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I stort sett alla företag hamnar i situationen att 
medarbetare får alkoholproblem. 

Det är inte ovanligt att arbetsgivaren uppfattar 
medarbetaren som duktig, ambitiös och på många 
andra sätt som en tillgång för verksamheten – om 
nu det inte vore för ”det där”. 

Alkoholen. 

Troligtvis har det gått snett vid ett antal tillfällen. 
Kanske i jobbsammanhang eller på en företagsfest. 
Sen ankomst? Frånvaro? Luktar sprit?  

I medelstora och stora verksamheter finns ofta en 
personalavdelning som kopplas in, vilket är bra. Det 
är dock alltid kollegorna och den närmaste chefen 
som först märker att något inte står rätt till. 

 

Kunskapsnivån är tyvärr alldeles för låg kring 
problemet – och det upplevs nästan omöjligt att nå 
fram till personen i fråga. Han eller hon värjer sig, 
anger förklaringar och bortförklarar. Ibland lyser 
lögnerna igenom. Ibland går vi på dem. Men varför? 
Vad är det som rör sig i huvudet?  

Faktum är att det vet inte personen i fråga heller. 
Han eller hon vet ungefär lika lite som du! 

”Skål, ta mig fan!” är den första boken i sitt slag. 
Den är ingen tung faktabok som beskriver ämnet 
som det normalt görs. Det är inte heller någon 
självbiografi. ”Skål, ta mig fan!” är istället en 
insiktsbok skriven direkt till de som har problem – 
just i den situation där de befinner sig. Allvar 
blandas med humor. Igenkänningen är ofta mycket 
hög. 

Förändring kan bara ske om önskan finns. 
Förändring kan bara ske om man förstår var man 
befinner sig.  

 

 

”Skål, ta mig fan!” kan vara ett naturligt verktyg i 
företagets rehabiliteringsplan. 

Ge boken till de med alkoholproblem – och be dem 
att verkligen läsa den. 

Den bör också läsas av de med personalansvar. 
Genom detta får de en större förståelse och står 
bättre rustade att möta situationerna på ett 
insiktsfullt sätt. 

Boken är skriven av Torbjörn Åberg som arbetar som 
verksamhetskonsult med IT-inriktning. Han har själv 
haft problemet men lever idag utan alkohol. 

Tag gärna kontakt om ni önskar mer information. 
Torbjörn föreläser också för medelstora och stora 
företag och organisationer. 

”Den här boken skulle jag ha läst för länge sedan.” 

”Det är precis som om den är skriven just för mig.” 

”Jag har skattat och gråtit mig igenom boken.” 


