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KAPITEL 1 
 

Inledning 
 
 
Den svenska alkoholpolitiken har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. 
Likaså har svenska folkets alkoholvanor förändrats och alkoholkonsumtionen har ökat 
markant sedan mitten av 1990-talet (Leifman & Gustavsson 2003). Dagens alkoholpolitik har 
omdirigerats från att med olika politiska styrmedel hålla nere totalkonsumtionen till ett ökat 
individuellt ansvar och fokus på nya arenor och ”alkoholfria zoner” som graviditet, trafik, 
arbetsplatser samt barn och ungdomars uppväxt (Sulkunen m.fl. 2000).  
 
Arbetsplatsprevention har av regering och riksdag pekats ut som ett prioriterat delområde för 
den svenska alkoholpolitiken (prop. 2000/01:20), men som tidigare studier från Centrum för 
socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) visat, förefaller intresset svalt för 
alkoholprevention inom svenskt arbetsliv (Eriksson & Olsson 2002, Eriksson, Olsson & 
Osberg 2002, Sandberg 2004), och de statliga initiativen till att stötta och uppmuntra 
alkoholprevention i arbetslivet har varit diffusa (Sandberg 2004).  
 
En stor del av den aktuella svenska alkoholpolitiken genomförs idag på kommunal nivå. Av 
de 550 miljoner kronor som avsattes i statsbudgeten för genomförandet av den nationella 
handlingsplanen för att förebygga alkoholskador (prop. 2000/01:20) under åren 2001-2003, 
riktades 400 miljoner till att förstärka insatserna i kommunerna. Statens Folkhälsoinstitut 
konstaterade i sin uppföljning av det lokala förebyggande arbetet i Sveriges kommuner att 
”Ett område som i mindre utsträckning återfinns i kartläggningarna, programmen och i 
verksamheterna var arbetslivet” (Statens Folkhälsoinstitut 2003, 42). De områden som i 
allmänhet prioriteras av kommunerna är ungdomar och skola (a.a., se även Sandberg 2004), 
vilket kan tänkas naturligt givet en rad faktorer såsom t.ex. politisk opportunitet, alkohol- och 
drogsamordnares kompetens samt befintliga nätverk på lokal nivå (jfr t.ex. ESAPP 2003). En 
förutsättning för att företag och kommuner skall kunna lägga kraft på prevention inom 
arbetslivet är att de har möjligheter att arbeta långsiktigt med frågorna. Tydligt är att det 
saknats särskilda insatser från statsmakten för att arbetsplatser skall kunna prioriteras i det 
lokala utvecklingsarbetet och för att säkerställa ett långsiktigt utvecklingsarbete (Sandberg 
2004). 
 
Om förhoppningen är att bland annat arbetslivet ska förebygga alkohol- och narkotikaproblem 
i samhället, blir det viktigt att ytterligare öka kunskapen om hur detta skulle kunna gå till samt 
vilka praktiska förutsättningar det finns för prevention i det svenska arbetslivet. Av 
vetenskapligt och alkoholpolitiskt intresse är också att finna goda exempel på praktiskt 
fungerande verksamheter på området. 
 
I följande rapport presenteras resultaten av två studier som riktat sig till ansvariga för alkohol- 
och drogfrågor inom arbetslivet. Den ena studien har riktat sig till företag, den andra till 
kommuner. Studierna har inriktat sig på att studera förekomsten av policydokument och 
förebyggande insatser. Kommunundersökningen har även försökt koppla 
arbetsplatsprevention till övrigt alkohol- och drogförebyggande arbete inom kommunerna. 
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KAPITEL 2 
 

Syfte, metod och material 
 
 
Denna undersökning syftade till att ta reda på intresset för alkohol- och drogprevention, och 
vilka faktiska insatser som förekommer på företag och kommuner runt om i Sverige. Det 
främsta intresset har varit att studera förutsättningarna för primärprevention. Detta eftersom 
det har uttryckts önskemål från statens sida om ett komplement, i fråga om att förebygga 
riskbeteenden, till den nuvarande svenska alkoholpolitiken (se t.ex. SOU 1994:26, 
prop.1998/99:134) som har genomgått stora förändringar under de senaste tio åren. Att 
förebygga alkoholskador är ett sätt att åstadkomma trygga och säkra arbetsmiljöer och 
arbetslivet har blivit ett prioriterat alkoholpolitiskt område (prop.2000/01:20). Därför har vår 
tolkning varit att regeringen önskar stimulera fler arbetsplatser att satsa på primärpreventiva 
insatser för sin personal för att på så sätt förebygga alkoholskador (se Alkoholkommittén 
2002). De områden som därför hamnade i fokus i denna studie var: 
 

• Förekomsten av, och innehållet i, alkohol- och drogpolicydokument samt 
handlingsplaner på företag och kommuner 

• Praktiska förutsättningar för prevention inom organisationen 
• Intresse av generella förebyggande insatser för all personal inom organisationen 
• Faktiskt förekommande insatser samt bruket av alkohol- och narkotikatester 
• Arbetsplatsprevention som del av det lokala alkohol- och drogförebyggande arbetet i 

kommunerna. 
 

Då undersökningen vände sig till både kommuner och företag har två enkäter utformats som 
till största delen liknar varandra, men där kommunerna har fått en del kompletterande 
kommunspecifika frågor. Den sista punkten ovan berör t.ex. bara kommunerna. Men i övrigt 
är enkäterna i det närmaste identiska1.  
 
Ytterligare ett syfte med studien har varit att jämföra och fördjupa resultaten från två tidigare 
undersökningar. Den första genomfördes 2001, då 310 personalchefer kontaktades på företag 
och kommuner med fler än 100 anställda. Urvalet erhölls av Statistiska centralbyrån och 
motsvarade cirka tio procent av alla arbetsgivare i denna storlek. 301 av dessa deltog i en 
telefonintervju. Bortfallet blev endast tre procent. Intervjun handlade främst om alkohol- och 
narkotikatester men även om företagens syn på alkohol- och drogproblematik i arbetslivet och 
på deras företag. Frågor ställdes bland annat om huruvida de trodde eller visste att problem 
förekom, om de hade någon skriven alkohol- och narkotikapolicy samt om de använde sig av 
någon form av alkohol- och/eller narkotikatester (Eriksson & Olsson 2001). Den andra 
studien var en explorativ studie som syftade till att få en ökad kunskap om statsmaktens och 
andra centrala aktörers syn och förväntningar på alkoholpreventivt arbete i arbetslivet 
(Sandberg 2004). Denna studie bestod av en litteraturgenomgång i ämnet samt kvalitativa 
intervjuer. Ett 20-tal intervjuer gjordes med representanter för departement, myndigheter, 
fackförbund, arbetsgivarorganisationer samt andra centrala aktörer. 

                                                 
1 Enkäterna redovisas i bilaga 2 och 3.  
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I föreliggande studie valde vi att genomföra två e-postenkäter som skickades ut till 225 
företag som deltog i studien 2001 (Eriksson & Olsson 2001) samt till samtliga 290 
kommuner.  Vi vände oss i första hand till personalansvariga, men uppmanade dem att, om de 
fann det lämpligt, vidarebefordra enkäten till någon annan inom organisationen som de ansåg 
vara mer lämpad att besvara enkäten. Enkäten sändes ut i mars 2004 och efter två påminnelser 
hade 189 kommuner och 108 företag fyllt i och skickat tillbaka enkäten. Bland kommunerna 
fick vi med andra ord en svarsfrekvens på 65 procent och bland företagen svarade 48 procent 
på frågorna.  
 
Efter att alla svar kommit in kodades enkäterna in manuellt i en databas. Statistikprogrammet 
SPSS har använts och enklare statistiska analyser har genomförts, som redovisas i 
frekvenstabeller och korstabeller. Dessutom har datamaterialet till enkäten som besvarades 
2001 återigen analyserats i vissa delar för att kunna jämföra resultaten med enkäten vi nu 
skickat ut.  
 
 
Företagen 
 
Av de 301 företag som besvarade enkäten 2001 återstod efter en genomgång 225 företag. Att 
76 företag försvann beror på olika faktorer. För det första plockades 34 kommuner bort 
eftersom de nu skulle få en egen kommuninriktad enkät. En del företag hade gått i konkurs 
och andra företag hade köpts upp. 15 företag försvann eftersom de redan deltagit i en 
fördjupad studie (Eriksson, Olsson & Osberg 2002). Om företaget hade avsevärt ändrat 
karaktär genom uppköp eller sammanslagning så valde vi att inte inkludera det.  
 
Efter en rundringning till företagen på listan för att finna rätt person och e-postadress fick 225 
företag en enkät via mailen2. Den person vi riktade oss till i första hand var den person som 
besvarade den förra enkäten, vilket i de flesta fall var personalchefen. Men även andra i 
företagets ledning och administration har besvarat enkäten i de fall de har varit mer insatta i 
frågorna. 60 procent av dem som svarade på enkäten var personalchefer, 18 procent var 
personaladministratörer/personalansvariga eller liknande. Ytterligare 10 procent var 
arbetsmiljöansvariga.  
 
Svarsfrekvensen blev som tidigare nämnts 48 procent. Vi har med andra ord ett ganska litet 
material med ett stort bortfall. 108 företag motsvarar cirka tre procent av samtliga företag i 
Sverige med mer än 100 anställda3 (www.scb.se). Undersökningen som gjordes 2001 
(Eriksson & Olsson 2001) resulterade i en svarsfrekvens på 97 procent, vilket är väldigt högt. 
Då fylldes dock enkäterna i via en telefonintervju, vilket gjorde att vi ringde upp och oftast 
fick intervjun på en gång. Det skulle kunna vara så att en direkt personlig önskan om en 
intervju ger en ökad benägenhet till att delta än att man får ett mail som man sen kanske 
glömmer bort. Skillnaden i svarsfrekvens mellan de båda undersökningstillfällena är dock 
olycklig och något vi måste beakta när vi tolkar resultaten. De företag som inte besvarade 
enkäten skilde sig dock inte avsevärt åt från dem som deltog i fråga om storlek på företaget  

                                                 
2 Urvalet innehöll även andra typer av arbetsplatser som myndighet, högskola, institut, teater etc. Vi har dock 
valt att kalla de deltagande för företag för enkelhets skull. Cirka 16 % var annat än vanliga företag. 
3 7 företag i materialet uppgav förvisso att de hade färre än 100 anställda. Men då de 2001 fanns med i registret 
över företag med mer än 100 anställda har vi tolkat det som att det troligtvis inte rör sig om någon större 
minskning. 
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och huruvida de sen tidigare har eller inte har skrivna policydokument samt alkohol- och 
drogtester.  
 
Majoriteten, 72 procent, av företagen hade mellan 100-499 anställda. Sex procent av 
företagen hade färre än 100 anställda (antagligen bara ett fåtal färre) och 21 procent hade mer 
än 500 anställda. Ur Statistiska centralbyråns företagsregister kan vi se att den absolut största 
andelen företag är företag med mycket få anställda. Det fanns till exempel 821 671 företag 
med 10 anställda eller färre år 2003 enligt SCB (www.scb.se). Antal företag med mer än 100 
anställda uppgick till 3 288 (a.a.). Detta innebär att 26 procent av företagen i Sverige med mer 
än 100 anställda i själva verket har mer än 500 anställda samt att 74 procent av företagen har 
mellan 100-499 anställda4. Detta är således snarlikt den fördelning av storleksklasser vi har i 
detta material. 
 
I de fall som jämförelser i kapitel 3 görs mellan undersökningen 2001 och föreliggande 
undersökning har vi på grund av det stora bortfallet valt att göra jämförelser med de 108 
företag som svarade på enkäten nu med hur dessa 108 företag svarade på enkäten 2001. 
 
 
Kommunerna 
 
Enkäten distribuerades via e-post till personalansvariga i samtliga Sveriges 290 kommuner.  
Totalt svarade som tidigare nämnts personer från 189 kommuner på enkäten, vilket innebär en 
svarsfrekvens på 65 procent. 
 
Enkäterna skickades alltså till kommunernas personalansvariga, men dessa fick själva bedöma 
om någon annan person inom kommunen ansågs bättre lämpad att besvara frågorna om 
alkohol- och drogprevention. 
 

                  
Tabell 1: Kommuner - Respondenternas titel.  
Procent. N=189 
 Kommuner 
Kommunchefer 1 
Personalansvariga 58 
Alkohol- och drogsamordnare 4 
Andra titlar 35 
Ej svar 2 
Totalt 100 
 
 
En majoritet av respondenterna är personalansvariga i kommunerna. Inom gruppen ”andra 
titlar” (n=66) förekommer följande kategorier: arbetar med personalfrågor (42 personer), 
arbetar med friskvårds- och rehabiliteringsfrågor (9 personer), arbetar med arbetsmiljöfrågor 
(6 personer) samt andra ansvarsfunktioner såsom avtalshandläggare, alkoholhandläggare, 
folkhälsosamordnare, internkonsult, kommundirektör, projektledare, utredare, 
utredningssekreterare och utvecklingschef. Totalt sett kan vi konstatera att cirka 80 procent av 
respondenterna svarat att de arbetar med personalfrågor inom kommunen. 

                                                 
4 Uträknat från tabellen på SCB’s hemsida: http://www.scb.se/templates/Standard____34546.asp#storlekanst, 
den 20 september 2004. 
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 I enkäten tillfrågades hur många anställda som fanns i kommunen inklusive fast- och 
projektanställda samt vikarier. 
 
 
Tabell 2: Kommuner - Antal anställda.  
Procent. N=189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal personer Kommuner 
Färre än 499  4 
500-999  19 
1000-1999  32 
2000-2999  18 
3000-3999  10 
4000-4999  4 
5000-9999  9 
10000 eller fler 4 
Totalt 100 

 
 
För att bedöma om de 189 kommuner som deltar i undersökningen kan ses som representativa 
för Sveriges kommuner har en jämförelse av kommunerna i undersökningen gjorts med 
Svenska kommunförbundets uppdelning av Sveriges kommuner i olika kommungrupper 
(Svekom 2003)5. 
 
 
Tabell 3: Kommuner - Fördelning av kommungrupper i undersökningen jämfört med fördelningen av Sveriges 
kommuner (Svekom 2003). Procent. 
 Undersökningens kommuner 

(N=189) 
Sveriges kommuner 

(N=290) 
Storstäder 1 1 
Förortskommuner 13 12 
Större städer 10 9 
Medelstora städer 16 14 
Industrikommuner 21 18 
Landsbygdskommuner 10 10 
Glesbygdskommuner 7 10 
Övriga större kommuner 10 11 
Övriga mindre kommuner 12 14 
Totalt 100 100 
 
 
Fördelningen av olika typer av kommuner i undersökningen och på riksnivå stämmer mycket 
väl överens. Det finns en liten underrepresentation av mindre kommuner (landsbygds-, 
glesbygds- och övriga mindre kommuner), vilka utgör 29 procent av kommunerna i 
undersökningen jämfört med 34 procent av Sveriges kommuner enligt den officiella 
statistiken (a.a.). Detta skulle kunna innebära att materialet har en viss övervikt åt mer 
ekonomiskt resursstarka kommuner, då landsbygds-, glesbygds- och övriga mindre kommuner 
generellt sett bedöms ha en sämre ekonomi än de större kommunerna (Socialstyrelsen 1999, 
Glesbygdsverket 2003). Om det kan antas att kommuner med sämre resurser har svårare att 
prioritera ”nya” alkoholpolitiska arenor såsom arbetslivet (jfr Sandberg 2004), så skulle detta 
kunna innebära att resultaten av denna undersökning ger en mer positiv bild av kommunernas 
insatser på området än vad som är det verkliga fallet. Även om vi inte med säkerhet kan säga 
att så är fallet, så bör detta naturligtvis has i åtanke vid läsning av rapporten. 
                                                 
5 En beskrivning av Svenska kommunförbundets kommungruppsindelning finns i Bilaga 1. 
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KAPITEL 3 
 

Resultat från företagsenkäten 
 
 
Alkohol- och drogpolicydokument samt handlingsplaner 
 
Enligt Arbetsmiljöverkets förordning (AFS 1994:1) skall arbetsgivare ha någon form av 
policy som innehåller: 
 

1. de rutiner som behövs för verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering vid 
missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel (§13). Vidare skall  

2. klara interna regler och rutiner som gäller om arbetstagare uppträder påverkad av 
alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet finnas.  

 
I förordningen anges även att ”Arbetsgivaren kan lämpligen i samråd med arbetstagarna ta 
fram t.ex. ett handlingsprogram eller handlingsplan 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 (…)” 
(a.a.). 
 
2001 hade 75 procent av alla företag och kommuner med mer än 100 anställda en skriven 
policy (Eriksson & Olsson 2001).  
 
Av de 108 företag som svarade på enkäten uppgav 81 procent att de har en skriven policy om 
alkohol- och drogfrågor. År 2001 uppgav 67 procent av just dessa 108 företag att de hade en 
policy6. Vi har med andra ord fått en ökning av företag med skrivna policydokument med 22 
procent mellan åren 2001 och 2004 bland dessa företag. Ju större företag desto troligare är det 
att de har en policy. Samtliga företag med mer än 500 anställda hade en skriftlig policy, mot 
78 procent av företagen med mellan 100–499 anställda och 57 procent av företagen med färre 
än 100 anställda. Detta har även noterats i en tidigare studie som visade att endast 39 procent 
av företagen med under 100 anställda hade en policy (Eriksson & Olsson 2002)7. 
Respondenten har fått kryssa i alternativ för vad policyn innehåller. Alternativen är baserade 
på Arbetsmiljöverkets rekommendationer (AFS 1994:1). Detta redovisas i tabell 4. 

                                                 
6 Uträknat från datamaterialet till undersökningen 2001, se vidare Eriksson & Olsson, 2001. 
7 Att det blev 57 % i denna studie och 39 % den tidigare studien beror på att i denna studie hade företagen under 
100 men nära 100 anställda och i den tidigare studien hade över hälften av företagen högst 49 anställda. Detta 
påverkar andelen policydokument eftersom företag med färre anställda i lägre grad har en skriven policy. 
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Tabell 4: Företag – Innehåll i policydokument bland företag med policy (n=88). Procent*.  
Innehåll Andel  
Arbetsgivarens syn på och förhållningssätt till alkohol och droger på arbetsplatsen 100 
Regler och rutiner om arbetstagare uppträder på verkad i arbetet 93 
Arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller droger 75 
Personals uppgifter för bemötande av personer med missbruksproblem 64 
Rutiner för bruk av alkohol och droger på arbetet 63 
Plan för uppföljning och/eller utvärdering 50 
Hur arbetsledningen kan arbeta förebyggande 38 
Något annat 9 
*) Tabellen summerar till över 100 procent eftersom respondenterna har haft  
möjlighet att ange flera svarsalternativ 
 
 
Samtliga policydokument innefattade arbetsgivarens syn på och förhållningssätt till alkohol 
och droger på arbetsplatsen. Nästan alla policydokument innehöll också regler och rutiner för 
vad som händer om arbetstagare uppträder påverkade. Hälften av företagen som hade en 
policy hade planer för uppföljning och utvärdering av denna. En knapp tredjedel av företagen 
uppger dessutom i en annan fråga att de har gjort en uppföljning av policyn. Det innebar för 
det mesta att man har gjort en allmän genomgång av alla policydokument eller att man har 
fört diskussioner i frågan och ändrat om det behövs. Några uppger också att de konkreta 
problemen med alkohol och droger man har haft, uppenbarade de brister policyn hade. 88 
procent säger att policyn har en praktisk användning om problem uppstår. Sex procent uppger 
att policyn inte har någon praktisk användning alls. Ytterligare en tiondel anser att policyn i 
sig har ett preventivt syfte. Bara genom att företagen har en policy visar man att företaget bryr 
sig om frågorna och genom policyn informeras de anställda om företagets inställning till 
alkohol och narkotika. 
 
 
Tabell 5: Företag - Vem som i huvudsak har  
genomfört det praktiska arbetet med att ta fram  
policyn  (n= 88) Procent*. 
 Andel
Personalchef 48
Arbetsgivaren och fackliga organisationer 42
Företagsledningen 27
Någon annan** 26
Skyddsombud 10
*) Tabellen summerar till över 100 procent eftersom respondenterna 
 har haft möjlighet att ange flera svarsalternativ 
**) ”Någon annan” innebar ofta andra personer med  
personalansvar utöver pers nalchef, samt företagshälsovården o
eller arbetsmiljöansvariga. 
 
 
I tabell 5 kan vi se att den personalansvarige ofta är involverad i det praktiska arbetet med att 
ta fram policyn. I dryga 40 procent av fallen har de fackliga organisationerna varit med att 
arbeta fram och formulera en policy. Arbetet med att ta fram en alkohol- och drogpolicy är 
oftast något som görs i en arbetsgrupp bestående av personer med olika funktioner inom 
organisationen.  
 
40 procent av företagen med skrivna policydokument uppgav dessutom att de hade en 
handlingsplan för alkohol- och drogfrågor vid sidan om policyn. Det bör dock poängteras att 
det ibland råder viss begreppsförvirring vad gäller policy och handlingsplan. För en del 
företag så finns helt skilda dokument kring detta och för andra är policy och handlingsplan i 
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princip samma sak och går under ett och samma namn. Detta kan också noteras i det innehåll 
som de uppger att handlingsplanen har. Handlingsplanens innehåll redovisas i tabell 6.  
 
 
Tabell 6: Företag – Innehåll i handlingsplan bland företag med handlingsplan (n=35).  
Procent*.  
Innehåll Andel 
Regler och rutiner om arbetstagare uppträder på verkad i arbetet 83 
Arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller droger 80 
Rutiner för bruk av alkohol och droger på arbetet 74 
Arbetsgivarens syn på och förhållningssätt till alkohol och droger på arbetsplatsen 63 
Plan för uppföljning och/eller utvärdering 63 
Personals uppgifter för bemötande av personer med missbruksproblem 54 
Hur arbetsledningen kan arbeta förebyggande 49 
Något annat 33 
*) Tabellen summerar till över 100 procent eftersom respondenterna har haft möjlighet att ange flera svarsalternativ 
 
 
Detta innehåll är snarlikt innehållet i policyn (se tabell 4). Något fler uppger dock att 
handlingsplanen innehåller mer konkreta åtgärder och rutiner såsom information om 
rehabilitering, arbetsanpassning, planer för uppföljning och hur arbetsledningen kan arbeta 
förebyggande. Några har också tolkat begreppet med handlingsplan som den individuella 
handlingsplan man formulerar i det enskilda fallet. 
 
Något fler verkar anse att handlingsplanen har en praktisk användning jämfört med policyn. 
91 procent svarar att handlingsplanen fyller en funktion om problem uppstår. Endast tre 
procent anser att handlingsplanen inte fyller någon praktisk funktion. 43 procent av företagen 
har gjort en uppföljning av handlingsplanen och skälen till detta liknar skälen till varför man 
gjorde uppföljning av policyn. 
 
 
Intresse för alkohol- och drogfrågor på företaget 
 
För att få reda på vilket intresse som finns för alkohol- och drogfrågor samt hur dessa frågor 
prioriteras och om det finns förutsättningar för att arbeta förebyggande så har ett antal frågor 
ställts om respondentens inställning till vissa alkohol- och drogfrågor, vad de tror ledningen 
anser i frågan och om det finns möjligheter till att arbeta förebyggande vad gäller alkohol och 
droger. I tabell 7 kan vi se hur respondenterna har svarat på frågan om hur viktigt de anser det 
vara med insatser riktade till olika typer av personal. Det framgår att 45 procent faktiskt anser 
det vara mycket viktigt med insatser som riktar sig till all personal. 76 procent anser det vara 
mycket viktigt med insatser för riskgrupper och 90 procent anser det vara mycket viktigt med 
insatser riktade mot dem som har alkoholproblem. Insatserna anses med andra ord viktigare ju 
mer konkreta alkoholproblem ett företag har eller skulle tänkas ha.  
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Tabell 7: Företag - Hur viktigt anser du att det är inom organisationen med insatser som berör de anställdas 
alkoholvanor och  som riktar sig till….. (n= 108) Procent. 
 Mycket viktigt Ganska viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt Vet ej 
… all personal 45 39 10 4 2 
… personal med risk för 
     alkoholproblem 

76 17 1 1 5 

… personal med alkoholproblem 90 6 0 1 3 
 
 
Vi ställde även frågan om respondenten själv, i sin yrkesroll, ansåg att det fanns någon 
anledning till att initiera alkoholförebyggande insatser samt om de trodde att 
företagsledningen såg några sådana anledningar. Skillnaden mellan respondentens egen 
inställning och respondentens åsikt om ledningens inställning redovisas i tabell 8. Vi ser en 
tydlig skillnad mellan hur respondenterna ser på sin egen och företagsledningens motiv. 64 
procent av respondenterna tycker personligen, i sin yrkesroll, att det finns anledning att 
initiera förebyggande insatser, men endast 39 procent tror att ledningen ser någon anledning 
till detta. En tredjedel svarar förvisso att de inte vet om ledningen överhuvudtaget ser sådana 
anledningar. 
 
 
Tabell 8: Företag - Andel av respondenterna som anser att de själva respektive ledningen ser någon anledning 
till att initiera förebyggande insatser på företaget ( n=108) Procent. 
 Tycker personligen 

i sin yrkesroll att det finns 
anledning att initiera insatser 

Tror att företagsledningen ser 
anledning att initiera 
förebyggande insatser 

Ja 64 39 
Nej 20 30 
Vet ej 15 30 
Ej svar 1 1 
Totalt 100 100 
 
 
Att man personligen anser det vara viktigt verkar bero på den yrkesroll respondenterna har, 
det vill säga att det är deras arbetsuppgift att ta hand om personalen och arbeta för en bra 
arbetsmiljö. Många betonar vikten av just förebyggande arbete. ”Det är alltid bra med 
förebyggande åtgärder. Det kan göra att en och en annan börjar tänka över sin situation och 
vågar ta kontakt med arbetsgivaren” (citat från en personalchef, tillika arbetsmiljöansvarig). 
En del poängterar den allmänt ökande problematiken med alkohol i samhället och att deras 
företag inte är något undantag. De som inte anser det vara viktigt med förebyggande insatser 
hävdar att de inte har några större problem med alkohol och droger och därför lyfts frågan inte 
fram.  
 
53 procent anser att deras egen kompetens för att planera och initiera alkoholpreventiva 
åtgärder är god eller mycket god. Denna kompetens kommer ofta av att de uppger att de har 
lång erfarenhet och/eller utbildning i frågorna. 44 procent anser att deras kompetens är 
begränsad eller mycket begränsad och detta beror på det motsatta, d.v.s. bristande erfarenhet 
och utbildning. Man tar in specialistkompetens i de fall det behövs. 
 
70 procent anser på det stora hela att alkoholpreventivt arbete inte prioriteras inom 
organisationen. Det främsta skälet är, som nämnts innan, att företagen har andra frågor som är 
viktigare och som hellre prioriteras och att man inte har några större problem. ”Vi lägger inte 
arbete på området förrän vi har problemen i knät”, som en personalchef uttryckte det. Å 
andra sidan ansåg 29 procent att alkoholpreventivt arbete faktiskt prioriterades i företaget. 
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Men om vi tittar på de kommentarer som vissa har givit till denna fråga så ser vi att många 
svarar att det prioriteras i ”de fall det behövs” eller ”om behov” uppstår. Det vill säga att om 
någon får missbruksproblem så prioriterar man arbetet med att hjälpa vederbörande. Med 
andra ord tolkas även här frågan om alkoholpreventivt arbete främst som att hjälpa folk med 
problem.  
 
Hälften av respondenterna anser annars att de praktiska förutsättningarna för att prioritera 
alkoholpreventivt arbete i förhållande till andra frågor är mycket goda eller goda, medan den 
andra hälften anser det motsatta, det vill säga att förutsättningarna är begränsade eller mycket 
begränsade. Att förutsättningarna är begränsade tycks i största grad bero på att det finns 
många andra viktigare frågor som prioriteras och att man inte har så mycket problem med 
missbruk. En personalchef skrev att: ”Eftersom vi inte har haft några problem inom området 
så tror jag att man hellre prioriterar andra frågor.”  Bland dem som anser att 
förutsättningarna är goda så verkar det bero på att det rent allmänt satsas mycket på 
arbetsmiljön och att man anser att alkohol och arbetsmiljöfrågor hänger ihop. Så här skrev en 
personalchef: ”Det är viktigt med en helhetssyn på arbetsmiljöfrågor. Den ena frågan 
behöver inte ta ut den andra.” 
 
 
Faktiska åtgärder och förebyggande insatser 
 
Drygt hälften av företagen uppger att de har genomfört generella förebyggande insatser för all 
personal i organisationen, vilket vi kan se i tabell 9. 
 
 
Tabell 9: Företag - Förekomsten av förebyggande  
insatser för all personal (n=108) Procent*.  
 
Förebyggande insatser Andel
Nej 48
Information till anställda 42
Utbildning till anställda 10
Minskning av tillgången till alkohol 7
Läkarundersökningar 19
Annat 9
*) Tabellen summerar till över 100 procent eftersom respondenterna 
 har haft möjlighet att ange flera svarsalternativ 
 
 
Det vanligaste är att företaget har gett information till anställda. Detta kan dock innebära allt 
från att man muntligen informeras om företagets policy vid anställning till information om 
alkoholens och drogernas skadeverkningar i olika forum som t.ex. föreläsningar. Hur 
omfattande denna informationsinsats är, varierar med andra ord väldigt mycket. Tio procent 
av alla företag har kryssat för att de har utbildat de anställda. Hälften av företagen har inte 
specificerat vad denna utbildning bestod av och till vem den riktades. De fem företag som har 
beskrivit utbildningsinsatsen talar om föreläsningar och seminarier, några nämner hjälp från 
Alna8 eller annan konsult. En knapp femtedel av företagen har kryssat i att de har 
läkarundersökningar. Återigen har drygt hälften av företagen inte beskrivit vad detta innebär 
men de som har gjort det nämner bl.a. allmänna läkarundersökningar, hälsokontroller, frisk- 

                                                 
8 Alna är en organisation som bildades 1961 av SAF, LO och TCO i Stockholms län och arbetar med alkhol- och 
narkotikafrågor i arbetslivet. 
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och hälsoprofiler som man gör med jämna mellanrum och där alkoholfrågor alltid tas upp. Ett 
par företag nämner också att de har minskat tillgången på alkohol främst i form av regler för 
representation och hur mycket företaget bjuder på vid företagsfester. Andra insatser mot 
alkohol- och narkotikaproblem är tester. Detta redovisas i de två nästföljande avsnitten. 
Huruvida tester är effektiva och förebyggande, avskräckande eller till för att hjälpa den 
enskilde individen är föremål för debatt och ett ämne för sig som vi inte ämnar gå närmare in 
på i denna rapport.  
 
 
Alkohol- och narkotikatester 
I tabell 10 kan vi se att ungefär hälften av företagen uppger att de använder, eller har 
möjlighet att använda sig av någon form av alkoholtest. 12 procent av företagen har just 
möjlighet att alkoholtesta, men har inte haft någon anledning. Detta är främst företag som har 
som policy att om man misstänker att någon är alkoholpåverkad så kan man kontrollera detta 
genom att låta personen i fråga blåsa i alkometer. Men detta scenario har alltså inte inträffat 
för dessa 12 procent. Därmed inte sagt att det för övriga företag, som uppger att de testar vid 
misstanke, har inträffat att någon har varit berusad på arbetsplatsen. Det beror på hur man har 
tolkat frågan och vilket svarsalternativ man således har valt.  
 
 
Tabell 10: Företag - Andel som använder respektive inte använder sig 
av alkoholtester (n=107) Procent.  
Alkoholtest Andel
Använder inga tester 50
Har använt men upphört 1
Utandningsprov 23
Blodprov 2
Utandningsprov och blodprov 12
Har möjlighet, men ej haft anledning att testa 12
 
 
År 2001 använde 32 procent av dessa nu 108 medverkande företag alkoholtester9. Vi har med 
andra ord fått en ökning av alkoholtesterna bland dessa företag med 51 procent.  
 
 
Tabell 11: Företag - Andel som testar för alkohol vid ett visst 
tillfälle (n=108) Procent.  
 
Testtillfälle (alkohol) Andel
Vid stark misstanke 40
Vid svag misstanke 7
I samband med rehabilitering/behandling/uppföljning 6
Vid nyanställningar 5
Vid olycksfall 4
I samband med hälsokontroller 4
Slumpmässiga tester 2
*) Tabellen summerar till över 100 procent eftersom respondenterna 
 har haft möjlighet att ange flera svarsalternativ 
 
 
Som vi kan se i tabell 11 är det i särklass vanligaste att man testar vid stark misstanke om 
påverkan av alkohol under arbetstid. Vad gäller alkohol så har testerna vid misstanke ökat 
                                                 
9 Uträknat från datamaterialet till undersökningen 2001, se vidare Eriksson & Olsson, 2001. 
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sedan 2001, i tabell 12 kan vi se att 2001 testade 31 procent av samtliga företag för alkohol 
vid stark misstanke mot 40 procent i dag. Antalet företag som testar är få. Att två procent av 
företagen testar slumpmässigt innebär i absoluta tal också två företag. 
 
 
Tabell 12: Företag - Andel med alkoholtester 2001*  
respektive 2004. Siffran inom parentes avser hur de 108  
företag som svarade på enkäten 2004 svarade 2001. Procent. 
Alkoholtest 2001 

n=301 (n=108) 
2004 

n=108 
Test vid stark misstanke 31 (31) 40 
Nyanställningstest 9 (2) 5 
Slumpmässiga tester 1 (1) 2 
*) Uträknat från datamaterialet till undersökningen  
2001, se vidare Eriksson & Olsson, 2001.                                                              
 
 
19 procent av företagen i detta material använder sig av eller har möjlighet att använda 
narkotikatester. Tabell 13 visar också att sex procent av dessa uppger just att de har möjlighet 
men har inte haft anledning att testa. Liksom vid alkoholtester bör poängteras att det faktiska 
antalet företag som narkotikatestar eller kan testa för narkotika är få, endast 21 företag.  
 
 
Tabell 13: Företag - Andel som använder respektive inte 
använder sig av narkotikatester (n=108) Procent.  

 
 
 
 
 
 

 

 
Narkotikatest Andel
Nej 79
Har använt, men upphört 2
Ja 14
Har möjlighet, men ej haft anledning att testa 6

 
2001 testade 13 procent av dessa 108 företag för narkotika och i dag testar 19 procent. 
Ökningen av företag med narkotikatester uppgår till 50 procent bland just dessa 108 företag.  
 
Även för narkotikatester är det vanligaste att man testar vid stark misstanke om påverkan, 
vilket vi kan se i tabell 14. Men man kan testa vid fler än ett tillfälle. En tiondel av företagen 
testade för olika narkotikapreparat vid nyanställningar. Slumpmässiga narkotikatester använde 
fyra procent av företagen.  
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Tabell 14: Företag - Andel som testar för 
narkotika vid ett visst tillfälle (n=108) Procent.  
Testtillfälle Andel
Vid stark misstanke om påverkan 14
Vid nyanställningar 10
Slumpmässiga kontroller 4
Vid olycksfall 4
Vid svag misstanke om påverkan10 2
I samband med hälsokontroller 1
*) Tabellen summerar till över 100 procent eftersom respon- 
denterna har haft möjlighet att ange flera svarsalternativ 
 
 
Vi kan vidare se i tabell 15 att nyanställningstester samt slumpmässiga tester har ökat med 
några procent sedan 2001. Narkotikatesterna vid misstanke skiljer sig inte från 2001. Men de 
faktiska siffrorna är ganska låga eftersom antalet företag som överhuvudtaget testar för 
narkotika endast uppgick till 21 stycken. 
 
 
Tabell 15: Företag - Andel med narkotikatester 2001*  
respektive 2004. Siffran inom parentes avser hur de 108  
företag som svarade på enkäten 2004 svarade 2001. Procent. 
Narkotikatester 2001 

n= 301 (n=108) 
2004 

n= 108 
Test vid stark misstanke 16  (13) 14 
Nyanställningstest 8  (6) 10 
Slumpmässiga test 1  (0) 4 
*) Uträknat från datamaterialet till undersökningen  
2001, se vidare Eriksson & Olsson, 2001.                                                            
 
 
Andelen företag som använder narkotikatester och/eller alkoholtester har med andra ord ökat 
mellan 2001 och 2004 hos våra undersökta 108 företag. Detta är en reell ökning bland dessa 
företag men det är svårare att uttala sig om hur bruket av tester har utvecklats för samtliga 
företag i landet. Det samma gäller för andelen företag med policydokument. Andelen företag i 
vårt material med en skriven alkohol- och narkotikapolicy var större idag jämfört med 2004. 
Om detta är en allmän tendens är svårt att säga, men resultaten från företagsstudien skulle 
ändå kunna ge en indikation på en ökad medvetenhet kring alkohol- och drogfrågor, 
åtminstone vad gäller att följa de allmänna rekommendationerna (d.v.s. att ha en policy) samt 
att man valt att införa tester.  

                                                 
10 Svag misstanke kan vara hög frånvaro, komma sent på mornarna, koncentrationssvårigheter medan en stark 
misstanke är mer direkt såsom att man luktar alkohol, ragglar eller sluddrar i talet. 
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KAPITEL 4 
 

Resultat från kommunenkäten 
 
 
Om ej annat anges, så utgår resultatbeskrivningen i text och tabeller från samtliga 189 
kommuner i undersökningen.  
 
 
Policydokument i kommunerna 
 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter från 1994 (AFS 1994:1) ska alla arbetsgivare ha någon 
form av policy/handlingsplan som reglerar missbruksfrågor på arbetsplatsen (se kapitel 3). 
92 procent av respondenterna svarade ja på frågan om det finns en skriven policy för alkohol- 
och drogfrågor inom kommunen. Sju procent (13) uppgav att de saknar en skriven policy.  
 
Det praktiska arbetet med att ta fram policydokumentet har i huvudsak genomförts av 
personalansvarig inom kommunen. 
 
 
Tabell 16: Kommuner - Andel i procent som angivit respektive 
funktion som huvudsakliga genomförare av det praktiska arbetet 
med att ta fram alkohol- och drogpolicy. (n=173) * 
 Kommuner (n=173) 
Personalchef/ansvarig  61 
Någon annan 43 
Förvaltningarna gemensamt 21 
Alkohol- och drogsamordnaren 9 
Kommunstyrelsen 7 
 *) Tabellen summerar till över 100 procent eftersom respondenterna har haft möjlighet att 
ange flera svarsalternativ. 
 
 
Av enkäten framgår att det ofta är flera funktioner som gemensamt tagit fram dokumentet. 
Inom kategorin ”någon annan” så framgår av respondenternas kommentarer att olika former 
av arbetsgrupper, fackliga representanter, företagshälsovård, arbetsmiljösamordnare, 
konsulter, Alna m.fl. har deltagit i arbetet. Ingen kommun har uppgett att endast en funktion 
ensamt har tagit fram policydokumentet.  
 
Eftersom kommunal verksamhet i stor utsträckning är policystyrd bedömde vi det som 
relevant att i enkäten fråga om kommunerna utöver det övergripande policydokumentet har 
preciserat ett handlingsprogram för att hantera alkohol- och drogfrågor inom kommunen som 
arbetsplats. En sådan handlingsplan rekommenderas även av Arbetsmiljöverket i deras 
förordning (AFS 1994:1, se även kapitel 3).  
 
36 procent av de kommuner som hade en alkohol- och drogpolicy (n=173) angav att de utöver 
policyn hade en konkret handlingsplan. 
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Innehåll i policydokument 
Respondenterna fick ange innehållet i policydokumentet utifrån ett antal fasta svarsalternativ 
vilka konstruerats utifrån Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna 
om arbetsanpassning (a.a.). 
 
 
Tabell 17: Kommuner - Innehåll i policydokumentet. (Enbart kommuner som uppgett att de har en skriven 
alkohol- och drogpolicy, n=173)* Procent. 
 Kommuner (n=173) 
 
Arbetsgivarens syn på och förhållningssätt till alkohol och droger på arbetsplatsen 

 
97 

Arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller droger 71 
Regler och rutiner om arbetstagare uppträder påverkad i arbetet 69 
Personals uppgifter för bemötande av personer med missbruksproblem 65 
Rutiner för bruk av alkohol och droger på arbetet 57 
Hur arbetsledningen kan arbeta förebyggande 45 
Plan för uppföljning och/eller utvärdering 33 

*) Tabellen summerar till över 100 procent eftersom respondenterna har haft möjlighet att ange flera svarsalternativ. 
 
 
97 procent av kommunerna har angivit att policydokumentet innehåller en beskrivning av 
arbetsgivarens syn på och förhållningssätt till alkohol och droger. I fallande skala följer 
därefter innehåll som beskriver hur konkreta problem skall hanteras (arbetsanpassning och 
rehabilitering, regler om personal uppträder påverkade i arbetet samt bemötande av personal 
med missbruksproblem). Rutiner och instruktioner om hur förebyggande arbete skall bedrivas 
förekommer i något lägre utsträckning. Planer för uppföljning och/eller utvärdering finns 
enbart i en tredjedel av kommunerna. 
 
Det vanligaste praktiska användningsområdet för policydokumentet var om problem uppstår, 
vilket angavs av 94 procent av kommunerna (n=173). En knapp tredjedel (31 %) av 
kommunerna angav att dokumentet även hade annan användning än för att hantera problem. 
Bland de öppna svar där respondenterna har fått beskriva vad ”annan användning” av 
policydokumentet avser, framgår att förebyggande arbete främst sker genom att informera och 
medvetandegöra anställda om kommunens inställning. 
 
Enbart 25 procent av de kommuner som hade ett policydokument hade vid enkättillfället gjort 
någon typ av uppföljning av policydokumentet. Det framgår inte av enkäten när det aktuella 
dokumentet tillkommit. Därför är det naturligtvis möjligt att någon utvärdering ännu inte varit 
aktuell (t.ex. om dokumentet är nyligen framtaget eller reviderat).  
 
36 procent (62) av kommunerna hade utöver policy ett konkret handlingsprogram för 
hantering av alkohol- och drogfrågor inom kommunen som arbetsplats.  
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Tabell 18: Kommuner - Innehåll handlingsprogram för hantering av alkohol- och drogfrågor inom kommunen 
som arbetsplats, jämfört med innehåll i policydokumentet (jfr Tabell 17) bland de kommuner som har uppgett att 
de har både en policy och en handlingsplan (n=62) *. Procent. 
 Policydokument Handlingsplanen 
Arbetsgivarens syn på och förhållningssätt till alkohol och 
droger på arbetsplatsen 

 
98 

 
71 

Arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol 
eller droger 

73 74 

Regler och rutiner om arbetstagare uppträder påverkad i arbetet 86 81 
Rutiner för bruk av alkohol och droger på arbetet  61 61 
Personals uppgifter för bemötande av personer med 
missbruksproblem 

60 65 

Hur arbetsledningen kan arbeta förebyggande  44 44 
Plan för uppföljning och/eller utvärdering   34 34 
Något annat innehåll  10 13 
*) Tabellen summerar till över 100 procent eftersom respondenterna har haft möjlighet att ange flera svarsalternativ 
 
 
Innehållet i handlingsplanen förefaller inte i någon högre utsträckning än den övergripande 
policyn klargöra de rutiner och ansvarsområden som Arbetsmiljöverket lyfter fram som 
centrala (AFS 1994:1). Respondenterna ombads att kommentera innehållet i handlingsplanen, 
men enbart åtta personer valde att göra detta varför vi inte fått någon tydlig bild av vad detta 
egentligen innebär. 
 
Vad gäller användningen av handlingsplanen så uppger 84 procent av kommunerna (n=62) att 
den används om problem uppstår och 34 procent anger att den även används på annat vis. Det 
är således enbart en marginellt högre andel som, jämfört med policyn, angett att den 
konkretiserade handlingsplanen används på annat vis än för att hantera uppkomna problem på 
arbetsplatsen. 
 
21 procent av de kommuner som har en handlingsplan har genomfört någon uppföljning eller 
utvärdering av handlingsplanen. 
 
 
Arbetsplatsprevention i praktiken 
 
Ett huvudsyfte med studien har varit att få fördjupad förståelse för de praktiska 
förutsättningarna för kommuner att arbeta med arbetsplatsprevention. Flera frågor har därför 
berört frågans angelägenhet, praktiska förutsättningar samt respondenternas kompetens på 
området. 
 
 
Frågans vikt 
En förutsättning för kommunerna att prioritera förebyggande arbete är rimligen att de 
upplever det som en viktig fråga. 
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Tabell 19: Kommuner - Hur viktigt respondenterna anser det vara inom kommunens organisation med insatser 
som berör de kommunalt anställdas alkoholvanor. Procent. 
 Generella insatser för all 

personal 
Insatser för personal med 
risk för alkoholproblem 

Insatser för personal med 
alkoholproblem 

Inte alls viktigt 2 - - 
Mindre viktigt 9 2 2 
Ganska viktigt 39 13 7 
Mycket viktigt 46 74 82 
Vet ej 1 4 2 
Ej svar 4 8 9 
 
 
En klar majoritet av respondenterna anser det vara ganska eller mycket viktigt med insatser 
för personal, oavsett om de har alkoholproblem, ligger i riskzonen för alkoholproblem eller ej. 
En noterbar skillnad är att färre än hälften av respondenterna (46 %) anser det vara mycket 
viktigt med generella insatser för all personal jämfört med att 74 respektive 82 procent anser 
det vara mycket viktigt för personal med risk för alkoholproblem samt personal med 
alkoholproblem.  
 
 
Förekomsten av alkohol- och narkotikatester 
I enkäten frågades om användning av narkotika- och alkoholtester på anställda inom 
kommunen. 60 procent av kommunerna (133 st.) använder, eller har möjlighet att använda, 
alkoholtester. 54 procent av kommunerna använder i dagsläget alkoholtester, jämfört med 37 
procent av företagen (se ovan, kap 3). 
 
 
Tabell 20: Kommuner - Användning av alkoholtester på  
anställda inom kommunen. Procent 
 Kommuner 
Ja, utandningsprov 29 
Ja, blodprov 10 
Ja, utandningsprov och blodprov 15 
Vi har möjlighet, men ej haft 
anledning att testa 

6 

Har använt men upphört 1 
Nej 28 
Ej svar 12 
 
 
Tabell 21: Kommuner - Typer av alkoholtester som  
används (n=133)* Procent 
 Kommuner 

(n=133) 
Vid nyanställningar 4 
Slumpmässiga kontroller 4 
Vid stark misstanke 78 
Vid svag misstanke 29 
Vid olycksfall 2 
I samband med hälsokontroller 5 
 *) Tabellen summerar till över 100 procent eftersom respondenterna har haft   
möjlighet att ange flera svarsalternativ 
 
Det vanligaste är att tester förekommer vid stark misstanke, t.ex. om en anställd luktar 
alkohol, ragglar eller sluddrar. 78 procent av de kommuner som använder alkoholtester 

 17 



använder dessa vid stark misstanke. 29 procent använder tester vid svagare misstanke, t.ex. 
vid upprepade sena ankomster, hög frånvaro eller koncentrationssvårigheter. 
 
 
Tabell 22: Kommuner - Användning av narkotikatester  
på anställda . Procent. 
 Kommuner 
Ja 14 
Vi har möjlighet, men ej haft 
anledning att testa 

6 

Nej 71 
Har använt men upphört 1 
Ej svar 7 

 
 

20 procent av kommunerna (38 st.) använder sig av, eller har möjlighet att använda, 
narkotikatester. Andelen är precis densamma som i urvalet av företag (se kap. 3, ovan). 
 
 
Tabell 23: Kommuner - Typer av tester som används (n=38)* 
Procent. 
 Kommuner 

(n=38) 
Vid nyanställningar 11 
Slumpmässiga kontroller - 
Vid stark misstanke 84 
Vid svag misstanke 39 
Vid olycksfall - 
I samband med hälsokontroller 13 
 *) Tabellen summerar till över 100 procent eftersom respondenterna har haft  
 möjlighet att ange flera svarsalternativ 
 
 
I kommentarer till frågan angående typ av narkotikatest i kommunerna uppger elva 
kommuner att narkotikatester ofta ingår som en del av rehabiliteringsplanen för anställda med 
känt missbruksproblem.  
 
82 procent av de kommuner som använder narkotikatester säger sig vara nöjda med testerna. 
Ingen kommun har uppgett att de är missnöjda med testerna. Däremot har 18 procent avstått 
från att svara på frågan. 
 
Bland de kommuner som använder alkohol- eller drogtester (117) saknar fyra procent en 
skriven alkohol- och drogpolicy. 
 
 
Förekomsten av primärpreventiva insatser 
Vi frågade i enkäten om det genomförts generella förebyggande insatser för all personal inom 
kommunen.  
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Tabell 24: Kommuner - Förekomsten av generella före- 
byggande insatser för all personal . Procent* 
 Insatser gjorda 
Nej 51 
Ja, information 33 
Ja, utbildning 13 
Ja, minskad tillgång till alkohol 3 
Ja, läkarundersökningar 3 
Ja, annan insats 15 
 *) Tabellen summerar till över 100 procent eftersom respondenterna har haft  
möjlighet att ange flera svarsalternativ 
 
 
En knapp majoritet (51 %) av kommunerna har inte genomfört några generella 
alkoholförebyggande insatser för all personal. De vanligaste typerna av insats är information 
(33 %) samt utbildning (33 %). 15 procent av respondenterna har angett att andra insatser 
genomförts. Andra insatser som nämndes var arbetet med policyn, ”i det dagliga arbetet” samt 
friskvård och hälsokontroller. Flera kommuner anger också att utbildning enbart riktats till 
chefer och arbetsledare eftersom det är dessa som har personalansvar ute i verksamheten. 
 
 
Anledningar och möjligheter till att inleda och prioritera insatser 
En fråga i enkäten berörde huruvida respondenten såg några anledningar att i sin yrkesroll 
initiera alkoholförebyggande insatser inom kommunen som arbetsplats. Ytterligare en fråga 
var ”Tror du att kommunledningen tycker att det finns någon anledning till att initiera 
alkoholförebyggande insatser inom kommunen som arbetsplats”? 
 
 
Tabell 25: Kommuner - Anledning till att initiera alkoholförebyggande insatser. Procent. 
 Tycker personligen 

i sin yrkesroll att det finns 
anledning att initiera insatser 

Tror kommunledningen ser 
anledning 

till att initiera insatser 
Ja 70 44 
Nej 14 11 
Vet ej 14 39 
Ej svar 2 6 
Totalt 100 100 
 
 
En stor andel (70 %) av respondenterna ansåg att det fanns anledning att initiera 
alkoholförebyggande insatser på arbetsplatsen.  
 
Bland dem som ansåg att det fanns anledning att initiera alkoholförebyggande arbete inom 
kommunen som arbetsplats var följande typer av motiveringar de vanligaste (antal 
respondenter inom parantes): 
 

• Alkoholförebyggande arbete är en naturlig del av personalpolitiken och/eller det 
arbetsmiljöfrämjande arbetet (29) 

• För att komma till rätta med sjukfrånvaro där alkohol kan vara bidragande faktor (16) 
• Kännedom om att alkoholproblem finns bland personal (9) 
• Ökande alkoholkonsumtion i samhället (5) 
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Vad gällde respondenternas bedömning av om kommunledningen anser att det finns 
anledning till att initiera förebyggande insatser, svarade en lägre andel ja (44 %). Elva procent 
svarade nej, medan 39 procent av respondenterna bedömde att de inte kunde svara på frågan. 
 
Vad gäller praktiska förutsättningar (ekonomiskt, politiskt, etc.) för kommunen att prioritera 
alkoholpreventivt arbete inom kommunen i förhållande till andra frågor, bedömde en dryg 
tredjedel (34 %) att möjligheterna var goda eller mycket goda. 40 procent av respondenterna 
menade att möjligheterna att prioritera alkoholprevention inom kommunen som arbetsplats 
var begränsade eller mycket begränsade. 19 procent ansåg sig inte kunna bedöma detta. 
 
Bland de respondenter (76) som angett att möjligheterna att prioritera alkoholprevention inom 
kommunen som arbetsplats var begränsade, skrev 45 stycken en kommentar till sin 
bedömning. Av dessa angav drygt hälften (25) att kommunens ekonomi var det främsta 
hindret. Till exempel skrev en respondent att ”Resurserna är knappa och behålls till mer 
basala ändamål”. En annan menade att ”Vi lever i en kommun där man dagligen pratar om 
underskott”. 
 
En fråga ställdes om respondenterna ansåg att alkoholpreventivt arbete inom kommunen som 
arbetsgivare verkligen prioriterades. 28 procent ansåg att frågan prioriterades av kommunen, 
60 procent ansåg emellertid att det inte prioriterades. Av de 113 respondenter som ansåg att 
frågan inte prioriterades, valde 55 stycken att kommentera sitt svar. Av dessa svar framgår 
främst att alkoholprevention inom kommunen som arbetsplats blir underordnad andra frågor 
när prioriteringar måste göras. Främst kopplas denna underordning till mängden andra frågor 
och den belastade kommunala ekonomin. En respondent skrev att ”Inget särskilt utrymme 
finns att arbeta med dessa frågor. Ingen budget är avsatt för det”. En del svar indikerar att 
respondenterna anser att preventiva insatser är mindre angelägna gentemot personal i 
kommunen därför att inga faktiska problem är synliga. Kommentarer som ” [Kommunen] 
prioriterar synliga faktorer” eller ”Ytterst begränsad problembild gör behovet av 
alkoholpreventivt arbete litet” illustrerar detta. 
 
 
Arbetsplatsprevention i det lokala förebyggande arbetet 
Fyra frågor i enkäten berörde länken mellan alkoholprevention inom kommunen som 
arbetsgivare och det generella alkohol- och drogförebyggande arbetet inom kommunen. 
Bakgrunden till detta var att få en bild av om det arbete som sker inom området 
arbetsplatsprevention är förenat med det lokala förebyggande arbetet vilket staten har gett 
stöd för att stärka. 
 
 
Tabell 26: Kommuner - Kontaktytor mellan  
arbetet inom kommunen som arbetsgivare  
och kommunens generella alkohol- och  
drogförebyggande arbete.  Procent.* 
 Kommuner 
Ja, informationsutbyte 42 
Ja, samarbete  32 
Nej, inga kontaktytor 32 
*) Tabellen summerar till över 100 procent eftersom  
respondenterna har haft möjlighet att ange flera svarsalternativ. 
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Den vanligaste kontakten är informationsutbyte (42 %). Knappt en tredjedel (32 %) av 
respondenterna angav att det finns ett samarbete. Lika stor andel angav att det inte fanns några 
kontaktytor mellan arbetet med alkoholfrågor inom kommunen som arbetsgivare och det 
alkohol- och drogförebyggande arbetet inom kommunen som helhet.  
 
59 procent av respondenterna har angett att det finns ett alkohol- och drogpolitiskt program 
som gäller hela kommunen. 17 procent uppger att ett sådant program saknas. 24 procent har 
emellertid avstått från att svara på frågan eller har angett att de inte vet om ett sådant program 
finns. 
 
De kommuner (n=112) som uppgett att det finns ett alkohol- och drogpolitiskt program i 
kommunen har även fått frågan om arbetslivet är ett specifikt preventivt område i detta 
program.   
 
 
Tabell 27: Kommuner - Arbetsplatsprevention som delområde i kommunens alkohol- och drogpreventiva arbete 
bland de kommuner som angett att de har ett alkohol- och drogpolitiskt program. Procent * 
 Kommuner (n=112) 
Ja, berör arbete gentemot kommunens anställda 24 
Ja, berör arbete gentemot andra (t.ex. privata) arbetsplatser inom kommunen 13 
Nej 35 
Vet ej 31 
*) Tabellen summerar till över 100 procent eftersom respondenterna har haft möjlighet att ange flera svarsalternativ. 
 
 
I de kommuner där ett alkohol- och drogpolitiskt program fanns (n=112), uppgav totalt 35 
procent11 att arbetsplatsprevention fanns som ett specifikt preventivt område i kommunens 
alkohol- och drogpreventiva arbete. 
 
Mer än en tredjedel (35 %) av respondenterna har uppgett att arbetslivet inte finns med som 
ett specifikt preventionsområde i kommunens alkohol- och drogpreventiva arbete. Närmare en 
tredjedel (31 %) av respondenterna har angett att de inte vet. Om arbetsplatsprevention finns 
med i kommunens arbete så sker det vanligen för kommunens anställda (24 %) och i lägre 
utsträckning gentemot andra (icke kommunala) arbetsplatser i kommunen (13 %). 
 
Om vi kombinerar svaren från frågorna gällande arbetsplatsprevention och det lokala alkohol- 
och drogförebyggande arbetet, kan vi konstatera att enbart 15 procent av kommunerna 
uppfyller samtliga av följande kriterier: 
 

1. Har ett alkohol- och drogpolitiskt program 
2. Har ett samarbete eller informationsutbyte mellan arbetet med alkohol- och drogfrågor 

inom kommunen som arbetsgivare och det alkohol- och drogförebyggande arbetet 
inom kommunen som helhet 

3. Har ett specifikt preventivt område som är inriktat på alkohol i arbetslivet (antingen 
mot kommunens anställda eller gentemot andra arbetsplatser inom kommunen) i 
kommunens alkohol- och drogpreventiva arbete. 

 
42 procent av kommunerna uppfyller emellertid de två första kriterierna.  
 
                                                 
11 Denna siffra framgår inte av tabell 27 utan är uträknad från de möjliga svarskombinationer som 
respondenterna har kunnat ge. 
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Planer för spridning av erfarenheter 
 
Avslutningsvis efterfrågades i enkäten om det fanns konkreta planer för att sprida erfarenheter 
av alkohol- och drogpreventivt arbete mellan kommunen som arbetsgivare och andra 
arbetsgivare inom kommunen.  
 
 
Tabell 28: Kommuner - Planer för  
spridning av erfarenheter till andra  
arbetsgivare inom kommunen.  
Procent. 
 Kommuner (n=189) 
Ja 10 
Nej 50 
Vet ej 32 
Ej svar 8 
Totalt 100 
 
 
I hälften av kommunerna saknas konkreta planer för att sprida erfarenheter till andra 
arbetsgivare inom kommunen. Ytterligare 40 procent har angett att de inte vet eller ej svarat 
på frågan. Enbart i en tiondel av (19) av kommunerna finns sådana planer.  
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KAPITEL 5 
 

Slutsatser och sammanfattande diskussion 
 
 
I detta kapitel lyfts resultaten av de två studierna fram gemensamt. Det bör understrykas att de 
två studierna har olika metodologiska begränsningar vilket försvårar jämförelser mellan 
resultaten. Företagsstudien bestod av ett begränsat urval och hade ett relativt stort bortfall, 
samtidigt som den erbjuder möjlighet att jämföra och följa upp vissa resultat från en tidigare 
SoRAD-studie (Eriksson & Olsson 2001). Kommunstudien är ganska representativ för 
svenska kommuner. Vi kommer här att på ett generellt plan belysa vissa övergripande likheter 
mellan resultaten av studierna utan att ställa resultaten mot varandra. 
 
Studierna av företag och kommuner syftade till att undersöka intresset för alkohol- och 
drogprevention och de faktiskt förekommande insatserna på området.  
 
Vårt intresse har främst varit att analysera förutsättningarna för primärprevention, eftersom 
det från statsmakten tydligt markerats att de tidigare generella restriktionerna som 
kännetecknat svensk alkoholpolitik måste kompletteras med möjligheter att direkt förebygga 
riskbeteenden (se t.ex. SOU. 1994:26, prop. 1998/99:134). Dessutom ses förebyggandet av 
alkoholskador som ett sätt att åstadkomma en säker och trygg arbetsmiljö (prop. 2000/01:20). 
Att arbetsplatser utpekats som ett prioriterat delområde inom svensk alkoholpolitik (a.a.) har 
således i vår studie tolkats som att regeringen önskar stimulera fler arbetsplatser att 
genomföra primärpreventiva insatser för att förebygga alkoholskador (jfr Alkoholkommittén 
2002). 
 
Bland företagen hade 81 procent en skriven policy. 92 procent av kommunerna hade en 
skriven policy för alkohol- och drogfrågor inom kommunen som arbetsgivare. 92 procent av 
de kommuner som har mer än 500 anställda12 har en skriven policy. Samtliga företag med fler 
än 500 anställda hade en skriven policy. I företagsundersökningen går att notera en ökning av 
skrivna policydokument hos de företag som även deltog i undersökningen 2001.  
 
Att alla arbetsgivare skall ha en alkohol- och narkotikapolicy är något som 
arbetsmiljöförordningen (AFS 1994:1) föreskriver13. Arbetsmiljöförordningens föreskrifter 
innebär ett åliggande för arbetsgivaren att ha rutiner gällande hantering av problem relaterade 
till alkohol och andra berusningsmedel. Det är i de allmänna råden om tillämpningen (se 
vidare nedan) som mer primärpreventiva åtgärder kommer in i bilden. De allmänna råden 
räknas dock inte som ett åliggande i enlighet med arbetsmiljölagen.  
 
Det behöver inte vara särskilt komplicerat eller tidskrävande för en arbetsgivare att ta fram en 
policy eller ett handlingsdokument, och det är heller inte en garanti för att arbetsgivaren är 
engagerad eller aktivt arbetar med alkohol- och drogfrågor på arbetsplatsen. Förekomsten av 
alkoholpolicydokument mäter s.a.s. i vilken utsträckning arbetsgivaren följer 
arbetsmiljöförordningen. En arbetsgivare kan välja att engagera personal, fackföreningar m.fl. 
att gemensamt utveckla en strategi för att aktivt arbeta med att förebygga alkoholproblem hos 
                                                 
12 96 procent av kommunerna i undersökningen har minst 500 anställda. 
13 Det bör noteras att policyn inte behöver vara skriftlig (AFS 1994:1, samt intervju med Annika Hultin, 
Arbetsmiljöverket, 2003-11-19). 
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personalen. En arbetsgivare kan å andra sidan likväl kopiera någon annan arbetsplats 
policydokument och sätta in det i en pärm. Båda arbetsgivarna uppfyller i princip 
arbetsmiljöförordningens grundkrav. 
 
Om vi skiftar från Arbetsmiljöförordningen som främst är ett juridiskt verktyg till ett 
alkoholpolitiskt sammanhang så blir de primärpreventiva aspekterna av arbetsplatsers arbete 
(som ovan nämnt) mer angelägna. Den aktuella nationella handlingsplanen för att förebygga 
alkoholskador (prop. 2000/01:20) anger att grunden för det svenska alkoholförebyggande 
arbetet är att insatser riktas till befolkningen för att problem förknippade med alkohol aldrig 
skall uppstå. Till detta fogas sedan åtgärder av sekundärpreventiv karaktär. 
Alkoholkommittén som tillsatts för att samordna insatser och stimulera utvecklingen, främst 
på lokal nivå, har själva sett det som en viktig uppgift att stimulera det förebyggande arbetet 
på arbetsplatser i Sverige (Alkoholkommittén 2002).  
 
 
Förebyggande arbete ses främst som problemhantering 
 
Färre än hälften av respondenterna (46 % i kommunerna, 45 % i företagen) i 
undersökningarna anser det vara mycket viktigt med förebyggande insatser riktade till all 
personal (d.v.s. inte enbart personal i riskzon eller med kända alkoholproblem). Insatser för 
riskgrupper (74 resp.76 %) eller personer med faktiska alkoholproblem (82 resp. 90 %) 
värderas som viktigare. Dessa tre grupper (all personal, riskpersonal och personer med 
alkoholproblem) kan ses som en skala från primärprevention, sekundärprevention till 
behandling. Det största intresset finns alltså för behandling och sekundärpreventiva insatser. 
 
Att policydokumenten gällande alkohol i kommuner och på företag främst fokuserar på att 
hantera uppkomna problem är i linje med huvudinriktningen i Arbetsmiljöverkets förordning. 
Arbetsmiljöförordningen anger främst arbetsgivarnas arbetsanpassnings- och 
rehabiliteringsansvar, d.v.s. kraven på att hantera kända alkohol- och drogproblem på 
arbetsplatser. 
 
I Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om arbetsanpassning 
(AFS 1994:1) rekommenderas arbetsgivare att ta fram ett handlingsprogram för hantering av 
olika slags missbruk. Denna handlingsplan bör tydliggöra hur arbetsledningen kan arbeta 
förebyggande. En dryg tredjedel (36 %) av kommunerna och 40 procent av företagen uppgav 
att de utöver policydokumentet hade ett preciserat handlingsprogram för att hantera alkohol- 
och drogfrågor. Innehållet i policy och handlingsplan skiljer sig inte särskilt mycket åt, varken 
för företagen eller för kommunerna. För de kommuner med både policy och en konkretiserad 
handlingsplan stämmer innehållet i handlingsplanerna i något lägre utsträckning överens med 
det innehåll som en handlingsplan enligt Arbetsmiljöförordningen bör ha (a.a.), än vad den 
övergripande policyn gör. Studierna visar tydligt att såväl policydokument som handlingsplan 
först och främst används när problem uppstår, dvs. att dokumenten till en mindre del används 
för att förebygga alkoholproblem på arbetsplatserna.  
 
De konkretiserande handlingsprogrammen förefaller således inte sätta fokus på 
primärprevention i större utsträckning än det vad det övergripande policydokumentet gör.  
 
En majoritet av respondenterna anser (ändå) att det, utifrån deras egen yrkesroll, finns 
anledning att initiera förebyggande insatser inom arbetsplatsen. 45 respektive 53 procent av 
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respondenterna i kommunerna och företagen ansåg sig själva ha god eller mycket god 
kompetens att initiera alkoholpreventiva åtgärder.  
 
 
Prevention i praktiken 
 
Även om en majoritet av respondenterna anser att det finns anledning till att initiera 
förebyggande insatser, är det en mindre andel som tror att kommun- eller företagsledningen 
ser någon anledning till detta.  
 
Enbart en dryg tredjedel av kommunerna ser det som att kommunen har goda eller mycket 
goda möjligheter att prioritera alkoholprevention inom kommunen som arbetsgivare i 
förhållande till andra frågor. Bland företagen ansåg hälften av respondenterna att 
möjligheterna att prioritera alkoholpreventivt arbete i förhållande till andra frågor var goda 
eller mycket goda.  
 
Hälften av kommunerna och företagen har inte genomfört några generella förebyggande 
insatser för personalen. Bland dem som har gjort insatser varierar typen och omfattningen av 
insatser stort. I kommunerna är det främst ekonomin som förefaller sätta hinder i vägen för att 
prioritera alkoholprevention. Enbart 28 procent av respondenterna i kommunerna ansåg att 
arbetsgivaren i praktiken prioriterade alkoholprevention. Motsvarande siffra bland företagen 
var 29 procent. 
 
 
Alkohol- och narkotikatester 
 
Hälften av företagen använder eller har möjlighet att använda alkoholtester. 19 procent 
använder eller har möjlighet att använda narkotikatester. Bland de företag som medverkade i 
2001 års undersökning har användningen av alkohol- och narkotikatester ökat kraftigt (med 
51 resp. 50 %). I absoluta tal är ökningen emellertid inte särskilt stor på grund av antalet 
medverkande företag. Slutsatser av denna ökning bör därför göras med försiktighet. Bland 
kommunerna var det drygt hälften som använde eller hade möjlighet att använda alkoholtest. 
Var femte kommun använder eller har möjlighet att använda narkotikatester. Förekomsten av 
alkohol- och drogtester är således, utifrån våra resultat, lika vanliga i kommuner som i 
företag. 
 
En offentlig utredning slog redan 1996 fast att om en arbetsgivare avser använda sig av 
alkohol- och narkotikatester bör det finnas en skriftlig policy med handlingsplan som tagits 
fram gemensamt av arbetsgivare och arbetstagare (SOU 1996:63). Även FN-organet 
International Labour Organization (ILO 1996) poängterar vikten av skriftlig dokumentation i 
form av policy speciellt i de fall företaget använder sig av tester. I vårt material var det 13 
procent av företagen samt fyra procent av kommunerna med alkohol- och/eller drogtester som 
inte hade någon skriven policy. I samband med 2001 års studie av alkohol- och drogtester på 
företag var det sju procent av företagen som genomförde tester som inte hade någon skriven 
policy. Vi kan således konstatera att fler företag testar idag utan att ha en skriven policy för 
hantering av alkohol- och drogfrågor. 
En statlig utredning för att reda ut det allmänna rättsläget kring alkohol- och drogtester (SOU 
2002:18) kom till slutsatsen att det inte behövdes ytterligare regleringar kring tester i 
arbetslivet utan att arbetsmarknadens partner även i fortsättningen skulle hantera frågan 
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själva. Detta kan tyckas olyckligt om det nu är så att våra resultat stämmer och att färre 
företag än tidigare bryr sig om att följa de allmänna rekommendationerna. 
 
 
Avslutande synpunkter 
 
Alkoholprevention i arbetslivet är en av riksdag och regering prioriterad fråga och det har 
varit Alkoholkommitténs strävan att kommuner skulle mobilisera sina krafter inom de av 
regeringen prioriterade alkoholpolitiska områdena (Wrede 2002). Med utgångspunkt från det 
politiska beslutet att arbetsplatser skall vara ett prioriterat delområde för alkoholpolitiska 
insatser i syfte att till år 2005 minska alkoholkonsumtionen i Sverige (prop. 2000/01:20), kan 
det finnas anledning att vara kritisk till att insatser som syftar till att förebygga 
alkoholproblem inom arbetslivet inte är mer framträdande. Det bör naturligtvis inte negligeras 
att många arbetsplatser trots allt faktiskt jobbar med arbetsplatsprevention och att studierna 
ger möjlighet att närmare studera karaktären av och förutsättningarna för det förebyggande 
arbete som faktiskt förekommer på arbetsplatser i Sverige. 
 
De resultat som kanske bäst illustrerar arbetsplatspreventionens ”status” inom 
alkoholpolitiken är de som handlar om den ”mobilisering på lokal nivå” som regeringen 
uppmuntrat genom att med statligt stöd få kommuner att inrätta samordnartjänster som skall 
planera och initiera förebyggande insatser (se t.ex. Sandberg 2004). Av vår studie framgår att 
närmare en fjärdedel av de personer som har ansvar för alkohol- och drogprevention gentemot 
kommunens anställda inte känner till om det finns ett övergripande alkohol- och drogpolitiskt 
program i kommunen. Bland dem som vet att kommunen har ett alkohol- och drogpolitiskt 
program svarar mer än en tredjedel att arbetsplatsprevention inte ingår i programmet. 
Ytterligare en tredjedel säger sig inte veta om arbetsplatsprevention är en del av detta 
program. I närmare en tredjedel av kommunerna förefaller det inte heller finnas några 
kontaktytor mellan de som är ansvariga för alkohol- och drogprevention gentemot 
kommunens anställda (vanligen personalansvarig) och de som är ansvariga för kommunens 
generella alkohol- och drogförebyggande arbete (vanligen alkohol- och drogsamordnare).  
 
Även om alkoholprevention förekommer inom kommunen som arbetsplats, så är det vanligen 
inte en integrerad del av det generella alkoholpolitiska arbetet med målinriktade och 
samordnade insatser på kommunal nivå. Att enbart tio procent av respondenterna i 
kommunerna känner till konkreta planer på att sprida erfarenheter av alkohol- och 
drogpreventivt arbete mellan kommunen som arbetsgivare och andra arbetsgivare inom 
kommunen stärker detta intryck.  
 
Eftersom en stor del av den svenska befolkningen befinner sig i arbetslivet och en stor del av 
dem dessutom är föräldrar, skulle arbetslivet kunna vara en utmärkt plattform för att sprida 
kunskaper om alkohol och narkotika samt bidra med erfarenheter och verktyg till att hantera 
och snabbt komma tillrätta med problem. Detta förutsätter att rätt initiativ och resurser sätts 
in. Att tro att arbetslivet själva av egen kraft och ur egen plånbok kommer att dra igång stora 
primärpreventiva insatser ter sig inte särskilt realistiskt mot bakgrund av den sedan länge 
kända passiviteten på området (se t.ex. SOU 1994:25). 
Från arbetslivets håll så lägger man inte tid och resurser på ett område som man inte uppfattar 
som problemfyllt. Företag och kommuner brottas med ekonomiska realiteter där det ofta inte 
finns utrymme för satsningar på personalen i frågor där man inte upplever sig ha ett reellt 
problem. Många företag vittnar idag om att ohälsan i arbetslivet yttrar sig i former som stress 
och en dålig psykosocial arbetsmiljö. Det är i dessa mer uttalade och konkreta områden som 
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man önskar sätta in resurser för att komma tillrätta med ohälsa och sjukfrånvaro. Att 
alkoholproblem kan vara en bidragande orsak till stress och dålig arbetsmiljö (eller bli en 
följd av) är svårare att se och svårare att tala om. Att däremot hjälpa människor som redan har 
utvecklat alkohol- eller narkotikaproblem är en annan sak, eftersom de flesta arbetsgivare vill 
ta både ett medmänskligt och juridiskt ansvar. 
 
Studierna bekräftar tidigare resultat (Eriksson, Olsson & Osberg 2002) som visade att det 
främsta intresset hos arbetsplatser ligger i att hjälpa personer som har utvecklat, eller är på 
väg att utveckla, ett missbruk, snarare än att förebygga att anställda överhuvudtaget får 
problem. Våra resultat indikerar, liksom tidigare studier (t.ex. Statens folkhälsoinstitut 2003, 
Sandberg 2004), att ett tydligare fokus på arbetslivet behövs i det samordnade 
alkoholförebyggande arbetet på lokal nivå. Mycket talar också för att alkoholprevention i 
arbetslivet skulle vinna på att kopplas tydligare till frågor som handlar om den psykosociala 
arbetsmiljön än som en renodlad ”alkoholfråga”, där det hamnar i konkurrens med, och i 
skuggan av, andra alkoholpolitiska delområden. Om det behandlas som en renodlad 
alkoholfråga så verkar många bromsa inför faktum som att man inte har några alkoholproblem 
eller att man som arbetsgivare, eller arbetstagare, inte anser att detta är en arbetsrelaterad 
fråga. Dessutom räds en del för att ett uppmärksammande av alkohol i en organisation får det 
att framstå som att organisationen har problem med alkohol, trots att så inte behöver vara 
fallet. Vilken bild man förmedlar utåt av sig själva som arbetsplats är viktigt. Kopplar man 
istället alkoholfrågor i arbetslivet till andra arbetsmiljöfrågor så skulle ämnet nog få lättare att 
vinna terräng, vid sidan av och i samspel med andra personalrelaterade frågor. Det skulle 
finnas en större ”apparat” av myndighetsstrukturer, organisationer och av ämnen som 
arbetsgivare kan arbeta med för att få personalen att må bra och således arbeta bättre. Förutom 
den konkreta fysiska arbetsmiljön finns ämnen som stress och arbetsklimat, livsstilsfrågor 
som mat, rökning, motion samt alkohol och droger. Alla är frågor som kan kopplas till 
personalens fysiska och psykiska hälsa på och utanför jobbet och som rätt hanterat gagnar 
både personalen och arbetsgivaren.  
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Kapitel 2: Syfte, metod och material 
 
Tabell 1: Kommuner – Respondenternas titel. Procent.          4 
Tabell 2: Kommuner – Antal anställda. Procent.            5 
Tabell 3: Kommuner – Fördelning av kommungrupper i undersökningen 
jämfört med fördelningen av Sveriges kommuner. Procent.         5 
 
 
Kapitel 3: Resultat från företagsenkäten 
 
Tabell 4: Företag – Innehåll i policydokument bland företag med 
policy. Procent.                       7 
Tabell 5: Företag – Vem som i huvudsak har genomfört det praktiska  
arbetet med att ta fram policyn. Procent.               7 
Tabell 6: Företag – Innehåll i handlingsplan bland företag med  
handlingsplan. Procent.                     8 
Tabell 7: Företag – Hur viktigt anser du att det är inom organisationen  
med insatser som berör de anställdas alkoholvanor och riktar sig till….   
Procent.                          9 
Tabell 8: Företag – Andel av respondenterna som anser att de själva  
respektive ledningen ser någon anledning till att initiera förebyggande  
insatser på företaget. Procent.                  9 
Tabell 9: Företag – Förekomsten av förebyggande insatser för all  
personal. Procent.                      10 
Tabell 10: Företag – Andel som använder respektive inte använder  
sig av alkoholtester. Procent.                   11 
Tabell 11: Företag – Andel som testar för alkohol vid ett visst tillfälle.  
Procent.                          11 
Tabell 12: Företag – Andel med alkoholtester 2001 respektive 2004.  
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Tabell 13: Företag – Andel som använder respektive inte använder sig  
av narkotikatester. Procent.                   12 
Tabell 14: Företag – Andel som tester för narkotika vid ett visst tillfälle. 
Procent.                          13 
Tabell 15: Företag – Andel med narkotikatester 2001 respektive 2004. 
Procent.                          13 
 
 
Kapitel 4: Resultat från kommunenkäten 
 
Tabell 16: Kommuner – Andel i procent som angivit respektive funktion 
som huvudsakliga genomförare av det praktiska arbetet med att ta fram  
alkohol- och drogpolicy .                    14 
Tabell 17: Kommuner – Innehåll i policydokumentet. Procent.       15 
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Tabell 18: Kommuner – Innehåll handlingsprogram för hantering av alkohol- 
och drogfrågor inom kommunen som arbetsplats, jämfört med innehåll i 
policydokument bland de kommuner som har uppgett att de har både en 
policy och en handlingsplan. Procent.                16 
Tabell 19: Kommuner – Hur viktigt respondenterna anser det vara inom  
kommunens organisation med insatser som berör de kommunalt anställdas  
alkoholvanor. Procent.                     17 
Tabell 20: Kommuner – Användning av alkoholtester på anställda inom 
kommunen. Procent.                     17 
Tabell 21: Kommuner – Typer av alkoholtester som används. Procent.     17 
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Tabell 24: Kommuner – Förekomsten av generella förebyggande insatser  
för all personal. Procent.                    19 
Tabell 25: Kommuner – Anledning till att initiera alkoholförebyggande  
insatser. Procent.                       19 
Tabell 26: Kommuner – Kontaktytor mellan arbetet inom kommunen som  
arbetsgivare och kommunens generella alkohol- och drogförebyggande  
arbete. Procent.                       20 
Tabell 27: Kommuner – Arbetsplatsprevention som delområde i kommunens  
alkohol- och drogpreventiva arbete bland de kommuner som har angett att de  
har ett alkohol- och drogpolitiskt program. Procent.           21 
Tabell 28: Kommuner – Planer för spridning av erfarenheter till andra  
arbetsgivare inom kommunen. Procent.               22 
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BILAGA 1: Kommungruppsindelning 
 

 

Nuvarande kommungruppering 
 
Kommungruppsindelningen har gjorts av Svenska kommunförbundet, som delar in Sveriges kommuner i nio 
grupper efter strukturella egenskaper som befolkningsstorlek och näringslivsstruktur. Kommungrupperna är: 
 
 
Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö)  
Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare. 
 
Förortskommun (36 kommuner. Exempel är Botkyrka, Danderyd, Kungsbacka, Vellinge.) Kommun där mer än 
50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet skall 
vara en storstad.  
 
Större stad (26 kommuner. Exempel är Eskilstuna, Jönköping, Uppsala, Umeå.) 
Kommun med 50 000– 200 000 invånare samt med mindre än 40 procent av nattbefolkningen sysselsatta inom 
industrisektorn. 
 
Medelstor stad (40 kommuner. Exempel är Alingsås, Katrineholm, Motala, Skövde.) 
Kommun med 20 000–50 000 invånare, med tätortsgrad över 70 procent samt med mindre än 40 procent av 
nattbefolkningen inom industrisektorn. 
 
Industrikommun (53 kommuner. Exempel är Bengtsfors, Gnosjö, Hällefors, Trollhättan.) 
Kommun med mer än 40 procent av nattbefolkningen sysselsatta inom industrisektorn och som inte är 
glesbygdskommun. 
 
Landsbygdskommun (30 kommuner. Exempel är Båstad, Laholm, Ovanåker, Svalöv, Vara.) 
Kommun med mer än 6,4 procent av nattbefolkningen sysselsatta inom jord- och skogssektorn och som inte är 
glesbygdskommun. 
 
Glesbygdskommun (29 kommuner. Exempel är Arjeplog, Härjedalen, Sorsele, Åre, Överkalix.) 
Kommun med mindre än 5 invånare per kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare. 
 
Övrig större kommun (31 kommuner. Exempel är Bollnäs, Hedemora, Simrishamn, Timrå.) 
Övrig kommun med 15 000–50 000 invånare. 
 
Övrig mindre kommun (42 kommuner. Exempel är Eda, Hammarö, Knivsta, Trosa.) 
Övrig kommun med mindre än 15 000 invånare. 
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BILAGA 2: Företagsenkät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. V

 
2. H

 
A.
 
3. F

 
4. V

 
5. V

 
6. H

 

Företagsenkäten (förminskad version) 
Alkoholprevention i arbetslivet är ett av regeringen prioriterat delmål för alkoholpolitiken. 
Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning genomför en studie om preventivt 
arbete på arbetsplatser.  
 
Er organisation deltog 2000/2001 i en telefonintervju om bruk av alkohol- och drogtester. Vi 
är intresserade av hur situationen ser ut idag kring intresset för alkohol- och drogförebyggande 
insatser i arbetslivet. Den förra studien har resulterat i en artikel, om ni önskar ta del av den så 
kan vi skicka den till er (se sista frågan i enkäten). 
Kryssa (om ej annat anges) i ett svarsalternativ och skriv eventuella kommentarer i de gråa 
svarsfälten. Spara dokumentet och bifoga det i ett e-brev till mimmi.eriksson@sorad.su.se, 
senast den 7 april 2004. Vill du hellre fylla i enkäten för hand, går det också bra.  Posta då 
svaret till: Mimmi Eriksson, SoRAD – Stockholms universitet, 106 91 STOCKHOLM. 
Enkätsvaren behandlas konfidentiellt. Ev. frågor besvaras av Mimmi Eriksson 08-162424 

 
 

ilken är din titel? 
 Personalchef/ansvarig  Annan, nämligen       
 Arbetsmiljöansvarig 
 VD 

ur många anställda har organisationen? 
 Färre än 100 personer   2000-2999 
 100-199      3000-3999 
 200-499      4000-4999 
 500-999      5000-9999 
 1000-1999    10000- 

 Alkohol- och drogpolicy inom organisationen 

inns det någon skriven policy för alkohol- och drogfrågor inom organisationen?  
 Ja 
 Nej  gå till fråga 13 

ad innehåller dokumentet? (Flera svar möjliga) 
 Arbetsgivarens syn på och förhållningssätt till alkohol och droger på arbetsplatsen 
 Arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller droger 
 Regler och rutiner om arbetstagare uppträder påverkad i arbetet 
 Rutiner för bruk av alkohol och droger på arbetet 
 Personals uppgifter för bemötande av personer med missbruksproblem 
 Hur arbetsledningen kan arbeta förebyggande 
 Plan för uppföljning och/eller utvärdering 
 Något annat, nämligen       

em har i huvudsak genomfört det praktiska arbetet med att ta fram policyn? (Flera svar möjliga) 
 Företagsledningen 
 Arbetsgivaren och fackliga organisationer 
 Skyddsombud 
 Personalchef 
 Någon annan, nämligen       

ar policyn någon praktisk användning? (Flera svar möjliga) 
 Ja, om problem uppstår 
 Ja, på annat vis – nämligen        
 Nej 
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7. Har någon typ av uppföljning av alkohol- och drogpolicyn gjorts?  
 Ja 
 Nej 

 
Om ja, var vänlig beskriv kortfattat hur uppföljningen har gått till, och vad den lett till 
8. Finns det utöver ovanstående policy ett konkret handlingsprogram för hantering av alkohol- och 
drogfrågor inom organisationen? 

 Ja 
 Nej  

 
Ev. kommentar       
 
9. Vad innehåller handlingsplanen? (Flera svar möjliga) 

 Arbetsgivarens syn på och förhållningssätt till alkohol och droger på arbetsplatsen 
 Arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller droger 
 Regler och rutiner om arbetstagare uppträder påverkad i arbetet 
 Rutiner för bruk av alkohol och droger på arbetet 
 Personals uppgifter för bemötande av personer med missbruksproblem 
 Hur arbetsledningen kan arbeta förebyggande 
 Plan för uppföljning och/eller utvärdering 
 Något annat, nämligen       

 
Ev. kommentar       
 
10. Vem har i huvudsak genomfört det praktiska arbetet med att ta fram handlingsplanen? (Flera svar 
möjliga) 

 Företagsledningen 
 Arbetsgivaren och fackliga organisationer 
 Skyddsombud 
 Personalchef 
 Någon annan, nämligen       

 
11. Har handlingsplanen någon praktisk användning? (Flera svar möjliga) 

 Ja, om problem uppstår 
 Ja, på annat vis – nämligen       
 Nej 

 
12. Har någon typ av uppföljning av handlingsplanen gjorts?  

 Ja 
 Nej 

 
Om ja, var vänlig beskriv kortfattat hur uppföljningen har gått till och vad den lett till 
             
 
B. Praktiska förutsättningar för alkoholprevention på arbetsplatsen 
 
13. Hur viktigt anser du att det är inom organisationen med insatser som berör de anställdas 
alkoholvanor och riktar sig till… 
 
mycket            ganska             mindre              inte alls                  vet 
viktigt             viktigt              viktigt               viktigt                 ej 
 
a)… all personal                      
 
b)… personal med risk  
för alkoholproblem                     
 
c)… personal med   
alkoholproblem                          
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14. Har ni genomfört generella förebyggande insatser för all personal i organisationen? (Flera svar 
möjliga) 

 Ja, information till anställda 
 Ja, utbildning av anställda 
 Ja, minskning av tillgången av alkohol 
 Ja, läkarundersökningar 
 Ja, nämligen        
 Nej 

 
Om ja, beskriv närmare innebörden av de förebyggande insatserna 
      
 
15. Tycker du personligen i din yrkesroll att det finns anledning att initiera förebyggande insatser inom 
organisationen? 

 Ja  
 Nej 
 Vet ej 

 
Vänligen motivera ditt svar! 
      
 
 
16. Tror du att ledningen ser några anledningar till att initiera alkoholförebyggande insatser inom 
organisationen? 

 Ja  
 Nej 
 Vet ej 

 
Vänligen motivera ditt svar! 
      
 
 
17. Hur bedömer du de praktiska förutsättningarna (ekonomiskt, strategiskt o.s.v.) att för din 
organisation prioritera alkoholpreventivt arbete i förhållande till andra frågor (arbetsmiljö, t.ex.)? 

 Mycket goda möjligheter 
 Goda möjligheter 
 Begränsade möjligheter 
 Mycket begränsade möjligheter 
 Vet ej/kan ej bedöma 

 
Vänligen motivera ditt svar! 
      
 
 
18. Anser du att alkoholpreventivt arbete prioriteras inom organisationen som arbetsgivare?  

 Ja  
 Nej 

 
Vänligen motivera ditt svar! 
      
 
19. Hur bedömer du din egen kompetens att planera och initiera alkoholpreventiva åtgärder inom 
arbetslivet? 

 Mycket god 
 God 
 Begränsad 
 Mycket begränsad 
 Vet ej/kan ej bedöma 

 
Vänligen motivera ditt svar!       
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C. Frågor om alkohol- och narkotikatester 
 
20. Använder ni er av narkotikatester? 

 Ja 
 Vi har möjlighet, men ej haft anledning att testa 
 Nej  
 Har använt, men upphört. Varför?                                       gå till fråga 23 

 
21. Vilken typ av tester använder ni? (Flera svar möjliga) 

 Vid nyanställningar 
 Slumpmässiga kontroller 
 Vid stark misstanke (t.ex. luktar, ragglar, sluddrar) 
 Vid svag misstanke (t.ex. sena ankomster, hög frånvaro, koncentrationssvårigheter) 
 Vid olycksfall 
 I samband med hälsokontroller 
 Annat, nämligen       

 
22. Är ni nöjda med narkotikatesterna? 

 Ja 
 Nej 

 
Om nej, varför är ni inte nöjda och kommer ni i så fall att upphöra med testerna? 
      
 
23. Använder ni er av alkoholtester? 

 Ja, utandningsprov 
 Ja, blodprov 
 Ja, utandningsprov och blodprov 
 Vi har möjlighet, men ej haft anledning att testa 
 Har använt, men upphört. Varför?                              gå till fråga 26 
 Nej  

 
24. Vilken typ av tester använder ni? (Flera svar möjliga) 

 Vid nyanställningar 
 Slumpmässiga kontroller 
 Vid stark misstanke (t.ex. luktar, ragglar, sluddrar) 
 Vid svag misstanke (t.ex. sena ankomster, hög frånvaro, koncentrationssvårigheter) 
 Vid olycksfall 
 I samband med hälsokontroller 
 Annat, nämligen       

 
25. Är ni nöjda med alkoholtesterna? 

 Ja 
 Nej 

 
Om nej, varför är ni inte nöjda och kommer ni i så fall att upphöra med testerna? 
      
 
 
26. Vill ni ta del av resultaten från den föregående studien ”Alkohol- och drogtester i svenskt arbetsliv” 
som publicerats i tidskriften ”Arbetsmarknad & Arbetsliv”? 

 Ja  Vänligen ange e-postadress här       
 Nej 

 
Tack för din medverkan! 
 
Nedan kan du lämna kommentarer, synpunkter eller annan information om du så önskar 
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BILAGA 3: Kommunenkät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunenkäten (förminskad version) 
Arbetslivet är ett av regeringen prioriterat område för alkoholpolitiken. Centrum för socialvetenskaplig 
alkohol- och drogforskning genomför en studie kring preventivt arbete inom kommuner riktad till dem 
som har ansvar för alkohol- och drogprevention gentemot kommunens anställda. 
 
Fyll i enkäten genom att (om ej annat anges) kryssa i ett svarsalternativ och skriv eventuella kommentarer 
i de gråa svarsfälten.  
Spara dokumentet och bifoga det i ett e-brev till bo.sandberg@sorad.su.se, senast den 7 april 2004. Vill 
du hellre fylla i enkäten för hand, går det också bra.  Posta då svaret till: Bo Sandberg, SoRAD – 
Stockholms universitet, 106 91 STOCKHOLM. Enkätsvaren behandlas konfidentiellt.  
Ev. frågor besvaras av Bo Sandberg, tfn 08-16 14 60. 

1. Vilken är din titel?  
 Kommunchef   Alkohol- och drogsamordnare 
 Personalchef/ansvarig eller liknande  Förvaltningschef 
 Annan, nämligen        

 
2. Hur många anställda har kommunen (fast- och projektanställda, inklusive vikarier)? 

 Färre än 100 personer   2000-2999 
 100-199   3000-3999 
 200-499   4000-4999 
 500-999   5000-9999 
 1000-1999  10000- 

 
A. Alkohol- och drogpolicy för kommunens anställda 
 
3. Finns det någon skriven policy för alkohol- och drogfrågor inom kommunen?  

 Ja  Nej  gå till fråga 13 
 
4. Vad innehåller dokumentet? (Flera svar möjliga) 

 Arbetsgivarens syn på och förhållningssätt till alkohol och droger på arbetsplatsen 
 Arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller droger 
 Regler och rutiner om arbetstagare uppträder påverkad i arbetet 
 Rutiner för bruk av alkohol och droger på arbetet 
 Personals uppgifter för bemötande av personer med missbruksproblem 
 Hur arbetsledningen kan arbeta förebyggande 
 Plan för uppföljning och/eller utvärdering 
 Något annat, nämligen       

 
5. Vem har i huvudsak genomfört det praktiska arbetet med att ta fram policyn? (Flera svar möjliga) 

 Alkohol- och drogsamordnaren  Förvaltningarna gemensamt 
 Personalchef/ansvarig   Någon annan, nämligen         
 Kommunstyrelsen 

 
6. Har policyn någon praktisk användning? (Flera svar möjliga) 

 Ja, om problem uppstår  Nej 
 Ja, på annat vis – nämligen       

 
7. Har någon typ av uppföljning av alkohol- och drogpolicyn gjorts?  

 Ja  Nej 
 
Om ja, var vänlig beskriv kortfattat hur uppföljningen har gått till och vad den lett till 
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8. Finns det utöver ovanstående policy ett konkret handlingsprogram för hantering av alkohol- och 
drogfrågor inom kommunen som arbetsplats? 

 Ja  Nej  gå till fråga 13 
 
Ev. kommentar       
 
9. Vad innehåller handlingsplanen? (Flera svar möjliga) 

 Arbetsgivarens syn på och förhållningssätt till alkohol och droger på arbetsplatsen 
 Arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller droger 
 Regler och rutiner om arbetstagare uppträder påverkad i arbetet 
 Rutiner för bruk av alkohol och droger på arbetet 
 Personals uppgifter för bemötande av personer med missbruksproblem 
 Hur arbetsledningen kan arbeta förebyggande 
 Plan för uppföljning och/eller utvärdering 
 Något annat, nämligen       

 
Ev. kommentar       
 
10. Vem har i huvudsak genomfört det praktiska arbetet med att ta fram handlingsplanen? (Flera svar 
möjliga) 

 Alkohol- och drogsamordnaren 
 Personalchef/ansvarig 
 Kommunstyrelsen 
 Förvaltningarna gemensamt 
 Någon annan, nämligen         

 
11. Har handlingsplanen någon praktisk användning? (Flera svar möjliga) 

 Ja, om problem uppstår   Nej 
 Ja, på annat vis – nämligen       

 
12. Har någon typ av uppföljning av handlingsplanen gjorts?  

 Ja  Nej 
 
Om ja, var vänlig beskriv kortfattat hur uppföljningen har gått till och vad den lett till 
           
 
B. Praktiska förutsättningar för alkoholprevention på arbetsplatsen 
 
13. Hur viktigt anser du att det är inom organisationen med insatser som berör de kommunalt anställdas 
alkoholvanor och riktar sig till… 
 
mycket         ganska              mindre                   inte alls            vet 
viktigt          viktigt               viktigt                     viktigt                 ej 
    
a)… all personal                      
 
b)… personal med risk  
för alkoholproblem                     
 
c)… personal med   
alkoholproblem                      
  
14. Har ni genomfört generella förebyggande insatser för all personal i kommunen? (Flera svar möjliga) 

 Ja, information till anställda 
 Ja, utbildning av anställda 
 Ja, minskning av tillgången av alkohol 
 Ja, läkarundersökningar 
 Ja, nämligen        
 Nej 
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Om ja, beskriv närmare innebörden av de förebyggande insatserna 
      
 
15. Tycker du personligen i din yrkesroll att det finns någon anledning att initiera alkoholförebyggande 
insatser inom kommunen som arbetsplats? 

 Ja   Nej  Vet ej 
 
Vänligen motivera ditt svar!       
 
16. Tror du att kommunledningen tycker att det finns någon anledning till att initiera 
alkoholförebyggande insatser inom kommunen som arbetsplats? 

 Ja   Nej  Vet ej 
 
Vänligen motivera ditt svar!       
 
17. Hur bedömer du de praktiska förutsättningarna (ekonomiskt, politiskt o.s.v.) att för din kommun 
prioritera alkoholpreventivt arbete inom kommunen som arbetsplats  i förhållande till andra frågor 
(arbetsmiljö, t.ex.) 

 Mycket goda möjligheter 
 Goda möjligheter 
 Begränsade möjligheter 
 Mycket begränsade möjligheter 
 Vet ej/kan ej bedöma 

 
Vänligen motivera ditt svar!       
 
18. Anser du att alkoholpreventivt arbete prioriteras hos kommunen som arbetsgivare? 

 Ja   Nej 
 
Vänligen kommentera ditt svar!       
 
19. Hur bedömer du din egen kompetens att planera och initiera alkoholpreventiva åtgärder inom 
arbetslivet? 

 Mycket god 
 God 
 Begränsad 
 Mycket begränsad 
 Vet ej/kan ej bedöma 

 
Vänligen motivera ditt svar!       
 
C. Frågor om alkohol- och narkotikatester på anställda inom kommunen 
 
20. Använder ni er av narkotikatester? 

 Ja 
 Vi har möjlighet, men ej haft anledning att testa 
 Nej  
 Har använt, men upphört. Varför?                            gå till fråga 23 

 
21. Vilken typ av tester använder ni? (Flera svar möjliga) 

 Vid nyanställningar 
 Slumpmässiga kontroller 
 Vid stark misstanke (t.ex. luktar, ragglar, sluddrar) 
 Vid svag misstanke (t.ex. sena ankomster, hög frånvaro, koncentrationssvårigheter) 
 Vid olycksfall 
 I samband med hälsokontroller 
 Annat, nämligen       

 
22. Är ni nöjda med narkotikatesterna? 

 Ja  Nej 
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Om nej, varför är ni inte nöjda och kommer ni i så fall att upphöra med testerna? 
      
23. Använder ni er av alkoholtester? 

 Ja, utandningsprov 
 Ja, blodprov 
 Ja, utandningsprov och blodprov 
 Vi har möjlighet, men ej haft anledning att testa 
 Har använt, men upphört. Varför?                          gå till fråga 26 
 Nej  

 
24. Vilken typ av tester använder ni? (Flera svar möjliga) 

 Vid nyanställningar 
 Slumpmässiga kontroller 
 Vid stark misstanke (t.ex. luktar, ragglar, sluddrar) 
 Vid svag misstanke (t.ex. sena ankomster, hög frånvaro, koncentrationssvårigheter) 
 Vid olycksfall 
 I samband med hälsokontroller 
 Annat, nämligen       

 
25. Är ni nöjda med alkoholtesterna? 

 Ja  Nej 
 
Om nej, varför är ni inte nöjda och kommer ni i så fall att upphöra med testerna? 
      
 
D. Arbetsplatsprevention i lokalt alkohol- och drogförebyggande arbetet 
 
26. Finns det några kontaktytor mellan arbetet med alkoholfrågor inom kommunen som arbetsgivare och 
det alkohol- och drogförebyggande arbetet inom kommunen som helhet? (Flera svar möjliga) 

 Ja, samarbete 
 Ja, informationsutbyte 
 Nej 

 
Ev. kommentarer      
 
27. Finns det ett alkohol- och drogpolitiskt program som gäller hela kommunen? 

 Ja  Nej   Vet ej 
 
28. Finns det ett specifikt preventivt område som är inriktat på alkohol i arbetslivet i kommunens alkohol- 
och drogpreventiva arbete? (Flera svar möjliga) 

 Ja, berör arbete gentemot kommunens anställda 
 Ja, berör arbete gentemot andra (privata t.ex.) arbetsplatser inom kommunen 
 Nej 
 Vet ej 

 
Om ja, vänligen beskriv kortfattat programområdet           
     
29. Finns konkreta planer för att sprida erfarenheter av alkohol- och drogpreventivt arbete mellan 
kommunen som arbetsgivare och andra arbetsgivare inom kommunen? 

 Ja  
 Nej 
 Vet ej 

 
Om ja, var vänlig beskriv kortfattat dessa planer      
 
Tack för din medverkan! 
Nedan kan du lämna kommentarer, synpunkter eller annan information om du så önskar 
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