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Sammanfattning 

Alkoholkonsumtion för med sig många negativa konsekvenser för såväl samhälle som 

arbetsgivare. Trots detta tycks alkoholen ha en självklar plats på de svenska arbetsplatserna. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken roll alkohol i samband med arbetet spelar 

samt hur denna roll uppfattas av de anställda. Detta undersöks kvalitativt genom tio 

semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma personer på olika arbetsplatser. Resultatet 

från studien har haft teorin om socialkonstruktivism som utgångspunkt och därefter 

analyserats tematiskt utifrån teorier om framför allt organisations- och alkoholkultur, samt 

konventioner och attityder.   

 

Denna studie visar att alkoholens roll skiljer sig mellan organisationerna, vilket tyder på att 

företag i regel har olika kulturer. Detta innebär att en alkoholkultur skapas inom 

organisationen och beror på de olika attityder och värderingar som finns där. I resultatet kan 

dock även vissa likheter i alkoholens roll och de anställdas attityd till detta utläsas. Detta tyder 

på att det finns en samhällelig alkoholkultur eller konvention om alkoholens roll. Alkoholen 

har i samtliga organisationer en roll som socialt redskap för ökad samhörighet och trivsel och 

upplevs därmed generellt som någonting positivt. Det finns även en allmängiltig medvetenhet 

kring alkoholens negativa aspekter. Problemen upplevs dock finnas någon annanstans.  

 

Nyckelord 

Alkohol, alkoholkultur, organisationskultur, alkohol på arbetsplatsen, konventioner, 

personalfest 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studiens undersökta ämne. Vidare redogörs för 

problembakgrunden, vilken leder fram till studiens forskningsfråga och syfte. Avslutningsvis 

presenteras de avgränsningar som gjorts samt en disposition för uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Nio av tio svenskar över 15 år dricker alkohol, vilket efter Danmark är den högsta siffran i EU 

(Europabarometern, 2010:8). Cirka 13 % av svenskarna uppskattas också ha riskabla 

alkoholvanor, alltså ett bruk som innebär ökade risker för fysiska, psykiska eller sociala 

konsekvenser, men utan att missbruk föreligger (SOU 2011:35). Dessutom uppskattades 330 

000 svenskar missbruka alkohol år 2011, vilket innebär ett skadligt bruk som leder till 

funktionsnedsättningar eller lidande (ibid.). Antalet individer med missbruk eller som är 

beroende av alkohol uppskattas ha ökat markant sedan 1960-talet (ibid.). Enligt Heldmark 

(2005) ökade alkoholkonsumtionen överlag i Sverige med ca 30 % från år 1996 till 2004 och 

har därefter stannat på samma höga nivå fram till år 2004 då konsumtionen ökade ytterligare 

(Kraus et al. 2015). Den ökade alkoholkonsumtionen antas även innebära en ökad konsumtion 

i samband med arbetet, antingen vid organiserade tillfällen med företaget men också vid rent 

privata tillställningar efter arbetstid med arbetskamrater (Heldmark, 2005).  

 

Alkohol för med sig många kända hälsorisker och innebär stora kostnader. År 2008 

beräknades alkoholkonsumtionen kosta samhället 49 miljarder kronor (SOU 2011:6). Det är 

dock inte bara samhället som betalar priset för konsumtionen. Även arbetsgivare svarar för en 

stor andel av kostnaderna genom sjukersättning, extra personal p.g.a. frånvaro osv. Även de 

kollegor som är kvar på arbetsplatsen kan påverkas genom ökad arbetsbörda då frånvarande 

kollegors arbetsuppgifter ska täckas eller vikarier informeras om arbetsuppgifterna (Boman et 

al. 2005). Mellan 15 och 30 % av alla sjukskrivningar beräknas vara relaterade till alkohol 

eller drogkonsumtion, såväl som var fjärde arbetsplatsolycka. Alkoholen påverkar också de 

anställdas produktivitet negativt och kan därmed föra med sig minskade intäkter för 

arbetsgivaren (Prop. 2005/06:30:70). 
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Trots de stora hälsoriskerna och kostnaderna för arbetsgivare tycks alkoholen ha en plats på 

de svenska arbetsplatserna. Vad gäller kostnaderna för arbetsgivare kopplade till anställdas 

bruk av alkohol saknas fullständiga uppskattningar. Endast så kallade “dagen-efter”-effekter, 

det vill säga förlorad arbetsförtjänst, minskad produktivitet samt andra brister i 

arbetsutförandet, har dock beräknats kosta cirka 15 000 kronor per anställd med riskbruk varje 

år (Hermansson, 2004). Arbetsgivare har också ett ansvar för arbetstagarna avseende 

alkoholbruk och en skyldighet att arbeta förebyggande mot alkoholproblem (SOU 2011:35). I 

en undersökning som tidningen Kollega gjort bland unionens medlemmar angav 78 % att de 

brukar bli bjudna på julfest av sin arbetsgivare och 88 % av dessa angav att det då serverats 

alkohol. 75 % angav dessutom att de sett någon kollega bli för full på festerna (Kollega, 

2012). Enligt dessa siffror är det alltså en majoritet av företagen som väljer att bjuda på 

alkoholhaltig dryck vid evenemang kopplade till arbetet. Samtidigt visar samma undersökning 

att en av tio medvetet valt att undvika dessa tillställningar på grund av alkoholen. En liknande 

undersökning av tidningen Arbetsliv visar att 25 % av respondenterna i undersökningen hade 

föredragit att alkohol uteslöts från dessa tillställningar (Arbetsliv, 2008). 

 

I en artikel om alkoholservering på arbetsplatsen skriver Heldmark (2005) att alkoholen åter 

har gjort entré på arbetsplatsen. I artikeln framgår att ”barhäng” används som en social 

kontaktyta för samtliga medarbetare som anser att sammanhållning stärks och kontaktytor 

ökar. I samma artikel berättar arbetslivsforskaren Dan Porsfelt att de som inte kan eller vill 

delta på sådana tillställningar missar en viktig arena för både beslutsfattande och skapande av 

tillit mellan kollegor. Om en nyanställd konsumerar alkohol eller inte kan i ett företag med 

stark alkoholkultur vara avgörande för framtiden i företaget. Aktiviteter kring arbetet anses 

ofta som positiva för företaget och motiveras i regel av ökad sammanhållning och trivsel på 

företaget (Porsfelt, 2004). Att 75 % i Arbetslivs undersökning inte angett att de föredrar att 

alkoholen utesluts indikerar också att det finns en majoritet som är positiva till alkohol i dessa 

sammanhang. Det kan inte uteslutas att alkoholen i sig har en positiv effekt på dessa 

tillställningar, men den kan också ha en uteslutande effekt på de människor som vill eller av 

olika anledningar behöver undvika den. Varför och i vilken mängd alkohol serveras och 

konsumeras på olika tillställningar i samband med arbetet är svårt att fullt ut besvara. Det kan 

delvis bero på uttalade regler i företagets alkoholpolicy men även dolda faktorer som attityder 

eller organisationskultur.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade intervjuer på olika arbetsplatser förstå 

vilken roll alkohol i samband med arbetet spelar och hur de anställda uppfattar detta. Syftet är 

även att bidra med kunskap och ökad förståelse inom ämnet alkohol i arbetslivet och 

möjliggöra för fler aktiva val med beaktande av både positiva och negativa aspekter av 

alkoholkonsumtion. Med ovan nämnda problemformulering och syfte som grund har följande 

frågeställning formulerats för studien:  

 

Vilken roll har alkoholen på arbetsplatsen och hur ställer sig de anställda till företagens 

alkoholkultur?  

 

1.3 Avgränsningar 

Begreppet roll är väldigt brett och för att fullt ut förstå alkoholens roll hade en mycket 

omfattande studie krävts. Vi har dock valt att enbart studera detta från de anställdas perspektiv 

samt behålla begreppet roll i frågeställningen. Studien behandlar därför endast de anställdas 

uppfattningar av den roll alkoholen har på respektive arbetsplats. Hur ledning och chefer på 

företag ser på detta hamnar därför utanför studien, trots att detta sannolikt skulle vara av 

relevans för resultatet. Alkohol på arbetsplatsen kan tolkas på olika sätt. I denna studie syftar 

det inte till konsumtion av alkohol under arbetstid utan allt annat bruk som kan kopplas till 

arbetet. Även hur de anställda ställer sig till alkoholkulturen är ett brett begrepp. I denna 

studie omfattas det av respondenternas egna reflektioner kring när och hur alkohol 

konsumeras.  

  

1.4 Disposition 

Det kommande kapitlet behandlar studiens teoretiska referensram och börjar med tre teorier 

som har ansetts relevanta för studien. Vidare följer den tidigare forskning inom ämnet alkohol 

på arbetsplatsen och kultur som kan kopplas till studiens syfte. I det tredje kapitlet redogörs 

för studiens vetenskapsteoretiska förhållningssätt samt den övergripande metod som använts 

över hela arbetets gång. Följande kapitel är resultat och analys i vilket studiens empiriska 

resultat redogörs för och kopplas samman med de teorier och tidigare forskning som 



 

4  

presenteras i kapitel 2. Det sista kapitlet är en diskussion byggd på studiens syfte där 

frågeställningen besvaras och de mest framstående resultaten diskuteras. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel redogörs för studiens teoretiska ramverk. Inledningsvis går vi igenom tre för 

studien grundläggande teorier, vilket följs av den tidigare forskning inom området som kan 

kopplas till studiens syfte. 

 

2.1 Teori 

Socialkonstruktivism 

Hur alkohol används i samband med arbetsplatsen och vad de anställda har för uppfattning 

om detta kan undersökas och analyseras utifrån flera teorier. Till denna studie ansågs 

socialkonstruktivism lämplig som grundläggande teori. Socialkonstruktivismen som begrepp 

introducerades av Burger och Luckmann som ett sätt att förklara människors sociala 

verklighet. Enligt socialkonstruktivismen är verkligheten socialt skapad genom interaktion 

mellan människor (Burr, 2003). Verkligheten som skapas tas för givet av människorna som 

lever i den. Detta kommer till uttryck i språket såväl som i människors beteendemönster, 

vilket i sig bidrar till att bibehålla den verklighet som skapats (Berger & Luckmann, 1966). 

För denna studie står den sociala verkligheten kring alkohol i fokus. Alltså antas det att 

förväntningar om vad som anses vara brukligt och accepterat kring alkohol vara socialt 

konstruerat. Studier med utgångspunkt i socialkonstruktivismen intresserar sig därmed för hur 

verkligheten uppfattas av aktörerna i den (Burr, 2003). 

 

Socialkonstruktivismen står i kontrast till essentialismen som istället antar att verkligheten är 

absolut och därför endast kan observeras. Aktörer som agerar på samma arena skulle enligt 

essentialismen alltså antas ha liknande uppfattningar då det som uppfattas är oberoende av 

aktörerna (Burr, 2003). För denna studie antas organisationskulturer och konventioner kring 

alkohol vara socialt skapade och vara beroende av aktörernas tolkningar.  

 

Scheins kulturella nivåer 

Kultur kan vara mer eller mindre synlig och uttalad. Inom vissa organisationer kanske den 

inte märks alls, men det finns alltid någon form av kultur inom en organisation. Kultur i detta 
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sammanhang kan förklaras och uppfattas på olika sätt. Vanligt är dock att det förklaras som 

de normer och värderingar som ligger till grund för hur individer handlar i olika situationer. 

Organisationskultur är alltså till stor del en produkt av medarbetares attityder, normer och 

beteenden. Inom organisationer finns ofta både formella och informella ramverk för de 

anställda att rätta sig efter (Kronstam, 2002). För att fullt förstå en organisations kultur kan 

det vara relevant att se till traditioner, ritualer och rutiner då dessa kan spegla vad som är 

legitimt och tillåtet inom organisationen (Philipson, 2004). 

 

Enligt Schein (2010) beror en organisations kultur till stor del på dess ledares attityder, 

värderingar och normer. Schein påpekar dock även att organisationskulturen påverkar ett 

ledarskap. I samma artikel definieras organisationskultur som ”Ett mönster av delade 

gemensamma antaganden som gruppen lärt sig (...) och som har fungerat bra nog för att 

anses som sanna, och därför blir lärda till nya gruppmedlemmar som det korrekta sättet att 

uppfatta, tänka och känna inför denna typ av problem.” [Schein, 2010:18]  

 

Organisationskultur kan enligt Schein (2010) delas in i tre kulturella nivåer; artefakter, 

uttalade värderingar och grundläggande antaganden. För att förstå en organisations kultur i 

sin helhet måste samtliga nivåer beaktas. Artefakter är det som kan ses, kännas och höras. 

Exempel på artefakter inom en organisation kan vara inredning, klädkoder och logotyper som 

kopplas till organisationen, men även vanliga handlingar såsom fikapauser, skämt och 

belöningar. Även om dessa kan tänkas vara enkla att observera och förstå menar Schein att 

det är viktigt att se bortom artefakterna och i stället analysera bakomliggande normer och 

värderingar. Att alltid ha mousserande på kylning eller att någon skickas till Systembolaget 

inför veckans after work kan vara exempel på rutiner som tyder på en delad positiv attityd till 

alkohol i samband med arbetsplatsen.  

 

Uttalade värderingar kan exempelvis vara sociala principer, mål och strategier, samt 

moraliska och etiska riktlinjer. Dessa kan till och med finnas nedskrivna på officiella 

styrdokument och ligger ofta till grund för de anställdas beteende. Uttalade värderingar kan 

bildas inom en organisation genom att en ledande medarbetare förmedlar sina egna 

värderingar. När majoriteten inom organisationen ser dessa värderingar som sina egna och 

efterlever dem blir de så småningom uttalade (Schein, 2010). En sådan uttalad värdering eller 

tillvägagångssätt som visar sig vara det mest effektiva kan med tiden bli en självklarhet inom 

organisationen, det har då blivit ett grundläggande antagande. Denna nivå är mer abstrakt än 
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de tidigare och kan vara svår att greppa då inte alla antaganden är medvetna. Grundläggande 

antaganden kan vara relationer mellan organisation och omvärld eller hur man löser konflikter 

(Schein, 2010). De två senare nivåerna, uttalade värderingar och grundläggande antaganden, 

kan skilja sig åt inom en organisation. Exempelvis kan en alkoholpolicy visa på en 

begränsande inställning gentemot alkohol i samband med arbetet, samtidigt som det är en 

självklarhet att företaget bjuder på vin till maten på personalfesten.  

 

Konventioner  

En annan form av socialt skapade regler är det som Becker (1974) skriver om som 

konventioner. Konventioner är socialt skapade regler och mallar för ett visst beteende som 

kan finnas såväl i samhället som i en organisation. När en grupp människor ska göra 

någonting för första gången skapas en lösning för hur det ska göras och hur resultatet ska bli. 

Om exempelvis en arbetsgrupp ska göra någonting som aldrig gjorts förut kommer gruppen 

behöva bestämma vad som ska göras, vem som ska göra vad och vilket resultat som förväntas. 

När samma typ av uppgift återkommer och löses på ett liknande sätt skapas gemensamma 

mallar och förväntningar på hur dessa frågor ska besvaras, dessa mallar etableras och en 

konvention skapas. På så sätt behöver inte alla frågor diskuteras varje gång utan fokus kan 

istället läggas på nya frågor. Konventioner påverkar på så sätt beteenden och attityder genom 

att skapa en norm för hur det ska eller brukar vara. De tolkas som “verklighet” och det som 

skapas i enlighet med konventionen blir accepterat och tolkas som normalt. För att få ett 

exceptionellt resultat krävs dock i regel att någonting görs annorlunda (Becker, 1974). 

 

I en organisation, såsom ett företag, finns många olika konventioner. Alkoholens roll och de 

attityder som finns gällande alkohol kan ses som uttryck för konventioner vars ursprung både 

kan vara organisationen i sig, men också samhället i stort. De anställdas agerande och 

attityder påverkas av dessa, men konventionerna påverkas också till viss del av attityder och 

människors agerande. Detta eftersom konventioner är föränderliga då aktörerna genom att 

aktivt göra något annorlunda, som tidigare tagits för givet, på så sätt kan tvinga fram 

förändringar.  
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2.2 Tidigare forskning 

Arbetsliv och alkohol 

Alkohol och goda resultat i arbetet går enligt Lenz (1985) inte hand i hand. Det kan vara svårt 

att upptäcka signaler på alkoholmissbruk på arbetsplatsen då sinnebilden av en missbrukare 

sällan stämmer överens med det verkliga fallet. Det är då inte ovanligt att givna signaler på 

missbruk i vår närhet medvetet eller omedvetet filtreras bort (Ljung, 2007).  

 

Det är inte endast ur ett hälsoperspektiv det är lönsamt att förebygga missbruk, utan även ur 

ett kostnadsperspektiv. En anställd med alkoholproblem kostar företaget ca 2,5 % av den 

totala lönesumman i form av slarv och korttidsfrånvaro samt nödvändiga omplaceringar och 

kostnader för rehabilitering (Hermansson, 2004). Alkoholproblem bland kollegor innebär 

även en negativ påverkan i form av minskade utvecklingsmöjligheter för övriga inom 

organisationen. Detta beror på behovet av att informera vikarier om arbetsuppgifter alternativt 

en förhöjd arbetsbelastning om vikarier inte är en möjlighet. Missbruk av alkohol kan även 

generera oro och frustration hos samtliga inom organisationen, vilket kan påverka relationer 

och arbetsmiljö negativt (Vision, 2013).  

 

Alkoholpolicy 

I de flesta organisationer finns en formellt utformad alkoholpolicy vilken informerar de 

anställda om vad som förväntas av dem i frågan. Denna policy ska vara framtagen i 

samförstånd mellan de parter som representerar både organisation och anställda (Hermansson, 

2004). Alkoholpolicyn är delvis en förebyggande insats för de som ännu inte utvecklat ett 

beroende där tillåten serverad mängd eller alkoholhalt vid organisationens tillställningar 

specificeras. Det bör även finnas en handlingsplan för när en kollega uppträder påverkad av 

alkohol eller annat berusningsmedel under arbetstid (AFS 1994:1). Förebyggande arbeten 

inom en organisation hjälper dock inte alltid, det är därför viktigt att en drabbad anställd i 

enlighet med policyn får stöd från sin arbetsgivare för att så småningom komma tillbaka till 

sin tjänst (Vision, 2006). Trots att organisationer enligt lag ska ha en alkoholpolicy var det år 

2004 hela 20 % av alla tillfrågande företag som inte hade någon. I samma undersökning 

framkom att majoriteten av de tillfrågade företagen inte ansåg att förebyggande insatser mot 

anställda var viktigt. Vidare hade endast 40 % av företagen en handlingsplan för hur 

alkoholproblem ska hanteras (Eriksson & Sandberg, 2004). 
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Lenz (1985) skriver om hur svårt det kan vara att förankra en restriktiv alkoholpolicy på en 

arbetsplats där en högre alkoholtolerans finns. Ledare inom en organisation har stort 

inflytande över attityd och kultur. Efterlevs en alkoholpolicy inte av dem är den i princip 

funktionslös. Utöver formell kontroll i form av alkoholpolicy på arbetsplatsen utövas ofta 

även social kontroll av vänner, familj och kollegor (Storbjörk, 2006). 

 

Attityder till alkoholbruk 

Beckers konventioner (1974) och Scheins kulturella nivåer (2010) kan synas konkret på olika 

sätt inom en organisation. Ett exempel är utmärkande attityder som kan finnas på 

arbetsplatsen. Attityd kan förklaras som ett förhållningssätt eller inställning till ett objekt, 

vilket kan vara både konkret eller abstrakt. En individs attityd till ett objekt har en direkt 

påverkan på individens beteende och agerande i samband med interaktion med objektet 

(Kashima & Lewis, 2000). Trollestad (2000) menar att attityder kan liknas vid värderingar, 

alltså ett ställningstagande i en värdefråga. Det är inte alltid vi är medvetna om varför vi beter 

eller förhåller oss till ett objekt på ett visst sätt. Attityder, värderingar och normer grundas 

genom social interaktion eller observation av andra genom hela livet. Vidare förändras och 

utvecklas attityder i samband med att de sociala sammanhang vi befinner oss i förändras. I 

nya interaktioner tar vi till oss ny kunskap, vilket kan generera ett helt nytt förhållningssätt 

(Knippenberg, 2000).  

 

I arbetslivet finns olika attityder till alkoholbruk då de beror på de sociala normer gällande 

alkohol som finns inom organisationen. På en arbetsplats där ledande individer eller 

majoriteten av kollegor exempelvis har en starkt avhållsam inställning till konsumtion av 

alkohol är det sannolikt att en liknande attityd finns genomgående i hela organisationen. En 

annan attityd än den norm som skapats i gruppen kan generera oenigheter och försvåra socialt 

umgänge (Cooper & Stone, 2000). Det är dock inte alltid som beteende är ett resultat av 

attityd, det finns till och med tillfällen då dessa är varandras motsats. Ett tydligt exempel på 

detta är rökares attityder till rökning. Falomir Pichastor et al. (2000) skriver i sin artikel om en 

attitydundersökning bland rökare som visar på att majoriteten av rökarna anser att rökning är 

farligt och att de borde sluta. Ändock fortsätter de och beteendemässigt ser de ut att ha en 

positiv attityd gentemot rökning. Detta innebär att negativa normer och attityder till alkohol 
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inte alltid innebär att de faktiskt efterlevs och att alkohol ändå har en central roll i 

sammanhanget. 

 

Alkoholkultur 

Inom alla organisationer finns någon form av organisationskultur, delade attityder, 

värderingar och normer som ligger till grund för anställdas beteende i olika situationer 

(Kronstam, 2002). En organisations kultur påverkar de anställda inom flera områden och 

ligger allt som oftast till grund för organisationens alkoholkultur. Roman & Blum (2002) 

menar exempelvis att i ett förebyggande arbete, exempelvis genom skapandet av en 

alkoholpolicy, är det vanligt att fokus ligger på att förändra individen. I ett sådant arbete bör i 

stället organisationskulturen lyftas fram, det är normer och beteenden som formats bland de 

anställda som bör förändras. Organisationskultur framhävs av Abrahamsson (1999) som en av 

de främsta påverkande faktorerna för anställdas alkoholkonsumtion. Även Pidd et al (2006) 

beskriver kulturen på arbetsplatsen som en viktig aspekt för att förstå och lyckas påverka 

anställdas dryckesmönster och attityd till alkohol. I arbetsplatsens kultur finns ofta 

värderingar och normer om vad som anses vara socialt accepterat, alltså när det är okej att 

dricka samt vilka mängder. Sambandet mellan organisationskultur och anställdas 

dryckesvanor går i båda riktningarna, kulturen kan antas påverka alkoholkonsumtionen vilken 

i sin tur kan påverka kulturen. En förklaringsmodell över detta samband finns skapad av Pidd 

et al. (2006) i vilken det är tydligt att organisationskulturen spelar en mycket central roll.  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Pidd, (2003:17) En hypotetisk modell av relationen mellan arbetskulturen och alkoholbruk.  
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I denna modell framgår det bland annat att de anställdas alkoholvanor beror på den 

existerande organisationskulturen. Detta innebär att det egentligen inte är de anställdas 

individuella kunskap, attityd och beteende som ligger till grund för en alkoholkultur. För att 

förstå en alkoholkultur bör man se till de existerande normer och beteendemönster kopplade 

till alkohol (Pidd et al., 2006). Detta kan exempelvis vara den generella inställningen till after 

work, vad som anses ingå på en personalfest eller om alkohol vanligen finns på kontoret.  

 

Det finns i dag tecken på att den svenska alkoholkulturen har utvecklats till att bli 

gränsöverskridande mellan arbete och fritid, det är inte längre självklart att alkohol inte hör 

hemma i arbetslivet (Vision, 2013). Det är inte ovanligt att alkohol används som ett socialt 

redskap för att “lätta upp stämningen” vid exempelvis personalfester och konferenser. Det är 

inte heller ovanligt att chefer anser det vara naturligt att konsumera alkohol vid affärsmöten, 

vissa yrkeskulturer uppmuntrar till och med en högre alkoholkonsumtion vilket riskerar 

påverka de anställdas dryckesvanor både i samband med och utanför arbetet (Sonnenstuhl, 

1996). 

 

Alkohol som socialt redskap 

Sigfridsson (1999) skriver om hur alkoholen används som ett socialt hjälpmedel vid sociala 

interaktioner mellan kollegor vid sidan av arbetet. Alkoholen fungerar där som en markering 

mellan arbete och fritid där alkoholkonsumtion hör till fritiden. Kollegor bygger privata 

relationer vid sidan av arbetet kring alkoholen, varför alkoholen också får en viktig roll för 

dessa relationer. Även Porsfelt (2004) skriver om detta som after work, vilket han definierar 

som kollegor som går ut på krogen efter arbetsdagens slut och dricker alkohol tillsammans. 

Både Sigfridsson (1999) och Porsfelt (2004) skriver om den sociala aspekten av alkohol där 

människor samlas över den på ett sätt som främjar relationerna mellan människor.  
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3. Metod 

 

I detta kapitel redogörs för och diskuteras studiens vetenskapsteoretiska förhållningssätt samt 

den övergripande metod som använts över hela arbetets gång.  

 

 

3.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

För att besvara studiens forskningsfråga: “Vilken roll har alkoholen på arbetsplatsen och hur 

ställer sig de anställda till företagens alkoholkultur?”, har vi valt att genomföra en kvalitativ 

studie med tio respondenter på varierande arbetsplatser inom både privat och offentlig sektor. 

Till en början ansågs en kvantitativ metod vara fördelaktig för att med exempelvis en enkät ha 

möjlighet att samla in betydligt fler svar och därmed få en större möjlighet att generalisera 

studiens resultat. Dock kan alkohol på arbetsplatsen vara ett känsligt ämne vilket skulle kunna 

påverka svarsfrekvensen. En kvalitativ studie ger även möjligheten att ställa följdfrågor vilket 

förmodades vara till fördel i en intervju om något känsligt. Det ger även forskaren möjlighet 

att bygga upp ett större förtroende och att respondenten därmed utvecklar svaren ytterligare. 

Då vi i denna studie vill undersöka individers uppfattningar och försöka förstå vad anställda 

på olika arbetsplatser har för inställning till alkohol i samband med arbetet ansågs en 

kvalitativ studie i slutändan vara det bästa alternativet. Att låta respondenterna själva berätta 

om hur de upplever alkoholkulturen inom företaget stämmer även väl överens med valet av 

socialkonstruktivism som grundläggande teori eftersom endast aktörerna själva kan ha en 

uppfattning om den socialt skapade verkligheten. Detta tyder på att det metodval vi gjort är 

relevant för syftet och frågeställningen, vilket bör innebära en ökad validitet. Då ämnet är 

känsligt finns en risk för att respondenterna inte svarat ärligt på alla frågor. En hög reliabilitet 

kan därmed vara svårt att uppnå. Dock har vald metod ansetts ge största möjlighet att få svar 

på studiens frågeställning.   

 

En kvalitativ studie handlar till stor del om att förstå den individuella verkligheten där svaret 

på forskningsfrågan framkommer genom tolkning och förklaring av respondentens 

uppfattning (Ahrne & Svensson, 2011). Vanliga datainsamlingsmetoder vid en kvalitativ 

studie kan vara observationer, intervjuer eller fokusgrupper. Datainsamling kan även ske 

genom en blandning av dessa (Bryman 2011). Den analysmetod som vanligen används vid 
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kvalitativa studier är den induktiva. Analysmetoden innebär att insamlad data utgör grunden 

för vidare analys och förklaringsmodell. En studies analysmetod kan även vara deduktiv, 

vilket innebär att forskaren utgår ifrån en teori och testar en egen hypotes på verkligheten. Det 

är dock även möjligt att utföra en studie influerad av både den induktiva och deduktiva 

analysmetoden, detta kallas då för en abduktiv (Bryman, 2011). Då denna studie grundas i 

välkända teorier om socialkonstruktivism, konventioner och organisationskultur men i 

efterhand är anpassad efter respondenternas svar och inställning till alkohol kan denna studies 

analysmetod anses vara just abduktiv.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 

För att besvara vår fråga om alkoholens roll på arbetsplatsen ansågs det relevant att utföra ett 

flertal intervjuer med respondenter på olika arbetsplatser och inom olika sektorer. Viss 

spridning bland arbetsplatserna önskades för att öka chansen till en mer representativ bild av 

den svenska arbetsmarknaden. Ett flertal individer på slumpmässigt utvalda arbetsplatser av 

olika storlek kontaktades med frågan om de eller någon annan inom organisationen ville ställa 

upp på intervju. Sammanlagt fick vi jakande svar från 10 olika individer med varierande 

ansvarspositioner på 6 olika arbetsplatser, vilket ansågs vara tillräckligt.  

 

3.3 Urvalsprocess 

För att besvara vår frågeställning kan studien konstrueras på flera olika sätt. Ett alternativ 

hade exempelvis varit att genomföra hela studien på ett enda företag. Detta ansågs dock 

riskabelt då det resultatet hade kunnat visa på ett mönster som inte på något sätt representerar 

arbetsmarknaden i stort. Att komma fram till ett resultat som på något plan kunde 

generaliseras upplevdes då mer intressant. Ett annat alternativ var att uteslutande intervjua 

chefer eller anställda med ledande positioner för att eventuellt få ett bredare perspektiv från 

respektive arbetsplats. Att intervjua chefer hade även varit av intresse då de, enligt bland 

annat Schein (2010), har en betydande roll vid formande av kultur inom en organisation. 

Detta alternativ uteslöts dock tidigt då chansen att vi skulle få tillräckligt många respondenter 

ansågs vara för liten.  
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Både i val av företag samt val av respondenter har vi använt oss av en blandning mellan 

snöbollsurval och självselektion. Detta då vi till en början kontaktade ett mycket stort antal 

individer med olika tjänster på skilda företag. Majoriteten av dessa hade vi någon form av 

koppling till, exempelvis att någon av oss kände en kollega. I och med detta finns likheter 

med ett snöbollsurval, vilket innebär att forskaren tar kontakt med ett fåtal individer som ger 

information om bekanta som forskaren kan kontakta (Bryman, 2011). Däremot fanns ingen 

förhoppning om att anställda med en viss typ av tjänst eller inom en viss sektor skulle ställa 

upp. Det fanns inte heller någon form av målstyrning när de yrkesverksamma individerna 

först kontaktades. Larsen (2007) nämner självselektion som urvalsmetod och menar att 

förfrågade individer själva väljer om de vill ställa upp på en intervju. Vid användande av 

självselektion som urvalsmetod är det viktigt att beakta vad det är som kan utmärka den grupp 

som väljer att svara och den grupp som väljer att inte svara. I detta fall kan exempelvis de som 

inte ser alkohol i arbetslivet som ett problem välja att ställa upp på en intervju vilket kan 

generera ett övervägande positivt resultat. Hade vi i stället använt oss av en 

enkätundersökning eller liknande finns å andra sidan en risk att bara de som upplever alkohol 

i arbetslivet som ett problem svarar. När frågan som undersöks är så känslig ansågs det 

viktigaste vara att få tillräckligt många respondenter. En blandning mellan snöbollsurval och 

självselektion ansågs därmed vara en rimlig urvalsmetod för denna studie.  

 

3.4 Datainsamlingsmetod 

Till denna studie är både primär och sekundär data insamlad. Den primära data är den data vi 

själva skapat genom intervjuer och transkribering. Denna data är skapad för att bidra till en 

förståelse för hur alkoholen används inom olika företag och branscher på arbetsmarknaden 

samt vilken inställning de anställda faktiskt har till detta. Vid en djupare förståelse för 

individers egna uppfattningar lämpar sig den kvalitativa forskningsmetoden med intervjuer 

(Ahrne & Svensson, 2011). För att respondenterna skulle ha möjligheten att utveckla sina svar 

samtidigt som vi skulle kunna ställa passande följdfrågor valde vi att genomföra 

semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att vi under intervjun utgick ifrån en mall med 

grundläggande frågor om de områden som ansågs vara relevanta för studien, samtidigt som en 

öppenhet för andra frågor och ämnen fanns (Bryman, 2011). Med denna intervjumetod ökar 

chansen att få med den information respondenten anser viktig, vilket ansetts betydelsefullt då 

studien syftar till att förstå respondenternas egna upplevelser. 
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Intervjuschemat (se bilaga 1) är utformat för att ge en tydlig bild av hur och när alkohol 

används i samband med arbetet samt vad respondenten har för tankar och åsikter om detta. 

Intervjufrågorna är även öppna för egen tolkning och egna exempel, berättelser och 

reflektioner uppmuntrades under hela intervjun. Majoriteten av intervjuerna ägde rum på 

respondentens arbetsplats men noga avskilt från avbrott eller medarbetare som kan råka höra. 

Ett par intervjuer ägde rum i cafémiljö och ytterligare ett par intervjuer ägde rum i 

respondentens hem. En fördel med att genomföra intervjun utanför arbetsplatsen kan vara att 

respondenten inte känner “chefens ögon i nacken”. Alla 10 intervjuer tog mellan 15 och 20 

minuter och spelades in för att därefter transkriberas. Under de flesta intervjuer hade vi 

möjlighet att vara två på plats vilket innebar att en intervjuade i första hand och den andra 

kunde stödanteckna och komplettera med följdfrågor. Det är viktigt att hålla sig kritisk till den 

primära datan, då respondenter kan missuppfatta frågan samt att forskaren omedvetet kan 

applicera egna värderingar i tolkningen av respondentens svar (Bryman, 2011). Denna risk 

har vi varit medvetna om under processen och aktivt reflekterat kring, både under insamling 

av data samt under analysprocessen.  

 

Den sekundära datan i denna studie är insamlad från andra forskare och författares 

publicerade artiklar och böcker. En fördel med att i början av en studie söka efter sekundär 

data inom ämnet är att det går snabbt att få en grundläggande uppfattning. Det är dock även 

viktigt att vara kritisk till sekundär data då den kan vara insamlad för en orsak och därmed 

inte överensstämma med studiens syfte. Datan kan även vara inaktuell och därmed 

missvisande (Bryman, 2011). För att denna data ska anses vara pålitlig har vi valt att använda 

oss av de artiklar och böcker som blivit citerade flertalet gånger.  

 

3.5 Presentation av respondenter 

Respondenterna 6, 7, 8 och 10 är anställda på samma företag men inom olika avdelningar. De 

har arbetat där mellan sex månader och tre år. Företaget är statligt och mellanstort i denna 

studie med cirka 200 anställda där de flesta sitter på kontoret under arbetsdagen. 

Respondenterna 3 och 4 är anställda på samma privata företag med cirka 30 anställda varav 

cirka hälften av de anställda inte sitter på kontoret. De har varit anställda i fyra år respektive 

åtta månader och arbetet innebär en del kundkontakt. Respondent 1 är anställd på det näst 
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största företaget i denna studie vilket är privat och har cirka 1600 anställda. Respondenten har 

arbetat där i cirka sju månader och allt arbete sker direkt ut mot kund. Respondent 2 har varit 

anställd på ett privat multinationellt företag de senaste 40 åren och jobbat på flera olika 

avdelningar. Respondent 5 arbetar på det största företaget i denna studie och har varit där i tio 

år. Detta företag är statligt och arbetet innebär kundkontakt. Respondent 9 är anställd på 

studiens minsta företag sedan två år tillbaka. Detta företag är privat och även det yngsta i 

studien.  

 

3.6 Kodning 

Efter insamling och transkribering av all data analyserades den primära datan tematiskt. En 

fördel med denna analysmetod är att datan analyseras vågrätt, alltså att allt material analyseras 

på en gång (Aspers, 2011). Att göra detta moment tillsammans innebar att vi samtidigt fick en 

uppfattning om både den primära och sekundära datan samt hur vi ville analysera och 

diskutera materialet. I den primära datan valdes fyra teman ut vilka ansågs vara 

återkommande i samtliga intervjuer samt ha en tydlig koppling till den teoretiska 

referensramen. Med dessa teman ansågs därmed en röd tråd vara möjlig att uppnå. Dessa fyra 

teman är alkoholens roll, uttalade värderingar, positiva aspekter samt negativa aspekter.  

 

En tematisk analys kan antingen vara deduktiv eller induktiv, det vill säga antingen bestämd i 

förväg eller framkommen utifrån det insamlade materialet. Det är dock inte ovanligt att 

blanda dessa metoder, vilket ger en abduktiv tematisk analys (Aspers, 2011). I och med att 

intervjumallen i denna studie är uppbyggd på fyra i förhand planerade teman, vilka i efterhand 

skrevs om för att passa respondenternas svar, kan denna studie tolkas ha en abduktiv tematisk 

analys.  

 

3.6 Etiska överväganden  

Vid all forskning är det av stor vikt att överväga de etiska aspekterna av studien. Detta blir 

ännu viktigare då studien behandlar människor, vilket innebär risker för att någon ska komma 

till skada. Denna studie behandlar människors upplevelser och uppfattningar av alkohol, 

vilket är ett ämne som är känsligt, inte minst i förhållande till arbetet. Vetenskapsrådet (2011) 

framhåller vikten av att ge respondenterna korrekt information och berätta om syftet med 
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insamlingen av materialet samt att framhålla att deltagande är frivilligt. De framhåller också 

att materialet ska behandlas konfidentiellt för att minska risken för skada. Vid 

datainsamlingen har respondenterna därför informerats om studiens syfte och ändamål samt 

frivilligheten i deltagandet. Allt insamlat material har sedan anonymiserats i avseende på 

namn och arbetsplats för att det som sagts i intervjuerna inte ska kunna spåras tillbaka till 

respondenten. Detta har ansetts vara av stor vikt då ämnet är känsligt och det finns en risk att 

det som sagts skulle kunna ge negativa effekter för respondenterna på arbetsplatserna.   
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4. Resultat och analys 

 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat, vilket parallellt analyseras med hjälp 

av de teorier och tidigare forskning från kapitel två. 

 

 

4.1 Alkoholens roll 

För att belysa alkoholens roll och förstå dess plats i organisationskulturen är det enligt 

Philipson (2004) relevant att se till traditioner, ritualer och rutiner då dessa kan spegla vad 

som är legitimt och tillåtet inom organisationen. Alkoholen kan också enligt Scheins (2010) 

teori ses som artefakter som i sig inte har någon betydande roll men som kan vara indikatorer 

för underliggande värderingar och antaganden. Koden alkoholens roll behandlar därför vid 

vilka tillfällen det konsumeras alkohol i samband med arbetet, men också hur alkoholen 

konsumeras och vilka uttalade regler och grundläggande värderingar som kan tänkas finnas 

kring detta.  

 

Av respondenternas svar framgår att alkoholen har en plats på samtliga arbetsplatser. 

Alkoholen upplevdes vara en återkommande del i sociala sammanhang i samband med 

arbetet. Den uppfattades fungera som en ursäkt för att träffas utanför arbetstid, såväl som en 

naturlig del av evenemang som arrangeras av arbetsgivaren. Dessa evenemang kan 

exempelvis vara middagar och personalfester. Vid tillfällen då arbetsgivaren bjuder 

personalen på middag upplevde samtliga respondenter att alkohol var ett inslag som hör till. 

Även vid middagar med kund serveras i regel alkohol. Alla respondenter hade dock inte 

erfarenhet av middagar med kunder. Alkohol serveras även vid konferenser, personalfester, 

kickoffer och vid avtackning av kollegor. Även arrangemang efter arbetstid i form av after 

work, både på de anställdas initiativ men även som företaget arrangerar, innebär konsumtion 

av alkohol.  

 

Några respondenter hade utöver detta erfarenheter av att alkohol använts som gåva vid olika 

tillfällen, exempelvis ett årgångsvin då någon presterat bra eller en fin whiskey om någon 

visat signaler om att vilja byta jobb. Alkohol benämns av R1 som “vuxengodis” och “ett 
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enkelt sätt att göra de anställda glada”. Alkoholen som gåva kan dels ses som en artefakt, i 

enlighet med Scheins (2010) teori, och därmed ett tecken på de attityder, normer och 

värderingar som ligger bakom. Att ge bort exempelvis en flaska vin som belöning kan tänkas 

spegla en värdering om att vin är någonting positivt att få, och då också att konsumera. I 

Sigfridsson (1999) och Porsfelts (2004) teorier anges alkohol som ett socialt redskap som 

anger gränsen mellan arbete och fritid. Med utgångspunkt i detta kan det tänkas att 

arbetsgivaren genom att bjuda på alkoholhaltig dryck till viss del tar in fritid i 

organisationerna. Det kan även tänkas att alkohol vid vissa tillfällen är mer än ett socialt 

redskap och i stället fyller funktionen som muta. De anställda kanske dock enbart uppfattar 

detta som någonting ”trevligt”. Samtliga organisationer väljer att servera alkohol trots att de 

sannolikt är medvetna om alkoholens negativa effekter. Detta tyder på ett ställningstagande 

och en attityd som är inbyggd i organisationskulturen. Att samtliga organisationer i denna 

studie väljer att servera alkohol kan förklaras av en samhälleligt grundad attityd om att 

alkohol hör till sociala sammanhang.  

 

Några av respondenterna talade om alkoholkonsumtion i samband med arbetet som kulturellt. 

De menade att det finns en förväntan om att arbetsgivaren ska bjuda på alkoholhaltig dryck 

vid vissa sociala sammanhang. Om arbetsgivaren skulle välja att inte servera alkohol vid 

dessa tillfällen uttryckte en respondent att arbetsgivaren skulle upplevas som “puritansk och 

udda” (R2). Fokus ansågs ligga på alkoholen vid evenemang som personal- eller 

företagsfester. En respondent berättade att det inför en företagsfest mailats ut att budgeten för 

festen i alla fall räcker till några flaskor per person. Detta tyder på en delad förväntan inom 

organisationen om en hög alkoholkonsumtion.  

 

Förväntningar om att alkohol ska finnas vid vissa sociala situationer visar på den koppling 

mellan sociala relationer och alkohol som Sigfridsson (1999) och Porsfelt (2004) skriver om. 

Denna koppling i sig, såväl som förväntningarna, kan dock också vara ett uttryck för de 

konventioner som finns. Ett företag förväntas agera på ett visst sätt och hålla med vissa 

sociala tillställningar, såväl som de förväntas bjuda på alkoholhaltig dryck i vissa situationer. 

Detta visar på konventioner om alkohol på arbetsplatsen som kommer från samhället, 

konventioner som kan bekräftas i denna studie då samtliga företag faktiskt serverar alkohol. 

Att följa konventionen anses enligt Beckers (1974) teori resultera i att beteenden anses vara 

normalt. Att avvika från det konventionsenliga beteendet anses i stället vara udda. Då 
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samtliga organisationer i denna studie följer konventionerna om alkohol på arbetsplatsen är 

det troligt att de fortsätter vara etablerade i såväl samhälle som organisationer.  

 

Förväntningar och attityder till alkohol, vid vilka tillfällen och till vilken grad det bör 

konsumeras, återspeglas till viss grad i hur respondenterna beskriver att alkohol faktiskt 

konsumeras på arbetsplatsen. Precis som Pidd et al. (2006) förklarar med sin modell om 

relationen mellan alkoholkultur och alkoholbruk framgår det i denna studie att dessa två 

faktorer påverkas av varandra. På de företag vars alkoholkultur innebär en positiv attityd till 

alkohol framgick det från respondenterna att alkohol konsumerades i en högre grad. Detta 

framgår vid jämförelse med de företag vars alkoholkultur innebär en mer restriktiv inställning. 

Vilken faktor som kommer först i detta orsakssamband är dock svårt att utläsa.  

 

4.2 Uttalade värderingar 

Denna kod bygger framför allt på Scheins (2010) teori om kulturella nivåer samt tidigare 

forskning om alkoholpolicys. Uttalade värderingar får uttryck på många olika sätt och koden 

avser därför behandla vilka regler som finns vid alkoholservering, både sådana som uttrycks 

som policys och sådana som framgår genom andra typer av regler. 

 

Mängden alkohol som företagen bjuder på varierar kraftigt mellan arbetsplatserna. 

Respondenterna med statlig anställning berättade att företaget bjudit på en fördrink och två 

glas i samband med mat vid konferens. Vid andra evenemang har alkoholen inhandlats för 

egna pengar. Andra respondenter uppger däremot att det inte finns någon gräns på hur mycket 

företaget bjuder och ytterligare några andra respondenter berättade att det i regel delas ut 

drinkbiljetter. De respondenter som har erfarenhet av drinkbiljetter berättade dock att de som 

vill dricka mer ofta kan få fler drinkbiljetter av någon annan, alternativt finns det 

extrabiljetter. Det finns därmed en möjlighet att konsumera stora mängder om så önskas. Den 

mängd som serveras kan i sig ses som ett tecken på den alkoholkultur som råder på företaget, 

men hur mycket som bjuds och hur mycket som faktiskt konsumeras måste inte nödvändigtvis 

hänga ihop. De respondenter vars arbetsgivare varit mest tillbakahållen med bjudandet av 

alkohol upplevde att det ändå kunde konsumeras mycket. Detta då det vid sociala 

tillställningar alltid finns möjlighet att själv inhandla alkoholhaltig dryck, vilket också till stor 
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del utnyttjades. Likaså angav en respondent att trots att företaget inte satt någon gräns för hur 

mycket som skulle bjudas konsumerades endast mindre mängder.  

 

Hur mycket som bjuds kan här ses som vad Schein (2010) beskriver som uttalade värderingar, 

medan hur mycket som faktiskt konsumeras är ett tecken på grundläggande antaganden. Detta 

kan illustreras med drinkbiljetterna, där företagen satt en norm för hur mycket som bjuds till 

varje person, men där de anställda i praktiken konsumerar den mängd de själva vill. Likaså 

med företaget som bjuder på obegränsade mängder men där det ändå etablerats 

grundläggande antaganden som styr beteendet till att konsumera mindre mängder. 

 

Vid frågor angående respektive företags alkoholpolicy angav samtliga respondenter att de inte 

hade tagit del av denna. Majoriteten av respondenterna var inte heller säkra på om det fanns 

någon policy på företaget även om det i regel antogs finnas. En policy kring alkohol kan med 

Scheins (2010) teori ses som uttalade värderingar vilka etableras genom att de efterlevs och 

därmed blir till majoriteten av de anställdas egna värderingar. Det som står i företagets policy 

kan alltså vara relevant för att förstå företagets kultur, och alkoholkultur i synnerhet. Då ingen 

av respondenterna faktiskt kände till innehållet i policyn, eller som i många fall inte visste om 

det fanns någon, är dessa troligtvis inte etablerade i organisationerna som varken uttalade 

värderingar eller grundläggande antaganden. Därmed är det troligt att företagens 

alkoholpolicy eller uttalade värderingar inte fullt ut kan representera organisationens faktiska 

attityder och värderingar. Då ingen av respondenterna var medvetna om innehållet kan 

innehållet heller inte antas ha en direkt påverkan deras attityder och värderingar. Endast om 

organisationen agerar utefter innehållet kan detta tänkas påverka, men det är då hur 

organisationen agerar som blir relevant. Det faktiska innehållet i företagens policys har därför 

lämnats utanför studien.  

 

4.3 Positiva aspekter 

Denna kod behandlar respondenternas egna upplevelser av vad som är positivt med alkohol i 

samband med arbetet. Koden ser till hur individerna ställer sig till den rådande kulturen och 

de normer som finns på företagen.  

 

Majoriteten av respondenterna ställde sig positiva till alkohol i samband med arbetet och 

ansåg det vara någonting trevligt. Detta framförallt eftersom alkoholen upplevs som en del i 
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det sociala samspelet som både underlättar och bidrar till en upplevt ökad gemenskap. 

Majoriteten uttryckte att alkohol är ett trevligt inslag vid sociala evenemang och en 

respondent uttryckte att alkoholen borde få större plats i organisationen. En öl eller ett glas 

vin i lunchrummet efter arbetstid var enligt denna respondent något som saknades. En 

respondent uttryckte att alkoholen faktiskt underlättar det sociala samspelet;  

 

“Det lättar upp stämningen lite och folk blir mer bekväma. Det behöver inte bli stelt annars 

men jag förknippar alkohol med ledighet och blir avslappnad. Det blir ett skönt socialt 

umgänge.” R8 

 

Respondenten förklarade att alkoholen har en positiv påverkan på stämningen på arbetet, 

vilket gör det lättare att bygga sociala relationer och knyta nya kontakter. Detta är något 

samtliga respondenter ansåg vara en positiv aspekt. Att alkohol har denna påverkan på både 

stämning och sammanhållning mellan kollegor skriver även Heldmark (2005), Sigfridsson 

(1999) och Porsfelt (2004). En respondent utvecklar just denna fördel; “Det blir ett enkelt sätt 

att mötas, som att ta en öl, att nätverka.” R1 utvecklade detta och förklarade att det är lättare 

att mingla i arbetssammanhang med ett glas i handen. Det ansågs dock i regel vara viktigt att 

hålla berusningsnivån låg och på en professionell nivå, i synnerhet vid tillfällen då 

konsumtion sker i tjänsten som vid kundmiddagar. En respondent ansåg dock att det inte 

fanns någon egentlig gräns för hur berusad det är accepterat att bli, utan att en person som vill 

bli väldigt berusad i dessa sammanhang kan bli det utan konsekvenser. Denna respondent 

hade dock ingen erfarenhet av kundmiddagar vilket kan tänkas vara av betydelse.  

 

Den positiva attityden till alkohol i sig skulle kunna ses som ett resultat av konventioner i den 

meningen som Becker (1974) uttrycker. Denna studie tyder alltså på att det finns samhälleliga 

konventioner gällande alkohol på arbetsplatsen som bidrar till en generell positiv attityd. 

Konventionen definierar vad som anses vara normalt och hur saker bör göras. Att ifrågasätta 

konventionen blir då ifrågasättande av någonting som anses vara normalt. Individens attityder 

kan därför antas påverkas av de rådande konventionerna, samtidigt som individerna i 

organisationen också kan förändra konventionerna genom att bryta dem och skapa nya. 

Konventioner inom en organisation kan liknas med kultur och de uttalade värderingar och 

grundläggande antagande Schein (2010) skriver om. Därmed är det möjligt att skapa nya 

konventioner genom att först skapa en ny uttalad värdering, vilken med tiden kan utvecklas 

till ett annat grundläggande antagande och därmed en ny konvention.   
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4.4 Negativa aspekter 

Koden negativa aspekter behandlar vad respondenterna upplever som negativt med den 

rådande alkoholkulturen på respektive företag. De negativa reflektionerna avser belysa till 

vilken grad de gällande reglerna accepteras medvetet eller som ett resultat av att de är 

konventioner.  

 

Trots att respondenterna främst hade en positiv inställning till alkohol i samband med arbetet 

resonerade även samtliga om alkoholens negativa aspekter. I dessa resonemang betonades 

framför allt svårigheter med servering av alkoholhaltiga drycker för personer som inte klarar 

av att hantera detta. Det var dock få av respondenterna som hade varit med om att alkohol 

varit problematiskt för någon på arbetsplatsen. Två respondenter berättade om tidigare 

kollegor vars alkoholproblem resulterat i att de inte kunnat stanna kvar på arbetsplatsen. I ett 

fall tvingades kollegan att vara med på tillställningar där det serverades alkohol, trots 

arbetsgivarens vetskap om att denne skulle ha svårt att hantera situationen. Båda dessa fall var 

dock extremfall där personerna i historierna haft allvarliga uttalade alkoholproblem. Statistik 

indikerar att 13 % av den svenska befolkningen brukar alkohol på risknivå samt att ytterligare 

330 000 missbrukar. Det är därmed sannolikt att en arbetsplats med minst sju anställda 

statistiskt sett har minst en anställd som åtminstone riskbrukar alkohol. Då samtliga 

arbetsplatser i studien har fler än sju anställda, där de flesta har över flera hundra anställda, är 

det rimligt att anta att alkoholproblem finns och har funnits hos betydligt fler än två av de 

studerade arbetsplatserna. Att åtta respondenter aldrig upplevt att en kollega haft problem med 

alkohol skulle kunna förklaras av Ljungs (2007) resonemang om hur sinnebilden av en 

missbrukare sällan stämmer överens med hur de faktiska risk- eller missbrukarna beter sig 

eller ser ut. Det är alltså troligt att problem med alkohol finns på de flesta svenska 

arbetsplatser. Denna studie indikerar dock att dessa problem sällan uppmärksammas.  

 

En respondent berättade om hur viktigt det var, i synnerhet som nyanställd, att delta vid 

tillfällen då övriga kollegor träffas utanför arbetstid för att vara med i gemenskapen. Då dessa 

tillfällen i regel innehåller starka inslag av alkohol kunde denna respondent uppleva press att 

konsumera mot sin vilja. Respondenten menade att man vid dessa tillfällen skulle 

”representera sig själv” och att detta inte var möjligt med en ramlösa i handen. Att inte följa 

med upplevdes dock inte innebära totalt utanförskap, däremot upplevdes gemenskapen med 

övriga kollegor påverkas negativt.   



 

24  

 

“Det blir ett litet utanförskap, för när alla andra går ut och stannar kvar längre så blir det ju 

en annan gemenskap. Jag skulle inte säga att man bli utmobbad, man blir ju accepterad, men 

man får en annan distans till gruppen”. R1 

 

Ingen av de resterande respondenterna hade sett några tendenser till att den som väljer att inte 

vara med när det serveras alkohol hamnade utanför gemenskapen i företaget eller 

arbetsgruppen. Tvärtom upplevde de flesta att det inte alls resulterade i någon negativ 

konsekvens för en kollega som valde att undvika tillfällen då det serverades alkohol 

alternativt valde ett alkoholfritt alternativ.  

 

“Det verkar som om han tycker att det är kul att hänga med gänget som en gemenskaps- grej, 

även om han bara dricker cola. Det har aldrig varit något snack om det, aldrig „men ta en öl 

då‟.” R4 

 

R4 var inte ensam om att poängtera att det alltid finns alkoholfria alternativ och att innehållet 

i glaset eller frånvaro inte påverkade gemenskapen alls. Nio av tio respondenter menade dock 

på att de själva sällan valde alkoholfritt. R1 menade att även om dessa alkoholfria alternativ 

finns att tillgå så finns det ofta en förväntan om att dricka alkohol, och därför en viss press att 

dricka mer än önskat. Denna respondent kunde därför känna ett visst behov att vara med och 

dricka alkohol för att representera sig själv i sociala sammanhang känna delaktighet i 

gruppen. Detta kan ses utifrån Cooper och Stones (2000) teorier kring attityder och 

gruppmedlemskap. De menar att attityden tillhörande ledande personer på ett företag, 

alternativt majoriteten av individerna i en grupp, typiskt sett med tiden blir hela gruppens 

attityd. Att då ha en annan individuell attityd som kolliderar med gruppens kan skapa 

problem. I detta fall tycks majoriteten av respondenterna vara enig med den attityd som råder, 

medan en respondent upplever dessa svårigheter då de egna värderingarna inte stämmer 

överens med gruppens.  

 

Som nämnt i tidigare tema ansåg flera respondenter att det främjar sammanhållningen att 

umgås, vilket ofta sker i samband med alkohol. Att konsumera alkohol förklarades av många 

som förenat med att bygga sociala relationer och de aspekter som uttrycktes som positiva 

ansågs av majoriteten väga tyngre än de risker som finns förknippade med konsumtionen.  
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“Även om det finns väldigt många negativa aspekter, så tror jag att det är bra att vi får göra 

lite roliga saker ibland. Vi kan ha det otroligt stressigt så att få gå iväg och ta ett glas 

tillsammans kan vara väldigt sammanfogande” R9 

 

Andra mer direkt negativa aspekter som kom fram i intervjuerna var minskad effektivitet 

dagen efter det serverats alkohol på grund av bakfylla såväl som uteblivna arbetstimmar då 

anställda kommer in senare till jobbet dagen efter. Även vissa negativa effekter på 

relationerna mellan de anställda nämndes i intervjuerna, där en respondent hade erfarenhet av 

att ha upplevt negativa och mindre professionella sidor av sina kollegor vid tillfällen då 

alkohol varit inblandat. En allmän uppfattning hos respondenterna var att alkoholen 

egentligen inte var nödvändig och skulle kunna tas bort. Aktiviteter utan alkohol skulle kunna 

ersätta de aktiviteter där alkoholen förväntas vara en naturlig del. Detta var dock ingenting 

som var önskvärt utan alkoholen var generellt uppskattad. “Jag tycker inte att det är negativt 

men jag tycker inte heller att det fyller någon riktig funktion, man klarar sig bra utan det.” 

R4 förklarade att alkohol egentligen inte behövs för en ökad gemenskap mellan kollegorna, 

respondenten kunde dock inte förklara varför alkoholen hade en så självklar roll på 

arbetsplatsen.   

 

Den allmänna uppfattningen hos respondenterna var att alkoholen har många negativa 

aspekter och att de egentligen skulle klara sig bra utan den. Däremot upplevdes det generellt 

som trevligt när det förekom. Detta kan liknas med de skillnader i attityd och beteende som 

Falomir Pichastor et al. (2000) skriver om gällande rökare. Precis som med rökningen anses 

alkoholen vara negativ för hälsa, och även för människor som inte klarar av att konsumera på 

vad som anses vara en rimlig nivå. Ändock konsumeras alkohol och respondenterna tycker 

generellt om att konsumera den. Det kan alltså här tänkas finnas en diskrepans mellan attityd 

och faktiskt beteende på samma sätt som observerats gällande rökare, om än mindre distinkt 

då alkoholbruk generellt ansågs “trevligt”. 
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5. Diskussion 

 

Detta kapitel är byggt på studiens syfte där frågeställningen besvaras och de mest 

framstående resultaten diskuteras med återkoppling till studiens teoretiska referensram.  

 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur alkohol används på svenska arbetsplatser samt 

hur detta uppfattas av de anställda. Studien ämnar även besvara frågeställningen Vilken roll 

har alkoholen på arbetsplatsen och hur ställer sig de anställda till företagens alkoholkultur? 

Resultaten av studien visar att alkoholen har en självklar roll på samtliga av respondenternas 

arbetsplatser. Framförallt som ett inslag vid sociala arrangemang vid sidan av de faktiska 

arbetsuppgifterna, men också för vissa som en del i arbetet vid exempelvis kundmiddagar. 

Den generella uppfattningen är att alkohol används vid speciella tillfällen eller för att göra 

tillfällen speciella. Den kan fungera som ett sätt att göra personalen glad, men också som 

belöning. Hur ofta alkoholen förekommer i anslutning till arbetet och hur mycket som 

konsumeras varierar mellan företagen, vilket också är tecken på att de olika företagen har 

olika organisations- och alkoholkulturer. Alkoholens roll på arbetsplatsen varierar alltså 

beroende på organisationen och dess specifika kultur. Detta kan visa på att individer påverkas 

och anpassar sig till den alkoholkultur de befinner sig i. De tillfällen då alkohol konsumeras är 

dock generellt lika, och de förväntningar respondenterna uttryckt för när alkoholen hör till är 

också till stora delar lika. Detta tyder på att det finns en norm från samhället som också 

speglas i organisationernas kultur.  

 

Generellt ansågs alkohol vara trevligt och majoriteten uppskattade förekomsten av alkohol vid 

de tillfällen där den förekom. Samtliga respondenter talade om alkoholens negativa effekter 

för de som inte klarar av den, men många talade också om risker med att konsumera för 

mycket. Majoriteten av respondenterna sa dock att de inte upplevt några negativa effekter och 

att problemen inte fanns på företaget. Det kan tänkas finnas anledning att ställa sig kritisk till 

detta, dels eftersom det statistiskt sett bör finnas problem på samtliga av respondenternas 

arbetsplatser, men också för att problemen inte nödvändigtvis syns. Då sinnebilden av en 

missbrukare sällan överensstämmer med verkligheten kan det tänkas att det ofta är svårt att 

upptäcka problemen (Ljung, 2007). Uppfattningen att problemen finns i samhället men inte 
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just på den egna arbetsplatsen skulle då kunna förklaras av att ingen av arbetskamraterna 

stämmer in på sinnebilden. Att ha problem kan också tänkas vara någonting som många inte 

berättar om och det kan därför tänkas att problemen finns på arbetsplatserna även om de inte 

uppmärksammas. Det kan också vara så att studien missat de respondenter som upplevt 

problem, framförallt eftersom de som valt att delta i undersökningen kanske inte är de som 

har problem. Detta är i grunden ett urvalsproblem.  

 

De positiva aspekterna med alkohol ansågs vara att det är någonting trevligt och socialt. Den 

ansågs dock inte behövas, även om det inte var önskvärt att ta bort den. Relationerna mellan 

kollegor ansågs bli bättre genom att umgås, vilket ofta kopplades med alkohol. Den som valde 

att inte dricka eller inte vara med uppfattades dock inte missgynnas av detta. Här kan en viss 

tvetydighet i svaren utläsas. Det ansågs positivt för individen att delta och konsumera alkohol 

med kollegorna då individen etablerade en starkare plats i gruppen. Samtidigt hamnade inte 

individen i en sämre ställning i gruppen om den inte deltog. Endast en respondent, som också 

var den enda som hade en återhållsam inställning till alkohol, upplevde en påtryckning att 

vara med. Detta berodde på en känsla av att riskera en sämre position i gruppen av att inte 

delta. Det kan tänkas att de som uppskattar inslagen av alkohol och tycker att det är trevligt 

gärna deltar vid dessa tillfällen och därför inte upplever den påtryckningen. Det skulle också 

kunna vara så att den rådande kulturen på företagen skiljer sig och att det finns en starkare 

positiv attityd mot alkohol på vissa företag, varför en återhållsam attityd skär sig mer med den 

allmänna attityden i organisationen.  

 

Den roll som alkohol har i organisationerna får med bakgrund av studiens resultat anses vara 

generellt accepterad och förhållandevis icke-ifrågasatt. Alkohol har många negativa sidor och 

skapar många problem, såväl i form av kostnader för samhälle och organisation som sociala 

problem. Generellt i denna studie anses alkohol inte vara nödvändig, ändå har den vad som 

anses vara en naturlig roll i organisationerna och majoriteten önskar inte att den utesluts. Att 

det förhåller sig så kan dels förklaras med socialt skapade normer, såsom konventioner, kultur 

eller gemensamma attityder i både samhälle och organisation. Det går också att tyda en viss 

skillnad mellan vad som anses vara korrekt och vad som faktiskt är uppskattat i verkligheten. 

 

De uttalade värderingarna i Scheins (2010) teori, i form av policy och regler för hur alkohol 

ska hanteras i olika sammanhang, får ofta ge vika för de grundläggande antagandena. De 

faktiska uttalade reglerna får därmed en begränsad betydelse i sig då de inte efterlevs och på 
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så sätt inte etableras som grundläggande antaganden. Detta stämmer också väl överens med 

vad Lenz (1985) skriver om att ledande personer i organisationen måste hålla sig till reglerna 

för att de ska ha någon faktisk betydelse. Detta kan också kopplas till Beckers (1974) 

konventioner där de sociala reglerna etableras genom att de efterlevs och med tiden blir 

självklarheter för aktörerna. I den här studien har respondenterna visats ha begränsat intresse 

för vilka formella regler som finns, och inte veta vilka de är. Däremot har de klara 

uppfattningar om vad som gäller implicit. De sociala reglerna får därför anses ha stor 

betydelse, och generellt större betydelse än någonting annat avseende alkoholens roll på 

arbetsplatserna. Uppfattningarna av alkoholens roll kan också antas vara påverkade av de 

sociala reglerna, vilket också delvis skulle kunna ge en förklaring till respondenternas 

svårigheter att förklara varför de ansåg alkohol vara ett positivt inslag i arbetslivet.  

 

Det kan alltså utläsas att alkohol har en självklar roll på arbetsplatsen och att det finns en 

alkoholkultur som påverkar de anställdas attityder och värderingar samt deras konsumtion. 

Trots välkända risker och kostnader för arbetsgivaren upprätthålls alkoholens roll då företag 

fortsätter att bjuda de anställda på alkohol och därmed uppmana till konsumtion. För att detta 

mönster ska brytas och för att kostnader för både samhälle och arbetsgivare ska kunna 

reduceras, krävs det att någon del i orsakssambandet förändras. Med stor sannolikhet skulle en 

förändrad attityd hos chefer eller ledande individer på företaget innebära störst effekt. En 

sådan attitydförändring tillsammans med mer restriktiva uttalade värderingar skulle kunna 

utgöra en grund för ett nytt förhållningssätt mot alkohol. Då denna studie tyder på att 

organisationens grundläggande antaganden är baserade på individernas faktiska beteenden 

krävs det helt enkelt en förändring i de faktiska beteendena. Detta genom att exempelvis inte 

bjuda på alkoholhaltig dryck vid tillställningar, att inte ha en fri bar efter middagen på 

konferensen eller att inte ge bort en flaska whiskey som beröm eller vid avtackning. På så sätt 

sätts en annan ton inom organisationen som skulle generera en annan attityd och därmed ett 

annat beteende.  

 

5.1 Styrkor, begränsningar och förslag på vidare forskning 

Efter genomförd studie kan förbättringsområden uppmärksammas. Till att börja med hade 

studien kunnat vara större med fler och mer djupgående intervjuer. Respondenterna hade 

exempelvis kunnat få berätta fler historier om tillfällen då det serverats alkohol och själva fått 
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reflektera mer. Vidare hade resultatet kanske blivit tydligare om det antingen var en större 

spridning på både respondenter och företag, alternativt om studien fokuserat på endast ett 

företag. Med en sådan studie hade vi eventuellt kunna se en tydligare skillnad mellan 

organisationens och de anställdas individuella värderingar. I denna studie är ingen respondent 

chef eller i en ledande position. Då flera teorier menar att chefen är betydelsefull för 

organisationens alkoholkultur är detta en begränsning. Att ett flertal intervjuer ägt rum på 

respondenternas arbetsplatser kan vara en svaghet då det kan ha begränsat respondentens 

ärlighet eller kritik mot sin arbetsgivare. Även ämnet i sig är en begränsning då dess 

känslighet kan innebära att respondenterna inte är helt ärliga om dess faktiska åsikt inte känns 

moralisk. Vid reflektion kan en individ upptäcka diskrepansen mellan hur denne tycker att det 

bör vara och hur denne agerar i realiteten, vilket kan resultera i att respondenten anpassar sitt 

svar för att dölja detta. 

 

I och med spridningen mellan respondenter, företag och bransch i denna studie kan vi utifrån 

det empiriska materialet utläsa både likheter i och skillnader i attityder och kulturer. Studien 

är därmed tillräckligt stor för att möjliggöra jämförelser mellan intervjuerna och på så sätt ge 

en enhetlig slutsats. Studien har även, trots begränsningar i både tid och plats samt känslighet, 

viss generaliserbarhet tack vare ett flertal respondenter och dess spridning på 

arbetsmarknaden. Slutligen är en betydande styrka i denna studie relevansen i ämnet. Vilken 

roll alkoholen på arbetsplatsen har kanske ses som en icke-fråga inom många organisationer 

som egentligen hade behövt se över sin alkoholkultur. Den forskning som finns på området är 

relativt begränsad trots att ämnet är av stor betydelse för såväl samhälle som organisation. Det 

är därför också av stor betydelse att ta upp detta ämne och öppna upp för diskussion och 

reflektion, vilket denna studie skulle kunna vara en början till.  

 

Ämnet alkohol på arbetsplatsen kan med fördel utvecklas i både större och mer djupgående 

studier. Exempelvis hade det varit intressant att genomföra en större enkätundersökning för 

ökad chans att uppnå ett resultat som är generaliserbart till en högre grad. Det hade även varit 

intressant med en större kvalitativ studie som helt fokuserar på chefers insikt i ämnet, speciellt 

med tanke på att många teorier belyser chefens betydande roll i organisationskulturen. Även 

en mer djupgående studie om individuella attityder kring alkohol utanför organisationen 

skulle också kunna vara intressant då även detta kan tänkas påverka uppfattningar inom 

organisationen.  
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Bilaga  

 Semistrukturerad intervju 

 kön 

 ålder 

 position 

 tid på företaget 

 

 Dricker du alkohol? 

 Har du druckit alkohol tillsammans med dina kollegor? 

 I vilket eller vilka sammanhang? 

 Har ni haft en personalfest? 

 Serverades det alkohol? 

 Betalar man för sin egen alkohol eller bjuder företaget? 

 Är det okej att bli berusad på personalfest? 

 Tycker du att det ska finnas alkohol vid sådana tillställningar? 

 Finns det någon förväntan om att konsumera alkohol i samband med arbetet? 

 

 Har alkohol köpts in till kontoret under arbetstid?  

 Har alkohol använts som gåva vid något tillfälle 

 När är det okej att arbetsgivaren bjuder på alkohol? 

 Ska arbetsplatsen vara en alkoholfri zon? 

 Har du någon gång känt att du borde dricka alkohol i samband med arbetet när du 

egentligen inte ville? 

 

 Vet du om ni har en alkoholpolicy? 

 Hur har du fått ta del av denna? 

 Är det tillåtet att komma bakis till jobbet?  

 Vad tror du skulle hända om du eller en kollega ändå gjorde det? 

 Vem är ansvarig för alkoholkonsumtion i samband med arbete? 

 


