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ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the alcohol-culture within the restaurantbusiness.
Our main questions were:

What is the personnel in the restaurantbusiness´ attitude towards:

• Alcohol and its consumption?
• The function of alcohol in the society?
• The function of alcohol among the staff?
• Drinkinghabits among the staff?
• Being at risk of alcoholabuse?
• Alcoholpolitics?

To answer these questions we did a both quantitative and qualitative study. We handed out 50
questionnaires in 16 different restaurants. From these we choose three people to interview.
The study shows criticism against the Swedish system for regulation of distribution and
consumption of alcohol and support for more liberal alcoholpolitics. The results also show
that personnel in the restaurantbusiness drink in a different way than what is common in
Sweden. They often drink at several occations every week, rahter than only at weekends.
Drinking during work-hours was not frequent, but an after-work-beer was common. From
time to time they get drunk together, but we found no evidence that this behaviour is more
common in the restaurant business than in the swedish society at large. Still the personnel
define themselves being at risk for alcoholrelated problems.
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1. INLEDNING

1.1 Problemformulering

Den svenska alkoholkulturen är vida beryktad för att innebära ett oproportionerligt

helgsupande samt en hög spritkonsumtion i förhållande till öl och vin (Edwards, 1996). Det är

den kultur vi svenskar växt upp i och fostrats till att anse normal. När vi åker utomlands kan

vi hamna i något av en kulturchock, då vanor och lagar där ofta är helt annorlunda. Det är

också kanske först då man till fullo inser att det finns andra sätt att förhålla sig till alkohol än

det svenska, och att vi som besökare representerar en minoritet med ett för det landet

avvikande sätt att dricka. Ryckta ur vårt sammanhang blir vi avvikare, och många gånger ses

svenskarnas alkoholkonsumtion utomlands inte med blida ögon av ortsbefolkningen.

Det finns dock avvikande kulturer inom det svenska samhället. Grupper som har ett annat sätt

att förhålla sig till alkohol än det traditionellt svenska av olika orsaker. Man talar ofta om att

olika samhällsklasser dricker på skilda sätt. Skillnader finns också mellan unga och äldre, och

inte minst mellan könen. En del av dessa grupper dricker mer eller på ett annat sätt än andra,

men de kan också särskilja sig genom avvikande attityder och förhållningssätt till alkohol.

Vissa yrkesgrupper brukar anses ha en speciell alkoholkultur som innebär en överdriven

konsumtion av alkohol, och tangerar till vad den genomsnittlige svensken skulle anse vara

missbruk. Arbete och alkohol hör vanligtvis inte ihop i den svenska alkoholkulturen. Bruket

av alkohol har blivit en symbol för passagen mellan arbete och fritid (Hilte, 1999). Enligt

myten är yrkesgrupper såsom skådespelare, författare, konstnärer, journalister och personal

inom restaurangbranschen exempel på grupper som bryter mot denna traditionella svenska

uppfattning, och överlag dricker mer och oftare än gemene man.

Personal inom restaurangbranschen jobbar dagligen med alkohol omkring sig. Man föreställer

sig att detta skulle innebära en oemotståndlig frestelse. Med det grundmurade svenska

synsättet att ökad tillgång till alkohol leder till ökat missbruk, är det kanske inte konstigt att

myten kring restaurangpersonal bildats. Kanske tänker man sig också att en speciell ”typ” av

människor söker sig till restaurangbranschen, de som lockats av sena nätter och öl, vin och

sprit som ständigt är i omlopp.
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Har man en speciell inställning till alkohol för att kunna arbeta i restaurangbranschen? Hur

påverkas man av att ständigt omges av alkohol och dess försäljning, och vad innebär det för

ens egen alkoholkonsumtion? Vad innebär det för ens attityd till alkohol och alkoholpolitiska

åsikter? Anser man sig tillhöra en riskgrupp och i så fall varför? Innebär den kultur som råder

att man accepterar bruk av alkohol under arbetstid, och att man kommer bakfull till jobbet?

Var går gränsen, finns det någon typ av social kontroll inom personalgruppen och hur

fungerar den? Fyller alkoholen en viktig funktion för gemenskapen i personalgruppen?

Restaurangbranschen är en bransch som vi alla känner till, men få av oss vet hur det ser ut

bakom kulisserna. Att alla kan relatera till denna bransch gör den extra intressant att titta på. I

undersökningen utgår vi från personalens perspektiv, för att på så sätt bilda oss en uppfattning

om den alkoholkultur som råder i den specifika yrkesgruppen. Vi tittar framförallt på de

sociala, kulturella och politiska aspekterna. Vi använder oss av begreppen alkoholkultur,

social kontroll , riskgrupp, stämpling, sociala rum, kulturella normer samt alkoholens sociala

och positiva funktion i samhället och i mindre grupper.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur alkoholkulturen inom restaurangbranschen ser ut.

Frågeställningar som vi avser att besvara är:

q Vilken inställning har restaurangpersonal till alkohol och dess konsumtion?

q Hur ser restaurangpersonal på alkoholens funktion i samhället?

q Vilken funktion har alkoholen i personalgruppen?

q Hur ser drycksvanorna ut i restaurangbranschen?

q Anser sig restaurangpersonal tillhöra en riskgrupp för alkoholmissbruk?

q Vilka attityder till alkoholpolitik finns bland restaurangpersonal?

1.3 Metod och urval

1.3.1 Upplägg

Vår studie är en icke-experimentell fallstudie med både kvantitativa och kvalitativa inslag.

Syftet med en fallstudie är att ge en beskrivning av ett socialt system och utveckla en
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helhetsförståelse. Vår inriktning är induktiv, vilket innebär att vi inte hade några större

kunskaper om restaurangbranschens alkoholkultur sedan tidigare (Halvorsen, 1992). Vårt mål

var att förutsättningslöst bilda hypoteser om, och förståelse för alkoholkulturen utifrån de

anställdas perspektiv.

Genom en förklaringsmodell förklarar man vilka mekanismer som orsakar ett visst beteende

hos en människa (Halvorsen, 1992). För att kunna förstå och beskriva alkoholkulturen inom

restaurangbranschen ur de anställdas perspektiv, valde vi att få deras egen bild förmedlad till

oss genom enkäter och intervjuer. Deltagande observation anser vi inte hade gett oss en

rättvisande bild, eftersom vi inte hade kunnat observera ”bakom kulisserna”. Vi har fått

alkoholkulturen beskriven för oss genom att vi ställt frågor kring beteende, handling, attityder

m.m. Vi har dock ej frågat om varför de tror att de handlar på ett visst sätt. Istället har vi valt

att genom olika teoretiska utgångspunkter själva försöka förklara deras handlingar.

Primärdata har vi själva samlat in genom att använda två datainsamlingsmetoder. Kvantitativa

enkäter och kvalitativa intervjuer. Detta kallas metodtriangulering (metodkombination)

(Halvorsen, 1992). Den kvalitativa undersökningen, intervjuerna, var en uppföljning av den

kvantitativa, enkäterna. Syftet med att göra en metodtriangulering var att utnyttja den

kvalitativa metoden för att tränga djupare in i materialet, och uppnå en bättre förståelse av det

insamlade kvantitativa materialet. Möjligheten att göra en kvalitativ studie som grundar sig på

en kvantitativ ger en nyansering av det insamlade enkätmaterialet. Vi använde oss av

standardiserade och strukturerade enkäter. Det innebär att frågorna presenteras systematiskt,

samt att svarsalternativen är slutna (se bilaga 1). Detta har gjort det lätt att jämföra svaren

mellan olika enkäter. Alla som fyllt i enkäten har fått samma information, och fått svara på

samma frågor. Enkäter medför att vi kan ställa frågor som berör just det vi vill veta.

Nackdelen är att vi kan ha missat information genom att ej ställa någon viss fråga, och genom

att vi haft slutna svar. Intervjuerna var standardiserade men ostrukturerade dvs.

färdigformulerade frågor utan några fasta svarsalternativ (se bilaga 2). Intervjuerna varade i ca

30 minuter och spelades in på band. En intervju genomfördes på den intervjuades arbetsplats i

enskilt rum. De andra två genomfördes hemma hos Sara. Vi tror inte att intervjuplatsen har

påverkat undersökningens utfall eftersom de alla utförts i en ostörd miljö, vilket vi anser vara

det viktigaste. Intervjuerna genomfördes i samtalsform, men vi styrde dem utifrån vår

intervjumall. Nackdelen med standardiserade intervjufrågor är att intervjupersonen kan

tvingas in i vårt tankesätt. Vi anser dock att våra öppna svar medför att intervjupersonen kan
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uttrycka och fördjupa sina åsikter med sina egna ord. Vi har inte skrivit ut intervjuerna i deras

helhet utan endast de citat vi använt oss av. Sekundärdata har varit litteratur och artiklar från

olika vetenskapliga tidskrifter.

1.3.2 Urval

Vi har valt att göra en stickprovsundersökning med både styrt och slumpmässigt urval.

Angående enkäterna använde vi oss av styrt urval när det gäller restaurangerna, men

slumpmässigt urval när det gäller vilka som fyllde i enkäterna. Vi ansåg oss inte kunna styra

vilka enskilda individer som skulle fylla i enkäterna, och valde istället att styra valet av

restaurang. Vi eftersträvade ett brett restaurangsortiment, allt från lunch-pizzerian till den mer

exklusiva kvällsrestaurangen, vilket vi anser att vi uppnått. Vårt mål var att dela ut 50 enkäter

och utifrån dessa välja tre intervjupersoner. Under tre dagar gick vi omkring till 16 st

restauranger i centrala Lund, och frågade om de som var i tjänst just då kunde fylla i enkäten.

Vi stannade i regel kvar och väntade medan enkäterna fylldes i. Personlig närvaro innebar att

vi kunde underlätta förståelsen av vissa frågor och på så sätt undvika eventuella missförstånd.

Vår närvaro innebar även ett minskat bortfall. På fyra restauranger lämnade vi ett antal

enkäter och hämtade dem ifyllda dagen därpå. Vi fick i snitt 3-4 enkäter från varje ställe. Vi

delade ut och fick tillbaka 51 enkäter, varav tre ej gick att använda. På dessa tre hade

personerna i fråga glömt att fylla i frågorna på baksidan. De enkäterna är ej medräknade i

resultatet, eftersom vi ville ha samma antal svarande på alla frågor. En snabb genomgång av

de tre enkäterna visade att de ifyllda svaren ej avvek från majoriteten. Det hände vid några få

tillfällen att en tillfrågad inte ville fylla i enkäten med motivet att han inte hade tid. Vi anser

att detta bortfall inte har gjort någon inverkan på undersökningens utfall, då vi trots detta fick

minst en enkät ifylld på varje restaurang vi besökte.

Sista frågan på enkäten var om de tillfrågade kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. På

detta sätt fick vi 20 eventuella intervjupersoner. Efter att ha sammanställt enkäterna började vi

välja ut intervjupersoner. Vi valde tre personer som arbetade på restauranger med olika

inriktning. Vi tittade även på deras enkätsvar och jämförde med majoritetens svar. Detta då vi

ville att intervjupersonerna skulle vara så representativa som möjligt för resten av gruppen. I

avhandlingen har vi inte angett vem av de intervjuade som säger vad eftersom vi vill att de

ska representera en gemensam grupp, och inte sig själva som individer. Intervjupersonerna

och deras arbetsplaster beskrivs nedan:
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1. Man 49 år, lång erfarenhet av alkoholförsäljning både i Sverige och utomlands.

Restaurangen är framförallt en lunchrestaurang men serverar även à la carte. Kvällstid är

det vanligt att gäster kommer för att umgås och dricka alkohol. Det finns ingen möjlighet

till dans. Detta är vad vi skulle vilja betrakta som ett ”gå ut och ta en öl” – ställe.

2. Man 22 år, arbetat i branschen några år både i Sverige och utomlands. Restaurangen är

framförallt en nattklubb, men fungerar även som nöjesställe då de bl.a. anordnar

konserter. Serverar både lunch och à la carte. Detta är vad vi skulle vilja betrakta som ett

”gå ut och festa” – ställe.

3. Kvinna 24 år, arbetat i branschen i några år. Restaurangen bedriver framförallt

caféverksamhet men serverar även alkohol. Serverar frukost, lunch och à la carte. Detta är

vad vi skulle vilja betrakta som ett ”fika” – ställe”.

1.3.3 Tillförlitlighet och källkritik

Vårt mål var att undersöka hur alkoholkulturen inom restaurangbranschen ser ut. Vi valde

därför att tillfråga den grupp som direkt berörs av detta dvs. restaurangpersonal. Att vi valde

personal från ett flertal olika restauranger anser vi påverkar tillförlitligheten positivt. När vi

sammanställde enkät och intervjuformulär, frågade vi oss hela tiden varför vi tog upp just

dessa frågor och om de skulle kunna ge oss användbara svar. Vi har försökt bortse från våra

eventuella fördomar kring alkoholkulturen inom restaurangbranschen när vi formulerat

frågorna, men omedvetet kan dock det ha påverkat utformningen. Vi anser att validiteten är

hög eftersom vi tillfrågat rätt målgrupp och ställt relevanta frågor. Vid undersökningens

genomförande fick vi utifrån de tillfrågade uppfattningen att enkäten var lättförståelig, vilket

även det medför en hög tillförlitlighet. Även intervjuerna fungerade bra och de intervjuade

verkade känna sig fria att uttrycka sina åsikter. Reliabiliteten påverkas av hur mätningarna

utförs. Vi har under hela undersökningen försökt ha ett professionellt förhållningssätt. Alla

som fyllde i enkäten fick samma information om undersökningens syfte. När vi lämnade ut

enkäterna var vi i regel närvarande under tiden då de fylldes i. Detta medförde att vi kunde

svara på eventuella frågor och då undvika eventuella missförstånd. Det kan hända, i både

enkäter och intervjuer, att de tillfrågade svarar på ett sätt som de tror att vi vill höra. Vi anser

dock att vi minskat den risken genom att både enkäter och intervjuer är anonyma i rapporten

(Halvorsen, 1992).

Det har varit svårt att hitta litteratur som handlar om alkoholkultur inom restaurangbranschen.

Det enda vi funnit som direkt berört vårt ämne är några artiklar ur olika medicinska
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tidskrifter. Ingen av dessa rör dock de svenska förhållandena, och vi har därför valt att endast

referera till dem i avsnittet tidigare forskning. Övrig litteratur har mer övergripande behandlat

tex. kulturella normers påverkan på individen, alkoholens funktion och svenska

dryckesmönster. En del av denna litteratur är av äldre årgång, men det vi refererar till anser vi

vara oberoende av när det är skrivet.

1.3.4 Analys

Syftet med vår analys är att komma fram till förklaringar och öka förståelsen för

alkoholkulturen inom restaurangbranschen. Genom det insamlade materialet belyser vi

problemställningen och drar slutsatser (Halvorsen, 1992).

Enkätmaterialet har vi bearbetat i dataprogrammet Excel 97. Vi har därigenom kunnat

sammanställa svaren på ett överskådligt sätt. Utifrån de olika tendenser som

enkätsammanställningen visade på, utformade vi en intervjumall. Vi började med andra ord

skapa oss en uppfattning och förståelse redan i enkäterna, för att sedan genom intervjuerna

fördjupa oss i vissa frågor och uppnå en ännu bättre förståelse (ibid.).

När vi gått igenom enkät- och intervjumaterialet har vi gjort en helhetsanalys genom att bilda

oss ett allmänt intryck av hur alkoholkulturen inom restaurangbranschen ser ut. I den löpande

texten har vi lagt in ordagranna citat från intervjuerna som illustrerar de huvudintryck som vi

fått. Vi vill på så vis få fram den bild som de intervjuade förmedlat till oss. I texten kopplar vi

citat till olika teoretiska utgångspunkter för att öka förståelsen. Vi använder oss framförallt av

citat från intervjuerna och inte så mycket av enkäterna. Detta beror på att vi ser intervjuerna

som en fördjupning av enkäterna. I slutet av varje kapitel drar vi slutsatser av det vi kommit

fram till, i en sammanfattande reflektion. Det har ibland varit svårt att dra slutsatser från vårt

insamlade material då vi inte haft något att jämföra med. Är det tex. mycket eller lite att 8 av

48 anser att det är okej att ta 1-2 öl under arbetstid? Vi har i dessa fall försökt jämföra med

eventuell statisktik vi funnit i litteraturen, och i annat fall använt oss av sunt förnuft.

1.4 Tidigare forskning

Det är en vedertagen sanning att det dricks mycket inom restaurangbranschen. I vissa fall

konstateras det som ett självklart faktum, en uppfattning som inte behöver stödjas av
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vetenskapliga undersökningar. Börjar man skrapa på ytan visar det sig dock att det finns få

vetenskapliga belägg för att det faktiskt förhåller sig så. Det finns överhuvudtaget mycket

knapphändigt med forskning på området. Vad detta beror är svårt att säga. Kanske just för att

det är en sådan allmänt accepterad föreställning att man inte i första hand ifrågasätter den. Vi

har dock funnit ett antal norska och amerikanska undersökningar som belyser området ur

olika vinklar. Samtliga konstaterar liksom vi att många myter florerar kring ämnet men att

mycket lite egentligen är skrivet.

1.4.1 Tillgänglighetsteorin

Skog (1990) menar att just eftersom ovan nämnda myter finns i en population bildas normer

inom branschen att det är tillåtet att dricka mycket. Kulturella normer i restaurang- och

hotellbranschen kan därför tillåta större konsumtion än andra. Tillgänglighetsteorin innebär att

ju lättare det är att komma åt en viss drog, desto mer kommer drogen användas i en given

population. Skog menar att ett normalt bruk av alkohol i befolkningen är en förutsättning för

att missbruk ska kunna förekomma. Ju fler som normalkonsumerar, desto fler som missbrukar

i en given kultur. Om alkohol är lättillgängligt för personal inom restaurangbranschen

kommer det användas mer frekvent, och enligt tillgänglighetsteorin leder detta också alltså till

fler alkoholrelaterade problem.

1.4.2 Dryckesvanor och dess orsaker i restaurangbranschen

En av de få undersökningar som visar på att personal inom restaurangbranschen faktiskt har

en större konsumtion av alkohol än gemene man är en norsk rapport från 1994. Svein Larsen

har tre förslag till tolkningar av sitt resultat:

1. En större tillgänglighet till alkohol, både en faktiskt fysiskt tillgång och en psykologisk

tillgång. Med den psykologiska tillgången syftar han på att eftersom branschen till stor del

är beroende av alkoholkonsumtion rent ekonomiskt, finns det en positiv och tillåtande

attityd till alkohol.

2. Restaurangbranschen attraherar en speciell typ av människor som redan innan de började

jobba hade en högre konsumtion än gemene man. Detta innebär alltså att personalen är en

särskild selektion ur totalbefolkningen.

3. Arbetsförhållandena i sig är sådana inom restaurangbranschen att de alstrar en stor

konsumtion av alkohol. Sådana faktorer skulle kunna vara oregelbundna arbetstider, sena

kvällar, arbetsrelaterad stress, dåligt emotionellt stöd på arbetsplatsen och även alienation.
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Det är ett välkänt faktum att anställda måste relatera till många individer under arbetstid

och denna interaktion innebär i vissa fall konfrontation med gäster. Alkoholkonsumtionen

skulle alltså kunna vara ett sätt att koppla av, både under och efter arbetstid.

(Larsen, 1994)

1.4.3 Orsaker till att personal i restaurangbranschen dricker mer

En annan norsk undersökning från 1995 utgår ifrån antagandet att personal i

restaurangbranschen dricker mer än andra (hänvisar till medicinsk forskning som visar på hög

förekomst av levercirrhos och alkoholrelaterad cancer inom restaurangbranschen), och

inriktar sig på att ta reda på vilken roll social modelling och strukturella faktorer spelar för

högkonsumtion av alkohol. De undersökte tre strukturella faktorer; arbetstider, typ av

arbetsplats och arbetsplatsens policy angående alkohol. De undersökte också tre modelling-

faktorer; den frekvens med vilken arbetskamraterna gick ut tillsammans efter jobbet,

frekvensen med vilken arbetskamraterna tog en öl efter jobbet på arbetsplatsen samt den

upplevda pressen att dricka. Den starkaste faktorn som kunde förutsäga hög konsumtion av

alkohol var arbetskamrater som dricker vid arbetsdagens slut, följt av arbetskamrater som går

ut efter jobbet och sedan upplevda pressen att dricka. Av de strukturella faktorerna var bara

arbetsplatsens alkoholpolicy signifikant för en hög konsumtion (Kjaerheim et al, 1995).

1.4.4 Faktorer som påverkar alkoholkonsumtionen på arbetsplatsen i allmänhet

Två amerikanska undersökningar av Ames, Grube och Moore har inriktat sig på dryckesvanor

i samband med tillgänglighet till alkohol, dryckesnormer och social kontroll på arbetsplatser i

allmänhet, alltså inte specifikt för restaurangbranschen. De konstaterar att det finns slående

skillnader i alkoholkonsumtion mellan olika arbetsplatser, och att detta bevisar att

arbetsmiljön påverkar dryckesnormer och dryckesvanor. De påpekar också att ett

dryckesbeteende som anses normalt på en arbetsplats, kan anses avvikande och

dysfunktionellt i samhället i stort. När en person träder in i den kulturella domän en

arbetsplats utgör socialiseras de till de kulturella normerna kring alkoholkonsumtion vare sig

de väljer att följa dem eller inte. I likhet med den tidigare nämnda norska undersökningen

kommer de fram till att närmaste arbetskamratens och de andra arbetskamraternas

dryckesvanor i hög grad påverkar individen. De konstaterar också att gifta personer löper

mindre risk att bli högkonsumenter av alkohol (Ames och Grube, 1999 och Ames, Grube och

Moore, 2000).
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1.4.5 Medicinsk forskning

Medicinsk forskning tyder på att personal inom restaurangbranschen är en riskgrupp för

alkoholrelaterade sjukdomar. De har en hög dödlighet i levercirrhos, ökad risk för

alkoholrelaterad cancer och löper högre risk för alkoholism än övrig befolkning (Plant 1987;

Parker, 1992; Kjaerheim och Andersen, 1993; Larsen 1994). Manliga arbetare inom

branschen råkar ut för plötsliga dödsfall 60 % oftare än normalbefolkningen, vilket möjligen

kan ha alkoholrelaterade orsaker (Borgan och Kristoffersen, 1986). Det finns dock

motsvarande undersökningar som säger motsatsen, t.ex. konstateras att servitriser i Norge inte

löper större risk att drabbas av alkoholrelaterad cancer (Kjaerheim och Andersen, 1994).

Detta kan tyda på en könsbunden skillnad.

1.5 Fortsatt framställning

Vi kommer i kapitel 2 att diskutera restaurangpersonal som riskgrupp för alkoholmissbruk. Vi

använder oss där av begreppen social kontroll och stämpling. I kapitel 3 diskuterar vi varför vi

dricker alkohol. Vi tar upp alkoholens funktion, kulturella normer och berusningsbeteende.

Kapitel 4 handlar om dryckesvanor. Där jämför vi det typiskt svenska sättet att dricka med

restaurangpersonalens. I kapitel 5 beskriver vi olika alkoholpolitiska varianter och drar

paralleller till de attityder vi funnit i vår undersökning. I slutet av varje kapitel sammanfattar

vi vad vi kommit fram till i en reflektion. I avslutningskapitlet 6 knyter vi samman rapportens

olika delar och öppnar upp för nya tankegångar.

2. RESTAURANGPERSONAL SOM RISKGRUPP

Restaurangbranschen skapar mötesplatser för både arbete och fritid, och mycket av dagens

sociala umgänge äger rum på restauranger. Bruket av alkohol har blivit en symbol för

passagen mellan arbete och fritid (Hilte, 1999). Vad händer då när arbetet innebär en ständig

hantering av alkohol, hur påverkar detta den anställde? Personal inom restaurangbranschen

förutsätts ofta tillhöra en riskgrupp för att utveckla alkoholmissbruk. Vad anser de själva om

detta?
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2.1 Riskgrupp

79% av de tillfrågade anser att anställda inom restaurangbranschen tillhör en riskgrupp för att

utveckla alkoholmissbruk. Detta bekräftas av intervjuerna: ”Jag tror absolut att

restaurangfolk är i större riskzon.” ”Ja det är en riskgrupp. Jag ser det som ett stort

problem.” Anledningen till detta beror enligt intervjupersonerna både på tillgängligheten och

på den höga acceptansen av alkoholkonsumtion. En intervju person menar:

”Det finns en obegränsad tillgång på alkohol även om man inte dricker under arbetstid.

Den fria tillgången är avgörande. Man hanterar alkohol varje dag så man tänker inte

riktigt på när man dricker för mycket eller för regelbundet. Det är inget ovanligt att folk

kommer bakfulla till jobbet.”

En annan säger: ”All personal dricker mycket. Det pratas ofta om hur mycket man drack, hur

full man blev och det är accepterat.” Antalet människor som riskerar att utveckla ett missbruk

bestäms av alkoholens roll i det sociala livet (Leissner, 1997). Inom restaurangbranschen

spelar alkohol en stor roll, och enligt Leissner skulle alltså de anställda därför kunna tillhöra

en riskgrupp. Detta bekräftas av statistik över dödlighet i levercirrhos där manliga

restauranganställda intar topposition bland Sveriges yrkesgrupper.

Flertalet restauranger har ambitionen att kombinera god lönsamhet med ansvarfull

alkoholhantering. Mats Hulth (2000) vd för Sveriges hotell- och restaurangägare (SHR)

menar att det är viktigt att ta ansvar för alkoholförsäljningen, men att det även är viktigt att ta

ansvar för den personal som hanterar alkoholen. Denna grupp är en klar riskgrupp vad gäller

alkoholmissbruk. Nyktra arbetsplatser är en viktig arbetsmiljöfråga för branschen. I samarbete

med Alna (Arbetslivets egen resurs i alkohol- och drogfrågan) utbildar SHR sin personal i

alkoholhantering. Som ett inslag i utbildningen förbinder sig personalen att inte dricka alkohol

på arbetstid, samt att inte servera alkohol till minderåriga eller märkbart berusade personer.

2.2 Social kontroll

Social kontroll förekommer på olika nivåer i vårt samhälle. Den informella sociala kontrollen

innebär att människor, genom att de länge haft vardagliga sociala relationer till varandra,
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samtidigt utövar kontroll över varandra. De reagerar  med andra ord på vad de andra gör.

Sociala  normer bekräftas och upprätthålls genom öppna och tydliga reaktioner. Kontrollen är

dock inte det huvudsakliga syftet med att bygga upp sociala relationer. En reaktion på en

handling tar sin utgångspunkt i en kunskap om individen som utfört handlingen. Formell

social kontroll innebär att instanser som har kontroll som huvudsaklig uppgift, tex. polis och

socialarbetare, ser till att befolkningen håller sig till lagar och regler. Den formella kontrollen

anpassas ej till den enskilde individens behov och förutsättningar, eftersom den utförs av

främlingar. Hotet om att förlora vänskap eller kärlek är ett effektivt sätt att få någon att tänka

om. Detta fungerar ej vid formell social kontroll, eftersom där inte finns några relationer

mellan kontrollinstansen och individen (Goldberg, 2000).

Den informella sociala kontrollen fyller en viktig funktion vid uppmärksammandet av ett

eventuellt missbruk. Både när det gäller familjesituation och arbetssituation är den informella

sociala kontrollen viktig för att få någon att tänka om, angående tex. sin alkoholkonsumtion.

Enligt den svenska arbetsmiljölagstiftningen bör arbetsgivaren numera utarbeta en

alkoholpolicy och en handlingsplan för hur företaget och medarbetare ska agera om missbruk

upptäcks på arbetsplatsen. Våra enkäter visar på att det huvudsakligen är chefen som säger

ifrån vid misstanke om ett eventuellt missbruk. Annan personal säger också ofta ifrån, om än

ej lika ofta som chefen.

Majoriteten av de tillfrågade menar att det är svårare att upptäcka ett missbruk hos någon

anställd i restaurangbranschen än i övriga branscher. Detta beror till stor del på att hög

alkoholkonsumtion är så accepterat enligt intervjupersonerna:

”I och med att alla i restaurangbranschen dricker så regelbundet så tror jag inte att

man ser det lika tydligt. Alla kanske dricker lika mycket men vissa personer går över

gränsen, men det är rätt svårt att se vem som går över gränsen förrän det har gått rätt

långt. Det blir svårt att upptäcka för kollegor.” ”Det är svårt att upptäcka missbruk

eftersom det är så accepterat att dricka och man skämtar bort det. Folk skrattar när

någon berättar att man inte minns något för att man varit konstant full.”
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2.3 Stämpling

Att hela tiden höra att man tillhör en riskgrupp för att utveckla alkoholmissbruk, påverkar

synen på sig själv som eventuell riskgrupp. Processen kan liknas vid Goldbergs

stämplingsteoretiska modell gällande missbrukare. När man får höra att man tillhör en

riskgrupp för missbruk, dvs. en avvikargrupp, kan man reagera på olika sätt. En del tar direkt

avstånd från vad de hört och känner inte igen sig i beskrivningen som ges. Andra tar till sig

det de får höra och börjar se sig själv som en i riskgruppen. Blir man hela tiden matad med att

man tillhör en riskgrupp, är det lätt att efter ett tag anse att man faktiskt gör det. Att tillhöra en

riskgrupp blir en del av självbilden. För att få självbilden bekräftad börjar individen dricka på

ett sätt som är förknippat med att tillhöra en riskgrupp. Grupptillhörigheten kan även bli en

ursäkt för att få dricka. Beteendet styrs av den negativa självbild som individen vill få

bekräftad. Individen är nu medveten om de kulturella normer hon bryter mot, och detta stadie

kallas sekundär avvikelse. I nästa stadie är individen inne i avvikelsespiralen, som består av

stämpling – negativ självbild – sekundär avvikelse – misslyckande enligt kulturella

definitioner – stämpling osv. (Goldberg, 2000). Många gemenskapssymboler tex. alkohol

ligger nära att kunna bli föremål för missbruk. Bruk och missbruk verkar motsvaras av

gemenskap och brist på gemenskap (Johansson, 1998).

En normförändring som vi kan se i samhället är att ansvaret för kontroll av konsumtion

övergår alltmer från samhället till individen (Goldberg, 2000). Detta är en tendens som vi ser

även i våra enkätsvar. 73% av de tillfrågade menar att det är var och ens eget ansvar att se till

att alkoholkonsumtionen ej blir ett problem.

2.4 Reflektion

Personal inom restaurangbranschen förutsätts ofta tillhöra en riskgrupp för alkoholmissbruk.

Det finns undersökningar gjorda som visar på att det faktiskt är så, men ingen av dem

behandlar svenska förhållanden (med undantag av medicinsk forskning). Majoriteten av de

tillfrågade anser sig tillhöra en riskgrupp. Att de har denna uppfattning kan bero på att det

faktiskt är så, men det kan även bero på att de av omvärlden ses som en riskgrupp. De har då

tagit till sig denna avvikaridentitet genom en stämplingsprocess.
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Inom personalgruppen råder viss form av informell social kontroll, som fyller en viktig

funktion vid uppmärksammandet av ett eventuellt missbruk. Trots detta menar de tillfrågade

att det är svårare att upptäcka missbruk hos någon som är anställd i restaurangbranschen än i

övriga branscher. Anledningen är den höga acceptansen av alkoholkonsumtion.

3. VARFÖR DRICKER VI ALKOHOL?

Största delen av den vuxna svenska befolkningen dricker alkohol i vissa situationer.

Alkoholen som dryck har funnits länge i den svenska traditionen och är väl accepterad.

Samtidigt som vi lär oss att dricka snaps till midsommar, så blir vi matade med information

om hur farlig alkoholen kan vara, och att vi bör minska totalkonsumtionen i Sverige. Vilken

funktion fyller alkoholen och varför beter vi oss som vi gör när vi har druckit? Vilken bild får

man av alkohol när man under sin arbetstid omges av berusade personer?

3.1 Kulturella normer

Det sägs ofta att dagens samhälle är individualistiskt. Individen står i centrum och har ett

flertal olika valmöjligheter, motsatsen anses vara det kollektiva samhälle man levde i förr.

Kulturella studier visar dock att vi även i dag är bundna till kulturella normer. Ett exempel på

detta är drycker som ofta är förknippade med social samvaro, vilket gäller såväl alkohol som

kaffe. Olika drycker passar i olika situationer. I samhället finns kulturella normer angående

alkohol, och som individ måste du förhålla dig till den kulturella normen samt till kollektivet

(gruppen du befinner dig i). Likaså måste kollektivet förhålla sig utifrån normen till den

enskilde individen. Enligt Ingegerd Sigfridsson (1998) finns det tre olika förhållningssätt när

det gäller kulturell norm och gemenskapen till kollektivet. I två av förhållningssätten

accepteras normen men individen förhåller sig olika till drycken. I det tredje sättet accepteras

ej normen och individen avstår då även från gemenskapen som finns i gruppen (se figur).
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1 a) tycker om

dricker    b) lär sig tycka om

accepterar    c) gillar egentligen inte

Kulturell norm dricker inte 2 a) motiv som accepteras

   b) avviker utan problem

accepterar ej dricker inte 3 a) utesluter sig själva

   b) utesluts av gruppen

(Sigfridsson, 1998)

Det är svårt att för en längre tid arbeta i en miljö vars kulturella norm man inte accepterar

(punkt 3 i figuren). För att kunna arbeta på en restaurang bör du alltså acceptera den kulturella

norm gällande alkohol som finns där. Du kan dock förhålla dig till normen på olika sätt.

Under arbetstid tillhör personalen oftast den grupp som accepterar normen men inte dricker

(punkt 2). På fritiden går många över till att tillhöra gruppen som accepterar normen och

dricker (punkt 1), men du kan även välja att inte dricka på fritiden. Våra enkäter visar att det

är helt accepterat att som nykterist arbeta inom restaurangbranschen (punkt 2b). På vissa

restauranger händer det att personalen dricker tillsammans med gästerna (punkt 1). Vår

uppfattning utifrån enkäterna är dock att detta ej är vanligt förekommande. Även som gäst

måste du acceptera normen för att kunna tillhöra gemenskapen. Gruppens gemensamma mål

blir att dricka alkohol. För att delta i detta mål väljer många att dricka samma dryck som

majoriteten, även om de egentligen inte tycker om det (punkt 1c). Många lär sig att tycka om

drycken för att passa in (punkt 1b). Valet att inte dricka måste ofta motiveras för att det ska

anses vara okej (punkt 2a). Kulturella normer ändras över tid och man kan idag se en

förändring mot att alkoholkonsumtion accepteras i allt fler situationer (Goldberg, 2000). Detta

bekräftas av våra intervjupersoner: ”Det har blivit mer accepterat att dricka mitt i veckan rent

generellt”.

3.2 Alkoholens funktion

I våra enkäter framkommer att alkoholen har en viktig funktion för det sociala umgänget och

för gemenskapen. Enligt Göran Johansson (1998) har alkoholen endast en legitim funktion,
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och det är som symbol för nödvändig gemenskap och tillit. Alkoholen ska inte generera någon

gemenskap utan bara uttrycka och symbolisera den gemenskap som redan finns i gruppen. Då

gemenskap och tillit saknas tar andra dryckesformer över. Det kan tex. handla om

”underlättande drickande” vilket innebär att man dricker för att lättare passa in i den grupp

som man känner sig hemma i. En annan dryckesform är lindrande drickande där alkoholen

ersätter gemenskap och tillit. Vedergällande drickande kan ses som en protest mot samhället.

Här vill individen visa sitt utanförskap till skillnad mot underlättande drickande då han vill

komma in i samhället/gruppen.

Alkoholen dricks för att påvisa en gemenskap i gruppen. Gemenskapen förstärks ytterligare

av att alla dricker samma/liknande sorts dryck. Samma sak gäller tex. kaffe. Det hela kan

liknas vid en dryckesritual med vissa obligatoriska moment. Att sitta med vid bordet men

dricka tex. kaffe när de andra dricker öl eller vice versa fungerar ej lika bra, eftersom man då

ej delar det gemensamma målet (Sigfridsson, 1998). Att just alkoholen fungerar bra som

gemenskapssymbol beror på att den är flytande och kan delas upp i mindre portioner. Att alla

dricker samma dryck visar på de drickandes likhet med varandra. Alkoholens effekt medför

ett välbehag hos individerna vilket symboliserar de känslor som de drickande väcker hos

varandra (Johansson, 1998). Johansson talar inte endast om gemenskapen i gruppen utan även

om gemenskap i samhället. Vi återkommer till detta i kapitlet om alkoholpolitiska attityder.

I våra intervjuer framkommer att alkoholen inte bara har en social funktion i vårt samhälle,

utan även en avstressande funktion:

”Tyvärr är det nog så att alkoholen är en väldigt stor avstressare. Jag menar inte att

man dricker sig full och försvinner in i dimman, utan som en liten avstressare. Givetvis

spelar den även en stor social roll. Människor möts ofta via alkoholen idag. När man

känner att man behöver alkoholen då är det aldrig okej att dricka. /…/ När man dricker

för att stressa av blir det farligt, för då använder man den till något annat än dess syfte.

Då blir det plötsligt ett missbruk istället för ett bruk.”

Enligt en intervjuperson händer det att personalen dricker under arbetstid för att komma ner i

varv. ”Det förekommer att man dricker under arbetstid för att orka med.”
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Att dricka själv är inget att rekommendera enligt våra intervjupersoner. Det är spelar dock roll

i vilket syfte man dricker.

”Jag tycker i princip att det är fel att dricka själv. Alkohol ska vara en trevlig social

grej. Det blir fler negativa effekter när man dricker själv för att tex. dränka sina

sorger.”  ”Det är en allmänt vedertagen myt att man är alkoholist om man dricker

själv, men det tror jag visst inte att man måste vara. Man kan helt enkelt tycka att det är

gott med ett glas vin eller en öl. När man känner att man behöver det, då har det blivit

för mycket.”

3.3 Berusningsbeteende

De kulturella normerna i samhället påverkar oss inte bara när det gäller om vi ska dricka

alkohol eller ej, utan även när det gäller hur vi ska bete oss när vi har druckit. Berusning anses

ofta var orsak till den drucknes beteende. En intervjuperson säger: ”Alkohol har fler negativa

effekter. Jag får avsmak för alkohol när jag ser alla berusade människor. Folk uppträder så

dåligt när de är ute på restaurang” En jämförelse olika kulturer emellan visar dock att en

berusad person ej beter sig likadant överallt. Detta visar på att mycket av det berusade

beteendet är inlärt (Goldberg, 2000). I sammanhang då alkohol och våld förekommer

tillsammans anses ofta alkoholen vara en orsak till våldet. Göran Johansson (1998) menar att

alkoholen måste betraktas som ett dött ting, som ej kan vara orsak till ett visst beteende. Det

kan dock finnas ett samband och alkoholen kan vara den utlösande faktorn. En intervjuperson

säger: ”Alkohol har egentligen inga negativa effekter det är hur människor använder

alkoholen som medför de negativa effekterna.” En allmän åsikt om alkoholens påverkan är att

den lättar upp stämningen. Detta bekräftas i våra intervjuer:

”Man blir lite lättsammare när man får lite alkohol i sig.” ”Man blir mer öppen på gott

och ont. Man får lättare att prata med folk man inte känner eller inte känner så väl.

Men annars är det väldigt individuellt.”

Det finns många olika teorier om hur alkoholen påverkar oss psykiskt och varför vi beter oss

som vi gör under inverkan av alkohol. Beteende under berusning styrs av förväntningar,

kulturella normer, sammanhanget och alkoholens biokemiska påverkan på nervsystemet.

Löfgren (Alborn, 1997) beskriver agerandet när vi druckit som ett parantesbeteende. Det vi
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gör räknas inte riktigt, vilket medför en viss ansvarsbefrielse. Detta gör det möjligt för oss att

agera ut känslor och sidor av oss själva, som vi i vanliga fall inte hade velat, kunnat eller

vågat visa. Andra parantesbeteende kan visa sig under tex. en utlandsresa eller en konferens.

Löfgren (Goldberg, 2000) talar även om tre olika anledningar till alkoholkonsumtion.

1. För att lösa en psykiskt svår situation. Alkohol kan användas som ångestdämpare, som

kamouflage för ett behov, som alibi för ens egna obehagliga sidor.

2. För att återskapa en tidigare relation. Alkohol kan användas för att regrediera eller för

bekräfta utanförskap.

3. Påverka människor i omgivningen till vissa beteende. Omgivningens lojalitet och

tillgivenhet sätts på prov. Individen känner stor misstro mot andra men har samtidigt ett

stort behov av ömhet. Han testar därför hur långt omgivningen vill sträcka sig i omtanke.

Alkohol tillfredställer här olika behov, men är ej orsak till behoven. Ett behov som alkohol

kan fylla är, enligt en intervjuperson, behovet av att bli sitt rätta jag. ”Alkohol har blivit

nästan livsviktigt för de flesta, för att komma in i sitt rätta jag. Människor har en föreställning

om att man blir en trevligare person när man dricker.” Alkohol kan även användas för att

dölja känslor.

Tom Leissner (1997) talar om sociala rum som vi alla ingår i vid olika situationer. Ett socialt

rum kan vara när du är på krogen, i ett klassrum, på en släktträff, men även då två personer

möts. I dessa rum är det normer som skapar och reglerar förhållandet. Varje socialt rum har

sina sociala regler. I rummet tillskrivs individen egenskaper utifrån de rådande och normerna,

och förväntas sedan leva efter dessa. Hur man får bete sig under ruset varierar alltså mellan

olika sociala rum/olika grupper. Det är inte alltid självklart att en handling är ett normbrott.

Den som uppträtt olämpligt under berusning får ofta veta detta först i efterhand. Man kan säga

att normen prövas under handlingens gång. Denna prövning av normer bevittnar du jämt och

ständigt som personal på en restaurang. Att vara nykter en hel kväll på krogen, från det att de

öppnar till stängningsdags, är något som inte många andra än just restaurangpersonal har

upplevt. Som personal kan du följa det spel som sker på stället. Allt från flirtar,

uppraggningsförsök till överförfriskade personers normprövningar. En intervjuperson

bekräftar: ”Varje dag får man bilden av stupfulla människor och bara känner att så här vill

inte jag bete mig. Jag vill inte att andra ska uppfatta mig på det här sättet.” Tom Leissner

beskriver berusning som ett sätt att regrediera dvs. tillåta sig vara lite mer barnslig och mer

impulsstyrd än vanligtvis. Har man en inre stabilitet och trygghet kan ruset få en positiv

funktion. Man kan släppa kontrollen ett tag men ända vara införstådd med verklighetens
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villkor och krav. Har man inte dessa inre psykiska förutsättningar kan ruset bli okontrollerat

och destruktivt, samt bli ett sätt att förneka verklighetens villkor.

Johansson (1998) beskriver fyra olika hypoteser om berusningsbeteende:

q Hämningsbortfallshypotesen: Omedvetna impulser kommer lättare fram i vårt beteende

eftersom de funktioner som håller tillbaka impulserna försvagas av alkohol.

q Upphetsningshypotesen: Alkohol stimulerar produktionen av stresshormoner vilket höjer

organismens aktivitetsnivå.

q Time-outhypotesen: Det finns normer för både nykter och berusat beteende. Vid

berusning får man enligt normen bete sig mer fritt och mindre styrt dvs. ta en time-out.

q Förväntningshypotesen: Individen har vissa förväntningar på alkoholens effekt och beter

sig därefter.

Intervjupersonernas uppfattning om varför folk dricker, är för att stämningen ska bli

trevligare. ”Folk har som syfte att bli trevligare men de blir nästan tvärtom.” Angående hur

vi svenskar dricker hänvisas till kapitlet om dryckesvanor.

3.4 Alkoholens funktion i personalgruppen

Alkoholens funktion i personalgruppen varierar från restaurang till restaurang. ”Det beror på

den kultur som sitter i väggarna på respektive ställe.” En annan säger: ”Det är ofta för de

yngre som alkoholen är viktig men till viss del beror det på kulturen på stället.” På en del

restauranger är alkoholen en del av vardagen. ”Alkoholen är en del av vardagen. Den för

samman alla efter dagen och vi summerar dagens arbete.” Medan den på andra ställe har

störst betydelse på personalfesterna.

”Alkoholen fyller ingen funktion för den dagliga kommunikationen och den dagliga

gemenskapen, men däremot som isbrytare på en personalfest. Det tror jag att den gör

på många arbetsplatser. De flesta vill inte erkänna att alkoholen har en betydelse för

gemenskapen men det har den faktiskt. Folk som inte har pratat med varandra så

mycket, just över gränserna bartender – kock till exempel, de börjar prata med

varandra. Vakterna kommer in i gemenskapen på ett helt annat sätt när man har

druckit.”
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3.5 Reflektion

Kulturella normer genomsyrar vårt samhälle. De påverkar ständigt, både medvetet och

omedvetet, hur vi ska handla. Dessa normer omgärdar i hög grad bruket av alkohol. Som

individ måste man förhålla sig till den kulturella normen såväl som till kollektivet. Man kan

välja att acceptera eller inte acceptera normen, för att sedan ta ställning till huruvida man vill

följa normen eller ej.

Alkoholen kan användas för att symbolisera och påvisa gemenskap i en grupp av individer.

Gemenskapen förstärks om alla dricker samma / liknande sorts dryck. Man kan likna det vid

en dryckesritual där alla delar samma mål. Att alla dricker samma dryck visar på de

drickandes likhet med varandra. I våra enkäter framkom att personal inom

restaurangbranschen anser att alkoholen har en viktig funktion för det sociala umgänget och

för gemenskapen i samhället. Alkoholen kan också fylla en funktion som avstressare efter,

eller under, en hård arbetsdag visade det sig i intervjuerna.

Normerna i samhället avgör inte bara hur vi dricker, utan även hur vi påverkas av alkoholen.

En berusad person beter sig inte likadant i alla kulturer. Man befinner sig ständigt i olika

sociala rum. Varje socialt rum har sin uppsättning sociala regler. Krogen är ett exempel på ett

socialt rum med särskilda spelregler. Intervjupersonerna beskriver avsmak inför de berusade

människor de ofta möter då de jobbar.

 I våra enkäter och intervjuer fick vi uppfattningen att alkoholens funktion i personalgruppen

varierar mycket från ställe till ställe. På vissa restauranger är alkohol ett naturligt inslag i

vardagen, medan den på andra ställen endast fyller en social funktion på personalfesterna.

4. DRYCKESVANOR

Att alkohol använts i många kulturer under årtusenden är välkänt. Sättet på vilket man

konsumerar har dock varierat stort, både historiskt och mellan de olika kulturerna. Sverige har

en relativt låg konsumtion jämfört med sydeuropeiska länder, men en hög jämfört med en del

andra länder där alkoholkonsumtionen av olika skäl är mycket liten eller obefintlig. Men det
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är inte bara sättet man dricker på som varierar, utan även rusbeteende och skadeverkningar.

Sociala normer och kulturell tradition avgör hur vi hanterar alkoholen. Hur påverkas

dryckesvanorna då av att man dagligen exponeras för alkohol genom sitt yrke såsom

restaurangpersonal gör? Det ska vi försöka utreda i det här kapitlet.

4.1 Hur dricker svensken?

Sverige tillhör det s.k. ”vodkabältet”  eller ”brännvinsbältet” som  går genom nordöstra

Europa och innefattar norra delarna av Ryssland, Finland, Polen och Island. Svenskarna har

rykte om sig att dricka stora mängder. Detta beror förmodligen på svenskens tendens att

dricka väldigt mycket vid få tillfällen, jämfört med det mer kontinentala dryckesmönstret att

dricka ofta men i små mängder (Heath, 1995). 60% av den rapporterade alkoholkonsumtionen

sker på fredagar och lördagar (Engqvist, 2000). Svensken dricker ofta i sådana mängder att de

blir ordentligt berusade. Alkoholen dricks inte som måltidsdryck utan som berusningsmedel.

Man tar ofta till sprit vid personliga svårigheter. Dessutom rör man sig gärna berusad ute på

gator och torg vilket gör att man syns och märks tydligt. Det finns en generell acceptans mot

berusade människor, framför allt män. Våra intervjupersoner delar den här uppfattningen om

svenskens drickande. En säger: ”De tar igen allt de inte fått dricka i veckan, det tar de igen

på helgen. Lördag då jävlar!” Men man bör dricka sig berusad vid rätt tillfälle och på rätt

plats. Avståndet till förakt och utstötning är inte långt. Det är t.ex. inte ansett lämpligt att

dricka under arbetstid. Ett exempel på ett tillfälle då det är allmänt accepterat att dricka stora

mängder är på charterresor. Detta tar en av intervjupersonerna upp som ett skräckexempel och

säger: ”Drick inte starksprit i solen, då blir det fort karusell i hjärnan!”

Bland svenskar finns en djupt rotad inställning att samhället ska ta ansvar för individen. Man

anser generellt att missbruksproblem har medicinska orsaker och att man måste mottaga

professionell hjälp för att komma tillrätta med problemet. Lars Engqvist (2000) beskriver den

svenska alkoholkulturen på följande sätt :

”Vi är helgsupare. 60 % av all alkohol som konsumeras dricks under veckohelgerna.

Vår vin- och ölkultur är dåligt utvecklad. Istället dricker vi fortfarande mycket sprit. Vi

konsumerar på fel sätt. Även om konsumtionen är lägre än i de flesta europeiska länder,

orsakar den stora problem på gator och torg med berusade människor.” (s. 17).
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Mats Hulth (2000) beskriver samma sak såhär:

” Det måste vara något allvarligt fel på svensk alkoholkultur när folk super sig fulla

hemma innan de går ut och häller i sig starksprit på toaletterna istället för att dricka

tillsammans med vänner i en trevlig restaurangmiljö. Vi behöver tillsammans arbeta för

en bättre alkoholkultur.” (s. 38).

En av intervjupersonerna uttrycker en liknande åsikt: ”Det är OK att dricka socialt till maten

tycker jag. Det tycker jag Sverige är lite för dåliga på. Vinkulturen är för liten här. Ett eller

två glas tror jag inte man tar någon skada av. Vem behöver dricka två flaskor?” En annan av

intervjupersonerna säger appropå svenskens drickande: ”Det dricks väldigt mycket när det väl

dricks. Det beställs nytt och nytt tills kvällen är slut. Det är ju i syfte att bli full.”

4.2 Restaurangbranschen

Likaväl som länder kan ha dryckeskulturer som skiljer sig åt kan olika yrkesgrupper och

samhällsklasser ha skilda vanor. Det finns grupper av svenskar som inte sällar sig till det

typiskt svenska konsumtionsmönstret. En välkänd sådan ”grupp” är kvinnor som rent allmänt

inte dricker lika mycket som männen, vilka blivit representanter för det svenska sättet att

dricka. Trots att det inte är accepterat för kvinnor att dricka lika mycket förväntas de ändå

vara lika glada och öppna som männen blir då de dricker, vilket kan tyckas motsägelsefullt

(Johansson, 1998). Ungdomar är en annan grupp, som ofta dricker ännu mer än den

genomsnittlige svensken.

4.2.1 Avvikande dryckesvanor

Vår undersökning tyder på att personal i restaurangbranschen har andra dryckesvanor än de

typiska svenska. En bidragande orsak till detta är att de ofta jobbar på helger då andra går ut.

En annan orsak kan vara att de avskräcks från att dricka större mängder eftersom de jobbar

nyktra bland berusade människor och ser hur fulla människor beter sig. Såhär säger en

intervjuperson: ”Jag har nästan blivit lite avskräckt. Många med mig undviker att bli riktigt

full ute för vi ser varenda dag hur folk beter sig. ” Det leder till att de istället går ut andra

dagar i veckan och dricker mindre vid dessa tillfällen. Detta mönstret liknar mer det s.k.
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kontinentala drickandet. En säger i intervjun: ”Vi dricker oss inte fulla på helger. Vi tar

istället en, två , tre  öl efter jobbet. Det är inte lika fjärran att dricka en starköl till lunchen.”

En annan säger: ”För mig är det inte farligt att ta ett glas vin till maten mitt i veckan.”

Samma person menar vidare: ” Det blir mer som en naturlig del av vardagen att t.ex. avsluta

dagen med en öl eller två.”

4.2.2 Dricka på och i anslutning till arbetstid

17 % svarade i enkäten att det var okej att ta 1-2 öl under arbetstid. 23 % menar att en öl är en

naturlig avslutning på arbetsdagen. Det händer alltså att man tar någon öl efter jobbet, men

inte lika ofta att man dricker medan man jobbar. På vissa ställen ingår en gratis öl i lönen, en

”efter -jobbet -öl” som man kan ta när man slutar. ”Man får alltid en gratis öl efter jobbet.

Ibland två.” En annan intervjupersonerna berättar att man på hans arbetsplats inte får stanna

kvar efter arbetstid och dricka för att inte gästerna ska behöva se personalen hänga i baren. På

den punkten avviker man inte mycket från det svenska synsättet att alkohol och arbete skall

hållas isär. Oftast finns en sträng policy som säger att man inte får dricka under arbetstid. En

intervjuperson säger: ”Det är aldrig OK att dricka på jobbet. Aldrig OK innan man ska

jobba.” En tredje intervjuperson säger att hon erfarit att det ibland dricks på arbetstid, men i

såfall görs det i smyg. I den mån det någon gång dricks under arbetstid är det inte i några

mängder, utan rör sig snarare om någon öl.

I intervjuerna framkom att yrket ofta kan vara mycket stressigt, och att alkoholen kan vara ett

sätt att varva ned. En intervjuperson säger att många i restaurangbranschen dricker för att orka

med: ”Det hjälper väldigt bra mot stressen”

4.2.3 Dricker restaurangpersonal mer än gemene man?

Dricker restaurangpersonalen mer än andra, enligt dem själva? Att de dricker på ett annat sätt

är tydligt, men om de totalt sett dricker mer eller mindre än andra är något oklart. Trots till

viss del kontinentala vanor verkar det som att man samtidigt anammar det typiskt svenska

sättet att gå ut och dricka sig rejält berusad ibland. Detta gäller särskilt de yngre. En

intervjuperson berättar att det är mycket mer legitimt att dricka i restaurangbranschen. ”Det

pratas väldigt mycket om hur mycket man drack dagen innan och hur full man blev och vad

man gjorde för strapatser. Skittöntigt verkligen.” Samma person säger också: ”Det händer

väldigt ofta att man går ut tillsammans efter jobbet och då dricks det väldigt mycket.” 25 %

svarade i enkäten att det ofta dricks mycket alkohol i samband med dagen slut. En annan
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intervjuperson menar: ”Familj och anhöriga till någon i restaurangbranschen tycker nog i

allmänhet att den personen dricker för ofta.” Samma person tror att de dricker mer än snittet

och berättar:

”Personalfester inom restaurangbranschen är något av det värsta som finns. Då visar

vi oss inte utåt, då håller vi oss inne, gömda. /…/ Jag har svårt att tro att det kan

drickas lika mycket inom andra yrkesgrupper.”

En tredje person tror inte restaurangpersonalen dricker mer än gemene man, möjligen förr på

60-70-talet, men inte idag. Alla tre intervjupersonerna är överens om att det varierar mycket

mellan olika ställen, en menar att det ”sitter i väggarna”. En annan berättar om ställen där man

t.o.m. ”shotar” med gästerna.

Det är anmärkningsvärt att våra intervjupersoner berättar hur avskräckta de blir från alkohol

p.g.a. vad de ser i yrket, samtidigt ger de en bild av arbetskamrater som dricker riktigt mycket.

En intervjuperson berättar: ”Många i restaurangbranschen är ute väldigt ofta och blir väldigt

fulla.” Detta skulle kunna förklaras av en av Mäkeläs tre hypoteser som sätter

smågruppsbeteende i relation till den allmänna normativa orienteringen i samhället:

”Ju starkare social press att använda alkohol som riktas mot individen desto mera

benägen är han att överdriva referensgruppens alkoholbruk, förutsatt att faktiskt

alkoholbruk hålls konstant.” (Bruun, 1973).

4.2.4 Bakfull på jobbet?

Får man vara bakfull på jobbet? I enkäten svarade 19 % att det var okej att komma bakfull till

jobbet 1-2 gånger i veckan. 4 % svarade att det var okej 3-4 gånger i veckan. En säger i

intervjun: ”Det är inget ovanligt att folk kommer bakfulla till jobbet.” En annan

intervjuperson berättar: ”Det har hänt att servitriser legat och sovit i personalrummet för att

de mått så dåligt att de inte kunnat jobba.” På de flesta arbetsplatser skulle det förmodligen

inte vara accepterat att komma bakfull till jobbet överhuvudtaget. Kanske är det så att inte

bara personalen själva har en stor acceptans för bakfulla arbetskamrater, utan även

restauranggästerna har lättare att tolerera en bakfull servitris än en bakfull banktjänsteman.
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4.3 Reflektion

Restaurangen som socialt rum innebär en uppsättning sociala regler som förmodligen inte är

gällande på de flesta svenska arbetsplatser. I våra enkäter och intervjuer har vi funnit starka

tendenser till att personal inom restaurangbranschen har till viss del andra dryckesvanor än det

typiskt svenska mönstret. Följande normer tycks gälla:

q Man kan dricka alla dagar i veckan.

q Man behöver inte dricka så mycket varje gång man dricker.

q Det är i viss utsträckning accepterat att vara bakfull på jobbet.

q Man ska inte dricka på arbetstid, och gör man det i alla fall är det i små mängder.

q Efter jobbet kan man ta en öl eller två för att varva ned eller för att vara social.

q Ibland kan man gå ut efter jobbet och dricka större mängder.

q Alkohol är ett sätt att varva ned efter en stressig arbetsdag.

Det sociala rummet innebär inte bara att ovanstående beteende är accepterat utan även att det

förväntas av individen. I ett socialt rum med sådana normer blir alkoholkonsumtion något att

vara stolt över, något som visar att man hör till gruppen (Leissner, 1997). Detta kan vara

orsaken till att man skryter om sina fyllor på det vis som en intervjuperson berättade om. För

att kunna jobba på en restaurang en längre tid bör man acceptera den kulturella norm gällande

alkohol som finns. Genom att följa de normer som råder på restaurangen gör man sig till

avvikare i det mer övergripande sociala rum som det svenska samhället utgör. Man bryter mot

den svenska kulturens normer, som tex. kan vara att bara dricka på helgen eller att aldrig vara

bakfull på jobbet. Detta kan leda in i stämplingens avvikelsespiral (Goldberg, 2000).

5. ALKOHOLPOLITISKA ATTITYDER

Alkoholkonsumtion utgör ofta ett ovälkommet problem för samhällen, både i industri- och

utvecklingsländerna. Den har dock lett till vitt skilda åtgärder i olika länder beroende på olika

kulturella värderingar, administrativa system och uppfattningar om problemens natur. Det

finns ett brett spektra av åtgärder som rymmer allt från totalförbud  och särskilda öppettider

och åldersgränser till informationskampanjer. Man kan också försöka förebygga överdriven
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konsumtion genom att förbättra sociala villkor i samhället. Insatserna kan riktas mot attityder

och beteenden rent generellt, men också mot specifika situationer eller målgrupper.

Alkoholpolitiska modeller bygger på antagandet att det är möjligt att avgöra vilka mängder

och vilka former av alkoholbruk som för med sig stora negativa konsekvenser.

Hur fungerar den svenska alkoholpolitiken idag? Vilka alternativ finns? Påverkas ens attityd

till den svenska alkoholpolitiken om man dagligen hanterar alkohol, och i såfall, i vilken

riktning? Nedan beskriver vi olika alkoholpolitiska varianter och kopplar dem till attityder vi

fått fram i vår undersökning.

5.1 Att förbjuda alkohol

Länder som Ryssland, Island och Finland har prövat modellen att förbjuda alkohol under

perioder för att senare återgå till friare regler. Vissa av de amerikanska staterna har också

testat den här varianten, där ledde den mest omfattande förbudsperioden till 20-talets

gangstervälde. Västvärlden tycks ovillig att avstå helt från alkohol. I vår kultur vill man inte

avstå från alkohol bara för att en minoritet missbrukar medlet i fråga. Alkoholforskaren

Jellinek menar att ett totalförbud förnekar alkoholbrukets ursprung, nämligen dess sociala

funktioner och de sociala faktorer som förstärker det. Han menar att de flesta människor

använder alkohol som måltidsdryck, lugnande medel, hämningslösande medel etc. ett

totalförbud drabbar alla måttlighetsbrukare. Jellinek motsätter sig att ett fåtals oförmåga att

handskas med alkohol ska behöva drabba alla, och jämför med situationen med att förbjuda

bilkörning för att vissa kör klumpigt (Löfgren, 1972).

5.2 Att göra alkoholen svåråtkomlig

Svensk alkoholkonsumtion är omgärdad av ett välutvecklat regleringssystem. Detta anses ofta

vara en effekt av industrialisering och urbanisering. Den första stora regleringen kom när

hembränning förbjöds 1855. Utöver de sociala och humanitära aspekterna av detta, var det ett

första steg mot att ta upp skatter för produktion och distribution av alkohol. 1950 blev

försäljning av alkohol kontrollerat och monopoliserat. Alkoholen har under hela 1900-talet

varit ett inflammerat ämne. Få ämnen har utsatts för så många statliga utredningar. Sverige

har gamla traditioner vad gäller förbud och laglig reglering av sådant som i andra länder anses
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vara den enskildes angelägenhet. Sedan motboken togs bort 1955 har alkoholskatten fått tjäna

som huvudsakligt konsumtionsbegränsande instrument (Edwards, 1996). Men gör man

alkoholen alltför dyr ökar hembränningen och illegal import. Ett annat sätt att göra alkoholen

svåråtkomlig är att bara sälja den i särskilda butiker med speciella åldersgränser, som det

svenska Systembolaget. Robert Fägersten (2000), VD Svenska bryggareföreningen hävdar att:

”Alkoholpolitiken är en helig ko. Minsta signal om detaljändring utlöser en störtflod av

insändare och brev till socialministern och till riksdagens ledamöter från alkoholkonservativa

kretsar.” (s.49). Han fortsätter: ”Det är dags att avliva den heliga kon.” (s. 54).

5.3 Johanssons modell

Göran Johansson beskriver i boken ”Måttligt eller meningsfullt” (1998) en ny alkoholpolitisk

modell, som grundar sig på att alkohol har en legitim funktion och det är som

gemenskapssymbol. Att placera alkoholen utanför den mänskliga kulturen är att göra det

enkelt för sig. Lösningen på alkoholrelaterade problem kan då vara totalförbud. Alkohol igår

dock i den mänskliga kulturen och går inte att förbjuda bort. Gemenskap finns ofta i mindre

grupper. Det är ett politiskt ansvar att skapa gemenskap mellan grupper och över

gruppgränser. Grupperna har redan gemensamma nämnare, de är tex. beroende av samma

sociala- och ekonomiska system, och de lever tillsammans i ett samhälle. Att skapa

gemenskap mellan grupperna betyder inte att de ska tycka likadant, utan att alla ska kunna se

längre än till det egna intresset. Ingen klarar på egen hand av livets alla svårigheter, utan vi

behöver varandra. Samhället måste vårda gemenskapen mellan människor. Gemenskap är en

förutsättning för att man ska kunna ta itu med de problem som finns i vårt samhälle. Saknas

det gemenskap och tillit hotar olika former av missbruk. Alkohol har en positiv uppgift som

en av många symboler för den gemenskap som måste finnas för att samhället ska fungera.

Alkoholen blir också en indikator på att brister uppstått i gruppens/samhällets gemenskap.

Andra dryckesformer än gemenskapsdrickandet tar då över. Vid missbruk åligger det

gruppen/samhället/individen att korrigera bristen genom att ändra på samhället och individen

(Johansson, 1998).

Dagens alkoholpolitik grundar sig på totalkonsumtionsmodellen. Den innebär att

alkoholskadorna i samhället antas hänga ihop med hur mycket alkohol befolkningen dricker

sammanlagt eller per capita. Benämningar som alkohol relaterade skador, -problem, -dödsfall
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m.fl. nämns ofta. Alkoholen anses vara problemet. Kopplingen mellan alkohol och problem

gör det lättare att dölja de ”riktiga” problem som finns i vårt samhälle. Ensamhetsrelaterade

dödsorsaker hör vi aldrig nämnas. Göran Johansson (1998) menar att vi måste se alkohol som

ett dött ting som endast har en legitim funktion och det är som gemenskapssymbol. Den

svenska alkoholpolitiken har, genom att hålla nere totalkonsumtionen, sluppit undan svårare

frågor såsom kulturella regler och normer. I länder där alkohol är lättillgängligt finns i regel

kulturella restriktiva normer, även om de ej avser kvantiteten.

Alkoholen påverkar människan fysiskt och psykiskt, men vårt berusningsbeteende styrs till

största delen av de kulturella normer som finns. Olämpligt beteende är antingen inlärt, eller så

bryter individen medvetet mot normen och hoppas att berusningen ska skydda honom. Om

alkoholen endast ses som gemenskapssymbol kan vi inte längre skylla samhället sociala

problem på den. Allt icke-legitimt bruk av alkohol måste ses som en signal om att det icke-

missbrukande samhället är i behov av förändring. Förhållandet mellan samhälle och individ

måste ses över. Allt missbruk ska gå under samma politik och samhället bör ta initiativ till

återförening. Samhällets åtgärder bör vara av kulturell art och etablera kulturella normer för

ett positivt beteende under ruset. För att göra en sådan här förändring krävs ett

normförändringsarbete. För att kunna ändra normer och attityder måste man även i politiken

ta upp varför vi dricker (ibid).

5.4 En mer liberal reglering

Ute på kontinenten finns det ofta få regleringar kring alkoholkonsumtionen. Man kan köpa

alkohol i vilken butik som helst till ett billigt pris. Steget till en sådan avreglering i Sverige är

mycket långt, men många röster talar dock för en mer liberaliserad alkoholpolitik. Lars

Engqvist (2000) är en av dem som talar om behovet av en ny alkoholpolitik: ”För att

balansera åtgärderna mot den illegala alkoholen måste vi göra den kontrollerbara alkoholen

mer tillgänglig.” (s. 12). Vidare menar han: ”Det står helt klart att det måste vara något fel

på svensk alkoholpolitik när en stor del av alkoholen köps på andra sidan Sundet.” (s. 14).

Mats Hulth, vd för Sveriges hotell- och restaurangägare, visar i aftonbladet debatt 001125 på

en liberal inställning till alkoholpolitik. Liknande inställningar har vi sett hos anställda inom

restaurangbranschen. Hulth anser att vi bör sänka alkoholskatten på restauranger. Han menar
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att dagens skattepolitik leder till hembränning och illegal införsel av alkohol. Vi måste

anpassa alkoholbeskattningen till den situation som EU-medledskapet innebär. Det finns

enligt Hulth flera skäl till detta. Ett skäl är att genom att ha ett rimligare pris på alkohol

förflyttas en del av konsumtionen från hemmen ut till restaurangen där alkohol serveras under

tillsyn och kontroll. Det finns, tycker Hulth, en helt annan kultur på restaurang:

 ”Vi vill att folk ska ha råd  att gå ut och äta och ta ett glas vin – istället för att sitta

hemma och ”värma” med grogg och hämtpizza. Visst vore väl det en bättre

alkoholkultur?” ”På kontinenten konsumeras 30-40 % av all alkohol på restaurang.

Det skulle kunna bli möjligt i Sverige också.” (ibid).

Vidare menar han:

” Jag tycker att det är nästan förnedrande att se horder av svenskar åka över Sundet för

att släpa hem tunga förpackningar med öl. Det liknar en myrstack. Att tusentals

människor ägnar dyrbar tid åt att åka till ett annat land för att köpa pilsner visar att

politiken har misslyckats på något sätt. Den obligatoriska ”påsen” som svenskar bär

med sig över gränsen har skapat en bild av oss som förundrar utomlands.” (Hulth,

2000, s.37).

I våra enkäter och intervjuer märker vi en stark tendens till en liberal syn på alkoholpolitik

bland personal i restaurang branschen. En av intervjupersonerna menar att svenskarna har

dålig uppfostran i samband med alkohol och att det som är förbjudet är attraktivt. Han säger:

”Vi behöver mer kunskap om att leva sida vid sida om alkohol för utrota det, det kan vi ju

inte.” Alla tre intervjupersonerna talar om den liberala synen som de tror är allmän inom

restaurangbranschen. En säger: ”Det finns inom yrkeskategorin som sådan en större

liberalitet i synen på alkohol och alkoholbruk.”

5.5 Försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker

Peter Mattsson (2000), VD Sveriges livsmedelshandlareförbund, är en annan som är kritisk

till den nuvarande politiken: ”Vi har använt den begränsade tillgängligheten som ett

alkoholpolitisk medel länge, men jag tror inte det är verksamt i dagens Sverige.” (s. 29) Peter
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Mattsson är förespråkare av försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker. Han påpekar att

Sverige idag är det enda landet där man inte kan köpa mellanöl i en vanlig butik. Lars

Engqvist (2000) menar i denna fråga:

”Livsmedelshandeln anser att de borde få sälja alkohol. Jag tror dock inte att det inom

en överskådlig framtid kommer att finnas något gehör hos folket för sådana krav, inte

ens om det bara skulle gälla vin och öl. Det finns en utbredd oro bland människor inför

vad som kan hände om vi öppnar slussarna. Denna oro är värd respekt.” (s. 13).

Mattsons mer liberala ståndpunkt får medhåll av personal inom restaurangbranschen enligt

vår undersökning. 65 % av alla som fyllde i enkäten svarade att de tyckte alkohol skulle få

säljas i vanliga livsmedelsbutiker. Detta kan jämföras med en undersökning gjord 1994 som

visar att 46% av hela Sveriges befolkning stöder en sådan förändring (Kühlhorn, 1998). En av

intervjupersonerna säger: ”Jag är så fruktansvärt emot det här monopolet som Systembolaget

har. Det är odemokratiskt, det går inte ihop med allt som Sverige vill stå för.” Samma person

menar vidare att försäljning av alkohol i vanliga butiker skulle kunna leda till en

avdramatisering av alkoholen. Han menar att om den var mer en del av vardagen hade man

kanske lika gärna kunnat hoppa över den istället för att göra det till något spännande. Dock

kunde han även se vissa nackdelar: ”För de som redan ligger i riskzonen eller är alkoholister

är ju faran att man sitter klockan nio på kvällen och kommer på att man vill ha mer, och då

är det bara att gå ner och köpa.” En annan av intervjupersonerna, som också är positiv till

försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker, tror att det skulle bli en ökad konsumtion under en

period, men att kurvan efterhand skulle planas ut och återgå till det normala.

5.6 Information

En variant av alkoholpolitik är att lägga tyngdvikten på information snarare än kontroll. En av

intervjupersonerna säger: ”Samhället borde ha ett informationsansvar.” Lars Engqvist menar

att man måste få ut ett budskap om måttlighet och större eget ansvar. Han menar att svensken

behöver lära sig att alkoholen kan ha en annan roll än berusning. Frågan är i vilken form

denna information ska ske. Toiko Tönisson Kleppe (2000), aktiv inom folkpartiet, menar:

”Vid det här laget borde stat och skola förstå att ANT-upplysning och skräckpropaganda inte

hjälper.” (s. 89). Mats Hulth menar att man måste ta ett socialt ansvar och förbättra
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undervisning av personal inom restaurang- och hotellbranschen. Enligt honom jobbar också

SHR (Sveriges hotell- och restaurangföretagare) med personal som har svårt med sin egen

alkoholkonsumtion. Bertil Swarts (2000), Vd Sprit och vinleverantörsföreningen, säger:

”Förutom sänkning av skatten är jag övertygad om att vi måste ha en bred samling

kring utbildning i konsten att hantera alkohol. Hittills har informationen haft som

främsta råd att man inte bör dricka alls. Nu måste vi inse att svenskarna faktiskt dricker

och istället se till att de gör det på ett vettigt sätt.” (s. 65).

Håkan Wrede (2000), kanslichef OAS (Oberoende alkoholsamarbetet) menar att

alkoholupplysningen måste anpassas till en kritiskt granskande och självständig

världsmedborgare och i större utsträckning utgå från den enskilde individens ansvar för sin

alkoholkonsumtion och vilja att kontrollera och påverka sin egen livssituation. Vidare hävdar

han att gammaldags myndighetspekpinnar inte längre fungerar och att den nya tiden kräver en

aktivare och mer omfattande information och opinionsbildning där alla krafter samverkar.

5.7 Reflektion

Den svenska alkoholpolitiken utgår från totalkonsumtionstänkandet, d.v.s. att minskar man

totalkonsumtionen minskar även missbruket. Vi har därför många regleringar kring servering

och försäljning av alkohol. Exempel på dessa är Systembolagets monopol, åldersgränser för

inköp både på Systembolaget och på restaurang samt alkoholskatten.

Totalförbud har prövats på försök i en del länder, utan goda resultat. Stränga regleringar leder

ofta till hembränning och svartsprit. Västvärlden tycks inte villig att helt avstå från alkohol.

Det kan också tyckas orimligt att bortse från alla alkoholens positiva sidor till förmån för de

negativa.

Ett annat sätt att förhålla sig till alkoholen är att som Johansson betrakta den som en

gemenskapssymbol. Han menar att alkoholkonsumtionen i länder där alkoholen är

lättillgänglig regleras naturligt av kulturella normer.
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Många röster talar idag om att liberalisera den svenska alkoholpolitiken. Ofta är syftet att

skapa en alkoholkultur som mer påminner om den kontinentala, där alkohol främst brukas

som en måltidsdryck. Genom att sänka alkoholskatten och sälja alkohol i livsmedelsbutiker

hoppas man kunna avdramatisera alkoholbruket och främja konsumtion på restaurang. I våra

enkäter och intervjuer ser vi en stark tendens till att personal inom restaurangbranschen har en

liberal inställning till alkoholpolitik. De visar på skepsis mot det nuvarande svenska systemet

och tror att svensken behöver lära sig hantera alkoholen. Detta skulle man kunna åstadkomma

genom information snarare än regleringar. En majoritet av alla som fyllde i enkäten var

positiva till försäljning av alkohol i livsmedelsbutiker.

6. SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION

I vår undersökning har vi kommit fram till att det råder en speciell alkoholkultur inom

restaurangbranschen. Denna alkoholkultur påverkar både drycksvanor och alkoholpolitiska

attityder.

Restaurangpersonal anser sig dricka på ett annat sätt än gemene man. Det handlar framförallt

om att de kan dricka till vardags, och ser alkohol som ett naturligt inslag. Deras drickande är

inte lika helg-inriktat som svenskens dryckesvanor anses vara. Det händer dock även att

anställda inom restaurangbranschen ”super till” ordentligt, framförallt på personalfester.

Under arbetstid får man oftast inte dricka. Gör man det ändå är det i mindre mängder.

Alkoholen har framförallt en social funktion i dagens samhälle enligt personal inom

restaurangbranschen. Det framkommer även att de tillfrågade ser tendenser till att alkoholen

mer och mer har en avstressande funktion. Detta gäller både bland gästerna och i den egna

personalgruppen. Alkoholens funktion i personalgruppen varierar mycket mellan olika

restauranger. På vissa ställe samlas personalen efter arbetsdagens slut kring en öl. På andra

ställe fyller alkoholen en social funktion på personalfesten men ej till vardags.

Personal inom restaurangbranschen anser sig tillhöra en riskgrupp för alkoholmissbruk. De

menar att det beror på tillgängligheten och på att hög alkoholkonsumtion accepteras i hög

grad.
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Generellt sätt har restaurangpersonal liberalare attityder till alkoholpolitik än gemene man. De

har en negativ inställning till dagens svenska alkoholpolitik. Majoriteten vill tex. att alkohol

ska säljas i vanliga livsmedelsbutiker.

I denna uppsats har vi beskrivit alkoholkulturen inom restaurangbranschen. Nu när arbetet är

färdigt anser vi att det hade varit intressant att se en liknande studie, gjord inom en annan

bransch. Under arbetets gång har vi även funderat över allmänhetens attityder till

alkoholkonsumtion inom olika yrkeskårer. Hur skiljer sig åsikterna åt mellan vad man tycker

om en påverkad servitör och en påverkad busschaufför?

Restaurangbranschens dryckesvanor att dricka till vardags börjar bli vanligare bland den

övriga befolkningen. Våra intervjuer bekräftar att det i allmänhet blir mer och mer accepterat

att konsumera alkohol andra dagar än helgen. I restaurangbranschen fann vi relativt liberala

alkoholpolitiska attityder, och vi frågar oss nu om även dessa attityder blir allt vanligare hos

gemene man? Vi har i vår undersökning märkt att det från olika håll påpekas att dagens

alkoholpolitik behöver genomgå en förändring. Vad beror dessa tendenser på? Är det EU-

medlemskapet som har öppnat upp för dessa mer liberala tankar? Kan det vara en allmän

tendens till uppluckring av de svenska traditionerna, till förmån för utifrån kommande

influenser tex. genom invandring eller det faktum att allt fler svenskar bor utomlands under en

period i sitt liv?

Arbetet med denna uppsats har gett oss ett nytt perspektiv på restaurangbranschen. Så har

även den tidigare forskningen gjort. Stress, rök och alkohol påverkar de anställda negativt. I

Kvällsposten 010417 (Enqvist) kan vi läsa: ” Cancerrisken bland manliga servitörer är 53

procent högre än normalt. Stressig och rökig miljö, nattarbete, mycket alkohol och tobak,

anges som orsaker.” Vi kan nu på ett annat sätt förstå varför arbetsmiljön är en så pass viktig

fråga för restaurangbranschen. Detta är inget som man tänker på som gäst.

Restaurangbranschen diskuteras ofta utifrån gästernas perspektiv. Det talas om rökning,

öppettider, serveringstider samt höga krav på bra service. Sällan hör man talas om dessa

frågor med personalen som huvudperson, trots att det är deras arbetsmiljö det handlar om.
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BILAGA 1

Enkät - Alkoholkultur

Arbetsplats _____________________

Arbetstid: ¨ Dagtid ¨ Kvällstid

¨ Man ¨ Kvinna

Ålder ____

Yrke ______________

Hur länge har du arbetat här? ¨ Mindre än två år ¨ Mer än två år

Håller du med om nedanstående påståenden eller ej?

Allmänna frågor

Ja  Nej

1. Alkohol har i allmänhet fler positiva än negativa effekter. ¨  ¨

2. Alkohol är viktigt för det sociala umgänget i dagens samhälle. ¨  ¨

3. Man blir roligare när man dricker. ¨  ¨

4. Alkohol kan användas även till vardags och inte endast vid festliga tillfälle. ¨  ¨

5. Alkohol ska säljas i vanliga livsmedelsbutiker. ¨  ¨

6. Det är var och ens eget ansvar att se till att alkoholkonsumtionen ej blir ett

problem. ¨  ¨

7. Det är bra att man måste ha fyllt 18 år för att få köpa alkohol på restaurang. ¨  ¨

8. Restauranger ska själva få bestämma hur sent de kan servera alkohol. ¨  ¨

v.g. vänd è
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Restaurangfrågor

Ja  Nej

9. Man kan vara nykterist och arbeta på en restaurang.  ¨  ¨

10. Personer som arbetar på restaurang har en annan syn på alkohol än

      gemene man. ¨  ¨

11. Personer som arbetar på restaurang får en annan syn på alkohol än

      gemene man. ¨  ¨

12. Det är okej att ta 1-2 öl under arbetstid. ¨  ¨

13. En öl är en naturlig avslutning på arbetsdagen. ¨  ¨

14. Det dricks ofta mycket alkohol i samband med arbetsdagens slut. ¨  ¨

15. Det är accepterat att personalen kommer bakfull till arbetet 1-2 gånger

      i veckan. ¨  ¨

16. Det är accepterat att personalen kommer bakfull till arbetet 3-4 gånger

      i veckan. ¨  ¨

17. Alkoholen har en viktig roll för gemenskapen i personalgruppen. ¨  ¨

18. Anställda inom restaurangbranschen tillhör en riskgrupp för alkoholmissbruk.¨  ¨

19. Alkoholmissbruk upptäcks lättare i restaurangbranschen. ¨  ¨

20. Alkoholmissbruk upptäcks svårare i restaurangbranschen. ¨  ¨

21. Vid eventuella alkoholproblem hos någon i personalgruppen säger

      chefen ifrån. ¨  ¨

22. Vid eventuella alkoholproblem hos någon i personalgruppen säger annan

      personal ifrån. ¨  ¨

23. Din alkoholkonsumtion ökat sedan du började arbeta här. ¨  ¨

24. Din alkoholkonsumtion har minskat sedan du började arbeta här. ¨  ¨

Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju angående dessa frågor?

Namn: _________________________

Tel: __________

Tack på förhand!

Sara Lindström och Kristina Söderström, Lund vt 2001
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BILAGA 2

INTERVJUMALL

Attityder och politik

1. Vilken funktion fyller alkoholen i dagens samhälle?

2. Vilken funktion fyller alkoholen för gemenskapen i det sociala umgänget? Varför?

3. När är det okej att dricka…när är det inte okej?

4. Hur dricker ”svensken”?

5. Dricker restaurangpersonal på ett annat sätt än ”svensken”?

6. Hur förändras man när man dricker alkohol?

7. Hur tycker du att dagens system för alkoholkontroll fungerar?

8. Vad borde förändras/inte förändras?

9. Vilka fördelar finns det med att sälja alkohol i vanliga livsmedelsbutiker?

10. Vilka konsekvenser skulle det kunna få om regleringen av alkohol blev mer liberal?

11. Individens eget ansvar för missbruk?

Restaurangfrågor

12. Dricker anställda inom restaurangbranschen mer eller mindre än gemene man?

13. Dricker de på ett annat sätt?

14. Hur påverkas fritidens dryckesvanor av att man är anställd inom restaurangbranschen?

15. Fyller alkoholen en funktion för gemenskapen i personalgruppen?

16. Varierar det mellan olika arbetsplatser?

17. Hur tror du att det ser ut i andra yrkesgrupper?

Riskgrupp

18. Personer i restaurangbranschen anses tillhöra en riskgrupp för alkoholmissbruk. Vad tror

du detta beror på?

19. Vilka andra branscher tror du tillhör en riskgrupp?

20. Upptäcks missbruk lättare/svårare inom restaurangbranschen? Varför?


