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Sammanfattning 

Forskningen pekar på en konflikt mellan de krav vissa arbetsgivare har på att alkohol-  

och drogtesta sina anställda, respektive den eventuella ovilja arbetstagare av 

integritetsskäl kan ha att bli testade. I detta sammanhang råder det en oklarhet om vilka 

attityder svenska sjömän har till att bli alkohol- och drogtestade ombord på 

arbetsplatsen. Syftet med denna uppsats blev därför att undersöka svenska sjömäns 

attityder till att genomgå slumpmässiga alkohol- och drogtester ombord. Genom 

intervjuer av fjorton testerfarna och testoerfarna sjömän genomfördes en kvalitativ 

tematisk innehållsanalys av sjömännens attityder till testerna. Resultatet visade att 

sjömännen till skillnad från tidigare forskning hade positiva eller neutrala attityder till 

testerna. De upplevde inte obehag eller en känsla av att vara övervakade eller kränkta. 

Stämningen på arbetsplatsen blev inte märkbart sämre och tilltron till arbetsgivaren var 

oförändrad. Sjömännen var väl medvetna om reglerna och rutinerna för alkohol- och 

drogtesterna och deltog samarbetsvilligt i testerna utan protester. Attityderna mellan de 

testerfarna och testoerfarna sjömännen var mycket snarlika, med den mindre skillnaden 

att de testoerfarna sjömännen hade mindre kunskaper om reglerna kring testerna samt 

antog felaktigt att stämningen på arbetsplatsen skulle bli sämre om tester skulle införas. 

 

Nyckelord: Slumpmässiga alkohol-och drogtester, arbetsplats, attityd, kvalitativ tematisk 

innehållsanalys 
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Abstract  

This thesis focuses on the relationship between the requirements that some employers have 

involving alcohol and drug testing of employees, and the potential resistance that employees 

may have to such tests as regards integrity issues. The purpose of this thesis was to 

investigate Swedish seafarers’ attitudes to undergoing random alcohol and drug testing on 

board. Through interviews with fourteen both test-experienced and non-test-experienced 

seafarers a qualitative thematic content analysis of seafarers’ attitudes to the tests was 

conducted. The results show that contrary to previous research, the seafarers had positive or 

neutral attitudes to the tests. The seafarers did not experience any feeling of discomfort or 

of being monitored and the atmosphere of the workplace and trust for the employer 

remained unchanged. The seafarers cooperated in the tests without protests. The attitudes of 

the test-experienced and the non-test-experienced seafarers were similar. One difference 

however was found in that the non-test-experienced seafarers had less knowledge of rules 

and procedures regarding the tests and believed that the atmosphere of the workplace would 

be negatively affected if the tests were to be introduced.  
 

Keywords: random alcohol and drug test, workplace, attitude, qualitative thematic content 

analysis 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Under 70-talet började drogtester genomföras i USA och andra delar av världen för att 

öka arbetsplatssäkerheten (Decresce et al., 1989). Dessa typer av tester spreds till 

Sverige och resulterade i att omkring tio procent av de svenska arbetsgivarna använde 

alkoholtester på sina anställda under 90-talet (SOU 1996:63). Med den tekniska 

utvecklingen fortsatte alkohol- och drogtesterna att spridas och förenklas på svenska 

arbetsplatser de följande tio åren (AFS 2005:6). Dessa tester kan ofta tänkas vara 

motiverade. Inte minst eftersom alkohol- och narkotikaproblem ökar risken för skador 

och olyckor på arbetsplatsen, ökar korttidsfrånvaron samt innebär kostsamma negativa 

effekter på arbetsplatsen i stort (Statens Folkhälsoinstitut, 2012), samtidigt som 

missbrukare löper ökade risker för sjukdomar och olycksfall (WHO, 2014). Dessutom 

kan arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) vara skyldiga att säkerställa att de 

anställda inte är drogpåverkade, speciellt på arbetsplatser som kräver extra stor 

uppmärksamhet och säkerhet. 

 

Däremot kan dessa tester överträda de anställdas integritetsskydd. Enligt 2 kap. 6 § RF 

(1974:152) finns nämligen ett lagstadgat skydd för individers personliga integritet och 

påtvingade kroppsliga ingrepp. Detta skydd kan vara aktuellt vid alkohol- och 

drogtester på arbetsplatsen. Visserligen har Arbetsdomstolen fastställt att testerna 

vanligtvis inte överträder bestämmelserna för de anställdas integritetsskydd, men dessa 

bestämmelser tycks sakna tydliga gränsdragningar. Dessutom tenderar 

integritetsskyddet att försämras med den tekniska utvecklingen och det ökade antalet 

tester och kontroller av individer på arbetsplatsen (SOU 2017:52). Även om 

integritetsskyddet inte skulle överträdas rent juridiskt kan man tänka sig att de anställda 

på ett personligt plan känner sig kontrollerade och misstänkliggjorda av testerna. Det 

finns en risk att de anställda kan ha negativa upplevelser av testerna: 

 

Kontroller av det här slaget tenderar att ta över andra viktiga åtgärder mot alkohol- och 

drogproblem på arbetsplatserna. Istället för att bygga upp en verksamhet som bygger på 

förtroende mellan människor på en arbetsplats får arbetsplatsens insats 

kontrollkaraktär. Den uppfattas lätt som en "polisiär" verksamhet som det på alla sätt 

gäller att kringgå. (Karlsson, 1991, s.102) 
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Å andra sidan visar en enklare granskning på företaget Lear i Tidaholm att de anställdas 

inställning till drogtester var övervägande positiv (Andersson, 2005). Tvärtemot 

Karlsson (1991) framkom dessutom i denna undersökning att tilliten till arbetsgivaren 

ökade vid drogtest. Däremot visade det sig att 40 procent av de tillfrågade i studien 

tyckte att drogtester skulle kännas obehagligt.  

 

Till sjöss sätts säkerheten alltid först (Sjöbefälsföreningen & Sjöfartens 

arbetsgivareförbund, 2015). Missbruk av alkohol och droger kan få ödesdigra 

konsekvenser inom transportbranschen och det finns många exempel på olyckor där det 

har framkommit att alkohol är en av faktorerna till olyckan. Exempelvis det 70 meter 

långa fartyget Halten som gick på grund vid Helsingborgkusten sommaren 2006. 

Utifrån blodtester visade det sig att kaptenens promillehalt var omkring 1,0 (Triches, 

2006). De flesta svenska rederier utför därför kontinuerliga tester för att tillse att deras 

drog- och alkoholpolicy följs av de anställda. Sedan 1996 respektive 1995 (uppdaterat 

2015) finns det avtal mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund SARF och SEKO sjöfolk 

respektive Sjöbefälsföreningen om drog- och alkoholpolicy (Sjöbefälsföreningen & 

Sjöfartens arbetsgivareförbund, 2015). I avtalet står att det råder nolltolerans mot 

alkohol- och drogpåverkan under tjänstgöring ombord. Vidare framgår att alkohol- och 

drogtester används för att verka förebyggande, avskräckande samt identifierande. Ett 

viktigt syfte med testerna är därför att på ett tidigt stadium upptäcka användandet av 

droger samt kontrollera att nolltoleransen efterlevs (Sjöbefälsföreningen & Sjöfartens 

arbetsgivareförbund, 2015). 

 

För att granska denna policy genomfördes en undersökning om alkoholkulturen på 

svenska handelsfartyg (Sahlberg & Åberg, 2009). Närmare bestämt utfördes 

enkätundersökningar på elever från sjöbefälsskolan i Kalmar samt intervjuer med tre 

rederirepresentanter. Enligt intervjuerna påstod rederirepresentanterna att samtliga tre 

rederier använde sig av slumpmässiga alkohol- och drogtester och att rederiernas 

nolltoleranspolicy efterföljdes. Utifrån enkätundersökningen av eleverna framkom 

däremot att 70 procent av respondenterna ansåg att rederiernas alkoholpolicy hade 

brutits under deras praktikperiod. Det tycktes alltså råda motsatta uppfattningar mellan 

ledning och sjöbefälselever vad gäller alkoholkonsumtion och nolltolerans.  



  

 

3 

1.2 Problemställning 

Som hittills framkommit råder stor oenighet om rederiernas nolltolerans efterföljs. 

Dessutom tycks det förekomma stora skillnader i uppfattningen om alkohol- och 

drogtester är någonting positivt eller negativt. Enligt vissa av de undersökningar som 

presenterats kan personalen uppleva obehag, samt att de misstänkliggörs och upplever 

sig övervakade genom alkohol- och drogtester. Andra undersökningar pekar tvärtom på 

att de anställda kan få ett större förtroende för arbetsgivaren på grund av testerna. 

Oavsett de anställdas åsikter tycks det dessutom utifrån lagar och avtal vara nödvändigt 

att genomföra alkohol- och drogtester ombord. Det finns därför en problematik, där 

anställda utifrån lagstiftning måste testas samtidigt som de har skilda attityder till dessa 

tester. I och med att tidigare undersökningar ger så skilda svar på denna problematik 

motiverar det en undersökning om vad sjömän på svenska fartyg har för attityd till 

slumpmässiga alkohol- och drogtester ombord. 

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka attityder anställda sjömän har till 

slumpmässiga alkohol- och drogtester ombord på svenska fartyg. Syftet är också att 

undersöka om dessa anställda sjömän uppfattar testerna som förebyggande och på andra 

sätt positiva, eller om de upplever testerna som övervakande eller på andra sätt negativa. 

 

 

1.4 Frågeställningar 

Undersökningen utgår ifrån följande övergripande frågeställningar: 

 Vilka attityder har sjömännen inför att alkohol- och drogtestas av sin 

arbetsgivare?  

 På vilka sätt skiljer sig attityderna bland sjömän som tjänstgör på fartyg där 

drog- och alkoholtester förekommer jämfört med sjömän som tjänstgör på fartyg 

där tester inte förekommer?  

 

 

1.5 Avgränsningar 

På grund av att uppsatsen i stort baseras på svenska alkohol- och drogregleringar samt 

forskningskällor så avgränsas uppsatsen till att undersöka attityderna bland svenska 
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sjömän som tjänstgör på svenska handelsfartyg. Uppsatsen avgränsas även till att 

innefatta personer som arbetar med driften ombord, det vill säga på däcks- och 

maskinsidan. Det innefattar kapten, överstyrman, 2:e styrman och matros på däckssidan 

samt teknisk chef, 1:e fartygsingenjör, 2:e fartygsingenjör och motorman på 

maskinsidan. Anledningen är att dessa roller har stor betydelse för säkerheten ombord 

och därför bör vara extra relevanta i frågor som berör alkohol- och drogtester ombord.  

 

 

 

2 Tidigare forskning och teori 

 

2.1 Alkohol- och drogtester i arbetslivet 

Alkohol- och drogtester i arbetslivet kan enligt Eriksson och Olsson (2001) betraktas 

utifrån två perspektiv. Dels finns ett perspektiv som handlar om de övergripande mål 

som testerna ska tillfredsställa vad gäller kostnader, säkerhet och effektivitet på 

arbetsplatsen. Dels finns ett socialt perspektiv som handlar om arbetstagarens personliga 

integritet, attityder och rättsliga rättigheter och skyldigheter gentemot arbetsgivaren. 

 

 

2.2 Övergripande mål med testerna 

Vad gäller de övergripande mål som testerna ska tillfredsställa har det i amerikanska 

studier visat sig att kostnaderna för att regelbundet testa de anställda är mycket höga och 

att det därför kan vara mer kostnadseffektivt att istället genomföra förebyggande 

åtgärder. I Sverige saknas däremot uppgifter om hur kostsamma regelbundna alkohol- 

och drogtester är på svenska arbetsplatser (SOU 2006:085). Oavsett kostnader menar 

Landsorganisationen (LO, 2005) att regelbundna alkohol- och drogtester är för 

ineffektiva i att förebygga missbruk och överanvändning. Dessutom anser LO att 

testerna är kränkande. Därför ska testerna enbart tillåtas att genomföras vid uppenbara 

säkerhetsskäl. En viktig poäng är att testerna i sådana fall bör genomföras som 

komplement till en förebyggnadsplan (ibid.). Utifrån detta perspektiv kan det tänkas 

vara motiverat att alkohol- och drogtesta sjömän som tjänstgör ombord på fartyg.  

 

I en australiensisk översiktsanalys sammanfattas 23 vetenskapliga forskningsartiklar 

publicerade mellan 1990 och 2013 som genom kvalitativa metoder analyserat hur 
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effektiva drogtester är för att minska droganvändning och olyckor på arbetsplatsen. I 

denna översiktsanalys framgår att sex av artiklarna rapporterade ett tydligt samband 

mellan drogtester och minskad droganvändning på arbetsplatsen. En av artiklarna 

ansågs ha extra hög vetenskaplig tillförlitlighet och den artikeln visade att 

slumpmässiga alkoholtester i transportsektorn minskade antalet allvarliga 

arbetsplatsolyckor (Pidd & Roche, 2014). En annan artikel som istället tillämpar 

kvantitativa statistiska data för att undersöka sambandet mellan alkohol- och drogtester i 

den portugisiska transportsektorn pekar på ett tydligt samband mellan testerna och 

minskat antal arbetsplatsolyckor. Artikeln beräknar även att det mest kostnadseffektiva 

antalet tester för att reducera olyckor var omkring 1 slumpmässigt test per år. Vid dessa 

fall reducerades de totala kostnaderna med 1 mot 15, där kostnaderna för att genomföra 

testerna vägdes mot kostnaderna för de olyckor som annars skulle ha inträffat (Marques, 

Jesus, Olea, Vairinhos & Jacinto, 2014).  

 

 

2.3 Attityder gentemot testerna 

Vad gäller det sociala perspektivet och arbetstagarnas attityder gentemot att alkohol- 

och drogtestats har framkommit att vissa arbetstagare kan uppleva en sämre stämning 

och minskad tillfredsställelse på arbetsplatsen på grund av testerna. Det har även visat 

sig att förtroendet för arbetsgivaren har minskat som ett resultat av testerna (SOU 

2006:085). I detta sammanhang kan nämnas arbetsmiljölagen (3 kap 2 §) som betonar 

att arbetsgivaren trots detta är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att hindra 

olyckor och säkerställa de anställdas hälsa. I ett sammanhang där sjömän tjänstgör 

ombord på fartyg kan tänkas att denna lag rättfärdigar upprepade alkohol- och 

drogtester ombord, oavsett arbetstagarnas attityder och upplevelser.  

 

Däremot kan det tänkas vara fördelaktigt för arbetsplatsens kostnader, sammanhållning 

och effektivitet om arbetstagarna har positiva attityder till alkohol- och drogtesterna. 

Därför kan det vara värt att granska vad attityder är för någonting och varifrån de 

kommer. Enligt Stahlberg och Frey (1988) kan attityder kopplas till känslor, kunskap 

och handlingar. Exempelvis kan individens kunskaper orsaka vissa känslor och 

handlingar. Det bör innebära att om en sjöman får nya kunskaper om alkohol- och 

drogtester så inverkar det på dennes känslor och handlingar. Därigenom förändras 

sjömannens attityd till testerna. I detta sammanhang poängterar Cooper och Stone 
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(2000) att arbetstagarnas attityder växer fram ur grupptillhörigheter. I dessa sociala 

grupper skapas gemensamma normer genom sociala interaktioner. Med andra ord lär en 

nyanställd påverkas att bli alkoholliberal om arbetsplatsen är alkoholliberal. Attityder 

växer även fram genom kommunikationen mellan individer i de sociala grupperna. De 

personer som kommunicerar med varandra inverkar därför på varandras normer 

(Knippenberg, 2000). Man kan därför tänka sig att de anställda som har en rik 

kommunikation med arbetsgivare som informerar om värdet av testerna kan påverkas 

att få en mer positiv attityd till alkohol- och drogtester på arbetsplatsen.  

 

 

2.4 Teoretiska utgångspunkter 

Som framgår av ovanstående tidigare forskning och forskningsbaserade dokument står 

det klart att arbetsgivaren är underställd vissa krav att genomföra alkohol- och 

drogtester, oavsett arbetstagarens attityder till dessa tester. Vidare är det tydligt att 

arbetstagarnas attityder till testerna kan variera beroende på arbetsplatsens normer, 

sociala tillhörigheter och kommunikation med ledning och kollegor. Dessa attityder 

består av känslor, kunskaper och handlingar som uttrycks och utvecklas i sociala 

grupper på arbetsplatsen. Med andra ord tycks det gå att undersöka sjömännens attityder 

till testerna genom att analysera deras känslor, kunskaper och handlingar i relation till 

testerna. 

 

 

3 Metod 

 

3.1 Val av metod 

Samhällsvetenskapliga studier kan baseras på kvalitativa och kvantitativa metoder. I 

detta arbete tillämpas kvalitativa metoder. Anledningen är att kvalitativa metoder fångar 

individers tankar och känslor på ett mer nyansrikt sätt än vad kvantitativa metoder kan 

göra (Bryman, 2011). Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka någonting så sublimt 

som sjömäns attityder och upplevelser används kvalitativa semi-strukturerade intervjuer 

med följdfrågor. Det innebär att respondenterna i tur och ordning svarar på uppställda 

frågor, därtill kan intervjuaren ställa följdfrågor för att verkligen få svar på frågan 

(Kvale & Brinkmann, 2011). Analysen genomförs utifrån en induktiv ansats. Det 

innebär att undersökningen söker föra in ny kunskap till forskningsfältet (Pascale, 
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2011). Denna induktiva ansats går ut på att ställa intervjufrågor som baseras på 

uppsatsens frågeställningar, de tillhörande teoretiska utgångspunkterna och eventuella 

teman, för att därefter upptäcka gemensamma mönster i intervjusvaren.  

 

 

3.2 Urval 

Kriterier för att ingå i studien var att intervjupersonerna i den första gruppen har varit 

heltidsanställda i minst ett år samt deltagit i minst ett alkohol- och drogtest (utöver det 

test som eventuellt utfördes i samband med anställningen). För intervjupersonerna i den 

andra gruppen gällde att de varit heltidsanställda i minst ett år samt inte deltagit i något 

alkohol- och drogtest (utöver det test som eventuellt utfördes i samband med 

anställningen). Kravet på minst ett års heltidsanställning beror på att intervjupersonen 

då antas ha hunnit ta till sig många av de värderingar som råder på arbetsplatsen. 

Kriteriet att deltagarna i den första gruppen har deltagit i minst ett alkohol- och drogtest 

baseras på att intervjupersonen bör ha erfarenhet av testet för att kunna ge tillförlitliga 

intervjusvar.  

 

Det resulterade i att urvalet består av nio sjömän ombord på fartyg där slumpmässiga 

alkohol- och drogtester utförts, samt fem sjömän ombord på fartyg där slumpmässiga 

alkohol- och drogtester inte utförts. Totalt intervjuades alltså fjorton sjömän. Detta antal 

tillfredsställer Kvale och Brinkmanns (2011) rekommendation att intervjua mellan fem 

till tjugofem personer i kvalitativa intervjuundersökningar. Att endast fem personer som 

intervjuades där det inte utförts några tester beror på att det är så pass vanligt med 

alkohol- och drogtester inom branschen. Därav har det inte varit möjligt att inom ramen 

för uppsatsens resurser få tag på fler sjömän som inte har alkohol- och drogtestats 

ombord på sina arbetsplatser. 

 

Närmare bestämt intervjuades personer med följande befattningar: En 1:e 

fartygsingenjör (1.e maskinist), två kaptener, en överstyrman, sex stycken 2:e styrmän 

och fyra matroser. Informanternas ålder var 26 – 61 år och de hade varit anställda inom 

yrket i 1 – 31 år. Två av informanterna var kvinnor och resten var män. De informanter 

som hade alkohol- och drogtestats hade gjort det minst 2 gånger. Informanterna med 

lång yrkeserfarenhet hade vanligtvis blivit alkohol- och drogtestade medan informanter 

med lägre ålder och kortare yrkeserfarenhet oftare inte genomgått några tester. Det 
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innebär att de två intervjugrupperna inte bara skiljer sig åt vad gäller om de blivit 

testade eller ej. Intervjugrupperna skiljer sig även från varandra vad gäller ålder och 

yrkeserfarenhet. Samtliga informanter är en del av analysen och inga bortfall uppstod.  

 

 

3.3 Genomförande 

Tre intervjuer genomfördes personligen ombord på ett fartyg, resterande genomfördes via 

telefon. Anledningen till telefonintervjuerna är att intervjupersonerna föredrog denna 

metod framför att intervjuas när de befann sig i tjänst eller på andra sätt fanns fysiskt 

tillgängliga men vanligtvis var upptagna. En annan anledning är att telefonintervjuer ger 

möjligheter att fokusera på vad som verkligen sägs, samtidigt som det går att lyssna av 

tonläge och den vägen få in mer betydelse av den information som lämnas (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Innan varje intervju informerades intervjupersonerna om syftet med 

intervjun, deras etiska rättigheter, att intervjun var frivillig och att de kunde avbryta den. 

Därefter lästes intervjufrågorna upp från intervjuguiden samtidigt som intervjun 

spelades in direkt i telefon. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade kunde 

följdfrågor ställas och extra klargöranden kunde ges. Varje intervju tog 15-25 minuter 

att genomföra. Transkribering genomfördes så nära inpå intervjuerna som möjligt, inom 

tre dagar efter sista intervjun, eftersom det är lättare att transkribera när intervjuerna 

ligger färskt i minnet. 

 

Inför dataanalysen lästes hela det transkriberade materialet igenom för att få en tydlig 

uppfattning om informanternas generella åsikter och attityder. Därefter delades 

materialet in efter de två urvalsgrupperna, där informanterna i grupp två inte genomfört 

några tester medan intervjupersonerna i grupp ett genomfört minst två tester ombord. 

Efter det sorterades materialet efter de teman som utarbetats i uppsatsen (se kapitel 4 

dataanalys). Därefter markerades intervjumaterialets meningsbärande enheter, det vill 

säga de meningar som sorterade under uppsatsens teman och som tydligast berörde 

uppsatsens frågeställningar. Dessa meningar färgmarkerades direkt i 

textbehandlingsprogrammet. Därefter lästes intervjumaterialet igenom en gång till, färg 

för färg och tema för tema. Avslutningsvis kunde de mest centrala meningsbärande 

enheterna för varje tema ingå i uppsatsens resultatanalys.  
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3.4 Etiska riktlinjer 

Denna uppsats antas tillmötesgå Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 

individskyddskrav. Anledningen är att de individer som deltog i undersökningen 

informerades om att deras deltagande var helt frivilligt samt att de kunde avbryta sitt 

medverkande när de ville (informationskravet). Insamlat forskningsmaterial har inte 

nyttjats till annat än just denna uppsats (nyttjandekravet). De personer som ingick i 

studien visste att de kunde avbryta sitt deltagande när de ville samt att de behövde 

uttrycka sitt samtycke till att medverka (samtyckeskravet). De uppgifter som ingår i 

uppsatsen kan inte förknippas med de intervjupersoner som medverkar i uppsatsen, 

dessutom kan inga obehöriga få del av dessa uppgifter (konfidentialitetskravet). Därför 

antas att denna uppsats tillmötesgår Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 

 

4 Dataanalys 

För att besvara uppsatsens frågeställningar användes en kvalitativ tematisk 

innehållsanalys. Denna analysmetod valdes av två skäl. Det första skälet är att 

semistrukturerade intervjufrågor enkelt kan struktureras runt ett antal teman och därför 

lämpar sig väl för tematiska innehållsanalyser (Graneheim & Lundman, 2005). Det 

andra skälet är att uppsatsens genomgång av tidigare forskning identifierade ett antal 

teman som ansluter till ”attityder” och till ”slumpmässiga alkohol- och drogtester”. 

Teman som utifrån uppsatsenslitteratur anknyter till attityder är känslor, kunskaper och 

handlingar. Teman som utifrån uppsatsens litteratur anknyter till slumpmässiga 

alkohol- och drogtester cirkulerar för det första kring arbetstagarnas känslor kring 

testerna, vilka ofta handlar om den förändrade stämningen på arbetsplatsen, förtroendet 

för arbetsgivaren, känslan av obehag, att vara övervakad eller rentav känna sig kränkt, 

samt att testerna fungerar avskräckande. För det andrapekade uppsatsens litteratur på de 

övergripande mål som testerna ska tillfredsställa vad gäller kostnader och säkerhet på 

arbetsplatsen. För det tredje pekade litteraturen på arbetstagarens personliga integritet 

och rättsliga rättigheter samt kommunikation gentemot arbetsgivaren i samband med 

testerna.  
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Vid en närmare granskning av genomgången litteratur blir det även klart att det första 

temat för attityder (känslor) kan förknippas med det första temat för alkohol- och 

drogtester (stämning, förtroende, obehag, känsla av att vara övervakad, kränkt, 

avskräckt). Det andra temat för attityder (kunskaper) kan förknippas med det andra 

temat för alkohol- och drogtester (kostnader och säkerhet). Det tredje temat för attityder 

(handlingar) kan förknippas med det tredje temat för alkohol- och drogtester (kostnader 

och säkerhet). Visserligen glider dessa teman in i varandra, men generellt tycks 

nedanstående indelning vara en fungerande struktur inför uppsatsens analys. Närmare 

resonemang om detta förs i uppsatsens metoddiskussion. Nedanstående tabell, (Tabell 

1) sammanfattar de teman som växte fram i uppsatsens genomgång av tidigare 

forskning: 

Tabell 1: Uppsatsens analysteman som ansluter till begreppen ”attityder” samt ”alkohol- och 

drogtester”. 

Tema Attityder           Undertema Alkohol- och drogtester 

Känslor Stämning, förtroende, obehag, känsla av att vara 

övervakad, kränkt, avskräckt 

Kunskaper  Kostnader och säkerhet 

Handlingar Personlig integritet och rättigheter 

 

Det första temat för attityder (känslor) reflekterar de känslor som kan uppstå i form av 

förändrad stämning på arbetsplatsen, förtroende för arbetsgivaren, obehag, eller känsla 

av att vara övervakad, kränkt eller avskräckt. Det andra temat för attityder (kunskaper) 

reflekterar de kunskaper som sjömännen eventuellt har kring kostnader och säkerheten 

som testerna för med sig. Det tredje temat för attityder (handlingar) reflekterar de 

handlingar som sjömännen kan utföra för att uttrycka sin personliga integritet och sina 

rättigheter.  

 

Uppsatsens intervjufrågor formulerades utifrån dessa nyckelord och teman (se bilaga 

B). Dessutom formulerades ett antal allmänt ställda intervjufrågor, oberoende av teman, 

för att ge möjligheten att finna ny kunskap som är oberoende av tidigare forskning. Som 

nämnts strukturerades innehållsanalysen efter tabellens teman. Det möjliggjorde en 

strukturerad innehållsanalys som går att jämföra med tidigare forskning om sjömäns 

eller anställdas attityder inför alkohol- och drogtester på arbetsplatsen (se till exempel 

Hsieh & Shannon, 2005) 
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4.1 Trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet 

Trovärdighet handlar om vald metod verkligen granskar det den är avsedd att granska 

(Kvale & Brinkmann, 2009). För att ge studien en högre trovärdighet var vi därför 

noggranna med att formulera frågorna i intervjuguiden på ett sätt som verkligen fångar 

uppsatsens syfte, frågeställningar och teman.  

 

Pålitlighet handlar om studien ger likvärdiga resultat ifall den upprepas vid andra 

tillfällen av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). För att ge studien en högre 

pålitlighet lades stor noggrannhet ned på transkriberingen av intervjumaterialet, 

eftersom transkribering lätt kan bli en tolkningsfråga som är alltför subjektiv. För att 

inte låta analysresultatet bli alltför påverkat av subjektiva förförståelser genomfördes 

transkriberingsprocessen på ett metodiskt och konsekvent sätt. Trankriberingen gjordes 

ordagrant, ord-för-ord med ett vardagligt språkbruk såsom t.ex. ’dom’ istället för ’dem’ 

och ’de’; med pauser och interjektioner såsom ’hm’, ’mm’ osv med i transkriberingen.  

 

Angående uppsatsens generaliserbarhet kan kort hävdas att det begränsade antalet 

intervjupersoner medför att uppsatsresultatet inte kan betraktas som generaliserbart i 

stort, men att det möjligtvis är överförbart till annan forskning inom detta område som 

har samma metod, urval och resultat (Bryman, 2011). Uppsatsens vetenskaplighet och 

metodkritik behandlas mer ingående i den metoddiskussion som efterföljer uppsatsens 

resultatdel. 

 

 

5 Resultat 

Uppsatsens resultat struktureras efter de teman som utvecklades i analyskapitlet.  

 

5.1 Känslor 

Temat för sjömännens känslomässiga attityder gentemot alkohol- och drogtester 

reflekterar de känslor som kan uppstå i form av förändrad stämning på arbetsplatsen, 

förtroende för arbetsgivaren, obehag, eller känsla av att vara övervakad, kränkt eller 

avskräckt.  
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De flesta av sjömännen med erfarenhet av tester upplevde inte att stämningen blev 

sämre på arbetsplatsen. Det var dock några sjömän som upplevde att arbetskollegor 

kunde klaga över att behöva göra testerna, eftersom det innebar ett jobbigt eller tråkigt 

moment i arbetet.  

 

…[stämningen] påverkas inte så nämnvärt. Men när de är där så är det jobbigt för man 

ska gå ner till dem och stå i kö och om det är ens tur att blåsa eller pinka vad det nu är. 

Det var smidigare på de andra båtarna man varit på där det var betydligt mindre man i 

besättningen. (Testerfaren sjöman 8) 

 

Inte heller tyckte intervjupersonerna att förtroendet för arbetsgivaren minskade på grund 

av testerna eller att de upplevde obehag eller känslor av att vara övervakade eller 

kränkta. Anledningen var att testerna genomfördes på ett professionellt och smidigt sätt, 

med stor respekt för den personliga integriteten. Flertalet sjömän uttryckte att testerna 

hade en klart avskräckande effekt från att nyttja alkohol eller droger ombord, eftersom 

de kunde mista sitt arbete om testet visar att de intagit för mycket alkohol eller droger. 

Samtidigt kände flera av sjömännen som normalförbrukade alkohol och inte använde 

några droger inte någon fara i testerna eftersom de visste att de skulle passera testerna.  

 

Nej de är ju att bli arbetslös i längden då om man ska bli skrämd av något. De e ju 

ingen som blir rädd av detta. Det tror jag inte. Vi som inte har problem med missbruk 

vi ser ju positivt på det. (Testerfaren sjöman 11) 

 

 

Sjömännen utan erfarenhet uttryckte snarlika åsikter som sjömännen med erfarenheter. 

En skillnad låg i att några sjömän utan erfarenhet antog att stämningen skulle bli klart 

sämre om arbetsgivaren införde tester. Anledningen tycktes ligga i att de anställda 

skulle tvingas vänja sig vid en ny rutin. Däremot visar arbetsplatserna där tester redan 

utfördes att stämningen inte blev märkbart sämre eftersom de anställda redan från första 

arbetsdagen var införstådda med att tester ska genomföras och att de vant sig vid dem.  

 

Stämningen... om det skulle bli liksom, negativt eller... Ja, jag tror knappast det skulle 

vara positivt på våran båt. Men... Det är väl inte så mycket att tjafsa om egentligen. 

Folk hade väl varit sura till en början om man sa att det skulle införas fler [tester]. Men 

ja, folk vänjer ju sig. Sen är det ju sällan någon som dricker till sjöss liksom... 

(Testoerfaren sjöman 5) 
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I övrigt uttryckte de testoerfarna sjömännen snarlika åsikter eller antaganden. Närmare 

bestämt antog de att förtroendet för arbetsgivaren inte skulle minska, samt att de inte 

skulle uppleva obehag eller känslor av att vara övervakad, kränkt eller avskräckt.  

 

 

5.2 Kunskaper 

Sjömännens kunskapsmässiga attityder reflekterar de kunskaper som sjömännen 

eventuellt har kring kostnader och säkerhet i samband med testerna.  

 

Genomgående uttryckte sjömännen med erfarenhet av tester en stor förståelse för att 

testerna är nödvändiga för säkerheten ombord. Flertalet tillkännagav att testerna är bra 

för att få bort folk med alkohol- eller drogproblem på arbetsplatsen. Några menade även 

att testerna kunde öka arbetsplatssäkerheten på ett förebyggande och avskräckande sätt.  

 

Jag tycker väl, jag litar ju inte mindre på dom som arbetsgivare bara för att dom vill 

testa mig ibland, det gör jag inte. Men, sen är det ju, det är ju inte deras fel att dom 

känner att dom behöver det här, utan det är ju för att folk faktiskt inte har skött sig och 

då kan man ju tycka att det är positivt också, att dom, då rensar dom ju bort den 

personalen som inte klarar det. Ja, jag tycker ändå att när man är på en båt, jag vill ju 

ha den säkerheten. (Testerfaren sjöman 3) 

 

Sjömännen utan testerfarenhet uttryckte lägre kunskaper om de regler som gäller för 

testerna. De var även mindre medvetna om hur viktiga testerna var för säkerheten 

ombord. En viktig anledning till det var att de aldrig tagit del av någon skriftlig formell 

information om testerna och varför de genomförs på vissa fartyg. Samtidigt hade 

sjömännen en grundläggande förståelse för varför testerna genomfördes. 

 

Det borde väl stå i SMS:en [Safety Management System] på nått sätt. I drog- och 

alkoholpolicyn. Det är ju ett gemensamt, för allihop, det är väl en standard som facken 

har kommit överens om också. Så det ska väl vara samma på alla båtar. (Testoerfaren 

sjöman 2) 

 

Någonting som var gemensamt för sjömännen med respektive utan erfarenhet var den 

låga kunskapen om testernas kostnader och de kostnadsbesparingar som testerna medför 
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i form av minskade olyckor. Däremot uttryckte vissa sjömän faran i att låta teknisk 

personal nyttja droger eller alkohol och de omfattande skador det kan medföra.  

 

 

5.3 Handlingar 

Temat för sjömännens handlingsbaserade attityder gentemot alkohol- och drogtester 

reflekterar de handlingar som sjömännen eventuellt utför i avsikt att uttrycka sin 

personliga integritet och sina rättigheter. 

 

Sjömännen med erfarenhet av tester meddelade att de handlade på ett samarbetsvilligt 

sätt vad gäller testerna. De tycktes betrakta de regelbundna och slumpmässiga alkohol- 

och drogtesterna ombord som en självklarhet. Inte heller uttryckte de några motiv för att 

försöka undvika testerna. En viktig anledning tycktes vara att de redan vid 

kontraktsteckningen för sin nuvarande tjänst informerades om kraven på tester. En 

annan anledning var att sjömännen av vana genomförde dem per automatik.  

 

...jag brukar alltid bara ställa upp. Jag tycker ju, jag ser ju inte det här som ett problem 

utan jag... Jag gör det för att dom ber om det. (Testerfaren sjöman 3) 

 

Med andra ord verkade sjömännen agera utifrån att de inte hade några val och att de 

även såg nödvändigheten i att delta. Det var dock ingen uppgiven attityd i samarbetet, 

utan snarare en samarbetsvillighet som baserades på förståelsen av nödvändigheterna 

med testerna. Vidare försökte inga sjömän agera utifrån några personliga rättigheter som 

exempelvis beskrivs i regeringsformen (lag 1974:152) angående friheten från 

påtvingade kroppsliga ingrepp eller psykologiska integritetsöverträdelser.  

 

Vi är tvungna till att göra dem och om man inte gör det så ser man väldigt misstänksam 

ut. Det är väl det som jag vet. Sen om det är drogtest och sånt så får dem väl ge ut 

informationen hej vilt men å andra sidan är det företaget som vill ha informationen. De 

har väl rätt till någon del men sen får det nog inte gå längre än så. (Testerfaren sjöman 

8) 

 

Sjömännen utan testerfarenhet antog att de skulle agera i enlighet med arbetsplatsens 

föreskrifter utan att ifrågasätta dem. Inga av sjömännen, med eller utan erfarenhet, hade 

på något aktivt sätt kommunicerat direkt med chefspersonal eller andra i ledande 
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ställning och den vägen fått ökade insikter om villkoren samt för- och nackdelarna med 

alkohol- och drogtester. 

 

Nej, det har jag aldrig gjort. Antingen så har man det ombord och gör testerna, har 

aldrig diskuterat det, eller så har man inte det. Nej, jag har aldrig diskuterat det med 

någon. (Testoerfaren sjöman 4) 

 

Sammantaget visade sjömännen stort samarbete med testerna och agerade för att 

genomföra dem på bästa sätt. Inte heller motarbetade de testerna på andra sätt, 

exempelvis genom att protestera mot dem eller försöka undvika dem. 

 

 

 

6 Diskussion 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Uppsatsens resultat diskuteras utifrån uppsatsens frågeställningar ”Vilka attityder har 

sjömännen inför att alkohol- och drogtestas av sin arbetsgivare” och ”På vilka sätt 

skiljer sig attityderna bland sjömän som tjänstgör på fartyg där drog- och alkoholtester 

förekommer jämfört med sjömän som tjänstgör på fartyg där tester inte förekommer”. 

 

6.1.1 Sjömännens attityder inför att alkohol- och drogtestas av sin arbetsgivare 

Eftersom uppsatsens syfte var att undersöka vilka attityder anställda sjömän har till 

slumpmässiga alkohol- och drogtester ombord på svenska fartyg så går det att svara på 

uppsatsens första frågeställning genom att strukturera svaren kring uppsatsens teman för 

attityd. 

 

Vad gäller sjömännens känslomässiga attityder gentemot testerna visade 

analysresultatet att sjömännen inte upplevde sig vara övervakade eller kränkta. Inte 

heller kände de obehag inför testerna eller att testerna försämrade stämningen på 

arbetsplatsen. Det berodde på att testerna genomfördes på ett tillförlitligt sätt som inte 

överträdde deras integritet. Sjömännens känsla av förtroende för arbetsgivaren minskade 

inte på grund av de regelbundna testerna. En viktig anledning till det var att sjömännen 

såg nödvändigheten i testerna vad gäller företagets och de anställdas säkerhet. 

Sammantaget går uppsatsresultatet därför emot flertalet tidigare studier som behandlats i 
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uppsatsens teorikapitel vilka poängterar de negativa känslor som arbetsplatsrelaterade 

alkohol- och drogtester kan medföra. Mer exakt går uppsatsens resultat emot Karlssons 

(1991) påstående att alkohol- och drogtester på arbetsplatsen kan skapa en känsla av att 

vara övervakad. Uppsatsresultatet går även emot integritetskommitténs påstående (SOU 

2006:085) att förtroendet för arbetsgivaren minskar som ett resultat av testerna. Det går 

även att reflektera gentemot lagen (2 kap 6 § RF) om integritetsskydd och konstatera att 

informanterna inte upplevde någon känsla av att testerna överträdde deras fysiska eller 

psykiska integritet. Uppsatsintervjuerna går även emot Landsorganisationens (LO, 

2005) påstående att regelbundna alkohol- och drogtester är kränkande. Med andra ord 

var sjömännens känslomässiga attityder till testerna neutrala eller svagt positiva snarare 

än negativa. 

 

Angående sjömännens kunskapsrelaterade attityder i samband med testerna så framkom 

i analysresultatet att sjömännen hade förståelser för de risker som eliminerades genom 

alkohol- och drogtesterna. Mer specifikt var det uppenbart för sjömännen att testerna 

medförde minskade risker för olyckor. Denna insikt bidrog till en mer tillåtande attityd 

gentemot testerna. Däremot hade sjömännen färre resonemang om de 

kostnadsbesparingar som testerna kan bidra till, exempelvis genom det minskade antalet 

olyckor. Avslutningsvis var sjömännens kunskap hög gällande arbetsplatsens regler för 

alkohol- och drogtestning ombord, mycket på grund av arbetsgivarens tydliga skriftliga 

informationsgivning. Dessa insikter tycktes bidra till en mer positiv attityd till testerna. 

Sammantaget uttryckte sjömännen alltså låga kunskaper om testernas bidrag till de 

minskade olyckor och olyckskostnader som lyfts fram av Pidd och Roche (2014) samt 

Marques et al. (2014). Samtidigt hade sjömännen med erfarenhet av testerna god 

kännedom om och förståelse för arbetsplatsens tvång på alkohol- och drogtester. 

 

Vad gäller sjömännens handlingsrelaterade attityder, i synnerhet vad gäller deras 

personliga integritet och rättigheter, så visade uppsatsanalysen att de tycktes se alkohol- 

och drogtesterna ombord som en självklarhet. Mycket för att många sjömän hunnit 

vänja sig vid testerna, för att de inte hade några andra val utifrån anställningskontraktet, 

samt för att de förstod nödvändigheten i dem. Sjömännen agerade därför enligt de 

riktlinjer som framfördes i Sjöbefälsföreningen och Sjöfartens arbetsgivareförbunds 

drogpolicy (2015), det vill säga de agerade på ett mycket samarbetsvilligt sätt utan 

försök till att undvika eller motarbeta testerna. 
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6.1.2 Attitydskillnader mellan testerfarna och testoerfarna sjömän 

Någonting som utmärkte intervjumaterialet var hur lika sjömännens attityder var, 

oavsett om de hade erfarenhet av tester eller inte. En orsak till detta kan möjligtvis vara 

att sjömännen tycks tillhöra en socialt homogen grupp, vilket enligt Cooper och Stone 

(2000) tenderar att skapa gemensamma normer och inställningar. Attityderna skilde sig 

dock en aning på ett fåtal punkter. Dels hade de testerfarna sjömännen större kunskap 

om varför de testades samt hur Sjöbefälsföreningen och Sjöfartens arbetsgivareförbunds 

drogpolicy (2015) och andra föreskrifter var utformade. Det kan tyckas vara naturligt, 

eftersom de testerfarna sjömännen blivit mer informerade om villkoren för testerna. 

Dels trodde de testoerfarna att känslorna runt testerna skulle bli mer negativa än de 

vanligtvis blir i praktiken. Exempelvis pekade intervjumaterialet på att de testerfarna 

sjömännen hade en positiv eller neutral inställning till testerna, medan de testoerfarna 

sjömännen trodde de skulle ha en neutral eller aningen negativ inställning till testerna 

om de infördes. Ett exempel är den testoerfarna sjöman som antog att stämningen på 

arbetsplatsen skulle bli märkbart sämre om tester infördes, detta eftersom hen ansåg att 

hen inte längre skulle våga gå iland med sina kollegor och ta en öl på frivakten. De 

testerfarna sjömännen uppgav däremot att testerna inte medförde att stämningen blev 

märkbart sämre eller att sjömännen kände sig kränkta, vilket dementerar antagandena av 

LO (2005). 

 

 

6.2 Metoddiskussion 

Uppsatsens val av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med utrymme för följdfrågor 

lyfte fram nyanserade svar på intervjufrågorna. I och med att dessa intervjufrågor snabbt 

bildade gemensamma mönster synliggjordes sjömännens gemensamma attityder 

gentemot alkohol- och drogtester. Det verkar därför som att metodvalet passade väl för 

uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

Samtidigt går det att diskutera om vissa aspekter av denna metod hade kunnat 

förbättras. En aspekt är valet av teman för uppsatsens analys. Dessa teman utarbetades 

genom att granska tidigare forskning, lagstiftning och andra källor som ansluter till 

uppsatsens syfte. Därefter lyftes centrala teman fram ur denna litteratur. Urvalet av 

dessa litteraturkällor följde dock ingen etablerad vetenskaplig procedur utan baserades 



  

 

18 

snarare på spontana sökningar i lärosätets vetenskapliga databaser samt Google Scholar 

utifrån sökord som sjömän, alkoholtester på arbetsplatsen och drogtester på 

arbetsplatsen. Genom dessa sökningar vaskades forskningsmaterial fram utifrån våra 

subjektiva bedömningar av vilken litteratur som är mest relevant, främst genom att 

granska källornas rubriker och sammanfattningar och jämföra dem med uppsatsens syfte 

och frågeställningar. På detta sätt valdes i någon mån vilket material och vilka 

perspektiv som skulle ingå i uppsatsen. Det skulle därför gå att framföra kritik på att 

uppsatsen inte är objektiv. En sådan kritik utgår dock från att samhällsvetenskaplig 

forskning kan genomföras utan några subjektiva utgångspunkter. En sådan avsaknad av 

subjektivitet är dock inte möjlig inom samhällsvetenskaperna, oavsett hur rigorösa 

undersökningens procedurer är (Carabine, 1995). För att undvika snedvridningar i 

analysresultatet lades därför stor noggrannhet på att tydligt redovisa tillvägagångssättet 

för urval, intervjuer och analys. Den vägen blir det lättare för läsaren att bedöma 

uppsatsens vetenskapliga styrkor och svagheter. Det blir även möjligt att reproducera 

hela eller delar av uppsatsen för att testa dess giltighet.  

 

För att åter knyta an till uppsatsens valda teman baseras de på vald litteratur och våra 

förförståelser av ämnet och uppsatsens syfte. Sammantaget växte tre teman fram för 

attityder och för alkohol- och drogtester. Det är möjligt att aningen annorlunda 

databasträffar hade pekat på annat forskningsmaterial med alternativa teman som berör 

begreppet attityder. I sådana fall skulle uppsatsen mycket väl kunna kretsat kring andra 

teman, vilket hade kunnat ge alternativa forskningsresultat. Detta arbete presenterade 

därför bara några få perspektiv av flertalet möjliga sådana. 

 

Vad gäller uppsatsens första tema för attityd (känslor) så tycktes de stå i nära relation 

till uppsatsens första tema för alkohol- och drogtester (stämning, förtroende, obehag, 

känsla av att vara övervakad, kränkt, avskräckt). Anledningen är att nyckelorden i detta 

tema på ett eller annat sätt är känsloladdade. Därför granskades uppsatsens första tema 

för attityd i samband med uppsatsens första tema för alkohol- och drogtester. 

Därigenom undersöktes uppsatsens båda känsloladdade teman simultant. På samma sätt 

tycks det gå att associera uppsatsens andra tema för attityd (kunskaper) med uppsatsens 

andra tema för tester (kostnader och säkerhet). Anledningen är att båda dessa teman 

anknyter till tänkande och insikter, samt hur dessa insikter kring testerna bidrar till en 

viss attityd. Dessutom ansluter uppsatsens tredje tema för attityd (handlingar) till 
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uppsatsens tredje tema för tester (personlig integritet och rättigheter). Fördelen med 

denna metod lär vara att uppsatsen tydligt anknyter till tidigare forskning samt gör det 

möjligt att på ett strukturerat vis utvärdera giltigheten i denna forskning. I denna 

utvärdering framkom i uppsatsens resultatdel att alkohol- och drogtester framstod i ett 

mer positivt ljus i jämförelse med tidigare forskning.  

 

I detta sammanhang kan det vara på sin plats att framföra en del källkritik och poängtera 

att det lilla forskningsmaterial som gick att söka fram via databassökningarna ibland 

upplevdes som bristfälligt. Visserligen söktes en omfattande statlig utredning fram och 

den var genomarbetad. Däremot tycktes en del andra forskningskällor vara mindre 

genomarbetade. Kanske är det av denna anledning som uppsatsens resultat på flera 

punkter skiljer sig från resultaten i uppsatsens litteraturkällor. En annan anledning kan 

vara att flera av uppsatsens litteraturkällor baseras på aningen avvikande urval och 

metodval. Med andra ord verkar det alltså som att detta forskningsfält skulle kunna 

berikas med fler forskningsstudier. 

 

En annan iakttagelse är hur uppsatsens tre teman för attityd – känslor, kunskap och 

handlingar – tycks samvariera med varandra i uppsatsresultatet. Redan i uppsatsens 

inledning föreslogs att dessa tre teman påverkar varandra. Det blev tydligt vid 

genomläsningarna av intervjumaterialet där det visade sig att de sjömän som tydligt såg 

nyttan i testerna även hade en mer känslomässigt positiv inställning till dem. Det går i 

linje med Stahlberg och Frey (1988) som belyser att attityder kan indelas i känslor, 

kunskap och handlingar och att de inverkar på varandra.  

 

 

6.3 Slutsatser 

Slutsatsen blir att uppsatsens testresultat går i linje med Andersson (2005) och visar att 

sjömännen genomgående hade positiva eller neutrala attityder till testerna. Tvärtemot 

Karlsson (1991) upplevde de inte obehag eller en känsla av att vara övervakade eller 

kränkta. Stämningen på arbetsplatsen blev inte märkbart sämre och tilltron till 

arbetsgivaren minskade inte. Testerna kunde på vissa sätt upplevas som positiva genom 

att de ökar säkerheten. Tack vare arbetsgivarens tydliga skriftliga instruktioner var de 

testvana sjömännen väl medvetna om reglerna och rutinerna för alkohol- och 

drogtesterna. Många var vana vid testerna och förstod nödvändigheten med dem. De 
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deltog därför i testerna utan direkta klagomål eller försök att slippa dem. Attityderna 

mellan de testerfarna och testoerfarna sjömännen var mycket snarlika. De testoerfarna 

sjömännen hade däremot mindre kunskaper om reglerna kring testerna. Till skillnad från 

de testerfarna sjömännen antog de testoerfarna sjömännen även att stämningen på 

arbetsplatsen skulle bli sämre av testerna.  

 

 

6.4 Vidare forskning 

Flertalet intervjupersoner uttryckte att personer med alkohol- eller drogproblem 

antagligen har en långt mer negativ inställning till testerna ombord. De berättade även 

att åtskilliga sådana sjömän mist sin tjänst på grund av att de åkt fast i testerna. 

Samtidigt berättade vissa sjömän att ledningspersonalen ofta försöker ge den som åker 

fast en chans till och rentav kan erbjuda rehabilitering eller avvänjning. Det vore därför 

givande att upprepa denna uppsats men snäva av urval och frågeställningar till att enbart 

inkludera sjömän som är storkonsumenter av alkohol eller droger. En sådan studie 

skulle kunna kontrastera till denna uppsats. 
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I 
 

 

Bilaga A – Informationsbrev 

 

Den här undersökningen handlar om vilka åsikter sjömän har om slumpmässiga 

alkohol- och drogtester ombord. Det är en helt frivillig undersökning där du kan avbryta 

deltagandet när du vill. Den information som samlas in under intervjun är konfidentiell 

och kommer enbart användas för denna studie. Inspelade samtal och annat 

intervjumaterial kommer att raderas efter att undersökningen är publicerad. På begäran 

kan du få möjlighet att ta del av och godkänna det transkriberade intervjumaterialet. 

Uppsatsen kommer att publiceras på DiVA, som är en internetportal och databas över 

svenska universitets- och högskoleuppsatser.   



  

 

II 

 

Bilaga B – Intervjufrågor 

 

 

Bakgrundsuppgifter 

Kön:  

Ålder: 

Utbildning: 

Hur länge har du varit anställd på den här arbetsplatsen?  

Hur många gånger har du blivit alkohol- eller drogtestad på arbetsplatsen? 

 

 

Intervjufrågor 

Vilka positiva aspekter kan du se med alkohol- och drogtester ombord? 

Vilka negativa aspekter kan du se med alkohol- och drogtester ombord? 

Vad vet du om den ökade säkerhet som testerna ger din arbetsplats? 

På vilka sätt har du kommunicerat med chefer eller andra ansvariga om fördelarna eller 

nackdelarna med att genomföra alkohol- och drogtester? 

Vad känner du till om dina rättigheter och skyldigheter att delta i testerna? 

Hur har du agerat utifrån dina rättigheter och skyldigheter att delta i testerna? 

Hur tycker du att din personliga integritet påverkas av testerna? 

På vilka sätt inverkar testerna på din känsla av att vara övervakad på arbetsplatsen? 

Hur upplever du att stämningen på arbetsplatsen påverkas av testerna? 

På vilka sätt inverkar testerna på ditt förtroende för arbetsgivaren? 

Har du haft negativa eller positiva känslor på grund av testerna? Kan du specificera? 

Har du haft känslor av obehag eller att vara kränkt på grund av testerna? Kan du 

specificera? 

På vilka sätt tycker du att testerna avskräcker dig från att använda alkohol eller droger 

på arbetsplatsen? 

Finns det någonting du vill tillägga? 

 


