
 

 

Dirty Work - Ett jobb som alla andra? 

- Att arbeta på ett företag inom alkoholbranschen 

 

 

 

Marcus Grapne och Mattias Hagström 
 

 

 

 

 

 

 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

Programmet för personal- och arbetsvetenskap 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dirty Work - Ett jobb som alla andra? 

- Att arbeta på ett företag inom alkoholbranschen 

 

Dirty Work - Just a regular job? 

- To work at a company within the alcohol business 

 

Marcus Grapne och Mattias Hagström 
 

 

 

 

Kandidatuppsats i HRM/HRD 

Programmet för personal- och arbetsvetenskap 

Linköpings Universitet 

Vårterminen 2014 

Handledare: John Boman 

 



SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att förstå och analysera hur anställda upplever sin 

verksamhet och anställning på ett företag i alkoholbranschen, vilket även kallas för 

Dirty Work. Vi vill även studera de anställdas uppfattningar om företaget och hur 

HR-avdelningen kan arbeta mot de anställda. För att få svar på syftet och 

frågeställningarna genomfördes fokusgruppsintervjuer bland anställda på det 

studerade företaget.  

Resultaten visar att de anställda uppfattar sin anställning som vilket jobb som helst 

och känslan att arbeta för ett företag inom alkoholbranschen är positiv. Den känslan 

och normaliseringen av branschen skiljer sig från den forskning som finns sedan 

tidigare och har troligen sin grund i samhällets förändrade syn på alkohol. 

För HR-avdelningen är det viktigt med intern kommunikation om branschens 

påverkan i samhället för att ge anställda verktyg för att skapa en ökad 

arbetstillfredsställelse och kunna försvara den potentiella stigmatisering som 

föreligger i arbetet. 
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1. INLEDNING 
Under de senaste decennierna har vår yrkesroll blivit allt viktigare både som 

statussymbol men även ur en individuell synvinkel (Ashforth, Kreiner, Clark & 

Fugate, 2007). Denna statussymbol kommer främst genom inkomst men även hur 

andra betraktar den individen i sin yrkesroll. Därför är det viktigt för organisationer 

att vara attraktiva på arbetsmarknaden för att potentiella kandidater ska söka sig till 

företaget. Förutom att känna sig behövd, uppskattad och få en status genom sitt 

arbete påvisar Carless (2005) att arbetssökande jämför hur väl individens egna 

värderingar, kultur och åsikter stämmer överens med den framtida organisationen. 

Om dessa värderingar överensstämmer, tillsammans med stöd från chefer, blir det en 

positiv utväxling för både individen och företaget genom ökad lojalitet från den 

anställde (Biswas & Batwangar, 2013). Medarbetarens arbetstillfredsställelse blir 

viktig för organisationen eftersom att det kan påverka företagets framgång (Carless, 

2005). En medarbetare som har en starkare arbetstillfredsställelse anstränger sig 

hårdare för produktiviteten än kollegor med lägre arbetstillfredsställelse (Biswas & 

Batwangar, 2013). Uppgiften att öka de anställdas lojalitet tillskrivs Human 

Resource (HR)- avdelningen och det är av största vikt att lägga ekonomi och resurser 

på att skapa en god atmosfär samt att personalen uppskattar att gå till arbetsplatsen 

(Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011). 
 

Förutsättningen för arbetsmarknaden har ändrats genom den ökade globaliseringen. 

Ett antal faktorer som påverkar detta är tillgängligheten av arbetskraft som kan röra 

sig fritt över landsgränserna, men också att företagen har ett ökat ekonomiskt kapital. 

Utefter att arbetsmarknaden har blivit mer globaliserad har nya branscher som 

tidigare kunnat jobba mer anonymt exponerats i allt större utsträckning. Detta gäller 

bland annat företag som arbetar inom en verksamhet som kan kopplas samman med 

smutsiga arbeten (Hudson, 2008). Exempel på sådana arbeten kan vara behandling 

av råolja, sexbranschen eller spelverksamhet, även kallat Dirty Work. Begreppet 

baseras på att Dirty Work är en fysisk, moralisk och/eller en social skamfläck. 

Ashforth och Kreiner (1999) belyser att det smutsiga arbetet kan anses vara 

nödvändigt och accepterat i samhället men att dessa kategoriseras efter rådande 

moral i samhället.   
 

Inom Dirty Work finns även företag med en moraliskt svår kompass exempelvis 

import och export av alkohol (Sandström, 2012). Den totala kostnaden för alkoholens 

negativa påverkan på samhället beräknades till 20,3 miljarder SEK i Sverige år 2002 

(Jarl, Johansson, Eriksson, Eriksson, Gerdtham, Hemström, Selin och Ramstedt, 

2006). När nya generationer kommer in på arbetsmarknaden som värdesätter 

självförverkliganden och socialt ansvarstagande i större utsträckning (Carless, 2005) 



2 
 

skapar det utmaningar för företag inom branscher som klassas som Dirty Work.  
 

När arbetet personifierar vem du är (Sandström, 2012) och företag förväntas ge 

tillbaka till samhället. Hur upplever då individer sin anställning inom en verksamhet 

som av samhället ses som skadlig? Hur ser individer på sin anställning inom ett 

företag vars verksamhet har ett moraliskt dilemma? Hur arbetar HR med den här 

kategorin av frågor? Dessa tankar väckte vårt intresse kring området då det eventuellt 

kan skapa en olust för anställda kring sin arbetssituation, vilket kan skapa en 

problematik för HR-avdelningen på företag inom alkoholbranschen.  

1.1 Syfte och frågeställningar  
Mot bakgrund av att forskningen kategoriserar alkoholbranschen som stigmatiserad 

är syftet för studien att förstå och analysera hur anställda upplever sin verksamhet 

och anställning på ett företag inom alkoholbranschen. Våra frågeställningar blir 

således: 
 

- Hur upplever de anställda sin anställning inom alkoholbranschen? 

- Hur upplever de anställda företagets verksamhet? 

- Hur kan de anställdas upplevelser om sitt arbete och företagets verksamhet knytas 

till stigmatisering och Dirty Work? 
 

1.2 Företagspresentation 
För att skapa en tydlig bild för läsaren presenteras det studerade företaget, 

Edrington Sweden AB. Bolaget ägs av stiftelsen The Robertson Trust vars 

verksamhet och syfte framställs i texten nedan. Företaget har gett sitt godkännande 

för att presenteras publikt i studien. 

 
Edrington Sweden AB är ett försäljnings- och distributionsföretag inom vin- och 

spritbranschen, som tidigare haft namnet Maxxium Sweden. Maxxium Sweden 

skapade ett gemensamt samarbete kring distribution och försäljning med Beam 

Global år 2009 och blev då helägt av The Edrington Group vars säte finns i Skottland. 

Den 1 april 2012 ändrade företaget namn till Edrington Sweden AB. The Edrington 

Group är Skottlands ledande internationella premuimspritföretag, mest känt för 

produkterna: The Famous Grouse, Highland Park, The Macallan och Brugal Rom. 

Företaget lägger fokus på sina värderingar i det dagliga arbetet vilket beskrivs som “ 

The 4Is”: Independence, Integrity, Involvement och Innovation. Värderingarna lever 

kvar från mitten av 1900-talet och är fundamentala för en engagerad och kreativ 

arbetsplats som bidrar till affärsetik och finansiell lönsamhet. The Edrington Group 

styrs och ägs helt av en välgörenhetsorganisation vid namn The Robertson Trust. 

Organisationen gav 2013 över 90 000 000 SEK till olika välgörenhetsorganisationer 
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(“Om Edrington”, 2014). 
 

The Robertson Trust är en oberoende stiftelse skapad i första hand för att ge 

ekonomiskt stöd till skotska välgörenhetsorganisationer. Sedan 2012 finns The 

Robertsson Trust med en ny bas i Norden, men med samma inriktning som den 

stiftelse som finns i Skottland. Stiftelsen skapades av tre systrar som i början av 1960-

talet ägde bolaget men eftersom systrarna var utan arvingar beslutade de då att föra 

samman affärsverksamheten och skapa en stiftelse, för att se till att pengarna skulle 

gå till välgörenhet även efter deras bortgång. Inom stiftelsen återfinns en 

bidragsstyrelse med ansvar för fördelningen av de medel som kommer från företaget. 

Uppdraget för stiftelsen är att följa grundarnas tankar om att hjälpa och förbättra livet 

för människor i behov inom fokusområden som exempelvis idrott, utbildning och 

kulturprojekt (“Our values”, 2014). 
 

Stiftelsen ansvarar för den utdelning som genomförs till olika föreningar, 

organisationer eller projekt som bedöms falla inom ramen för stadgarna. De anställda 

involveras under verksamhetsåret genom att nominera olika projekt som sedan en 

extern styrelse beslutar om. Den primära uppgiften att utveckla, kommunicera och 

verkställa personalens medverkan i stiftelsearbetet, åligger HR-avdelningen. 

Verksamhetsåret följer budgetåret och startas upp med en information om hur 

stiftelsearbetet fungerar. Nominera projekt kan samtliga anställda på företaget göra. 

Dessa nomineringar skickas till HR- avdelningen som sedan sammanställer 

förslagen. Beslut om vilka nya projekt som får bidrag genomförs under våren men 

en uppföljning vid jul där det redovisas vilka som fått bidrag. Under hela tiden bjuds 

bidragstagare in till företaget för att berätta och informera om sin verksamhet. Både 

ledning och anställda får därmed en större insyn hos bidragstagarna. HR-avdelningen 

ansvarar även för övrigt CSR arbete som exempelvis insamlingar och donationer (C. 

Berg Personligt samtal, 14 mars, 2014).  
 

1.3 Avgränsning 

Studien omfattar den moraliska dimensionen av Dirty Work genomfört på ett företag 

verksamt inom försäljning och distribution av alkohol. 
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1.4 Centrala begrepp 

Dirty Work – Vi utgår ifrån Ashforth och Kreiner (2009) beskrivning av Dirty Work 

där begreppet delas in i en fysisk, moralisk och/eller social dimension. Författarna 

belyser att arbeten inom Dirty Work anses vara smutsiga från någon publik ur 

samhället, vilket gör att synen på av dessa yrkeskategorier är en social konstruktion. 
 

Stigma – Bakgrunden till Dirty Work är Goffmans (1963/2011) begrepp stigma. 

Stigma och stigmatisering beskrivs som ett gap som existerar mellan den faktiska 

sociala identiteten med den virtuella sociala identiteten. Den faktiska sociala 

identiteten är de egenskaper som individer innehar medan den virtuella identiteten är 

den som skapas av andra individer. 
 

1.5 Disposition 
För att ge en tydlig bild över studiens upplägg och den fortsatta läsningen tydliggör 

vi detta här. Det andra avsnittet avhandlar teoretisk referensram och 

utgångspunkterna som är lämpliga för studien. Nästa del behandlar tidigare forskning 

om arbetstillfredsställelse, stigmatiserade organisationer och individer samt olika 

aspekter av Dirty Work. Det fjärde avsnittet påvisar den metod som har använts samt 

hur vi gått tillväga under genomförandet av studien. Efter detta följer avsnitt fem 

med resultat från de tre fokusgrupperna som presenteras i fyra olika teman. Avsnitt 

sex presenterar diskussioner kring resultat, metod, slutdiskussion samt slutsatser för 

att koppla samman resultat med teori. Studien avslutas med förslag på vidare 

forskning kring Dirty Work.  
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I denna del beskrivs vilka teoretiska utgångspunkter som används i studien. Dessa 

utgångspunkter kan ses som en bakgrund till begreppet Dirty Work och hjälper till 

att förstå hur det kan användas. 

 

2.1 Social konstruktionism 

Konstruktionism betraktas som en teori med syftet att förklara människors sociala 

verklighet, baserat på hur människan formar och uppfattar den. Berger och 

Luckmann (1979) beskriver att människan skapar sin egen verklighet och att de 

sociala konstruktionerna är ett resultat av möten mellan individer som har olika 

kollektiva sociala regler. Sociala konstruktioner bygger uppfattningen av världen och 

konstruerar en subjektiv verklighet, som individer och grupper har. På detta sätt lever 

människan i en skapad värld med bestämda kulturer och språk (Berger & Luckmann, 

1979) och enligt Cuff och Payne (1982) förstår vi människor vår egen värld genom 

att uppleva, tolka och förstå de sociala relationer som skapas under en människas 

livstid.  
 

Berger och Luckmann (1979) beskriver hur vardagsvärlden skapas genom 

individernas handlingar och tankar som samtliga i samhället står för. Cuff och Payne 

(1982) utvecklar hur människor skapar mening i sin egen vardag genom att betrakta 

sina handlingar och beslut men även andra individers aktioner runt omkring sig. 

Istället för att enbart ge en motreaktion på en händelse så försöker människan 

förutsäga hur olika möten, samtal eller förväntningar från övriga kommer att se ut 

genom tidigare erfarenheter. När samhället utför dessa förväntningar kommer denna 

verklighet skapa en sammanställning av samtliga mellanmänskliga möten till nya 

mönster och erfarenheter (Cuff & Payne, 1982). Berger och Luckmann (1979) 

tydliggör att vardagslivets verklighet är något som delas med våra medmänniskor. 

Genom kommunikation och interaktion med andra fortsätter vi att existera som en 

deltagande individ i samhället. Utefter detta påverkas även individers personlighet 

som är något som skapas genom att vi anpassar oss efter den kulturella kontext vi 

befinner oss i (Berger & Luckmann, 1979). Historiken och bakgrunden som varje 

individ bär med sig formar personligheten och den sociala tillhörigheten, såsom 

andra uppfattar den (Cuff & Payne, 1982). 
 

Likaså är språk och våra tankar något som konstrueras från “andras verklighet”. 

Därför har språket en avgörande roll för hur samhället och människor kategoriserar 

sig själva, andra grupper, olika händelser och beteenden. Genom kategorisering och 

uppdelningar föds människor och uppfostras in i en viss kontext och 

grupptillhörighet vilket gör att individen, samhället och “smutsiga” arbeten betraktas 
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som en social konstruktion (Cuff & Payne, 1982). Wenneberg (2010) beskriver detta 

som en internalisering. Berger och Luckmann (1979) menar att sociala 

konstruktioner förs över via olika generationer där individerna föds in i en befintlig 

social struktur och övervakas av den generaliserade andre, som presenteras nedan.  

2.2 Symbolisk interaktionism 

En social grupp innehåller olika individer och dessa bidrar med olika erfarenheter till 

varje medlem i den sociala gruppen (Mead, 1934/1976). Denna kontext och 

samhällets internaliserade normer kallas för den generaliserade andre. Det är den 

generaliserade andres kontroll som individers olika beteenden påverkas genom att 

kontrollera vad människor tänker och vilka handlingar de utför, följs inte detta 

uppstår en känsla av skam. Därför påverkas individer att agera enligt samhällets 

kontext (Mead, 1934/1976). Jaget, som skapas av den sociala kontexten, har 

egenskapen att vara ett objekt för sig självt men även betraktas som ett subjekt. Detta 

innebär att Jaget kan uppfatta olika händelser men förstår även att andra kan ta del 

av samma upplevelse, vilket kan betraktas som en social konstruktion. När Jaget 

uppstår har det samlat på sig en rad olika sociala erfarenheter från samhället eller den 

grupp Jaget tillhör. Det finns två dimensioner av Jaget: I och Me. Me representerar 

samhället hos varje individ och innehåller de samlade erfarenheter och upplevelser 

som personen samlat på sig. I agerar här och nu och syftar till att svara upp mot 

samhällets attityd. Helheten av Jaget innehåller byten mellan I och Me som sker 

konstant under en människas livstid. Dessa båda kan sägas samspela och konkurrerar 

med varandra. När I agerar mot den generaliserade andre får Me en ny erfarenhet 

som läggs i minnet för att användas framåt (Mead, 1934/1976). När den 

generaliserade andre behöver synas och förkroppsligas träder de signifikanta andra 

in.  
 

De signifikanta andra är personer som står oss nära, med roller som har en stor 

påverkan på individen (Mead, 1934/1976). Det kan vara familj, släktingar eller 

idrottsledare och är synonymt med en personlig relation där individen försöker 

identifiera delar av rollen från den signifikanta andra. Personerna som återfinns i 

processen är till början föräldrarna, men förändras under hela uppväxten. 

Identifiering av den signifikanta andra eller rollövertagning innebär att individer 

försöker kopiera eller gå in i de signifikanta andras roller. Genom sociala relationer, 

kommunikation eller påverkan från samhället pågår denna rollövertagning under 

hela livet (Berger & Luckmann, 1979). Att sätta sig in i en annan människas värld 

kan göra att individen får nya perspektiv och kan därmed utveckla sin egen subjektiva 

värld, med påverkan från de signifikanta andra (Mead, 1934/1976). 
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Allt detta sammantaget beskrivs av Cuff och Payne (1982) som en interaktionistisk 

tanke där det finns en vilja av att studera det som pågår här och nu. Detta är i en 

specifik lokal kontext där det finns ett intresse av att sätta sig in i individens värld 

för att förstå den subjektiva upplevelsen. Samhället är en summa av alla möten 

mellan alla människor som befinner sig i kontexten (Mead, 1934/1976).  

2.3 Stigma 

Stigma kan anses vara en vidareutveckling på Meads (1934/1976) teori om den 

generaliserade andre. Goffmans (1963/2011) begrepp stigma beskrivs som den 

skillnad som existerar mellan den faktiska sociala identiteten och den virtuella 

sociala identiteten. Den faktiska sociala identiteten är de egenskaper som individer 

faktiskt besitter medan den virtuella identiteten är de egenskapaer som skapas av 

andra. Begreppet kan delas upp i två olika kategorier: De misskrediterade, där 

stigmat är väldigt tydligt och syns hela tiden samt de misskreditabla, där stigmat inte 

är fullt synligt men finns och kan bli avslöjat för att sedan finnas kvar (Goffman, 

1963/2011). De misskrediterade individerna vet om eller känner tydligt till sin egen 

stigmatisering gentemot andra människor. Det kan falla sig att omgivningen vet 

tydligt om de stigmatiserade egenskaperna men väljer att ignorera dem. Andra fall 

kan vara att tydligt visa att de tar avstånd ifrån den stigmatiserade. Inom den 

misskreditabla kategorin tar individerna för givet att personerna runt omkring inte 

känner till stigmat. Då de runt omkring inte känner till detta får de misskreditabla 

troligen höra vad övriga tycker om stigmat, vilket ytterligare stärker känslan av 

stigmatisering (Goffman, 1963/2011). För de misskreditabla ligger det ett stort fokus 

på att skapa vägar för att dölja sitt stigma, främst genom lögner men även på andra 

sätt. På så sätt anpassar sig individen till vad som anses vara “normalt” inom sin 

sociokulturella kontext. Genom dessa lögner lyckas den stigmatiserade skapa en 

tillvaro där personen försöker acklimatisera sig för att bli accepterad (Goffman, 

1963/2011).  
 

Baserat på de utgångspunkter som beskrivs här ovan nämner även Goffman 

(1963/2011) olika sätt att hantera sitt stigma på, vilket innebär dölja eller avslöja 

stigmat. Det finns inslag av Goffmans (1963/2011) metoder för att dölja stigma inom 

forskningen av Dirty Work och dess försvarstaktiker vilket presenteras längre fram i 

avsnittet om stigmatisering och tidigare forskning. Mead (1934/1976) lyfter fler 

begrepp som kan refereras till interaktionism som inte bedömts ha relevans för 

studien och har därmed inte prioriterats i den teoretiska referensramen.   
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3. TIDIGARE FORSKNING OM DIRTY WORK 

I detta avsnitt presenteras forskning som är viktig för studiens syfte och 

frågeställningar. Forskningen berör teman som olika synvinklar på Dirty Work, 

stigmatiserade organisationer samt individer. Avsnittet avslutas med olika 

försvarstaktiker samt arbetstillfredsställelse 

 

3.1 Dirty Work 

Dirty Work kommer ursprungligen från Goffmans (1963/2011) begrepp stigma och 

används för att beskriva stigmatiserade yrken. För att lättare förklara begreppet Dirty 

Work delas det in i tre olika dimensioner: Fysisk, social och/eller moralisk 

stigmatisering (Ashforth & Kreiner, 1999, 2014; Roca, 2010; Ulfsdotter-Eriksson & 

Flisbäck, 2011). Det finns två viktiga aspekter att tänka på när det gäller dessa tre 

dimensioner. Det första är att det “smutsiga” är en social konstruktion. Smutsen 

tillhör inte yrket eller de individer som utför arbetet utan skapas av samhällets 

subjektiva tankar om vad som är orent. Det andra är reaktionen och människors 

motvilja till dessa arbeten. Även om yrkena inte innehåller samma egenskaper är 

reaktionen från samhället negativ, oavsett om det är sophämtare eller 

tobakstillverkare (Ashforth & Kreiner, 1999). 
 

Den fysiska dimensionen är de arbeten som associeras med exempelvis avfall eller 

renhållning. Detta innebär jobb som: Avloppsarbetare, sophämtare eller städare. 

Arbeten som även faller inom ramen för den fysiska dimensionen är de arbeten som 

blir utförda under farliga eller skadliga förhållanden, exempelvis gruvarbetare och 

fiskare (Ashforth & Kreiner, 2014). Ulfsdotter-Eriksson och Flisbäck (2011) menar 

att de yrken som tillhör den sociala dimensionen kan vara advokat eller 

socialarbetare. Att arbeta inom den socialt smutsiga dimensionen innebär med andra 

ord att arbeta med brottslingar, missbrukare eller dylikt men kan även beröra yrken 

som har huvuduppgift att betjäna andra människor. Moralisk smuts förknippas med 

synd eller tveksamt moraliskt beteende och de yrken som tillhör denna dimension 

kan vara de som berör sex-, tobak- eller alkoholindustrin. Smutsen kan även 

förknippas med yrken där den anställde är påträngande eller vilseledande, 

exempelvis telefonförsäljare (Ashforth & Kreiner, 1999; 2014).  
 

Alla typer av smutsiga arbeten innebär, för samhället, en viss typ av kollektiv 

moralisk skam eftersom de hotar samhällets normer. Dessa typer av smutsiga arbeten 

blir därmed stigmatiserade (Ulfsdotter-Eriksson & Flisbäck, 2011). Dock är det 

oftast svårt att urskilja gränserna mellan de olika dimensionerna, det kan till och med 

finnas yrken som hanterar flera olika typer av smuts (Ashforth & Kreiner, 1999; 

Ulfsdotter-Eriksson & Flisbäck, 2011). 
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Ashforth och Kreiner (2014) skriver att en skillnad bland dessa dimensioner är att de 

av samhället kan betraktas olika. Vid yrken som har en hög prestige, detta gäller för 

alla tre dimensioner, skapas en statussymbol som gör att det inte anses vara lika 

smutsigt. Arbeten inom den sociala och den fysiska dimensionen försöker skapa ett 

nödvändighetsskydd, vilket innebär att vissa yrken anses vara nödvändiga för 

samhällets funktion. Detta skydd gör att stigmatiseringen inte når yrkena genom att 

de anses vara nödvändiga för samhället, exempelvis socialsekreterare. Skyddet gäller 

oftast inte den moraliska dimensionen eftersom delar av samhället ifrågasätter de 

metoder som förknippas med dessa typer av arbeten. En gräns kan dras genom att 

den sociala och den fysiska anses vara mer nödvändig än ond medan den moraliska 

anses vara mer ond än nödvändig (Ashforth & Kreiner, 2014). En viktig aspekt är 

vad som kan kallas för ont, främst i den moraliska dimensionen, då vissa 

verksamhetsområden kan vara mer eller mindre moraliskt onda ur samhällets syn. 

Ashforth och Kreiner (2014) skriver också att det är svårt att veta exakt vad som 

ingår i den moraliska och sociala dimensionen eftersom de båda är symboliska och 

socialt konstruerade av kultur, historia och geografisk tillhörighet. Den fysiska 

dimensionen innebär, till skillnad får de övriga, att något hotar individens fysiska 

välmående. Associationer till de fysiska yrkena är rädsla eller motvilja.  
 

De yrken som tvingas hantera ett stigma har oftast en högre känsla av 

grupptillhörighet. Stigmat som når yrkesgrupperna skapar en vi och dem känsla med 

en eventuell spricka mellan dessa (Ashforth & Kreiner, 2014). Den moraliska 

dimensionen är den som upplever störst skam av samhället och på grund av detta 

skapar anställda inom dimensionen en stor grupptillhörighet. Dessa anställda skapar 

även olika försvar för att kunna konfrontera stigmat, vilket ökar känslan av en hög 

yrkesstolthet. 
 

Trots att det finns skillnader mellan dimensionerna är det många yrkesgrupper som 

rör sig inom två eller eventuellt alla tre dimensioner av smuts. För dessa typer av 

yrken är skammen ännu starkare. Detta baseras på Ashforth och Kreiners (2014) 

modell men har till viss del anpassats till den svenska arbetsmarknaden. Se figur 1 

för exempel på yrken som befinner sig mellan dimensionerna. 
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Figur 1. Exempel på fysisk, moralisk och/eller socialt Dirty Work. 
Med tillstånd av Blake E. Ashforth och Glen E. Kreiner, 21 april 2014. 
 

Yrken inom Dirty Work konstrueras och kategoriseras av samhällets uppfattningar 

om vad som är accepterat eller inte. (Ashforth & Kreiner, 2014). För medlemmarna 

inom varje dimension innebär det att individerna anpassar sina sociala handlingar 

efter vad som uppfattas vara ett korrekt beteende. Varje dimension av Dirty Work 

innefattar med andra ord en egen ideologi som enbart berör det stigmat. Fysiska 

dimensionen har ideologier som att arbetet bör vara maskulint med tillhörande 

självuppoffrande och företrädelsevis att yrket innebär någon form av hjälteroll. 

Oftast är den personliga fysiken en avgörande faktor för ideologin. Den sociala 

dimensionen är, i motsats till manliga arbeten, associerat med kvinnliga yrkesroller. 

Yrken som passar är till exempel sådana som berör omvårdnad av människor 

(Ashforth & Kreiner, 2014). Eftersom dessa är starkt dominerade av kvinnor kan 

yrkena även anses vara feminina. Personer inom den moraliska dimensionen 

uppfattar sig själva oftast utföra en ytterst nödvändig tjänst för samhället men dessa 

ideologier blir svåra att hålla eftersom, som tidigare nämnts, dimensionen anses göra 

mer skada än nytta för samhället (Ashforth & Kreiner, 2014). 
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3.2 Stigmatiserade organisationer och individer 

Det finns två olika typer av stigmatisering som kan drabba organisationer och dessa 

två är händelsestigma (Hudson, 2008) och kärnstigma (Hudson, 2008; Sandström, 

2012). Händelsestigma sker då organisationen relateras till enskilda men framförallt 

negativt avvikande händelser. Dessa kan bland annat vara industriella olyckor som 

miljökatastrofer eller olika defekter på de produkter som företaget tillverkar 

(Hudson, 2008). Den andra stigmatiseringen och det som studien främst berör är 

kärnstigma, vilket skapas av organisationers egenskaper, element eller attribut 

(Hudson, 2008; Sandström, 2012). För att få svar på vilka attribut kärnstigma berör 

kan vissa frågor ställas: Vem är det, vad gör de, och vem tjänar de? Organisationer 

som tillhör branscher verksamma inom tobak, alkohol och kärnkraft blir ur vissa 

delar av samhället stigmatiserade (Sandström, 2012). Hudson (2008) definierar 

kärnstigma i termerna av något som utvärderas av en social publik. Detta genom att 

en organisation eller flera organisationer misskrediteras eller får en skamfläck på 

grund av organisationens verksamhet. Definitionen av kärnstigma tar upp två 

punkter: Att kärnstigma finns hos betraktaren och att organisationens grundläggande 

karaktär blir bedömd som en skam av samhället. Vidare menar Hudson (2008) och 

Sandström (2012) att troligtvis alla organisationer är stigmatiserade av en social 

publik vid ett visst tillfälle, även om det endast är tillfälligt.   
 

Personer som befinner sig i en stigmatiserad verksamhet kan besitta en yrkesroll som 

i praktiken inte är ett stigma, men deras närvaro i företaget gör att de utsätts för en 

stigmatisering, exempelvis en lagerarbetare på ett tobaksföretag där 

arbetsuppgifterna i sig inte är tydligt stigmatiserade. Detta genom att de tvingas leva 

med att organisationen lägger samhällets moraliska tankar på dem (Sandström, 

2012). Detta blir ett problem då jobbet är en viktig del av den sociala identiteten och 

att människor är i behov av bekräftelse från samhället (Ashforth et al., 2007). En 

grupp individer riskerar att bli utsatt för negativa omdömen från de signifikanta andra 

på grund av stigmatiseringen (Ulfsdotter-Eriksson & Flisbäck, 2011). Även Roca 

(2010) förstärker bilden av hur samhället ifrågasätter laglig förekomst av smutsiga 

jobb. Författaren nämner bland annat prostitution i Danmark som är lagligt men som 

betraktas negativt för samhället. Roca (2010) betonar att frågan för individerna ska 

vara om arbetet bidrar till välfärden inom ett samhälle. Om svaret är nej, kommer 

individen uppfatta arbetet som smutsigt. 
 

Kreiner, Ashforth och Sluss (2006) påvisar hur individer genom olika val inom 

arbetslivet placerar sig i olika fack även på arbetsplatsen. Detta kan tänkas vara 

personer i ledande befattningar som försöker undkomma det största ansvaret av 

exempelvis inköp av tobak, vilket kallas för rollpåverkan (Roca, 2010). För anställda 

är det därför av stor vikt att skapa sig starka murar, argument eller 
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försvarsmekanismer för att motverka det stigma, som individen drabbas av genom 

organisationen (Ashforth et al., 2007). På tre sätt får de anställda hjälp med detta 

genom företagens olika strukturella hjälpmedel som kan vara att: Förändra 

innebörden av arbetet, förstora upp de positiva aspekter som finns med arbetet samt 

marginalisera och ignorera det stigmatiska. Genom att företaget skapar dessa nya 

bilder av arbetet får individerna hjälp med att försvara och motivera sin anställning 

(Lopina et al., 2012). 

3.3 Stigma och Dirty Work  

Det skillnader i stigmatisering beroende på vilka arbetsuppgifter och ansvar som 

respektive anställd innehar (Ashforth & Kreiner, 1999; Kreiner et al., 2006; Lopina 

et al., 2012). Kreiner et al. (2006) presenterar att det smutsiga finns i många yrken 

men med olika djup och bredd med hjälp av en modell bestående av fyra fält där var 

och en av fälten representerar olika grader av stigmatisering (se Figur 2). Det är 

återigen den subjektiva upplevelsen av vad som betraktas som “smutsigt” av 

samhället.  

 
Figur 2. Bredd och djup av Dirty Work. 

Med tillstånd av Blake E. Ashforth och Glen E. Kreiner, 21 april 2014. 
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Med djup avses yrkesgrupper som exponeras för stigmat under en intensiv period 

och med bredd de som stöter på det under lång tid men inte lika intensivt. Den mest 

tydliga stigmatiseringen finns i den övre vänstra rutan. Där återfinns ett präglat 

stigma där exempelvis yrket fångvaktare kan placeras in. Ett präglat stigma innebär 

ett högt djup och en hög bredd av stigmatisering. I arbetet som fångvaktare innebär 

det att dagligen umgås med interner, men även med kollegor, båda grupperna anses 

stigmatiserade av samhället vilket skapar en dubbel stigmatisering enligt Kreiner et 

al. (2006). Den övre högra rutan påvisar ett delat stigma där vissa höga aspekter av 

djupet finns men en mindre bredd av stigmatiseringen. Yrken som tillhör den här 

typen är exempelvis kriminalreportrar. Ruta nummer tre beskriver ett blandat stigma 

där stigmat är dominerande i arbetet men inte överhängande. Det kan vara bartenders 

som serverar alkohol men som sedan inte har någon fortsatt kontakt med 

konsumenterna när de lämnar krogen. Rutan längst ner till höger är otydlig 

stigmatisering och är där de flesta av alla yrkesgrupper kan kategoriseras in. Kreiner 

et al. (2006) menar att alla yrken under själva arbetets gång har vissa stigmatiserade 

inslag, exempelvis nämns när anställda ljuger för sin chef eller en lärare som måste 

städa upp efter sina elever. Den här modellen används för att tydligare påvisa att det 

smutsiga finns inom många yrken men i olika grader, både subjektivt och objektivt. 
  
Ashforth och Kreiner (1999) gör en utveckling av den “stämpel” som sätts på olika 

yrken. Författarna sätter olika värden på arbeten inom de tre kategorierna: Fysisk, 

social och moralisk stigma. Värdet, eller yrkesprestigen som det även kallas, har en 

lång och traditionsbunden historik där utbildning, inkomst och makt är variabler som 

avgör vilken status en viss titel ger. På detta sätt bidrar de olika nivåerna till att det 

finns olika grader av status eller prestige inom de tre dimensionerna. Inom den 

fysiska dimensionen framkommer det att yrket slaktare rangordnas lägre än 

tandläkare som anses ha en högre status. Inom den moraliska dimensionen återfinns 

strippor långt ner och anses vara mer stigmatiserade än casinochefer. Dessa 

rangordningar har skett i en studie genomförd av Ashforth och Kreiner (1999). Detta 

tydliggör även att det finns lokala skillnader på arbetsplatser, där de personer som är 

närmst produkten, exempelvis bartenders, i större utsträckning betraktas som en 

avvikande grupp än ekonomiassistenter på en samma restaurangkedja. Framkomsten 

av skillnaderna presenterar Ashforth och Kreiner (1999) som ett resultat av sociala 

konstruktioner där samhället skapar smutsiga arbeten genom en lång historia av 

klasskillnader. 

3.4 Stigmatisering och försvarstaktiker  

Med försvarstaktiker menas både de omedvetna och medvetna reaktionerna som 

individer utför för att hantera konsekvenserna av ett stigmatiserat arbete. En vanlig 

försvarstaktik är att fördöma de som fördömer (Ashforth et al., 2007; Ashforth & 
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Kreiner, 2014). Denna taktik innebär att rikta kritik mot bedömarna men innebär 

också att övertala andra, de utomstående, att försöka fördöma de som ifrågasätter. 

Taktiken har skapats främst för att övertyga sig själva om att de har gjort rätt val. I 

och med att yrkeskategorier som tillhör den moraliska dimensionen anses vara mer 

till ondo än nytta är den här typen av defensiva taktiker vanligare hos dessa 

yrkesutövare. Dessa anställda tvingas agera mot individer och föreningar som aktivt 

argumenterar mot organisationens arbetsmetoder eller existens. Det är således 

vanligare att yrkeskategorier inom den moraliska dimensionen fördömer de som 

fördömer.  
 

En annan försvarstaktik är att lägga skulden på kunder eller att ta avstånd från dem 

(Ashforth et al., 2007; Ashforth & Kreiner, 2014). Både den moraliska samt den 

sociala dimensionen hävdar att deras tjänster är nödvändiga för vissa stigmatiserade 

kunder. Det betyder att individerna placerar stigmat hos kunderna och därmed 

distanserar sig själv från kunderna genom att hävda att det är just kunderna som är 

stigmatiserade (Ashforth et al., 2007). Ashforth och Kreiner (2014) menar att den här 

typen av taktik är som ett dubbeleggat svärd. Desto mer utsatta kunderna är, desto 

mer benägna är de anställda att ta hand om deras behov. Enligt Ashforth et al. (2007) 

kan smutsiga arbetare ta avstånd ifrån rollen för att själva skydda sig mot 

stigmatiseringen och de attribut som gör jobbet “smutsigt”. Som ett försvar mot dessa 

typer av arbeten säger individer att de har blivit tilldelade rollen och därmed inte kan 

påverka arbetsuppgifterna.  
 

En individ kan komma ifrån stigmatiseringen genom fyra olika varianter av 

undvikande: Fysiskt undvikande, passering, undanhållande av information och 

humor (Ashforth et al., 2007). Den gemensamma nämnaren för de tre första är att 

individer undviker att möta stigmatiseringens egenskaper av arbetet eller att de 

undviker den negativa synen från utomstående. Förutom företagens försök att skapa 

nya bilder kring stigmatiserade produkter kan även individerna på arbetsplatsen 

enligt Kreiner et al. (2006) tillsammans välja att prata och fokusera på annat än 

kärnverksamheten, i den utsträckning det går. Detta genom att benämna varor eller 

problem på andra sätt än vad det egentligen heter eller fokusera på mjuka aspekter i 

samtal mellan kollegor. En annan typ av undvikande är att försöka skämta bort 

problemet genom att använda humor. Humorn kan användas för att skapa självkänsla 

genom att skratta åt vad andra tycker är hemskt, vilket skapar en flykt från problemet. 

Genom att inte undvika stigmatiseringen finns det istället en taktik att acceptera 

stigmat (Ashforth et al., 2007). Acceptansen kan delas upp i två olika kategorier 

nämligen att acceptera sina begränsningar eller att ta itu med det. Genom att 

acceptera sina begränsningar innebär det att individer inser det faktum att inte kunna 

påverka negativa händelser. Att ta itu med det innebär att individer accepterar 
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stigmatiseringen men istället för att vara passiv försöker de förändra situationen.  
 

Den försvarstaktik som kallas för social jämförelse innefattar att individer jämför sitt 

yrke med andra som är mer smutsiga för att kunna förhöja sitt eget yrke (Ashforth et 

al., 2007; Ashforth & Kreiner, 2014). Den sociala jämförelsen behöver inte fokusera 

på de specifika attributen som är mest problematiska eller smutsigt utan jämförelsen 

kan enbart göras för att hävda sig själv. Det finns fyra områden där jämförelsen 

brukar ske: Andra organisationer, yrken, personer i sin yrkeskategori samt sitt 

förflutna (Ashforth et al., 2007).  
 

Den sista försvarstaktiken som nämns i litteraturen innebär mer för organisationer än 

för individer, dock skapas den av anställda försvar genom att skapa tillhörighet till 

organisationen (Ashforth & Kreiner, 2014). Detta sker på två sätt. För det första 

genom att betrakta verksamhet och organisationen som detsamma, till exempel 

polisarbete som innebär att individen blir starkt sammankopplad till rollen. För det 

andra, genom att smutsen associeras med verksamheten vilket smittar av sig på hela 

organisationen. Detta innebär att exempelvis en individ som arbetar inom McDonald 

blir bedömd utefter synen att sälja billiga och onyttiga hamburgare. Författarna 

menar att försvarstaktiken ligger på ett kontinuum. I den ena änden av kontinuumet 

återfinns organisationer som försöker hålla låg profil eller rent av dölja sin 

verksamhet. I mitten av kontinuumet finns de organisationer som har en “låt gå 

känsla” och med det menas att det inte finns ett upplevt hot mot deras verksamhet. 

Att det inte finns något upplevt hot kan bero på att hotet mot organisationen är diffust 

eller inte tillräckligt starkt. I den andra änden av kontinuumet återfinns försvar. Detta 

innebär att organisationer agerar aktivt för att få till en förändrad bild av 

organisationen och det sker troligtvis när organisationen känner ett starkt tryck från 

omvärlden (Ashforth & Kreiner, 2014).  
 

Den tidigare forskning som redovisas är till stor del från en amerikansk kontext. I 

begynnelsen av studien prioriterades svenska sökord, artiklar och studier men efter 

de resultat som kom fram genom litteratursökning, kan det konstateras att den 

svenska forskningen kring Dirty Work är relativt outforskad och bristfällig. Detta 

bidrar till att vissa yrken som nämns i de artiklar som det refereras till behöver föras 

över till en svensk kontext för lättare förståelse. Av denna anledning är det 

uteslutande begreppet Dirty Work som varit centralt som sökord och inte det svenska 

”smutsiga jobb”.  

3.5 Arbetstillfredsställelse och Dirty Work 

Ashforth et al. (2007) påpekar att en anställd vars arbete befläckas med smuts kan 

bidra till att den anställde vill skiljas från arbetet, dock gäller detta främst vid dålig 

hantering av stigmat från organisationens sida. Stigmat kan i sin tur leda till mindre 
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engagemang och sämre prestation från de anställda. Däremot är ditt personliga 

välmående och psykosociala status avgörande för hur du hanterar arbetet inom Dirty 

Work. Om du mår bra i livet som helhet underlättar detta din tillfredsställelse även 

på jobbet, oavsett vilket bransch du befinner dig i (Lopina, Rogelberg & Howell, 

2012). 
 

Arbetstillfredsställelse är enligt Schultz och Schultz (2013) anställdas positiva och 

negativa känslor samt attityder till sitt arbete. Enligt författarna beror 

tillfredsställelsen på arbetsrelaterade faktorer som exempelvis hur arbetsuppgifterna 

upplevs. Även individuella faktorer har en påverkan kring hur tillfreds den anställde 

är med jobbet. Dessa individuella faktorer är ålder, hälsa, social status, 

jobberfarenhet, emotionell stabilitet, familj, fritidsaktiviteter samt andra sociala 

relationer. Enligt Jones, Jones, Latreille och Sloane (2009) är arbetstillfredsställelsen 

vad den anställde anser om olika aspekter i sitt jobb, vilket bidrar till en generell 

uppfattning om arbetet. En tre-stegsmodell framtagen av Backhaus och Tikoo (2004) 

kan förklara hur anställdas uppfattning kan styras. Dessa tre steg är: Skapa ett 

kärnvärde, ta fram ett koncept med en känsla av hur det är att arbeta på företaget och 

arbeta hårt med intern marknadsföring. Tillfredsställelsen är en subjektiv uppfattning 

och handlar endast om medarbetarnas egna upplevelser av sitt arbete. Uppfattningen 

kan styras av HR och genom deras arbete, främst genom att bygga ett starkt och 

positivt varumärke inom företaget men även externt mot kunder och intressenter 

(Latif, 2012).  
 

Allen (2006) lyfter upp olika socialisationstaktiker för en positiv påverkan på de 

anställda och som en konkret insats ett företag kan arbeta med. En av dessa är den 

sekventiella taktiken som innebär att företaget ger specifik information som ska 

upprätta och underlätta förståelsen för hur organisationen fungerar rent praktiskt 

vilket ger anställda en större förståelse för företaget vilket i sin tur leder till en ökad 

arbetstillfredsställelse (Allen, 2006). Biswas och Bathnagar (2013) beskriver en 

modell för samband mellan olika aspekter för att nå arbetstillfredsställelse: Om de 

anställda anser sig få stöd från organisationen tillsammans med huruvida individen 

anser att de egna värderingarna överensstämmer med företagets, kan dessa två 

faktorer skapa engagemang hos de anställda vilket kan leda till arbetstillfredsställelse 

och en organisatorisk lojalitet. Även Schultz och Schultz (2013) menar att om den 

anställde är nöjd med sitt arbete leder det till ett organisatoriskt engagemang vilket 

innebär: En acceptans från den anställde mot organisationens mål och värderingar, 

att den anställde anstränger sig för organisationens bästa samt har en vilja att stanna 

kvar i organisationen.   
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4. METOD 
I detta avsnitt presenteras metodologiska utgångspunkter, studiens upplägg med 

urval, design, datainsamlingsmetod samt hur bearbetningen och analysen av data 

har genomförts. I slutet framförs de etiska och vetenskapliga överväganden för 

studien.  

 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

En grov uppdelning mellan olika forskningssätt görs mellan kvalitativ och kvantitativ 

inriktning (Bryman, 2011). En skillnad mellan dessa är att den kvalitativa inriktar sig 

mer på ord, exempelvis vid fokusgruppsintervjuer, än vad den kvantitativa 

inriktningen gör. Studien syftar till undersöka medarbetarnas upplevelse om 

verksamheten och sin anställning, därmed kan ett kvalitativt angreppsätt för att 

studera forskningsproblemet ses som det mest lämpade. Enligt Bryman (2011) skiljer 

sig relationen mellan forskning och teori kring kvalitativ och kvantitativ inriktning 

men också att det är ovanligt att helt strikt följa en ansats. Vid en kvalitativ ansats 

kännetecknas detta främst av en induktiv syn vilket innebär att generera teori efter 

de resultat som framkommer i studien. Dock var det inte möjligt att vara helt utan 

teori i början av studien. Att påstå att vi haft en uttalad induktiv ansats är därmed inte 

möjligt. Vi har således pendlat mellan att ha en viss deduktiv syn i början för att 

sedan övergå till en mer induktiv syn genom att tillföra mer tidigare forskning utefter 

resultatet. En ontologisk ståndpunkt, som även tillhör den kvalitativa ansatsen 

(Bryman, 2011), är hur världen anses vara beskaffad (Allwood & Erikson, 2010). 

Ontologin innehåller två synsätt: Objektivism och konstruktionism. Vi utgår ifrån 

konstruktionismen vilket innebär för oss att sociala företeelser och kategorier skapas 

i ett socialt samspel (Bryman, 2011) vilket vi även kan hänvisa till då 

stigmatiseringen av smutsiga arbeten sker genom andra människor.  
 

Kvale och Brinkmann (2009) belyser hur olika val av filosofier har betydelse för 

vilken kunskap som blir central i studier. Epistemologin är en övergripande filosofi 

om kunskap och resonerar kring vad kunskap är och hur det skapas (Allwood & 

Erikson, 2010). Kvale och Brinkmann (2009) presenterar sju centrala drag som kan 

beskriva hur kunskap skapas med hjälp av intervjuer som innehar epistemologiska 

ståndpunkter. Kunskap som: Produktion, relation, samtal, kontext, språk eller 

berättelse samt kunskap sett ur ett perspektiv med pragmatik. Denna studie kan 

relateras till aspekterna där kunskap kommer ur berättelse och språk. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver kunskapen som kommer ur berättelser som ett starkt 

sätt att göra livet och den sociala verkligheten till något förståeligt. Genom öppna 

intervjuer ges respondenterna möjlighet att berätta om sina liv. Denna studie baseras 

på denna form av intervjuer vilket ger en förankring i respondenternas subjektiva 
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upplevelser. På så sätt kan just ett känsligt ämne få liv och spontana svar som 

kommer ur individens livssituation. Kunskap som språk: Genom språket processas 

och utvecklas intervjun och det språkliga skapar en slutprodukt genom muntliga svar 

som sedan omvandlas till text. Den språkliga vägen till kunskap stärks genom de 

frågor som forskarna måste ställa sig när det muntliga ska överföras till skriftligt, 

vilket skapar ett möte mellan forskarna och texterna. Kvale och Brinkmann (2009) 

benämner detta som att språket konstitueras när interaktionen mellan det muntliga 

och skriftliga sker. Genom beskrivningen kan det kopplas till att denna studie 

tillhandahåller kunskap genom just berättelse och språk. 
 

4.2 Studiens design 

4.2.1 Urval 

I studien ingår det studerade företag som blivit informerade om syfte och 

frågeställningar innan de gav sitt godkännande att genomföra fokusgrupperna på 

företaget. Genom dialogen med företaget har vi använt oss av ett strategiskt urval. 

Vid ett sådant urval väljs deltagarna utefter det mål som finns i projektet eller studien 

(Wibeck, 2010). I och med att vi vill få en bred syn på företagets verksamhets- och 

affärsidé hade vi som mål att få med en bred grupp av anställda vid de olika 

intervjutillfällena. Vi ville undvika chefer och ledning i grupperna för att underlätta 

respondenternas känsla av att kunna tala så fritt som möjligt. Det är rimligt att anta 

att chefer i samma grupp som medarbetare skulle kunna tillföra en 

ledningsdimension och därmed skapa en annan bild. Wibeck (2010) ger en bild som 

påvisar hur homogena grupper med liknande bakgrund och ansvar ger bättre svar 

genom att deltagarna lättare kan dela med sig av personliga åsikter och tankar. Ska 

personerna diskutera skillnader mellan olika sociala grupper och vill få åsikter från 

lika grupper i samhället rekommenderar Wibeck (2010) dock att forskaren genomför 

fokusgrupperna var för sig. Kriterierna för medarbetarna var att det skulle finnas en 

spridning i kön, ålder samt anställningstid på företaget. Skilda arbetsuppgifter men 

utan personalansvar eller chefsposition var av stor vikt för urvalet. Totalt 

genomfördes två fokusgrupper med fyra respondenter i varje och ett tillfälle med tre 

respondenter i en grupp. Anledningen till att det var tre i en grupp var efter ett sent 

återbud och för att bibehålla de fastställda kriterierna på deltagarna valde vi ett 

bortfall istället för att tillföra en fjärde respondent i den gruppen. Samtliga namn på 

potentiella deltagare har kommit från HR-chefen på företaget med utgångspunkt för 

våra kriterier på deltagarna. Respondenterna är även framtagna genom ett 

bekvämlighetsurval då fokusgrupperna har genomförts med de anställda som varit 

tillgängliga och haft ett intresse i att delta i intervjuerna (Bryman, 2011). 
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4.2.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden (se Bilaga 1) skapades utifrån studiens syfte, teoretiska 

utgångspunkter och den redan givna företagsinformationen. Guiden delades sedan 

upp i fyra teman där varje tema hade ett eget syfte. Alla teman innefattade olika 

punkter, som vi bedömde var av vikt för temat. Ett antal stödfrågor skapades för få 

igång diskussioner inom respektive område, om det behövdes. Temaordningen var 

som sådan att det första temat utgick från företagets affärsidé för att få 

respondenterna att känna sig säkra i situationen genom att prata om ett ämne som de 

är trygga med. Efter starten följde sedan ämnen som berörde kärnfrågor eller 

kärnteman som eventuellt kunde uppfattas som svårare att hålla en diskussion inom 

vilket Wibeck (2010) rekommenderar. Tema två syftar till att få svar på de anställdas 

uppfattningar om hur det är att arbeta på företaget. Tema tre baseras på vår 

förkunskap om stiftelsearbetet och det fjärde temat var att skapa en bild om hur det 

är att arbeta inom branschen. En tidsangivelse i procent skapades för att se till att 

diskussionerna inom varje område inte skulle dra ut på tiden och därmed överskrida 

den tidsangivelse vi satt för hela fokusgruppsintervjun. 
 

4.2.3 Fokusgrupp 

I studien blev valet att utföra fokusgruppsintervjuer framför andra tillvägagångssätt. 

Beslutet att genomföra fokusgrupper istället för exempelvis enskilda intervjuer gav 

troligen mer fullständiga svar från respondenterna eftersom de samtalar i grupp 

(Wibeck, 2010). Respondenterna har diskuterat de teman som skapats med varandra 

utan styrning från moderatorn vilket troligen ger bredare och djupare svar än vid 

strukturerade enskilda intervjuer. Wibeck (2010) påpekar att en fokusgruppsintervju 

oftast är något mer än enbart en vanlig gruppintervju och det som främst skiljer 

fokusgrupper från en vanlig gruppintervju är att se hur individer gemensamt 

diskuterar en viss fråga eller ett tema, vilket är passande för vår studie. Under 

genomförandet beskriver Wibeck (2010) att fokusgrupper kan ge svar på generella 

åsikter genom att betrakta hur individerna reagerar på olika åsikter. Genom att 

deltagarna i fokusgrupperna redan är existerande enheter på en arbetsplats så finns 

det en chans att få en inblick i hur det är på det aktuella företaget. Forskarna har sett 

hur idéer formats och hur diskussioner kring det aktuella ämnet berörs av flera. 

Grupper som känner varandra sedan tidigare har en större tendens att på ett enkelt 

sätt prata om “svåra” ämnen (Wibeck, 2010), vilket var centralt för det tema och 

syfte som valts för studien. Det finns flera kriterier för att kunna genomföra en 

fokusgrupp. Ett av dessa krav är att det ska vara flera individer närvarande. Ett annat 

krav är att samtalet ska beröra ett väl avgränsat område, ett tema, för diskussion. 

(Wibeck, 2010). Ofta kan det vara att individer inte har fullständigt klara åsikter 

rörande ett visst ämne utan att dessa kan komma att ändras och bli analyserade under 
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tiden som ämnet diskuteras med andra människor. 
 

Det finns två olika typer av fokusgruppsintervjuer: Strukturerade och ostrukturerade 

(Wibeck, 2010). Våra intervjuer var mer ostrukturerade än strukturerade vilket 

innebar att respondenterna pratade med varandra och inte med oss moderatorer. Vi 

ville att deltagarna fritt skulle prata med varandra om fastställda teman och inte svara 

på specifika frågor. Moderatorns roll i den ostrukturerade fokusgruppen är att 

introducera ämnet eller det tema som ska diskuteras och sedan vara så passiv som 

möjligt. Om det krävs bryter moderatorn in i diskussionen om exempelvis ett 

intressant ämne tas upp och det behöver utvecklas eller förtydligas (Wibeck, 2010).  
 

4.2.4 Tillvägagångssätt 

Till en början ville vi även undersöka om det fanns nationella skillnader eller likheter 

bland respondenterna. Idén föddes vid en närmare fundering på att det undersökta 

företaget även har kontor i Norge, Finland och Danmark. Målet från början var att 

utföra två fokusgruppsintervjuer i Sverige och en fokusgruppsintervju i något av våra 

grannländer. Det visade sig inte vara genomförbart från företagets sida och orsaken 

var främst för att det inte fanns tid för potentiella respondenter. Valet blev då att 

genomföra tre intervjuer i Sverige. 
 

Inför intervjutillfällena skickades ett mail ut till respondenterna med information om 

studiens syfte samt uppgifter om intervjun (se Bilaga 2). Respondenterna valdes ut 

av HR-chefen på företaget. Den första fokusgruppen genomfördes på ett av 

företagets konferensrum i Stockholm. De fyra personer som deltog hade en bredd av 

både anställningstid och uppgifter på företaget. Intervjun varade i cirka 90 minuter 

vilket var med god marginal mot den utsatta maximala tiden men intervjun var väl 

genomförd. Vid det andra intervjutillfället, som hölls i samma lokal som den första, 

var det även här fyra deltagare. Precis som den första hade gruppen en stor bredd av 

tid på företaget och arbetsuppgifter. Den andra fokusgruppen pågick i närmare 100 

minuter. Den tredje fokusgruppen hade samma förutsättningar som den första och 

andra vad gällande lokal, anställningstid och uppgifter på företaget men det var 

endast tre respondenter då en fick lämna återbud. Fokusgruppen pågick i närmare 75 

minuter.  
 

Varje intervju började med Tema 0 där respondenterna fick information om studien. 

Vid genomgång av temat delades även etikinformation (se Bilaga 3) ut och innan 

intervjun började tillfrågades deltagarna om de hade några frågor. Intervjuerna 

genomfördes sedan med de teman som var angivna.  
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4.3 Bearbetning och analys 

Alla fokusgruppsintervjuer spelades in för att sedan transkriberas. Vi kom 

gemensamt fram till ett lämpligt sätt att transkribera på vilket innebar att vi 

transkriberade intervjuerna ordagrant och efter detta gjorde vi en meningskodning av 

data som enligt Kvale och Brinkmann (2009) används genom att knyta viktiga 

begrepp till olika textavsnitt för att lättare identifiera ett uttalande. Det transkriberade 

materialet lästes först igenom för att få en helhetsbild av intervjuerna. Olika 

textstycken kunde sedan kodas till varsin lämplig kodning beroende på vad 

fokusgruppen berörde i samtalet. Detta kallas för öppen kodning enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) och innebär att data kategoriseras och undersöks. Denna kodning 

gjorde vi enskilt för att sedan jämföra med varandra. Vi använde oss även av 

meningstolkning för att kunna analysera djupare än vad som sades. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver att detta är en lämplig metod för att kunna göra en 

expansion av texten och eventuellt göra kritiska tolkningar som även de kunde kodas. 

Koderna kunde sedan placeras in i olika teman, som vi gemensamt skapade, utifrån 

vad dessa berörde för ämne. Vi skapade fyra teman som sedan kom att utgöra 

resultatavsnittets struktur.  
 

De teman som uppkom genom analysen av materialet var alkoholbranschen och 

arbetstillfredsställelse. Ämnet alkoholbranschen uppkom genom att vi fann 

verksamhetsområdet som intressant och respondenterna pratade om den som 

speciell. Diskussioner rörde även hur de anställda trivs på jobbet vilket skapar det 

andra temat. Deltagarna diskuterade även stigmatisering, vilket blev vårt tredje tema 

och ett naturligt led då arbetstillfredsställelsen kan påverkas av stigmatiseringen. Det 

fjärde temat försvar skapades genom att respondenterna jämförde sin verksamhet och 

området med andra verksamheter. Teman som vi funderade på att använda var 

globaliseringens påverkan, men det kunde istället placeras in under temat 

alkoholbranschen. Ett annat ämne som eventuellt hade kunnat användas var stiftelsen 

på grund av att vi använde det som ett centralt tema under intervjutillfällena men 

bedömdes inte tillföra något konkret till syftet. Stiftelsen och dess arbete lyftes 

istället in under varje tema i resultatdelen för att beskriva dess påverkan på respektive 

tema, exempelvis stiftelsens påverkan på arbetstillfredsställelsen. 
 

4.4 Etiska och vetenskapliga överväganden 

Under studiens gång har vi använt Vetenskapsrådets (2009) etiska principer som 

gäller för forskning inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området. 

Rådets principer är fyra stycken krav som ska följas under arbetet: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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Informationskravet innebär att forskaren måste informera om syftet med 

forskningsstudien vilket vi även gjorde genom att skicka ut mail (se Bilaga 2) och 

strax innan intervjuerna (se Bilaga 3). Nyttjandekravet syftar till att det data som 

samlas in enbart används till för ändamålet, i detta fall studien på det aktuella 

företaget. Kraven uppfylldes genom att respondenterna fick information om syftet 

och hur resultaten skulle användas både per mail, men även fysiskt precis innan 

fokusgruppens start (se Bilaga 2 och 3). Samtyckeskravet innebär att respondenterna 

äger rätten att bestämma över sitt eget deltagande i studien. Innan intervjuerna 

genomfördes fick samtliga en skriftlig information där det tydliggjordes att de 

medverkade på frivillig basis och att de ägde rätten att avbryta sitt deltagande när de 

ville. På detta sätt kan samtyckeskravet anses vara uppnått. Konfidentialitetskravet 

ska säkra att de personer som deltar i studien i så stor utsträckning som möjligt ska 

hållas anonyma. På samma sätt ska all skriftlig och inspelad information förvaras på 

ett sådant sätt att ingen förutom forskarna kan komma åt informationen. De 

transkriberade intervjuerna innehåller inga namn eller övriga uppgifter och kan inte 

härledas till respondenterna. Dock kunde vi inte utlova full anonymitet i och med 

designen på intervjuerna samt att deltagarna förmedlats via HR-chefen på företaget. 

Genom dessa insatser kan även konfidentialitetskravet anses vara uppnått.  
 

Bryman (2011) nämner att kvalitativa studier ska bedömas efter begreppet 

trovärdighet som består av fyra delar. Tillförlitlighet, där forskaren genomför studien 

efter de regler och normer som finns samt att deltagarna informeras om och får ta del 

av sitt eget bidrag. Genom att följa de riktlinjer som Vetenskapsrådet (2009) och 

Bryman (2011) beskriver för den kvalitativa forskningen så är studien genomförd 

efter de riktlinjer som ska följas. Samtliga respondenter har delgivits möjlighet att få 

se det transkriberade materialet för deras intervju och på så sätt kan vi få en 

bekräftelse på att respondenternas verklighet överensstämmer med vår egen. 

Överförbarhet som är den andra komponenten för att skapa trovärdighet, syftar till 

att studien ska vara genomförd på så sätt att den kan överföras till en annan miljö 

(Bryman, 2011). Det är svårt med överförbarhet med ett så begränsat urval men det 

kan vara möjligt att se tendenser i vårt material som kan ligga till grund för nya och 

mer omfattande studier inom området. Den unika stämpeln som det studerade 

företaget har med att drivas i stiftelseform, kan ha viss påverkan men troligen inte ha 

en sådan avgörande roll att liknande företag inte kan få samma resultat i en liknande 

studie. Pålitligheten i en studie innebär att valda metoder och processer ska redovisas 

på ett så utförligt sätt som det är möjligt enligt Bryman (2011). Genom dialog och 

skriftligt valda kommunikationer med respondenter och företag så har innehåll och 

metod redovisats. I och med denna skriftliga sammanställning så redogörs resultatet 

tydligt gentemot övriga intressenter och under hela tiden som studien pågått så har 

resultaten diskuterats och granskats av handledare. Den sista delen för att göra 
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studien trovärdig innefattar att kunna styrka och konfirmera resultatet, genom att i 

största möjliga mån, bortse från sina egna värderingar och tankar. Genom detta ska 

det vara tydligt för samtliga att forskaren släpper egna tankar och åsikter. Detta kan 

enligt Bryman (2011) bekräftas genom att granskarna av resultaten anser att studien 

i en stor utsträckning som möjligt är relevant och objektiv.  
 

Genom att konsekvent tydliggöra syftet med studien och presentera fokusgrupperna 

som “workshops” gentemot deltagarna har vi försökt avdramatisera intervjuerna för 

att skapa en god och samtalsvänlig atmosfär. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter en 

absolut objektivitet, från kvalitativa forskare, som en utopi som enbart naturvetare 

fullt kan uppnå. Det den kvalitativa forskaren bör eftersträva är istället att vara 

“intresserad och aktiv” i det som sägs från deltagarna i studien. Dock har det varit en 

utmaning att försöka frångå våra individuella åsikter om exempelvis den verksamhet 

vi valt att undersöka. I samtliga fokusgrupper har vi efter genomförd intervju fått 

frågan vad vi anser om det aktuella företagets verksamhet. På det stora hela blir 

etiken ett laddat värdeord med tanke på de olika styrkorna som finns i åsiktsväg om 

alkohol. 
 

Under tidigare forskning har vi använt oss av tre figurer från Blake E. Ashforth och 

Glen E. Kreiner, som vi fick tillstånd att använda den 21 april 2014 genom de 

riktlinjer som finns kring användandet av figurer från forskares verk. Samtliga 

figurer har “försvenskats” och skickats tillbaka till forskarna för ett godkännande (se 

Bilaga 4). 
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5. RESULTAT 
I resultatdelen kommer fyra olika teman att presenteras. Dessa teman har skapats 

utifrån analysen av data och berör syften och frågeställningar i studien. Citaten är 

från det transkriberade materialet och respondenternas sifferbenämning är utan 

inbördes ordning. 

 

5.1 Alkoholbranschen 

Flera respondenter uttryckte att arbetet med alkohol är som att arbeta inom vilket 

företag som helst. Företaget finns för att tjäna pengar och gå med vinst precis som 

alla andra aktiebolag. Det uppfattas även av flertalet respondenter att globaliseringen 

har påverkat verksamhetsområdet som helhet och att företaget arbetar mot en 

vikande marknad trots att de varumärkena företaget arbetar med är väldigt starka, 

främst i Norden. Flera respondenter tyckte att företaget är väldigt lönsamt globalt 

men anser att företaget har problem med fortsätta bibehålla en plats på den framtida 

tillväxtmarknaden. Det nämndes delar av utvecklingen, där ungdomar dricker allt 

mindre på en redan mättad och konkurrensutsatt marknad. Genom detta arbetar 

företaget för att ta marknadsandelar från andra bolag, snarare än att få individer att 

dricka mer. Dock ansågs Afrika som en ny marknad att rikta in sig på inför framtiden: 
 

“... i och med att vi är en väldigt lönsam marknad globalt men vi är inte den här framtida 

tillväxtmarknaden. (...) Nu tittar man ju mycket på Afrika till exempel och där ser man ju en 

framtid.” (Respondent 2) 
 

En respondent upplevde det som att företaget idag blev angripna från alla håll genom 

hårdare regleringar och tuffare konkurrens. På grund av detta kände respondenten att 

marknadsföringen eventuellt måste bli mer aggressiv. Att ha en sådan 

marknadsföring skulle innebära att företaget riktar in sig mot de yngre målgrupperna 

för att få produkterna lite “poppigare” och därmed även få med sig de äldre 

målgrupperna vilket flertalet respondenter höll med om. Detta är något som ansågs 

vara specifikt för verksamheten. En respondent upplevde att Edrington har varit ett 

litet företag till att försöka växa globalt vilket innebär en viss problematik: 
 

“Nu har jag inte varit här så länge men det känns som att man går från att ha varit ett litet  företag, 

om man tänker Skottland, till att man försöker vara den stora globala och man försöker växa in i 

den i affärssystem och att förenkla. Processerna kanske blir lite enklare om man inte har alla 

leden lokalt. Så där tror jag att man kan vinna effektivitet samtidigt som det är en risk att man 

tappar bort en viss lokal kännedom i vissa fall också.” (Respondent 11) 
 

 “Så kan det absolut vara.” (Respondent 10) 
 

“Globalt mot lokalt är inte alltid jättelätt att gå där i mellan.” (Respondent 11) 
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Något som är specifikt för verksamhetsområdet är de lagar och regler som styr vad 

som får göras och inte göras, vilket nämndes av flertalet respondenter. De faktorer 

som påverkar är en strängare lagstiftning men även monopolet styr verksamheten. 

En deltagare nämnde att om EU-lagstiftningen urholkas och andra företag får skicka 

alkohol i matkassar hem till privatpersoner så kommer verksamheten att påverkas 

negativt. En annan respondent pratade om hur andra länders skattepolitik påverkar 

Systembolagets försäljning av alkohol. Flertalet deltagare påpekade även att 

smugglingen bidrar till en mycket svår problematik för företaget. Flera av de 

intervjuade uppfattade lagarna som styr alkoholbranschen som väldigt oklara. Enligt 

en respondent kunde det bero på att större delen av lagstiftningen skrevs långt innan 

våra sociala medier fanns medan en annan deltagare påpekade att förr kunde 

alkoholinspektionen, när den fanns, hjälpa till med sådana frågor: 
 

“... alkoholinspektionen som fanns då som försvann någonstans på vägen (...) hade mycket större 

roll. Det är måste vara såhär, det här hanterar ni så, ni ska ha lägsta värdets princip på 

kontorslagren (...) Så den delen känns lite mer liberal just nu.” (Respondent 7) 
 

En positiv förändring för verksamhetsområdet, men även för företaget är den 

samhällsförändring kring synen på alkohol som skett i Sverige. Respondenterna 

ansåg att det har skett en förändring och att alkohol har blivit mer accepterat, främst 

genom att det är okej att dricka alkohol en vardag, men i måttliga mängder. En 

deltagare nämnde att alkoholprodukterna är väldigt speciella med olika klubbar runt 

om i världen där träffar sker via produkterna. En annan respondent ansåg att det 

ökade intresset för alkohol har sin grund i det engagemang som idag finns för mat i 

kombination med dryck i Sverige. Flera uttryckte även att det har skett en positiv 

utveckling av verksamhetsområdet. Tidigare kunde den ses som lite oseriös och 

kortsiktig men idag är det fokus på vinstmaximering och en hög seriositet, vilket en 

respondent nämner:   
 

“... till att nu övergå till en väldigt seriös bransch. Det handlar om att vinstmaximera.” 

(Respondent 6) 
 

Respondenterna uppfattade sitt företag som anonymt och att personer utanför 

företaget inte visste namnet eller inte hade kunskap om företaget som respondenterna 

jobbar inom. En respondent berättade att en missuppfattning lätt kunde ske mellan 

företaget och Systembolaget. Även vid rekryteringen av anställda kunde 

missuppfattningar ske kring vem som faktiskt var uppdragsgivare. En deltagare 

berättade att det var otydligt om arbetet skulle vara enbart för varumärket eller i 

partnerskap med varumärket. Respondenterna adderade att jobba inom ett okänt 

företag skapar vissa problem för exempelvis säljare. De får i och med företagets 

anonymitet ofta lägga kraft på att tydliggöra kopplingen mellan varumärkena och 
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företaget. 
 

Nästan samtliga ansåg att företagets affärsidé var väldigt otydlig men det som går 

att urskilja är att affärsidén innebär att tjäna pengar genom att sälja och distribuera 

sprit vilket några respondenter nämnde:  
 

“Distribuera sprit, whiskey. Det är väl basic och ta in pengar såklart.” (Respondent 4) 
 

“Tjäna lite pengar på att folk köper dyr sprit mer sällan. Låter fint.” (Respondent 3) 
 

“Sälj sprit.” (Respondent 10) 
 

Flertalet av de intervjuade tyckte att uppbyggnaden av ett starkt varumärke tillhörde 

affärsidén. En deltagare ansåg att företaget kunde vara tydligare med sin affärsidé 

och att anställda inte hade samma uppfattning. Dock var känslan att företaget börjar 

bli tydligare med sina mål: 
 

“Sen kan jag ibland tycka att man med affärsidén kunde vara lite tydligare. Jag tror inte alla 

skulle säga samma sak, tror ni det? (Respondent 5)  
 

“Hur menar du?” (Respondent 6) 
 

“Nej, men om vi skulle fråga de anställda, kollegorna, om man skulle säga samma sak om vår 

affärsidé?” (Respondent 5) 
 

“Nej, det tror jag inte. Jag tror inte folk vet vad vi har för affärsidé.” (Respondent 6) 
 

(...) 
 

“Jag tror ändå att vi börjar gå i rätt riktning, att vi blir tydligare med vårt mål.” (Respondent 5) 
 

En tydlig åsikt om HR och dess tydliga inblandning i stiftelsearbetet var att detta 

specifika sätt att skänka pengar på, var något utöver det vanliga. Enligt en respondent 

kan andra företag anamma ett Corporate Social Responsibility (CSR) tänk eller ha 

en snygg vision på pappret, men att det oftast inte leder till något konkret. Flera tyckte 

att stiftelsen, med dess historia, har som mål att skänka pengar varje år och genom 

detta är företaget förgrundsfigurer. En respondent menade att andra företag också 

skänker pengar men att det då mer betraktas som en bisak men att HR arbetar 

tydligare med att kommunicera stiftelsearbetet och CSR frågor i jämförelse med 

tidigare erfarenheter.  
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5.2 Arbetstillfredsställelse 

En generell inställning för samtliga respondenter är att de anställda har ett stort 

ansvar kring en produkt som är monopolbaserad. I och med att företaget står i 

direktkontakt med Systembolaget och har ett stort nätverk i branschen innebär det att 

de påverkar produktutvecklingen, men bidrar även till försöken att få svenskarna att 

dricka mer ansvarsfullt. Ansvaret ansågs vara på grupp- och organisationsnivå 

genom ett starkt kontrollsystem mot kunder och krögare. Genom att exempelvis 

jämföra sig med konkurrenterna eller lyfta fram företagets etiska utveckling ansåg 

respondenterna att Edrington gör sitt yttersta för att ha en seriös och ansvarsfull 

verksamhet. 
 

 “Tidigare var det mer High-Chaparall. Idag är det mer seriöst, både med hur våra säljare 

kontrolleras och den återkoppling alla krögare måste göra till oss.” (Respondent 6) 
 

En av dialogerna i en fokusgrupp om förändringen kring etik lyfte upp en specifik 

händelse som ett startskott för den förändring som branschen genomgått: 
 

 “Nu har jag inte varit med så länge men när folk pratade om ännu tidigare då var det ju inte så 

etiskt. Alltså det var ju väldigt mycket man drack och mycket fest och man la pengar och sket i 

hur produkten konsumerades kändes det som bara att man skulle gå bra så att när den här 

skandalen med Absolut och systembolaget efter det så har det förändrats totalt hur man ser på den 

här branschen, jag vet inte om det var en allmän skandal, men det var hälsosamt för hela 

branschen.” (Respondent 9) 
 

“En upprensning.” (Respondent 10) 
 

“Jo.”(Respondent 11) 
 

 “Då var det ett helt annat sätt att jobba på.” (Respondent 9)  
 

De trivselfaktorer som nämns på företaget, är ett antal som kan anses vara generella 

för vilken organisation som helst. Faktorer som kick-offer, konferenser men likaså 

organiserade “After Works” med provningar och andra liknande arrangemang 

pekades ut som viktiga. På det lokala kontoret genomförs gemensamma frukostar på 

fredagar där de anställda ibland får information från bidragstagare för stiftelsen. Här 

kan det även vara mindre föreläsningar eller information från företaget men samtliga 

anställda har möjlighet att erhålla samma information: 
  

“Det kan också vara smådetaljer som, alltså vi är ett ganska litet kontor så det är ganska lätt att 

dela med sig om information, vi gör det som exempel på våra fredagsfrukostar.” (Respondent 1) 
 

Ett antal lokala faktorer och förmåner som anses stärka vi-känslan på företaget nämns 
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under intervjuerna. Dessa faktorer är: En egen bar på kontoret och fri tillgång till 

alkohol på företagsfester. Något som uppskattas av respondenterna är omgivningens 

intresse för yrket och de produkter företaget har i sin portfölj. Intresset för branschen 

från andra i sin närhet, uttrycktes av en respondent på följande sätt: 
 

“Det är väl som du sa, det är ganska tacksamt och prata med vem som helst egentligen. För att 

alla har någon slags relation till någon produkt inom branschen. Det är ett ganska lätt ämne att 

börja prata om men precis som du sa många har förutfattade meningar och många har 

standardfrågor som de alltid vill ha svar på.“ (Respondent 3) 
 

Samtliga respondenter nämner stiftelsen som något att vara stolt över och att det ger 

positiva känslor på arbetet. En anställd upplever ett ökat engagemang genom den 

information som delges kring vilka organisationer pengarna går till. Utöver detta får 

de anställda också en konkret återkoppling på de nominerade projekt som får bidrag 

eller avslag. Genom besök från organisationer, mailinformation, julkort och 

studiebesök ser samtliga inblandade vad pengarna används till. Detta ger enligt de 

anställda en känsla av stolthet och ödmjukhet för uppdraget. Det skapar engagemang 

från de anställda, som sprider sig och beskrivs genom följande: 
 

“Sen att man själv kan påverka vart pengarna landar. (...) Där tycker jag ledningen är jättebra, på 

att få oss engagerade.” (Respondent 7) 
 

En stor andel av respondenterna nämner hur roligt det är att få insyn i de olika 

avdelningarna och hur det bidrar till en ökad trivsel. De upplever att det är roligt att 

komma till arbetet, många berättar hur deras yrke och val av verksamhet anses som 

något “poppigt”, “sexigt”, “roligt” och “spännande”. Jobbet anses också vara något 

som har relativt hög status från vänner och familj. En deltagare berättar hur personens 

svärfar reagerat på yrkesvalet: 
 

“Min svärfar tycker jag har världens bästa jobb och att jag aldrig ska sluta.“ (Respondent 4) 
 

En stor del av deltagarna i fokusgrupperna får en tydlig och positiv koppling till sitt 

arbete på middagar och i andra sociala sammanhang. När de berättar om sitt jobb så 

blir det ett enkelt samtalsämne som de flesta kan relatera till: 
 

“Det är så jag brukar säga till folk iallafall när man pratar om att man jobbar i alkoholbranschen, 

man kan få lite frågor kring det och sådär” (Respondent 3)  
 

“Vad får du för reaktioner då?” (Respondent 2) 
 

 “Nej det är väldigt tacksamt och folk har ju alltid en reaktion till alkohol på något sätt. Speciellt 

whiskey som, folk börjar ju oftast prata med mig oftast. Folk vill ju prata med en. Det är ju ett lätt 

samtalsämne kring middagen, tycker jag. Folk har många basicfrågor som man svarar på och 

sådär. En referenspunkt att prata om.” (Respondent 3) 
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Generellt är det många av deltagarna i fokusgrupperna som anser att det är en 

samhällsförändring som gör att yrket imponerar på utomstående. De nämner 

exempelvis strukturella förändringar såsom längre öppettider på restauranger och 

klubbar samt en högre acceptans från samhället. Många tar upp TV som en tydlig 

kulturbärare av förändringen där matlagning i kombination med kunskap om 

tillhörande dryckesval blivit en maktfaktor:  
 

“Ja, nu har vi ju levt i en Per Moberg era under några år och fler blir intresserade av mat och det 

är ju bara att kolla på hur mycket matlagningsprogram det finns på tv. (...) Jag fick lära mig 

häromdagen att man kan träna upp sitt luktsinne eller vad man ska säga. Det bästa sättet är att gå 

in i en matvaruaffär och lukta på alla varorna och köpa dem. Då lär du dig vad du själv tycker om 

med smaker och sånt där. Det tror jag anses kredigt i Sverige, lite status att ha koll på mat och 

dryck och lite såna grejer runt om.” (Respondent 3) 

En av deltagarna i fokusgrupperna förstärker hur roligt det är med den bredd och 

kompetens som finns på företaget. Grupperna tycker att det är viktigt med olika 

bakgrund för att kunna hänga med i branschen. Därför uppskattas det att det är olika 

personer på företaget: 
 

“Det är en enorm blandning, från barhäng till revisorer. Man får ju en bredd som inte finns på 

andra företag.” (Respondent 6) 
 

5.3 Stigmatisering 

Diskussionerna som fördes mellan respondenter kring hur anställda pratade om sitt 

arbete och om sitt företag till andra personer var till viss del åtskild i de olika 

grupperna. Det fanns dock en gemensam nämnare i form av att deltagarna ville 

undvika att prata om företaget eller stiftelsen i något som kallades för “fel 

sammanhang”. Det kunde uppfattas som konstigt att prata om yrkesvalet bland barn 

eller föräldrar inom idrotten men också att prata om stiftelsen som att det vore att 

försvara sig. En respondent uttryckte sig på följande sätt: 
 

“Man måste ju hitta den där balansgången och om det kommer på tal måste det komma lite rätt i 

samtalet också.” (Respondent 2) 
 

Samtliga deltagare påtalade hur sällan eller aldrig de fick kommentarer om sitt 

yrkesval eller företagets verksamhet. Dock var det en stor del av deltagarna som 

ansåg att det förekom outtalade åsikter bland övriga i samhället kring deras yrkesval, 

men dessa åsikter kom aldrig upp till ytan. Få av deltagarna hade fått en direkt 

negativ kommentar riktad till sig om sitt yrkesval, som motiverades på följande sätt:  
 

“Det är nog faktiskt inte så mycket när jag tänker efter som det kanske skulle kunna vara, för att 

de inte vågar.”  (Respondent 10) 
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Däremot var det en stor del av dialogerna mellan respondenterna som berörde 

samhällets tankar om deras arbete och bransch. En majoritet i samtliga fokusgrupper 

upplevde, precis som ovan, att det finns åsikter som inte når fram till dem som 

individer, men det var inte klart varför dessa åsikter inte når fram. De själva kunde 

uttrycka egna negativa åsikter om besläktade branscher, inom exempelvis tobak. 

Resonemanget såg ut på följande sätt i en fokusgrupp: 
 

 “Jo, nu det jag skulle komma till förut. Jag tror inte folk vågar, jag hör också mycket positivt och 

kul, aha intressant, vad är trenderna? Men jag tror att det som inte är lika imponerade inte ställer 

följdfrågorna, så det når aldrig mig.” (Respondent 6) 
 

 “Nej, det är sällan jag får något negativt. Det har jag inte fått, typ hur kan du jobba med det där, 

med sprit?” (Respondent 7) 
 

“Och det är ju lite märkligt, kan man tycka.” (Respondent 6) 
 

 “Jo, det är det faktiskt.” (Respondent 7) 
 

 “Jo, men jag har träffat massor av folk som jobbar med cigaretter. Jätteintressant bransch men 

jag är lite såhär, hmm appappapp inte ok.” (Respondent 6) 
 

(...) 
 

 “Ja, jag är ju i en besläktad bransch.” (Respondent 6) 
 

 “Men lite finare.” (Respondent 7) 
 

I en av grupperna var det en anställd som lyfte en avgränsad händelse, där ett TV-

program uppvisat ett antal negativa sidor som berörde framställning och 

marknadsföring av alkohol i utvecklingsländer. När detta hade sänts hade personen 

blivit uppringd av sin pappa vilket inte hade varit något roligt samtal men påpekade 

samtidigt att Edrington inte befann sig i närheten av den beskrivna problematiken: 
 

 “Ja, det kanske inte är så ofta. Nu när den här korrespondenten med det här programmet som 

sände för någon vecka sen, var väl inte min pappa sådär jättelycklig när jag pratade i telefon. Det 

var han inte.” (Respondent 3) 
 

 “Vad var det då?” (Respondent 2) 
 

“De hade gjort ett program, på korrespondenterna där de visade om folk som fick njursvikt och 

dog i Nicaragua, de som skördade sockerärtor och en ryss som hade supit ihjäl sig. Och sen så var 

det Diadlos sätt att kliva in i Afrika och få folk att dricka öl som smakade äpple. Som riktade in 

sig mot unga kvinnor i tjugoårsåldern liksom. Det var väl inte så kul. Men där är vi långt ifrån 

idag.” (Respondent 3) 
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Personen hade inte haft någon liknande diskussion tidigare med familjemedlemmar 

men på grund av programmet hade det väckt tankar om verksamhetens ansvar. Under 

en liknande diskussion lyfte en grupp en artikel kopplad till företagets välgörenhet. 

När stiftelsen lagt ett bidrag till en ny båt till Sjöräddningssällskapet valde en 

lokaltidning att vinkla det mot att företaget försökte döva sitt dåliga samvete, något 

som de anställda upplevde som frustrerande. Det framkommer även att vid företagets 

kick-offer så förs diskussioner om baksidor av företagets verksamhet och det anses 

vara nödvändigt och kunde ska oftare. Utöver detta ges även chefer en utbildning om 

alkoholens skada.  
 

Inom företaget finns det en yrkeskategori som exponeras mer för produkterna än 

övriga kollegor. Ett antal anställda, är ute aktivt och marknadsför produkter på barer 

och nattklubbar. För dessa individer finns det en intern oro där samtal bör föras från 

HR med dessa anställda, vilket beskrivs av en respondent: 
 

“Nej, och om man är Brand Ambassador och ska vara ute på provningar blir det lätt att man 

stannar kvar och tar ett glas med bartendern för att sälja in produkten och skapa en relation. Man 

kanske ska ha extra samtal med en som exponeras så mycket för produkterna. Så man förstår en 

ytterligare risk och pratar om den.” (Respondent 5) 
 

En viss intern stigmatisering beskrivs där Brand Ambassadors är mer ute bland 

kunder och utsätts därför i högre utsträckning för stigmat, i detta fall alkoholen. Fler 

respondenter uttryckte att dessa anställda, har senare nätter och skapar relationer 

genom intag av alkohol. Ibland gjordes jämförelser mellan de olika anställda där 

vissa ser sig mer bakom ett skrivbord och exponeras inte för produkterna i lika stor 

utsträckning:  
 

 “Jag vet inte hur du tänker, men du har ju mest siffror. Det kanske är skillnad mot vilken vara 

man jobbar mot?” (Respondent 10) 
 

 “Nej, det tror jag inte. Det blir ju en abstrakt roll, beroende på vilken person man är, vill man 

förstå den andra sidan. Men det är ju absolut en skillnad mot hur du exponeras mot varorna, 

absolut.” (Respondent 9) 
 

 “Men då har du en annan känsla mot företaget liksom.” (Respondent 11) 
 

“Absolut, så blir det ju. Skillnad på att sälja eller stansa en faktura.” (Respondent 10) 
 

Det finns tillfällen då anställda nominerat till stiftelsen och haft kontakt med 

organisationer för att lämna bidrag till dessa. Efter att organisationerna eller 

föreningarna fått reda på vilken verksamhet Edrington arbetar med har de tackat nej:  
 

“Nej, däremot har jag haft negativa erfarenheter när man har identifierat någonting som man 

skulle vilja supporta men sen så blir det här med spriten en ganska avgörande sak för dem.” 
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(Respondent 2) 
 

Här blir det tydligt uttalat att vissa organisationer inte vill ta emot bidrag från 

företaget eftersom det finns problem att försvara vart pengarna kommer från. Dock 

är det många av respondenterna som lyfter att det oftast är positiv respons från 

bidragstagarna, vilket gör att det finns en övervägande del som anser att företaget 

gör en bra insats. Verksamheten med alkohol är hela tiden närvarande för de anställda 

och är något som en respondent tydliggör. Personen resonerar kring att 

stiftelseformen är oerhört positiv, men att det inte är möjligt att reparera den skada 

som alkohol bidrar till:  
 

“Hur mycket vi skänker kontra hur mycket skada alkohol gör. Vi kommer ju inte i närheten av 

vad vi skänker för att kompensera vår skada.” (Respondent 6) 
 

5.4 Försvar 

Flertalet respondenter ansåg inte att deras arbete inte var särskilt kontroversiell. En 

respondent tyckte exempelvis att det inte är avsevärt mycket negativ publicitet om 

sprit. När det väl skrevs om alkohol i en negativ kontext fanns det egentligen ingen 

anledning för journalister att skriva om det, för att det inte har något nyhetsvärde i 

sig. Här nedan följer en diskussion mellan respondenter om verksamheten och om 

den är kontroversiell: 
 

“... det är ganska tacksamt om att prata med vem som helst egentligen. För att alla har någon 

slags relation till någon produkt inom branschen. Det är ett ganska lätt ämne att börja prata om 

men precis som du sa, många har ju förutfattade meningar och många har standardfrågor som de 

alltid vill ha svar på.” (Respondent 1) 
 

“Jag undrar om Spendrups får samma förutfattade meningar eller om det är just bryggeri och folk 

i bryggeribranschen.” (Respondent 3) 
 

“Jag tror nog att det är samma. Jag vet inte men jag tror det.” (Respondent 1) 
 

“För mig är det nog med tanke på Edrington och den här branschen en av de minst 

kontroversiella jag har jobbat i.” (Respondent 2) 
 

(...) 
 

“Det kan nog stämma att det inte är så himla kontroversiellt. När jag jobbade på xxx (...) så fick 

jag jäkligt mycket pikar.” (Respondent 3)  
 

“Negativa pikar menar du? Här är det mer positiva, det tycker jag med faktiskt.” (Respondent 1) 
 

En annan jämförelse kunde tydligt urskiljas då nästan samtliga respondenter nämnde 

att det var skillnad mellan deras produktgrupper i kontrast till andra inom samma 
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yrkesområde. Flera nämnde att samhällsförändringen hjälper till att göra de egna 

produkterna mer attraktiva. Samtliga fokusgrupper förde ett liknande resonemang 

där tre olika verksamhetsområden stod i centrum för jämförelsen: Tobaks-, 

energidrycks- och snabbmatsindustrin. Nedan följer en dialog som visar en av dessa 

jämförelser:  
 

“Det kan nog vara annorlunda om man skulle säga att man bara jobbade med vodka tror jag. Vi 

har ju gått ifrån att vara ett land som har druckit otroligt mycket brännvin från 60- 70-talet till att 

bli boxvinernas land. Sen så har ju whiskeyn kommit (...) då blev det ju jättestort med whiskey 

1995 där och framåt.” (Respondent 3) 
 

“Folk har mer pengar att spendera, mer och mer kvalité. Blir mer och mer intresserade av 

historian, hela konceptet, hela paketet.” (Respondent 1) 
 

“Tror ni att det är de som gör att vi upplever det som mer positivt att whiskeyn är så stor för oss?” 

(Respondent 2) 
 

“Jag tror det.” (Respondent 1) 
 

(...) 
 

“Det hade nog varit annorlunda om man hade kört vodka, vodka Redbull.” (Respondent 3) 
 

En tydlig uppfattning var att de produkter företaget distribuerade inte är riktade åt 

den konsument som har för syfte att köpa billig sprit och komma åt berusningen. 

Produkterna som företaget distribuerar, främst whiskeyn, och hur produkten framtas 

bidrar till att den anses vara finare än andra spritsorter. En respondent påpekade dock 

att företaget faktiskt också säljer billig vodka och att de distribuerar billiga 

varumärken. I samband med det resonemanget var det en annan deltagare som 

försvarade företagets produkter: 
  

 “Fint med sprit. Vi jobbar ju med fin sprit, mycket brunsprit än om det varit ett annat märke.” 

(Respondent 7) 
 

 “Men vi gör ju det, vi säljer ju billig vodka.”(Respondent 6) 
 

 “Men vi har ju inte fokus på det väl?” (Respondent 7) 
 

 “Nej, det har vi inte.” (Respondent 6) 
 

“Nej, och det berättar väl inte du för dina vänner, när du träffar de säger inte du att vi har en 

vodka för 100-200 spänn.” (Respondent 7) 
 

”Men Beam är den billigaste bourbon som finns på hyllan.” (Respondent 6) 
 

 “Men det känns inte så, för att vi byggt upp ett bra varumärke.” (Respondent 7) 
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“Jojo, men den är fortfarande billigast.” (Respondent 6)  
 

  “Ja, fast jag tycker inte det känns så.”(Respondent 7) 
 

  “Jag förstår vad du menar, men jag tror inte vi ska romantisera oss själva för mycket.” 

(Respondent 6) 
 

En respondent tyckte att om monopolet som styr verksamheten skickar ut en 

offertförfrågan bör företaget ta den annars kommer en konkurrent anta budet, detta 

trots att personen ansåg att det var ett dåligt argument. Med det menas att marknaden 

och efterfrågan styr vad som ska säljas eller inte säljas oavsett om det är omoraliskt 

eller inte så berör det företagets affärsidé: 
 

“När det uppstår en möjlighet för oss till exempel med en offertförfrågan som det kallas från 

svenska systembolaget, så tar inte vi den så tar någon annan den. Så om vi tackar nej till en affär 

för att vi tycker att den är omoralisk så står någon annan där på hyllan.” (Respondent 6) 
 

Flertalet respondenter diskuterade att företaget drivs av en stiftelse och därför ansågs 

det vara bättre än andra företag inom samma område eftersom pengarna går tillbaka 

till de som behöver det mest. En respondent uttryckte att samhällets syn eventuellt 

kunde vara att stiftelsen fanns för att kompensera skadan som alkohol åsamkar men 

påpekade att så givetvis inte är fallet. Stiftelsearbetet kunde dock anses vara till en 

stor konkurrensfördel jämfört med andra organisationer inom branschen, då den kan 

hjälpa till att förstärka de positiva egenskaperna. 
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6. DISKUSSION 
Nedan förs resonemang kring resultatet kopplat till tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter samt metodvalet i studien. Avsnittet innehåller även en 

slutdiskussion baserat på resultatet och företagsinformationen om HR. Avsnittet 

avslutas med våra egna slutsatser. 

 

6.1 Resultatdiskussion  

De flesta av studiens deltagare upplevde alkoholbranschen, i det stora hela, som att 

arbeta inom vilket verksamhetsområde som helst. Det fanns dock vissa skillnader. I 

den positiva bemärkelsen, var att de varumärkena som finns inom företagets 

verksamhet upplevs som en gemensam referenspunkt med övriga samhället och det 

är idag populärt att arbeta med alkohol. Schultz och Schultz (2013) tar upp social 

status som en central aspekt för att skapa en upplevd positiv känsla av arbetet. Genom 

att få en positiv respons och feedback från släkt och vänner ökar det sociala 

välmåendet. Den positiva responsen från nära och kära anses öka på grund av eller 

tack vare den samhällsförändring som skett enligt respondenterna, vilket även 

påverkar den individuella arbetstillfredsställelsen hos de anställda (Schultz & 

Schultz, 2013). En specifik egenskap främst för alkoholbranschen i Sverige är att 

monopolet och politiken styr en stor del av verksamheten, vilket innebär att företaget 

styrs och tvingas leva efter de regleringar som staten beslutar. Även specifika 

skillnader finns för verksamhetsområdet som kan upplevas som otydligt, beroende 

på det regelverk om vad som får göras och inte göras. Detta gäller i störst 

utsträckning marknadsföring av produkter där regler och förordningar enligt de 

anställda inte ligger i fas med den tid som vi lever i. 
 

Något som är unikt för Edrington och som gör att företaget skiljer sig mot andra är 

att den drivs i stiftelseform vilket påverkar arbetstillfredsställelsen till det positiva. 

Mycket av tillfredsställelsen kan härledas till stiftelsen och det arbete som företaget 

bedriver. Genom att de anställda har vetskapen om att företagets vinst går till 

välgörande ändamål och får information om vilka projekt som får bidrag kan det 

stärka den positiva känslan av hur arbetet utförs. Backhaus och Tikoo (2004) nämner 

tre viktiga aspekter för att öka arbetstillfredsställelsen: Skapa ett kärnvärde, en känsla 

av hur det är att arbeta inom företaget och intern marknadsföring. Stiftelsearbetet kan 

anses påverka samtliga tre steg. Det är dock inte endast samhällsförändringen och att 

företaget drivs av en stiftelse som gör att respondenterna upplever sitt arbete som 

positivt. Många lyfter även en känsla av tillfredsställelse med det produkt- och 

samhällsansvar, som följer med arbetet. Genom en tydlig ansvarskänsla, både som 

anställd men även från företagets sida, kan de anställda finna en starkare relation till 

organisationen. Förhållandet individen upplever till företaget är enligt Biswas och 
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Bhatnagar (2013) en bidragande orsak till en ökad arbetstillfredsställelse. 

Tillsammans med stöd från ledningen som genomfört strategier och förbättrat rutiner 

för att säkerställa en seriös verksamhet stärks därmed tilltron till verksamheten. 

Arbetstillfredsställelsen påverkas även av vanliga lokala faktorer som exempelvis ett 

positivt informationsflöde på arbetsplatsen. Det är även faktorer som olika 

provningar och att det finns en egen bar på företaget, vilket anses vara specifikt för 

just Edrington, vilket Allen (2006) benämner som en social taktik från företaget. 
 

Flera deltagare nämner att det finns situationer där de bör undvika att prata om sitt 

jobb. Det kan vara platser eller miljöer som refereras till att vara “fel sammanhang”, 

med kontexter som idrottsmiljöer eller bland barn. Ashforth et al. (2007) beskriver 

hur individer får sin sociala identitet bekräftat av andra genom sitt arbete. På så sätt 

anpassar de anställda sina dialoger med andra i samhället och pratar om sitt yrke när 

det anses vara passande. Genom att inte se sig ha möjligheten att prata fritt om sitt 

arbete, kan det anses att de anställda ibland måste dölja sitt stigma (Goffman, 

1963/2011)  
 

Något som dock skiljer respondenterna åt är om verksamheten kan anses vara 

kontroversiell eller inte. En övervägande del anser inte att branschen eller arbetet kan 

anses vara omoraliskt eller kontroversiellt. Enligt Meads (1934/1976) teorier om den 

generaliserade andre skulle detta innebära att Jaget har samlat på sig sociala 

erfarenheter från samhället och att dessa erfarenheter har lett till en subjektiv 

uppfattning om att yrket är accepterat. I och med att stora delar av de signifikanta 

andra (Mead, 1934/1976) inte påpekar någon negativ bild utan snarare stärker 

respondenterna i sitt yrkesval kan deltagarna få medhåll i åsikten att jobbet inte är 

kontroversiellt. Upplevelsen av företagets starka varumärken ger anställda en status 

genom att produkterna som det Edrington distribuerar anses vara lyxigare och 

därmed inte riktad mot den kundkrets som handlar enbart för att bli berusad. Ashforth 

och Kreiner (1999) gör en uppdelning mellan branscher som tilldelas olika status, 

beroende på grad av “märkning” eller “smuts”. För de anställda i denna studie anses 

kunskapen om alkohol som statussymbol från samhället sida, vilket Ashforth et al. 

(2014) lyfter som en central punkt för att komma ifrån en del av stigmatiseringen.  
 

Det framkommer att de anställda ser sig själva påverka företaget på olika nivåer och 

att de olika avdelningarna känner ett varierande ansvar för själva kärnverksamheten, 

vilket även Lopina et al. (2012) benämner som vanligt förekommande på 

arbetsplatser. Respondenterna nämner en yrkesgrupp som mer exponerad för 

alkoholen, de som är ute bland krogar och klubbar för att aktivt marknadsföra 

produkterna. Kreiner et al. (2006) beskriver att det sker en uppdelning bland 

stigmatiserade även på arbetsplatsen. Författarna framställer olika bredd och djup av 

stigmat. Denna yrkesgrupp utsätts i högre grad och kan placeras i facket som kallas 
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för blandat stigma som kan liknas vid en bartender som stöter på och förser 

människor med alkohol, men när kunderna lämnar baren eller klubben ser de inte 

efterspelet. I jämförelse med den nämnda yrkesgruppen ser övriga anställda sig mer 

bakom ett skrivbord och exponeras därmed inte i samma utsträckning för produkten 

eller stigmatiseringen. Kontorsanställda sällar sig då till Kreiner et al. (2006) 

beskrivning av en grupp med delat stigma, där bredden av stigmatisering är att arbeta 

med relaterade uppgifter till alkohol: Kontering, annonsering, inköp och liknande 

uppgifter men sällan ett större djup, att faktiskt dela ut eller aktivt marknadsföra 

varan fysiskt.  
 

Det som framkommer är att vissa respondenter för diskussioner om vad som anses 

vara omoraliskt och att verksamheten gör mer skada än nytta. Andra deltagare 

jämförde tydligt sin verksamhet med andra och ansåg att den egna inte var lika 

kontroversiell. Dock fanns ett fall där en av de anställda tydligt fått signaler utifrån 

av individens signifikanta andra (Mead, 1934/1976) vilket gjort att yrkesvalet kunde 

ifrågasättas. Detta skedde i samband med en negativ framställning av 

alkoholbranschen, vilket Hudson (2008) beskriver som ett händelsestigma. 

Författaren beskriver att om organisationer drabbas av ett händelsestigma påverkas 

även anställda av detta då de känner sig stigmatiserade. Latif (2012) menar att 

arbetstillfredsställelsen är individuell och att det är anställdas egna subjektiva 

upplevelser som styr tillfredsställelse. Detta kan betyda att vid en negativ händelse 

finns det risk för att anställda upplever händelsestigmat som en individuell skamfläck 

som påverkar inställningen till arbetet. Förutsatt att HR har vetskapen om att det skett 

ett händelsestigma såsom Hudson (2008) beskriver det, måste avdelningen på ett 

snabbt sätt bistå med kunskap och förtydliganden till de anställda kring den 

uppkomna situationen. Om inte känslan av stigmatisering dämpas kan den anställde 

vilja sluta på arbetet enligt Ashforth et al. (2007) som belyser att den känslan enbart 

uppkommer vid dålig hantering av stigmat. Här har således HR en stor uppgift att 

besitta kunskap om vad som är aktuellt och vad som sker inom det specifika området. 
 

Det som även framkom är att vissa deltagare anser att det kan finnas åsikter om 

verksamheten från utomstående och att dessa inte skulle vara positiva, dock hade få 

upplevt dessa tydligt uttalade från andra. På detta sätt anser de anställda sig medvetna 

om att det finns negativa åsikter kring detta men att nästan ingen uttalar sig. Denna 

“ingen” kan härröras till Meads (1934/1976) teorier om de signifikanta andra men 

likaså den generaliserade andre och skapandet av samhällets outtalade normer. Dessa 

gruppers åsikter drabbar den stigmatiserade indirekt genom deras vetskap om att det 

finns negativa åsikter, utan direkta uttalanden. Genom denna implicita kunskap 

fostrar den generaliserade andre och de signifikanta andra, anställdas tankar om sitt 

yrkesval och de normerande tankar som finns (Mead, 1934/1976), exempelvis att 
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“alkohol skadar”. Utefter yrkesvalet respondenterna gjort, kan de riskera att bli 

utsatta för negativa omdömen från de signifikanta andra och den generaliserade 

andre på grund av stigmatiseringen (Ulfsdotter-Eriksson & Flisbäck, 2011). På så 

sätt kan detta påverka individers personlighet genom att de anpassar sig efter den 

kulturella kontext de befinner sig i och om så är fallet skulle den generaliserade andre 

och deras sociala kontext säga, det kan vara dåligt att arbeta inom alkoholbranschen 

(Berger & Luckmann, 1979).  
 

Samtidigt nämner flera individer att alkoholen bidrar till problem och kostnader för 

samhället. Enligt Ashforth och Kreiner (2014) är ett sådant resonemang specifikt för 

den moraliska dimensionen för att den anses vara mer ond än vad den gör nytta. Även 

om det påpekades att det inte enbart är Edrington som orsakar problemen utan att det 

finns fler företag som gör större skada. Några respondenter tyckte även att det var 

bra att de arbetade inom en stiftelsedriven organisation, då de visste att en stor del av 

pengarna går till välgörenhet och att det i sin tur stärker samvetet för de problem 

alkoholen skapar. Stiftelsearbetet är en viktig del för de anställda och enligt Ashforth 

et al. (2007) kan det antas stärka deras sociala identitet för att kunna skapa bekräftelse 

från samhället. Berger och Luckmann (1979) säger att genom kommunikation och 

interaktion med andra människor fortsätter de anställda att existera som en 

deltagande individ i samhället. Stiftelsen är även något som deltagarna lyfter som ett 

viktigt ämne att berätta för kunder, bekanta och familj. I första läget för att det är en 

stolthet men det nämns även som argument för att sälja, informera eller som en 

startpunkt i ett samtal om sitt eget yrkesval och ger de anställda bekräftelse såsom 

Berger och Luckmann (1979) beskriver kring individers existens.  
 

En övervägande del av respondenterna intog något som kan anses vara en omedveten 

försvarsställning till sitt branschval, vilket är ett vanligt förhållningsätt till ett 

stigmatiserat yrke (Ashforth et al., 2007; Ashforth & Kreiner, 2014). En 

försvarstaktik är att jämföra sin organisation med andra som kan anses vara mer 

stigmatiserade. Genom att ställa alkoholen mot exempelvis tobak genomförde de 

anställda en social jämförelse där individer eller organisationer vill sätta sig själv i 

bättre dager (Ashforth et al., 2007; Ashforth & Kreier, 2014). Denna taktik var tydlig 

bland nästan samtliga respondenter där fokus låg på att jämföra sig mer 

kontroversiella företag, något som är vanligt i denna taktik, enligt Hudson (2008) 

och Sandström (2012).  
 

En annan försvarstaktik är att fördöma de som fördömer vilket några respondenter 

berörde. Denna taktik är vanlig för den moraliska dimensionen av Dirty Work och 

innebär ett skydd främst för sig själv, men även ett försök att övertala andra (Ashforth 

et al., 2007; Ashforth & Kreiner, 2014). Att fördöma de som fördömer innebär att 

rikta kritik mot de som riktar ett hot mot individen och yrket (Ashforth et al., 2007; 
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Ashforth & Kreiner, 2014) vilket blir tydligt då respondenter nämner att det inte 

skrivs mycket om deras verksamhet i media och om det skrivs så vinklas det till något 

negativt.  
 

Ashforth et al. (2007) beskriver att organisationen kan hjälpa till att påverka individer 

genom att förhöja de positiva egenskaperna och marginalisera stigmat på ett företag. 

Genom detta kan individer enklare motivera sin anställning och därmed även 

försvara den. Då resultaten från fokusgrupperna visar att branschen inte uppfattas 

som stigmatiserad av de anställda kan detta innebära att de inte behöver stöd i den 

utsträckning som Ashforth et al. (2007) vill påvisa.  
 

6.2 Metoddiskussion 

Under arbetets gång har vi tagit beslut baserat på de etiska principer som Kvale och 

Brinkmann (2009) nämner. Att hela tiden ha utgångspunkt i att studien ska ta ansvar 

för de som deltar i studien så att exempelvis intervjusituationen upplevs avslappnad 

och säker ur ett konfidentialitetsperspektiv. Ämnet som berörs kan anses vara ett 

svårt ämne att behandla och som anställd finns det chans till tveksamhet att öppna 

upp och berätta om företagets verksamhet. På samma sätt kan det finnas en 

misstänksamhet mot en extern part som ska fråga om den verksamhet de anställda 

befinner sig i vilket betyder att det blir en komplex situation. 
 

I och med den förförståelse vi hade och egna åsikter om ämnet som existerar var det 

av stor vikt att i genomförandet av fokusgrupperna behålla en objektiv roll. Därav 

var guiden för fokusgrupperna till för att skapa ett öppet och enkelt klimat med 

förhoppning om att få sanningsenliga åsikter och berättelser om ett ämne som kan 

vara svårt att prata om med kollegor. Vi ansåg även att en fokusgrupp lättare öppnar 

upp för åsikter än att genomföra intervjuer med enskilda personer. Guiden låg som 

grund för fokusgrupperna och vår medvetenhet om att vi skulle undvika att bidra till 

samtalet var en utmaning. I den sista fokusgruppen insåg vi efteråt att det fanns inslag 

av att vi redan hade vetskap kring vad som skulle komma fram från respondenterna. 

På så sätt kan det finnas en risk att vi som forskare ställde bekräftelsefrågor utifrån 

de tidigare gruppernas intervjuer vilket kan ha hämmat nya eventuella resultat. Den 

väldigt öppna guiden anser vi dock ha motverkat en stor del av detta genom att 

deltagarna enbart blev tilldelade ämnen att tala fritt kring. Närvaron från båda 

forskarna och den transkribering som sedan genomförts av var och en bör ha bidragit 

till att vi i analysen kunnat skapa en gemensam och bred bild av resultatet. Det som 

kunnat bidra till ett ännu mer utförligt resultat hade varit att testa ämnena innan 

fokusgrupperna. Att hitta deltagare som liknar de respondenter vi sökte var en för 

stor utmaning tidsmässigt för studien och fick bortprioriteras. Under intervjuerna har 
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ambitionen varit att bibehålla en objektivitet genom att undvika personliga åsikter 

gentemot respondenterna och istället bett om förtydliganden. Detta innebär att vi 

troligtvis har kommit ifrån att påverkat respondenternas svar och till största mån 

undvikit att skapa en defensiv inställning under fokusgruppstillfällena. Urvalet har 

genomförts i samråd med HR-chefen på företaget, vilket bidrar till att ingen av 

respondenterna kan uppnå full anonymitet. Dock har vi inte upplevt detta som en 

problematik utan arbetsplatsen innehar en relativt hög öppenhet om verksamheten 

och de egna åsikterna. De kriterier vi satte för respondenterna uppfylldes på ett 

önskvärt sätt och har gett en bred bild. Dock har dessa kriterier inte tydliggjorts i 

resultatet, då vi inte ansett det funnits ett behov att förtydliga detta.  
 

Ambitionen med transkriberingen var att hålla sig nära till de citat och åsikter som 

framkommit utan att tydliggöra vem som sagt vad. Genom en första analys skapades 

ett material där vi markerade återkommande teman och grupper som sedan blev en 

del av resultatet och de fyra teman som presenterats. Det som framkom behöver 

ibland inte varit tydligt uttryckt av respondenter till studiens relevanta begrepp såsom 

stigma men efter den förförståelse vi besitter har vi tolkat och kodat för att sedan 

kategorisera citat och dialoger under specifika teman. Under analysen och 

bearbetningen av data kan våra förutfattade meningar och vår intervjuguide påverkat 

de teman vi skapade. Om så är fallet anser inte vi att det är till vår nackdel då det är 

oundvikligt att inte ha förutfattade meningar om ett sådant ämne men framförallt är 

de teman vi skapade centrala för studien. Som nämnts, är det en utopi att lämna sin 

egen förförståelse men baserat på de faser som finns för en tillförlitlighet inom 

kvalitativa studier, anser vi oss uppfyllt de krav som ställs. För resultaten bör man ta 

i beaktning den speciella bolagsform som det studerade företaget befinner sig i. Det 

är rimligt att anta att de frågeställningar och moraliska tankar som finns, även 

existerar inom övriga företag som arbetar med alkohol eller exempelvis tobak. Därför 

kan studiens resultat och slutsatser relateras till alkoholbranschen och eventuellt 

andra företag inom Dirty Work.  
 

6.3 Slutdiskussion 

Alkoholen är en del av samhället som existerar i en outtalad symbios med människan, 

dock väldigt reglerad inom Sveriges gränser. Genom regler och lagar har idag 

monopolet i Sverige starka kontrollsystem som både begränsar och förändrar 

verksamheten som helhet.  
 

I starten av vår studie upptäckte vi att mycket av forskningen var entydig, anställda 

inom Dirty Work ifrågasatte i högre utsträckning delar av sin anställning men 

ifrågasattes även av andra i samhället. Utefter de svar vi har fått, kring hur anställda 

upplever sin anställning, finns det en känsla av stolthet och kraft som inte berörs i 
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forskningen. Troligtvis finns det en skillnad på hur alkohol uppfattas i Sverige mot 

den övriga forskningen inom den moraliska dimensionen av Dirty Work. 

Förändringen av verksamheten mot tydligare kontroller, mindre fest och högre 

seriositet kan vara en bidragande faktor till den samhällsförändring och 

moderniserade syn på alkohol som finns idag. Alkoholinspektionen har försvunnit, 

fler krogar får ha öppet längre och trots att politiker höjer skatten på alkohol för att 

göra den dyrare och markera ett samhälleligt problem så handlar befolkningen mer 

dyr sprit, men mindre ofta enligt branschkunniga. Samhällsförändringen kan antas 

ha en stor påverkan på hur anställda ser på sitt jobb, inom en potentiell stigmatiserad 

verksamhet och ur vår studie är det som ett helt vanligt jobb. En vanlig arbetsplats 

med “After Works”, fredagsfika och kick-offer som råkar arbeta inom ett 

monopolstyrt verksamhetsområde. Dock måste det krasst konstateras att 

stigmatisering infaller, när någon eller några i samhället bedömer en verksamhet som 

avvikande. Det är omöjligt att frångå och förbise. Trots att anställda vet att alkohol 

skadar samhället, är uppfattningen att de arbetar inom något som gemene man 

uppskattar och värdesätter. Alkohol, eller snarare premiummärken, inom vin och så 

kallad brunsprit har idag blivit produkter som kultiverats och utstrålar en känsla av 

lyxighet. Slå på en TV-kanal mitt i veckan på bästa sändningstid kommer du mötas 

av mat i kombination med ett glas vin eller rekommendationer om en konjak som 

passar till desserten. Allt detta sammantaget bidrar till en samsyn att det är få förunnat 

att få chansen att arbeta inom en verksamhet med upplevda lyxiga produkter där 

anställda får en kunskap som kan appliceras i många sociala sammanhang idag. 

Anställda inom vårt studerade företag, som befinner sig inom ramen för den 

moraliska dimensionen av Dirty Work, säger sig känna en tillfredsställelse över sitt 

arbete. Stolta och glada över det intresse som finns för deras produkter så är det 

“vilket jobb som helst”. Detta trots de obestridda bevisen på att alkoholen bidrar till 

en stor skada på samhället oavsett om den kommer i butelj eller burk. Kan det då 

rimligtvis vara samhällsförändringen som gör att de anställda trivs med sitt jobb trots 

att de kan framställa delar av den som problematisk? Är det så att i dagens samhälle, 

full av bekräftelse genom sociala medier eller kunskapen om mat och alkohol som 

väger tyngre för individer som arbetar i ett verksamhetsområde som årligen kostar 

samhället över 20 miljarder SEK?  
 

Genom att troligen få ett positivt svar på de frågorna anser inte heller de anställda på 

företaget att verksamheten har en problematik. Branschen samexisterar genom statlig 

reglering och villkor precis som hemtjänsten, bilhandlare och skolan, vilket skapat 

sociala koder kring alkohol sedan en lång tid tillbaka i det svenska samhället. I 

jämförelse med exempelvis tobak som på samma premisser som spritflaskor ska 

markeras med att det är farligt för människan, är flaskan mindre kontroversiell än 

cigarettpaketet enligt de anställda. Kan det måhända vara att traditionens makt med 
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en nubbe på midsommar är starkare än att feströka? Är det lobbyism eller ett 

samhälle som värnar om exklusivitet som skapat bilden av att alkohol inte når upp 

till tobakens nivå i negativ klang? Vår upplevelse är att de anställda är tydligt 

medvetna om farorna men att den tabubelagda stämpeln gör att de känner en stark 

närvaro av ett samhällsansvar. Däremot finns det diskussioner att föra om hur 

företaget ska marknadsföra sina produkter eller vad som kan anses vara omoraliskt 

att sälja och distribuera. Dock är det mer en fråga för monopolet enligt våra 

respondenter att diskutera än för enskilda företag, men genom att vara med och 

påverka marknadsföring, produkter, priser och produktion är det enkelt att bortse från 

den problematiken. Är det statens ansvar att vi dricker eller är det den enskilda 

individen? 

 

Genom betraktarens ögon kan den upplevda försvarsställningen från de anställda 

komma från den förändrade samhällssynen. Det kan mycket väl innebära att de 

förutfattade meningarna som forskaren eller individen har gör att det uppfattas som 

ett försök att undkomma frågan om en svår etik eller låg moral. Det är tydligt att det 

idag är av stor vikt att jobba med “rätt jobb” med en bra titel. Borde det då inte 

följaktligen vara så att det intas en defensiv inställning om någon ifrågasätter mitt 

yrkesval eller verksamhet? Eller betraktar anställda som jobbar med alkohol 

verksamheten som socialt accepterad vilket innebär att de inte behöver inta en 

försvarsställning? 

 

Det kan även betyda att det blir bli en omvänd stigmatisering med de förändringar 

som sker och accelererar. När anställda säger att de inte fått höra några negativa 

åsikter, kritik mot verksamheten eller kritik mot yrkesvalet kanske det baseras på att 

en negativ pik eller fråga kan skapa en stigmatisering i sig självt? När den stora 

massan i samhället anser att något är accepterat trots att det är moraliskt ifrågasatt, 

blir den person som står upp och ifrågasätter verksamheten själv ett offer för 

stigmatisering? Vi bedömer att det är ännu viktigare att öppna upp detta i och med 

den exponeringen som de anställda utsätts och som kollegor uttrycker en intern oro 

för. Det framkommer att man bör ha ett extra samtal med dessa. Denna ”man” bör 

rimligtvis vara HR. På detta sätt finns det en trolig chans att ytterligare stärka 

trovärdigheten och undvika risken för att stigmatisera individer på arbetsplatsen. 
 

I början av studien trodde vi att HR-avdelningen inom verksamheten skulle behöva 

hjälpa till med olika försvar till de anställda men även för att bygga upp deras 

arbetstillfredsställelse, för att forskningen påvisade att anställda behöver stöd inom 

stigmatiserade organisationer. Dock, baserat på resultaten som framkommer på det 

aktuella företaget, visade det sig inte vara fallet då anställda tycker att det är vilket 

arbete som helst. Något som framkommer utöver den samhällsförändring vi tidigare 

nämnt, är att företaget drivs genom en stiftelse där en del av vinsten går till 
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välgörande ändamål, vilket bidrar till den positiva synen från anställda. De upplever 

att stiftelsen är något unikt inom verksamheten och trots att alkoholen bidrar till en 

stor skada i samhället så gör företaget en väldigt stor nytta genom bidragen. I 

inledningen av studien förutsatte vi att det var viktigt med punktinsatser och stark 

närvaro från HR för att skapa en god arbetsplats i och med den verksamhet de är 

anställda inom. Sammantaget var det antagandet felaktigt. HR arbetar aktivt idag 

genom utbildning av chefer om alkoholens baksidor, diskussioner för anställda på 

möten men även genom stiftelsen. Detta tillsammans med att företaget är stiftelseägt 

med givna och tydliga värderingar skulle troligen göra varje HR- chef avundsjuk då 

CSR är inpräntat i vardagen hos de anställda. Självklart finns det anledningar att 

fortsätta arbeta strategiskt med försprånget och grunderna eftersom de redan finns 

där och det finns idag mer än enbart bidrag inom ramen för företagets sociala ansvar. 

Anställda kan genom att arbeta ideellt i föreningslivet få de arbetstimmarna till 

skänks med en viss summa som går till den ideella verksamheten. Det uppmanas till 

individuella utmaningar och insamlingar där företaget sedan “matchar” det som 

samlas in. På det hela taget är upplevelsen att Edrington vill stärka de som har det 

svårt och sprida den idealistiska tanken kring föreningsliv och liknande. Det vi inte 

vet är hur andra företag inom alkoholbranschen och dess anställda uppfattar sin 

verksamhet. Vi kan bara resonera kring att det antagligen krävs ett gediget HR- 

arbete eller att samhällsförändringen eventuellt kan anses vara tillräcklig.  
 

Genom att bibehålla utbildningar inom områdena missbruk och skador som 

verksamheten kan uppbringa, bibehåller HR sin centrala roll inom etik, vilket kan 

leda till ett ännu starkare säljkoncept och konkurrenskraft. Att behålla fokus på de 

anställda som exponeras mest för själva drycken och är ute på klubbar och barer är 

av stor vikt för att undvika en etisk problematik. Om det tummas på dessa rutiner 

eller inte fokuserar på dessa anställda är det rimligt att anta att det leda till ytterligare 

stigmatisering eller en känsla av fel rutiner, som kan uppmana till att konsumera 

alkohol som nyckeln till att sälja mer. Med den tydliga konkurrensen, räknas varje 

såld flaska och för de som är ute på fältet, kan det bli ett tvång att skapa relationer 

genom alkoholen och dessa personer måste eventuellt få ett extra stöd från HR.  
 

I ett moraltätt samhälle finns det ett behov av diskussion och åsikter måste på ett 

konstruktivt sätt få föras fram kring verksamheten för att sedan bemötas och besvaras 

från företagets sida. Genom att uppmana och skapa grupper för att diskutera 

verksamheten, dess etik och affärsidén som företaget utgår ifrån, kan detta ge 

anställda en stärkt syn av gemenskap. Utöver denna samsyn ger även företaget de 

anställda verktyg för att bemöta eventuell skepticism som kan komma utifrån andra 

i samhället. Om anställda får rätt verktyg att besvara kritik med, anser vi att de 

anställda stärks i sin redan subjektivt positiva upplevelse och syn på sitt arbete.  
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6.4 Slutsatser 
 

Samhällsförändringen - Sett till marknadens expansion och köpkraft har det skett 

en förändring i synen på alkohol. Eftersom samhället är mer intresserad av de olika 

alkoholvarornas bakgrund och den tillhörande kulturen påverkar det även samhällets 

syn på anställda inom verksamheten. Den samhällsförändring som skett verkar gynna 

företag som distribuerar och säljer exklusiva märken då känslan är att just detta 

minskar stigmatiseringen. Det uppfattas som att det finns en viss längtan eller en 

avundsjuka mot de som arbetar med alkohol vilket stärker de anställda.  
 

Alkoholverksamheten är svårplacerad - Med den samhällsförändring som skett är 

alkoholen svårplacerad inom de yrken som klassificeras som Dirty Work. Det finns 

forskning som pekar mot den moraliska dimensionen, men även här kan den anses 

befinna sig i periferin. Den tydliga märkningen för alkohol inom stigmatiserade 

verksamheter blir låg efter alkoholens närhet som finns till konsumenterna i vardagen 

genom medier. Vardagsnormaliseringen mot en “tisdagsdrink” eller fler middagar 

ute på restaurang kan skapa att gemene man anser alkoholen mer normaliserad än 

exempelvis rökning. Merparten av de som arbetar inom verksamheten placerar sig 

själva bland ett jobb som alla andra, och därmed är det svårt att knyta anställdas 

upplevelser till stigmatisering och Dirty Work. Stigmatisering som forskningen 

presenterar är svag ur de anställdas subjektiva synvinkel. Detta kan betraktas som att 

forskningen inte är stark nog eller att försvarstaktikerna är starkare i just denna grupp. 
 

Ansvar för HR- Det viktigaste för HR-avdelningen är att skapa tillfälle för samtal 

och diskussion kring eventuella etiska frågor på arbetsplatsen. På samma sätt är det 

av vikt att skapa grupper som informerar varandra om respektive enhets 

arbetsuppgifter eller moraliska funderingar. Genom att göra detta skapas en 

medvetenhet om alkoholens lagstiftning, monopol, baksidor men även företagets 

interna arbete. Detta skulle kunna stärka och skapa en förberedelse för de anställda 

vid frågor eller diskussioner med utomstående om företaget eller branschen. 
 

Individen i företaget - Dessa tre ovanstående leder fram till den anställdas 

upplevelser kring det företag de arbetar för och den verksamhet företaget befinner 

sig i. Samhällsförändringen tillsammans med den svåra placering av alkohol inom 

stigmatiseringen gör att de anställa betraktar sitt arbete precis som “vilket som helst”. 

De anställda känner stolthet men även ansvar inom verksamhetsområdet. Det 

sistnämnda grundar sig i HR och arbetet inom CSR tillsammans med stiftelsen som 

bidrar till en positiv arbetstillfredsställelse. 
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Efter resultaten och diskussion finns det lösa delar som kan återupptas för vidare 

forskning om begreppet Dirty Work. Nedan följer förslag på utveckling av befintlig 

forskning och behovet av mer forskning inom Sverige.  

 
Det vi har funnit intressant är en fortsatt forskning om Dirty Work men mer anpassad 

till det svenska samhället och dess yrkesliv. Den forskning som vi har använt oss av 

är till stor del baserad i USA och nämner yrken som bödel, skoputsare eller 

prisjägare. Dessa är svårrelaterade till en svensk kontext och därför kan det finnas ett 

behov av att göra en uppdaterad svensk version kring detta. Det vore intressant att se 

dimensionsskillnaderna av Dirty Work på den svenska arbetsmarknaden med 

utgångspunkten av stigmatiserade yrken, men även bedöma vilket status yrket har i 

samhället. Baserat på det som vi funnit har begreppet prestige varit ett nyckelord 

tillsammans med en given statussymbol, exempelvis pengar. Dock kunde samhällets 

tankar kring begreppet status te sig annorlunda mot prestige om fokus är på 

exempelvis en försvarsadvokat. Advokaten anses vara stigmatiserad, men sitter på 

en statussymbol genom en potentiellt hög lön och tid i TV-rutan. Ur ett svenskt 

perspektiv, vad innebär detta i status? För att tydliggöra syftet med vidare forskning 

finns ett förslag till en egenskapad figur, se figur 4. Rent konkret skulle samhällets 

åsikter fylla cylindrarna i figuren med stigmatiserade yrken i de olika dimensionerna 

men även genomföra en rangordning ur samhällets perspektiv. Om ett yrke får en 

hög status placeras yrket lågt i cylindern vilket innebär en låg stigmatisering och vice 

versa.  
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Figur 4. Förslag till fortsatt forskning inom Dirty Work.  
 

Genom att fokusera på detta kan förhoppningsvis yrkesverksamma inom HR-fältet 

få mer kunskap om vilka anställda som behöver mer stöd. Kunskapen kan generera 

förståelse för att ge en högre grad av arbetstillfredsställelse inom verksamheter som 

samhället uppfattar som stigmatiserad med en låg status. Den bilden måste stärkas 

och lyftas för att ge mer stöttning till dessa anställda som befläckas genom företagets 

verksamhet.  
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BILAGA 1 - Intervjuguide 
Tema 0 - Introduktion (cirka 5% av tiden). 
 

Information 

● Vi genomför denna termin vårt fördjupningsarbete som ska utmynna i vår 

kandidatuppsats. För detta ändamål så har vi etablerat en kontakt med 

Edrington för vår studie. Forskningsprojektet handlar om företagets 

verksamhet kring import och export av alkohol. 
 

Introduktionsrunda 

● Alla får presentera sig (namn, anställningstid, position och arbetsuppgifter). 
 

Workshopen här idag handlar om: 

● Era uppfattningar kring företagets verksamhet 

● Er uppfattning kring stiftelsen 
 

Fokusgruppen pågår i ca 2,5 timme och kommer att spelas in. Inga andra kommer 

att få lyssna på inspelningen eller läsa utskriften av den. 
 

Vad som händer här idag: 

● Intervjun idag är lite annorlunda än det man normalt förknippar med en 

intervju 

● Idag är det mest ni som pratar och diskuterar med varandra istället. 

● Vi har fyra teman som ni ska få prata om, en i taget. 

● Ni för själva diskussionen. Om inte diskussionen förs framåt eller att inte alla 

kommer till tals så vill vi att någon i gruppen göra något åt detta, annars 

griper vi in.  

● Föreställ er att ni sitter och diskuterar ett ämne på er fikarast. 

● Vi är först och främst intresserade av era egna erfarenheter, upplevelser och 

berättelser- inte bara inställningar. 

● Allas upplevelser är lika viktiga. 

● Alla upplevelser är lika okej- det finns inga rätt eller fel. 
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Tema 1- Affärsidén (cirka 10% av tiden). 

Syfte - Vad tycker de anställda om affärsidén 

 

Vi vill först få höra om Edringtons affärsidé utifrån era synvinklar. Gärna hur det 

ser ut just nu men framför allt om framtiden.  
 

Nutid 

Efter 

sammanslagninge

n med Maxxium 

Utveckling 

Framtiden, 

Utmaningar  

Dåtid 

Innan 

sammanslagninge

n med Maxxium 

 

 

Stödfrågor 

● Kan ni berätta lite om Edringtons affärside? 

● Hur såg affärsidén ut innan sammanslagningen? Vad har förändrats? 

● Hur ser framtiden ut för Edrington? Vilka utmaningar finns det inom 

alkoholbranschen? 
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Tema 2- Upplevelsen av arbetet (cirka 30% av tiden). 

Syfte - Få fram medarbetarnas upplevelse om hur det är att arbeta på Edrington 

 

Med tanke på er affärsidé hur det är att arbeta på Edrington? Och vad tycker de 

personer i er närhet om eran arbetsplats? 

 

Arbetsmiljö 

Psykisk 

arbetsmiljö 

Verksamhet 
 

Stigmat 

Moraliska 

dimensionen 

 

Person/anställd 

 

 

Stödfrågor 

● Hur är det att arbeta inom alkoholbranschen? 

● Vad anser personer i er närhet om arbetsplatsen?  

○ Om företaget? 

○ Om er anställning? 

● Vad tror ni att andra anställda tycker om er arbetsplats? 

● Hur är synen på alkohol bland de anställda? 

● Har synen på alkohol förändrats sedan påbörjad anställning? 
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Tema 3 - Stiftelsen (cirka 40% av tiden). 

Syfte - Få fram vad företaget gör för de anställda och samhället 
 

Kan ni berätta om stiftelsen? Hur fungerar den? 

 

The Robertson 

trust 

Övrig CSR 

  

Stödfrågor 

● Vad är era uppfattningar om stiftelsen? 

● Hur kommuniceras stiftelsearbetet ut från ledningen? 

● Hur engageras och aktiveras anställda i stiftelsen? 

● Hur är er egen delaktighet? 

■ Är ni själva aktiva, har ni egna förslag? 

● Finns det något mer som företaget gör utöver stiftelsen? 
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Tema 4 - Arbetstillfredsställelse (cirka 15% av tiden). 

Syfte - Påverkar verksamheten de anställdas tillfredsställelse på arbetet 
 

Berätta om vad ni hade för bild av verksamheten när ni sökte jobbet och hur ser den 

ut idag? 

 

Påverkansfaktore

r 

Förändring 

Information  

 

Stödfrågor 

● Hur pratar man på Edrington om alkohol? 

● Vilka faktorer gör att ni trivs med ert jobb? 

● Vilka faktorer gör att ni inte trivs med ert jobb? 

● Vad har förändrats sedan ni blev Edrington?  

● Hur upplever ni informationen kring företagets verksamhet? 

○ Vad, när, hur? 

○ Stämmer det överens med hur det ser ut i “verkligheten”? 
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BILAGA 2 - Mail till respondenterna 
 

Hej! 
  
Vi är två studenter som är inne på vår sjätte och sista termin på programmet för 

Personal - och arbetsvetenskap vid Linköpings Universitet. Vi genomför denna 

termin vårt fördjupningsarbete som ska utmynna i vår kandidatuppsats inom ramen 

för programmet. För detta ändamål har vi etablerat en kontakt med Edrington för 

vår studie. 
  
Syftet med studien är att studera anställdas subjektiva uppfattning om företagets 

verksamhetsidé kring import och export av alkohol. För att uppnå syftet kommer vi 

genomföra workshops på företaget där vi vill ha diskussioner på gruppnivå kring 

företagets verksamhet och affärsidé. 
  
Tidsmässigt kommer workshopen att ta cirka 2,5 timmar och den kommer att spelas 

in. Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast vi 

två som genomför workshopen kommer att ha tillgång till det som spelas in och att 

dina uttalanden kommer att vara anonymiserade när de används i vår uppsats. Ditt 

deltagande i workshopen sker på frivillig basis och du kan när som helst dra dig ur. 
 

Vi hoppas nu på din medverkan och hoppas att resultatet från vår studie ska kunna 

vara till nytta för både dig och oss. 
  
Målsättningen är att genomföra workshopen under början av vecka 16. 
  
Har du några frågor kring studien eller upplägget på vår workshop, hör gärna av dig 

till oss via mail. 
  
Med vänlig hälsning, 
 

Mattias Hagström: matha209@student.liu.se 

Marcus Grapne: margr626@student.liu.se 

 

  

mailto:matha209@student.liu.se
mailto:margr626@student.liu.se
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BILAGA 3 - Etikinformation till respondenterna 
 

Intervjuare 

Vi är två studenter som går sjätte terminen på PA- programmet, Personal- och 

arbetsvetenskap, på Linköpings universitet. Just nu genomför vi vår kandidatuppsats 

där vi genomför fokusgrupper, där materialet från grupperna sedan kommer att 

transkriberas och analyseras.  
 

Syfte 

Syftet med studien är att studera anställdas subjektiva uppfattning om företagets 

verksamhetsidé kring import och export av alkohol. 
 

Konfidentialitet  

Med tanke på att vi fått namnen av din arbetsgivare och att vi genomför intervjuerna 

i grupp finns ingen möjlighet att vara anonym. Vi strävar efter att uppnå en så hög 

grad av konfidentialitet som det är möjligt. Detta innebär att vi inte kommer att 

sammanfatta svaren så att det går att urskilja vem som sagt vad. Materialet som spelas 

in, kommer enbart att bli avlyssnade och transkriberade av oss två, som genomför 

studien. Efter att kandidatuppsatsen är genomförd och godkänd, kommer materialet 

att raderas och dokument att förstöras. 
  
Samtycke 

Intervjuerna är helt frivilliga och kan avbrytas när som helst. Om så sker kommer 

tidigare givna svar att inkluderas i studien endast med respondentens samtycke. 
 

Återkoppling 

Om du vill ha en återkoppling på vad vi kommit fram till i vår undersökning, önskar 

vi att du meddelar mig detta, senast en vecka efter avslutad workshop. 
 

Tack för att Du vill ställa upp och hjälpa oss med detta. 
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BILAGA 4 - Förfrågan om lån av modeller 
 

Mailkonversation med förfrågan om användandet av tre modeller: 
 

Hello Mr Ashforth and Mr Kreiner! 
 

We are two students, currently at Linköping University, Sweden, writing our 

bachelor thesis, using a lot of your work around "Dirty Work", in the business of 

import and export of alcohol in the Nordic countries. 
 

In our work, we would like to use three of your figures, used in some of the articles 

you have written and give them a swedish touch. 
 

We need your permission for this and we have the request of using: 
 

1. From the article "Dirty work and dirtier work", published in march 2014. 

Figure 1 called "examples of physichal, social and/or moral dirty work. Page 87 in 

management and organization review.  
 

2. From the article "How can you do it?" published in july 1999. 
 

Figure 1 called "Classifying Dirty Work Occupations" 

 

3. From the article "Identity Dynamics in Occupational Dirty Work: Integrating 

Social Identity and System Justification Perspectives" published in sep 2006. 
 

Figure 1, a Typology Of Occupational Dirty Work, page 622 in Organization 

Science. 
 

We hope to get a positive response! 

 

Best regards! 
 

Marcus Grapne and Mattias Hagström 

 

Students at Linköping University 

Bachelor program for Human Resource Management and development. 
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Respons 21 april 17.22 

 

Hi Marcus & Mattias: 

I’m glad you found our work helpful to your research! Yes, please feel free to use 

our figures. Best of luck with your thesis! 

Sincerely, 
  
Blake E. Ashforth 

Horace Steele Arizona Heritage Chair 

Department of Management 

W.P. Carey School of Business 

Arizona State University 

Tempe, AZ 85287 

U.S.A. 

(480) 965-0917 (fax: -8314) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


