats där alkohol ”definitivt inte hör hemma” 
(a.a., 34). 
 
I den för närvarande aktuella och gällande nationella handlingsplanen för att förebygga 
alkoholskador (prop. 2000/01:20) anges av regeringen sex särskilt prioriterade delmål för 
alkoholpolitiken: 
 

1. Ingen alkohol skall förekomma i trafiken, på arbetsplatser eller under graviditet 
2. Åstadkomma en alkoholfri uppväxt 
3. Skjuta upp alkoholdebuten 
4. Minska berusningsdrickandet 
5. Åstadkomma fler alkoholfria miljöer 
6. Undanröja den illegala alkoholhanteringen 

 
Som ambition anges att till år 2005 minska alkoholkonsumtionen i landet bl.a. genom att 
betona att ”(…) arbetsplatserna skall vara helt alkoholfria” (a.a., 38). I propositionen anges 
även att 
 Modernt drogförebyggande arbete måste ta intryck av flera  
 samhällssektorer än vad man vanligen hittills gjort. Det finns  
 arenor (t.ex. arbetsliv) (…) som inte uppmärksammats i  
 tillräcklig grad. (a.a., 59) 
 
Regeringen anger flera olika skäl för att utveckla alkoholskadeförebyggande arbete i 
arbetslivet (a.a.): 
 

• Åstadkomma en säker och trygg arbetsmiljö 
• Bra förebyggande verksamhet lönar sig för arbetsgivaren, även rent ekonomiskt 
• Arbetsgivaren är skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall 
• Ökad stress i arbetslivet kan öka till ökade alkoholproblem 
• Vissa yrkesgrupper har tillgång till alkohol på arbetsplatsen 
• Nya trender utvecklas i synnerhet på ungdomstäta arbetsplatser 
 

Den 21 februari 2001 antog Riksdagen regeringens nationella handlingsplan, och i mars 
samma år tillsattes Alkoholkommittén för att samordna insatserna på nationell nivå, samt för 
att genomföra vissa delar av handlingsplanen. Kommitténs uppdrag innebar att svara för 
opinionsbildning och information nationellt och att genomföra konferenser och dylikt i syfte 
att förankra innehållet i handlingsplanen och att stimulera utvecklingen av olika 
verksamheter. I arbetet fick kommittén även i uppdrag att aktivt samverka med ideella 
föreningar, folkrörelser, branschorganisationer, företag, myndigheter m.fl. Tillsättandet av 
den nya kommittén innebar samtidigt upphörandet av den befintliga samarbetskommittén 
(OAS). 
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Huvudinriktningen för Alkoholkommittén är att ge kommunerna en viktigare roll att utveckla 
och samordna insatser inom samtliga arenor på lokal nivå, eftersom ”(…) det civila samhället 
[skall] mobiliseras som en motkraft till de hot vi kan se i framtiden” som kommitténs 
kanslichef uttryckte det i en artikel (Wrede 2002, 28). Wrede menar att om de problemen som 
ses i vardagen är tillräckligt påtagliga, så kommer det att utlösa en motreaktion i 
lokalsamhället (a.a.). 
 
 

Regeringens problemdefinition 
 
Det är tydligt att regeringen under ett flertal gånger under 1990-talet pekat ut arbetsplatser 
som ett prioriterat delområde i den nationella alkoholpolitiken. Under 1990-talet har en rad 
offentliga utredningar och regeringspropositioner upprepade gånger utpekat arbetsplatser som 
ett viktig arena för alkoholprevention, samt arbetslivet som en ”alkoholfri zon”. Det är 
däremot sällsynt med konkreta förslag angående hur alkoholpolitiken skall genomföras 
gentemot arbetslivet.  
 
”Att politiska och administrativa mål är diffusa är en truism (…)” (Vedung 1998, 56), och 
regeringens målformulering vad gäller arbetsplatsprevention avviker inte från denna 
självklarhet. Regeringens mål beskrivs som att ingen alkohol skall förekomma på 
arbetsplatser (Regeringskansliet 2002, 10). Ordagrant är innebörden av målet alltså inte att 
stävja ett beteende (alkoholkonsumtion), utan förekomsten av alkohol. 
 
Strategin för att uppnå målet är att förmå arbetsgivare att ta ansvar för att förebygga 
alkoholskador (a.a., 37), och Alkoholkommittén beskriver sin uppgift gentemot arbetsplatser 
som att ”(…) stimulera fler arbetsplatser att förstärka det förebyggande arbetet (…)” 
(Alkoholkommittén 2002, 15).  
 
Det finns en diskrepans mellan ambitionen att ingen alkohol skall förekomma på arbetsplatser 
och att stimulera preventivt arbete inom arbetslivet. Varken regeringen eller 
Alkoholkommittén har i den dokumentation vi studerat utvecklat hur dessa förhåller sig till 
varandra. Förutom detta, kan konstateras att både regeringens målformulering och 
Alkoholkommitténs uppgift är svåra att följa upp och utvärdera, då de är tvetydigt 
formulerade och lämnar stora tolkningsutrymmen. Inriktningen på Alkoholkommitténs arbete 
har här tolkats som att en målgrupp (”arbetsplatser”) identifierats av regeringen, och att 
insatser som insatser stimulerar och främjar preventivt arbete på arbetslivet skall vidtas. 
Snarare än att fokusera på regeringens målformulering för att se effekter av det 
alkoholpreventiva arbetet, så antas i det följande att initiativ till åtgärder med intentionen att 
främja ett alkoholpreventivt arbete på arbetsplatser vara det, för tidpunkten, enda fruktbara 
sättet att överhuvud taget värdera statsmaktens insatser.  
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3. Arbetsplatsprevention utifrån ett aktörsperspektiv 
 
Följande redovisning av intervjustudien sker utifrån aktörernas perspektiv. Respektive 
myndighet/organisation samt intervjuperson(er) beskrivs inledningsvis kortfattat, varefter våra 
intryck från intervjuerna (om ej annat anges) sammanfattas under rubrikerna ”det 
alkoholpolitiska området” samt ”förutsättningar för preventivt arbete”. 
 

Socialdepartementet 
 
Socialdepartementet ansvarar för hälso- och sjukvård, folkhälsa, socialförsäkring, 
socialtjänstfrågor och barnfrågor. Till departementets verksamhetsområde hör myndigheter 
(t.ex. Statens folkhälsoinstitut, Socialstyrelsen m.fl.), vilka ansvarar för den löpande 
verksamheten inom statsförvaltningen. 
 
Våra intervjupersoner inom Socialdepartementet har varit statssekreterare Ewa Persson 
Göransson, 3 som också är ordförande för Alkoholkommittén, samt Gert Knutsson som är 
sakkunnig i alkohol- och drogfrågor på Socialdepartementet samt ledamot i 
Alkoholkommittén.  
 
Det alkoholpolitiska delområdet 
 
Båda intervjupersonerna underströk att arbetsplatser ses som en viktig arena för att påverka 
attityder i samhället. De menade att det nationella delmålet gällande arbetsplatser är lika 
viktigt som övriga nationella delmål, d.v.s. att ingen alkohol skall förekomma i trafiken eller 
graviditeten, en alkoholfri uppväxt, minskat berusningsdrickande, fler alkoholfria miljöer 
samt ett undanröjande av den illegala alkoholhanteringen. 
 
Kring ”arbetsplatsen som alkoholfri zon” finns, enligt Ewa, en stor politisk 
samsyn.4Arbetsplatser ses av intervjupersonerna som ett viktigt område att prioritera när det 
skett ett perspektivskifte från att prismonopolet varit det största styrinstrumentet, till att ett 
ökat ansvar idag läggs ut lokalt på kommunerna. 
 
 
Förutsättningar för preventivt arbete 
 
Lagstiftning, skattesubventioner eller dylikt ses inte som ett framgångsrikt sätt att främja 
arbetsplatsprevention, i stället talade intervjupersonerna om opinionsbildning som främsta 
”verktyg”.  Vidare menade de att en fortsatt ökad alkoholkonsumtion i samhället kommer att 
leda till att alkoholproblemet får ökad uppmärksamhet och då, om inte tidigare, också 
prioriteras av arbetslivet. Någon närmare förklaring av hur detta skulle ske fick vi däremot 
inte. Statens stöd till kommunala samordnare på alkoholområdet, framhålls som en konkret 
insats som på sikt skall leda till en sänkt totalkonsumtionen i landet.  

                                                 
3 Statssekreterarna tillhör den politiska ledningen inom ett departement och arbetar närmast under ansvarigt 
statsråd (i detta fall folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson). 
4 Av den riksdagspolitiska debatten gällande den nationella handlingsplanen framgår att regeringen har ett brett 
politiska stöd för att prioritera arbetslivet (se t.ex. mot. 2000/01:So26 (kd), 2000/01:So369 (v) samt protokoll 
2000/01:70). 
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Socialdepartementets representanter lyfter fram företagshälsovården som en viktig part i det 
preventiva arbetet. De anses ha en opartisk roll, och en mer effektiv arbetsmetod än t.ex. 
Alna.5 Insatser för att satsa på primär-, mödra- och företagshälsovård på lokal nivå prioriteras. 
 
Trots de alkoholpolitiska målens primärpreventiva karaktär så understryks att arbetet måste 
vara problemorienterat. Ett allt för brett fokus ses som en risk, då själva problemet 
(alkoholkonsumtion) inte bör bli för förstorat. Arbetet måste därför inriktas på vissa branscher 
och arbetsplatser, menar de. Samtidigt understryks att regeringens alkoholpolitik inte skall 
peka ut någon, utan att det alkoholpreventiva arbetet skall ske under parollen ”allas ansvar” 
(jmf den nationella politiken för brottsförebyggande arbete, Ds 1996:59). 
 
Den nationella handlingsplanen (regeringens proposition) beskrivs som en ”kollektiv 
produkt” i och med att den beretts inom regeringskansliet och utskott. Näringsdepartementet, 
t.ex., har därmed haft möjlighet att ge synpunkter på denna. Näringsdepartementet arbetar 
utifrån det arbetslivspolitiska målet att alla skall ha ett bra arbetsliv med väl fungerande 
arbetsvillkor och ansvarar för Arbetsmiljöverket vars föreskrifter (AFS 1994:1) anger att 
arbetsgivaren skall ha de rutiner som behövs för verksamheten med arbetsanpassning och 
rehabilitering, samt att dessutom skall klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om 
arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet (se vidare 
nedan, Arbetsmiljöverket). Kanslirådet Lars von Erenheim, Näringsdepartementets enhet för 
arbetsrätt och arbetsmiljö (ARM), berättar emellertid att ingen samverkan sker mellan 
Socialdepartementet och Näringsdepartementet angående alkoholprevention i arbetslivet. 
 
Några särskilda initiativ till departementsövergripande styrning av åtgärder har följaktligen 
inte vidtagits i samband med upprättandet eller implementeringen av den nationella 
handlingsplanen med avseende på arbetsplatsprevention. Tanken är istället att det är 
Alkoholkommittén som skall svara för samordningen av insatserna på nationell nivå samt 
verka för att intentionerna i handlingsplanen genomförs. 
 
 

Alkoholkommittén 
 
Alkoholkommittén består av representanter för Socialdepartementet, Skolverket, 
Rikspolisstyrelsen, Riksförsäkringsverket, Ungdomsstyrelsen, CAN, Kriminalvårdsstyrelsen, 
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Tullverket, Statens institutionsstyrelse, 
Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Östergötland, Vägverket och Statens folkhälsoinstitut. 
 
Alkoholkommittén tillsattes, som nämnts, i början av 2001 för att samordna insatser på 
nationell nivå. Uppdraget är bland annat att svara för nationell opinionsbildning och 
information samt genomföra aktiviteter med ideella föreningar, folkrörelser, 
branschorganisationer, företag, myndigheter med flera i syfte att förankra innehållet i den 
nationella handlingsplanen och för att stimulera utvecklingen av lokala verksamheter. 
Kommittén arbetar under hela den tidsperiod som handlingsplanen gäller, d.v.s. till och med 
2005. I statsbudgeten avsattes för planens genomförande 550 miljoner kronor under 2001-
2003, varav 400 miljoner riktats till att förstärka insatserna i kommunerna. 
 

                                                 
5 Både företagshälsovården samt Alna berörs närmare i det följande. 
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Vi har hos Alkoholkommittén genomfört intervjuer med utvecklingschefen Gunborg 
Brännström, samt Lotta Rehnman som är anställd av Alkoholkommittén och Mobilisering 
mot narkotika (MOB) som projektkoordinator för ett av projekten som syftar till att utveckla 
de förebyggande insatserna i sex försökskommuner (se vidare nedan). 
 
Det alkoholpolitiska delområdet 
 
Gunborg beskriver Alkoholkommitténs uppgift att stärka initiativ till preventiva insatser på 
arbetsplatser. De konkreta insatser som Alkoholkommittén gjort (2001-2003) för att stimulera 
fler arbetsplatser att förstärka det förebyggande arbetet är dels av karaktären möten/dialoger 
samt olika former av stöd till bl.a. forskning och utvecklingsarbete. Gunborg menar även att 
Alkoholkommittén kan jobba för att få kommunerna att se nyttan av att jobba gentemot 
arbetslivet i det förebyggande arbetet. 
 
Vad gäller möten så är specifika exempel ett försök att initiera en ”samverkansdialog” genom 
att träffa LO, TCO och SACO (se vidare nedan, LO samt TCO). Alkoholkommittén har även 
tillsammans med MOB haft direktkontakt med tre LO-distrikt om fackets roll för att stärka 
insatser på arbetsplatser. Ett pilotprojekt har därigenom initierats i Västmanland. 
Alkoholkommittén har även träffat LO:s ungdomsansvariga, samt fört träffat avtal med 
Arbetets museum i Norrköping om att bli en del av en planerad vandringsutställning på temat 
arbetsliv. 
 
Alkoholkommitténs stöd avser dels ett forskningsprojekt kring förekomsten av 
alkoholpolicies på arbetsplatser (se t.ex. Eriksson & Olsson 2002), dels stöd till en 
marknadsföringskampanj för Alna (se Alna, nedan), samt stöd till kommunalt 
utvecklingsarbete  
 
Förutsättningar för preventivt arbete 
 
Gunborg Brännström understryker samverkan och mobilisering av primärvårdscentraler och 
andra aktörer som centralt i arbetet med arbetsplatsprevention. Arbetsmarknadens parter är 
viktigast att mobilisera. Företagshälsovården ses som ett sätt att nå ut på arbetsplatser, och 
enligt Gunborg så har Alkoholkommittén fört diskussioner med FSF (se Föreningen svensk 
företagshälsovård, nedan). Nya fortbildningsprogram krävs emellertid, och Socialstyrelsen 
fick år 2001 i uppdrag att ge förslag på innehållet i en fortbildning som vänder sig till 
företags- och primärvården (se t.ex. Socialstyrelsen 2002). Vidare understryks fackförbundens 
roll, och Alkoholkommittén ser det som en möjlighet att via fackförbunden nå direkt ut till 
arbetsplatserna. Alna, som såväl i statliga utredningar som regeringspropositioner samt i 
Alkoholkommitténs verksamhetsplan beskrivits som ”arbetslivets resurs”, har begränsade 
ekonomiska resurser att marknadsföra sig själva. 
 
I september 2002 bjöd Alkoholkommittén och MOB in landets kommuner att delta i ett 
utvecklings- och forskningsprojekt för att stärka det lokala alkohol- och 
narkotikaförebyggande arbetet. Syftet var att stödja arbetet i de valda kommunerna men också 
att få en svensk utvärdering av det förebyggande arbetet som kan spridas till övriga 
kommuner och även internationellt.  68 kommuner anmälde intresse att delta, varav sex 
kommuner (Lund, Kalmar, Solna, Laholm, Kramfors och Umeå) valts ut att delta som 
försökskommuner. Alkoholkommittén har stöttat de sex försökskommunerna genom att 
erbjuda kompetensutveckling, stöd från resurspersoner och experter, samt erfarenhetsutbyte 
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med andra samordnare och utvärderings- och utredningsstöd. Dessutom har kommunerna fått 
ett startbidrag på 200 000 kronor.   
 
Lotta Rehnman berättar att Alkoholkommitténs ”försökskommuner” (ännu) inte prioriterat 
arbetsplatser i de preventionsprojekt som startat i kommunerna. Kommunerna har främst valt 
”det de alltid prioriterar, det vill säga skolan” säger hon. Alkoholkommittén har inte velat 
påverka vilka alkoholpolitiska områden som skall prioriteras i kommunerna. 

 

Statens folkhälsoinstitut 
 
Från Statens folkhälsoinstitut har vi intervjuat Anneli Kastrup, som arbetar med det fjärde 
folkhälsomålet (”ökad hälsa i arbetsliv”) och är aktiv inom Alna. Vi har även talat med Pia 
Kvillemo, som är utredare och medverkar i myndighetens arbete med att följa upp den 
nationella handlingsplanen.  
 
Folkhälsoinstitutet blev den 1 juli 2001 Statens folkhälsoinstitut, vars nya uppgifter blev att 
ansvara för sektorsövergripande uppföljning och utvärdering av insatser inom 
folkhälsoområdet, vara nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier på området och 
att ansvara för övergripande tillsyn inom alkohol-, narkotika och tobaksområdena. I samband 
med den nationella handlingsplanen fick Statens folkhälsoinstitut tre specifika uppdrag av 
regeringen:  

1. Att utarbeta förslag till fortbildning för all personal som arbetar med alkohol- och 
narkotikaförebyggande insatser.  

2. Att ta fram underlag till fortbildning för personal inom mödrahälsovården inriktad på 
att höja kunskapen om sambandet mellan alkoholkonsumtion under graviditet och 
fosterskador  

3. Att genomföra insatser för att stärka den alkoholskadeförebyggande verksamheten i 
skolan 
  

Statens folkhälsoinstitut fick även från januari 2002 regeringens uppdrag (Regeringsbeslut 
S2001/6619/FH) att följa upp den nationella handlingsplanen. 
 
Följden av omorganisationen av Folkhälsoinstitutet är att Statens folkhälsoinstitut i dag inte 
längre aktivt bedriver utåtagerande interventionsinsatser. Det långsiktiga ansvaret för en del 
av de åtgärder som alkoholkommissionen föreslog skulle åligga Folkhälsoinstitutet får istället 
delvis antas ha hamnat under Alkoholkommitténs ansvar. 
 
Det alkoholpolitiska delområdet 
 
Alkoholfrågan i arbetslivet har aktualiserats i arbetslivet via sjukskrivningstalen, menar 
Anneli. Vad gäller långtidssjukskrivningar råder det delade meningar om hur starkt 
sambandet är med en ökande alkoholkonsumtion. Vad vi vet är att mängden 
långtidssjukskrivningar och alkoholförsäljningen följer varandra åt, säger Anneli. Ökad 
kunskap om alkoholen och andra bakomliggande faktorer är viktiga, och ett preventivt arbete 
inom arbetslivet kan ge positiva effekter. 
 
Anneli ser dock det politiska målet ”alkoholfria arbetsplatser” som förenklat och hon saknade 
en helhetssyn i regeringens strategi. Samtidigt medger hon att arbetsplatsprevention inte varit 
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särskilt i fokus för den egna myndigheten, och med dess nya roll så har interventionsfrågorna 
blivit allt mer perifera i verksamheten enligt henne. Även institutets kontakter med de lokala 
samordnarna ute i kommunerna har minskat efter omorganisationen, hävdar hon. 
 
Förutsättningar för preventivt arbete 
 
I och med Statens folkhälsoinstituts omorganisation har kontakterna med lokala samordnare 
har minskat, menar Anneli. Arbetsplatsprevention behandlas främst genom det 
uppföljningsarbete som myndigheten genomför av den nationella handlingsplanen (se 
Regeringsbeslut S2001/6619/FH).  
 
Företagshälsovården kan göra mycket på området, men det är svårt att få den numera 
avreglerade företagshälsovården att aktivt vilja jobba med alkoholprevention. 
 
Det behövs drivkrafter för företagen att arbeta preventivt innan problem uppstår, och Anneli 
undrade själv vad som ”(…) får oss att tro att arbetsgivarna av sig själva skall göra något”? 
Tydliga incitament krävs, och en strategi skulle kunna vara att öronmärka pengar på regional 
nivå för arbetsgivare att söka för att arbeta alkoholpreventivt. 
 
 

Arbetsmiljöverket 
 
Vår intervjuperson, Annika Hultin, är byrådirektör för organisatoriska och medicinska 
enheten inom avdelningen för central tillsyn med utredande verksamhet med inriktning på 
psykosociala arbetsmiljöfrågor. Hon är också aktiv inom Alna.  
 
Arbetsmiljöverket (f.d. Arbetarskyddsstyrelsen) arbetar brett utifrån att förebygga problem i 
arbetslivet. Myndighetens främsta ”verktyg” är Arbetsmiljölagen (1977:1260) vars syfte är att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt i övrigt se till att en god arbetsmiljö uppnås. 
Arbetsmiljöverket har fått regeringens bemyndigande (a.a., 4 kap.) att i föreskrifter precisera 
Arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverkets förordning (AFS 1994:1) föreskriver följande med 
relevans på alkohol på arbetsplatser:  
 

10§: Arbetsgivaren skall ha de rutiner som behövs för verksamheten med  
arbetsanpassning och rehabilitering. 
 
13§: Rutiner enligt 10§ skall även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering  
vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel 
 
Arbetsgivaren skall dessutom klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller  
om arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i  
arbetet 

 
I myndighetens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om arbetsanpassning (i a.a.) 
och rehabilitering utvecklas råd angående §13 (Alkohol och andra berusningsmedel), bl.a. 
skrivs att ”Arbetsgivaren kan lämpligen i samråd med arbetstagarna ta fram t.ex. ett 
handlingsprogram på hur olika slag av missbruk hanteras”. (---) Vidare bör det framgå hur 
arbetsledningen kan arbeta förebyggande genom t.ex. informationsmaterial, arbetsplatsträffar, 
utbildningar och organiserad stödverksamhet, t.ex. via Alna-rådet.” 
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Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetstagarna samverka med sin arbetsgivare. Det är i regel 
skyddsombuden som å arbetstagarnas sida ”vakar” över lagstiftningen. Fackförbunden har 
därmed en central roll i tillämpningen av lagstiftningen. Arbetsmiljöinspektionen, som är en 
avdelning inom Arbetsmiljöverket, kan granska om rutiner finns på arbetsplatser. 
 
Det alkoholpolitiska delområdet 
 
På frågan om vilka konsekvenserna av den nationella handlingsplanen blivit för 
Arbetsmiljöverkets arbete med alkoholprevention i arbetslivet svarar Annika att ”det inte har 
inneburit något nytt för oss”. Myndigheten har stöd för att arbeta med frågorna, men det är 
ingen stor del av deras verksamhet och Annika kan inte erinra sig att det skett några formella 
kontakter mellan Arbetsmiljöverket och Alkoholkommmittén. 
 
Förutsättningar för preventivt arbete 
 
Annika berättar att Arbetsmiljöinspektionens arbete i stor utsträckning styrs av vilken 
anledning de har att besöka en arbetsplats. Ofta finns ett skäl, t.ex. larm från 
försäkringskassan om sjukskrivningar, olyckor eller andra händelser. Alkohol är ingen fråga 
som generellt berörs vid tillsynen över Arbetsmiljölagen. 
 
Arbetsplatsernas intresse för arbetsmiljöfrågor styrs mycket av konjunkturen. Det krävs att 
arbetsplatser stimuleras, t.ex. genom att skapa efterfrågan. Ohälsoproblematiken i allmänhet 
är komplex, och alkoholens roll är i synnerhet otydlig menar Annika. 
 
 

Arbetslivsinstitutet 
 
Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor. Tidigare var 
Arbetslivsinstitutet Arbetarskyddsstyrelsens forskningsenhet. Vi har pratat med Kerstin 
Isaksson, forskare och kursansvarig för beteendevetarutbildning, Margareta Torgén, forskare 
och kursansvarig för företagsläkarutbildning, samt med Tomas Hemmingsson som är 
forskare. 
 
 
Det alkoholpolitiska delområdet 
 
Thomas forskar inom området ”Arbete och social ojämlikhet i hälsa”. Han menar att olika 
riskfaktorer finns inom vilka arbetsmiljöer. Han ser en viktig fråga att studera vad som gör 
vissa miljöer mer ”alkoholvänliga”. Att arbeta med alkoholprevention inom arbetslivet är 
viktigt dels för att höja folkhälsan, men också för att minska klyftorna mellan olika sociala 
grupper. 
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Förutsättningar för preventivt arbete 
 
I institutets utvecklingsplan för perioden 2004-2008 (Arbetslivsinstitutet 2003) ingår att 
arbeta med temat ”Vägar till ett friskare arbetsliv”, vilket skall belysa strategier för att minska 
sjukfrånvaron i arbetslivet. De forskare och kursansvariga som vi talat med på 
Arbetslivsinstitutet, kände emellertid inte till om några diskussioner förts med 
Alkoholkommittén vad gäller deras arbete kring arbetsplatsprevention. 
 
Arbetslivsinstitutet anordnar t.ex. utbildningar för specialister inom företagshälsovården. 
Utbildningarna är gratis. För att bli företagsläkare är institutets utbildning den 
specialkompetensutbildning som måste genomgås. Utbildningen består av nio kursveckor, 
varav en dag ägnas åt alkoholfrågor. Institutet har även utbildning för beteendevetare, 
företagssköterskor, ergonomer och sjukgymnaster. Vad gäller utbildningen för beteendevetare 
(t.ex. terapeuter inom företagshälsovården) så ingår alkoholfrågor inte i kursen. 
 

Alna 
 
Flera av intervjupersonerna i denna studie är medlemmar i lokala eller nationella styrelser 
inom Alna. Detta betyder att vi har fått Alna belyst från flera olika aktörer inom olika 
organisationer. Vår huvudintervju var dock med Björn Sjöberg som är kanslichef för Alna 
Stockholm.  
 
Alna är en organisation som arbetar gentemot arbetsplatser med råd, stöd och utbildning i 
frågor som rör alkohol och droger i arbetslivet, bl.a. genom att ge stöd i utformning och 
implementering av alkohol- och drogpolicies samt som bollplank och support i ”akuta 
situationer”. Alna arbetar utan vinstsyfte. Verksamheten finansieras via medlemsavgifter, 
försäljning av material och tjänster och olika former av bidrag. De får organisationsstöd från 
stat och landsting. Organisationen består av Alna-Riks och tio regionala Alna. I styrelserna 
för organisationen ingår alltid arbetsgivarna, LO och TCO. I riksstyrelsen ingår också 
Arbetsmiljöverket, Riksförsäkringsverket, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, 
Socialstyrelsen och representanter från de regionala Alna. 
 
I vår genomgång av offentligt tryck inom alkoholpolitik, har Alna återkommande angetts av 
regeringen och i statliga utredningar som en viktig resurs (se t.ex. prop. 1998/99:134, SOU 
1998:154, prop. 2000/01:20). I Alkoholkommitténs verksamhetsplan för 2003 
(Alkoholkommittén 2002) beskrivs Alna som ”arbetslivers resurs i alkohol- och 
narkotikafrågor” (a.a., 15). 
 
Det alkoholpolitiska delområdet 
 
Björn Sjöberg jämför regeringens mål ”alkoholfria arbetsplatser” med Vägverkets s.k. 
”nollvision” inom trafiken. Arbetsplatsen skall vara en frizon för den anställde, menar han. 
Björn tolkar dock de nationella målen som att politikerna främst avser att hantera 
alkoholrelaterade problem på arbetsplatserna (sekundärprevention).  
 
Han tycker inte att arbetsplatser kan beskrivas som ett prioriterat område inom 
alkoholpolitiken. Politikerna understryker vikten av arbetet, men han kan inte se hur arbetet 
stöttas. Även om det i princip inte finns några ”blöta arbetsplatser” i Sverige idag, så vill Alna 
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ändå beskriva alkohol som ett reellt problem på arbetsplatser även om det finns olika grad av 
problem inom olika branscher och sektorer i arbetslivet.  
 
Förutsättningar för preventivt arbete 
 
Inger Persson (LO, se nedan), vice ordförande i Alna-Riks styrelse, upplevde det som att 
Alkoholkommittén besökte Alna inte för att bjuda in till samarbete, utan för att presentera sig 
själva. Även andra intervjupersoner har berättat att de fått känslan av att Alkoholkommittén 
varit mer intresserade av att presentera sig själva än att diskutera möjligheter till samarbete. 
 
Alna har ca 1000 medlemsföretag, vilket skall jämföras med att det i Sverige finns ca 35 000 
företag med minst tio anställda i Sverige.6 Att vara ett medlemsföretag i Alna behöver inte 
heller innebära att arbetsplatsen aktivt arbetar med alkoholprevention. Många företag är, 
enligt Carina Cannertoft (f.d. konsulent inom Alna, se intervju Precens nedan), passiva 
medlemmar som betalar medlemsavgiften av tradition och/eller som en försäkring inför 
eventuellt framtida behov. Björn Sjöberg beskriver det som ”pretentiöst” att i dagsläget kalla 
Alna ”arbetslivets resurs”. 
 
Alnas statsbidrag (föreningsstöd) från Socialdepartementet är ca 1,5 MSEK per år, ett stöd 
som av dem inte anses stå i proportion till den status i form av ”arbetslivets resurs” som 
regeringen tillskrivit dem. Flera intervjupersoner har menat att organisationsformen för den 
norska motsvarigheten till Alna ses som en bättre lösning för att skapa en gentemot arbetslivet 
trovärdig samt ekonomiskt stabil organisation. Det norska Arbeidslivets komité mot 
alkoholisme og narkomani (AKAN) är ett trepartssamarbete mellan norska LO, Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO) och norska staten (vars bidrag 2002 motsvarade närmare sex 
miljoner svenska kronor). 
 
Arbetsplatser tar sällan tag i alkoholproblem innan missbruket har gått så pass långt att den 
anställde behöver hjälp i form av behandling eller andra åtgärder, menar Björn. I detta läge 
behövs, enligt Sjöberg, en strategi och tydliga satsningar från regeringen för att få igång ett 
långsiktigt arbete med arbetsplatsprevention, menar han. Det behövs mer volym i arbetet, och 
en ökad press på arbetsplatserna att ta sitt ansvar. Trots regeringsbeskrivningen av 
arbetsplatsen som arena för alkoholpreventivt arbete, menar Björn att varken staten eller 
kommuner förefaller beredda att inse att arbetsplatserna är ett ”viktigt socialt kitt och en 
ypperlig plats för nätverk och att tidigt kunna upptäcka problem”. Han menar att ”om man 
jobbar i motvind så måste man söka olika arbetssätt”, och exemplifierar med att kopplingen 
mellan sjukskrivningstalen och alkoholkonsumtionen borde utredas av regeringen. 
Alkoholprevention i arbetslivet bör enligt Björn kopplas till det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, och Alna försöker därför uppvakta sina parter för att inkludera 
alkoholfrågor i sina utbildningar för fackliga ombud i arbetsmiljöfrågor (se t.ex. LO, nedan). 
 
Enligt Björn Johnsson (Almega, se nedan), ordförande i Alna-Riks styrelse, går ca 80 procent 
av Alnas verksamhet till att samla in medel.  Det krävs ständig uppvaktning för att vecka 
intresset för frågan. Alna har haft ett samarbete med Alkoholkommittén, vilket bestod i en 
marknadsföringskampanj vilken enligt Björn Sjöberg gav ”mycket låg utdelning”. Alna måste 
själva bli en mer säljande organisation och utveckla sin samverkan gentemot myndigheter och 
branschorganisationer, om inte staten kan stötta verksamheten genom att ge dem ett uppdrag. 
 
                                                 
6 År 2002 fanns 842 358 företag i Sverige, varav 628 033 var enmansföretag. 34 975 företag hade fler än tio 
anställda personer (Statistiska centralbyrån 2003) 
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I det praktiska preventiva arbetet är hindren för att arbeta alkoholpreventivt på arbetsplatser 
enligt Björn flera: Dels har fackförbundens roll har försvagats och antalet skyddsombud på 
arbetsplatser har minskat i antal. Samtidigt går det systematiska arbetsmiljöarbetet (där 
alkoholfrågor i bästa fall inkluderas) trögt i kommunerna och på kommunernas arbetsplatser. 
Alna har haft kontakt med kommunala samordnare som varit intresserade av att få hjälp, men 
som backat när de har blivit varse om att Alnas tar betalt för sina tjänster. Ett annat hinder är 
att det finns tre partsorganisationer (Arbetsmiljöforum, Prevent och Alna) som alla arbetar 
med arbetsmiljöfrågor, vilket innebär att ”vi slåss om samma pengar” som en intervjuperson 
uttryckte det. Det finns utrymme för ett ökat samarbete mellan dem, menar Björn Sjöberg, 
och flera av våra intervjupersoner menar att Alna på sikt bör vara en del av de övriga 
arbetsmiljöorganisationerna där arbetsmarknadens parter ingår eftersom Alna främst har 
framgång vad det gäller att nå arbetsplatser där alkoholproblem har uppdagats, men har svårt 
att nå ut med sitt primärpreventiva arbete. För många fackförbund och arbetsgivare är det mer 
inarbetat att jobba med generella arbetsmiljöfrågor på arbetsplatser enligt Ulrika Hagström 
(TCO, se nedan) som är med i Alna-Riks styrelse. 
 
Samverkan mellan företagshälsovården och Alna är också en möjlighet en möjlighet som kan 
övervägas, även om Björn Sjöberg ser en del organisatoriska hinder som måste övervinnas 
först. 

 
  
Precens 
 
Preventionscentrum Stockholm (Precens) startades under 2000 och deras verksamhet är 
främst inriktad på att ge stöd och service till stadsdelarna vad gäller alkohol-, drog- och 
brottsförebyggande arbete genom utbildning, seminarier och handledning.  
 
Vår intervjuperson, Carina Cannertoft, är projektledare på Precens och har tidigare jobbat som 
konsulent inom Alna, vilket innebär att hon har jobbat med utbildning och utveckling i 
alkoholfrågor hos företag. Det var främst utifrån hennes insyn i praktiskt alkoholpreventivt 
arbete gentemot arbetsplatser som valde att intervjua henne. 
 
 
Det alkoholpolitiska delområdet 
 
Ett helhets- och hälsoperspektiv saknas när det gäller arbetslivet, berättar Carina. Alkohol och 
droger på arbetsplatsen är ofta likställt med missbruk, beroende och misskötsamhet. En 
strävan bör vara att lyfta alkoholfrågan på arbetsplatser till att i högre utsträckning än idag 
omfatta tidiga och förebyggande insatser. Faktorer som främjar hälsa kan också medföra att 
människor inte börjar riskkonsumera alkohol, menar Carina. Exempel på sådana faktorer är 
tydliga regler och rutiner (policies) och minskad stress i form av god kontroll över livet i stort. 
Som hon ser det är hälsa, friskvård och prevention alla delar av en god arbetsmiljö. Alkohol 
måste ses som en del av arbetsmiljön. 
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Förutsättningar för preventivt arbete 
 
Olika aktörer har olika målgrupper, menar Carina. Medan Alna oftast används i 
individärenden är företagshälsovården de som främst når dem som ligger i riskzonen för 
missbruk. En förutsättning är dock att alkoholfrågan införlivas i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
I dagsläget finns inom svensk alkoholpolitik för många aktörer som arbetar oberoende av 
varandra. Det är viktigt att finna vägar till samverkan. Flera partssammansatta organisationer 
arbetar med arbetsmiljöfrågor på olika sätt, och genom att knyta samman Alna med någon 
liknande organisation kan samarbetet öka. Företagshälsovården kan även använda Alna som 
underleverantör i de fall de behöver, menar Carina. 
 
Det allmänpreventiva arbetet sker enligt henne bäst genom att jobba med policies kring 
alkohol och droger där regler och rutiner på arbetsplatsen kan synliggöras. Precens som 
organisation verkar för att försöka fläta ihop de olika aktörerna och visa upp goda exempel 
inom Stockholms stad. 
 
I dagsläget är alkohol och droger på arbetsplatser lågt prioriterat på lokal nivå, enligt Carina. 
De kommunala samordnarna är en viktig del av preventionsarbetet, men de flesta av dem 
prioriterar andra arenor att arbeta emot. Yrket är nytt och de har inriktat sig på den naturliga 
arenan, det vill säga ungdomar. På sikt måste samordnartjänsterna permanentas då det är svårt 
att jobba kortsiktigt inom prevention där resultaten kommer först efter en längre tid. Det 
statliga stödet7 kan ses som ett stimuleringsbidrag för att få igång en verksamhet som annars 
inte kommit till stånd. 
 
För arbetsplatserna behövs ekonomiska incitament för att de skall visa intresse. Morötter är 
viktigare än piskor. Ett alternativ som Carina nämner, vore att subventionera priser på 
alkoholpreventiv utbildning. Trots att Alna arbetar utan vinstsyfte, backar många företag när 
de får reda på kostnaden för att utbilda personalen i alkoholprevention. Carina menar att 
subventionerade priser åtminstone skulle kunna få motiverade arbetsplatser att börja göra 
något.8
 

Föreningen svensk företagshälsovård 
 
Vi har intervjuat Lars Bohlin som är vd för Föreningen Svensk Företagshälsovård (FSF). FSF 
är en fristående, oberoende branschorganisation som organiserar ca 80 procent av 
företagshälsovården i Sverige. 
 
2001 fanns ca 670 externa eller inbyggda företagshälsovårdsenheter i Sverige. De flesta 
företagshälsovårdsenheter fungerar som aktiebolag. Det centrala arbetsmiljöavtalet på den 

                                                 
7 Det statliga stödet beviljas för ett år i taget, dock skall kommunerna vid ansökan redovisa ”hur verksamheten är 
tänkt att fortsätta sedan bidragstiden upphört” (se Länsstyrelsen i Stockholms län, 
http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____5427.asp). 
8 En utvärdering av Arbetarskyddsnämndens (nuvarande Prevents) pilotprojekt där två dagars gratis experthjälp 
erbjöds företag för att kartlägga möjliga åtgärder för förbättrad arbetsmiljö, visade på att det finns indikationer 
för att finansiellt stöd kan få motiverade företag vidta åtgärder som de annars inte hade haft möjlighet att 
prioritera (Faugert, Sandberg & Eriksson 2000).  
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privata sidan sades upp 1992 och 1993 upphörde statsbidraget till företagshälsovården. 
Successiv marknadsanpassning och strukturrationaliseringar har lett till färre men större 
enheter inom företagshälsovården.  
 
Företagshälsovården utnyttjas idag huvudsakligen för ”klassiska” företagshälsovårdstjänster, 
d.v.s. ergonomiska problem och belastningsskador. 1999 hade 72 procent av de anställda i 
Sverige tillgång till företagshälsovård, enligt SCB (Arbetarskyddsstyrelsen 2000). Störst 
tillgång fanns bland tjänstemän på hög eller mellannivå samt facklärda arbetare. Inom 
offentlig sektor finns generella avtal som ger tillgång till företagshälsovård. Inom den privata 
sektorn är det vanligt att tillgången till företagshälsovård regleras genom allmänna 
skrivningar i förekommande arbetsmiljöavtal på bransch- eller företagsnivå (a.a.).  
 
Det alkoholpolitiska delområdet 
 
Lars ser alkoholprevention på arbetsplatserna både som en arbetsmiljöfråga och en 
pedagogisk fråga. Framtidens arbetsliv består av människor som ställer krav på sina 
arbetsgivare, och för chefer kommer det att vara centralt för deras ledarskap att arbeta för en 
bra arbetsmiljö.  
 
Arbetsplatser är inte prioriterade i dagens alkoholpolitiska debatt. Lars beskriver 
alkoholpolitiken som bestående av små isolerade öar som jobbar med sitt, och att alla aktörer 
tycks vänta på något slags uppdrag från staten. Det krävs ett ökat samarbete mellan dessa 
aktörer.  
 
Förutsättningar för preventivt arbete 
 
Samarbete mellan olika parter är viktigare än lagstiftning. Uppenbarligen finns, enligt Lars, 
ett systemfel eftersom arbetsgivare inte ser signalerna hos sina anställda förrän problem 
uppstått. Det krävs av framtidens ledarskap att psykosociala frågor samt prevention ingår i 
deras agenda. 
 
Företagshälsovården jobbar med ”friska individer”, till skillnad från den ”gängse synen på 
sjukvård”, berättar Lars. De främsta insatserna sker inte på individnivå, utan handlar främst 
om arbetsorganisatoriska frågor. Företagshälsovården ordnar inte sjukbehandling, utan snabba 
vidareremisser. Enligt Lars så har företagshälsovården i och med detta goda förutsättningar att 
fånga upp ”ohälsa”, vilket också är deras roll att göra. Avregleringen av företagshälsovården 
har enligt Lars inneburit en övergång från en likriktad till en differentierad verksamhet. Han 
säger att ordet ”företagshälsovård” idag i princip har samma spännvidd som ordet 
”restaurang” vad gäller utbudet på tjänster. Konsekvensen av detta är att intresset för att jobba 
med alkoholfrågor varierar stort mellan olika enheter.  
 
Eftersom hälsofrämjande faktorer är centrala för framtidens arbetsliv, menar Lars att det är 
naturligt att alkoholfrågan integreras med arbetsmiljöfrågor. Med bakgrund av detta, tycker 
han att det är konstigt att en organisation som Alna är organiserad ”på sidan av” det övriga 
arbetsmiljöarbetet. Generalister (t.ex. företagshälsovården) och experter (t.ex. Alna) borde 
också jobba närmare varandra, menar Lars.  
 
Om alkoholprevention på arbetsplatser ses som en enskild fråga i förhållande till annat 
arbetsmiljöarbete är det svårt att åstadkomma något, menar Lars. Alkoholen måste ses som en 
del av en större systemfråga, menar han och exemplifierar med att det finns tre 
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partsorganisationer (d.v.s. Alna, Arbetsmiljöforum och Prevent) som alla bedriver 
arbetsmiljöfrågor. Detta skapar inkonsekvens och försvårar politisk styrning. Frågan om 
alkoholprevention är svår att ”sälja” i sig själv, och underlättas inte av att staten skickar 
otydliga signaler. Ökad samordning är en nödvändighet, och alkoholfrågan måste bli en 
arbetsmiljöfråga. Arbetsmiljölagen måste också tillämpas bättre. Moroten kan vara att skapa 
ekonomiska incitament för engagerade företag. Lars menar att en positiv ”image” kring 
arbetsmiljöfrågor fungerar bättre än tillsyn eftersom företag vill framstå som goda 
arbetsgivare. Arbetsmiljöinspektionen har dock en viktig roll, enligt Lars, eftersom en 
majoritet av företagen i Sverige inte följer de instruktioner och riktlinjer som finns. 
Alkoholkommittén borde ha goda möjligheter att finna lösningar tillsammans med parterna, 
samt initiera samverkan mellan generalister och experter. 
 
Den stora vinnaren att jobba med alkoholprevention i arbetslivet är socialförsäkringssystemet, 
d.v.s. staten, menar Lars och säger att det är konstigt att staten inte visar större intresse för 
frågan. Det finns kontakter mellan FSF och Alkoholkommittén, men ingen konkret dialog. 
Över huvud taget upplever Lars det som att Alkoholkommittén väntar på att någon annan 
skall göra något. Detta kommer dock inte att ske utan att staten delar ut riktade pengar eller 
aktivt initierar samverkan med arbetsmarknadens parter. Samverkan inom detta område 
uppstår inte på arbetsmarknadens villkor, menar Lars. 
 
Att kommunerna skall förmås implementera de nationella alkoholpolitiska målen ser Lars 
som svårt. Den som samordnar lokalt måste skaffa sig ett eget revir och jobba för att lämna ett 
bra intryck hos kommunstyrelsen för att säkra fortsatt arbete. Under dessa förutsättningar, så 
gäller det att skapa mycket uppmärksamhet. Att skapa ett integrerat arbetssätt genom 
samverkan inte är spektakulärt nog och ger enligt Lars inte många personliga meriter. Därför 
tror han inte heller att de lokala samordnarna kommer att prioritera arbetsplatsprevention som 
är ett komplext område som kräver att många olika aktörer engageras och samverkar. 
 

Arbetsgivarorganisationer 
 
Vi har intervjuat representanter för Metallgruppen och Almega. Båda intervjupersonerna är 
medlemmar i styrelser inom Alna, och väl insatta och engagerade i frågan kring alkohol i 
arbetslivet. 
 

Metallgruppen 
 
Vår intervjuperson, Jan Olsson, jobbar med kompetens- och utvecklingsfrågor och är ansvarig 
för kompetensutveckling inom Metallgruppen. Han sitter också i styrelsen för Alna 
Stockholm sedan flera år. 
 
Inom metallgruppen samverkar Stål- och Metallförbundet, Gruvornas Arbetsgivarförbund, 
Svets-Mekaniska Arbetsgivarförbundet och Svenska Gruvföreningen. Förbunden omfattar ca 
700 medlemsföretag med drygt 60 000 anställda.  
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Det alkoholpolitiska delområdet 
 
Den nationella handlingsplanens mål angående arbetsplatser är ett mål som ”alla är med på”, 
men som varken prioriteras av arbetslivet eller av staten, menar Jan. Alkoholkommittén kör 
ett övergripande arbete, ”högt däruppe”, som han beskriver det. Resurser delas ut resurser till 
kommuner men inte till andra arbetsgivare.  
 
Förutsättningar för preventivt arbete 
 
Alkoholprevention i arbetslivet är, enligt Jan, en chefs- och ledarskapsfråga inom företag. 
Han försöker lyfta in alkoholfrågan i utbildning kring arbetsrätt och arbetsmiljö, men främst 
handlar det för Metallgruppen om att stötta medlemmarna genom information och råd.  
 
Det är svårt att få gehör för frågan om alkoholprevention inom arbetslivet. Många 
arbetsplatser är hårt slimmade. Flera av medlemsföretagen i Metallgruppen har bara ren 
produktion. Alla andra delar av organisationen är inhyrda tjänster. För att arbetsplatser skall 
jobba förebyggande måste de se en intäktssida, menar Jan. Det är därmed viktigt att kartlägga 
kostnader, undersöka alkoholens roll för sjukfrånvaron och på andra sätt göra de ekonomiska 
aspekterna synliga för arbetsgivare. I dagsläget agerar ofta företagen på förekommen 
anledning, inte primärpreventivt. 
 
Det behövs bättre lokala resurser och en central strategi som är förankrad ute bland företagen. 
Jan nämner miljöcertifiering som exempel på en förändringsstrategi som också fungerar som 
ett konkurrensmedel. 
 
Svenskt Näringsliv, där metallgruppens medlemsförbund ingår, har enligt Jan som intention 
att alkoholfrågan skall skötas av varje enskild företagare som också själv skall välja sin 
partner i frågan. Därmed är Svenskt näringslivs intresse för att ekonomiskt stötta Alna 
begränsade, trots att de är ett samarbete mellan arbetsmarknadens parter. Om 
arbetsgivarorganisationerna går in med mer pengar, så kommer deras medlemsföretag att 
invända menar Jan. Ur detta perspektiv är Alna något av ett moment 22 för 
arbetsgivarorganisationerna. Om staten har ett genuint intresse av Alnas verksamhet, så skulle 
ett statligt stöd till dem vara av stor betydelse. Han menar att staten upprepade gånger 
framhåller Alna som gott exempel, utan att beakta deras ekonomiska förutsättningar. 
  
Det går inte att säga att arbetet är framgångsrikt i dagsläget, menar Jan. Konsumtionen av 
alkohol ökar, och med det problemen. Sjukfrånvaron är en så pass stor och allvarlig fråga i 
dagens arbetsliv, men ändå saknas enligt honom incitament för företagen att satsa på 
prevention. Det kan vara billigare för en liten arbetsplats om en person med alkoholproblem 
blir uppsagd eller förtidspensionerad, då en rehabiliteringsplan är mycket kostsamt för den 
enskilde företagaren, menar Jan. Tydlig lagstiftning och alkoholen som en uttalad del av den 
psykosociala arbetsmiljön är nödvändigt, liksom en tydlig resursfördelning till de aktörer som 
staten anser kan göra något på området. Staten, men även parterna, måste skjuta in ”riktiga” 
pengar i Alna om deras kvalité och kompetens skall kunna komma arbetslivet till nytta. 
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Almega 
 
Vår intervjuperson, Björn Johnsson, är chef för den interna stöd- och expertfunktionen 
”kompetensutveckling och arbetsmiljö” hos Almega. Björn är även ordförande i Alna-Riks 
styrelse. 
 
Almega är den största förbundsorganisationen inom Svenskt Näringsliv och består av sju 
arbetsgivarförbund inom tjänstesektorn med ca 340 000 anställda i fler än 8 000 företag. 
 
Det alkoholpolitiska delområdet 
 
Björn menar att arbetsplatser inte är en prioriterad alkoholpolitisk fråga. Han och andra som 
är aktiva inom Alna ”letar efter tecken” men finner inte så mycket, menar han. Det som 
uttrycks politiskt är ofta allmänna önskemål, men det läggs inga extra resurser på frågan.  
 
Förutsättningar för preventivt arbete 
 
Både Alna och arbetsgivarorganisationerna finns med i Alkoholkommitténs resonemang, men 
Alkoholkommittén har inga egentliga aktiviteter gentemot dessa organisationer, säger Björn. 
Det behövs mer samverkan, inte minst av partsorganisationerna på arbetsmiljöområdet menar 
Björn och lägger till att även företagshälsovården behöver få en tydligare roll i det 
alkoholpreventiva arbetet. 
 
Arbetsgivarorganisationerna är från Almegas perspektiv en ”naturlig väg in” i företagen. Om 
vi för ut ett budskap från arbetsgivarna, så är det mer trovärdigt än om fackförbunden gör det, 
menar Björn. Almega som organisation är medlemmar i Alna, samt försöker informera 
medlemsföretagen om alkoholfrågor i arbetslivet och rekommenderar även 
företagshälsovården. Alkoholfrågan är svår att förankra på arbetsplatser, men sjukfrånvaron är 
ett allvarligt arbetsmiljö- och ledarskapsproblem där alkoholfrågan kan vara en viktig del 
menar Björn. 
 
”Regeringen och dess företrädare behöver tala mer om detta”, säger Björn och understryker 
vikten av tydliga politiska signaler som visar att man vill satsa på detta. Alkoholkommittén 
har inte haft någon kontakt med Almega. Det känns inte som om frågan är prioriterad, menar 
Björn. Han jämför med narkotika och läkemedel i arbetslivet, som han upplever att 
myndigheterna fokuserar mer på än alkohol. Han tror att alkohol utan tvekan är ett större 
problem för arbetslivet än narkotika. Alna har i dagsläget dåliga förutsättningar att arbeta 
primärpreventivt, eftersom de ofta kontaktas på förekommen anledning och har svårt att få 
gehör för sin förebyggande verksamhet. Almega försöker peka på behovet av alkoholpolicies 
gentemot sina medlemmar.  
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Fackförbund 
 
Vi har genomfört intervjuer hos TCO och LO. Båda våra intervjupersoner arbetar med 
alkohol, arbetsmiljö och ohälsofrågor inom arbetslivet, båda är dessutom aktiva inom Alna. 
 

TCO 
 
Vår intervjuperson, Ulrika Hagström, arbetar med frågor som rör ”det nya arbetslivet” och har 
frågor kring arbetsmiljö, ohälsa och alkohol som sina huvudfrågor inom TCO. Ulrika är även 
med i Alna-Riks styrelse. 
 
TCO består av 18 förbund, varav SIF är det största med ca 360 000 medlemmar. TCO jobbar 
politiskt, medan medlemsförbunden har aktiviteter. Totalt finns ca 1,2 miljoner medlemmar 
inom TCO. 
 
Det alkoholpolitiska delområdet 
 
Ulrika berättade att hon inte känner till den nationella handlingsplanens mål, men att TCO ser 
alkoholen som en viktig arbetsmiljöfråga. Enligt TCO ligger alkoholen bakom en stor del av 
sjukskrivningarna (se t.ex. Mårtensson, Almgren & Nordh 2003, Johnsson 2003) och är 
därmed en delförklaring till de ohälsoproblem som hämmar tillväxt och hindrar sociala 
reformer. Förebyggande arbetsmiljöarbete är viktigt för TCO, inte minst av denna anledning. 
 
Alkoholkonsumtion på arbetsplatser under arbetstid är inte i allmänhet accepterat och 
förekommer nog idag inte så ofta som alkoholkonsumtion i anknytning till arbetsplatsen i 
gränslandet mellan arbete och fritid, menar Ulrika. Att arbeta genom arbetsplatser, utifrån 
arbetsplatsen som arena för att förebygga eller minska storkonsumtion är ett sätt, kanske det 
mest effektiva, att få ned alkoholkonsumtionen i samhället menar hon. 
 
Förutsättningar för preventivt arbete 
 
Ulrika ser inte att frågan är särskilt prioriterad i politiken, och regeringen verkar inte riktigt ha 
uppmärksammat kopplingen mellan alkohol och ohälsa i arbetslivet. Ulrika berättar att hon 
misstänker att regeringen ser detta som ett folkhälsoproblem snarare än ett 
samhällsekonomiskt problem, vilket hon tror gör att regeringen inte ser en koppling mellan 
ökad konsumtion och en ökad ekonomisk belastning på sjukförsäkringssystemet. 
 
Vid tillfället för vår intervju (november 2003) hade TCO inte uppvaktats av 
Socialdepartementet eller Alkoholkommittén i frågan (jfr Alkoholkommittén, ovan).9 TCO:s 
fokus vad gäller ohälsofrågan har främst varit på arbetsplatsernas belastning snarare än 
alkohol, även om alkoholfrågan har blivit tydligare inom organisationen över tid. De arbetar 
nu för att sätta fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetets roll för att främja hälsa i 
arbetslivet.  
 

                                                 
9 Ulrika Hagström har dock senare meddelat att det i december 2003 skedde ett möte med en LO-representant 
och Håkan Wrede som är kanslichef hos Alkoholkommittén, samt att fler möten är inplanerade. 
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Alna är en upparbetad organisation som borde ha mer stöd från TCO på så sätt att alla 
medlemsförbund på alla plan borde vara medlemmar och genom att de alltid såg Alna som 
den självklara aktören vid alkohol- och drogfrågor, menar Ulrika. TCO saknar emellertid 
resurser att ge Alna ekonomiskt stöd. Alna måste därför marknadsföra sig själva bättre, menar 
hon. TCO har övervägt att uppvakta regeringen för ett statligt stöd till Alna som mer liknar 
den för den norska motsvarigheten AKAN (se Alna, ovan). 
 
Företagshälsovården kan vara en bra aktör i det förebyggande arbetet för att inte anställda 
hamnar i en hög alkoholkonsumtion, men TCO kan inte direkt påverka i vilken utsträckning 
deras medlemsförbunds arbetsplatser har tillgång till företagshälsovård. 
 
Eftersom arbetsmiljöansvaret ligger hos ledningen inom företag är det viktigt att aktivt 
uppsöka den för att nå ut till hela arbetsplatser. Ekonomiska incitament, t.ex. rabatt på 
arbetsgivaravgiften för företag som visar upp handlingskraft, kan vara ett sätt att främja 
alkoholprevention och annat arbetsmiljöarbete. 

 

LO 
 
Vi har intervjuat Inger Persson som jobbar som ombudsman i välfärdsgruppen inom Enheten 
för Löner och välfärd på LO. Inger är även ordförande i Sveriges Konsumentråd och ledamot 
i EU:s Ekonomiska Sociala Kommitté, samt vice ordförande i Alna-Riks styrelse.  
 
LO organiserar samarbetet mellan 16 medlemsförbund och har närmare två miljoner 
medlemmar.  
 
Det alkoholpolitiska delområdet  
 
Eftersom Inger arbetar med frågan om alkohol i arbetslivet, är hon glad att det står där i den 
nationella handlingsplanen. Men hon tycker inte att arbetet med alkoholprevention i 
arbetslivet kan ses som prioriterat rent politiskt. Hon tolkar de politiska signalerna som att 
arbetsgivarna själva skall ta tag i detta som en form av självsanering, medan LO ser det som 
en ansvars- och välfärdsfråga som arbetsgivarna, facken och kommunerna måste ta tag i 
tillsammans.  
 
Förutsättningar för preventivt arbete  
 
Rent politiskt är det bra att pengar avsätts till Alkoholkommittén och MOB, men arbetet 
behöver knytas ihop bättre och om frågan kring arbetsplatsprevention är prioriterad så måste 
de visa på det. Enligt Inger så är arbetet idag för splittrat, ingen vet vad de andra gör. 
Alkoholkommittén har en viktig roll att bjuda in till samarbete.  
 
På grund av att Sverige har fört en framgångsrik alkoholpolitik så har frågan har varit lågt 
prioriterat även inom LO de senaste 25 åren, men är nu på väg tillbaka. De har på eget 
initiativ bestämt sig för att genom Alna utbilda sina skyddsombud (ca 77 000 stycken) i 
alkoholfrågor och att jobba för att skapa en gemensam alkohol- och drogpolicy för samtliga 
förbund. Vid vårt intervjutillfälle hade Alkoholkommittén inte kontaktat LO centralt (jfr 
Alkoholkommittén, ovan).  
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Inger ser det som naturligt för LO att Alna utbildar deras skyddsombud. Alna behöver stödet. 
På sikt behöver dock Alna omstruktureras, det pågår enligt Inger en utredning inom Alna där 
man tittar över organisationens struktur. 
 
Det är viktigt att få med arbetsgivarna också, annars riskerar detta att bli en ”facklig fråga”. 
För arbetsplatserna tror Inger att det ofta är kostnaderna som tar emot men också att det finns 
en dålig kunskap runt alkoholfrågan. Konkreta diskussioner mellan arbetsgivare, fackförbund 
och Alkoholkommittén är en nödvändighet. 
 

Svenska Kommunförbundet 
 
Svenska Kommunförbundet är intresse- och arbetsgivarorganisation för Sveriges 290 
kommuner. 
 
Vi har samtalet med Hans Granqvist som arbetar som förhandlare inom arbetsmiljöfrågor på 
arbetsgivarpolitiska sektionen. Hans är även medlem i Alna-Riks styrelse. 
 
Det alkoholpolitiska delområdet 
 
Alkoholfria arbetsplatser handlar om förståelse för alkoholens roll i arbetslivet, menar Hans. 
Arbetsplatser är inte isolerade från övriga delar av samhället där alkohol förekommer, men vi 
måste få ökad förståelse för vad alkohol på arbetslivet handlar om. Frågan är dock mycket 
komplex, menar han. 
 
Förutsättningar för preventivt arbete 
 
Kommunförbundets intresse är att utveckla väl fungerande arbetsplatser där en bra 
arbetsmiljö står högt på agendan och behandlas som en ”vardagsfråga”. 
 
Företagshälsovården är en resurs, även om kommuner inte behöver ansluta sig. 
Arbetslivsinstitutet har en viktig roll att definiera innehållet i utbildningar gentemot 
företagshälsovården.  
 
Ett hinder för att arbeta med frågan är om den ”märkvärdifieras”, som Hans uttrycker det, 
genom att allt för många expertroller skapas inom centrala och lokala strukturer. Genom att 
skapa expertkulturer så blir det svårare att göra alkoholen till en vardagsfråga. 
 
Risken med stödet till kommunala samordnare är att staten underskattar pengarnas betydelse 
och tror att andra kommuner skall kunna åstadkomma samma saker utan att få samma 
ekonomiska stöd från staten. ”Verksamheten tränger på ute i kommunerna”, säger han och 
tillägger att ett ökat kommunalt ansvar måste, från Svenska kommunförbundets perspektiv, 
innebära att mer pengar tillförs kommunerna.  
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4. Kommentarer och slutsatser
 
Drygt tre år har gått sedan Alkoholkommitténs arbete inleddes, men ännu tycks en samlad 
strategi för att implementera det nationella målet gällande alkoholprevention i arbetslivet 
saknas. Utifrån våra intervjuer tycks det finnas ett behov av tydliggörande av såväl mål som 
medel för att närma sig regeringens delmål ”alkoholfria arbetsplatser”. 
 
Tvetydigheten i målet, och den sedan tidigare identifierade otydligheten kring 
ansvarsfördelningen inom detta alkoholpolitiska område, understryker att implementeringen 
av den nationella handlingsplanen främjas av en tydlig utredning kring alkoholens roll i 
arbetslivet, ansvarsfördelningen mellan olika aktörer, samt ett förtydligande av strategi och 
delmål för det preventiva arbetet. 
 
I det följande presenteras utifrån den explorativa studien tre tentativa slutsatser, vilka var och 
en kan fungera som hypoteser att närmare undersöka i fortsatta alkoholpolitiska studier.  

 

En visionsbaserad ”nygammal” alkoholpolitik? 
 
Att en tydlig strategi formuleras för att underlätta implementeringen av regeringens mål är 
naturligtvis av vikt för att tydliggöra de politiska intentionerna gentemot arbetslivet, samt att 
klargöra ansvarsfördelningen mellan olika aktörer. En tydlig strategi kräver emellertid också 
att regeringens mål – eller snarare vision – om ”alkoholfria arbetsplatser” utvecklas och 
förtydligas så att det går att följa upp.10 Arbetsplatser beskrivs som en central arena för att nå 
ut preventivt till den vuxna befolkningen, men en tydlig strategi för att genomföra politiken 
förefaller saknas.  
 
Regeringen pekar på alkoholen som specifik fråga, medan de flesta av våra intervjupersoner 
understryker behovet av att tydligare betona alkoholens roll som ett delproblem bland andra 
ohälsofaktorer i arbetslivet, snarare än som en enskild fråga. Det är också tydligt att de 
intervjupersoner som arbetar aktivt med alkoholfrågor ser alkoholprevention i arbetslivet som 
en lednings- och arbetsmiljöfråga, snarare än som en fråga om enskilda individers ansvar för 
sin alkoholkonsumtion. 
 
Nesvåg, Ramvi & Tungland (1999) påpekar att om arbetsplatser skall kunna nyttjas som arena 
för modernt förebyggande arbete, så måste hänsyn tas till forskning kring sammanhangen 
mellan arbetsliv och alkoholbruk (a.a., 193). Alkoholkommittén skulle kunna ha en given roll 
att visa upp dessa sammanhang samt målinriktat initiera och stötta samarbeten mellan 
myndigheter och organisationer som arbetar både med arbetslivs- och alkoholfrågor.  
 

                                                 
10 Den något underfundiga skillnaden mellan vision och mål kan illustreras med den s.k. ”nollvisionen” inom 
trafikpolitiken. Regeringens långsiktiga trafikpolitiska mål (prop. 1997/98:56) beskrivs som en vision som 
innebär att allt trafiksäkerhetsarbete skall utgå från att människor inte ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 
Samtidigt betonar regeringen behovet av kvantifierade etappmål för säkerheten inom transportsystemet (a.a., kap 
5.5). Visionen ersätter således inte nödvändigheten av att sätta tydliga politiska delmål. 
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Om alkoholen ses som en ohälsofaktor bland andra, skapas incitament för att kartlägga 
eventuella samband mellan ohälsa i arbetslivet och alkohol (jmf Upmark 1999), samt för att 
mer sakligt utnyttja befintliga resurser (såsom t.ex. Arbetsmiljöverket, partsorganisationer, 
fackförbund och arbetsgivarorganisationer) i det preventiva arbetet. I stället för att såsom 
Socialdepartementets representanter beskriva alkohol i arbetslivet som en fråga om 
individuellt ansvar, blir alkohol då tydligare kopplad till ledningsfrågor inom företag och 
organisationer. Detta är frågor som är lättare att få arbetsgivare intresserade av än 
alkoholfrågan specifikt, menar flera av våra intervjupersoner. 
 
Inom arbetsmiljöområdet finns lagstiftning och redskap för tillsyn som, åtminstone på 
pappret, även innefattar alkoholprevention. En ”systemsyn” på alkohol i arbetslivet förordnas 
även officiellt av internationella organisationer som t.ex. International Labour Organization 
(2003), men även av svenska myndigheter: 
   
  Att utarbeta en alkohol och drogpolicy och ett härtill knutet 
  handlingsprogram är således en naturlig del av det syste- 
  matiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet och därmed viktiga 
  lednings- och ledarskapsfrågor. (Socialstyrelsen 2002, 22) 
 
 
Christoffer Tigerstedt vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården 
(Stakes) i Helsingfors menar att utmärkande för Finland, Norge och Sverige är att en restriktiv 
alkoholpolitik har varit en integrerad aspekt av byggandet av välfärdssamhället. 
 
  For decades a relatively autonomous policy field 
  regulated and controlled the production, trade 
  and consumption of alcoholic beverages (…)” 
  (Tigerstedt 2001, 9) 
 
Förutsättningarna för att bedriva en alkoholpolitik som ett enskilt politiskt område är 
begränsade idag. En ökad marknadsliberalisering och internationalisering har allt sedan 1980-
talet utmanat de nordiska alkoholmonopolen (a.a.). Den europeiska ekonomiska integrationen 
har haft konsekvenser för nivån och strukturen för alkoholskatter i Norden. Ett för dagen 
aktuellt ämne är ju t.ex. Finlands sänkning (mars 2004) av alkoholskatterna för att anpassa 
dem till europeisk nivå.  
 
Den svenska alkoholpolitikens begränsade förutsättningar och behovet av nya och 
”kompensatoriska åtgärder” till följd av bl.a. EU-anslutningen har berörts i flertalet 
regeringspropositioner och statliga utredningar (se ovan, samt t.ex. prop. 1994/95, bil.5, SOU 
1998:56, prop.2000/01:20), och har även lett till att ”nya” arenor, såsom arbetsplatser, har 
identifierats och/eller fått ökat utrymme i den alkoholpolitiska debatten. I den nationella 
handlingsplanen skriver regeringen att ”Förutsättningarna att bedriva en traditionell svensk 
alkoholpolitik har de senaste åren förändrats och alkoholpolitiken står nu inför nya 
utmaningar” (prop.2000/01:20, 5), och som motmedel satsas resurser på bl.a. situationer ”där 
alkohol inte bör förekomma”, t.ex. genom primärpreventivt arbete på arbetsplatser (a.a., 19). 
Regeringen noterar även att ”Modernt drogförebyggande arbete måste ta intryck av flera 
samhällssektorer än man vanligen hittills gjort” (a.a., 59), och att förändrade förutsättningar 
kräver att ”nya metoder och strategier utvecklas” (a.a., 38).  
 
Att Socialdepartementet i detta läge beskriver opinionsbildning som ett av de viktigaste 
alkoholpolitiska redskapen, och något som skall stimulera människor att ta ett eget ansvar för 
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sina alkoholvanor, är något förvånande med bakgrund av att forskning visat på att information 
och undervisning är svaga styrmedel för att komma tillrätta med sociala problem (se t.ex. 
media- och kommunikationsforskaren Gunilla Jarlbro refererad i Creutzer 2003), samt att det 
är lättare att påverka sociala normer än att förändra enskilda individers attityder, förmågor och 
beteenden (Moskowitz 1989). Vad intervjupersoner lyfter fram är behovet av konkreta 
incitament för att arbetsgivare skall se värdet av att arbeta preventivt. 
 
Alkoholprevention i arbetslivet kan kanske i större utsträckning nå framgång genom att ses 
som en systemfråga, snarare än som en ”alkoholfråga”. Utmaningen för såväl politiker som 
andra aktörer (inklusive forskare) inom den ”nya” svenska alkoholpolitiken kan således ses 
som att ”avmystifiera” gamla alkoholpolitiska antaganden och aktivt skapa förutsättningar för 
nya alkoholpolitiska strategier. 
 
Utöver att ett ökat ansvar har lagts ut på kommunerna (se nedan), förefaller någon tydlig 
nationell strategi på området ”arbetsplatser” ännu inte ha framtagits. Regeringen och 
Socialdepartementet har tagit ett ”halvt steg” mot en ny alkoholpolitik genom att sätta fokus 
på arbetslivet, men utan att precisera sina ambitioner i förhållande till regeringens mål. Detta 
kan antas bero på en tveksamhet inför hur frågan skall hanteras, eller möjligen på att frågan i 
realiteten inte är så pass prioriterad som regeringen indikerat att den bör vara. 
 
 

Oklara samordningsinitiativ 
 
Det andra kännetecknande draget för den aktuella alkoholpolitiken avseende 
arbetsplatsprevention är bristen på samordning och samverkan, eller kanske snarare bristen på 
tydlighet vad gäller ambitionerna för samordning och samverkan.11 Detta är naturligtvis 
intimt sammankopplad med den ovan berörda frågan om vilken strategi som väljs för att 
främja arbetsplatsprevention. Om arbetsplatsprevention primärt ses som en ”alkoholfråga” 
eller som ”arbetsmiljöfråga”, får naturligtvis konsekvenser för vilka aktörer som anses vara 
centrala för det preventiva arbetet. Inom arbetsmiljöområdet råder ingen brist på aktörer som 
helt eller delvis ägnar sig åt kunskapsförmedling (se t.ex. SOU 1990:49, Statskontoret 2001), 
samtidigt som en organisation som Alna, vilka främst fokuserar på alkohol som en enskild 
fråga, uppenbarligen har svårt att verka primärpreventivt.  
 
Ett av huvudsyftena för regeringen med att tillsätta en kommitté för att genomföra den 
nationella handlingsplanen, var att samordna insatser på nationell nivå. Förutom ansvaret för 
opinionsbildning och information nationellt, är huvuduppdraget för Alkoholkommittén att 
stimulera utvecklingen genom aktiv samverkan (prop. 2000/01:20). 
 
Vad det gäller alkoholprevention i arbetslivet, förefaller det vidare (utifrån våra 
intervjupersoner samt befintlig litteratur) vara en grundförutsättning att samordning sker 
mellan arbetslivets parter för att få acceptans för åtgärder och för att kunna anpassa insatser 
till arbetslivets förutsättningar.  
 

                                                 
11 Samordning kan beskrivas som att aktörer kommunicerar för att undvika störningar och förstärka effekterna av 
varandras åtgärder, medan samverkan kan beskrivas som att aktörer med egna ansvarsområden har ett närmare 
samarbete (Statskontoret 2002, 44) 
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Ett av regeringens önskemål är att ”(…) samarbetet mellan kommuner ökar för att alla 
resurser ska tas till vara och bästa möjliga samordning uppnås” (Regeringskansliet 2002, 19). 
Som politisk signal gentemot kommunerna, kan det i sammanhanget tyckas vara en något 
vacklande att det på departementsnivå inte skett någon samverkan i frågan, samtidigt som 
kommunerna uppmanas att i högre utsträckning samverka inom det alkoholpolitiska området. 
Det är tydligt att alkohol i arbetslivet ses som en fråga inom Socialdepartementets 
ansvarsområde, medan frågor kring hälsa i arbetslivet ligger inom Näringsdepartementets 
ansvar. 
 
Den alkoholpolitiska kommissionen påpekade för snart tio år sedan att ”(…) oklara 
ansvarsförhållandet bidrar till passivitet” (SOU 1994:25, 99) vad gäller arbetsplatsprevention.  
Vår studie visar på att en rad centrala aktörer (både myndigheter och partsorganisationer) 
förefaller arbeta tämligen oberoende av varandra inom området arbetsplatsprevention. Vidare 
förefaller de initiativ till samarbeten som tagits av Alkoholkommittén inom delområdet 
”alkoholfria arbetsplatser” vara diffusa. Flera av dem som enligt Alkoholkommitténs utsago 
varit föremål för deras initiativ har inte själva uppfattat dem.  
 
Det kan, som Alkoholkommittén själva noterat (Alkoholkommittén 2002), behövas en 
stödorganisation som kan driva på utvecklingen. Här framstår, av intervjuerna med 
Socialdepartementets och Alkoholkommitténs representanter, företagshälsovården vara den 
aktör som anses ha bäst möjligheter att nå ut primärpreventivt i arbetslivet. Samtidigt 
framkommer det att svensk företagshälsovård idag inte kan ses som en enhetlig verksamhet, 
och att verksamheten i stor utsträckning är styrd av lokala resurser och behov. Alna beskrivs 
samtidigt som arbetslivets resurs i alkoholfrågor, men också som en organisation vars 
möjligheter ”behöver förbättras” (Alkoholkommittén 2002). 
 
Det framstår följaktligen som om statsmakten skickar otydliga signaler om vilka 
organisationer de önskar samordna sina aktiviteter i förhållande till, samt vilka samverkan 
skall ske med. Konsekvensen blir att bilden av vilka samhällsresurser som skall samlas blir 
mycket otydlig. Om samverkan beskrivs som just förmågan att ”samla samhällets resurser” 
(Socialstyrelsen m.fl. 2001, 11), kan det konstateras att Alkoholkommitténs bidrag till 
samverkan hitintills varit ytterst begränsat inom området arbetsplatsprevention. Ord som 
”Stuprör” eller ”isolerade öar” har använts av intervjupersonerna som metaforer för de olika 
aktörernas roller och inbördes förhållanden, vilket tydliggör att vad som händer inom 
arbetsplatsprevention knappast ses som en följd av en samlad nationell politik, utan främst 
utav enskilda aktörers intressen, initiativ och förmågor. 
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Ökat kommunalt ansvar – drivkraft för arbetsplatsprevention? 
 
Den tredje och avslutande iakttagelsen handlar om att huvudinriktningen för det nationella 
förebyggande arbetet är att stimulera utvecklingen av förebyggande arbete på kommunal nivå, 
men att detta troligen inte kan ses som den strategi som avsetts för att implementera 
regeringens delmål rörande arbetsplatser. 
 
Christer Tigerstedt har beskrivit att nordiska alkoholpolitiska ambitioner förvandlats till en 
”vidsträckt alkoholpolitik”. Tigerstedt menar att de nordiska länderna har definierat 
alkoholpolitik och alkoholproblem som kollektiva frågor om socialt ansvar, och att folkhälso- 
och tillgång-efterfrågemodeller har varit centrala i denna definition, men att trenden går mot 
minskat nationellt ansvar som i stället läggs på makronivå (Tigerstedt 1999, 79).  
 
När det gäller arbetsmiljöområdet (inklusive alkohol) är det konstaterat att existerande 
arbetsmiljökunskap och rön från arbetslivsforskningen inte når ut till arbetsplatser (Ds 
2001:28). Förutsättningarna för en samordnad alkoholpolitik kan tänkas ha bättre 
förutsättningar på lokal nivå, t.ex. i kommunerna. Även om vår studie har koncentrerat sig på 
aktörer på statlig och rikstäckande nivå, så är det tydligt att kommunerna ses som centrala för 
implementeringen av regeringens alkoholpolitik. Alkoholkommittén har till stor del fokuserat 
på att stödja utvecklingen av insatser i kommuner, där kommunala samordnare som utsetts 
med stöd av statliga bidrag är en nyckelgrupp i ”mobiliseringen på lokal nivå”. 
 
En decentralisering av alkoholpolitiken har således inletts, och kommunerna får en allt 
viktigare roll att utveckla och samordna insatser på lokal nivå. Detta förutsätter naturligtvis att 
kommunerna har reella förutsättningar, och intresse, att satsa på de frågor som riksdag och 
regering beslutat. I en kanske något cynisk, men ändock framåtsträvande anda, kan det 
kommunala alkoholpreventiva arbetet beskrivas som en ”andra chans” för staten att finna 
framgångar på lokal nivå där den nationella politiken misslyckats.  
 
Av Statens folkhälsoinstituts uppföljning (Statens folkhälsoinstitut 2003a, b) framgår att 
kommunernas insatser främst är riktade mot skolungdom som varit av intresse för såväl 
kartläggningar av den lokala alkoholsituationen som de alkohol- och drogpolitiska program 
som framtagits, och framhäver även vikten av ”(…) att preventionsarbetet inriktas mot hela 
befolkningen” (Statens folkhälsoinstitut 2003a, 43). Statens folkhälsoinstitut konstaterar 
vidare att ”Ett område som i mindre utsträckning återfanns i kartläggningarna, programmen 
och i verksamheterna var arbetslivet” (a.a., 42), något som anses vara ”(…) olyckligt med 
tanke på att arbetslivet utpekas i ett i alkoholhandlingsplanen som en miljö där alkohol inte 
bör förekomma” (Ibid.). Alkoholkommitténs koordinator bekräftade i vår intervju att även de 
försökskommuner som fått särskilt stöd av Alkoholkommittén i allmänhet prioriterat insatser 
gentemot ungdomar och skola, områden där samordnarna vana att arbeta och där det redan 
finns etablerade nätverk på lokal nivå. Detta är kanske inte förvånansvärt då många 
kommuner arbetar med små ekonomiska marginaler (se t.ex. Svenska kommunförbundet 
2003b) och de alkoholpolitiska prioriteringar som görs lokalt måste vara politiskt 
okontroversiella för att kunna genomföras.  
 
”Kommunen som arbetsgivare” förekommer trots allt relativt frekvent som delområde för det 
lokala alkoholförebyggande arbetet. I de av Statens folkhälsoinstitut studerade kommuner 
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hade drygt 15 procent12 kartlagt alkoholförebyggande insatser hos kommunen som 
arbetsgivare (Statens folkhälsoinstitut 2003b, fig. 6:1), och ”kommunen som arbetsgivare” 
ingår som ett programområde i drygt 40 procent av de kommuner (227 stycken) som har 
uppgett att ett alkohol- och/eller drogpolitiskt program antagits.13 Kommunerna är en av 
Sveriges största arbetsgivare. 2002 fanns 731 800 anställda i Sveriges kommuner (varav 
92 000 var lediga eller långtidssjukskrivna), enligt Svenska kommunförbundet (2003a). Vad 
den egentliga innebörden av kommunernas svar är vet vi inte, men det är av stort värde att 
närmare studera karaktären av det förebyggande arbetet som företas i kommunerna som 
arbetsgivare och om preventivt arbete hos kommunala arbetsplatser kan ha spridningseffekter 
till andra företag och organisationer på lokal nivå. 
 
Fler och fler kommuner inrättar speciella samordnare för alkohol- och drogförebyggande 
arbete. Av Statens folkhälsoinstituts uppföljning av den nationella handlingsplanen för att 
förebygga alkoholskador (Statens folkhälsoinstitut 2003b), framgår att en speciell samordnare 
för det alkohol- och/eller drogförebyggande arbetet fanns i 45 procent av landets kommuner 
år 2002, jämfört med 29 procent år 2001.  
 
Alkoholpreventivt arbete riktat mot arbetslivet är troligen något som kan komma att utvecklas 
på sikt i kommunerna, men flera av våra intervjupersoner har uttryckt viss oro för de reella 
förutsättningarna för kommunala samordnare att kunna prioritera arbetslivet. Flera 
intervjupersoner menade att de lokala samordnarna har en förkunskap och ett egenintresse 
som driver dem att främst arbeta individbaserat gentemot ungdomar, snarare än gentemot 
arbetslivet. Denna iakttagelse bekräftas i en aktuell utvärdering gällande lokala alkohol- och 
drogsamordnare i Stockholm (ESAPP 2003).  
 
En annan förutsättning för att det lokala preventiva arbetet skall förmå lägga emfas på ”nya” 
alkoholpolitiska arenor är att kommunerna kan bedriva ett långsiktigt arbete. Erfarenheter från 
lokalt utvecklingsarbete inom andra områden som t.ex. skolutveckling och integrationsfrågor, 
visar att det lokala arbetet tenderar att betraktas som projekt (d.v.s. tidsbegränsade insatser) 
och/eller som en från den kommunala verksamheten i övrigt separat verksamhet (se t.ex. 
Ohlsson & Salino 2000, Sandberg m.fl. 2001, Lagerholm & Larsson 2001), vilket kan få 
konsekvenser på långsiktigheten i det lokala utvecklingsarbetet. 
 
Mycket talar således för att det behövs särskilda insatser från statsmakten för att arbetsplatser 
som delmål skall kunna prioriteras i det lokala utvecklingsarbetet, och för att säkerställa ett 
långsiktigt kommunalt utvecklingsarbete. Socialdepartementet förefaller i dagsläget närmast 
avvakta att arbetsgivarna på eget initiativ skall uppmärksamma frågan kring 
alkoholprevention. Detta synes vara ett ambivalent sätt att bedriva en nationell alkoholpolitik 
på, särskilt med kännedom om att intresset är svagt för primärprevention inom arbetslivet 
(Eriksson, Olson & Osberg 2002), trots en ökande alkoholkonsumtion i samhället. 

                                                 
12 N=165 kommuner 
13 Antalet kommuner i Sverige är 290 stycken. 

 36



 
 

Avslutande kommentarer 
 
Arbetsplatsprevention är ett delområde inom den nationella handlingsplanen som ännu inte 
har fått en tydlig position i den ”nya” svenska alkoholpolitiken. Det är förvisso ”nyttigt at 
mindes, at Ting Tar Tid”,14 men för att arbetslivet i större utsträckning skall börja arbeta 
primärpreventivt krävs ändå en viss styrning av utvecklingen. Nesvåg, Ramvi & Tungland 
(1999) menar att det norska arbetslivet i praktiken varit upptagna med att hantera praktiska 
missbruksproblem, och att arbetsplatsers alkoholpolitik därmed i liten utsträckning ägnat sig 
åt primärprevention. Situationen förefaller vara densamma i Sverige. 
 
Vår studie är avgränsad till hösten 2003, och fram till dess har Alkoholkommitténs arbete 
främst fokuserat på bred opinionsbildning samt allmänt stöd till lokala insatser. 
Alkoholkommittén har emellertid som ambition vad gäller arbetsplatsprevention att under 
början av år 2004 tillsammans med arbetsmarknadens parter utarbeta en ”aktionsplan”, samt 
att fördjupa inledda samarbeten. 15  
 
Arbetsplatsprevention är ett område som, trots att det är en av huvudprioriteringarna inom 
svensk alkoholpolitik, fortfarande tycks kännetecknas av de brister som den Alkoholpolitiska 
kommissionen lyfte för snart tio år sedan (a.a.). Det är möjligt att det är först nu som 
Alkoholkommittén och samhällets aktörer är redo att gemensamt ta fram en trovärdig strategi 
för det preventiva arbetet, men samtidigt kan det inte negligeras att arbetsplatsprevention 
förefaller vara ett alkoholpolitiskt område där bristen på tydliga initiativ till styrning och 
samverkan verkat hämmande för dess genomförande. Förhoppningen förefaller närmast ha 
varit att ökade problem per automatik skall leda till ett ökat lokalt ansvar (jmf Wrede 2002), 
och Socialdepartementet verkar närmast avvakta att alkoholfrågan skall bli så pass angelägen 
för arbetslivet att de själva tvingas vidta åtgärder. Frågan är naturligtvis hur pass trängande 
alkoholfrågan kan komma att bli innan arbetslivet tar det ansvar som de förväntas göra? 

                                                 
14 Citatet är ur den danske matematikern, filosofen, uppfinnaren, designern och diktaren Piet Heins 
Erindringsvers. 
15 Enl. skriftlig information erhållet av Gunborg Brännström, Alkoholkommittén 2004-02-03 
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