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Sammanfattning 
Bakgrund 

Majoriteten av svenskar med alkoholproblem är aktiva i arbetslivet. Arbetsplatsen kan bli en 

arena där alkoholnormen befästs samt blir bekräftad. Det är en bra plats att arbeta preventivt 

gällande alkoholriskbruk då det går att nå grupper av människor som annars hade varit svåra att 

nå. Preventiva program gällande alkoholriskbruk finns inte alltid tillgängligt på arbetsplatsen och 

utvärderingar av interventioner gällande alkohol på arbetsplatsen är ofta bristfälliga och kräver 

mer forskning.  

 

Syfte 
Syftet var att beskriva metoder företagshälsovården kan rekommendera en arbetsgivare att 

använda sig av i det preventiva arbetet kring alkohol och alkohol riskbruk. 

 

Metod 

Studien är en systematisk litteraturstudie med en deskriptiv design där sjutton artiklar granskats i 

resultatet. 

 

Resultat 

Resultatet från artiklarna visade på att det var fem teman när det gäller det preventiva arbetet; 

audit, audit i kombination med biomarkör, kortare samtal, utbildning kring alkohol samt 

interaktiv webbaserad utbildning med eller utan direkt feedback. Audit är ett screening- 

instrument vilket visar var medarbetaren befinner sig idag gällande sin alkoholkonsumtion. Audit 

tillsammans med en biomarkör kan ge ytterligare information kring ett riskbruk. Kortare samtal 

är en behandlingsmetod där medarbetaren kan få rådgivning kring sin alkoholkonsumtion och se 

mönster kring sitt alkoholintag. Utbildning är ett sätt att nå flertalet medarbetare vid samma 

tillfälle för att informera om alkohol riskbruk och dess konsekvenser. Webbaserad 

alkoholprevention har visat att medarbetare kan våga vara mer ärliga i sina svar. 

 

Slutsats 

Resultatet visade fem olika metoder arbetsgivare kan arbeta preventivt mot alkohol tillsammans 

med medarbetare. Författarna har under arbetets gång funnit studier vilka visar att bland annat 

arbetsmiljön kan vara en bidragande orsak till ökat alkoholintag. En viss stigmatisering kring 

alkohol existerar och det är viktigt att arbetsgivaren vågar adressera ämnet för att förhindra att 

medarbetaren hamnar i ett riskbruk. 

 

Ämnesord 
Alkoholdrickande, arbetsmiljö, berusningsdrickande, företagshälsovård, prevention. 

  



Abstract 
Background 

The majority of swedes with an alcoholproblem are active in work. The workplace can become 

an arena where alcohol habits is normalized. It´s a place to work preventively regarding 

hazardous drinking though it´s possible to reach multiple groups. The work regarding hazardous 

alcohol use in the workplace is relatively new and prevention programs are not always available. 

Evaluations of interventions regarding alcohol in the work environment is often inadequate and 

more research is needed. 

  

Purpose 

The purpose was to describe methods of occupational health services can recommend an 

employer to use in prevention work on alcohol and alcoholic hazardous. 

 

Method 

This is a systematic literature study with a descriptive design where seventeen articles is 

reviewed in the result. 

 

Results 

The results of the articles showed five themes of preventive work; audit, audit including 

biomarker , brief interventions, education regarding alcohol and interactive web-based training 

with or without feedback. Audit is a screening tool that shows where the employee is presently in 

their alcohol consumption. Audit including a biomarker can be used to receive more information 

about alcohol intake. Brief interventions is a method where the employee in short conversations 

gets advice about their drinking behavior. Education is a way to reach the majority of employees 

at the same time to inform about alcohol hazardous use. Web-based alcohol prevention has 

shown that employees can be more honest in their answers. 

 

Conclusion 

Earnings showed five ways employers can work preventively against alcohol with their 

employees. The authors have found studies showing that the work environment can be a 

contributing factor why the employee are increasing their alcohol intake. A certain stigma 

surrounding alcohol still exists and it´s important that the employer dare to address the topic 

preventing the employee ending up in a hazardous drinking behavior. 

 

Keywords 

Alcohol drinking, binge drinking, occupational health, prevention, work environment.  
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1.Bakgrund 
 

World Health Organization (WHO) har i en av sina rapporter visat att alkoholmissbruk världen 

över är en anledning till nedsatt hälsa och för tidig död i åldersgruppen 25-59 års ålder samt att 

3.3 miljoner människor årligen avlider på grund av alkoholrelaterade händelser (WHO, 2018). 

Enligt Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (C.A.N) har var tionde svensk 

riskabla alkoholvanor och en betydande andel av dessa är i arbetsför ålder (C.A.N., 2018). I 

länder som Finland och Kanada har alkoholmissbruk ökat med ca 10% mellan åren 1995-1996 

till 2010- 2011 (Giesbrecht & Österberg, 2013). Riskbruk definieras enligt Karolinska Institutet 

till 10- 14 glas vin/öl per vecka för män, för kvinnor 7- 9 glas vin/öl per vecka (Karolinska 

Institutet, 2017). En relativ ny term samt ett viktigt begrepp i diskussionen kring alkoholriskbruk 

är berusningsdrickande vilket innebär en intensivkonsumtion av alkohol vid ett tillfälle 

(exempelvis helgdrickande). Definitionen för berusningsdrickande är för män 5 glas eller fler 

och för kvinnor är siffran 4 glas eller mer (Kuntsche, Kuntsche, Thrul & Gmel, 2017). Ett sätt att 

mäta alkoholriskbruk är via självskattningsformuläret Audit (Bilaga 1), som har tagits fram av 

WHO. Tre områden mäts: Konsumtion, beroende och alkoholrelaterade skador (Socialstyrelsen, 

2018). Svaren på enkätfrågorna mäts i poäng beroende på ikryssat svarsalternativ av medarbetare 

(se tolkning i bilaga 2)(Västra Götalandsregionen, 2015). För kvinnor är cut-offgränsen 6 poäng 

och för män 8 poäng, vilket ger indikationer till ett alkoholriskbruk (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Det finns beskrivet i studier att alkoholrelaterade sjukdomar samt dödsfall är mer vanligt bland 

personer med lägre socioekonomisk status, lägre utbildning, yrke, yrkesstatus samt inkomst 

(Kaila- Kangas, Koskinen, Pensola, Mäkelä & Leino-Arjas, 2015; Roche, et. al., 2015). Flertalet 

är män i åldern 40 - 59 år och många av dem har ingen gymnasial utbildning utan har påbörjat 

sitt yrkesliv efter högstadiet (Kaila- Kangas et. al., 2015). Att dricka alkohol i syfte att bli 

berusad är mer vanligt bland män än kvinnor. Däremot dricker sig kvinnor berusade av andra 

anledningar än män. Det kan ske på grund av stress, ångest eller depression samt att det blir ett 

sätt att självmedicinera (Kuntsche et. al., 2017). 

 

En utredning från 2010 visade att kostnaden gällande alkoholproblematik ligger mellan 49- 66 

miljarder kronor beroende på beräkningsmodell (Folkhälsomyndigheten, 2016). Kostnaden för 

alkoholmissbruk under 1998 i USA låg på 184,6 miljarder dollar. Mer än 70% av denna kostnad 

kunde härröras till produktionsbortfall (Ames & Bennett, 2011). Majoriteten av de som har 

problem med alkohol är aktiva i arbetslivet (Nicholson & Mayho, 2016). För många är 

arbetsplatsen en viktig del i medarbetarens sociala liv och kan även vara en plats där 

alkoholnormen befästs och blir bekräftad som normal (Rice, Longabaugh & Stout, 1997). 

Yrkeskategorier inom artist - och underhållningsbranschen, personal inom restaurangbranschen 

samt konstruktion och gruvindustri beskrivs vara mer förekommande att hamna i ett riskbruk 

(Ames & Bennett, 2011; Kaila- Kangas et al., 2015; Roche et. al., 2015). Kvinnor arbetandes 

inom mansdominerade yrken exempelvis yrkeschaufförer, maskintekniker, inom byggbranschen 

samt psykiatrin beskrivs i studier ha en ökad risk att hamna i alkoholriskbruk (Kaila- Kangas et. 

al., 2015; Roche et. al., 2015). En del arbetsvillkor har setts vara mer associerade till 

alkoholproblem. Det kan vara skiftarbete, arbetsrelaterad stress, arbetsmiljö, avsaknad av 

ledarskap och självständiga arbetsgrupper (Bennett, Lehman & Reynolds, 2000; Forsyth, Lennox 

& Emslie, 2016: Nicholson & Mayho, 2016; Rice, et.al., 1997). Lima, Farrell & Prince (2012), 

fann att höga krav på arbetet i relation till låg kontroll på inkommande arbetsuppgifter gav 
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upphov till ett ökat alkoholintag. Att ha en låg kontroll på inflöde av arbete i kombination med 

att uppleva ett utanförskap på arbetsplatsen har visat sig vara en anledning till att medarbetaren 

har en högre alkoholkonsumtion enligt Roman & Blum, (2002); Yang, Yang & Kawachi (2001).  

 

Arbetsplatsen är en arena för att arbeta preventivt med alkoholproblem då det går att nå specifika 

grupper av människor som annars hade varit svåra att nå, samt att de spenderar en betydande del 

av sin tid på arbetsplatsen (Ames & Bennett, 2011; Webb, Shakeshaft, Sanson- Fisher & Havard, 

2009). I arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ingår att en anställd inte får komma till arbetsplatsen 

påverkad av alkohol eller droger. När en alkohol - och drogpolicy upprättas ska den vara tydligt 

utformad samt att det ska finnas ett samförstånd mellan arbetsgivare och fackliga företrädare 

gällande innehållet (Edling, Nordberg, Albin & Nordberg, 2010). Det är också viktigt att 

arbetsgivaren är tydlig med vad syftet med en alkoholpolicy är (Howland, Almedia, Rohsenow, 

Minsky & Greece, 2006). Flertalet medarbetare stöttar i dag en tydlig och informativ 

alkoholpolicy eftersom ett alkoholriskbruk kan leda till olyckor samt tillbud på arbetsplatsen 

(Ames & Bennett, 2011; Walker & Bridgman, 2012).  

 

Företagshälsovården är primärt en preventiv verksamhet med flertalet yrkeskategorier som ska 

arbeta i syftet att främja hälsa för medarbetare (WHO, 2001). Med hjälp av företagshälsovården 

kan arbetsgivare få stöd till att göra nytta för både medarbetare och arbetsplats (Företagshälsans 

riktlinjegrupp, 2016). Forskning kring det preventiva arbetet på arbetsplatsen gällande 

alkoholriskbruk är relativt ny och välutvecklade preventiva program finns inte alltid tillgängliga. 

Utvärderingar av interventioner gällande alkohol på arbetsplatsen har visat sig vara bristfälliga 

och forskare anser att det krävs mer studier inom området (Ames & Bennett, 2011; Roche et. al., 

2015; Webb et. al., 2009). 

 

2. Problemformulering 
 

Att diskutera en medarbetares alkoholvanor kan upplevas vara ett svårt ämne att ta upp - 

framförallt om det finns en bristande kunskap kring alkohol och alkohol riskbruk hos 

arbetsgivaren. Det finns en stigmatisering kring alkohol vilket kan göra det svårt för en 

medarbetare att våga erkänna ett riskbruk för sin arbetsgivare. Företagshälsovårdens primära mål 

är att tillsammans med arbetsgivare arbeta preventivt och främja medarbetarnas hälsa. 

Företagshälsovårdens arbete bör alltid utgå från evidensbaserad forskning. Vilka metoder finns 

för en arbetsgivare att använda sig av för att förebygga alkohol riskbruk på arbetsplatsen?  

3. Syfte 
 

Syftet var att beskriva metoder företagshälsovården kan rekommendera en arbetsgivare att 

använda sig av i det preventiva arbetet kring alkohol och alkoholriskbruk. 

4. Metod 
 

4.1 Design 

 

Studien är en systematisk litteraturstudie med en deskriptiv design.  
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Studien ska på ett metodiskt sätt presentera ett resultat och den bör kunna användas 

evidensbaserat (Polit & Beck 2016). Vid en sammanvägning av flera studiers resultat utan en 

statistisk metod görs en s.k narrativ sammanvägning (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering, SBU, 2018). Ett flödesschema enligt Polit & Beck (2016) har skapats och använts, 

se figur 1. 

Figur1, flödesschema. 

Detta flödesschema uppfattade författarna fungera väl tillsammans med Polit & Becks (2016), 

dataanalys för litteraturstudier. Analysen innebär nio steg: 1) formulera syfte och eventuell 

frågeställning, 2) utforma en sökstrategi, 3) genomföra databassökning, 4) granska studiers 

relevans och utföra urval, 5) läsa studier, 6) koda studier, 7) kritiskt granska studier utifrån vald 

mall, 8) analysera samt kategorisera, 9) summera data i tema och sammanställa resultat. 

4.2 Sökstrategi 

 

Valda databaser som använts i sökningarna är: CINAHLPlus with full text, PubMed, PsychInfo, 

Scopus, Web of Science samt Sociological abstract. Sökningen påbörjades med en fritextsökning 

och utfördes med orden alcohol prevention AND workplace AND occupational health. 

Fritextssökningen skedde i CINAHL Plus with full text samt PubMed. Denna sökning utfördes 

för att se vad som fanns skrivet inom området. Efter detta identifierades MeSH termer via 

Karolinska institutets databas för översättning av medicinska termer (Karolinska Institutet, 

2016). MeSH termer användes i PubMed. I Cinahl användes Cinahl headings och i PsychInfo 

användes Thesaurus för att få fram ämnesord överensstämmande med det valda syftet. De 

använda ämnesorden är: alcohol drinking, drinking behavior, binge drinking, work environment, 

occupational health services och prevention. De tre ämnesorden rörande alkohol användes som 

synonymer till alkohol riskbruk. I PsycInfo föreslogs andra kontrollerade ämnesord gällande 

work environment samt occupational health services och de ämnesord var: workplace 

intervention och occupational health. Sökorden kombinerades med booreliska söktermer OR och 

Syftet för studien 
formulerades. 

Sökord för den 
systematiska 

litteratursökningen 
bestämdes samt val 

av databaser. 

Identifikation av 
inklusions- och 

exklusionskriterier 
gjordes. 

En fritextsökning 
utfördes utefter 

valda sökord samt 
utvalda databaser. 

Ämnesorden söktes 
först var för sig, 
sedan skapades 

sökblock med OR 
och AND. 

Alla utförda 
sökningar 

dokumenterades.  

Granskning av 
artiklarnas titlar 

samt abstrakt 
utfördes utefter 

syftet. 

Valda artiklar lästes 
igenom, icke 

relevanta artiklar 
samt dubbletter 
exkluderades.  

De valda artiklarna 
kvalitetsgranskades 

efter 
granskningsmall.  

Författarna kunde 
därefter validera, 
följa och förstå de 
valda studierna. 

Varje artikel 
bearbetades och 

analyserades.  

Fynden 
sammanställdes till 

ett resultat till 
aktuell 

litteraturstudie. 
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AND för att få till sökblock, dessa sökblock har därefter tillsammans med ämnesord, 

systematiskt kombinerats i de olika databaserna (Bilaga 3). Sökningar gjordes även i de 

tvärvetenskapliga databaserna Scopus, Web of Science samt Sociological abstract med 

ämnesorden i fritext (Bilaga 3). Sökning av artiklar skedde utefter att titeln skulle svara mot 

studiens syfte och problemformulering. 

4.3 Urval 

 

Urvalsprocess av fulltextartiklar har skett tillsammans av båda författarna under januari, februari 

och mars 2018 i Örebro Universitetsbiblioteks databaser. Enbart artiklar med kvantitativa studier 

valdes ut då funna studier vid provsökningar i huvudsak bestod av denna forskningsansats. De 

var peer-reviewed (förhandsgranskade artiklar), skrivna på engelska och presenterade mellan 

åren 2000- 2018. Anledningen till det breda årsspannet var att utöka antalet träffar kring valt 

ämne. 

En litteraturstudie ska vara systematisk. Inkluderande och exkluderande kriterier ska framgå 

tydligt för att göra det möjligt för läsare att finna samma sökningar och komma till samma 

slutsats som författarna (Polit & Beck, 2016). Inklusionskriterierna i artiklarna var kvantitativ 

forskningsmetodik. Fokus var på alkohol riskbruk bland vuxna män och kvinnor i arbetsför ålder 

(>18 år - < 65 år) aktiva i arbetslivet. Artiklar rörande tillfällig anställning (t.ex. immigranter, 

militärer), övrigt missbruk (ex. drogmissbruk), psykisk ohälsa, studier utförda i sjukhusmiljö 

eller att medarbetarna deltog i olika hälsoprogram i samhället exkluderades. Urval utfördes 

genom att läsa abstrakt för att sedan läsa återstående artiklar i fulltext. 

Litteraturstudier uteslöts då de är en sekundärkälla, författarna kan ha missat detaljer från studier 

samt att de sällan är objektiva (Polit & Beck, 2016).  

Urvalet skedde enligt figur 2, se även Bilaga 3. 
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Figur 2, urvalsprocess. 

 

4.4 Kvalitetsgranskning 

 

Studiernas design är enligt SBU utgångspunkten för den sammanlagda bedömningen. 

Evidensstyrkan i en studie påverkas av följande faktorer; studiekvalitet, samstämmighet, 

överförbarhet, precision i data samt risk för publikationsbias (SBU, 2018).   

Kvalitetsgranskning och värdering av de inkluderade artiklarna skedde individuellt samt 

gemensamt av författarna enligt Granskningsmall för kvantitativa studier samt Granskningsmall 

för randomiserad kontrollerad studie och observationsstudier med kontroll grupp (Örebro 

Universitet, 2015) (se Tabell 1). Urval har därefter skett utifrån nivå på kvalitén av studierna 

samt evidensstyrka. Bedömning har skett enligt SBU där artiklarnas kvalité bedöms utifrån Hög, 

Medelhög eller Låg kvalitet. Hög kvalitet motsvarar 75% av 32 möjliga “Ja”, medelhög kvalitet 

motsvarar 65% av 32 möjliga “Ja” och låg kvalitet innebär < 65% av 32 möjliga “Ja” (Örebro 

Universitet, 2015). Efter kvalitetsgranskning av 20 artiklar inkluderades 17 artiklar till studien, 

där 11 artiklar bestod av hög kvalitet och 6 artiklar av medelhög kvalite. Tre artiklar uteslöts 

efter granskning då de uppmätte låga poäng och därmed låg kvalité, se mer ingående bilaga 4. 

Tyngden av en litteraturstudie vilar på hur väl de valda artiklarna har granskats och värderats. 

Den kritiska granskningen ska innehålla: studiens syfte och frågeställningar, design, urval, 

mätinstrument samt analys och tolkning Det är av stor vikt att författarna gör det möjligt för en 

läsare att följa granskningsprocessen av valda artiklar och studier. Resultaten från varje artikel 

ska analyseras utifrån dess evidens (Polit & Beck, 2016 ). 

Identifiering 

Artiklar som identifierats via fritextsökning samt blocksökning var 
542 st. Urval 1: 46st dubletter exkluderades. 

Screening 

Urval 2: Efter lästa titlar och abstract exkluderades  437 st artiklar 
vilka inte ansågs svara mot studiens syfte. 

Relevans 

Urval 3: 60 artiklar återstod till att läsas i sin helhet innan ytterligare 
exkludering.  

Inkludering 

Urval 4: Efter kvalitetsgranskning har 17 st artiklar valts för 
inkludering i studien. 



Tabell 1- Kod och granskningstabell     
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Tydlig 

redogörelse 

över 

studiens 

syfte?

Var 

metoden 

lämplig?

Var 

forsknings-

ansatsen 

lämplig för 

studiens 

syfte?

Var urvals-

förfarandet 

lämplig för 

studiens 

syfte?

Var data-

insamlingen 

rätt för att 

behandla 

fråge-

ställningen?

Var 

relationen 

mellan 

forskarna 

och 

deltagarna 

adekvat?

Behandlades 

etiska frågor?

Var data-

analysen 

tillräckligt 

noga 

utförd?

Fanns det 

en tydlig 

redogörelse 

för 

resultatet?

Var 

forskningen 

värdefull?

Studiens 

kod

Ja  D
el

vi
s

 N
ej

Ja  D
el

vi
s

 N
ej

Ja  D
el

vi
s

 N
ej

Ja  D
el

vi
s

 N
ej

Ja  D
el

vi
s

 N
ej

Ja  D
el

vi
s

 N
ej

Ja  D
el

vi
s

 N
ej

Ja  D
el

vi
s

 N
ej

Ja  D
el

vi
s

 N
ej

Ja  D
el

vi
s

 N
ej

Andersson et. al (2002) 1 x x x x x          x x x x x

Bennett et. al (2004) 2 x x x x x x                  x x x x

Brendryen et. al (2017) 3 x x x x x x                  x x x x

Doumas et. al (2007) 4 x x x x x x x x x x

Eriksson- Tinghög (2013) 5 x x x x x x x x x x

Eriksson- Tinghög (2014) 6 x x x x x x x x x x

Eriksson- Tinghög et. al (2016) 7 x x x x x x x x x x

Hermansson et. al (2010) 8 x x x x x x x x x x

Ito et. al (2015) 9 x x x x x x x x x x

Kaarne et. al (2010) 10 x x x x x x x x x x

Matano et. al (2006) 11 x x x x x x x          x          x         x

Michaud et. al (2012) 12 x x x x x x x x x x

Osilla et. al (2010) 13 x x x x x x                  x x x x

Richmond et. al (2000) 14 x         x x x x         x                  x x x x

Rosso et. al (2015) 15 x x x x x x x x x x

Walters et. al (2003) 16 x x x x x x x x x x

Watson et. al (2015) 17 x x x x x x x x x x
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4.5 Dataanalys 

 

Syftet med att utföra dataanalys är att organisera, strukturera och finna en mening i insamlad data 

vilket Polit & Beck (2016), benämner som punkt 8 och 9 i sin analysmetod. Innebörden  i 

punkterna är att analysera och kategorisera samt slutligen summera data i tema och sammanställa 

resultat. När författarna samlat in studier relevanta till syfte och resultat, kodades dessa och 

sorterades i alfabetisk ordning efter den första författarens efternamn (Tabell 1). Att koda 

materialet innebär att få en bättre översikt av studierna (Polit & Beck, 2016). Författarna läste 

igenom de tjugo studierna ett flertal gånger för att kritiskt granska och värdera resultatet med 

hjälp av Granskningsmall för kvalitativa studier samt Granskningsmall för randomiserad 

kontrollerad studie och observationsstudier med kontrollgrupp (Örebro Universitet, 2015). Efter 

granskningen minskade antalet studier från tjugo till sjutton då tre av studierna bestod av låg 

kvalité. De inkluderade studierna bestod av hög samt medelhög kvalité och sju av dem var 

randomiserade kontrollerade studier (RCT), se bilaga 5. Fokus på dataanalysen är att finna 

teman i de utvalda artiklarna. Relevant data extraherades från varje enskild studie som svarade 

mot det valda syftet till aktuell litteraturstudie.  

Genom att läsa de utvalda studierna flera gånger sker en process kring bearbetning av resultatet 

(Polit & Beck, 2016). Analysen innebar att författarna läste igenom samt diskuterade resultaten 

tillsammans för att kunna kategorisera. Studierna analyserades ingående för att därefter 

summeras. Fem preventionsmetoder urskilde sig vilka blev den aktuella studiens teman. 

Relevant data till aktuell studies syfte översattes från engelska till svenska så noggrant som 

möjligt för att därefter påbörja sammanställning till ett resultat. Resultatet är uppbyggt på de 

preventiva metoder författarna fann i inkluderade studier. En del studier innehöll inte enbart en 

utan flera metoder vilket presenteras i tabell 2 samt i löpande resultattext.  

 

4.6 Etiska överväganden 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2017), finns det generella regler vilka bör följas vid forskning. Bland 

annat att det är alltid av stor vikt att forskare/ studenter använder sig av tillämpad forskning och 

att de är sanningsenliga om vad syftet med studien är. Metod samt resultat ska öppet kunna 

redovisas (Vetenskapsrådet, 2017). Forskare ska ha en bra ordning i sin forskning, de får aldrig 

stjäla något från annan forskare, resultatet får heller aldrig fabriceras eller manipuleras samt att 

de etiska koderna ska följas (Polit & Beck, 2016; Vetenskapsrådet, 2017). Omvårdnadsforskning 

för sjuksköterskor lutar sig mot International Council of Nurses (ICN´s) etiska koder. Vilka är 

följande: principen om autonomi, principen om att göra gott, principen om att inte skada samt 

principen om rättvisa. De etiska principerna har sitt ursprung i FNs deklaration om de mänskliga 

rättigheterna samt Helsingforsdeklarationen. Det finns även fyra krav som forskaren ska 

uppfylla; informationskravet, krav på samtycke, krav på konfidentialitet och krav på deltagarnas 

säkerhet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Författarna har inte valt ut studier som enbart 

var gynnsamma för litteraturstudiens syfte utan alla studier inkluderades oavsett resultat.  
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5. Resultat  
 

Resultatet bygger på sjutton artiklar med kvantitativa ansatser. Studierna är genomförda i 

Australien, England, Finland, Frankrike, Italien, Japan, Norge, Sverige, USA - se Artikelmatris, 

Bilaga 2.  Sammanlagt har 8 706 kvinnor och män i åldern 18-65 deltagit i de utförda studierna.  

5.1 Att använda Audit som screeningverktyg.  

 

I en studie av Kaarne, Aalto, Kuokkanen & Seppä (2010) undersöktes Audit som 

screeningverktyg inom företagshälsovården. Medarbetare bokade till läkare ombads fylla i en 

Audit enkät och de som identifierades med ett alkoholriskbruk erbjöds delta. Tre kortare 

versioner av Audit undersöktes (se versioner i bilaga 3) och jämfördes med en fullständig Audit. 

Resultatet visade att screening av både kvinnor och män med Audit- C (de tre första frågorna) 

gav ett bra utfall i relation till de övriga korta versionerna. När det gällde män ansågs dock Audit 

3(den tredje frågan) vara mer träffsäkert gällande alkoholriskbruk, samt användningsbart då det 

innehöll endast en fråga (Kaarne, et. al., 2010). Audit-C har även använts för screening av 

alkoholkonsumtion bland yrkesförare och medarbetare på körskolor. Deltagandet var högt och 

forskarna fann en hög närvaro av alkohol på arbetsplatserna vilket gav upphov till ett riskfyllt 

framförande av fordon. 53% av de som deltog i studien ansågs ha ett riskfyllt beteende till att 

använda alkohol på arbetsplatsen (Rosso, Montomolio & Candura, 2015). Författarna har i sitt 

resultat funnit att forskare använt Audit som screeningverktyg dels för att identifiera deltagare 

samt finna mätbara effekter av interventioner i sina studier (Eriksson- Tinghög, 2013; Eriksson- 

Tinghög, 2014; Eriksson- Tinghög & Tinghög, 2016; Matano, et. al., 2006; Osilla, et. al., 2010; 

Watson, et. al., 2014). 

 

5.2 Audit i kombination med biomarkör 

 

Hermansson, Helander, Brandt, Huss & Rönnberg (2010) använde i sin studie Audit i 

kombination med biomarkör CDT. CDT är ett kolhydratfattigt transferrin, analyseras via 

blodprov och används som alkoholmarkör för att verifiera nykterhet. Undersökningen utfördes 

av en företagshälsovård och deltagare som screenats med alkohol riskbruk fick ingå i 

kontrollgrupp eller i två olika interventionsgrupper. I interventionsgrupperna fick deltagarna 

vidare hjälp genom individuell återkoppling via ett till tre 15 minuters samtal samt uppföljning 

efter 12 månader. I kontrollgruppen fick deltagarna endast återkoppling efter 12 månader. I 

samtliga grupper sågs en minskning av Audit poäng samt CDT värde vid uppföljning efter 12 

månader. I en studie av Michaud, et. al., (2012), användes Audit i kombination med biomarkör 

som ett screeninginstrument för att finna medarbetare med en riskfylld alkoholkonsumtion.  

5.3 Att genomföra ett kortare samtal som stöd vid identifierat alkohol riskbruk 

 

Resultatet gällande kortare samtal bygger på randomiserade kontrollerade studier och presenteras 

mer ingående i bilaga 5. I lästa studier använder forskarna begreppet “Brief Intervention” vilket 

författarna översatt till korta samtal. I tre av dessa studier har de kortare samtalen präglats av 

motiverande samtalsteknik vars syfte är att motivera en beteende förändring, de kan pågå från 5 - 

60 minuter och vara återkommande (Anderson & Larimer, 2002; Osilla, et. al., 2010; Watson, et. 

al., 2014). Deltagare i en studie av Anderson & Larimer (2002), delades in i interventionsgrupp 
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och kontrollgrupp, de i interventionsgruppen fick uppföljning efter tre veckor via motiverande 

samtal kring bl. a. dryckesvanor. Efter sex månader fick båda grupper uppföljning och samtliga 

deltagare ansåg att de negativa konsekvenserna kring sin alkoholkonsumtion hade minskat. De i 

interventionsgruppen hade minskat frekvensen i sitt alkoholdrickande jämfört med 

kontrollgruppen. Deltagare blev via Audit screenade i Michaud, et. al. (2012) samt Watson et. al. 

(2014) studier. Därefter undersöktes effekten av ett kort samtal i interventionsgrupper, via 

företagshälsovården. I Michaud, et. al. 2012, studie fick de som ingick i kontrollgrupp endast en 

informationsbroschyr om självhjälp kring reducering av alkoholkonsumtion. Ett år senare hade 

Audit poängen sjunkit i interventionsgruppen och det var en signifikant skillnad i jämförelse med 

kontrollgruppen. I Watson et. al. (2014), studie fick kontrollgruppen ingen återkoppling förrän 

vid uppföljning efter sex månader. Dryckesvanorna i interventionsgruppen hade förändrats till 

det bättre i jämförelse med kontrollgruppen. I ytterligare en studie fick medarbetare ett kort 

samtal med personal från företagshälsovården, gällande sin alkoholkonsumtion och här sågs en 

signifikant ökning av alkoholfria dagar när utvärdering efter 3 månader samt ett år skedde (Ito, 

et. al., 2015).  I en studie utförd av Osilla et. al (2010), sågs en ökad närvaro på arbetet efter 

genomförda kortare samtal. I Richmond, Kehoe, Heather & Wodak (2000) studie identifierades 

medarbetare med alkoholriskbruk via en enkät om sitt genomsnittliga veckointag av alkohol. 

Korta samtal baserades på råd kring effekter av högt alkoholintag samt reducering av 

alkoholintag. Studien visade framförallt att kvinnor uppfattades mer mottagliga i att förändra sitt 

beteende gällande alkoholkonsumtion vilket även bekräftas av Anderson & Larimer (2002).  

5.4 Att anordna utbildning ute på arbetsplatsen om alkohol  

 

I en studie av Bennett, Patterson, Reynolds, Wiitala & Lehman (2004), utfördes 

utbildningstillfällen för medarbetare under 4 timmar respektive 8 timmar. Ämnet var social 

arbetsmiljö med fokus på alkohol, ökad medvetenheten kring alkohol på arbetsplatsen och 

genomgång av alkoholpolicys. Deltagare i grupputbildning minskade sitt alkoholintag, de kom 

mer sällan till arbetsplatsen bakfulla i jämförelse med kontrollgrupp samt att det kollegiala 

klimatet på arbetsplatsen ändrades till det bättre. Interventions utbildning i grupp gav det bästa 

utfallet gällande medvetenheten kring alkoholkonsumtion, oavsett längd på utbildningen. Att 

utbilda medarbetare om alkohol och dess konsekvenser ger en ökad medvetenhet för deltagarna 

kring sin egen konsumtion och har påvisats i flertalet studier (Bennett et. al., 2004; Eriksson- 

Tinghög, 2013; Eriksson- Tinghög, 2014; Eriksson- Tinghög & Tinghög, 2016). Kunskapen 

kring alkoholriskbruk ökade oavsett om deltagarna hade ett alkoholberoende eller inte (Eriksson- 

Tinghög, 2014). En minskad alkoholkonsumtion sågs efter genomförd utbildning av de som vid 

screening hade den högsta poängen i Audit. Flertalet av deltagarna i Eriksson- Tinghög, (2013) 

studie ansåg att det var viktigt att lyfta upp alkoholfrågan på agendan. En del ogillade 

lektionsformen av utbildningen och moraliserande kring ämnet, vissa kände sig utpekade och 

ansåg att alkoholfrågan är av privat karaktär och inte bör tas upp på arbetsplatsen. Deltagarna 

ansåg vidare att arbetsgivare har ett ansvar när någon verkligen har ett alkoholmissbruk men inte 

tidigare än så (Eriksson- Tinghög, 2013). Eriksson- Tinghög & Tinghög (2016), utförde återigen 

utbildningar på en arbetsplats gällande alkoholvanor. Fokus låg på att förändra attityder, risker, 

alkoholberoende, konsekvenser och värderingar avseende alkoholkonsumtion. Det undersöktes 

även om någon effekt kunde identifieras hos de med ett lägre alkoholintag respektive ett högre 

intag. En signifikant reducering av alkoholintag visades av de som hade identifierats med en hög 

alkoholkonsumtion, framförallt när det gällde berusningsdrickande.  
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5.5 Att utföra interaktiv webbaserad utbildning innehållande direkt feedback  

 

Webbaserad utbildning har i studier visat sig vara en kostnadseffektiv intervention för de som 

ligger i riskzon till ökat alkoholintag (Doumas & Hannah, 2008; Walters & Woodall, 2003).  I 

sin pilotstudie fann Matano, et. al., (2006) att den interaktiva webbsidan sågs som en hjälp till att 

minska alkoholkonsumtionen hos de medarbetare med en lätt till moderat risknivå gällande 

alkohol. Det positiva kring webbaserad intervention som framkom var bl. a. att det går att utföra 

när det passar medarbetaren, känns bättre när det är privat då alla inte känner sig inte 

komfortabla med att träffa någon och prata om ämnet. Även Brendryen, Johansen, Duckert & 

Nesvåg (2017), fann en hög genomförbarhet av en webbaserad intervention för medarbetare. 

Effekten av ett minskat alkoholintag blev mest påtaglig i gruppen där medarbetarna fick utökad 

intensiv hjälp i form av flertalet interaktiva sessioner. Detta resultat stöds även av Matano et. al., 

(2006) då de i sin studie fann att de som fick individuell hjälp online minskade sin 

alkoholkonsumtion. Walters & Woodall (2003), studieresultat indikerar att alla deltagare fick en 

minskad konsumtion av alkohol och att denna var relaterad till en ökad medvetenhet. Det är även 

av stor vikt att den feedback som ges efter genomförd enkät kommer direkt (Doumas & Hannah, 

2008). Berusningsdrickandet minskade drastiskt i samband med intervention via webben och 

även alkoholkonsumtionen sjönk. 

  



Tabell 2- Resultat tabell   

11 

 

 Audit Audit i 

kombination 

Kortare 

samtal- Brief 

Intervention 

Utbildning om 

alkoholprevention 

Interaktiv 

webbaserad 

utbildning 

Andersson et. al   x   

Bennett et. al    x  

Brendryen et. al     x 

Doumas et. al     x 

Hermansson et. 

al 
 x    

Eriksson-

Tinghög (2013) 
x   x  

Eriksson-

Tinghög (2014) 
x   x  

Eriksson-

Tinghög et. al 
x   x  

Ito et. al   x   

Kaarne et. al x     

Matano et.al x    x 

Michaud et. al   x x   

Osilla et. al x  x   

Richmond et. al   x   

Rosso et. al x     

Walters et al     x 

Watson et. al x  x   
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 6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

 

Studien är en litteraturstudie och bygger på en systematisk litteratursökning. Fokus har varit att i 

tidigare studier finna resultat kring preventiva metoder gällande alkoholriskbruk på 

arbetsplatsen. Ett flödesschema enligt Polit & Beck (2016), användes. Efter författarna bestämt 

aktuell studies syfte genomfördes en fritextsökning för att få en översikt kring vad som fanns 

skrivet inom området. Denna följdes upp med specificerade sökningar i Pub Med, CinhalPlus 

with full text, PsychInfo, Scopus, Web of Science samt Sociological abstract. Enligt Polit och 

Beck (2016) blir resultatets giltighet starkare om fler än två databaser används vid sökning. 

Författarna finner detta resonemang sannolikt då antalet identifierade studier ökade med antalet 

databaser. De sökord författarna använde var; alkoholdrickande, dryckesbeteende, 

berusningsdrickande, arbetsmiljö, företagshälsovård, prevention. Sökorden kombinerades med 

booreliska söktermer OR och AND till sökblock. Samtliga sökningar dokumenterades i 

sökmatris (Bilaga 3) för att kunna upprepas av tredje part. Enbart studier med kvantitativ ansats, 

peer reviewed och skrivna på engelska mellan åren 2000- 2018 valdes ut. Kvantitativa studier 

valdes då provsökningar påvisade att stor del av genomförd forskning inom ämnet var av 

kvantitativ ansats. Författarna behärskar enbart svenska och engelska språket, studier skrivna på 

andra språk exkluderades vilket kan innebära att relevant data skrivna på andra språk kan ha 

missats. Valet av det breda årsspannet var att utöka antal studier för att litteraturstudiens resultat 

skulle bli mer fördelaktigt. Inkluderad i studierna var vuxna män och kvinnor i arbetsför ålder 

(>18 år - < 65 år) samt aktiva i arbetslivet. Kvalitetsgranskning av de inkluderade studierna 

skedde individuellt samt gemensamt av författarna och Granskningsmall för kvantitativa studier 

samt Granskningsmall för randomiserad kontrollerad studie och observationsstudier med 

kontrollgrupp användes (Örebro Universitet, 2015). Tyngden av en litteraturstudie vilar på hur 

väl de valda artiklarna har granskats och värderats (Polit & Beck, 2016 ). Efter författarna till 

aktuell studie läst igenom sextio studier ansågs tjugo stycken av dessa vara intressanta till att 

vidare kvalitetsgranskas och värderas. Efter kvalitetsgranskningen visade elva studier hög 

kvalité, sex stycken var av medelhög kvalité samt tre stycken av låg kvalité. De tre sistnämnda 

studierna valde författarna att utesluta ur aktuell studie då de uppnådde låga poäng enligt 

granskningsmall vilket författarna ansågs innebära låg kvalité av utförd studie. Bland de 

kvarvarande studierna fanns även sju stycken RCT studier (Bilaga 5). De sjutton studier som 

kvarstod efter kvalitetsgranskning ansåg författarna kunde användas i aktuellt resultat och 

därmed bidra till att svara på studiens syfte. Att utföra kvalitetsgransking av tjugo stycken studier 

upplevde författarna stundtals svårt, samtliga artiklar lästes om ett flertal gånger av båda 

författarna för att uppnå en samstämmig och korrekt gransking. För att kunna generalisera 

resultatet samt skapa en tydlig bild av de inkluderade studierna skapade författarna tabell 1 samt 

bilaga 4 och 5. Detta för att läsare ska få en bättre översikt samt kunna se ett samband av valda 

studier. Författarna valde att använda sig av Polit & Becks (2016), dataanalys för 

litteraturstudier. Analysen uppfattades av författarna som schematisk och konkret vilket 

underlättade arbetet av studien. Arbetet med dataanalysen blev mer hanterbart i samband med 

kategorisering och summering av datan. Författarna upplevde att det kunde vara problematiskt 

att hålla sig till de olika stegen då ivern att komma vidare blev stark. Viktigt att då stanna upp, 

reflektera och backa tillbaka till korrekt steg. Författarna har inte valt ut studier som enbart varit 

gynnsamma för litteraturstudiens syfte utan alla studier inkluderades oavsett resultat. Det finns 
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en styrka i att studier inkluderade i resultatet är från flertalet länder, vilket visar på att oavsett 

förutsättningar och kultur bär resultaten stora likheter. Svaghet är antalet godkända studier att 

använda sig av i resultatet efter genomförd granskning. 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Sammanfattning av resultat 

Författarnas resultat i aktuell studie är fem preventiva metoder vilka ses vara användbara till att 

förebygga alkoholriskbruk på en arbetsplats; Audit, Audit i kombination med biomarkör, kortare 

samtal, utbildning i grupp på arbetsplatsen och interaktiv webbaserad utbildning. Samtliga 

metoder har visat ge en positiv effekt på medarbetares alkoholvanor samt ökat medvetenheten 

kring alkohol. Audit är ett väl fungerande screeningverktyg med fokus på nutid men då det är ett 

självskattningsinstrument kan det vara en källa till bias. Samtidigt är det ett verktyg vilket kan 

användas av män och kvinnor i olika åldrar. Om Audit används tillsammans med en biomarkör 

kan det bekräfta samt stärka eventuell misstanke om alkoholriskbruk. Kortare samtal kan vara ett 

effektivt sätt att få medarbetare till att ändra ett eventuellt riskfyllt beteende samt att hjälpa dem 

finna strategier till att kunna hantera situationer där alkohol är närvarande. En 

företagssjuksköterska genomförde, i flertalet studier, samtal med medarbetare för att ge råd samt 

stöttning i processen. Att genomföra utbildningar gällande alkohol ute på arbetsplatsen visade i 

studier vara ett uppskattat sätt att informera kring alkohol samt dess konsekvenser. Det kan anses 

vara ett bra sätt att fånga upp en större grupp vid ett och samma tillfälle. Ökad kunskap inom 

ämnet kan öka chansen till att medarbetare söker hjälp i ett tidigare skede. I studierna sågs det av 

vikt att inte moralisera kring alkohol då det kan ge en motsatt effekt. Interaktiva webbaserade 

utbildningar är en kostnadseffektiv metod där medarbetaren själv kan välja när hen önskar 

genomföra utbildningen. De medarbetare med en mer intensiv uppföljning efter genomgången 

utbildning blev effekten av ett minskat alkoholintag större än de som enbart genomförde 

utbildningen. De flesta medarbetare påvisade dock en ökad medvetenhet gällande alkohol och 

alkoholriskbruk. Författarna i aktuell studie tjänstgör båda inom företagshälsovården och blir 

frekvent kontaktade av arbetsgivare där misstanke om alkoholriskbruk kring en medarbetare 

finns. Många gånger sker kontakten i ett skede där riskbruket redan är utvecklat. Anledningarna 

till varför arbetsgivaren inte har hört av sig tidigare är olika. Det kan bero på att medarbetaren 

har lyckats dölja sitt riskbruk under en längre tid. En annan anledning kan vara att arbetsgivaren 

inte har vågat adressera problematiken då det känns privat, en medarbetare ska kunna göra vad 

hen vill på sin fritid. När ett riskbruk har uppdagats är det en längre och tyngre uppförsbacke för 

medarbetaren än om problematiken uppmärksammats i ett tidigare skede. I samband med 

hälsosamtal där Audit ingår upplever författarna att det finns en möjlighet att föra ett samtal med 

medarbetaren kring hens alkoholvanor (vid högre Audit poäng) och upplysa om vad ett fortsatt 

alkoholbeteende kan leda till. Uppföljande samtal kan många gånger leda till att medarbetaren 

arbetar aktivt med en förändring kring alkoholvanor. Att inkludera en biomarkör kan ytterligare 

påvisa eventuell problematik hos medarbetaren. Författarna anser att det av vikt att stötta 

arbetsgivaren i ett alkoholärende då många fortfarande undviker ämnet. Som tidigare nämnts i 

studien är alkoholrelaterade skador och sjukdomar kostsamma för samhället vilket är ett 

argument av vikt för det preventiva arbetet samt att arbetsgivaren idag har ett ansvar att vara en 

del i det arbetet. Författarna i aktuell studie har sett tendenser till att arbetsgivare idag önskar 

reducera kostnader kring ex. hälsokontroller där många gånger frågor rörande 

alkoholkonsumtion ingår. Detta ser författarna som en negativ trend då en återkommande 

alkoholscreening går förlorad. En arbetsgivare kan inte tvinga medarbetare att svara på frågor 



 

14 

 

gällande alkoholvanor eller att delta i utbildning gällande alkohol utan detta kan enbart ske på 

frivillig basis.  

Känslan av sammanhang (KASAM) avgör hur en individ klarar av stressituationer och ohälsa, 

vilket i sin tur är avgörande för hälsotillståndet (Antonovsky 2005). Det är därför viktigt att 

identifiera faktorer som gynnar och främjar människors hälsa och för att kunna göra detta bör vår 

tillvaro vara: begriplig, hanterbar och meningsfull.  

Begriplighet 

Innebörden av begriplighet är hur människan kan hantera inre och yttre händelser på ett 

förnuftigt sätt (Antonovsky 2005). Inom företagshälsovården kan Audit inkluderas i samband 

med en hälsoundersökning och på så sätt fånga upp medarbetare med ett eventuellt 

alkoholriskbruk. När en företagssjuksköterska träffar en medarbetare med en förhöjd Audit 

poäng vilken indikerar ett alkoholriskbruk är det viktigt att få medarbetaren att förstå varför hen 

dricker. 

Anledningen till ett högre alkoholintag kan vara att hen har begränsade resurser på sin 

arbetsplats, har en lägre position i företagets struktur samt om hen upplever låg rättvisa inom 

företaget (Kouvonen, et. al., 2008; Marchand, 2008). Alkoholdrickandet kan bli ett sätt att klara 

av de negativa känslor medarbetaren har inför sin arbetsgivare (Kouvonen, et. al., 2008). Även 

stress på arbetsplatsen kan leda till en högre alkoholkonsumtion (Bennett, et. al., 2000; Frone, 

2016; Marchand, 2008; San José, van de Mheen, van Oers, Mackenbach & Garretsen, 2000). Är 

alkoholriskbruk relaterat till arbetsvillkor är det viktigt att en företagssjuksköterska ställer frågor 

om hur medarbetare upplever sin arbetsmiljö samt hur hen trivs på arbetsplatsen. Enligt Rice, et. 

al. (1997), är detta av vikt då arbetsplatsen är en betydande del i en medarbetares sociala liv.  

Hanterbarhet 

Att utföra korta samtal med en medarbetare där ett alkoholriskbruk upptäckts är ett sätt att hjälpa 

hen att kunna hantera sin situation. Att ta reda på vilka resurser en medarbetare har i sin 

omgivning för att kunna hantera de händelser och krav hen utsätts för är viktigt för en 

företagssjuksköterska. Enligt Antonovsky (2005), kan en resurs kan vara en partner, vän, 

kollega, någon de litar på. Har en medarbetare en hög känsla av hanterbarhet känner hen sig inte 

som ett offer för de omständigheter hen befinner sig i. Det är enligt Richmond et. al. (2000), 

viktigt att arbetsgivaren vågar lyfta och bemöta medarbetare med alkoholproblem samt att 

återkommande belysa och synliggöra alkoholfrågan på arbetsplatsen och för hela arbetsgruppen 

och inte enbart på individnivå. En arbetsgivare bör införskaffa så pass mycket kunskap gällande 

alkohol att de har modet att våga förändra och agera (Richmond et. al., 2000). En 

företagssjuksköterska kan tillsammans med en arbetsgivare se över vilka policies arbetsgivaren 

har gällande alkohol samt inta en stödjande roll gällande alkoholfrågor. En studie av Pidd, 

Kostadinov & Roche (2016), visade att en arbetsplats alkohol- och drogpolicy är ett viktigt men 

ofta underutnyttjat dokument att använda i det preventiva arbetet gällande alkoholkonsumtion 

hos de anställda. En organisations alkoholpolicy kan påverka medarbetarnas uppfattning av ett 

acceptabelt beteende gällande alkohol (Pidd et. al., 2016; Howland et.al., 2006). Om en 

medarbetare anställd inom ett företag där en del av arbetsuppgifterna innebär aktiviteter där 

alkohol serveras, anser aktuell studies författare att det bör föras en diskussion mellan 



 

15 

 

medarbetare och arbetsgivare kring dessa åtagande. I studier av Barnes & Zimmerman, (2013); 

Forsyth et. al., (2016); Nordaune et. al., (2017) beskrivs hur det kan förväntas att alkohol ska 

serveras samt konsumeras i anslutning till ett företags aktiviteter där även andra företag är 

representerade vilket anses skapa goda förhållanden mellan kollegor och samarbetspartners. För 

att underlätta en medarbetares möjlighet att kunna hantera sitt alkoholriskbruk bör arbetsgivaren 

entlediga hen från denna typ av aktiviteter. Forskare har funnit att toleransnivån gentemot 

alkohol sätts utefter de normer som existerar på arbetsplatsen. De tog även upp vikten av att det 

preventiva arbetet bör bestå av sociala interventioner vilka riktar sig mot hela arbetsgruppen och 

dess hälsa såväl på som utanför arbetsplatsen (Barrientos-Gutierrez, Gimeno, Mangione, Harrist 

& Amick, 2007). 

Meningsfullhet 

Meningsfullhet är att inte se utmaningar som en börda utan något som stärker oss när vi blir 

konfronterade med dem och söker mening i varför det sker (Antonovsky, 2005). Att 

arbetsgivaren tillsammans med medarbetaren se över arbetsmiljön kan motivera hen till att bli 

mer delaktig i arbetet (Marchand, 2008). Författarna i aktuell studie anser att en stödjande och 

motiverande arbetsgivare tillsammans med en företagssjuksköterska kan öka möjligheterna till 

att medarbetare med alkoholriskbruk minskar sin alkoholkonsumtion samt antalet 

berusningstillfällen. Enligt Nordaune, et.al. (2017) kan arbetsplatsen även vara tydlig med att 

satsa på en mer hälsosam arbetsmiljö genom att minska ner på tillställningar där alkohol i 

normala fall brukar förekomma. Att arbeta preventivt på en arbetsplats med ett gemensamt mål 

om förbättrad hälsa kan få en arbetsgrupp att bli medveten om sin alkoholkonsumtion och finna 

motivation till förändring. Preventiva insatser bör alltid följas upp med en regelbundenhet. 

7. Slutsats 
 

Audit är ett självskattningsformulär och ett bra effektmått samt att det fokuserar på nutid. Hen 

kan dock dölja sitt riskbruk om inte en alkoholmarkör utförs samtidigt. Korta samtal är ett 

effektivt sätt att stötta medarbetaren i sitt beslut att ta emot hjälp innan alkoholriskbruket 

eskalerat till ett alkoholmissbruk. Utbildning har visat ge en ökad kunskap kring alkohol vilket 

gör att medarbetaren kan komma att söka hjälp i ett tidigare skede. Det görs i grupp vilket anses 

kostnadseffektivt för arbetsgivaren. Att via nätet fylla i en hälsoenkät samt få direkt feedback är 

ytterligare ett sätt för medarbetaren att få information samt utökad kunskap. Studier har visat att 

svaren på ställda frågor blir mer sanningsenliga då medarbetaren känner sig mer anonym på nätet 

men det finns även en rädsla hos hen att arbetsgivaren ska få ta del av resultatet. De fem teman 

som författarna har funnit i sitt resultat är alla genomförbara ute hos en arbetsgivare eller inom 

företagshälsovårdens verksamhet vilket besvarar studiens syfte. Författarna har använt sig av 

granskningsmallar utformade vid Örebro Universitet (2015). Då resultatet av aktuell 

litteraturstudie delvis bygger på RCT studier samt att mer än hälften av studierna har värderats 

med hög kvalitet enligt granskningsmallar anser författarna att studien bär relativt hög 

evidensgrad. Enligt Polit & Beck (2016), har RCT studier högt bevisvärde då det inkluderar en 

kontrollgrupp. Författarna upplever att det fortfarande finns en stigmatisering kring alkohol 

vilket kan göra det svårt att arbeta preventivt. Det finns även en utmaning inom den egna 

yrkeskåren, att företagssjuksköterskor inte alltid känner sig bekväma med att samtala om alkohol 

och dess konsekvenser. För att på bästa sätt kunna stötta en arbetsgivare i frågor rörande alkohol 
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och alkoholriskbruk gäller det att en företagssjuksköterska har modet att våga beröra ämnet samt 

innehar kunskap i det preventiva arbetet. 

 

8. Framtida forskning 
 

Det är av stor vikt att företagshälsovården kan bidra med evidensbaserad kunskaps metodik till 

arbetsgivare. Detta för att kunna stötta dem i att ta rätt beslut i det preventiva arbetet samt ta sitt 

ansvar som arbetsgivare. Forskning kring det preventiva arbetet gällande alkoholriskbruk på 

arbetsplatsen är begränsad och av den anledningen finns det i dagsläget få studier inom ämnet. 

Här ser författarna ett behov av ökad forskning inom ämnet. I ett flertal av de studier författarna 

har läst framgår svårigheten med att få deltagare att medverka i studier rörande alkohol. En av 

anledningarna har setts vara en rädsla bland medarbetarna gällande anonymiteten inför sin 

arbetsgivare. Att i framtida studier inkludera ex. fackliga organisationer kan vara ett sätt att 

underlätta forskning inom ämnet samt att det bör finnas en tydlighet kring syfte med studie och 

att full sekretess utlovas deltagarna. Framtida studier bör ta hänsyn till genusperspektivet då det 

finns skillnader mellan kvinnor och män kring deras alkohol riskbruk. De studier författarna har 

läst antyder även att arbetsmiljö, arbetsklimat samt stress påverkar alkoholkonsumtionen olika 

beroende på om du är man eller kvinna. Forskare menar att sambandet mellan stressen på arbetet 

relaterat till ökad alkoholkonsumtion bör undersökas mer grundligt innan utveckling av 

interventioner gällande alkoholriskbruk utarbetas.  
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Tolkning av AUDIT 

Kort utdrag ur WHO´s manual 

Att använda AUDIT är bara ett första steg med syfte att hjälpa patienter att minska 

alkoholrelaterade hälsoproblem och risker. Tolkning skall ske med kliniskt omdöme och 

värderas i ett större sammanhang. AUDIT kan inte ensamt ställa alkoholdiagnos. 

 

Räkna poäng 

I formuläret finns fem kolumner för svar på de tio frågorna. Svar i vänstra kolumnen ger 0 

poäng, nästa kolumn 1 poäng, tredje kolumnen 2 poäng, nästa 3 poäng och högra kolumnen 4 

poäng. För fråga 9 och 10 saknas svarsmöjlighet i andra och fjärde kolumnen och man kan därför 

bara få 0, 2 eller 4 poäng på dessa frågor. 

Poängen sammanräknas sedan. 

 

Tolkning av poängen 

Högre poäng betyder större sannolikhet att riskbruk, skadligt bruk, eller beroende föreligger. 

 

Vilka frågor som renderat poäng kan ge viss vägledning: 

 WHO anger att 8 poäng eller mer är lämplig nivå som indikator på att riskbruk, 

skadligt bruk, eller beroende föreligger. 

 För kvinnor anses att en lägre gräns, 6 poäng är lämplig. 

 För personer över 65 år rekommenderar WHO en poäng lägre nivå, d.v.s. 7 poäng. 

 Över 16 poäng indikerar allvarliga alkoholproblem. Vid 8 – 15 poäng räcker ofta kort 

rådgivning då det oftast är ett riskbruk och inte beroende. 

 Över 20 poäng indikerar starkt att beroende föreligger. 

 

Vilka frågor som renderat poäng kan ge viss vägledning: 

 Fråga 1 och 3 ger indikation på skadligt bruk. 

 Frågor 4 till 6 ger indikation på beroende . 

 Frågor 7 till 10 ger indikation på alkoholskador 

 

 

 

 

 

S.W. feb -08 
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Datum Databas Sökord Begränsningar Identifierade  

träffar 

Urval 1 

Exkluderade 

dubletter 

 

Urval 2 

Läst titel 

och abstract 

Urval 3 

Artiklar  

att läsa 

 

Urval 4 

Kvalitetsgranskade 

och inkluderade 

artiklar i studien 

180122 Cinahl-  

fritext 

sökning 

Alcohol prevention AND 

workplace AND 

occupational health   34   13 8 0 

180207 PubMed- 

fritext 

sökning Alcohol drinking AND 

binge drinking 

AND drinking behavior 

AND workenvironment   31   10 8 1 

    

Alcohol prevention AND 

workplace AND 

occupational health   143 4 29 13 2 

180220 Cinahl Alcohol drinking (S1) 
Peer reviewed,  

english language, 

år 2000-2018 18346         

    Drinking behavior (S2)   1125         

    Binge drinking (S3)   781         

    S1 OR S2 OR S3 (S4)   19518         

    

Workplace- (MH) work- 

enviroment (S5)   15603         

    

Occupational health 

services (S6)   2455         

    Prevention (S7)   370444         

    S4 AND S5   102 6 23 14 4 

    S4 AND S6   23 1 4 2 2 

    S4 AND S7   4587         

    S4 AND S5 AND S7   30 5 0     

    S4 AND S6 AND S7   9 1 0     

    S4 AND S5 AND S6   2 0 0     
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180223 PubMed Alcohol drinking (S1) 
English abstract,  

2000- 2018,  

Humans 41897         

    Drinking behavior (S2)   40049         

    Binge drinking (S3)   3459         

    S1 OR S2 OR S3 (S4)   44889         

    Workenviroment (S5)   48106         

    

Occupational health  

service (S6)   15966         

    Prevention (S7)   826200         

    S4 AND S5   569         

    

S4 AND S5 AND S6 

 AND S7   28 5 9 1 0 

180223 PsycINFO 
Alcohol drinking- suggested 

term- alcohol drinking  

patterns (S1) 

English, 2000- 2018,  

peer-reviewed 

13679         

    Drinking behavior (S2)   19137         

    Binge drinking (S3)   3699         

    S1 OR S2 OR S3 (S4)   26002         

    

Workenvironment-  

suggested term- workplace 

intervention (S5)   4770         

    

Occupational health service 

- suggested term-  

Occupational health (S6)   51164         

    S4 AND S5 (S7)   52 9 11 9 6 

         

    Prevention (S8)   346313         

    S4 AND S6 (S9)   430         

    S9 AND S5 (S10)   26 7 5 4 1 

    S4 AND S8 (S11)   5171         

    S11 AND S5 (S12)   21 8 0     

180307 Sociological 

abstract 
Alcohol drinking AND prevention 

AND work*   41   1 1 1 
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Författare, (År)  

Artikelns titel.  

Tidskrift. Land. Databas 

Syfte Design/ Analys Värdering Intervention/Resultat 

Andersson, B. K, Larimer, 

M. E. (2002), Problem 

drinking and the 

workplace: An 

individualized approach to 

prevention. Psychology of 

Addictive Behaviors, 16, 

243- 251. 

 

USA 

 

PubMed 

Utvärdera effekten av ett 

kort individuellt 

förebyggande program 

mot alkoholmissbruk, för 

att minska 

alkoholkonsumtion inom 

arbetsmiljön. 

Metod/ Design 

RCT 

Population 

155 anställda i ett 

medelstort företag inom 

handel. 19-63 år. 

Inklusionskriterier 

Aktuell anställning. 

Exklusionskriterier 

Signifikanta problem med 

sin hälsa.  

Urvalsförfarande 

Inbjudan som förklarande 

studien skickades hem till 

1396st 129st önskade inte 

delta. Därefter valdes 

520st randomiserat ut för 

deltagande. Slutligt antal 

deltagare, 155st. 82 i 

interventionsgrupp, 73 i 

kontrollgrupp. 

Datainsamlingsmetod 

Enkäter skickades hem, 

deltagarna fick ett 

indentifikationsnummer.  

Analysmetod 

Statistisk analys. 

Styrkor 

Bra förklarad metod. 

Deltagandet i feedback 

sessionerna var högt.  

Svagheter 

Att deltagarna själva 

skattade sin 

alkoholkonsumtion, risk 

för bias. Liten grupp. De 

som utförde 

återkopplingssamtal var 

två vita kvinnor i samma 

ålder. 

Kvalité 

Hög kvalité 

Intervention 

Motiverande samtal under 

30-60min, strukturerad 

återkoppling gällande 

dryckesmönster, 

psykologiska och fysiska 

effekter av 

alkoholkonsumtion, 

negativa konsekvenser, 

situationer som kan trigga 

ökat alkoholintag. 

Uppföljning efter 6 mån 

med samma struktur. 

Resultat 

Det angavs lågt 

alkoholberoende. Studien 

verkar haft god effekt på 

att minska de negativa 

konsekvenser av 

alkoholintag bland 

kvinnliga deltagare med 

alkoholproblem.Generellt 

minskat 

alkoholkonsumtion i 

interventionsgruppen 

totalt. 
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Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Resultat 

Bennett, J.B., Patterson, 

C.R., Reynolds, G.S., 

Wiitala, W. L., Lehman, 

W.E.K. (2004) Team 

awareness, problem 

drinking, and drinking 

climate: Workplace social 

health promotion in a 

policy context. The 

Science of health 

promotion, 19 (103-113). 

 

USA 

 

PubMed  

Att undersöka 

effektiviteten av 

“klassrums” undervisning 

i hälsoförebyggande 

arbete. För att förbättra 

arbetsklimat och 

alkoholkonsumtion. Samt 

att utvärdera om sådan 

undervisning bidrar till att 

förbättra synen på 

alkoholkonsumtion 

utanför en alkoholpolicy. 

Metod/ Design 

Tvärsnittsstudie under 3 

perioder 1992, 1995, 1999. 

Kohortstudie. 

Population 

1081, 856, 587. 

Statsanställda i en region. 

Inklusionskriterier 

Statsanställda. 

Exklusionskriterier 

Ej polis och brandmän. 

Urvalsförfarande 

Randomiserat urval från 

de största arbetsplatserna. 

1999, alla anställda från 

tre högrisk/ 

säkerhetsarbetsplatser.  

Datainsamlingsmetod 

Enkät. Därefter är studien 

byggd på ”Team 

awareness”- psykosocial 

träning i grupp vid två 

tillfällen. 

Analysmetod 

Statistisk analys 

 

 

 

 

 

Styrkor 

Bra tabeller. 

Randomiserade deltagare. 

Kontrollgrupp. Studie över 

flera år hos samma 

arbetsgivare. Uppföljning. 

Svagheter 

Enkät med självskattande 

alkoholkonsumtion. 

Studien 1999 var en 

kohortstudie som endast 

inkluderade arbetare från 3 

avdelningar. 

Alkoholpolicy har ändrats 

under dessa år vilket kan 

bidra till resultatet. 

Kvalité 

Hög kvalité 

Resultat 

Anställda som fick delta i  

hälsoförebyggande 

utbildning, Team 

awareness, minskade sin 

alkoholkonsumtion 

signifikant. Särskilt 

gällande dagen- efter- 

besvär och riskbruk. Detta 

ska ses som hjälp till en 

arbetsgivare till att minska 

kostnader för 

alkholkonsumtion hos sina 

anställda samt att integrera 

hälsoförebyggande arbete 

på arbetsplatsen.  
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Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Resultat 

Brendryen, H., Johansen, 

A., Duckert, F. Nesvåg, S. 

(2017).  

A pilot randomized 

controlled trial of an 

internet-based alcohol 

intervention in a 

workplace setting. 

International Journal of 

Behavioral Medicine.  

 

Norge 

 

Sociological Abstract 

 

Att jämföra effekten av en 

kort intervention med en 

“självhjälp” alkohol 

intervention samt att 

undersöka 

genomförbarheten av en 

sådan intervention på en 

arbetsplats.  

Metod/ Design 

Kvantitativ, frågeformulär 

samt telefonintervjuer 

Population 

85 deltagare från 4 olika 

organisationer. 

Inklusionskriterier 

Anställda över 18 år som 

genomfört första 

frågeformuläret, har en 

giltlig mailadress,ett 

norskt mobilabonnemang 

samt att de ska ligga på 

gränsen för riskbruk 

Exklusionskriterier 

Man tillhör ej riskgrupp 

gällande alkohol. 

Urvalsförfarande 

Via mail samt 

organisationernas Intranät. 

Datainsamlingsmetod 

Deltagarna blev 

slumpmässigt uppdelade 

till intensiv självhjälp eller 

kort intervention. 

Analysmetod 

Statistik analys 

 

 

Styrkor 

Lätt att följa flödet i 

artikeln 

Svagheter 

Tidsbrist ledde till att 

rekrytering med att nå 

tillräckligt många 

deltagare för att nå en 

power analys fick 

avbrytas. 

Kvalité 

Hög kvalité 

Trots lågt deltagande fann 

författarna svar på sitt 

syfte samt att man fann 

stöd för sin teori vilket 

innebär att internet 

baserade korta 

interventioner visar på ett 

minskat intag av alkohol.  
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Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Resultat 

Davey, J.D., Obst, P.L., 

Sheehan, M. C. (2000). 

The use of AUDIT as a 

screening tool for alcohol 

use in the police work- 

place. Drug and Alcohol 

Review, 19 (49-54).  

 

Australien 

 

PsycINFO 

Att utvärdera Audit som 

ett effektivt 

screeningvertyg inom en 

stor organisation. 

Metod/ Design 

Tvärsnittsstudie. 

Population 

4193 

Inklusionskriterier 

Anställda i en stor 

polisorganisation i en av 

Australiens stater.  

Exklusionskriterier 

Om formulären ej var 

korrekt ifyllda. 

Urvalsförfarande 
Auditformuläret skickades 

ut till alla anställda från ett 

internt mail system. En 

påminnelse skickades med 

lönespecifikationen och 

mailades ut ännu en gång. 

Datainsamlingsmetod 

Självskattningsformuläret 

Audit. Tillägg av 2st 

frågor. 

Analysmetod 

Statistisk analys 

 

 

 

 

 

Styrkor 

Stor population. 

Svagheter 

Ger upphov till bias då 

resultatet är baserat på 

självskattningsformulär. 

Om formulären ej var 

korrekt ifyllda togs endast 

de tomma svaren bort, ej 

hela enkäten. Låga poäng 

avseende vetenskaplig 

relevans och redlighet, 

svarsfrekvens och bortfall 

samt utfallsmått. 

Kvalité 

Låg kvalité 

Resultat 

De lyckades identifiera 

åldersgruppen 18- 25 år 

med högst poäng i Audit. 

Det gällde både män och 

kvinnor. Studien belyser 

vikten av att introducera 

interventioner för att fånga 

upp medarbetare i 

alkoholriskbruk i en 

organisation med stark 

dryckeskultur. 
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Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Intervention/Resultat 

Doumas, D., Hannah, E. 

(2008). Preventing high-

risk drinking in youth in 

the workplace: A web-

based normative feedback 

program. 

Journal of Substance 

Abuse Treatment. 

 

USA 

 

Cinahl 

Utvärdering av effekten av 

en alkoholbaserad 

personlig feedback 

program som ges till yngre 

medarbetare på en 

arbetsplats.  

Metod/ Design 

Frågeformulär via 

webben, intervjuer på 15 

min. 

Population 

196 deltagare 

Inklusionskriterier 

Alla medarbetare mellan 

18-24 år 

Exklusionskriterier 

Alla medarbetare > 24 år. 

Urvalsförfarande 

Alla medarbetare i ålder 

18-24 år från 5 företag 

fick inbjudan (423) 

Datainsamlingsmetod 

Deltagare delades upp i 3 

grupper, webbaserad, 

webbaserad + samtal, 

kontrollgrupp 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Styrkor 

Viktig fråga om 

utvecklande av det 

preventiva arbetet. 

Kostnadseffektivt. 

Svagheter 

Lågt deltagande. Primärt 

vita amerikaner. Fler 

kvinnor än män. 

Kvalité 

Hög kvalité 

 

Intervention 

Deltagare från fem olika 

företag i USA gavs 

tillfälle att delta i studien. 

De 196 deltagarna blev 

uppdelade i tre grupper;  

webbaserad intervention 

(n: 60), webbaserad 

intervention inklusive 

motiverande intervju (n: 

63) samt kontrollgrupp (n: 

73). Alla deltagare fick ta 

del av ett första 

frågeformulär. 

Uppföljning skedde efter 

30 dagar. MANOVA 

användes för att undersöka  

hypoteserna.  

Resultat 

De som fick webbaserad 

feedback visade på en 

signifikant minskning av 

sitt alkoholintag jämfört 

med kontrollgruppen. 

Någon skillnad mellan den 

webbaserade gruppen och 

den grupp som även fick 

ta del av en motiverande 

intervju sågs inte. 
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Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Intervention/Resultat 

Eriksson-Tinghög, M. 

(2013). An eye opener, 

but mostly for others. 

Employees´perceptions on 

workplace alcohol 

educations programmes. 

Health Education.  

 

Sverige 

 

Cinahl 

 

Undersöka de sällan hörda 

åsikterna från deltagare i 

en alkoholutbildning som 

arbetsgivaren har erbjudit. 

Vilka är åsikterna relaterat 

till initiativet, innehållet 

och effekten. 

Metod/ Design 

Kvantiativ, frågeformulär, 

quasi-exprimentell design. 

Population 

111 i interventionsgrupp, 

345 i kontrollgrupp. 

Inklusionskriterier 

De som besvarade 

frågeformuläret 

Exklusionskriterier 

Sjukskrivna, 

föräldrarlediga 

Urvalsförfarande 

Finansföretag i Stockholm 

Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär skickades 

ut tre gånger 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Styrkor 

Användandet av olika 

metoder. Många deltagare. 

Svagheter 

Tiden mellan utbildningen 

och uppföljningen 

Kvalité 

Medelhög kvalité 

 

Utbildningen ökar 

deltagarnas kunskap kring 

alkohol vilket även kan 

leda till att man reflekterar 

över sitt eget intag. 

Utbildningen bör vara 

neutral, objektiv, 

rådgivande samt 

reflekterande. Bör undvika 

att vara uppläxande 

gällande rätt beteende 

samt dömande och 

moraliserande. 
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Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Resultat 

Eriksson – Tinghög, M. 

(2014). 

The workplace as an arena 

for universal alcohol 

prevention – what can we 

expect? An evaluation of 

a short educational 

intervention. Work 

 

Sverige 

 

Cinahl 

 

Att utvärdera om 

alkoholutbildning till alla 

anställda på ett företag 

hade någon effekt på 

alkoholkonsumtionen 

samt kunskapen kring 

alkohol. 

Metod/ Design 

Kvantitativ samt 

kvalitativ. 

Gruppintervjuer, frågor 

som både är öppna och 

stängda. 

Population 

45+187+872 från olika 

företag  

Inklusionskriterier 

Alla anställda som deltagit 

i kortare seminarie 

Exklusionskriterier 

De som inte deltog 

Urvalsförfarande 

2 företag i olika storlekar 

samt en mindre kommun 

Datainsamlingsmetod 

Alla deltagare fick 

frågeformulär innan samt 

efter utbildning. 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Styrkor 

Resultatet var i linje med 

tidigare utförda studier 

inom området 

Svagheter 

Lågt antal deltagare  

Kvalité 

Hög kvalité 

 

Intervention 

Två företag i Stockholm 

deltog varav det ena var 

interventionsgruppen (n: 

111) och det andra 

företaget var 

kontrollgrupp (n: 345). 

Under 2006 skickades ett 

första frågeformulär ut till 

alla deltagare. Därefter 

genomfördes utbildning 

till interventionsgruppen. 

Ytterligare frågeformulär 

skickades ut till båda 

grupper fram till 2009. 

ANOVA test användes för 

att undersöka förändring 

kring alkohol drickande 

samt kunskap kring risk 

konsumtion. 

Resultat 

Resultatet visar på att en 

förändring av deltagarnas 

kunskap kring alkohol har 

skett efter genomgången 

utbildning. 
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Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Intervention/Resultat 

Eriksson – Tinghög, M., 

Tinghög, P. (2016). 

Preventing alcohol 

problems and improving 

drinking habits among 

employees: an evaluation 

of alcohol education. 

Work.  

 

Sverige 

 

PsychInfo 

Har en utbildning på 8 

timmar någon effekt på 

alkoholkonsumtionen hos 

medarbetare inom en 

svensk kommun? Speciellt 

anställda med låga 

respektive höga nivåer av 

konsumtion. 

Metod/ Design 

Quasi-exprimentell 

utvärdering 

Population 

134 i 

interventionsgruppen, 139 

i kontrollgruppen. 

Inklusionskriterier 

Alla medarbetare inom en 

svensk kommun 

Exklusionskriterier 

Ej genomgått program, de 

som inte dricker alkohol 

Urvalsförfarande 

Kommun i Sverige 

Datainsamlingsmetod 

Frågeformulär innan och 

efter genomgången 

utbildning 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Styrkor 

Bra redovisning av 

resultaten  

Svagheter 

Lågt antal deltagare 

Kvalité 

Hög kvalité 

 

Intervention 

Medarbetare i en svensk 

kommun delades upp i en 

interventionsgrupp 

(n:124), som under våren 

2009 fick genomgå en 

utbildning samt en 

kontrollgrupp (n:139), 

som hösten 2009 fick 

genomgå samma 

utbildning. ANOVA test 

användes för att analysera 

förändringar i 

alkoholvanor i de båda 

grupperna.  

Resultat 

De medarbetare som 

uppvisade en hög 

alkoholkonsumtion 

minskade sitt 

berusningsdrickande samt 

att de ökade sin kunskap 

kring alkohol och dess 

effekter efter 

genomgången utbildning 
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Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Intervention/Resultat 

Hermansson, U., 

Helander, A., Brandt, L., 

Huss, A., Rönnberg, S. 

(2010). Screening and 

brief intervention for risky 

alcohol consumption in 

the workplace: Result of a 

1- year randomized 

controlled study. Alcohol 

& Alcoholism. 

 

Sverige 

 

PsycINFO 

Att bekräfta effektiviteten 

av en kort intervention 

gällande riskfyllt och 

skadligt bruk av alkohol 

under en 12- mån period. 

Metod/ Design 

RCT 

Population 

194 st, 20- 64år. 

Inklusionskriterier 

Frivilligt deltagande av 

anställda på ett stort 

transportföretag. 

Exklusionskriterier 

- 

Urvalsförfarande 

Alla anställda på ett stort 

transportföretag erbjöds 

delta i studien vid en 

hälsoundersökning. 

Datainsamlingsmetod 

Audit, biomarkörer Cdt 

och GGT samt kort 

intervention. Uppföljning 

12 mån. Utfördes av 

företagshälsovård. 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Styrkor 

Över 80% utförde 

uppföljningen. 

Intervention är applicerbar 

på fler arbetsplatser. 

Tydliga tabeller. Bra 

beskriven metod.  

Svagheter 

Ingående 

inklusionskriterier framgår 

ej. Ej några 

exklusionskriterier. 

Kvalité 

Hög kvalité 

Intervention 

3 grupper, Intervention 

=58, Comprehensive 

Intervention (CI) =66, 

Kontroll =70. 

Kontrollgrupp fick ingen 

feedback förrän efter 12 

mån. Interventionsgrupp- 

15 min samtal med 

individuell feedback, 

skriftliga råd av sköterska. 

CI grupp- fick välja upp 

till 3 olika sessioner, 

samtal m läkare, samtal 

om dryckesvanor senaste 

14 dag eller 

dryckesdagbok under 4v. 

12 mån uppföljning. 

Resultat 

I samtliga grupper 

minskade 

alkoholkonsumtionen 

vilket tyder på att en 

alkoholscreening i sig kan 

minska intag. Audit och 

Cdt ansågs som en bra 

kombination att fånga 

medarbetare med 

alkoholproblem. 
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Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Intervention/Resultat 

Ito, C., Yuzuriha, T., 

Noda, T., Ojima, T., Hiro, 

H., Higushi, S. (2015) 

Brief intervention in the 

workplace for heavy 

drinkers: A randomized 

clinical trial in Japan. 

Alcohol and alcoholism. 

 

Japan 

 

PubMed 

Undersöka effektiviteten 

av brief interventions (BI) 

på arbetsplatsen för de 

som har en hög 

alkoholkonsumtion. 

Metod/ Design 

RCT. 

Population 

296, 282 vid 3mån och 277 

vid 12 mån uppföljning. 

Inklusionskriterier 

19-60 år. 

Alkoholkonsumtion: Män 

>210g/v, kvinnor >140g/v. 

Eller >60g/dag. 

Exklusionskriterier 

Perioder av 

alkoholabstinens. Tidigare 

alkoholberoende. 

>600g/vecka i 

alkoholkonsumtion. 

Rekommenderad att 

minska alkoholkonsumtion 

av läkare. Gravid m.m.  

Urvalsförfarande 

Företag >1000 anställda, 

Randomiserat deltagande i 

3 grupper. 

Datainsamlingsmetod 

Genomförd av 

företagshälsovård. Audit. 

Enkät om alkoholintag de 

senaste 4v.  

Analysmetod 

Statistisk analys 

Styrkor 

Bra interventioner i de 2 

grupperna. Första BI i 

Japan. 

Svagheter 

Oklart hur många som 

försökte värvas i 

förhållande till hur många 

som deltog. Vissa 

företagssköterskor kände 

till vissa deltagare sedan 

tidigare. Deltagande på 

frivillig basis, många kan 

sedan innan ha varit 

motiverade till att ändra 

alkoholbeteende. Få 

kvinnor. 

Kvalité 

Hög kvalité 

Intervention 

3 grupper, BI =96st. Fick 

2st 15min samtal med 

feedback på Audit, det 

andra utfördes ca 4v efter 

det första. BI med 

dryckesdagbok =92st. 

Efter ett BI samtal fick de 

även fylla i en 

dryckesdagbok dagligen 

under 3mån där de själva 

fick chansen att reflektera 

över sitt dryckesmönster. 

Kontroll =108st. Fick en 

info brochyr om vikten av 

att minska 

alkoholkonsumtion. 

Resultat 

Dryckesvanor minskade 

överlag. Framförallt totalt 

antal glas de senaste 7 

dagarna vid 12mån 

uppföljning, över 20% 

minskning i BI grupperna. 

I BI gruppen sågs en 

ökning av alkoholfria 

dagar. Efter 3mån 

uppföljning minskade 

även 

berusningsdrickandet. Alla 

3 gruppperna minskade sin 

alkoholkonsumtion. 
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Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Resultat 

Kaarne, T., Aalto, M., 

Kuokkanen, M., Seppä, K. 

(2010) Audit-C, Audit- 3 

and Audit- QF in 

screening rusky drinking 

among Finnish 

occupational health- care 

patients. Drug and 

Alcohol Review. 

 

Finland 

 

Cinahl 

Hur effektiva de tre första 

frågorna i Auditformuläret 

är inom företagshälsovård. 

Metod/ Design 

Tvärsnittsstudie. 

Population 

759 

Inklusionskriterier 

Arbetare som besökte 

läkare på 

företagshälsovård erbjöds 

att fylla i Audit. 

Exklusionskriterier 
De som ej kunde det 

finska språket. Kronisk 

sjukdom. Graviditet. 

Urvalsförfarande 

26 företagshälsovårds- 

kliniker erbjöds delta, 6 

kliniker med 9 läkare 

valde att delta.  

Datainsamlingsmetod 

3 olika varianter av Audit. 

Audit- C (de tre första 

frågorna i Audit), Audit 3 

(3:e frågan i Audit) samt 

Audit QF (de 2 första 

frågorna i Audit). 

Analysmetod 
Statistisk analys 

 

 

Styrkor 

Bra rekrytering av olika 

yrken och åldrar. Alla 

deltagare fyllde i 

fullständiga formulär. Bra 

förklarad analysmetod. 

Svagheter 

Hög cut- off poäng för 

män, risk att de har 

underdiagnostiserats. 

Kvalité 

Medelhög kvalité. 

Resultat 

Audit- C samt Audit 3 är 

tillräckliga att använda för 

screening på arbetsplatser. 

Ett verktyg som kan 

användas av både män och 

kvinnor, på olika 

arbetsplatser och 

populationer. 
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Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Resultat 

Matano, R., Koopman, C., 

Wanat, S., Winzelberg, 

A., Whitsell, S., Westrup, 

D., Futa, K., Clayton, J., 

Mussman, L., Taylor, B. 

(2006).  

A pilot study of an 

interactive web site in the 

workplace for reducing 

alcohol consumption. 

Journal of Substance 

Abuse Treatment.  

 

USA 

 

PsychInfo 

Effekten av en 

internetbaserad 

intervention för att minska 

alkoholkonsumtionen.  

Metod/ Design 

Kvantitativ studie, 

utforskande. 

Population 

145 stycken 

Inklusionskriterier 

De som loggat in på 

websidan som angivits 

samt de som har ett 

moderat problem med 

alkohol samt stt ed 

arbetade mer än 50%. 

Exklusionskriterier 

De som ej har loggat in, de 

som har ett förhöjt 

riskbruk 

Urvalsförfarande 

8567 anställda 

Datainsamlingsmetod 

Tre separata 

rekryteringcykler 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Styrkor 

Bra diskussion, bra 

uppställda tabeller, bra 

förklaring av 

begränsningar i studien 

Svagheter 

Lågt deltagande, alla 

deltagare hade inte förstått 

termen ”binge drinking”, 

svårt med tilltro till 

sekretess, 

Kvalité 

Medelhög kvalité 

 

Resultat 

Webbaserad intervention 

ger effekt genom att 

alkoholintaget sjunker. 
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Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Resultat 

Matano, R., Futa, K., 

Wanat, S., Mussman, L., 

Leung, C. (2000). The 

employee stress and 

alcohol project: The 

development of a 

computer – based alcohol 

abuse prevention program 

for employees. The 

Journal of Behavioral 

Health Services & 

Research.  

 

USA 

 

PubMed 

Hur ett internet baserat 

preventivt program kan 

hjälpa medarbetare med 

riskbruk.  

Metod/ Design 

Kvantitativ studie, 

bedömningsformulär 

Population 

504 

Inklusionskriterier 

Anställda på ett företag 

där 10% av de anställda 

fick ett utskick. 

Exklusionskriterier 

Resterande 90% av de 

anställda.  

Urvalsförfarande 

8567 

Datainsamlingsmetod 
Tre utvärderingsformulär  

Analysmetod 
Statistisk analys 

 

Styrkor 
Bra förklaringar kring 

dataprogrammet och dess 

effekt. 

Svagheter 

Ingen bra översikt av 

resultat, saknas tabeller 

samt en svårighet att följa 

forskarnas arbete.  

Kvalité 

Låg kvalité 

Internet baserade, 

preventiva program kan är 

ett enkelt hjälpmedel för 

medarbetaren att fylla i på 

arbetet och det är inte 

direkt tidskrävande.  
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Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Intervention/Resultat 

Michaud, R., Kunz, V., 

Demortiére, G., 

Lancrenon, S., Carré, A., 

Arwidson, P. (2012) 

Efficiency in brief 

interventions on alcohol- 

related risks in 

occupational medicine. 

Global Health Promotion. 

 

Frankrike 

 

Cinahl 

Utvärdera effekten av en 

kortare samtal inom FHV 

för att minska 

alkoholkonsumtionen hos 

arbetare med 

alkoholriskbruk.  

Metod/ Design 

RCT 

Population 

787.  

Inklusionskriterier 

Anställda med besök hos 

FHV. Fyllt i Audit, 6-12p 

för kvinnor, 7-12 för män. 

Godtagit 1 års uppföljning. 

Blodprov (alkoholmarkör) 

vid start och uppföljning. 

Exklusionskriterier 

< 18år. Ej fast anställning. 

Medicinsk konsultation 

hos FHV. Ej förstå 

franska. Hade svår 

somatisk eller psykisk 

sjukdom. Ville ej delta. 

Urvalsförfarande 

Randomiserat. 

Datainsamlingsmetod 

Audit, biomarkörer GGT 

och MCV (vilka är 

förekommande 

alkoholmarkörer).   

Analysmetod 

Statistisk analys 

Styrkor 

Tydlighet i metod och 

resultat. Bra diskussion 

och konklusion. 

Svagheter 

Stort bortfall vid 12- mån 

uppföljning, 433 personer 

deltog. 

Kvalité 

Hög kvalité 

Intervention 

Interventionsgrupp 

=390st, företagsläkare 

utförde 10min MI- samtal 

baserat på en studie av 

WHO. Kontroll grupp 

=397st, fick 

självhjälpsbrochyr. 12 

mån uppföljning med 

enkät och Audit samt 

alkoholmarkörer. 

Resultat 

Audit poäng minskade vid 

12 mån uppföljning i 

interventionsgruppen. De 

yngre deltagarna sågs ha 

bättre förutsättningar för 

att minska alkoholintag. 

Författarna ansågs 

bekräfta att kortare samtal 

är en effektiv hjälp för 

företagshälsovården till de 

som har ett högt 

alkoholintag. Kortare 

samtal verkar också 

påverka dryckesmönstret. 
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Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Intervention/Resultat 

Osilla, K.C., dela Cruz, 

E., Miles, J.N.V., Zellmer, 

S., Watkins, K., Larimer, 

M.E., Marlatt, G.A. 

(2010) Exploring 

productivity outcomes 

from a brief intervention 

for at- risk drinking in an 

employee assistance 

program. Addictive 

Behaviors. 

 

USA 

 

PsycINFO 

Utvärdera om kortare 

samtal är en effektiv 

metod att använda för att 

förbättra produktiviteten 

på en arbetsplats vid 

alkoholriskbruk. 

Metod/ Design 

RCT. 

Population 
44. 

Inklusionskriterier 

> 18år. Identifierat 

riskbruk efter ifylld Audit 

C, > 5p män, > 3p 

kvinnor. 

Exklusionskriterier 

De som var ett 

umgängespar eller från 

samma familj.  

Urvalsförfarande 

Randomiserat deltagande 

samt utförande, BI, . 3 

stater, deltagande via 

”Employee Assistance 

Program” som erbjuder 

stöd för ohälsa gällande bl 

a depression och 

alkoholproblem. 

Datainsamlingsmetod 
Audit, frågeformulär från 

WHO- HPQ (Health and 

productivity 

questionnaire) 3- mån 

uppföljning. 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Styrkor 

Bra introduktion. Tydlig 

metod och resultat. 

Intressant att mäta 

frånvaro, närvaro och 

produktionsbortfall. 

Svagheter 

Liten population. 

Deltagarna hade olika 

yrken. Forskarna hade ej 

insikt i hur alkoholpolicys 

såg ut på olika 

arbetsplatser. Oklart vad 

vanlig hjälp vid 

alkoholriskbruk innebär. 

Kvalité 

Hög kvalité 

Intervention 

2 grupper. 

Interventionsgrupp- 25st, 

Intervention + vanlig hjälp 

vid alkoholriskbruk. 

Personlig återkoppling via 

motiverande samtal vid 

andra tillfället innehöll 

förväntningar, situationer 

vid ökat alkoholintag och 

konsekvenser. Deltagarna 

fick med sig återkoppling 

och tips kring att bevara 

låg alkoholkonsumtion. 

Kontrollgrupp- 19st, 

vanlig hjälp vid 

alkoholriskbruk.  

Frånvaro, närvaro och 

kostnad för missad 

produktivitet undersöktes 

via HPQ enkät. 

Resultat 

Interventionsgrupp hade 

en ökad närvaro på 

arbetsplatsen jämfört med 

kontrollgrupp. Skillnader 

mellan grupperna gällande 

frånvaro gav ingen  

 

  



Bilaga 4. Artikelmatris   

41 

 

Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Intervention/Resultat 

Richmond, R., Kehoe, L., 

Heather, N., Wodak, A. 

(2000) Evaluation of a 

workplace brief 

intervention for excessive 

alcohol consumption: The 

workscreen project. 

Preventive Medicine. 

 

Australien 

 

PubMed 

Undersöka effekten av en 

arbetsplatsbaserad 

kampanj för hälsa och 

livsstil för att minska 

alkoholkonsumtion. 

Metod/ Design 
RCT. 

Population 

1206. Interventionsgrupp- 

631st. Kontrollgrupp- 

575st. 

Inklusionskriterier 

Män > 28 glas/v eller >8 

glas vid ett tillfälle fler än 

två ggr senaste mån. 

Kvinnor > 14 glas/v eller 

> 6glas vid ett tillfälle fler 

än två gånger senaste mån. 

Exklusionskriterier 

De med skadligt högt intag 

erbjöds proffessionell 

hjälp. 

Urvalsförfarande 

Randomiserat, anställda 

inom posten på 67 

arbetsplatser. Posters och 

informationsbrochyrer 

delades ut. 

Datainsamlingsmetod 
Health and fitness 

questionnaire, short 

alcohol dependence data 

questionnaire. Uppföljning 

efter 1mån samt efter 

10mån= 3 faser. 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Styrkor 

Kvinnor och män 

analyserades separat, dels 

för att det är stor 

skillnader i alkoholintag 

och beteende samt att det 

varierade mellan antalet 

anställda män och kvinnor 

på de olika 

arbetsplatserna. Tydliga 

tabeller. 

Svagheter 

Svårt att behålla deltagares 

motivation till att fortsätta 

studien under tre faser. 

Deltagare kunde delta i 

vilken fas de önskade, 

svårt att följa detagarna. 

Svårt att följa 

interventionen. 

Kvalité 

Medelhög kvalité. 

Intervention 

Deltagare som deltog i alla 

3 faser. 

Interventionsgrupp= 

116st. Kontrollgrupp= 171 

st. Fas 1- Screening 

gällande livsstil och 

alkoholkonsumtion. Fas 2- 

kortare screening, 15-

20min. Kortare samtal 

med råd gällande effekter 

av högt alkoholintag och 

hur intaget kan minska. 

Fas 3- efter 10mån. 

Screening som fas 1. 

Kontrollgrupp ingen fas 2. 

Resultat 

Subkulturer på en 

arbetsplats speglar synen 

på alkoholkonsumtion. 

Det tar lång tid att ändra 

beteendet i en 

arbetsplatskultur. Ledarna 

måste ta initiativ och 

förändringar bör ske i små 

steg. De såg stora 

skillnader mellan män och 

kvinnor. Kvinnor var mer 

mottagliga att ändra sitt 

beteende. 
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Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Resultat 

Rosso, G.L., Montomoli, 

C., Candura, S.M. (2015) 

Audit- C score and its 

association with risky 

behaviors among 

professional drivers. 

International Journal of 

Drug Policy. 

 

Italien 

 

Cinahl 

Undersöka om högt poäng 

på Audit- C är associerat 

med alkoholkonsumtion 

på arbetsplatsen och med 

yrkesförare. Samt att finna 

bästa cut-off poäng för 

yrkeskategorin. 

Metod/ Design 

Tvärsnittsstudie. 

Population 

377 

Inklusionskriterier 

- 

Exklusionskriterier 

Ej korrekt ifyllda 

frågeformulär. 

Urvalsförfarande 

Frivillligt deltagande från 

körskolor och yrkesförare 

i 6 städer i en provins i 

Italien. 

Datainsamlingsmetod 

15min långt anonymt 

frågeformulär. 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Styrkor 

Kort och tydlig studie.  

Svagheter 

Få deltagare. 

Självskattningsformulär- 

upphov till bias. 

Kvalité 

Medelhög kvalité 

 

Resultat 

Hög prevalens av 

alkoholkonsumtion på 

arbetsplatsen samt av 

yrkesförare. Audit C ses 

som ett bra hjälpmedel för 

identifikation av alkohol 

riskbruk för yrkesförare. 

Forskarna önskade att 

yrkesförare som är i behov 

av hjälp, ska få detta i ett 

tidigare skede än vad som 

gavs vid studiens tidpunkt. 

Förarna bör då få ta del av 

kortare samtal eller 

informationsprogram. 
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Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Resultat 

Walters, S., Woodall, G. 

(2003). Mailed feedback 

reduces consumption 

among moderate drinkers 

who are employed. 

Prevention Science.  

 

USA 

 

PsychInfo 

Effekten av mailad 

feedback kring reducering 

av alkohol drickande.  

Metod/ Design 

Kvantitativ metod, utskick 

av ett bedömningspaket 

till medarbetarna 

Population 

48 deltagare 

Inklusionskriterier 

De som besvarade 

bedömningsformulären 

samt drack alkohol 

Exklusionskriterier 

Nykterister 

Urvalsförfarande 

Ca 1000 anställda på ett 

medicinskt företag i USA 

Datainsamlingsmetod 

Medarbetarna blev 

randomiserade indelade i 

grupper där en grupp fick 

direkt feedback och en 

grupp fick feedback efter 

ca 8 veckor 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Styrkor 

Bra redovisat resultat, bra 

diskussion, visar på en 

kostnadseffektiv metod 

Svagheter 

Lågt deltagande, urvalet är 

inte generaliserbart 

Kvalité 

Medelhög kvalité 

 

De medarbetare som fick 

direkt feedback fann man 

en markant minsking i 

alkoholintag samt en ökad 

uppfattning kring 

alkoholens risker, jämfört 

med gruppen som fick 

invänta feedback gällande 

sina alkoholvanor.   
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Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Resultat 

Watkins, J., Eisele, G., 

Matthews, K. (2000). 

Occupational medical 

program alcohol 

screening. Utility of the 

CAGE and BMAST. 

Journal of Substance 

Abuse Treatment. 

 

USA 

 

PubMed 

Utvärdering av effekten 

kring två intervjuformulär, 

CAGE och BMAST 

Metod/ Design 

Kvantitativ, 

frågeformulär 

Population 

1192 anställda 

Inklusionskriterier 

Anställda som har 

påvisat lågt eller förhöjt 

alkoholintag. 

Exklusionskriterier 

Nykterister eller de som 

har ett utvecklat 

alkoholproblem 

Urvalsförfarande 

2321 anställda som var 

involverade i ett 

medicinskt utvecklings 

program. 

Datainsamlingsmetod 

Undersökningspaket 

skickade till alla 

anställda.  

Analysmetod 

Statistisk analys 

Styrkor 

Bra beskrivning av 

metoderna samt 

överskådliga tabeller. 

Svagheter 

Lågt deltagande, misstro 

till studien. 

Kvalité 

Låg kvalité 

 

Audit är ett bättre 

screening verktyg att 

använda sig av än CAGE 

och BMAST. Detta på 

grund av att Audit 

fokuserar på det som sker 

nu. 
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Författare, (År)  

Artikelns titel. Tidskrift. 

Land. Databas 

Syfte Metod/ Analys Värdering Intervention/Resultat 

Watson, H., Godfrey, C., 

McFadyen, A., McArthur, 

K., Stevenson, M., 

Holloway, A. (2015) 

Screening and brief 

intervention delivery in the 

workplace to reduce 

alcohol- related harm: A 

pilot randomized 

controlled trial. 

International Journal of 

Nursing Studies. 

 

England 

 

PsycINFO 

Undersöka lämplighet och 

kosteffektivitet av 

screening och utförande av 

en kort intervention för 

anställda med 

alkoholriskbruk. 

Metod/ Design 

RCT, tvärsnittstudie. 

Population 

57 

Inklusionskriterier 

Riskbruk identifierat efter 

Audit. 

Exklusionskriterier 

De som var identifierade 

via Audit med skadligt 

bruk av alkohol.  

Urvalsförfarande 
1514 anställda från register 

”General household 

survey”. Forskarna 

önskade identifiera 63 

anställda med riskbruk. 

Datainsamlingsmetod 

Audit. ”Changes in quality 

of life” och ekonomiska 

indikatorer via EQ- 5D. 6 

mån uppföljning med 7 

dagars dryckesdagbok. 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Styrkor 

Tydlig metod och resultat. 

Bra diskussion med förslag 

på fortsatt forskning. 

Svagheter 

Få deltagare. Oklart vad 

som gjordes i 

kontrollgrupp. 

Kvalité 

Hög kvalité 

Intervention 

Interventionsgrupp- 26st- 

individuell konsultation av 

företagssjuksköterska 

gällande 

beteendeförändring. 

Motiverande samtal som 

berörde ansvar, råd, val 

och självhjälp. Deltagarna 

fick enhetsmätare (antal 

enheter alkohol) samt 

brochyr gällande 

hälsovård. Val att få 

intervention på FHV eller i 

hemmet. Kontrollgrupp- 

29st, standard vård. 

Resultat 

De i interventionsgruppen 

minskade 

alkoholkonsumtion under 

24tim period, antalet 

dryckesdagar/v samt 

antalet glas/v i jämförelse 

med kontrollgrupp. En BI 

har en potential att minska 

alkoholrelaterade skador 

på arbetsplatsen. Det kan 

också minska utnyttjandet 

av den offentliga vården.  
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Författare Studiens namn Utfallsmått i interventions grupp/ 

kontroll grupp 

Uppföljning Resultat 

Andersson et. al (2002) Problem drinking in the 

workplace: An 

individualized approach to 

prevention 

Interventionsgrupp fick återkoppling efter 3 

veckor. I form av motiverande kortare samtal 

under 30-60min. Följande ämnen togs upp: 

Problem relaterat till alkoholintag under de 

senaste 3 mån via en ”Recent consequences 

scale”. Här ingår- fysiska, mentala, sociala 

funktioner samt impulskontroll. 

Dryckesmönster gällande alkoholintag- frekvens 

och konsumtion via ”The quantity frequency, 

peak alcohol use indices scale”, ”Daily drinking 

questionnaire”(DDQ) och blood alcohol 

level(BAL) samt deltagarnas uppfyllande /Ingen 

intervention i kontrollgrupp. 

Uppföljning efter 

6 mån för båda 

grupper. 

Signifikant skillnad i 

interventionsgrupp avseende 

frekvens av alkoholintag samt 

minskad alkoholkonsumtion. 

Kvinnliga deltagare i 

interventionsgrupp minskade de 

negativa effekter av 

alkoholintag jämfört med 

kontrollgrupp. 

Hermansson et. al 

(2010)  

Screening and brief 

intervention for risky 

alcohol consumption in the 

workplace: Results of a 1- 

year randomized controlled 

study. 

Deltagare screenades via Audit och Cdt. 3 

grupper skapades. I interventionsgrupp fick 

deltagare 15 min individuell återkoppling samt 

skriftliga råd via företagshälsovården / I en 

Comprehensive interventionsgrupp fick 

deltagare välja mellan 3 utförande- återkoppling 

av företagsläkare, översikt av konsumtion 

senaste 14 dagar eller dryckesdagbok de senaste 

4 veckorna/ ingen intervention i kontrollgrupp. 

Efter 12mån, 

samma utförande 

som vid start. 

Alla tre grupper minskade sina 

värden vid uppföljning. Vilket 

kan tyda på att en 

alkoholscreening i sig kan 

minska alkoholintag. 

Ito et. al (2015) Brief intervention in the 

workplace for heavy 

drinkers: A randomized 

controlled study. 

Medarbetare fyllde i självskattningsformulär- 

alkoholintag senaste 7 dagarna, antalet 

berusningstillfällen de senaste 28 dagarna samt 

antalet alkoholfria dagar under de senaste 28 

dagarna. De som screenades med högt intag av 

alkohol rekryterades. 3 grupper skapades. En 

interventionsgrupp fick 15min samtal vid start 

med återkopplingmoch ytterligare ett tillfälle 

efter 4v/ Andra interventionsgruppen fick ett 15 

min samtal med återkoppling och ombads 

därefter att föra dryckesdagbok under 

kommande 3 mån/ kontrollgrupp fick 

Efter 3 och 12 

mån, samma 

utförande som vid 

start.  

Ingen signifikant skillnad i 

interventionsgrupperna vid 

12mån. Ingen statistisk 

signifikans mellan grupperna 

avseende alkoholintag senaste 7 

dagar efter 12 mån. Avseende 

berusningstillfällen sågs en 

signifikant skillnad mellan 

interventions- samt 

kontrollgrupp vid 3mån, ej vid 

12 mån. Antalet alkoholfria 

dagar ökade signifikant i 
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informationsbrochyr om vikten att minska 

alkoholintag. 

interventionsgrupperna jämfört 

med kontrollgrupp vid såväl 3 

som 12mån. Alla tre grupperna 

minskade sin 

alkoholkonsumtion överlag. 

Michaud et. al (2012) Efficency of brief 

interventions on 

alcoholrelated risks in 

occupational medicine. 

Medarbetare screenades med Audit samt 

biomarkörer. Interventionsgrupp fick ett 10min 

motiverande samtal från företagsläkare/ 

kontrollgrupp fick informationsbrochyr i 

självhjälp avseende alkoholkonsumtion. 

12 mån, samma 

utförande som vid 

start. 

Signifikant skillnad i 

interventionsgrupp, där Audit 

poängen minskade samt 

dryckesmönster påverkades till 

det bättre. Yngre deltagare sågs 

ha bättre förutsättningar för att 

minska alkoholintag.  

Osilla et. al (2009) Exploring productivity 

outcomes from a brief 

intervention for at-risk 

drinking in an employee 

assistance program. 

Medarbetare  screenades med Audit C till 

studien. Deltagare fick därefter fylla i enkät 

HPQ (WHOs Health and Productivity 

Questionnaire). Intervention med personlig 

återkoppling via motiverande samtal samt 

vanlig hjälp vid alkoholriskbruk. En kopia av 

återkopplingen gavs till deltagare./ 

Kontrollgrupp fick vanlig hjälp vid 

alkoholriskbruk.  

3 mån, samma 

utförande som vid 

start. 

Signifikant skillnad i 

interventionsgrupp som hade en 

ökad närvaro på arbetsplatsen. 
Skillnader mellan grupperna 

gällande frånvaro gav ingen 

statistisk signifikans. 

Richmond et. al (2000) Evaluation of a workplace 

brief intervention for 

excessive alcohol 

consumption: The 

workscreen project. 

Medarbetare fick svara på en hälso- och fitness 

enkät (health and fitness questionnaire) gällande 

alkoholkonsumtion, motion, viktuppgång/ 

minskning, rökning och stress. Samt en enkät 

om mängd och frekvens av alkoholintag per 

vecka (Quantity/ Frequency index) 

Interventionsgrupp fick 15 min motiverande 

samtal samt informationsbrochyr om 

alkoholreducering. Efter 4-5 mån fick deltagare 

åter fylla i en kortare version av hälso- och 

fitness enkäten. De med alkoholriskbruk erbjöds 

kortare samtal på 15 min. / kontrollgrupp fick 

ingen intervention och ingen uppföljning vid 4-

5mån. 

Efter 4-5mån- 

kortare version än 

vid start. Samt 

efter 10mån, 

samma utförande 

som vid start. 

Signifikant skillnad bland 

kvinnor i interventionsgrupp 

som förändrade sitt beteende till 

alkoholkonsumtion. Ingen 

statistisk signifikans i mängd av 

alkoholintag/ vecka hos män.  
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Watson et. al (2015) Screening and brief 

intervention delivery in the 

workplace to reduce alcohol- 

related harm: A pilot 

randomized controlled trial. 

En enkät där Audit ingick skickades hem till 

medarbetare, de med screenat alkoholriskbruk 

erbjöds att delta i studie. I interventionsgrupp 

och kontrollgrupp utfördes såväl Audit som 

rapporterad alkoholkonsumtion genom 7 dagars 

dryckesdagbok. Även en enkät om ”Changes in 

quality of life” via EQ- 5D (enkät som mäter 

ekonomiska kostnader kring anställning mättes). 

Interventionsgrupp fick motiverande kortare 

samtal av en företagssjuksköterska med fokus 

på återkoppling, ansvar, råd, val, empati samt 

självinsikt. En enhetsmätare avseende alkohol 

samt hälsopromotionsbrochyr gavs ut. Deltagare 

fick erbjudande av återkoppling i hemmet av 

företagssjuksköterska eller på klinik./ I 

kontrollgrupp fick deltagarna återkoppling av 

dryckesdagboken direkt efter screening av första 

forskare. 

Uppföljning efter 

6 mån av båda 

grupper, samma 

utförande som vid 

start. Detta 

utfördes via 

telsamtal av första 

forskare som var 

blindad för 

grupperna.  

De i interventionsgrupp 

minskade alkoholkonsumtion 

under 24h, antal dryckesdagar/v 

samt antal glas alkohol/v i 

jämförelse med kontrollgrupp.  
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