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Vad kan jag som arbets- eller studiekamrat göra? 
 

Arbetskamrater 
 
Vid misstanke om risk- eller missbruk, ska man som medarbetare i ett så tidigt skede som 
möjligt, informera sin chef om vad man har iakttagit, gärna dokumentera olika händelser. 
 

Finns misstanke om att kollega är påverkad av alkohol eller droger på arbetstid - informera direkt 
närmaste chef. Detta är speciellt viktigt vid arbete i laborativ verksamhet. Vid behov ring polis 
eller väktare.  
 
Beroende på vilken relation du har till berörd arbetskamrat kan du själv försöka hjälpa genom 
att: 
 

• Bry dig om – även om det uppfattas som att du lägger dig i något du inte har med att 
göra. Det kan hjälpa till att bryta den oförmåga och förtvivlan som många känner inför 
sin situation. 

 
• Visa att du märker att din arbetskamrat finns där och behöver hjälp. Det bästa sättet att 

hjälpa är att visa att hen behövs. 
 

• Ljug inte för att skydda personen då det kan hjälpa personen att fortsätta sitt beteende. 
 

• Ställ krav på att din arbetskamrat ska göra sin del av gruppens arbete. Acceptera inte ett 
förhållande där det råder obalans i arbetsbelastningen på grund av en persons risk- eller 
missbruk. 

 
 
Att du bryr dig och vågar tala om vad du ser och känner innebär inte att du blir ansvarig för att 
lösa din arbetskamrats problem. Du förmedlar hur du upplever situationen här och nu och hur 
du blir påverkad. Ansvaret att lösa problemet vilar på din arbetskamrat. Du kan erbjuda ditt stöd 
– inte mer. 
 
När du tar upp alkohol- eller drogproblem med en arbetskamrat – räkna med att du blir 
avvisad men påpeka att du finns till hands om hen ändrar sig. Visa fortsatt intresse och ta efter 
en tid åter kontakt. 
 

Om du känner dig osäker på hur du skall agera kan du vända dig till prefekt eller chef för 
verksamhetsstöd, skyddsombud, HR eller företagshälsovården för råd. 
 

 
Studiekamrater 
 
Finns misstanke om att studiekamrat är påverkad av alkohol- eller droger på arbetstid – informera 
direkt närmaste lärare. Detta är speciellt viktigt vid arbete i laborativ verksamhet. Vid behov ring 
väktare eller polis. 
 

• Bry dig om är det första och kanske viktigaste du kan göra som kamrat till någon du 
tror har begynnande alkohol- eller drogproblem. Att bry sig är att visa omtanke. 
Under studietiden är man ofta fördelade i olika grupparbeten bland annat när det gäller 
laborationer och projekt. Om någon i gruppen inte fullgör sina åtaganden på grund av 
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sina alkohol- eller drogvanor påverkar det inte bara individen utan hela gruppen. Detta 
skall aldrig accepteras. Genom att ljuga eller täcka upp för personen löser man inte 
problemet. 

 
• Räkna med att du kan bli avvisad. Det är dock en hjälp för personen att du 

uppmärksammar det du ser och känner. Ofta bidrar det till en förändring. 
 

• Som studiekamrat bör du ta ett samtal med personen ifråga och förklara hur du själv ser 
på situationen. Ingen kan säga att det du ser, känner eller hur det påverkar dig är fel. 
Det är av yttersta vikt att prata med kamraten inte om den. 

 
• Skulle du som student misstänka att en föreläsare eller anställd är påverkad under 

arbetstid bör du ta kontakt med dennes chef omgående. Känner du dig osäker inför 
detta kan du vända dig till din studentkår. 

 
Behöver du som student hjälp eller råd i frågor kring alkohol och drogvanor kan du vända dig 
till Studenthälsan eller den studiesocialt ansvarige vid din studentkår. Du kan också få tips och 
råd innan du tar ett eventuellt samtal med kamrat.  
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