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I 

 

Förord 
 

Vi hade bestämt oss, vi skulle skriva om ledarskap och kommunikation. Det var tidigt i år 

som vår tankeprocedur startade om vad vi ville skriva om i vår kandidat uppsats. Trots att vi 

var på det klara med vad vi skulle skriva om var det något som inte kändes rätt. Vi märkte att 

vi allt som ofta gled in på andra samtalsämnen än just vårt egna. Ledarskapet fanns där men i 

en annan form, efter ett tag kom vi på att det bottnade i frågan om socialt ansvar. Ett socialt 

ansvar som inkluderade ledarskap och alkohol. Vi vet egentligen inte varför denna 

alkoholfråga intresserade oss men den berörde oss och vi blev alltid engagerande och 

upprymda då vi pratade om det. Vi märkte snart att alkoholfrågan fanns överallt men långt 

ifrån många visste hur de skulle hantera den. Efter ett tag uppenbarade det sig för oss, 

självklart skulle vi skriva en text om det som berörde oss mest, nämligen socialt ansvar, 

ledarskap och alkohol. Hur förhåller man sig som ledare till alkoholfrågor på arbetsplatsen? 

Vi har märkt att näst intill alla tacklar problem som kan uppstå med alkohol olika, och det är 

också det Ni som läsare kommer få ta del av.  

 

Vår uppsats har sin grund i en relativt traditionsmässig struktur, Ni kommer inledningsvis få 

läsa om hur vi gått tillväga, detta i metodkapitlet. Därefter kommer Ni få ta del av en teoretisk 

referensram, där Ni har möjlighet att skapa Er en förståelse för det som komma skall, 

nämligen empirin. Efter detta börjar vi gå ifrån de traditionella ramarna och de annars givna 

rubrikerna, och dess givna innehåll antar till viss del en annan skepnad. Vårt resultat av 

empirin har vi valt att presentera i form av tre berättelser, Ni kommer få läsa om 

Presentationen, Julfesten och till sist Konferensresan. Efter dessa berättelser, som 

förhoppningsvis ger Er en inblick i det vi studerat, lägger vi fram våra tolkningar. Dessa 

tolkningar är blandat med teorin och empirin i ett sätt som påminner om vävning. Även nytt 

material från våra intervjuer, som ännu inte presenterats, framträder i denna del. Detta då all 

information inte rymms i våra berättelser. Avslutningsvis får Ni ta del av en reflektion med 

våra tankar och därefter en avslutande reflektion. 

 

Vi vill även ta tillfället i akt att tacka våra informanter, utan Er hade det inte gått. Vi vill även 

rikta ett tack till alla Er som hjälpt oss med nya infallsvinklar, tankar och idéer. Tack för Ert 

stöd och Er tro på oss!  

 

Vi önskar Er en trevlig läsning!  
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Svensk titel: Socialt ansvar - En text om ledarskap och alkohol. 

Engelsk titel: Social responsibility - A text about leadership and alcohol. 
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Handledare: Bo Westerlund 

 

Abstract: In this paper, we highlighted the fact that in today‟s day there are plenty of recipes 

and manuals with solutions of how we, as leaders, are to detect and act when an addiction or 

abuse is found concerning an employee in the workplace. Our purpose with this paper is to 

obtain a qualified text about social responsibility, leadership and alcohol, which in turn can 

help to open up the subject of discourse.  

 

Our goal is not to arrive at an obvious truth or a solution to the problem; we believe that there 

is none. We believe that the substance discourse is more complex than this and our aim in this 

paper has been exploratory. We have chosen to work with a qualitative approach and have in 

this case conducted three interviews with three different business leaders. Intending to learn 

about how the interviewed leaders reflect on social responsibility and how they act in 

sustainable social development focusing on alcohol related issues. In our choice of method we 

considered that a cross-sectional study worked best when we had a limited time. And that 

from our side there is not an interest in studying this further over time. 

 

The results of our interviews have been analyzed and interpreted in an attempt to create an 

understanding of the complexity. To obtain contact with our informants, we have used the 

„snowball‟ method; we got acquainted through friends who recommended the informants to 

us. We have chosen to present and produce our empirical material in a narrative form, which 

we then analyzed and interpreted using the existing theory. Our desire also lies within opening 

up this theory for discussion in this well-known, but sensitive area. Given our purpose, we 

have not arrived at a given truth or a solution to the problem but we hope that with this essay, 

we can successfully convey thought-provoking ideas that will open up for a discussion.  
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III 

 

Sammanfattning  
 

I denna uppsats har vi belyst det faktum att det idag finns ett överflöd av recept och 

handböcker med lösningar på hur man som ledare ska upptäcka och agera då ett beroende 

eller missbruk upptäcks hos en anställd på arbetsplatsen. Vårt syfte med uppsatsen är att få 

fram en kvalificerad text om socialt ansvar, ledarskap och alkohol som i sin tur kan bidra till 

att öppna upp ämnets diskurs.  

 

Vårt mål är inte att komma fram till en given sanning eller en lösning på problemet, detta då 

vi anser att det inte finns någon. Vi anser ämnets diskurs än mer komplex än så och vårt syfte 

med uppsatsen har därför varit explorativt. Vi har valt att arbeta med en kvalitativ ansats och 

har i denna uppsats genomfört tre intervjuer med tre olika företagsledare. Detta för att få reda 

på hur de intervjuade ledarna ser på socialt ansvar och hur de agerar i sin roll för en hållbar 

samhällsutveckling med fokus på alkoholrelaterade frågor. Vid val av metod ansåg vi att en 

tvärsnittsundersökning passade bäst då vi haft en begränsad tidsåtgång samt att det från vår 

sida inte finns ett intresse i att studera detta vidare över tiden.  

 

Resultatet av våra intervjuer har vi analyserat och tolkat för att försöka skapa en förståelse för 

ämnets komplexitet. För att komma i kontakt med respektive ledare har vi använt oss av 

snöbollsmetoden, detta då vi genom bekanta fått våra informanter rekommenderade till oss. 

Vi har valt att presentera och framställa vårt empiriska material i en narrativ form, av 

berättelser, som vi sedan analyserat och tolkat med hjälp av teorin. Detta då vår önskan är att 

öppna upp för en diskussion inom detta kända, men känsliga område. Med tanke på vårt syfte 

har vi inte kommit fram till en given sanning eller en lösning på problemet men vi hoppas att 

vi med denna uppsats lyckas förmedla tänkvärda tankar och på så sätt skapa en diskussion 

inom området.  

 
Nyckelord; Management, Socialt ansvar, Ledarskap, Alkohol, Företagskultur, Gränser 
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1. Introduktionskapitel  
 
Enligt en studie gjord av IQ

1
 svarade 97 procent att de inte vill kombinera eller dricka alkohol 

på jobbet (Davidsson, 2009), trots detta verkar det vara en allmän trend att använda alkohol i 

arbetsrelaterade sammanhang och företeelser så som vinlotterier och afterwork på 

arbetsplatsen ökar. Enligt Gunnar Wetterberg (2009) är många av dessa aktiviteter i många 

fall till för att motivera medarbetarna och främja gemenskapen på arbetsplatsen. Hur kommer 

det sig då att de flesta aktiviteter med gemenskap som syfte innefattar alkohol? Detta kan få 

förödande konsekvenser för medarbetare, utan att vare sig ledningen eller övriga medarbetare 

reflekterar över det. Alkohol kan som känt skapa efterspel, vissa större än andra, och kanske 

bör dagens ledare tänka över om de vill vara en del av det eller inte. Vidare hänvisar 

Wetterberg (2009) till en undersökning som avser alkoholens kostnader i Sverige 2002. I 

denna undersökning kom man fram till att alkoholen kostar samhällsekonomin omkring 20 

miljarder kronor om året. I undersökningen har man, trots dessa höga siffror, redan tagit 

hänsyn till de måttliga alkoholintag som eventuellt kan föra med sig ett visst skydd mot 

sjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

Arbetsmiljöverket
2
 har framtagit riktlinjer för hur en ledare bör hantera missbruk bland sina 

anställda, de beskriver även ledarens ansvar i dessa frågor. Vi ställer oss frågande till hur detta 

fungerar i praktiken. För att återkoppla till diskussionen ovan ser vi ett samband mellan 

alkohol och de aktiviteter som sker utanför arbetsplatsen. I många fall ser medarbetarna vad 

som händer men det är sällan någon som pratar högt om det. Vi skulle vilja ge utrymme för en 

diskussion inom området och öppna upp för en debatt gällande ledarens ansvar i frågor som 

berör alkohol. Ett antal historier har kommit till vår kännedom gällande den förande 

diskussionen, där ledare har satts på prov i dessa frågor och har hanterat det på vitt skilda sätt. 

Dessa historier har vi studerat närmare för att få en förståelse i varför dessa ledare agerade 

som de gjorde och vad det är som gör att alla hanterade situationen på annorlunda sätt. 

 

En ledare måste enligt oss ta ett stort ansvar inom organisationen men hon har även ett ansvar 

gentemot en hållbar samhällsutveckling. Lindmark och Önnevik (2006) likställer ledarskapet 

med föräldraskapet. Detta beskrivs som att i individens unga år är det hennes mor och far som 

fungerar som hennes ledare, de ger henne de grundläggande värderingarna och lär individen 

vad som är rätt och fel. I vuxen ålder tar ledaren på arbetsplatsen över denna roll till en viss 

del och det blir då ledarens ansvar att guida individen genom både motgångar och medgångar 

i de olika uppgifterna som hon förväntas klara av i arbetet. Ledarens påverkan på individen 

inom organisationen avspeglas även i individens privata liv, utanför arbetet.  

 

Vi finner ämnet mycket intressant och högst aktuellt då det även ligger i samhällets intresse 

att ha en frisk och välmående befolkning. Som ovan påvisat har ledaren en viktig roll i en 

individs vuxna liv och därför anser vi det relevant att ge rum för denna diskussion.  

 

1.1 Problembakgrund 

 

I dagens organisationer läggs allt mer ansvar på ledaren och vi ser en stor problematik i hur 

hon på bästa sätt ska hantera detta ansvar. Vad ingår i hennes arbetsuppgifter som ledare, och 

                                                 
1
 IQ, Systembolagets dotterbolag 

2
 Arbetsmiljöverket 2011, maj 1. ”Missbruk” 
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till vilken gräns sträcker sig det sociala ansvaret? Viss litteratur, som exempelvis boken 

Human Resource Management, anser att en ledare bör anpassa verksamheten efter individen 

och dess privata liv (Lindmark & Önnevik, 2006), men vi ställer oss frågan om detta 

verkligen är möjligt och ens hållbart? 

 

Idag använder majoriteten av alla företag policys eller nolltolerans mot användandet av 

alkohol och droger på arbetsplatsen och många företag gör allt större kraftansträngningar för 

att förhindra olika typer av missbruk bland sin personal. Vissa tillvägagångssätt som används 

idag är bland annat kontinuerliga alkohol- och drogtester samt medarbetarsamtal. Samtidigt 

som denna nolltolerans uppmärksammats, har begrepp som afterwork och kundmiddagar 

blivit en del av vår vardag och nära kopplat till arbetet. Mer än sällan inkluderar dessa 

tillfällen alkoholförtäring. Även Arbetsmiljöupplysningen (2006) har uppmärksammat denna 

problematik och påpekar att i takt med att alkoholkonsumtionen stiger ökar också företagens 

kostnader i form av sjukfrånvaro, ineffektivitet och produktionsbortfall. Man ser även en ökad 

risk för arbetsplatsolyckor. Arbetsmiljöupplysningen rekommenderar ledare att arbeta 

förebyggande och de säger även att ledare måste lära sig att upptäcka, och ge stöd till personer 

med hög alkoholkonsumtion. Detta för att minimera alkoholproblemen på arbetsplatsen. 

Frågan är hur man som ledare upptäcker detta? Samt hur en ledare kommunicerar kring dessa 

frågor och vilken kompetens som faktiskt finns på området idag. Alkohol- och drogmissbruk 

är ett känsligt ämne för de allra flesta och enligt en Sifo-undersökning publicerad i Hallands 

Nyheter (2009) påvisas det att alkoholvanor ofta är något man ljuger om till sin läkare. Ljuger 

man för sin läkare, ljuger man troligtvis om problemet inför sin chef också. Därför tror vi att 

det är svårt för en ledare att upptäcka missbruk bland sina anställda eftersom missbruket 

tydligen inte är något man vill tala högt om. Kan det vara så att alkohol- och drogmissbruk nu 

för tiden har en anmärkningsvärd låg status i samhället och att skammen ett missbruk medför 

bidrar till diskussionens tystnad? Dessutom anser många, både ledare och medarbetare, att det 

är en privat angelägenhet och vi tror att många ledare blundar för problemet för att undvika 

obekväma diskussioner. Vi tror dessutom inte att alla ledare i dagens organisationer besitter 

tillräckligt med kompetens för att kunna hantera denna problematiska situation. Hur ska då en 

ledare övervinna denna okunskap och samtidigt lyckas förändra synen på detta känsliga 

ämne?  

 

Som tidigare nämnt görs det kraftansträngningar för att förhindra missbruk. Detta i form av att 

alkohol- och drogtester på arbetsplatsen blivit allt vanligare. I en diskurs som vi tagit del av i 

Göteborgs-Posten (2006) ses det å ena sidan positivt att alkohol- och drogtester ökar för att 

höja säkerheten på arbetsplatsen, men å andra sidan negativt i hur testerna hanteras. I nuläget 

finns det inget regelverk som talar om när, var eller hur dessa tester får genomföras och det är 

flera som hävdar att denna utveckling äventyrar de anställdas integritet. Under våren 2006 

tillsattes en utredning kring drogtester med tron om att lagstiftningen skulle innebära en 

inskränkning av arbetsgivarnas kontrollmöjligheter. Före detta arbetsminister Hans Karlsson 

anser att ledarens kontroll bör minska då drogtester av hennes anställda kan uppfattas som 

integritetskränkande (Sjödén, 2006). Kraven från samhället försätter här ledarskapet i en 

paradox. Detta då en ledare förväntas ta sitt ansvar över de anställda för att bidra till en 

hållbar samhällsutveckling men när ledaren väl tar sitt ansvar anses hennes aktion, enligt 

många, som kränkande. Är kanske alkohol- och drogtester endast ett av de få sätt för en ledare 

att upptäcka och fånga upp dem med ett missbruk? Ett beroende är ofta en dold sjukdom, det 

går sällan att se det med blotta ögat då flera av missbrukarna är skickliga på att dölja sitt 

beroende. Ytterligare ett perspektiv att ta hänsyn till i dessa frågor är säkerheten på 

arbetsplatsen. Då vi ser till säkerhet och en trygg arbetsmiljö för de anställda anser vi att 

alkohol- och drogrelaterade frågor är högst relevanta. Anställda med missbruk eller beroende 
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skadar inte bara sig själva utan vid exempelvis en olycka kan även kollegor drabbas. Vad 

väger då tyngst? En enskild individs integritet eller övrig personals säkerhet?    

 

Ett företag som använder sig av alkohol- och drogtester på arbetsplatsen är Volvo. De tar sitt 

ansvar som arbetsgivare och genomför tester för att kunna erbjuda sin personal en säker 

arbetsmiljö. Testerna görs både innan och under eventuell anställning, vid misstanke av 

missbruk, för att hävda misstanke samt då en olycka utan en resonabel orsak inträffat 

(Lövgren, 2004). Vi har varit i kontakt med SAS
3
 och de började använda sig av regelbundna 

alkoholtester för bara ett år sedan. Dessa sker dock slumpmässigt och utan förvarning. Att det 

sker utan förvarning är enligt oss positivt men det vi ställer oss frågande till är om SAS inte 

borde testa alla sina piloter inför varje flygning? I sin ytterlighet kan detta innebära att nästa 

gång Du flyger till varmare breddgrader kan piloten faktiskt vara påverkad och oförmögen att 

sköta sitt jobb vilket kan få förödande konsekvenser. Om vi då ställer frågan igen, vad väger 

tyngst? Pilotens integritet eller övriga passagerares säkerhet? I de fall då vi talar om 

yrkesgrupper som bokstavligen ansvarar för andra människors säkerhet kan man försvara sitt 

agerande i form av alkoholtester tämligen lätt. I yrken som mestadels innefattar kontorsarbete 

däremot skulle samma procedur kanske rent av uppfattas som patetiskt. Oavsett om det är rätt 

eller inte kanske det känns aningens fånigt att blåsa i ett alkohollås för att starta upp sin dator. 

Därmed är inte aktionen lika lätt att försvara och vi har en förståelse för att situationen då blir 

aningens känsligare.     

 

Som ovan påvisat finns det en stor problematik inom detta ämne. En ledare måste ta ett stort 

socialt ansvar för sina medarbetare för att bidra till en hållbar samhällsutveckling, men 

motsättningarna är många. Nolltolerans och alkohol- och drogtester ökar på arbetsplatserna 

men likaså gör afterwork och andra alkoholrelaterade aktiviteter. Hur finner en ledare balans i 

allt detta? Om hon vet att en person på arbetsplatsen har alkoholproblem, hur hanterar hon då 

det på en afterwork? Ska hon som ledare förbjuda den specifika medarbetaren att delta i 

aktiviteten eller ska medarbetaren förbjudas förtära alkohol?  

 

Kan en lösning vara att införa nolltolerans mot alkohol även vid gemensamma aktiviteter efter 

arbetstid? Eller är lösningen någon annan? Blir det fel i vilket fall? Kanske är det lättare för 

ledaren att blunda för problemet? På så vis känner väl sig ingen kränkt?  

 

1.2 Problemformulering 

 

Faktum är att det idag finns ett överflöd av recept och handböcker med lösningar på hur man 

som ledare ska agera då ett missbruk eller beroende upptäckts hos en anställd på 

arbetsplatsen. Trots denna lättillgänglighet av lösningar fick vi känslan av att man i praktiken 

fortfarande står och stampar och skäms för sin okunskap i ämnet genom att inte lyfta dess 

diskurs. Hur ser de intervjuade ledarna på socialt ansvar och hur agerar de i sin roll för en 

hållbar samhällsutveckling med fokus på alkoholrelaterade frågor?   

 

1.3 Syfte 

 

Vårt syfte är att få fram en kvalificerad text om socialt ansvar, ledarskap och alkohol. Vår 

förhoppning är att genom berättelser beröra läsaren och ge dem en förståelse inom området.  

Kanske kan läsningen även inspirera till handling. Vårt mål är inte att komma fram till vad 

                                                 
3
 Gunnar Lundin. Chefspilot, SAS. 2011 maj 16. 
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som är rätt eller fel i frågan då vi anser att det inom denna diskurs saknas en given sanning. 

Vårt mål är istället att lyckas artikulera denna känsliga problematik för att leda in 

diskussionen på ett nytt spår.  

1.4 Avgränsning  
 
Vi har valt att använda oss av litteratur som är förhållandevis aktuell och relevant inom vårt 

valda område. Vi har dock valt att endast fokusera på de kapitel i vald litteratur som är av 

relevans för vår uppsats. Vi har alltså inte för avsikt att presentera allt som är skrivet på de 

utvalda områdena.  

 

Vi har valt att belysa Arbetsmiljölagen i vår text då den är relevant i förhållande till vårt syfte 

med uppsatsen. Detta för att påvisa hur långt en ledarens sociala ansvar sträcker sig. Vi ämnar 

dock inte att lägga mer fokus på den uppsjö av lagar som faktiskt finns inom området 

eftersom vi inte anser att de inte fyller någon funktion för vårt mål och syfte med texten. Vi 

har haft för avsikt att ta reda på informanternas tankar bakom beslut och hantering av alkohol 

därför har vi även exkluderat litteratur i form av ”handböcker” inom området. Detta på grund 

av att de, liksom lagarna, inte är relevanta då man endast får en given lösning.    

 

Inledningsvis i vårt arbete lyfter vi även frågan; vad väger tyngst, en persons integritet eller 

andras säkerhet? Detta då vi har förhoppningen om att frågan i sig väcker en tanke hos läsaren 

för att det lättare ska kunna sätta sig in i den rådande problematiken. Vi har inte för avsikt att 

belysa dessa begrepp och dess innebörd närmare då det trots allt inte är uppsatsen 

fokusområde. 

 
I vår teoretiska referensram beskriver vi även övriga begrepp som vi rör oss med i texten. 

Anledningen till att vi endast gav dessa begrepp en förklaring var att en teoretisk diskussion 

kring begreppen, enligt oss, inte skulle bidra till en ökad förståelse.    
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2. Metod  

 
2.1 Ansats 
 
Vi har utgått ifrån en kvalitativ ansats, där vi genomfört intervjuer med tre stycken 

företagsledare, både inom den privata och offentliga sektorn. Asbjörn Johannessen och Per 

Arne Tufte (2003) menar att en kvalitativ ansats kan få fram mer detaljerad och nyanserad 

information om fenomenet man studerar. Vidare anser de att denna ansats är användbar då 

man ska studera ett fenomen man inte känner till särskilt väl. Ovanstående stämmer väl 

överens med vår undersökning och vårt syfte, och det är anledningen till att vi valt en 

kvalitativ ansats.     

 

Som vi tidigare nämnt är vårt valda område ett fenomen där vi saknar viss kunskap om 

området. Därför har vi försökt att hitta meningssamband där vi, genom djupgående intervjuer, 

får en helhetsförståelse kring vår ovan nämnda problematik. Johannessen och Tufte (2003) 

skriver att med hjälp av ett meningssamband kan man förstå den mening som ligger bakom 

handling. Detta i form av intentioner, motiv, avsikter och verklighetstolkningar i konkreta 

handlingssituationer. Som tidigare nämnt har vi försökt hitta meningssamband genom 

intervjuer där vi har ställt frågor till våra informanter som vi i ett senare skede tolkat. Vi har 

genomfört så kallade delvis strukturerade intervjuer vilket menas att det finns en lista över 

teman och generella frågor som kommer att beröras under intervjuns gång (Ibid). Eftersom vi 

har intervjuat flera företagsledare ansåg vi det relevant att ha en lista med frågor att utgå ifrån, 

detta hjälpte oss att täcka alla aspekter vid genomförandet av samtliga intervjuer. Även 

Johannessen och Tufte (2003) anser att en delvis strukturerad intervju bidrar till att teman 

täcks och samtidigt fördjupas. De säger även att denna typ av intervju kan bidra till en bra 

balans mellan standardisering och flexibilitet. Denna intervjuform ansåg vi var den bästa för 

oss, då den hjälpte oss att vara både standardiserade och flexibla vilket kan vara svårt 

eftersom vi saknar expertis inom området. 

2.2 Undersökningens syfte 
 
Vårt valda område är å ena sidan ett känt fenomen där det finns en mängd litteratur som syftar 

till att ge ledare kunskap till att kunna hantera ett socialt ansvar med fokus på 

alkoholrelaterade frågor. Å andra sidan är det ett område som saknar en djupare kunskap. Vi 

anser att det inte finns en given sanning inom området och därför har vi arbetat efter ett 

explorativt syfte. Ib Andersen (1998) beskriver ett explorativt syfte enligt följande; ”... syftar 

till att utforska förhållanden eller fenomen som är mindre kända eller kanske helt okända. 

Den kunskap vi har om fenomenet är ringa eller saknas helt.” (s. 18). Även Runa Patel och 

Ulla Tibelius (1987) är av samma uppfattning som ovanstående författare och fortsätter sitt 

resonemang där de skriver att en explorativ undersökning aldrig har som intresse att ta fram 

information som ska generaliseras. Syftet är istället att inhämta så mycket information som 

möjligt inom valt problemområde. De säger vidare att detta ofta sker genom tekniker som ger 

information i en verbal form. Detta anser vi stämmer väl överens med vårt syfte, då vi inte 

Syftet med detta kapitel är att redogöra för vår arbetsprocess. Nedan motiverar vi vårt 

metodval för att ge er en insikt i vårt arbetssätt och för att ge er en bättre förståelse för 

hur vi valt att gå tillväga. 
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haft som avsikt att kunna generalisera vårt material. Som vi tidigare nämnt har vi samlat in 

vår information genom en kvalitativ ansats, detta genom intervjuer som är i verbal form.    

2.3 Hermeneutik 
 
Hermeneutik är läran om tolkning och förståelse av diskurser där förståelsen baserar sig på 

inlevelsen (Patel & Tebelius, 1987). Med anledning av detta har vi valt att använda oss av ett 

hermeneutiskt tankesätt då tolkningen är en central del i vår analys, samtidigt som det saknas 

en given sanning. Även Kaj Sköldberg (2002) belyser det faktum att kvalitativt meningsfull 

fakta oftast väljs till hermeneutiska studier. I hermeneutisk forskning betonar man vikten av 

att se till helheten och det talas om förförståelse eller fördomar (Patel & Tebelius, 1987). För 

att skapa förståelse och bilda oss en egen tolkning av våra intervjuer, har vi kritiskt granskat 

dem samt lyft upp den underliggande djupstrukturen till ytan. Sköldberg (2002) benämner 

detta som en dialektisk process av förståelse, där en förståelse av djupstrukturen gör att vi 

också kan sätta oss in i kritiken av de enskilda texterna i ett vidare och mer fundamentalt 

perspektiv. 

2.4 Forskningsansats  
 
Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver abduktion som en kombination mellan den 

induktiva- samt den deduktiva ansatsen. Abduktion utgår liksom induktion från empiri 

samtidigt som den tar hänsyn till teoretiska föreställningar och har därmed inslag även av 

deduktion. Dessutom tillför abduktion egna moment till sin ansats genom att stegvis bearbeta 

sin teori, detta för att i slutändan skapa förståelse. Vi anser att denna ansats passar oss bäst då 

vi eftersträvar en förståelse snarare än en given sanning. Dessutom har vi tillämpat ett 

arbetssätt som innebär att vi har en utgångspunkt i empirin, där vi inhämtar data. Efter detta 

tar vi hjälp av teorin för att kunna tolka och analysera vårt material för att slutligen skapa 

förståelse. Då vi talar om tolkning kan vi även se en viss liknelse till hermeneutik, vilket 

också Alvesson och Sköldberg (1994) nämner. De säger att en förespråkare för hermeneutiken 

skulle säga att abduktion innebär en slags tolkning av fakta som vi redan har en viss 

förförståelse av (Ibid). Även vi har en viss förkunskap inom ämnet, däremot vet vi inte 

huruvida vår kunskap är allmängiltigt eller endast en för-givet-tagen föreställning. Det vi 

däremot har som önskan är att vår uppsats kommer hjälpa till att skapa en diskussion inom 

området. Vi vill förmedla en text som kan ses som ett alternativt sätt att föra ämnets diskurs. 

Detta kan vi relatera till Barbara Czarniawska (2004) och hennes diskussion kring abduktion. 

Hon beskriver det som att en historia kan ha flera berättelser där det inte går att bestämma 

vilken berättelse som är den bästa utan att använda sig av förhandling. Vilket menas att det 

måste finnas en diskussion mellan författare och läsare. Vidare beskriver hon abduktion likt 

en hypotes fast en friare sådan med anspråk på en öppenhet.  Johannessen och Tufte (2003) 

menar att abduktion är när en förvånande upptäckt leder till en teori som, om den vore sann, 

kan förklara fenomenet i fråga. I likhet med detta vill vi att våra berättelser ska vara ett sätt att 

förklara och skapa förståelse inom ämnet.  

 

2.5 Undersökningsdesign  
 
Vi har studerat ett visst fenomen under en given tidpunkt. Denna form av undersökning 

benämns, enligt Johannessen och Tufte (2003), som en tvärsnittsundersökning. Syftet är att 

belysa problematiken inom vårt valda område för att få möjlighet till att öppna upp för en 

diskussion då vi är intresserade av hur dagens ledare ser på socialt ansvar med fokus på 

alkoholrelaterade frågor. Valet av undersökningsmetod beror till största del på grund av att vi 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tolkning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskurs
http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskurs
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hade begränsad tidsåtgång men ytterligare en motivering till vårt val är det från vår sida inte 

finns intresse i att studera detta över tiden, då syftet är något annat. Vi valde därför att 

genomföra en tvärsnittsundersökning framför en longitudinell undersökning, vilken har till 

syfte att studera något över tiden (Ibid). 

2.6 Urval 
 
Vid valet av informanter valde vi att utgå ifrån ett strategiskt val, och då genom att kombinera 

typiska fall med snöbollsmetoden. Att tillämpa ett strategiskt val innebär, enligt Johannessen 

och Tufte (2003) att forskaren medvetet väljer vem som ska delta i undersökningen. Vi har 

valt ett strategiskt val på grund av att vi anser att våra informanter behöver besitta relevant 

information inom området och vi valde därför dem som vi ansåg vara lämpliga för ändamålet. 

Snöbollsmetoden innebär att forskaren tar reda på vem som har stor kunskap inom valt 

område och intervjuar denna (Ibid). Vi har tillämpat det strategiska valet samt 

snöbollsmetoden på så sätt att vi sökt upp de personer som vi ansåg ha relevant information 

för vårt ändamål. Informanterna som vi identifierat och valt, har alla florerat i berättelser som 

vi fått kännedom om. Dessa berättelser behandlar alla det sociala ansvaret med fokus på 

alkoholrelaterade frågor och de kommer att presenteras senare i uppsatsen.  

 

Vi valde att inte fastställa exakt antal informanter då vi ansåg det viktigare med ett adekvat 

urval. Vi har nu genomfört tre djupgående intervjuer och vi anser det tillräckligt för att få 

validitet, och överförbarhet i vår studie. Vi har även varit i kontakt med en politiker som 

tyvärr inte hade tid att ställa upp på intervju. Vi fick dock en möjlighet att maila henne våra 

frågor och hennes svar kommer att behandlas i analysen nedan.  

 

2.7 Grounded theory 
 

Vi har valt att arbeta efter en löpande problemformulering i vår uppsats till skillnad från att 

utgå ifrån slutna forskningsfrågor. Detta tillvägagångssätt gör sig påmint i Grounded theory 

där vi funnit inspiration till en del av vårt valda arbetssätt. Vi hade som tanke att, med 

resultatet av våra intervjuer, dela upp och plocka ut väsentliga delar för att på så sätt ställa 

delarna emot varandra i en analys. I Grounded theory förespråkas även att man inte utgår från 

färdig teori utan går in i forskningsarbetet med ett öppet sinne (Johannessen & Tufte, 2003). 

Detta stämmer bra överens med vårt arbete men vi är inte heller helt fria från ramar utan vi 

valde på förhand det område vi kom att studera. Andersen (1998) hänvisar till Strauss och 

Corbin, som beskriver Grounded theory som att man börjar med ett studiefält och därifrån 

studerar området med mål att utveckla och framställa en teori om det. Det är här vårt 

arbetssätt nått sin brytpunk och frångår Grounded theory då vi i vårt studiefält inte har haft 

som mål att studera vårt område för att utveckla och framställa en teori om det.    

2.8 Validitet 
 

Det finns flera former av validitet men då vi har en kvalitativ ansats ansåg vi att den form av 

validitet som Johannessen och Tufte (2003) benämner begreppsvaliditet passade vår 

undersökning bäst. Begreppsvaliditeten säger huruvida vår insamlade data är valida 

representationer av det undersökta fenomenet. Även Andersen (1998) diskuterar validitet och 

säger att validitetsbegreppet innehåller ytterligare två begrepp, nämligen; giltighet och 

relevans. Giltigheten representerar överensstämmelsen mellan teorin och vårt empiriska 

material. Relevansen säger huruvida vårt empiriska material är relevant gentemot vår 

problemställning. I vårt insamlande av data strävade vi naturligtvis efter att vår data skulle 
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vara en valid representation av det undersökta fenomenet. Genom att senare i uppsatsen 

presentera vår teoretiska referensram ämnar vi att ge förutsättningarna för att uppsatsen ska ha 

en giltighet. Vår intervjuform, delvis strukturerad intervju, har förhoppningsvis hjälpt oss att 

få relevans i uppsatsen. Listan över teman hjälpte oss att bibehålla rätt spår gentemot vår 

problemställning. 

2.9 Överförbarhet  
 
Överförbarhet är den kvalitativa undersökningens svar på generalisering, som ofta används 

vid kvantitativa undersökningar. Överförbarhet visar i vilken utsträckning resultaten från en 

undersökning ger mening utöver just denna undersökning (Johannessen & Tufte, 2003).  Vi 

har på grund av detta arbetat aktivt med vårt urval tills dess att vi ansåg att det finns 

överförbarhet i undersökningen. Vi har dessutom genomfört en fullständig och 

informationsrik struktur, för att ge läsaren ytterligare chans att avgöra huruvida vår studie är 

överförbar (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2001). Vårt syfte är att öppna upp för en 

diskussion och därför är det av största vikt att undersökningen påvisar överförbarhet. 

2.10 Kritiskt granskande och problematik med vald metod 
 
Vi är medvetna om att vårt metodval kan ha inneburit både för och nackdelar samt att 

genomförandet av vår undersökning kan innehålla brister. Vår avsikt är därför att redogöra för 

de brister vi tror kan ha uppstått i vårt arbete.  

 

Vald metod innebär att rapporten inte kommer att vara statistisk generaliserbar, men vi anser 

ändå att vår valda metod överensstämmer bäst med vårt syfte med rapporten. Ytterligare en 

risk är att vår valda ansats gör att vi inte funnit tillräckligt med informanter som anses 

lämpliga för vår problemformulering och detta kan resultera i att rapporten inte kan ses som 

överförbar (Johannessen & Tufte, 2003). Mats Alvesson och Stanley Deetz (2000) nämner 

också en svårighet med metoden Grounded theory, vilken vi till en viss del har tillämpat. De 

menar att det kan uppstå svårigheter mellan att skilja data, teori samt forskningsspråk isär.  

 

Det kan även vara så att vi omedvetet har förbisett relevant litteratur vilket kan ha lett till att 

vi dels inte fått med all litteratur som behövs för ett rättvisande resultat samt dels att vi inte är 

tillräckligt uppdaterade inom området. Även Johannessen och Tufte (2003) tar upp 

problematiken kring huruvida forskaren är tillräckligt uppdaterad inom ämnet. Detta kan leda 

till att viktiga begrepp, teori eller tidigare forskning omedvetet ignoreras.  

 

I vår analys av insamlad data är det vi som har tolkat och då vi saknar expertis inom området 

är vi medvetna om att tolkningen i vissa fall kanske inte återspeglar informantens exakta 

verklighet. Vi har, under intervjuerna, använt oss av en diktafon vilket gjorde att vi i efterhand 

kunde lyssna igenom intervjun ytterligare en gång vilket bidrog till en rättvisande tolkning. 

Däremot måste man som forskare ha i åtanke att även vi lever i en konstruerad värld, därmed 

ställs frågor som; ”Vad ser vi?” och ”Vad bortser vi ifrån?” (Alvesson & Deetz, 2000). 

Genom att vi läst in oss på litteratur vidgar vi vår världsuppfattning, men vi är medvetna om 

att vi endast återger den bild som ryms i vår värld och därmed blir vår studie inte helt 

objektiv. I och med att området vi studerat berör ett känsligt ämne, finns det även en risk att 

våra informanter inte delgav oss viss information. Med anledning av detta valde vi att 

presentera materialet anonymt. Vi hoppas detta bidrog till att våra informanter känt sig mer 

avslappnade och villiga att delge känslig information. Ytterligare en risk med intervjuformen 

var att informanterna kan ha påverkats av oss och av situationen. De kan ha gett svar som 
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anses vara lämpliga, annorlunda uttryckt; det finns en risk att de uttalade sig i enlighet med de 

normer som finns i en social samtalssituation (Alvesson & Deetz, 2000).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 

 

3. Presentation av material 

 
 

3.1 Ett narrativt perspektiv 
 
Det narrativa perspektivet är ett vanligt sätt att kommunicera, både för att underhålla, lära ut 

med även för att tolka samt ge en tolkning (Czarniawska, 2004). Czarniawska et. alt (2007) 

refererar i sin bok, Organisering kring hot och risk, till Donald Polkingtorne en amerikansk 

psykolog, som säger att berättelser kan förena det som vetenskapliga rapporter inte kan, 

nämligen förståelse med förklaring. Det är förståelse för respektive situation som vi önskar 

uppnå då vi valt att presentera vårt material med narrativa inslag i form av berättelser. Genom 

att tolka berättelser uppnås förståelse. En berättelse är likgiltig inför den icke-lingvistiska 

verkligheten och författarna hänvisar även till Jerome Bruner, även han amerikansk psykolog. 

Bruner menar på att det är denna likgiltighet som gör att vi till exempel uppskattar genrer så 

som fantasy och science-fiction. Med detta menar han att läsaren sällan lägger vikt vid om 

berättelsen är sann eller inte huvudsaken är att det är en bra berättelse (Ibid).  

 

Syftet med en berättelse är att finna ett avsiktligt tillstånd som kan förklara, allra helst 

rättfärdiga en avvikelse från ett vedertaget kulturellt mönster (Czarniawska, et alt. 2007).  

Vi vill här vara tydliga med att påpeka att våra berättelser är sanningsenliga och tagna i sitt 

sammanhang. Svaret på frågan; vad är en bra berättelse, är individuellt men den avgörande 

delen är hur händelser och handling kopplas samman i intrigen. En berättelses huvudsakliga 

syfte är att etablera en länk mellan det vanliga och ovanliga. Berättelser gör det möjligt för 

kunskap att byta status genom att någon annan berättar historien. I boken Organisering kring 

hot och risk kan vi läsa om Karl Weick som har samlat argument som både styrker och ger 

berättelsernas roll inom organisationer ett större värde. Ett av argumenten är att de kan 

inspirera till handling, inte bara till prat (Ibid). I och med den styrka som berättelser har i 

dagens samhälle såg vi den narrativa metoden som en bra metod att använda oss av i vårt mål 

att nå en diskussion inom ämnet. Eftersom vi behandlar ett, enligt många, känsligt område har 

vi valt att presentera vårt material anonymt. Våra berättelser är sanningsenliga men namn och 

platser är fiktiva.  

3.2 Att väva 
 

Som tidigare nämnt har vi till viss del valt att använda oss av Grounded Theory. Vi har valt att 

väva ihop vårt insamlande material med teori och tolkning i vår presentation där vi har ställt 

både våra informanter, litteratur och tolkning emot och med varandra. Vår uppsats följer inte 

den traditionella ramen med givna rubriker och dess förväntade innehåll. Vi presenterar 

istället insamlad empiri genom tre korta berättelser. I dessa berättelser framkommer dock inte 

all empiri och därför presenteras övrig insamlad empiri även kontinuerligt i vår vävning under 

rubriken tolkning och analys. Norman Jackson och Pippa Carter (2002) skriver att ordet text 

Presentationen av vårt material har vi valt att framställa med narrativa inslag då vi valt 

att lyfta fram våra berättelser på ett kreativt och intresseväckande sätt. Vi hade som avsikt 

att använda en teknik liknande vävning i bearbetningen och analysering av vårt material. 

Med detta menas att vi har plockat ut fragment ur våra intervjuer och placerat dem i olika 

högar för att kunna väva dem samman för att på bästa sätt lyfta fram en diskussion samt 

skapa en förståelse inom området. 
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är ett latinskt ord som betyder väva. Med att väva
4
 menas att man genom ett eller flera system 

av parallella trådar särar på dem enligt en viss ordning så att en öppning bildas, där en eller 

flera korsande trådar införs. Denna beskrivning av att väva stämmer väl överens med vårt 

arbetssätt då vi har försökt att väva samman de olika fragmenten. Anledningen till att vi valt 

detta tillvägagångssätt är att vi, genom vår uppsats, vill bidra till en diskussion och vi ansåg 

det då passande att försöka presentera studien i en sådan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Nationalencyklopedin 2011, maj 13. “Vävning”  
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4. Teoretisk referensram  

 

4.1 Semiotik 
 

Vi vill med nedanstående diskussion om semiotik påvisa att allt runtomkring dig är 

symboliskt och diskursen nedan anser vi relevant i tolkningen av våra informanter. Både de 

skrivna och de oskrivna reglerna som finns har en direkt påverkan på företaget och på de 

anställda. Verkligheten ser med största sannolikhet annorlunda ut för dig än vad den gör för 

någon annan. Alla bygger vi upp vår egen verklighet, baserad på erfarenheter och kunskap. Så 

ser det också ut i större perspektiv, som exempelvis för företag. Ett företags verklighet och 

organisation är inte densamma som den andres.  

 

Man kan säga att alla symboler består av tre egenskaper, de är frånvaro, godtycklighet samt 

skillnad. Den första egenskapen frånvaro betyder att en symbol ska representera någonting 

som är frånvarande. Om objektet varit närvarande hade man inte behövt ha en symbol för det. 

Att en symbol är godtycklig betyder att den inte måste se ut på ett visst sätt, det är användarna 

som ska vara överens om dess skepnad. Symboler känns också igen på grund av deras 

skillnad, de liknar inte något annat, och små skillnader i symbolens utseende kan göra stora 

skillnader i dess betydelse (Jackson & Carter, 2002).  

 

Vi kommunicerar alla med symboler, och avsikten med symboler, enligt Jackson & Carter 

(2002)  är att de ska förmedla ett budskap samtidigt som det är ett sätt att göra omvärlden mer 

förståelig. Vidare skriver de att symboler har två huvudsakliga roller, de innehåller 

information och de är mediet för all typ av kommunikation. Informationen får dock inte 

förväxlas med vare sig sanning eller innebörd. Sanning på så vis att allt som sägs eller 

föreställs behöver inte vara sant. Innebörd på så vis att det är varje enskild person som ger 

mening åt symbolerna. Alltså, hur en symbol tolkas beror på vilken verklighetsuppfattning 

mottagaren har. Hon tolkar symbolen beroende på sina erfarenheter och sina kunskaper. En 

symbols betydelse kan således vara helt olika beroende från person till person, det vill säga; 

det är människan som använder eller upplever symbolen som ger den dess mening och 

innebörd. 

 

Julia Rutherford Silvers (2004) ger i sin tur semiotiken följande betydelse;”The science of 

semiotics is based on the premise that communication is an act of information exchange by 

means of signs systems.” (s. 224). Allt runt omkring dig är symboliskt, vårt dagliga liv består 

Syftet med detta kapitel är att med vald litteratur introducera och beskriva övriga 

relevanta begrepp som kan hjälpa till att skapa en djupare förståelse för området vi 

studerat. Vi önskar att urvalet av teori bidrar med intressanta infallsvinklar för att skapa 

den diskussion vi eftersträvar inom socialt ansvar, ledarskap och alkohol. Då vårt valda 

område är allt för komplext för att söka efter en given sanning, vilket inte heller är vårt 

syfte, har vi valt att använda vår referensram på det sätt att den för sig självt och i 

samspel med empirin kan skapa en förståelse i ämnet. Litteraturen avser inte att ge en 

översikt över allt som är skrivet inom området, däremot eftersträvar vi i vår teoretiska 

referensram att presentera grundläggande teori för att bidra till en mer levande 

diskussion inom området.    
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av symbolism och det är inte endast materiella ting som ses som symboliskt. Även ditt 

handlande är avsiktligt eller oavsiktligt symboliskt eftersom handling har en innebörd 

(Jackson & Carter, 2002).  

 

4.2 Kunskap 

 

Alla beslut som tas inom ett företag grundas på någon form av kunskap. Vi anser det därför 

intressant att studera detta begrepp närmare. Detta för att få en större förståelse till förmån för 

våra tolkningar av våra informanter och för att få en större förståelse för området i sig. Vad är 

egentligen kunskap och vilken kunskap baserar våra informanter sina handlingar på?  

 

All kunskap grundar sig i ontologi och i epistemologi. Ordet ontologin härstammar från 

grekiskans on – varande, och logos – läran, (Johannessen & Tufte, 2003), och ontologin 

beskrivs som en teori om vad som är verkligt (Jackson & Carter, 2002). Jackson och Carter 

(2002) skriver att det är vi själva som bestämmer vad som är verkligt eller ej. Ordet 

epistemologin kommer även det från grekiskan och ordet epistéme som betyder kunskap. 

Epistemologi är en kunskapsteori som behandlar frågor kring kunskapens natur, objekt och 

källor (Johannessen & Tufte, 2003).  

 

Jackson och Carter (2002) skriver att det är efter att vi bestämt vad som är verkligt som vi 

ställer vi oss frågan vilken kunskap vi kommer hitta om denna verklighet. Det är endast 

möjligt att ha kunskap om det som du betraktar som ”verkligt”. Alltså påvisar de att 

epistemologin baseras på ontologin. Vidare säger de att se något som verkligt eller ej, formar 

hela vår världsuppfattning och är en viktig faktor när det gäller vårt handlande och alla våra 

beslut (Ibid). Med anledning av detta vill vi påvisa att den enes verklighet inte nödvändigtvis 

behöver vara densamme som den andres. Även Johannessen och Tufte (2003) ställer sig 

frågan om människan kan få sig en objektiv kunskap om det som sker eller om all kunskap 

endast är föremål för tolkningar och att det därmed finns olika åsikter och uppfattningar om 

den sociala verkligheten.  

 

Jackson och Carter (2002) fortsätter diskussionen om kunskap och adderar begreppet 

paradigm. ”Paradigm är namnet på det ramverk av begrepp och synsätt inom vilket kunskap 

produceras. ... Ett paradigm består av de delade uppfattningar och antaganden som 

producenter av kunskap har om vad kunskap är.” (s. 75). Vidare skriver de att det inte går att 

jämföra ett kunskapsparadigm då vi inte delar samma antaganden om vad kunskap är eller hur 

den har skapats. Med detta sagt anser författarna att man inte kan se kunskapen som objektiv 

eller neutral, inget kan därför vara rätt eller fel. Trots alla diskussioner är det den 

uppfattningen som dominerar. Hur kan det vara så? Jackson och Carter (2002) hävdar att det 

har med retoriken att göra, de skriver att; ”retorik är argumentets och övertalningens logik.” 

(s. 90). Detta innebär att om man är en duktig talare kan man med hjälp av talet övertala 

övriga i ens omgivning.  

 

4.3 Ledarskap 
 

Då vi studerat tre ledare ansåg vi det lämpligt att beröra området ledarskap. Detta för att 

kunna förstå deras agerade och för att eventuellt se vad de kunde gjort annorlunda i sitt 

ledarskap. Vi vill även beröra den makt eller auktoritet en ledare besitter och se hur det 

påverkar dem och deras underanställda.  
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Lindmark och Önnevik (2006) diskuterar vad ledarskap egentligen är och de ger begreppet 

följande definition; ”Konsten att få människor att utföra saker och få dem att gå mot samma 

mål” (s. 282). Vidare skriver de dock att detta är lätt att skriva men desto svårare att utföra i 

praktiken. De skriver även att en ledare bör vara flexibel och anpassningsbar utifrån varje 

enskild situation och att det är ledarens ansvar att se till att hela systemet fungerar. Författarna 

menar även på att människan är komplicerad och i interaktion med andra blir det än mer 

komplext. Det är detta som är utmaningen i ett gott ledarskap. Detta kan vi återkoppla till 

Jackson och Carters (2002) resonemang kring att varje människa är unik då vi själva skapar 

vår verklighetsuppfattning.  

 

Jackson och Carter (2002) diskuterar ledarskapet utifrån auktoritet och makt. De skriver att 

makt är starkt relaterat till kunskap och dessutom måste en ledare besitta en retorisk förmåga, 

kunskap, prestige samt status inom området för att ha möjlighet till att utöva makt över någon 

annan. Vidare skriver de att det i varje företag finns en makthavare, det vill säga ledaren, som 

ser till att de anställda utför sina plikter. De anställda i sin tur har sålt sin arbetskraft till 

företaget. Den som säljer sin arbetskraft ska fullgöra sina plikter, och i många fall gör köparen 

vad hon vill med den utan att egentligen ta hänsyn till personen bakom kraften. Detta skiljer 

sig markant ifrån Lindmark och Önneviks (2006) syn på ledarskap. De menar på att en ledare 

inte ska se sina anställda enbart som en arbetskraft utan att man ska se till individen bakom 

kraften. Där man ska försöka stimulera de anställda, ta hänsyn till dem och hitta deras inre 

motivation. Frågan vi ställer oss är om individen själv vet vad hennes inre behov och 

motivation är och vad den grundar sig i? Jackson och Carter (2002) refererar till Freud som 

menar att ”motivation kommer från begär som härstammar från vårt undermedvetna.” (s. 

193) Enligt Jackson och Carter (2002) är det därför omöjligt för en utomstående, det vill säga 

ledaren, att ta reda på den enskilde individens behov. 

 

För att återgå till diskursen om makt och auktoritet skriver Jackson och Carter (2002) att makt 

handlar om att en ledare får de anställda att göra något de egentligen inte vill. Om ledaren 

istället har auktoritet är de anställda mer villiga att göra det de blir tillsagda, personerna 

accepterar ledaren och hennes ”order”. Viktigt att komma ihåg är dock att auktoritet fungerar 

innanför de ramar där det är möjligt att nå ett mål medans makt är godtyckligt och kan få folk 

att göra i stort sett vad makthavaren vill. Även om de anställda är villiga att göra det de blir 

tillsagda och arbetar ”frivilligt” är det huvudsakliga skälet till att de arbetar att tjäna pengar. I 

dagens samhälle är dock ledningen i allmänhet baserad på att försöka få människor att lyda 

frivilligt, och än hellre, positivt stödja ledarskapets legitima rätt att styra över dem. Man kan 

påstå att de använder viss typ av retorik för att få arbetarna att gå på ledningens försök. 

 

4.4 Kulturens betydelse 
 

Vad är kultur och vad har kulturen för betydelse för en organisation? Ovan har vi påvisat att 

människan kommunicerar med hjälp av symboler och att vi med hjälp av dem gör omvärlden 

mer förståelig. Vi har även behandlat begreppet kunskap där vi skrev att det är vi själva som 

bestämmer vad som är verkligt eller ej. Kultur är ett begrepp som ”bara finns”, det är inget 

man kan ta på, det är abstrakt. För att få en förståelse i hur människor samspelar med varandra 

i en fysisk miljö kommer vi nedan att behandla kulturbegreppet.  

 

Gareth Morgan (1999) beskriver kultur som följande; kultur kan ses som ett 

utvecklingsmönster av kunskap, värderingar, ritualer, ideologier, handlingar, lagar och regler. 

Vi finner stöd av Morgans beskrivning av kultur även i Webster´s II New Collage Dictionary 
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(2005), där de ger begreppet följande definition; ”The totality of socially transmitted behavior 

patterns, arts, beliefs, institutions, and all other products of human work and thought typical 

of a population or community at a given time.” (s. 281). 

 

Gareth Morgan (1999) beskriver kulturens härkomst från ordet ”odling” och för att relatera till 

detta kan man beskriva det som om kulturen odlas fram i företaget. Tidigare har vi påvisat att 

nästan allt vi gör har en direkt påverkan och är i ett direkt samspel med kulturen. Ett företag 

har sin egna unika kultur och kulturen formar organisationens karaktär. Detta betyder att 

ingen företagskultur är den andra lik och något som tycks normalt och rätt på ett företag kan 

vara rent av konstigt och fel på ett annat. ”Genom att kulturen tillhandahåller självklara 

handlingsregler som vi betraktar som normala, får den oss också att betrakta handlingar som 

inte stämmer med denna kodex som onormala och till och med ”sjuka”.” (Ibid, s. 145). 

Vidare skriver Morgan (1999) att mycket av kulturens egenskaper är för givet tagna, och att 

handlingar ofta utförs av ren vana. Kulturen kan därmed få människor att stöta sig med 

varandra, vi gör alla en subjektiv bedömning av vad som är tillåtet i vissa situationer och vad 

som inte är det (Ibid). Nyrekryteringar är exempel där det kan bli en kulturkrock. Den 

nyanställda kanske är van vid en annorlunda företagskultur än den nya och det är viktigt att 

företagsledningen är tydlig i sitt agerande och visar vad som är önskvärt beteende på 

arbetsplatsen. Enligt Alvesson (2001) kan organisationskulturen vara ett sätt för 

företagsledningen att försöka styra de anställdas idéer och föreställningar. Enligt Morgan 

(1999) kan detta vara svårt då han relaterar till helheten och att dess kännetecken måste 

implementeras i samtliga delar. Om man inte lyckas med detta kan inte delarna ge uttryck för 

och agera utifrån helhetens perspektiv. Vidare skriver han att utmaningen ligger i att förändra 

de anställdas attityder, visioner, synsätt, åsikter, förhållningssätt och de gemensamma 

innebörder som upprätthåller den rådande företagskulturen. En kultur som skapar 

verksamhetens egna unika språkbruk och regler för det önskade beteendet som ska 

genomsyras och genomföras i vardagen (Ibid). 

 

Sköldberg (2002) beskriver kultur som något en organisation är tillskillnad från något den har 

och att det är summan av symbolerna i en organisation som bildar organisationskulturen.   

Jackson och Carter (2002) ser organisationskulturen som; ”... en samling symboler och 

tolkningar som delas av en grupp och används av den för att ge och stärka gruppidentitet, 

och för att ange lämpliga beteendemönster för gruppmedlemmarna.” (s. 41). Detta påvisar att 

kulturen i allra högsta grad är levande och i en ständigt pågående process. Morgan styrker 

detta påstående då han skriver att kultur inte är något som kan beordras fram i en viss social 

miljö, utan den utvecklas som ett resultat av den sociala interaktionen som pågår inom 

gruppen (Morgan, 1999). Alla i organisationen är alltså delaktiga i organisationskulturen och 

de påverkar den både medvetet och omedvetet. Kulturen är enligt Morgan (1999) en 

konstruktion av den verklighet vi lever i, han skriver att vi måste försöka begripa kulturen 

som en pågående, proaktiv process som berör verklighetsuppfattningen. 

 

Sammanfattningsvis är kultur något som organisationen är, den påverkar organisationens 

karaktär och påverkar helheten. Man ”ser” inte kulturen med blotta ögat utan den finnas i ett 

samspel mellan personerna på företaget. Alvesson (2001) beskriver det som att; ”... kulturen i 

första hand inte är något som finns inuti människors huvuden, utan någonstans mellan 

huvudena på en grupp människor.” (s. 12). 
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4.5 Gränser 
 

En gräns är en beteckning på något som skiljer två områden åt, på samma gång är den en 

beteckning av någonting som förenar dem (Jackson & Carter, 2002). I organisationer gör sig 

gränser ofta påminda i en annan begreppsskepnad, de kallas då regler. I vår studie har vi 

uppmärksammat att gränser är ett begrepp som våra informanter talar mycket om och det 

finns i företagens regler, exempelvis policys där de markerar vad som är acceptabelt och inte i 

företaget och dess kultur.   

 

Jackson och Carters (2002) uppfattning om gränser är att de är kognitiva snarare än faktiska 

och att de fungerar semiotiskt för att inkludera samt exkludera. Det finns inga naturliga 

gränser utan de är något som människan skapar, det är en process för att förgripliggöra vad 

som är rätt, vad som är fel, vad som är mitt och vad som är ditt. Det är genom denna process 

som innebörden hos en gräns går att särskilja från sin motpol och på så sätt får en innebörd. 

Distinktioner så som denna avger egentligen inga verkliga gränser, men det är ett sätt att 

skapa förnuft (Ibid). När man då talar om gränser inom organisationer, på det sätt att 

personalen vet vart gränsen går för vad som är okej och inte finns det inget som säger att en 

gräns uppfattas lika av alla. Därmed finns det heller ingen garanti på att gränsen fungerar. 

Jackson och Carter (2002) förklarar denna problematik med att en gräns endast är ett 

begreppsmässigt verktyg där olika människor har olika uppfattningar om vart en gräns går. 

Detta beroende på att gränser återspeglar människans egna specifika intressen och inte 

naturliga fenomen i sig. För att exemplifiera att gränser inte är naturliga utan något som 

människan skapar har vi dragit en parallell till Förbudstiden
5
. Under åren 1920–33 tog man ett 

extremt övergripande beslut i USA, man införde en gräns, ett totalt rusdrycksförbud i hela 

landet. Förbudet hade många förespråkare med sig men i efterhand har man kunnat konstatera 

att förbudet gjorde mer skada än nytta. De myndigheter som skulle upprätthålla förbudet var 

underbemannade och korrumperade av de inkomster som den enorma smugglingen av illegal 

sprittillverkningen förde med sig. Förbudet fick därmed raka motsatsen och spriten flödade 

som aldrig förr.  

 

4.6 Dramer  

 

Då vi tidigare studerat Kaj Sköldberg (2002) och hans förklaringar av de fyra dramerna kände 

vi redan i ett tidigt stadie av denna uppsats att hans tankar och idéer skulle komma att bli 

värdefulla för oss i analysen av våra informanters intervjuer. Enligt honom kan man beskriva 

organisationer och vårt sätt att se på dem utifrån fyra huvudinriktningar: byråkratier, 

mänskliga relationer, system och kulturer. För att skapa en förståelse för dessa 

huvudinriktningar använder sig Sköldberg (2002) av fyra troper, fyra framställningssätt och 

fyra förklaringsarter. Vi har dock valt att avgränsa oss ifrån dessa begrepp och vi har istället 

valt att fokusera på sambandet mellan kategorierna som beskrivs utifrån följande dramer 

romantiken, tragiken, komiken och ironin. Detta då dramerna i sig själva ger oss den 

förståelse som vi söker. 
 

I det romantiska dramat ligger fokus på att den enskilda individen ska finna sin inre mening 

och därmed sitt egna jag. Endast härigenom kan man återfinna förståelsen för sig själv men 

även för andra. Det är från individens inre mening som en metafor härstammar. I metaforen är 

likheten beroende av sammanhanget och endast då får den sin rätta innebörd. Det tragiska 

dramat beskrivs som att organisationen ses som ett antal separata delar som styrs av järnhårda 

                                                 
5
 Nationalencyklopedin 2011, maj 13. ”Förbudstiden” 
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ödeslagar. Fokus ligger här på tid och rum, där mätbarhet och lagar är de centrala delarna. Det 

komiska dramat kännetecknas av att organisationer rör sig mellan två tillstånd, ett 

ursprungligt felaktigt och ett slutgiltigt önskvärt. Här eftersträvas att utjämna eventuella 

störningar inom organisationen till fördel för helhetens övergripande harmoni, fokus i 

komedins drama är därför mål och medel. Det sista av de fyra dramerna är satiren. I satirens 

drama utgår tankestilen från omvänd mening där man ständigt strävar efter att avslöja den 

anda som genomtränger organisationen. Genom att man kritiskt genomskådar tidigare idéer 

och praxis byggs det samtidigt upp en motbild som genomtränger organisationen (Ibid). 

 
4.7 Institutionalisering 
 

Som tidigare nämnt skapar människan sin egen verklighet och hon bestämmer vad som är 

verkligt, men hur fungerar människan i interaktion med andra? Nedan återger vi Peter L. 

Berger och Thomas Luckmanns (1998) syn på kunskapssociologi. De har skrivit en bok inom 

ämnet där de behandlar institutionaliseringen. Vi anser detta relevant för att få en förståelse 

och insikt i hur våra informanter integrerar med andra och vilken verklighet de konstruerar.  

 

Institutionaliseringen handlar just om detta, om hur individen uppfattar och formar sin 

verklighet. Berger och Luckmann (1998) skriver att människan konstruerar sin egen natur, 

hon skapar sig själv och människor skapar tillsammans en mänsklig miljö med alla dess 

socio-kulturella och psykologiska bildningar. Vidare är således samhällsordningen en 

mänsklig produkt som består i ett pågående mänskligt skapande. Allt människan gör kan 

komma att bli en handling som utförs av vana. Detta innebär att det skapas ett mönster och då 

något görs av en vana minskas kraftansträngningen. En vanebildning innebär även att antalet 

övriga alternativ minskar. Uttryckt i andra termer; en vana leder till att man inte behöver 

definiera varje situation på nytt och man kan i förhand förutse vad varje enskild situation 

kräver. Det är dessa vaneskapande handlingar som leder till institutionalisering. 

Institutionalisering uppstår överallt där det förekommer en ömsesidig typifiering av dessa 

vaneförsedda handlingar utförda av olika aktörer. Institutionalisering antar att en typ av 

handling utförs av en typ av aktörer. Instutionaliseringar har också alltid en historia, och det är 

omöjligt att förstå en institution på riktigt om man inte förstår den historiska process 

varigenom den skapades (Ibid). Vidare förklarar de denna institutionalisering genom en 

berättelse om A, B och C, vilken vi återger nedan.  

 

Föreställ er att person A och person B träffas, de kommer båda från olika sociala världar men 

börjar nu integrera med varandra för första gången. De ser varandra agera och allt eftersom 

förknippar de varandras handlingar med vissa motiv och när de ser handlingarna upprepas 

motiverar de dem som återkommande. Snart kan de särskilja den andres beteende och de 

reflekterar över den andres handling. Efter ett tag går det dock ifrån att vara; nu gör A/B det 

igen till att nu gör vi det igen. Annorlunda uttryckt, interaktionen mellan dem blir förutsägbar, 

det blir alltså en vana vilket innebär att kraftansträngningen och spänningarna minskar. Deras 

handlingsmönster börjar gå på rutin utan vidare reflektion och mycket tas för givet. När fler 

handlingar blir vanemässiga och rutinartade möjliggör detta för en arbetsfördelning mellan A 

och B. Det öppnar också dörren för innovation som kräver en större uppmärksamhet. En 

social värld har nu börjat konstruerats genom deras gemensamma bakgrund och den 

institutionella ordningen börjar ta form. Författarna påpekar dock att detta inte är en 

institutionalisering då det endast inbegriper två personer, men man kan se att 

institutionaliseringen är närvarande. Institutionaliseringen börjar ta en ”verklig” form först då 

A och B integrerar fler aktörer in i deras sociala verklighet. Detta kan ske när de får barn, det 

vill säga C. C föds in i deras värld och den världen är då objektiv i C:s ögon, eftersom C inte 
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känner till bakgrunden till de rutiner och normer A och B lever efter. A och Bs ursprungliga 

situation förs nu vidare till andra, deras handlingar blir historiska. Eftersom A och B helt 

själva har skapat den värld de lever i, är allt klart för dem, i och med överföringen till C 

förändras detta. Objektiviteten tätnar, inte endast för C utan även för föräldrarna, nu gör vi det 

igen blir så här gör man. Det blir ett större allvar där det inte längre är lika lätt att förändra 

spelreglerna (Berger & Luckmann, 1998).  

 

4.7.1 Din verklighet 
 
Morgan (1999) skriver även han om den självklara verkligheten. Han använder sig av 

metaforen det psykiska fängelset för att uppmana oss att gå under ytan för att upptäcka de 

kontrollprocesser som låser människor i otillfredsställande livsmönster och för att hitta 

metoder för att förändra dessa. Då vi valt att studera specifika händelser och hur ledare valt att 

agera i dessa anser vi att det är av stor vikt att beröra det faktum att en persons verklighet inte 

nödvändigtvis behöver vara densamma som en annans. Tanken är att metaforen ger oss ett 

kraftfullt perspektiv då vi ska utforska den dolda mening som finns i vår självklara verklighet. 

 

Morgan (1999) beskriver det som om organisationer kan fångas i ett mönster av omedvetna 

processer som ger dem en dold innebörd. Starka företagskulturer kan bli abnorma där för stora 

visioner av framtiden kan leda till uppkomsten av blinda fläckar. ”Favoriserade och invanda 

sätt att tänka och handla blir till fällor som fångar och begränsar individerna i socialt 

konstruerade världar och förhindrar uppkomsten av andra världar.” (s. 241) . Detta är vad 

Morgan (1999) benämner som psykiska fängelser. Ett exempel inom organisationer är de 

regler som följs, bara för att de alltid funnits. En värld där tanken på att revidera dem blir näst 

intill omöjlig. Detta då det tar människan ur sin bekvämlighetszon och skapar osäkerhet. De 

är inte längre en del av den socialt konstruerade verklighet de alltid varit i. Morgan (1999) 

beskriver denna trångsynthet med att tidigare framgångar och segrar kan utvecklas till 

svagheter som i sin tur banar väg för undergång. För att människor ska kunna leva i harmoni 

krävs det att man lär sig dämpa och kontrollera sina impulser. 

 

4.9 Socialt ansvar relaterat till alkoholfrågor 

 

Det sociala ansvaret är som känt rubriken på denna uppsats och en ledares ställningstagande i 

frågan är därför högst relevant. För att socialt ansvarstagande inom ett företag ska bli ett 

framgångsrikt koncept krävs det, enligt Gunnar Wetterberg (2009), att företagsledningen tar 

ställning och visar intresse och engagemang inom området. Jackson och Carter (2002) lyfter 

problematiken i diskursen om ansvar och menar på att då en ledare, genom att luta sig tillbaka 

på tanken om att en gräns är given och verklig, använder hon sig av gränsen som tröst när det 

gäller ansvaret i företaget. I Arbetsmiljölagen anges ledarens allmänna skyldigheter. I 

paragrafen står det utan tvetydighet att: ”arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för 

att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall 

därvid vara allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så 

att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.” (Wetterberg, 2009, s. 89). Det är ifrån 

ovanstående paragraf som ledarens ansvar i alkoholfrågor tar vid och det är utifrån dessa lagar 

som vårt intresse väckts i frågan om hur långt det sociala ansvaret sträcker sig. Ansvaret 

gällande alkoholfrågor och arbetstagare som har dessa problem specificeras på följande sätt; 

”Arbetsgivaren skall vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt 

organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de 
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uppgifter som enligt denna lag och enligt 22 kap lagen (1962:381) om allmän försäkring vilar 

på honom.” (Ibid, s. 89). 

 

Wetterberg (2009) betonar vikten av en medvetenhet hos ledaren, då hon ska ha klara rutiner 

för vad som gäller om en arbetstagare uppträder påverkad på arbetet. Wetterberg (2009) 

refererar även till Folkhälsoinstitutet som är tydliga med att poängtera att en alkoholpolicy 

samt utbildning av arbetsledare är centrala delar i ett förebyggande arbete mot problemet. En 

alkoholpolicy måste vara tydlig och klargöra vad som gäller i viktiga avseenden på 

arbetsplatsen. I boken Human Resource Management, anser de att en ledare bör anpassa 

verksamheten efter individen och dess privata liv (Lindmark & Önnevik, 2006). I enlighet 

med konventionellt tänkande lyfter Jackson och Carter (2002) motdiskussionen om att 

kvalitén i en anställds privatliv inte är något som en ledning skulle bry sig om. Trots detta står 

det ändå klart att familj- och privatliv samt arbete är systematiskt sammanlänkade.  

4.10 Begreppsförklaring 
 

Ytterligare begrepp som enligt oss har relevans i vår text ämnar vi att beskriva nedan. Dessa 

beskrivningar är ett eller två, av flera, sätt att förklara begreppen.  

 

4.10.1 Socialt ansvar 

 

”Begreppet socialt ansvars innebär således att organisationer tar hänsyn till ekonomiska, 

sociala och miljömässiga aspekter på ett sätt som gynnar människor, samhällen och 

samhället i stort. ” (SIS, 2005, s. 67)  

4.10.2 Corporate Social Responsibility, CSR 
 

”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 

hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen kräver.” 

(Löhman & Steinholtz, 2003, s. 15) 

4.10.3 Missbruk och beroende  
 

Fredrik Ljung (2007) skriver om missbruk och beroende i sin bok Alkohol och droger på 

jobbet. Han skriver att det enklare att bryta ett missbruk än ett beroende. Även på FASS
6
 

hemsida går det att finna en definition av dessa begrepp. FASS hänvisar genom Dr Olle 

Lyngstam till 2010 års version av Praktisk Medicin. Nedan kan ni läsa om Ljung (2007) och 

Lygstams (2010) syn på begreppen. 

 

4.10.3.1 Missbruk 
 

”Avses en person som använder alkohol, droger eller läkemedel på ett sätt som innebär risk  

för fysisk, psykisk eller social skada.” (Ljung, 2007, s. 19) 

 
”... är när man gång efter gång ställer till det för sig genom att använda en drog.” 

(Lyngstam, 2010) 

 
4.10.3.2 Beroende  

                                                 
6
 Fass.se 2011, maj 2, ”beroendetillstånd” 
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”Avses som ett allvarligare tillstånd av sjukdomskaraktär där personen har utvecklat en 

kärlek och tillitsrelation till alkohol eller drogerna.” (Ljung, 2007, s. 19) 

 
”... är när man inte längre klarar av att styra intaget av en drog.” (Lyngstam, 2010) 
 

4.10.4 Hållbar samhällsutveckling 
  

”Varaktig hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers förmåga att klara sina behov”. (Löhman & Steinholtz, 2003, s. 21)  
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5. Tre berättelser 
 

 
5.1 Presentationen 

 
Januari började närma sig sitt slut och vår mest hektiska period var över. Äntligen var det 

dags, dags för resan som vi alla längtat efter. Vi skulle till Italien, landet där vingårdarna 

ligger på rad och pastan aldrig tar slut. VD:n hade bokat denna resa för att visa sin 

tacksamhet, sin tacksamhet till oss alla i personalen för att vi tillsammans lyckats nå ett så 

gott resultat. Min väska var packad och jag var redo för flygresan, på samma gång var jag 

lite nervös. 

  

Dörrarna öppnades och jag träffades av en vindpust, betydligt mycket varmare än vindarna 

hemma i Sverige. Väl inne på flygplatsen möttes vi upp av vår huvudleverantör, en ståtlig 

italienare vid namn Matteo. Han utbrast - Boungiorno! Come stai? och skakade VD:ns hand. 

De småpratade en stund samtidigt som han visade oss till bussen som skulle ta oss till 

hotellet. Dagen därpå var ett studiebesök på fabriken inbokat. Det är ju trots allt här alla 

våra varor tillverkas. Vår leverantör hade lagt upp fredagens schema och det inkluderade 

både lunch i fabriken samt en mer elegant middag framåt kvällen. Grundat på tidigare 

erfarenheter hade VD:n valt att specifikt be om att lunchen skulle serveras utan alkohol. 

 

Jag vakande av att solens strålar glimtade in genom persiennerna, det var snart dags för 

samling inför vår bussresa mot fabriken. När alla var samlade och bussen börjat rulla 

viskades det om att Per, Gustav och Göran ”knäckt” en öl till frukost, hur skulle VD:n 

bemöta detta? Jag tror han valde att se förbi händelsen och jag kan nog tala för oss alla när 

jag säger att vi hoppades att det ”bara” var en öl. Efter några timmars rundvandring i 

fabrikens hetta var det dags för den efterlängtade italienska lunchen. Livets goda, framdukat 

för allas njutning. Till lunchen serverades läsk och vatten och det dröjde inte länge innan det 

började tisslas och tasslas runt bordet, vart var vinet? Jag började samtidigt uppmärksamma 

att de tre som börjat dagen med var sin öl blev mer och mer berusade allt efter att tiden gick. 

Bengt, som satt bredvid mig på lunchen, berättade att det tydligen hade druckits både det ena 

och det andra under vår rundvandring här på fabriken. Jag blev helt ställd, har människorna 

ingen hyfs? Dagen fortsatte i samma tempo som tidigare och nu började det närma sig och 

jag var fortfarande lite nervös.  

 

Det var dags för mig att hålla i min presentation. En presentation innehållande en 

utvecklingsplan för organisationen som jag arbetat fram under en längre period. Tiden var 

inne och jag var redo att sätta igång, samtidigt dukades det in stora flaskor på bordet där vi 

alla satt, stora flaskor med sprit. Folk började roffa åt sig och mitt i presentationen avbryts 

jag av Per. Per som redan under dagen varit lite påverkad av alkoholen befann sig nu i ett 

okontrollerbart rus. Han började gorma och gick till hård attack mot vårt arbete. Jag blev 

helt paff, en vuxen man och han beter sig på detta sätt! Övriga i personalen försökte lugna 

ner honom men till ingen nytta, han var inte mottaglig och det skulle inte gå att resonera mer 

med honom idag. Presentationen var förstörd och jag kände mig låg. Per hade förstört min 

resa och jag var inte alls nyfiken på vad resten av vistelsen hade att erbjuda.   

Nedan presenterar vi vårt resultat av den empiriska undersökningen genom tre 

berättelser.  
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5.2 Konferensresan 

 

Solens strålar värmde min kind genom fönsterluckorna och jag satte mig upp i sängen och 

tittade ut över havet som sträckte sig ända till horisonten. Det var dags för samling och 

frukostbuffé innan dagens aktiviteter skulle sätta igång. Som jag älskar bufféer! Vi landande 

sent dagen innan och efter frukosten var det dags för resans första konferens. Vi åker ofta på 

tjänsteresor med företaget men denna resa var lite speciell. Vi hade gjort ett bra år och som 

bevis på sin uppskattning var alla anställda medbjudna till Spanien av företaget. Schemat var 

inte lika spikat som vid vanliga tjänsteresor och jag såg fram emot alla de roliga aktiviteter vi 

hade inbokade och att få se Alicante i all sin charm.  

 

Konferensen var över och i vanlig anda var den mycket givande och jag kände mig 

uppdaterad med det senaste på marknaden när vi lämnade lokalen. Det var dags för lunch så 

vi slog oss ner på en liten familjerestaurang vid strandpromenaden och beställde. Det blev 

tapas för nästan alla och sangrian serverades i stora keramikkärl. Att man kunde ha så här 

trevligt med jobbet trodde jag aldrig. När sista oliven var uppäten klingade VD:n i glaset. 

Han hade en överraskning. Vi följdes åt till båthamnen och vandrade ut till slutet av bryggan, 

vi hälsades välkomna ombord på en stor och ståtlig båt. En fisketur stod på schemat och vi 

gav oss ut till havs.  

 

Väl tillbaka på land kände jag mig mer levande än på länge, att jag sedan lyckats få napp var 

ytterligare ett plus i kanten. Vi fick nu tre timmar på oss att göra vad vi kände för innan vi 

åter igen skulle samlas, då för en vinprovning innan det var dags för middag. Det hade även 

pratats lite om diskotek och jag hade fortfarande inte bestämt om jag skulle med eller ej.  

 

Vinprovningen var fantastisk, vilket ställe och vilka viner! Jag och Lena beställde till och med 

hem varsin låda med favoritvinet från provningen. Från vinprovningen tog vi oss direkt till 

restaurangen som låg på takterrassen i ett av Alicantes högsta hus, vilket utsikt! Det skålades 

i champagne och vi avnjöt en hejdundrandes måltid som ett fantastiskt avslut på en lika 

fantastiskt dag. Natten började smyga sig på och flertalet av oss bestämde sig för att gå 

vidare till stans hetaste nattklubb. Jag hade så himla roligt och även denna afton hade sitt 

slut och vi slog alla följe hem till hotellet. 

 

Dagen därpå väcktes jag återigen av solens ljus och det var en ny dag och dags för nya tag. 

Frukostbuffé stod först på schemat för att sedan bege sig till dagens konferens. Vi möttes upp 

strax innan den skulle starta och pratade ikapp oss lite om gårdagen. Vi var alla överens om 

att den varit den bästa på länge.         
 

5.3 Julfesten 
 

Det var en tidig morgon, mörkret låg tungt över staden och det var kallt men jag njöt. Snön 

föll sakta ner och den dova gatubelysningen reflekterade flingorna så vackert. Staden hade 

ännu inte riktigt vaknat, jag andades in den friska luften och drog kappan tätare omkring mig. 

Jag såg fram emot dagen, vi skulle ha lite lussefika med barnen på skolan idag och ikväll var 

vi, av jobbet, utbjudna på en färgsprakande julshow. Vi skulle dessutom få avnjuta ett 

fantastiskt julbord, åtminstone om man fick tro inbjudan. Ja, det skulle bli en bra dag, tänkte 

jag för mig själv och log.  
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Dagen gick fort, det märktes att stämningen var lite annorlunda på jobbet idag. Alla var 

glada och förväntansfulla inför kvällen. Jag hade ordnat så att min man skulle köra mig och 

tre av mina närmaste kollegor till festen. Vi skulle samlas hemma hos mig före festen för att ta 

ett glas vin och prata lite innan vi mötte upp de andra utanför restaurangen. Jag tycker det är 

viktigt med aktiviteter som dessa, vi blev stärkta som grupp och dessutom var det som om en 

gnista återigen tändes efter kvällar där bara vi ”vuxna” umgicks. Visst älskade jag mitt jobb 

men ibland är det tufft att befinna sig i en miljö med många barn, det tar på krafterna. Nu fick 

vi kollegor en chans att lära känna varandra närmare och det kändes som om vi fick lite 

uppskattning för det vi faktiskt åstadkommer på skolan.  

 

Då var det äntligen dags, vi hade suttit hemma hos mig och druckit ett glas vin och nu 

närmade sig julfesten, vi åkte ner för att möta upp de andra och steg förväntansfulla in i 

lokalen. Vi blev visade till restaurangen där flera långbord var uppdukade. Jag tittade mig 

omkring och försökte lokalisera vart det berömda julbordet stod. Vanligtvis är jag inte så 

förtjust i de traditionella julborden men just denna restaurang hade ju ett så bra rykte och det 

de tog sig för brukade allt för ofta bli succé. Jag letade med blicken men såg inte till 

julbordet, konstigt tänkte jag för det borde ju vara uppdukat eller ska showen vara först? Jag 

trodde ju vi skulle äta och titta samtidigt. Rätt som det var drogs min uppmärksamhet till 

bordet, och jag såg tallrikar med gladpack över stå framme. När jag tittade lite närmare såg 

jag vad det var, det var en tallrik med julmat på. Närmare bestämt, en skiva skinka, en klick 

med senap, några prinskorvar och köttbullar och till sist lite Janssons frestelse. Samtidigt 

gick några personer klädda i jeans och t-shirt upp på scen. De hälsade oss välkomna, bad oss 

slå oss ner och ta för oss av maten som var serverad. De fortsatte med att presentera sig som 

representanter från bandet som spelade i julshowen och att de skulle framföra några låtar 

under kvällen. Däremot om man ville se den ”riktiga” showen så var man välkommen först 

två dagar senare. Jag trodde inte mina öron, hade inte showen haft premiär? Skulle vi inte få 

se den prisade showen som vi hade blivit utlovade? Alla blev nog mer eller mindre lika 

förvånade som jag, vi trodde ju att vi skulle få avnjuta det vackra julbordet som det skrivits 

om i tidningen och att vi givetvis skulle få se julshowen. När vi frågade personalen berättade 

de snällt att kommunen bokat några dagar innan premiär och det var därför det riktiga  

julbordet inte serverades och showen inte framfördes.  

 

Detta var ju en besvikelse men jag tänkte i alla fall inte låta det förstöra hela kvällen, jag sa 

till mina kollegor att vi får göra det bästa av situationen och föreslog att vi skulle gå till 

baren och köpa oss var sitt glas vin till maten. Då kom nästa bakslag, när jag beställde mitt 

glas vin förklarade servitrisen att alkohol tyvärr inte var tillåtet ikväll. De hade fått strikta 

restriktioner om att inte under några omständigheter servera alkohol till gästerna. Men jag 

betalar ju själv försökte jag förklara, det spelar tyvärr ingen roll sa servitrisen och beklagade 

sig. Hon berättade till och med att min arbetsgivare hade betalt en extra summa pengar för 

den förlorade inkomsten som alkoholen normalt skulle bringa. Jag gick besviken tillbaka till 

min plats, tog av plasten från tallriken och stoppade en kall köttbulle i munnen.  
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6. Vår tolkning och analys 

 

6.1 Våra informanter  

 
6.1.1 Karin 
 

Vi var förväntansfulla inför vårt möte med Karin, det var en härlig vårdag och vi hade stämt 

träff på ett hotell i stadens centrum. Vi var ute i god tid och slog oss ner i hotellets lobby och 

inväntade henne. När klockan slog nio klev en ung tjej in i lobbyn och hon såg sig omkring. 

Vi tittade på varandra och med en blick enades vi om att det måste vara Karin. Hon hade 

axellångt brunt hår och kristallblå ögon. Hon var modernt och ledigt klädd i ett par jeans och 

en vit t-shirt. Vi hälsade och hon slog sig ner i soffan. Hon var glad och entusiastisk inför 

intervjun och vårt första intryck av henne var att hon var en framåt och driven tjej. Hon 

arbetar på ett familjeföretag och ska inom en snar framtid inträda rollen som personalchef och 

organisationsutvecklare. Företaget ligger i Mellansverige och har i nuläget cirka 20 anställda. 

Det är ett sammansvetsat gäng med god gemenskap där man bryr sig om varandra. Trots detta 

var det Karin som i sin berättelse fick sin presentation förstörd av en kollega. Hon berättade 

även om att de som företag arbetar mot mer struktur där de försöker införa fler 

chefspositioner. I detta ser vi de tragiska influenserna skina igenom den i övrigt romantiska 

atmosfären (Sköldberg, 2002).   

 

6.1.2 Adam 
 

Vi var nu på väg till Adams företag, det var ännu en vacker vårdag och solens strålar värmde. 

Adam är VD på ett familjeägt företag i Mellansverige och företaget styrs enligt en hierarkisk 

ordning. Detta i led med det tragiska dramats influenser (Sköldberg, 2002). De växer ständigt 

och har i nuläget cirka 25 anställda. Väl på plats i entrén välkomnades vi varmt och vi fick 

varsin kopp kaffe. Nu kom det en man gående mot oss, hans bestämda steg mot oss gjorde att 

vi förstod att det måste vara Adam. Han var lång och stilig, han hade mörkt tjockt hår och en 

intensiv blick. Han hälsade oss välkomna med ett fast handslag och ett vänligt leende. Han var 

välklädd i kavaj och ett par mörka jeans, vi la märke till hans manschettknappar som hade 

samma initialer som han själv. Vi uppfattade honom som en man med stor pondus och mycket 

inflytande. Vi visades in på Adams kontor, där vi kom till att spendera nästkommande timme 

med att diskutera igenom våra frågor och funderingar. I Adams sätt att tänka och uttrycka sig 

gör satiren sig känd där den sanna entreprenören skiner igenom (Ibid). Det var i Adams 

berättelse som vi togs med på en företagsresa till Spanien. 

 

6.1.3 Lisbeth 
 
Vår sista intervju hade vi med Lisbeth. Solen sken och blommorna slog ut, vi promenerade 

den korta biten från parkering till hennes arbetsplats. Lisbeth satt och pratade med en kollega 

när vi kom in och hon verkade vara på ett glatt humör. Hon var klädd i blåjeans och en 

I detta kapitel kommer vi att analysera vårt insamlade material. Detta gör vi genom att 

ställa informanternas intervjuer mot varandra blandat med våra tolkningar samt teori. 

För att ge er en bild av respektive informant följer här en kortare presentation om dem 

och deras företag. Återigen vill vi poängtera att materialet framställts anonymt, därmed 

är Karin, Adam och Lisbeth fiktiva namn.   
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långärmad tröja, hennes ljusa hår gick strax nedanför öronen. Lisbeth tog genast kommandot, 

hälsade med ett stadigt grepp och bad oss slå oss ner. Hon hade ett avslappnat sätt att föra sig 

men vi märkte att hon hade en allvarlig underton när hon pratade och vi fick känslan av att 

hon inte är rädd för att säga ifrån. Lisbeth arbetar som rektor på en kommun, även denna i 

Mellansverige, där innehar hon rollen som personalchef och verksamhetssamordnare för cirka 

30 personer. Eftersom det är en offentlig sektor har de hårda regler och policys som måste 

följas och det är en organisation som influeras mycket av det tragiska dramat (Ibid). Vi 

märkte däremot att Lisbeth var väldigt mån som sin personal, hon hade en god 

kommunikation och en nära kontakt med sina underanställda. Vi lade snart märke till att hon i 

den annars så tragiska organisationen hade ett romantiskt arbetssätt (Ibid).   

 

Lisbeth var med och planerade julfesten som ni läst om tidigare, däremot var det inte hon som 

var beslutsfattaren till hanteringen av alkoholserveringen. Beslutsfattaren i denna fråga är 

områdeschef inom kommunen. Vi sökte henne för en intervju men på grund av tidsbrist 

tackade hon nej till en medverkan. Vi fick dock uppfattningen av att hon inte var särskilt 

intresserad av att prata om det. Detta eftersom så fort vi nämnde julfesten över telefon blev 

hon reserverad och meddelade oss snabbt därefter att hon inte hade tid. Med anledning av 

detta kom vi istället i kontakt med Lisbeth som gärna ställde upp på en intervju. 

Områdeschefen erbjöd oss som alternativ att maila våra frågor vilket vi gjorde men vi erhöll 

ett minst sagt fåordigt svar. Detta lämnade oss med många tankar och nyfikenheten kring 

beslutet växte. På grund av hennes reaktion ansåg vi det högst relevant att presentera våra 

frågor och hennes svar för att ge utrymme till tolkning.        

 

6.2 Vår vävning 
 

I början av samtliga intervjuer lyfte vi frågan om vad socialt ansvar innebar för våra 

informanter. Det var alla tre relativt överrens att det innebar ett stort ansvar. Efter det började 

åsikterna gå isär. Lisbeth ansåg inte att hon i sin roll som ledare hade ett särskilt stort ansvar, 

men sa att som chef måste man vara mer om sig och kring sig. Däremot så tyckte hon att det 

ansvar som hennes chefer ansåg att hon skulle ta var näst intill löjligt. Som ett exempel 

nämnde hon det nyinförda rökförbudet, där hennes roll blir att kontrollera sina medarbetare 

för att se om de har rökt på rasten eller ej. Adam anser att han som arbetsgivare får ta ett på 

tok för stort ansvar. Han anser att alla måste ta ett eget ansvar och man kan inte lasta 

arbetsgivaren med alla sina problem. Givetvis anser han att man via arbetet kan få hjälp, men 

viljan till detta måste finnas hos den anställda. Vidare motiverar han sitt ställningstagande 

med att påpeka att man spenderar knappt 20 procent av sin tid på arbetet, därför är kanske 

problemen ofta relaterade till övrig tid och därför borde ansvaret inte vila på arbetsgivaren. 

Det som var utmärkande med Karins tankar i frågan var att hon direkt relaterade socialt 

ansvar till medmänniskan. Hon gjorde en tydlig skillnad mellan arbetsgivarens ansvar och 

medmänniskans.  

 

Centralt för både Karin och Adam var att de i ett tidigt skede började tala om kostnader i 

samband med det sociala ansvaret. Adam sa att ”Det är även ekonomiskt betingat, ska man 

hjälpa någon så kommer de kosta pengar, för den kompetensen finns oftast inte inom huset. 

Och baksidan med det är att om jag skulle få reda på att någon som sökt jobb här, som jag 

vet hade dessa problem, skulle jag nog välja att inte anställa den.” Detta kan ses som tankar 

som från samhällets sida inte är lämpade att tala högt om. Trots detta tog även Karin upp 

problematiken kring kostnadsfrågan. Som exempel berättade hon om en provanställd som 

hade problem, vilket denne inte varit ärlig med från början. ”Som medmänniska vill man 
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hjälpa personen tillbaka, men som arbetsrepresentant förväntar man sig någon som kan 

arbeta heltid då det var det vi hade eftersökt. Man kan ju inte ställa upp till vilken kostnad 

som helst, man måste ju fortfarande tänka på företaget. Det är ett socialt ansvar inte en social 

inrättning.” Vi blev näst intill tagna av deras öppenhet och ärlighet i frågan. Lisbeth å andra 

sidan pratade inte om dessa kostnader på samma sätt. Det hon anmärkte på var istället 

kommunens brist på pengar i allmänhet. Var går då gränsen mellan arbetsgivare och 

medmänniska?  

 

Gränser är enligt Jackson och Carter (2002) inte naturliga, det är vi själva som har skapat 

dem. Vidare skriver de att om gränserna varit naturliga kan inte människan ta ansvar för dem. 

Här kan vi se att Karin och Adam är överens om att deras ansvar är för stort men i deras fall är 

det inte deras gränser som de behöver förhålla sig till. Det är av samhället redan uppsatta 

gränser och vi tror därför att Karin pratar mycket om medmänniskan på grund av att det är då 

hon kan bestämma sina gränser och därmed sitt ansvar i frågan. Om vi ser till Lisbeth som 

anser att hennes ansvar inte är särskilt stort tror vi att det är dels på grund av kommunens 

hårda riktlinjer, hon har chefer över sig som tar det största ansvaret. Dels för att kommunen på 

sätt och vis är de som sätter gränserna i samhället. Detta gör att Lisbeth kan luta sig tillbaka 

och slappna av då hon faktiskt har någon över sig som kan ta smällen om ett problem 

inträffar. Karin och Adam är båda på två relativt små familjeföretag och har båda en god 

gemenskap och en personlig kontakt med sina anställda. Detta tror vi också bidrar till att 

gränsen ibland blir hårfin. Adam tycker att det sociala ansvaret är lite skevt då han anser att 

samhället ”tar den enkla vägen” och belastar arbetsgivarna med ansvaret istället. Vi ser att 

Karin och Adam har en inneboende konflikt mellan att ta sitt ansvar gentemot vad det 

kommer att kosta. Lisbeth å andra sidan arbetar i en offentlig verksamhet där lönsamhet- och 

överlevnadsfrågor inte är lika centrala. Karin och Adam har inte några skattepengar att skjuta 

till om det tryter och måste därför se till sin överlevnad på ett annat sätt. Tanken om att vilja 

ta ett ansvar för sina anställda bottnar i en romantisk syn där man ser till individen, tanken om 

kostnaderna däremot där företaget står i centrum har tragiska influenser. Det blir alltså en 

motsättning som utmynnar i ironins omvända mening (Sköldberg, 2002). Som vi skrev blev vi 

tagna av deras ärlighet i frågan, då detta är något som man egentligen inte talar högt om då 

samhällets verklighet sällan ifrågasätts. Detta är en konstruerad verklighet och precis som 

Morgan (1999) beskriver det så är det regler som följs bara för att de alltid funnits. Vi anser 

det modigt att de vågar artikulera ett problem, ett problem som vi anser kan komma att 

behöva revideras.    

 

För att återgå till det egna ansvaret var alla tre överens om att varje individ måste ta ett eget 

ansvar. Återkommande begrepp var bland annat sunt förnuft och huruvida man är världsvan 

eller ej. När Karin och hennes kollegor var i Italien uppstod situationer där vissa drack för 

mycket alkohol vid tillfällen som inte passade sig. De var bland annat på besök hos sin 

huvudleverantör och trots att det var tidig morgon hade några medarbetare redan hunnit 

knäcka en öl samt smugglat med sig sprit i sina väskor. Här lyfte Karin begreppet sunt 

förnuft. Hon ansåg att de borde vara sunt förnuft att inte göra detta, samtidigt säger hon att 

man har olika nivåer för vad man tycker är okej och inte. Hon uttryckte som följande; ”Vissa 

är jättelyckliga att; åh jag spydde inte ikväll i alla fall, och tycker att det är bra liksom.” Utav 

detta fick Karin dock lära sig att sunt förnuft är ingenting man kan ta för givet. Det var inte 

VD:ns första resa till Italien och han var väl medveten om att den alkoholkultur som råder i 

landet skiljer sig märkvärt från vår egen. Han hade därför på förhand bett leverantören att inte 

bjuda på vin till lunch då den ägde rum på arbetstid. Lunchen fungerade bra, däremot när det 

var dags för Karins presentation, hade leverantören ställt fram alkohol och blanddryck och det 

var fritt fram att blanda drinkar. Det hela artade sig, som känt från berättelsen, i att en person 
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drack för mycket. Detta i sig resulterade i att denna person inte kunde bete sig utan började 

gapa och skrika och förstörde Karins presentation, något han i nyktert tillstånd aldrig skulle ha 

gjort. Karin frågade sig själv om man som 20 år yngre, än personen i fråga, kan säga; ”nu går 

du ur lokalen”. Hon reflekterade över ifall hon hade brist på erfarenhet i hur hon skulle ha 

hanterat situationen. Hon säger dock att hon idag troligtvis inte hade gjort något annorlunda.  

 

För oss blir det tydligt att människorna i dessa sammanhang inte talar med samma symboler 

och deras verklighetsuppfattning går isär. Sunt förnuft är för oss en för-givet-tagen 

föreställning då alla uppfattar världen olika. Med anledning av Karins fundering omkring 

huruvida hon skulle agerat annorlunda på situationen idag tror vi, till skillnad från henne 

själv, att hon faktiskt skulle ha gjort det. I enlighet med Jackson och Carter (2002) tolkar man 

symboler beroende på sina erfarenheter och kunskaper och man agerar också därefter. Därför 

tror vi att om hon råkar ut för samma sak igen har hon en annan kunskap och erfarenhet som 

kommer att bidra till ett annat agerande. Men kan det kanske vara så att problemet har 

ytterligare en dimension som bottnar i ett maktförhållande mellan Karin och den 20 år äldre 

mannen? Mannen har jobbat avsevärt längre på företaget och anser sig kanske ha både mer 

kunskap och erfarenhet om hur företaget fungerar i praktiken. Kanske har han en informell 

ledarroll där Karin känner sig underlägsen honom? Vi kan även se att det blev en miss i 

kommunikationen mellan företaget och deras leverantör. I och med att det är ett annat land 

har de också en annan kultur och en annan syn på alkoholintaget. För dem är det inget 

konstigt att dricka vin till lunchen och de har ett annat förhållningssätt gentemot drickande än 

vad vi skandinaver har. Wetterberg (2009) beskriver skillnaden som följande, om man jämför 

Nordens alkoholvanor med övriga Sydeuropa är vårt vardagsdrickande inte mer omfattande 

än deras, däremot ligger vi i framkant när det gäller rejäla rus framåt helgerna. På senare tid 

har vi dock börjat hinna ifatt Sydeuropa och nya generationer har bidragit till en uppluckring 

av vårt Nordiska mönster. Vinet som förut tillhörde helgen hamnar allt mer ofta på bordet 

även till vardags. Många svenskar förknippar dock fortfarande alkohol med rus och faktum 

kvarstår att sydeuropernas gräns inte är densamma som vår och därmed blir deras hanterande 

av alkoholen annorlunda. Sköldberg (2002) skriver att det är summan av symbolerna som 

bildar kulturen. Italienarna rör sig med vitt skilda symboler gentemot vad vi svenskar gör och 

deras symboler tillsammans bildar därför en annan, tydligare alkoholkultur. 

  

När vi ser till situationen vid julfesten togs ett beslut på förhand om att det inte skulle serveras 

någon alkohol under kvällen. Lisbeth säger att det inte ens var en diskussion om beslutet utan 

att det endast fick ett besked om att så här är det. Hon anser att hennes överordnade gick in i 

rollen som förmyndare, och hon gillar inte tanken om att ha någon som bestämmer över 

henne. Vidare berättade hon att det är policys och regler som säger att man inte får förtära 

alkohol i kommunens lokaler. Det hon nu ställde sig frågande till var det faktum att julfesten 

ägde rum på annan plats och efter arbetstid. Lisbeth berättade att det blev reaktioner på 

beslutet men att de anställda kanske inte heller blev förvånade. Hon själv hade varit noggrann 

med att berätta för sina anställda att det inte skulle komma att serveras vin, men långt ifrån 

alla hade fått samma information, vilket visade sig i berättelsen om Julfesten. Hon sa även att 

det blev vissa konsekvenser av beslutet. Väl på plats blev dessa personer väldigt besvikna 

medans vissa hade valt att tackla förbudet på ett annat sätt. Dels kom de lite extra glada till 

evenemanget, eftersom de druckit mer innan, dels valde vissa att ta med sig pluntor med sprit. 

Återigen kommer vi i kontakt med symboler och gränser. I detta fall fick inte ens de 

underanställda en chans att komma överens om gemensamma symboler eller gränser då 

beslutet redan var fattat. 
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Som tidigare nämnt sa Lisbeth att det blev reaktioner, samtidigt sa hon att vilka reaktionerna 

blev kan ha att göra med vilken inställning man har till alkohol. Är man motståndare till 

alkohol tycker man att beslutet var befogat men om man kan ta ett glas vin eller två, då och då 

kanske man fann beslutet aningens absurt. Däremot kan vi anse att beslutsfattarna borde fört 

en dialog med de anställda innan beslutet fattades. De valde dock att inte göra detta, inte 

heller motiverade de sitt ställningstagande efter att beslutet var taget och förmedlat. Vi tror att 

de valde att luta sig tillbaka på tanken att gränsen var naturligt given, vilket den enligt Jackson 

och Carter (2002) inte kan vara. Vi tror att de valde att luta sig tillbaka på gränserna eftersom 

de då slapp att ta en diskussion om hur de borde agera. En diskussion som kunde lett till att de 

tagit ett annat beslut och tvingades ställas inför en eventuellt obekväm situation. Om de då 

istället hade vågat ta en diskussion hade de haft möjlighet till att förändra de anställdas sätt att 

se på förbudet. De hade med hjälp av deras retoriska förmåga kunnat förmedla budskapet på 

ett sätt som bidrog till förståelse. Vi ser även tydliga kopplingar till vårt tidigare exempel om 

förbudstiden. Beslutsfattarnas förbud bidrog i likhet med förbudstiden till negativa 

konsekvenser. Beslutet fick ironiskt (Sköldberg, 2002) nog motsatt effekt där de anställda 

hittade nya sätt att få vad de ville på ett vis som kommunen inte längre kunde kontrollera. Det 

bildades en typ av subkultur där det var de anställda mot beslutsfattarna.  

 

Som vi tidigare nämnt har vi varit i kontakt med beslutsfattaren och vår konversation löd som 

följande
7
: 

 
 

Hej! 

Vi pratades vid för någon vecka sedan angående vårt uppsatsskrivande 

gällande socialt ansvar med fokus på drog- och alkoholrelaterade frågor. Du 

avböjde då en intervju på grund av tidsbrist men erbjöd oss maila dig våra 

frågor. Detta gör vi nu, och hoppas du kan ta dig tid att svara på dessa då de 

är till stor hjälp i vårt uppsatsskrivande. Informationen kommer att behandlas 

anonymt.  

 

Som vi förstod det då vi talades vid var anledningen till nolltolerans av 

alkohol på julfesten ert sätt att ta ett socialt ansvar. 

*På vilken kunskapsgrund har ni infört nolltolerans? 

*På vilket sätt anser du att ni tar det sociala ansvaret vid 

  nolltolerans? 

*Vilka konsekvenser för nolltoleransen med sig? 

 

 Vi vet även att ni har en alkoholpolicy, 

 *Arbetar ni aktivt med den där ni reviderar dess innehåll? Om ja, i 

   så fall hur ofta? 

 

Svar:  

Hej! 

Detta är frågor ang min förra arbetsplats som inte finns numera. Där jag 

arbetar nu har ännu inte tagit något beslut i denna fråga. Men vid detta 

tillfälle (julfesten2010) tog vi beslutet utifrån att vi som arbetsgivare inte ska 

uppmuntra till intag av alkohol. Också att bland så många personer finns det 

flera som har problem och då ska vi inte försvåra för dem det gäller. 

 

Hoppas ni är nöjda med ovanstående svar och LYCKA TILL i ert framtida 

arbete! 

                                                 
7
 Mailkonversation mellan författarna och beslutsfattaren inom kommunen. 2011, april 28 
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Hej! 

Tack för ditt snabba svar! 

Fanns det några konsekvenser av detta beslut? 

Samt hur arbetar ni för att hitta & hjälpa dem med problem? 

 

Hälsningar 

Josefine & Madelen 

 

Svar:  

Detta är respektive chefs ansvar. 

 

 

För det första ansåg vi att vi inte fick svar på våra frågor. För det andra tyckte vi att det var 

uppenbart att detta var någonting hon inte ville diskutera vidare. Särskilt med tanke på 

tidigare telefonkonversation. Dessutom vid våra följdfrågor hänvisar hon till respektive chef 

då frågorna egentligen rörde henne själv. Kan anledningen till att hon intar denna 

försvarsposition grunda sig i att hon faktiskt anpassar sig till hur det alltid varit utan att ställa 

frågan varför? Vi ser det som att hon är en fånge i det som Morgan (1999) benämner det 

psykiska fängelsets metafor och på så sätt låst i ett otillfredsställande mönster. Likaså kan vi 

se att hon lever i, det som Berger och Luckmann (1998) benämner som, en institution. Den 

historia som ligger till grund för förbudet är de anställda kanske inte inkluderade i. Genom 

hennes svar i mailet avsäger hon sig ansvaret i frågan och gömmer sig bakom en tanke om att 

bidra till en social ordning. Enligt Jackson och Carter (2002) finns det ingen naturlig ordning, 

den är skapad av oss själva. Alltså måste hon tvivla på att hennes anställda har en förmåga att 

skapa ordning själva. Hon försöker skapa ordning åt dem genom att fatta detta beslut.  Men 

vilket ansvar har hon egentligen tagit?   

 

Som vi ser det har kommunen inte gått ut med tillräcklig information till de anställda. Vi tror 

att de kunde förhindrat en stor besvikelse hos många genom att informera de anställda rätt 

från början. Lindmark och Önnevik (2006) skriver om vikten av en balanserad 

informationshantering. De anser att information är en viktig del i ledarskapet och att de 

anställda måste få en lagom dos med information för att kunna stärka lagandan. Däremot kan 

brist på information eller för mycket information bidra till förvirring där budskap inte tolkas 

som det var tänkt.  

 

Lisbeth berättade att de var mellan 400-600 personer på den här julfesten. Vi ställde då frågan 

om hon tyckte att det var berättigat att fatta ett beslut om ett sådant övergripande förbud för 

att skydda de förhållandevis fåtal som har problem med alkoholen. Hennes svar var ett rakt 

och ärligt nej. Lisbeth menar att det är ett problem som den här människan har och måste 

möta varje dag. Det är något man får stå till svars för själv. Hon säger; ”Jag ska inte undvika 

alkohol när någon som har problem är med. Den ska kunna stå emot det själv.” Lisbeth 

ifrågasätter även huruvida dessa förbud och regler någonsin setts över, eller om man grundar 

det på hur det var förr och om det kanske ligger något kulturellt i det. Sköldberg (2002) säger 

att kultur är något man är till skillnad från något man har, därför är det svårt att byta ut den 

rådande kulturen. Vi tror att beslutet är grundat i policys som kommunen haft en längre tid, 

därför har de också blivit en del av kulturen. Lisbeth anser att man kanske borde se över de 

policys och regler som finns för att anpassa de utefter dagens samhälle. Vi tror att det vore bra 

att revidera de policys som finns i dagsläget, inte av den anledningen att de nödvändigtvis 

behöver förändras men av den anledningen att man behöver prata om de regler som idag 

dominerar. Detta för att kunna få en förståelse om de policys som finns och varför de finns. 
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Om vi tolkat Lisbeth rätt ser hon detta förbud som en kollektiv bestraffning där alldeles för 

många fick anpassa sig efter de få som eventuellt hade problem.     

 

Adams syn på alkohol skiljer sig markant ifrån kommunens beslutsfattare. Han är emot 

nolltollerans då han inte tror att förbud löser några problem. Han anser att alkohol till viss del 

är positivt och att det väger tyngre än de fåtal incidenter och negativa efterspel som det kan 

föra med sig. På deras företagsresa till Spanien serverades det alkohol både till lunch och till 

middag. Han var dock noga med att poängtera att spelreglerna ändras beroende på vart i 

världen de är. Här hemma hade han till exempel inte accepterat att varken han själv eller hans 

anställda tog ett glas vin till lunchen, men utomlands är det okej, det är en annan kultur. Detta 

ser vi som högst motsägelsefullt, och aktionen innehar därför satiriska drag (Sköldberg, 

2002). Vi tror att detta kan bidra till en otydlighet i företagskulturen vilket kan förvirra de 

anställda. Alvesson (2001) skriver om ”anpassningsbara kulturer”, och säger att det är 

kulturer som kan reagera på förändringar i dess omgivning. Att vara anpassningsbar behöver 

dock inte vara positivt utan det kan även få negativa konsekvenser (Ibid). En tanke växte hos 

oss då vi pratade om att de tar efter alkoholkulturen när de åker iväg. Varför anammar man 

endast vissa delar i andra kulturer, för att hårdra det, varför dricker de massa med sangria till 

lunch men börjar inte gå i den katolska kyrkan? Är det kanske så att man genom att lägga 

över ansvaret på en annan kultur rättfärdigar sitt beteende och skapar en tillfällig verklighet?  

Vidare berättar Adam att de ofta är ute och reser tillsammans inom företaget, men att det blir 

en skillnad när alla är med. Även om det aldrig har funnits några allvarliga konsekvenser av 

alkohol vill han ändå tona ner festen. När vi frågar honom varför beskrev han det som att de 

är en relativt ung grupp med mycket fokus på party och att detta har bidragit till att alla inte 

blivit lika mycket sedda. Han beskriver det som att vissa gillar att klä upp sig och festa medan 

andra kanske inte är så intresserade av den biten, därmed bidrar det till en viss standard. ”Det 

är inte bara alkohol heller utan det är allting. Det blir, den som inte är med och partar eller 

dricker eller dansar eller vad katten som helst får lite tråkstämpel. Det är väl det jag känner, 

att då är det bättre att tona ner den biten.” Han förklarade även att det har varit en sådan 

stämning att om man inte är med i svängen får man en onödig press på sig. Vidare säger 

Adam att om man vill festa i fortsättningen får man göra det när det är fri aktivitet, däremot 

kommer han fortfarande servera öl och vin till maten och till andra tillfällen då det passar. Då 

han i dagsläget inte har någon anställd som han känner oro för, är beslutet grundat på att han 

vill arbeta mer med den homogena gruppen. Hans arbete med den homogena gruppen kan vi 

relatera till Sköldbergs (2002) komiska drama där han ser till företagets och gruppens 

harmoni.  

 

Adam tar ofta med sig sin personal på olika resor eller evenemang då han anser att det kan 

stärka motivationen hos de anställda. Han vill ge dem uppskattning som han själv uttrycker 

det. Detta tar även Lindmark och Önnevik (2006) upp då de skriver att ett sätt för ledaren att 

skapa en laganda är att göra något oväntat för de anställda, något som bryter av i vardagen.  

Även det romantiska dramat skiner igenom då han vill skydda de individer som eventuellt 

känner sig mindre sedda. Han ser där till individen och dennes självförverkligande 

(Sköldberg, 2002). Adam pratade även om att det måste bli socialt accepterat om någon väljer 

att de inte vill dricka alkohol. Vi relaterar detta till ett resonemang kring hur en ledare kan 

skapa en informell och stödjande atmosfär där gruppmedlemmarna vågar vara sig själva 

(Lindmark & Önnevik, 2006). Detta anser vi att han gör eller åtminstone försöker att göra.  

 

Till skillnad från Adam så har Karin och VD:n en person som de är oroliga för. Det är den 

personen som förstörde Karins presentation. De har tidigare misstänk att personen har 

problem med alkoholen men han har aldrig misskött sig på arbetet, så de har saknat något 
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konkret att gå på för att kunna ta upp deras misstanke med personen ifråga. I och med den 

situation som uppstod valde VD:n att ta in honom för ett samtal då de kom hem. Hans 

uppförande hade faktiskt påverkat och förstört för de andra och drickandet hade nu för första 

gången påverkat arbetet. Syftet med samtalet var inte att sätta dit honom utan snarare att 

erbjuda honom hjälp. Karin säger att det är ett väldigt känsligt samtal att ta. Det är kanske det 

svåraste samtalet som finns, att säga till någon; ”Jag tror du är sjuk i alkoholism.” Här ser vi 

att ledarskapet försätts i en paradox. Då man som ledare tar sitt ansvar och ställer frågan gör 

man det av omtanke för att man vill hjälpa personen. På samma gång är det inte säkert att 

hjälpen mottas och omtanken kan som följd av detta anta skepnaden som en anklagelse då 

personen inte anser frågan befogad och på så sätt kan hon även känna sig kränkt. Karin 

berättar vidare om att VD:n inte är rädd för dessa samtal och att han tar det obekväma före 

bekväma, han är även noga med uppföljning av dessa samtal. Karin sammanfattar diskussion 

med att säga; ”Man kan inte hålla handen hela vägen men man kan vara en kugge på vägen 

och hjälpa till med självinsikt.” Här ser vi att VD:n tar sitt ansvar då han är noga med 

uppföljning. Han påvisar också en tydlighet i sitt ledarskap och i företagskulturen då han inte 

låter händelser som denna gå obemärkt förbi. Personen som är sjuk lever i sin värld där han 

uppfattar sina handlingar som riktiga. I företagets kultur å andra sidan går hans handlingar 

emot deras och ses därför som onormala (Morgan, 1999). Karin säger att man kan försöka 

hjälpa de anställda till ett önskat beteende medans Jackson och Carter (2002) säger att man 

kan försöka få de underanställda att anpassa sig men att man inte kan lita på att de faktiskt gör 

det som förväntas. Därför är det viktigt enligt författarna att man tar till knep för att 

uppmuntra det önskade beteendet.   

 

När vi tar upp frågan om medarbetarsamtal berättar Karin att dessa genomförs, men de lyfter 

inte upp frågan om alkohol och droger på mötet. Däremot genomförs kontinuerliga 

hälsoundersökningar där de anställda får fylla i enkäter och det tas blodprov där de hoppas att 

eventuella problem framkommer. De genomförs heller inga drogtester på arbetsplatsen och 

hon säger att anledningen till att alkohol- och drogfrågan inte kommuniceras på 

medarbetarsamtalen är på grund av att företaget är för litet. ”Det skulle bli konstigt att ta upp 

det som en punkt i ett samtal när vi samma dag sitter och äter lunch ihop, och sen fråga hur 

står det till med alkoholen, använder du droger?” Även Lisbeth genomför dessa samtal med 

sina medarbetare. Det har inte heller någon punkt på schemat som lyfter alkoholfrågan eller 

hälsan i stort för den delen, men hon säger att de har en punkt med arbetsmiljö och där brukar 

sådana problem komma upp. De har heller inga hälsoundersökningar, då det skulle bli en för 

stor kostnad för kommunen men hon önskar att det hade haft det, i förebyggande syfte. 

Gällande alkoholfrågan säger Lisbeth att hon känner sin personal såpass väl att hon skulle 

veta om någon hade de problemen. Samtidigt nämner hon vid ett annat tillfälle, hur kreativa 

missbrukare är och hur skickliga de är på att dölja sitt beroende och att det därför är väldigt 

svårt att veta om någon har ett missbruk. Lisbeth har inte haft några konkreta problem att ta 

på men hon säger att om hon skulle misstänka att en anställd hade problem så hade hon tagit 

det samtalet. Som exempel säger hon att om en person inte hade dykt upp på arbetet dagen 

efter en afterwork för att de druckit för mycket hade hon inte varit sen med att ta den 

diskussionen. ”Bakfylla är ingen sjukdom, jag tycker inte det”. Vi kan inte låta bli att ställa 

oss frågan hur Lisbeth ska upptäcka ett beroende eller missbruk då hon avstår från att tala om 

det samtidigt som hon säger hur lätt det är att dölja. Hon har här ett högst motsägelsefullt 

tankesätt (Sköldberg, 2002). Även hos Karin hittar vi det ironiska tankesättet (Ibid), då hon 

påpekar hur god relation de har men kan trots detta inte ens ställa en fråga. Inte heller 

genomförs några drog- eller alkoholtester på arbetsplatserna, Vi kan inte låta bli att undra om 

avsaknaden av samtal och bristen av dessa tester bottnar i en fråga om integritet?   

 



- 32 - 

 

Adams företag arbetar också med medarbetarsamtal och hälsokontroller. Skillnaden här är att 

varje avdelningschef tar hand om samtalen. Redan vid rekrytering på företaget får den 

nyanställde ta del av företagets policys och regler. Tanken som väcks hos oss är om ansvaret 

tar vid redan här eller om det är för att skydda sig själv och företaget ifrån kostnader? Vi 

finner det komiskt att Adam är medveten om företagets policys och reglernas existens men 

när vi frågar vad som står i dem skrattar han lätt och svarar att han inte riktigt vet det. Han är 

dock noga med att påpeka att om det skulle uppstå en händelse är han inte sen med att läsa på. 

I och med deras fokus på den enskilda individens välmående, genom medarbetarsamtal och 

hälsoundersökningar, ser vi tydligt hur Sköldbergs (2002) romantiska drama framträder. Även 

det tragiska finns med i form av de policys och regler som företaget har. Då han skrattar när vi 

frågar vad som står i företagets policy ser vi komiken väga upp det rådande felaktiga 

tillståndet. Det är även ironiskt att de faktiskt har en policy men att han som VD inte vet vad 

som står. Vi har dock en tanke om att eftersom han inte vet exakt vad som står kan han inte 

heller gå runt och peka med hela handen. Istället för att ha klara och raka svar och regler att 

gömma sig bakom måste han ta en diskussion om ett problem uppstår. Frågan är om det är bra 

eller dåligt?   

 

Karins företag har än så länge inga alkoholpolicys, men Karin och VD:n var efter deras resa 

angelägna om att arbeta fram en policy och sätta företagets normer på pränt. Karin ställer sig 

dock frågan; ”Sen är ju frågan, huruvida, bara för att det finns, bara för att man satt normer 

på pränt, kommer man agera därefter då?” Efter resan till Italien informerades personalen om 

att en alkoholpolicy skulle arbetas fram och att personalen själva ska arbeta fram denna. VD:n 

såg vikten i att det inte endast var han som skulle sätta upp riktlinjer kring hur medarbetarna 

ska förhålla sig till alkohol i samband med arbetet, det ska vara deras egna riktlinjer. Karin är 

tydlig med sitt ställningstagande till nolltolerans, hon tror inte på denna typ av förbud. Det 

skulle drabba de personer som skötte sig och hon tror att många skulle känna sig kränkta. Om 

de däremot skulle åka på en annan resa och samma sak skulle hända igen, måste det bli 

konsekvenser för dem som inte sköter sig. Vad konsekvenserna skulle bli vet hon dock inte 

men hon tror egentligen inte på att straffa någon. Vi anser det bra att VD:n bestämt att 

riktlinjerna ska arbetas fram av de anställda tillsammans. Detta då det är dem det gäller, de 

kan inte förstå reglerna såvida de inte delar samma uppfattning om symbolerna. Nu kan de 

istället börja bygga en ny kultur och verklighet vars historia de alla är delaktiga i. Detta liknar 

vi med Berger och Luckmanns (1998) institutionalisering där människan i interaktion med 

andra kan bygga en mänsklig miljö. Vi kan inte heller låta bli att undra vad konsekvenserna 

ska bli om Karin exkluderar straff?  Sköldberg (2002) refererar till Parsons som skriver kring 

frivilligt samtycke eller lydnad genom bestraffning. Vi antar att Karins önskan är att hennes 

underanställda lyder de regler och policys som kommer att sättas upp på grund av att det 

upplevs som förnuftiga och för att de vill. Det andra alternativet är att de lyder endast på 

grund av att Karin besitter den positionen hon gör, det vill säga att hon styr med makt istället 

för auktoritet.  

 

I samtliga intervjuer pratade de om att en tydlighet i företagskulturen har en påverkan i hur 

människor väljer att agera. Det framkom att om en anställd haft en annan bakgrund, där ens 

tidigare arbetsplats haft en annan kultur, kan det vara svårare att tyda vad som är okej och inte 

på den nya arbetsplatsen. Adam tog upp ett exempel där de varit på företagsfest och en 

nyanställd gick in med inställningen att det var en tillställning där man skulle dricka sig 

redlös. Personen i fråga blev väldigt berusad och dessutom kände han bartendern. Detta 

resulterade i att han ”fixade” gratis drinkar till alla sina nya arbetskollegor. Det värsta, enligt 

Adam, var dock att han inte dök upp på arbetet dagen efter. Adam sa att denna typ av 

beteende troligtvis var accepterat på personens tidigare arbetsplats. Efter denna händelse tog 
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Adam in personen för ett samtal där han markerade att detta inte accepteras här. Eftersom 

personen var provanställd sa Adam att detta kunde varit anledning nog till uppsägning. Adam 

säger vidare att denna typ av ”supar-kultur” inte finns på hans företag, han hade aldrig 

accepterat det. Vidare säger han; ”Många tänker, framförallt män men även kvinnor, att 

kommer man iväg hemifrån så ser man det som ett tillfälle att supa, så tror jag ingen tänker 

här. Ingen ska jag inte säga men hade det varit någon som hade den approachen så skulle 

jag, om jag fått reda på det, varit väldigt tydlig med att det inte är okej.” Funderingar kring, 

huruvida vilken bransch och position man har inom ett företag, påverkar ens beteende togs 

också upp av våra informanter. Exempelvis så säger Karin; ”Branschen är en del sprit”. Som 

vi förstått är Adam väldigt tydlig med att tala om vad som accepteras eller inte. Även VD:n på 

Karins företag är noga med detta. Vid ett tillfälle exempelvis, på en afterwork, var det en 

person som blev för full vilket resulterade i att VD:n fick städa upp efter en person som hade 

kräkts. Efter denna händelse markerade VD:n att det inte var ett accepterat beteende. Alltså är 

företagen överens om att en tydlighet i företagskulturen är viktig. De är också överens om att 

huvudsyftet med deras resor och tillställningar har som huvudsyfte att ta till sig ny kunskap. 

Adam säger att man måste vara i så gott skick dagen efter att man kan göra detta.  Trots de 

båda ledarnas tydlighet om vad som accepteras uppvisar företagens berättelser som vi tagit del 

av vitt skilda utgångar. På Adams företag verkar allt, förutom händelsen på företagsfesten, 

fungera oerhört bra medans det på Karins företag allt som ofta går fel. Hur kan detta komma 

sig? Adam talar om att ens bakgrund kan ha en stor del i ens uppförande, och att det kan ta tid 

att ställa om och ta till sig den nya företagskulturen. Personen som blev för full på Adams 

företagsfest utförde samma handlingar som han var van vid och han levde fortfarande i en 

verklighet som var konstruerad av honom själv tillsammans med före detta arbetskollegor 

(Berger & Luckmann, 1998).  

 

Kulturen är enligt Morgan (1999) i en föränderlig process, den är levande och utvecklas i 

interaktion med andra. Kanske är det så att personen med bäst artikuleringsförmåga har störst 

inverkan och påverkan på kulturen. Därmed är det inte sagt att den mest förnuftiga och den 

med bäst artikuleringsförmåga är en och samma person. Kanske är det detta som göra att 

kulturen på de båda arbetsplatserna skiljer sig åt?  För oss är det förvånande att man från 

arbetsplats till arbetsplats kan ha så pass skilda åsikter kring alkoholfrågan, men som Jackson 

och Carter (2002) har påvisat är kunskap subjektiv och skiljer sig från person till person. 

Alltså säger det sig självt att ingen organisation är den andra lik. Som vi ser det har dock inte 

Karins VD lyckats att förmedla sitt budskap om det önskvärda beteendet. Han har inte lyckats 

förmedla symbolerna så att de anställda förstår. Detta då hans symboler är baserade på sina 

egna erfarenheter och sin egen kunskap. Symbolerna har inte samma innebörd för de anställda 

som för honom. Alltså kanske han borde kommunicera med andra symboler för att försöka få 

fram sitt budskap (Ibid).   

 

Trots deras, enligt dem, tydlighet i företagskulturen har det som hänt, hänt. Karin pratade 

mycket om ansvar, hon ansåg att det egentligen inte endast är VD:ns ansvar utan att det 

någonstans måste bottna i ett kollektivt ansvar. På deras resa var alla överens om att det hade 

gått överstyr men ingen vågade agera. Hon berättade att det pratades mycket om händelsen 

fast endast då personen i fråga inte var närvarande. Hon anser att det är vikigt att få in fler 

mellanchefer för att sprida ut ansvaret, där man kan hjälpas åt och hantera sådana situationer. 

Adam har redan flera mellanchefer som han anser ska vara de första att agera och han 

medverkar i samtalen först när det verkligen behövs. Båda är dock överens om att det är svårt 

att vara ett relativt litet företag i en mellanstor stad. Karin beskriver det som att de känner ett 

större ansvar för varandra i samhället, eftersom alla vet vem man är och då blir det svårare att 

”sparka ut” någon. Visst låter det bra att ta ett kollektivt ansvar, men i Lisbeths fall ansåg hon 
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det mer som en kollektiv bestraffning. Där alla fick ta konsekvenser för eventuellt en persons 

problem. Karin ser även hon svårigheterna i detta då hon säger att det är en sjuk men 20 

friska. Hon ställer sig frågande till hur man hanterar det? Ska de resterande 20 få anpassa sig 

till förmån för en enstaka individ. Adam är även han inne på anpassning och funderar kring 

gruppen. Han vill, som tidigare nämnt, arbeta mer mot en homogen grupp och berättar att de 

haft några gravida med sig på sina resor. Det blir naturligt att dessa inte kan vara med på 

samma sätt och han säger att detta borde man tänkt mer på. Samtidigt ställer han sig frågan 

om man kan anpassa en hel grupp efter att några är gravida? Adam delar i sitt företag ansvaret 

över de anställda med sin ledningsgrupp vilket gör att han kan ha en mer övergripande 

kontroll. Karins VD vill införa fler chefspositioner för att uppnå samma övergripande kontroll 

som Adam. Vi kan inte låta bli att lyfta frågan huruvida de delar med sig av ansvaret eller 

avsäger sig det?  Karin pratar kring det kollektiva ansvaret, där hon tycker fler skulle agerat i 

den situation som uppstod på resan. Lindmark och Önnevik (2006) diskuterar ansvar och 

säger att det är viktigt att den anställde får ta ansvar, men att ledaren måste stimulera dem till 

att ta det ansvaret. Alltså måste ledaren analysera sitt eget beteende och fråga sig själv hur den 

motiverar de anställda att ta ansvar. Lisbeth pratar i sin tur om att förbudet mer kändes som en 

kollektiv bestraffning. Här kan vi se att alla påverkas, direkt eller indirekt av alkoholen. 

Återigen, hur bör man agera? Ska alla få avstå alkohol till förmån för en person eller ska den 

personen med problem få ta ett eget ansvar? Adam ställde sig frågan huruvida de som grupp 

kunde anpassa sig efter ett fåtal som var gravida, om det ens var möjligt. Vi ställer oss då 

frågan, är inte detta samma sak som anpassning till alkoholism? Kan verkligen en grupp 

anpassa sig till en enskild individs alkoholproblem?  
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7. Reflektion  
 

 

Som vi inledningsvis nämnde finns det idag ett överflöd av recept och handböcker med 

lösningar på hur man som ledare ska agera då ett missbruk eller beroende upptäcks hos en 

anställd på arbetsplatsen. Dessa handböcker beskriver hur du som ledare talar med din 

personal om dessa allvarligheter samt hur du på bästa sätt vidtar åtgärder för att lösa 

problemen. Vi anser att vi fått det bekräftat genom våra informanter att det i praktiken dock 

inte är lätt att veta hur man ska hantera ett eventuellt missbruk. Vår uppfatting är att det inte 

ens är särskilt enkelt att veta vem som kan tänkas ha ett missbruk. Vi anser att det blir ännu 

tydligare då dessa handböcker även beskriver att missbrukare är experter på att dölja sitt 

missbruk och allt som ofta även är specialister på att manipulera sin omgivning för att hävda 

misstanke mot sig. Detta i sin tur gör att dessa ”lösningar” inte heller fungerar som sådana. 

Tidigare har vi även skrivit om att kunskap bygger på erfarenheter och att det endast är 

möjligt att ha kunskap om det man anser verkligt. Vi ställer oss därför frågan; hur ska vi 

kunna få kunskap om missbruk, beroende eller alkoholism om vi inte själva har den 

erfarenheten?  

 

Vi har under arbetets gång fått uppfattningen om att vissa av våra informanter anser att det är 

ett för stort ansvar som vilar på deras axlar, där de inte riktigt vet hur de ska agera i sin roll 

som ledare. Detta är något vi kan hålla med om och vi har tolkat det som om de har fått 

acceptera samhällets redan satta gränser och anpassa sig därefter utan att ha fått en chans att 

styra utifrån sina egna. Vi anser som sagt att samhället har satt sina gränser som de lutar sig 

tillbaka mot. Eftersom gränserna redan är satta finns det ingen som behöver ta ansvar för dem 

och dess funktion och samhället klarar sig på så sätt undan ansvaret och står därmed utanför 

den diskussion vi försöker föra.  

 

Är det rätt att en arbetsgivare ska bära hela ansvaret då en anställd hamnar i ett missbruk? 

Kanske bör kostnader för rehabilitering och vård vara ett delat ansvar mellan arbetsgivare och 

samhälle då ett missbruk egentligen bör ses som ett samhällsproblem. Det går inte heller att 

sticka under stolen med att då ett missbruk uppmärksammats medföljer en stor kostnad. Något 

som varken Karin och Adam varit sena med att påpeka. Det handlar alltså inte längre om ifall 

det finns en vilja att hjälpa till utan det går över till att bli en kostnadsfråga. Har vi råd att ge 

denna person den hjälp hon behöver? Denna kostnadsfråga kan i värsta fall bidra till att man 

som företag väljer att blunda för problemen. Det man i en situation som denna kanske inte 

tänker på är att det dock kan bli en kostnad för företaget ändå, detta då en person med 

missbruk ofta har hög sjukfrånvaro, samtidigt som produktiviteten och effektiviteten på 

arbetsplatsen minskar. Kan det vara så att denna brist på kunskap, i hur situationen bör 

hanteras, drabbar arbetsgivaren i vilket fall? Vi tror att oavsett hur en ledare väljer att hantera 

situationen är det en komplex sådan där kostnader och ansvar går hand i hand. Är det inte 

dags för samhället att revidera sina regler och normer? Vi lever i värld, uppbyggd av för-

givet-tagna föreställningar där samhället enligt oss blundar för ett problem som de i allra 

högsta grad borde vara delaktiga i.  

 

Då vår intervju med beslutsfattaren uteblev kände vi oss aningens besvikna, hennes tystnad i 

frågan var enligt oss dock ganska talande. Vi märkte redan i vårt samtal med henne att hon 

I detta kapitel presenterar vi våra reflektioner och relaterar dem till vår 

problemdiskussion och vårt syfte med uppsatsen. Nedan ges utrymme för våra egna 

åsikter baserade på våra tidigare tolkningar. 
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inte kände sig bekväm att diskutera ämnet vidare. Beslutsfattarens tanke var nog att vi skulle 

släppa henne ur vårt blickfång men hennes beteende bidrog endast till ett ökat intresse ifrån 

vår sida. Vi har talat mycket om huruvida beslutsfattaren och kommunen tar sitt ansvar genom 

att tillämpa förbud. Som vi sett löser inte förbud några problem, de anställda hittar andra 

vägar att gå och konsekvenserna kan bli värre än de blivit utan förbudet. Vi kan inte låta bli 

att ställa oss frågan om kommunen ens har tagit ett socialt ansvar i och med förbudet eller 

avsade de sig sitt ansvar i samma stund som beslutet togs? Fick de anställda ens chansen till 

att ta ett eget ansvar. För visst är det väl så att alla måste få den chansen, att ta ett eget ansvar? 

Vi anser det inte rätt att någon, genom ett förbud, tar bort din rättighet till eget ansvar. Då vi 

ser till Karin och situationen som uppstod är de i efterhand glada att det som hände faktiskt 

hände. Detta eftersom misstanken de haft mot personen innan, enligt dem, inte ”räckte” som 

anledning för att lyfta frågan och ta in personen på ett samtal. Nu hade de en konkret händelse 

att gå på och kunde på så sätt erbjuda hjälp till personen. Därmed anser vi att det faktiskt tog 

sitt ansvar, ett stort sådant. Det kanske inte är enkelt att veta hur man ska hantera en sådan 

komplex situation som alkoholen kan medföra och man vet i förhand inte vart man kommer 

landa i slutändan. Det är en stor osäkerhet och till viss del en stor risk som arbetsgivaren får ta 

men kanske är det den utmaningen som är den viktigaste av dem alla. Om vi ser till 

kommunens ställningstagande i frågan är det då så att de gömmer sig bakom de redan satta 

gränserna för att undvika att en situation ens uppstår? Gränserna som kommunen satt har 

alltid funnits och detta betyder i sin tur att de inte behöver agera i frågan för den existerar inte 

för dem. Vi ställer oss då frågan; om man som Karins företag låter det hända, för att få något 

konkret att gå på, innebär det då att man tagit sitt ansvar? Står kommunen i så fall, precis som 

samhället, utanför diskussionen och ser på utan att ens försöka att ta sitt ansvar? 

 

Vi har även kommit i kontakt med begreppet kultur under arbetets gång där vi sett ledares 

olika sätt att förmedla sitt budskap på. VD:n på Karins företag försöker visa upp en tydlighet i 

sin företagskultur, där han visar vad som är accepterat beteende eller ej. Trots detta verkar det 

som för oss att hans budskap inte nått fram till alla anställda. Hur kan detta komma sig? 

Kanske bottnar det i frågan om vem han har varit tydlig inför? Han har varit noga med att 

plocka in de personer som misskött sig och samtalat med dessa men vad har de övriga 

anställda på företaget sett? Har de endast sett ett avvikande beteende och en utebliven 

reaktion eftersom VD:n endast kommunicerat till berörd person. Vi vet även att de inte pratar 

om denna typ av problem inom företaget vid medarbetarsamtal eller överhuvudtaget för den 

delen. De säger att anledningen är att det är ett litet företag samt att det är känsliga frågor att 

beröra, men hur skaffar man sig vetskap om något när man inte ens kan prata om det? Är det 

inte så att talar man inte högt om det så finns det inte?  

 

Adams företag har policys på pränt men han vet ironiskt nog inte vad som står i dem, enligt 

handböckerna är detta kanske inget bra tecken för en ledare men vi kan inte låta bli att undra 

om denna strategi kanske fungerar trots allt? Istället för att ha klara och raka svar och regler 

att gömma sig bakom tvingas han till en diskussion. Om denna strategi är medveten eller ej 

låter vi dock vara osagt. De verkar även ha en tydlig företagskultur där Adams budskap om 

önskvärt beteende lyser igenom. Vi vet sedan tidigare att en kultur är i en ständigt pågående 

process och det krävs då att ledaren besitter en god artikuleringsförmåga. Detta för att 

försäkra sig om att kulturen utvecklas i enlighet med ledarens önskan. Kanske är det i 

artikuleringsförmågan som det sociala ansvaret bottnar? Då en ledare tvingas till artikulation 

skapas en diskussion, oavsett hur kvalitativ diskussionen är lyfts den upp vilket kan vara 

avgörande i frågan. Enligt oss är varje situation som uppstår unik i sitt slag alltså borde då en 

god ledare ständigt verka i nuet samt föra en diskussion som bottnar i stundens ögonblick och 

inte i det torkade bläcket på pappret.       
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Ansvarfrågan har varit dominerande i uppsatsen, vem ska egentligen ta ansvaret? Vi märkte 

att Karins VD vill införa fler chefspositioner för att kunna fördela ansvaret och på Adams 

företag arbetar de redan efter en hierarkisk struktur. Frågan vi ställer oss är om de delar med 

sig av ansvaret eller om de vill avsäga sig det? Det är ingen fråga vi har kunnat besvara för 

svaret vet endast de själva. Däremot anser vi det bra om fler kom att dela på ett så pass stort 

ansvar, detta för att den diskussion vi vill åt endast kan uppstå genom kommunikation och 

interaktion mellan flera. Vi kan även se en tydlig likhet till samhället i ansvarsfrågan, 

huruvida de delar med sig av ansvaret till företagen eller om de avsäger sig det. Samhället 

anser att det är företagens skyldighet att ta ansvar i alkoholfrågan, men här har vi dock fått 

känslan av att allting egentligen bottnar i att samhället inte vill ta sitt ansvar. Om så är fallet, 

hur kan vi då tillsammans verka för en hållbar samhällsutveckling?  
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8 Avslutande diskussion  
 

Vi anser att området som vi berört präglas av dikotoma tillstånd där utrymme finns att 

utforska vad som döljs emellan dessa. Detta då vi allt som ofta har hittat gråzonen som döljer 

sig i den annars så tydliga gränsen mellan rätt och fel. Vi har under arbetets gång fått det 

bekräftat att det inte finns en enkel lösning, inget rätt eller fel. Som vi sett har våra tre ledare 

hanterat detta område på vitt skilda sätt och har genom sina erfarenheter anpassat sitt 

ledarskap på sitt sätt. Deras ledarskap kommer antagligen fortsätta att se annorlunda ut 

eftersom de är olika individer, men förhoppingsvis leder deras erfarenheter fram till ett bättre 

ledarskap. De har alla, till viss del genom oss, fått diskutera problematiken och på så vis har 

de öppnat sina ögon för att ge möjlighet till att utforska gråzonerna. Vi som förhoppningsvis 

framtida ledare har nu insett vikten av behovet att prata. Vi skrev i ett tidigare skede att det 

som man inte talar högt om finns inte. Detta ser vi som anledning nog att prata mycket och 

ofta om denna alkoholproblematik.     

 

Vidare ställer vi oss frågande till det faktum att samhället har givit alkoholism en beteckning 

som en erkänd sjukdom, men trots detta är det fortfarande skamfullt att tala högt om det. 

Varför är det så svårt att tala om det? Vi har försökt närma oss denna fråga genom att peka på 

att kunskap är subjektiv och att vi alla själva bestämmer vad som är verkligt eller ej. Dina 

antaganden bygger du på egna erfarenheter och kanske är inte alkoholismen verklig för dig? 

Detta blir dock ett problem då alkoholismen i allra största grad är den drabbades verklighet. 

Denna person behöver hjälp, men vilken hjälp är den rätta och bästa? För att kunna förstå 

detta område borde kanske samhället se på det med nya ögon för att tillåta sig att se bortom 

sin verklighet. Är det inte dags att vi lär oss att försöka förstå och acceptera de olika 

verklighetsuppfattningarna? Vi tror i alla fall att vi måste acceptera att vår verklighet inte är 

den andres lik, och på så sätt försöka få en förståelse för varandras verkligheter. Kanske är det 

endast i den ändan vi kan närma oss detta dikotoma område för att lyckas luckra upp det 

svarta och vita.  

 

I slutskedet av denna uppsats känner vi att vi lyft ett känsligt problem till ytan där vi 

förhoppningsvis har lyckats att artikulera det på ett sådant sätt att det bidrar till egen 

reflektion. Vi anser det dock av största vikt att denna diskussion får fortsätta leva och verka i 

nuet. Det finns kanske inga rätt och fel, därför ställs det, enligt oss, höga krav på ledaren. Vi 

anser att hon måste ämna hålla diskussionen vid liv och verka för ett ständigt närvarande 

ledarskap eftersom varje situation är unik. Ganska självklart blir det då att även handlandet 

kräver sin egna unika touch.  

 

För att hålla diskussionen vid liv krävs det kanske att någon gör exakt samma sak som oss, det 

vill säga, skriver om det och pratar om det. Det väcker mer reaktioner än vad man tror och det 

är precis dessa reaktioner vi behöver för att hålla diskussionen vid liv...  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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