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1. INLEDNING 
 
Den svenska alkoholpolitiken är i dag fokuserad på vissa områden och tidsperioder i 
människors liv där alkoholkonsumtion inte bör förekomma. Detta mot bakgrund av att den 
restriktiva och generella alkoholpolitiken som tidigare karaktäriserat svensk alkoholpolitik nu 
har försvagats. Alkoholen har blivit mer tillgänglig. Systembolaget håller öppet på lördagar 
och har öppet längre på vardagskvällarna. Alkoholskatten har sänkts och införselkvoterna 
ökar. Samtidigt har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat kraftigt (Gustavsson & Trolldal, 
2004). I första hand vill regeringen nu prioritera graviditet, barn- och ungdomstiden, trafiken 
samt arbetslivet som alkoholfria områden (Regeringens proposition 2000/2001:20). Denna 
artikel fokuserar på arbetslivet och olika yrkesgruppers alkohol- och narkotikakonsumtion och 
eventuella alkoholproblem. 
 
Såväl svenska som internationella studier om alkohol och arbetsliv har koncentrerats till 
problem inom specifika yrken eller förhållandena på vissa arbetsplatser, och inte på 
slumpmässiga urval som möjliggör jämförelser av alkoholkonsumtionen mellan olika 
yrkesgrupper. Dessutom har en hel del intresse visats för olika alkoholpolitiska åtgärder 
kopplade till yrkeslivet, i synnerhet olika preventions- och behandlingsinsatser. Generellt 
måste det konstateras att det har bedrivits relativt lite forskning kring alkohol och arbetsliv i 
Sverige. Vissa forskningsresultat som behandlar betydelsen av olika yrkesrelaterade faktorer 
för de anställdas alkoholkonsumtion och för deras attityder till alkohol har dock publicerats. 
Lindén-Boström (1990) visade t ex att monotona arbetsuppgifter, graden av självständighet i 
arbetet och en stressad arbetssituation är signifikanta faktorer för alkoholkonsumtionen. Dessa 
faktorer är i sin tur beroende av arbetsplatsens status samt av den anställdes relationer till 
arbetskamrater och chefer. Ett stressat arbete innebär också att förmågan att hantera stress blir 
viktig för att undvika eventuella alkoholproblem. De faktorer som bidrar till uppkomsten av 
en hög alkoholkonsumtion är samma som de som generellt påverkar arbetstillfredsställelsen. 
Enligt Lindén-Boström är relationen mellan arbetsrelaterade faktorer och problematisk 
alkoholkonsumtion särkskilt märkbar för lågutbildade grupper. Tillgång till alkohol på arbetet 
och kamrattryck är andra faktorer som bidrar till att höja alkoholkonsumtionen. 
 
Tidigare forskning har också visat att personer inom vissa yrken löper större risk än andra att 
utveckla alkoholism. De största riskerna för att insjukna i alkoholrelaterade sjukdomar eller 
att avlida av alkoholrelaterade orsaker fanns, i en sammanställning av Larsson och Stafström 
(2002), inom traditionellt mansdominerade och manuella yrken som t ex skogsarbetare och 
sjömän. Även egna företagare har funnits vara en riskgrupp (Öjesjö, 1980). Detta är 
sysselsättningsområden där den sociala kontrollen är lägre än för andra yrkesgrupper. 
Restaurangpersonal och säljare var andra riskgrupper. 1996 gjorde Alna1 en mindre 
uppföljningsstudie av material till en TEMO-undersökning inom Stockholms län som gjordes 
på uppdrag av Centrum för Alkohol- och Drogprevention, CADP (Hvitfelt, Romelsjö & 
Damström Thakker, 1997).  Alnas genomgång visade att de högsta nivåerna av 
alkoholkonsumtion fanns bland manliga affärsbiträden och försäljare samt kvinnor i media- 
och reklambranschen (Alna, 1999).  
 
Under 2004 gjordes på SoRAD en undersökning om dryckesvanor och självrapporterade 
alkoholproblem bland yrkesverksamma respektive inte yrkesverksamma, olika 
socioekonomiska grupper samt olika yrkesgrupper (Olsson, Eriksson & Steen, 2004). Denna 
artikel är en fördjupning av denna studie då enbart yrkesgrupper studeras samt att vissa av 

                                                 
1 En partsammansatt organisation som bistår företag och organisationer i arbetet med alkohol- och drogfrågor. 
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yrkena har grupperats om samt fyra nya yrkesgrupper har tillkommit. Dessutom analyseras de 
valda yrkesgruppernas narkotikaanvändning. 
 
 
2. SYFTE 
 
Syftet med analysen är att se om och, i så fall hur, dryckesmönster och upplevda problem med 
det egna drickandet varierar mellan några olika yrkesgrupper. Dessutom syftar analysen till att 
se om det föreligger några skillnader i narkotikaanvändning mellan yrkesgrupperna. Tyvärr 
gör det datamaterial som denna analys baseras på det inte möjligt att svara på mer ingående 
frågor om orsaker till skillnader, bortsett från skillnader som kan bero på kön och ålder. 
Däremot kan materialet visa på intressanta tendenser och ge upphov till hypoteser som kan 
studeras i framtida undersökningar.  
 
 
3. MATERIAL OCH METOD 
 
De data som analyserats är hämtad från en stor surveyundersökning där ett slumpmässigt 
urval på 7 899 personer i åldrarna 16-80 år telefonintervjuats2. Undersökningen genomfördes 
under våren 2002. Totalt besvarade 5 469 personer frågorna vilket gav en svarsfrekvens på 
68,4 procent. Eftersom syftet i första hand är att kunna beskriva och ge en översikt över 
materialet, har endast beskrivande statistiska metoder använts, dvs. frekvenser och 
korstabuleringar. För att fastställa de statistiska signifikanserna i skillnader mellan olika 
grupper har Chi-square test använts.  
 
Vi har alltså valt att analysera alkoholovanorna hos några av de yrkesgrupper som tidigare 
konstaterats befinna sig i riskzonen nämligen butiksbiträden, företagssäljare, konsulter, 
media- och reklampersonal samt restaurangpersonal. Ytterligare några yrkesgrupper har lagts 
till; barnomsorgspersonal (barnskötare, dagbarnvårdare samt förskolelärare), chaufförer, 
lärare (alla nivåer), kvalificerad vårdpersonal (läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och 
distriktssköterskor), vård och omsorgspersonal (undersköterskor, vårdbiträden samt 
vårdare/skötare) samt ingenjörer med universitetsutbildning. Syftet med datamaterialet som 
ligger till grund för denna studie var inte att undersöka olika yrkesgruppers alkohol- och/eller 
narkotikakonsumtion, utan det var att kartlägga förekomsten av alkoholrelaterade problem i 
den svenska befolkningen i stort3. Detta förklarar även att vissa yrken är relativt specifika 
såsom chaufförer och andra har mer blivit ett bredare yrkesområde som vård och omsorg. De 
yrken som ingår i de bredare yrkesområdena är dock snarlika varandra i fråga om bl.a. 
arbetsplatser och arbetsmiljöer. Antalet respondenter i de olika yrkesgrupperna blev dock i 
vissa fall ganska lågt och ytterligare ett problem med de valda yrkesgrupperna var att antalet 
kvinnor respektive män i vissa yrken då blev ännu lägre. Detta försvårade de jämförande 
analyserna. Därför har vi valt att redovisa och analysera män och kvinnor separat och inte 
redovisa de yrken för männen respektive kvinnorna där det andra könets överrepresentation 
översteg eller var lika med 75 procent. Detta innebar att för kvinnorna har företagssäljarna, 
konsulenterna, chaufförerna och ingenjörerna inte redovisats och för männen redovisas inte 
vård- och omsorgspersonalen, den kvalificerade vårdpersonalen samt männen inom 

                                                 
2 Intervjuerna genomfördes av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Centrum för socialvetenskaplig 
alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms universitet. 
3 Respondenterna har inte ombetts specificera sig när det gäller yrke.  Att då uppge ”kontorsarbete” kan t.ex. 
innebära ganska mycket.  
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barnomsorgen. Detta förklarar de luckor som återfinns i vissa av tabellerna. Detta innebär att 
för vissa yrken jämförs bara kvinnorna, vissa yrken bara männen och för ytterligare ett antal 
yrken finns uppgifter för både männen och kvinnorna (media, restaurang, lärare och 
butiksbiträden) men de jämförs inte med varandra. 
 
 
 Tabell 1: Valda yrkesgrupper, könsfördelning (%), utbildningsnivå, medelålder samt det totala  
antalet inom yrket. 
 Könsfördelning Utbildnings-

nivå 
Medelålder Antal 

(n) 
YRKESGRUPP Andel 

kvinnor 
Andel 
män 

 Kvinnor Män  

Företagssäljare 25 75 Låg 38 40 55 
Konsulter 21 79 Blandat 40 44 96 
Chaufförer 4 96 Låg 55 43 57 
Ingenjörer 17 83 Hög 37 44 72 
Barnomsorgs-      
personal 96 4 Blandat 41 48 

 
121 

Vård- och  
omsorgspersonal 

 
88 

 
12 

 
Låg 

 
42 

 
41 

 
307 

Kvalificerad vård- 
personal 

 
81 

 
19 

 
Hög 

 
44 

 
49 

 
135 

Media/reklam 53 47 Hög 41 41 58 
Restaurangpersonal 66 34 Låg 34 33 77 
Lärare 71 29 Hög 45 45 153 
Butiksbiträden 57 43 Låg 39 36 156 
 
 
Innan vi börjar redovisa alkoholkonsumtionen i de olika yrkesgrupperna bör det poängteras 
att konsumtionen är självrapporterad och att sådana uppgifter brukar ligga långt under den 
faktiska konsumtionen (Leifman, 2004). I detta material ligger den uppgivna konsumtionen 
ungefär 60 procent under de senaste preliminära siffrorna för den totala faktiska 
konsumtionen på 10,2 liter alkohol (100 %) per år (SoRAD, 2006).  
 
Det bör också påpekas att det är mycket ovanligt att alkohol konsumeras under arbetstid i 
Sverige. Endast en halv procent av de yrkesverksamma i denna undersökning rapporterar att 
de druckit alkohol på arbetsplatsen en gång per månad eller mer under den senaste 12-
månadersperioden. Det som är intressant är istället hur människors alkoholvanor, förlagda till 
fritiden, hänger samman med deras yrke och arbetssituation, hur alkoholkonsumtionen 
påverkar arbetssituationen, arbetsinsatsen och hälsan samt hur arbetssituationen eller yrket 
påverkar de alkoholvanor människor har. Vi kan dock i denna studie bara analysera om det 
finns ett samband mellan yrken och alkoholkonsumtion. Det går inte att avgöra några kausala 
samband i denna undersökning, det vill säga i vilken mån yrket i sig påverkar om man dricker 
mycket eller lite. 
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4. RESULTAT 
 
4.1 Alkoholkonsumtionen bland olika yrken 
 
I Tabell 2 redovisas hur de olika yrkesgrupperna fördelar sig mellan olika 
alkoholkonsumtionsgrupper. Genomsnittskonsumtionen anges som hur många centiliter ren 
alkohol som dricks per år. 
 
 
Tabell 2: Alkoholkonsumtion4 per år (100 % alkohol) i särskilda yrkesgrupper. Procent. 
 Noll-

konsumtion 
Liten 

konsumtion 
Normal-

konsumtion 
Stor-

konsumtion 
Risk-

konsumtion 
Genom-

snitt 
(cl)5

Antal
(n) 

Företagssäljare 5.5 41.8 34.5 10.9 7.3 509 55 
Konsulter 10.4 42.7 31.3 11.5 4.2 416 96 
Chaufförer 5.3 54.4 28.1 5.3 7.0 476 57 
Ingenjörer 8.3 50.0 29.2 6.9 5.6 508 72 
Barnomsorgspersonal 19.0 49.6 22.3 6.6 2.5 275 121 
Vård och omsorg 18.2 60.6 16.9 3.3 1.0 202 307 
Kvalificerad  

12.6 
 

54.8 
 

22.2 
 

9.6 
 

0.7 
 

vårdpersonal    276 
 

135 
Media/reklam 1.7 36.2 39.7 15.5 6.9 681 58 
Restaurangpersonal 16.9 46.8 22.1 10.4 3.9 402 77 
Lärare 9.8 53.6 25.5 7.8 3.3 385 153 
Butiksbiträden 14.7 42.3 28.2 9.6 5.1 426 156 
Totalt 
(yrkesarbetande)6

 
11.5 

 
49.7 

 
26.4 

 
8.7 

 
3.6 

 
386 

 
3382 

Pearsons Chi-Square: Value= 142,601, df=44, p=, 000 
 
 
De som arbetar inom media och reklam uppvisar här den i särklass högsta 
alkoholkonsumtionen. I Tabell 2 kan vi se att de i genomsnitt dricker 681 cl alkohol (100 % -
ig) per år. Det överträffar genomsnittskonsumtionen i undersökningen med 76 procent. Hög 
konsumtion har också företagssäljarna, ingenjörerna och chaufförerna. Konsulter och 
butiksbiträden dricker något över genomsnittskonsumtionen, medan restaurangpersonal och 
lärare har en konsumtion som ligger nära genomsnittet i hela materialet (386 cl). Personalen 
inom vård och omsorg, kvalificerad vård samt barnomsorgen dricker långt mindre än 
genomsnittskonsumtionen. I denna uppdelning så kan vi notera att det troligen föreligger en 
viss könsskillnad. Yrkena där konsumtionen är hög domineras av män medan yrkena med låg 

                                                 
4 Tabell 2 visar den årliga konsumtionens storlek. Liten konsumtion är mellan 1 cl och 250/312 cl per år, 
normalkonsumtion är alkoholintag mellan 251/313 cl och 624/832 cl/år, storkonsumtion är mellan 625/833 cl 
och 1144/1560 cl/år och vid riskkonsumtion dricker man mer än 1144/1560 cl/år. Första siffran gäller för 
kvinnor och andra för män och måtten är i 100 % -ig alkohol. Denna kategorisering bygger på ett enkelt test som 
utvecklats av professor Ulf Rydberg vid Karolinska Institutet. Även konsumenterna som hamnar i kategorin 
storkonsumtion får rådet att dra ner på sitt drickande eftersom de befinner sig i en riskzon. I undersökningen har 
två olika sätt att mäta alkoholkonsumtionen använts, Quantity Frequency-skalan (KF) har besvarats av två 
tredjedelar av urvalet medan övriga har besvarat Graduated Frequency-skalan (GF). Eftersom GF-skalan har en 
något lägre ”täckningsgrad”, d.v.s. den uppgivna konsumtionen ligger lägre än med KF-skalan, har 
konsumtionen uppräknats med cirka 10 % som är den ungefärliga differensen mellan skalorna. 
5 Genomsnittskonsumtionen för alkoholkonsumenter (0-konsumenter exkluderade). Ingen korrigering har gjorts 
för dem som använder GF-skalan (se fotnot 4). Cl i ren alkohol. 
6 De som är ålders- och sjukpensionärer, arbetslösa och studenter har exkluderats. Totalen är således enbart 
beräknad på de yrkesarbetande. Detta på grund utav att dessa grupper oftast skiljer sig åt från de yrkesarbetande 
avseende alkoholkonsumtionens storlek och dryckesmönster.  
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konsumtion domineras av kvinnor, bortsett från media där könsfördelningen är relativt jämn 
(se Tabell 1).  
 
 
4.1.1 Män och kvinnor 
 
För att kontrollera vilken effekt kön har på skillnaderna i konsumtion mellan yrkesgrupperna 
har yrkeskategorierna i Tabell 3 delats upp på kön samt en sammanslagning av vissa av 
alkoholkonsumtionsgrupperna har gjorts. I denna indelning har vi valt att sammanföra 
storkonsumenterna med riskkonsumenterna och de som inte dricker något alls och de som 
dricker lite har också sammanförts till en kategori. Som nämnts tidigare så har männen och 
kvinnornas yrken delats upp för vissa yrken på grund av för få individer. 
 
 
Tabell 3: Alkoholkonsumtion7 per år (100 % alkohol) i särskilda yrkesgrupper. Procent. Uppdelat på kön. Inget 
värde visas för de grupper som har exkluderats p.g.a. för få män eller kvinnor i yrket.  
 Ingen eller liten 

konsumtion 
Normal- 

konsumtion 
Stor- och 

risk- 
konsumtion 

  Genomsnitts 
-konsumtion 

(cl)8

Antal 
(n) 

 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Företagssäljare - 34.1 - 43.9 - 22.0 - 581 14 41 
Konsulter - 50.0 - 34.2 - 15.8 - 443 20 76 
Chaufförer - 58.2 - 29.1 - 12.7 - 486 2 55 
Ingenjörer - 60.0 - 26.7 - 13.3 - 553 12 60 
Barnomsorgspersonal 69.0 - 21.6 - 9.5 - 280 - 116 5 
Vård och omsorg 81.2 - 15.1 - 3.7 - 188 - 271 36 
Kvalificerad 
vårdpersonal    

 
67.0 

 
- 

 
22.9 

 
- 

 
10.1 

     
- 247 - 109 26 

Media/reklam 32.3 44.4 48.4 29.6 19.4 25.9 760 576 31 27 
Restaurangpersonal 78.4 34.6 13.7 38.5 7.8 26.9 192 774 51 26 
Lärare 63.3 63.6 25.7 25.0 11.0 11.4 289 590 109 44 
Butiksbiträden 65.6 45.5 24.4 33.3 10.0 21.2 288 588 90 66 
Totalt 
(yrkesarbetande) 

 
69.7 

 
53.3 

 
22.0 

 
30.7

 
8.4 

 
16.1

 
271 

 
485 

 
1640 

 
1742

Pearsons Chi-Square:  
Kvinnor: Value: 60,739, df=14, p=,000    
Män: Value: 24,671, df=16, p=,076          
 
 
Det som framkom nu var att de statistiskt säkerställda skillnaderna mellan yrkesgrupper och 
konsumtionsnivåer som vi fann i Tabell 2 kvarstod för både männen och kvinnorna i sina 
respektive yrkesgrupper9. Bland media- och reklampersonalen är konsumtionen bland kvinnor 
faktiskt 32 procent högre än hos de manliga kollegorna (760 cl respektive 576 cl ren alkohol 
per år). Det betyder dessutom att de konsumerar nästan tre gånger så mycket alkohol som den 
genomsnittliga kvinnan i undersökningen. Männen inom media ligger däremot relativt nära 
genomsnittskonsumtionen för männen i materialet. Bland övriga yrkesgrupper ligger 
kvinnorna nära det kvinnliga genomsnittet förutom vård och omsorg samt restaurangpersonal 

                                                 
7 Ingen eller liten konsumtion innebär i denna tabell ett årligt intag av alkohol mellan 0 cl och 250/312. 
Normalkonsumtionen innebär mellan 251/313 cl och 624/832 cl per år. Riskkonsumtionen innebär slutligen att 
den årliga förbrukningen överstiger 625/833 cl om året. Första siffran är för kvinnor och andra siffran är för män. 
Se vidare not 4. 
8 Genomsnittskonsumtionen 100 % alkohol för alkoholkonsumenter (0-konsumenter exkluderade). Ingen 
korrigering har gjorts för dem som använder GF-skalan (se fotnot 4). 
9 För männen var dock det statistiskt signifikanta sambandet lägre, p=0,076. 
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där konsumtionen är lägre än genomsnittet. Just restaurangpersonalen blir intressant om man 
tittar på männen. Den manliga restaurangpersonalen dricker väldigt mycket, 774 cl ren 
alkohol om året, vilket kan jämföras med det manliga genomsnittet på 485 cl. 
 
 
4.1.2 Ålder 
 
En annan sak att ta med i beräkningen är ålder. De åldersskillnader som kan noteras mellan 
grupperna kan i sig bidra till skillnader i dryckesmönster. Den manliga restaurangpersonalen 
är yngst i materialet med en medelålder på 33 år. Alkoholkonsumtionen är generellt som 
högst i åldern 20-24 år och näst högst för 25-29 åringarna för både män och kvinnor (Leifman 
& Gustavsson, 2003) därefter sjunker konsumtionen successivt. I materialet har personerna 
delats in i olika ålderskategorier; 17-29 år, 30-49 år, 50-65 år och över 65 år. I uträkningarna 
för att kontrollera för ålder har de som är över 65 tagits bort då de till ytterst liten grad är kvar 
i arbetslivet.  
 
Skillnaden i alkoholkonsumtion mellan yrkesgrupperna blir inte längre signifikant för männen 
om vi kontrollerar för ålder. För kvinnorna blir skillnaderna mellan yrkesgrupperna enbart 
signifikanta för dem som är över 30 år. Det vill säga att bland de yngsta, 17-29 åringarna, så 
dricker man inte signifikant mer i ett yrke än i ett annat. Dock bryter uträkningarna här mot ett 
av de krav testet Chi-2 ställer och sålunda skall detta tolkas med stor försiktighet10. 
Anledningen till att Chi-2 kravet inte kan uppfyllas beror till stor del på att vi har för få 
personer med i materialet. Den manliga restaurangpersonalens stora konsumtion kan alltså till 
viss del förklaras av deras låga ålder.  
 
 
4.2 Att dricka alkohol: Aldrig, ibland eller ofta  
 
I Tabell 4 redovisas hur ofta man dricker alkohol inom de olika yrkena. Även här är det 
gruppen inom media och reklambranschen som skiljer sig mest från övriga. Här finns den 
största andelen med ett relativt frekvent dryckesmönster (dricker 2-3 gånger i veckan eller 
mer) bland både män och kvinnor. Men även den manliga restaurangpersonalen dricker ofta. 
Dryga 40 procent dricker 2-3 gånger i veckan eller mer mot endast 4 procent av den kvinnliga 
restaurangpersonalen. Ingenjörer dricker ofta men nära genomsnittet i fråga om kvantiteter. 
Kvinnorna inom vården dricker måttligt i fråga om både volym och frekvens.  
 
För kvinnorna uppstår här samma mönster som för deras genomsnittliga alkoholkonsumtion. 
Det vill säga att signifikanta skillnader mellan yrkesgrupperna endast kvarstår i fråga om hur 
ofta man dricker för dem som är över 30 år. Uträkningen för åldersgruppen 50-65 år bryter 
dock mot ett av Chi-2:s krav (se not 10). För männen så blir skillnaderna mellan hur ofta man 
dricker och vilket yrke man har signifikant för dem som är under 50 år. Men återigen bryter vi 
här mot ett av Chi-2:s krav angående förväntat värde i olika celler (se not 10).  
 
Den enda riktigt tydliga och signifikanta resultatet avseende hur ofta man dricker gäller alltså 
kvinnorna i åldersgruppen 30-49. Med andra ord, bland kvinnorna mellan 30-49 år föreligger 

                                                 
10 Det förväntade värdet i cellerna blir för lågt. Chi-2 testet kräver att ingen av cellerna har ett förväntat värde på 
mindre än 5. Denna regel kan dock bortses från om det gäller stora tabeller men att antalet celler med mindre 
förväntat värde än 5 då inte överstiger 20 %. Detta har kunnat appliceras i övriga Chi-2 uträkningar men här 
överstiger alltså antalet celler med förväntat värde med mer än 20 %. 
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skillnader mellan frekvensen av alkoholkonsumtion och vilket yrke man har och då främst 
inom media och reklam som sticker ut som en grupp som dricker förhållandevis ofta. 
 
 
Tabell 4: Hur ofta dricker du alkohol (AUDIT 111)? Procent. 
  

Aldrig eller en 
gång i månaden 
eller mer sällan 

 
2-4 gånger i 

månaden 

 
2-4 gånger i 

veckan eller mer 

 
Antal (n) 

 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 
Företagssäljare - 16.7 - 54.8 - 28.6 - 42 
Konsulter - 28.9 - 47.4 - 23.7 - 76 
Chaufförer - 43.6 - 38.2 - 18.2 - 55 
Ingenjörer - 28.3 - 41.7 - 30.0 - 60 
Barnomsorgspersonal 52.6 - 38.8 - 8.6 - 116 - 
Vård och omsorg 59.8 - 34.3 - 5.9 - 271 - 
Kvalificerad 
   vårdpersonal    

 
33.9 

  
47.7 

 
- 

 
18.3 

 
- - 

 
109 

 
- 

Media/reklam 12.9 22.2 45.2 33.3 41.9 44.4 31 27 
Restaurangpersonal 62.7 23.1 33.3 34.6 3.9 42.3 51 26 
Lärare 34.9 29.5 44.0 40.9 21.1 29.5 109 44 
Butiksbiträden 47.8 31.3 42.2 43.3 10.0 25.4 90 67 
Totalt 
(yrkesarbetande) 

45.5 33.9 39.7 44.1 14.8 21.9 1641 1754 

Pearsons Chi-Square: 
Kvinnor: Value: 101.080, df=14, p=0.000 
Män: Value: 42.985, df=16, p=0.000 
 
 
4.3 Problematisk alkoholkonsumtion - AUDIT 
 
Oavsett om man dricker mycket eller lite i centiliter räknat, så kan man uppleva problem med 
alkohol. Att ha en hög alkoholkonsumtion behöver inte i sig innebära att alkoholen skapar 
problem för individen, bortsett från möjligheten till mer långsiktiga hälsoeffekter. Likväl kan 
ganska låg konsumtion leda till problem. Allt beror på hur man dricker och vilka 
konsekvenser det får för individen. AUDIT-skalan12 består av 10 frågor om alkoholproblem. 
Frågorna rör bland annat hur ofta man dricker, hur mycket man dricker, vilken kontroll man 
har över sitt drickande och vissa alkoholrelaterade problem såsom återställare, minnesluckor, 
skador samt andras oro över ens alkoholkonsumtion. I Tabell 5 har svaren summerats och en 
poängsumma på 8 eller mer har valts för att ge en indikation på andelen problemdrickare 
bland männen och 6 poäng eller mer för kvinnorna (Babor et al., 1989 & Bergman & 
Källmén, 2003). Det är dock på plats att påpeka att det i survey-undersökningar om alkohol 
kan vara svårt att uppge/erkänna problem som är relaterade till alkohol bortsett från baksmälla 
och liknande. Det troliga är med andra ord att andelen personer som fått mer än 8 respektive 6 
poäng på AUDIT-skalan är lägre än vad som är verkligt förekommande. 

                                                 
11 AUDIT-1 variabeln är sammanslagen enligt följande: aldrig och en gång i månaden eller mer sällan har blivit 
en kategori, 2-4 gånger i månaden är en kategori och 2-3 gånger i veckan och 4 gånger i veckan har slagits 
samman till en kategori. Detta på grund utav att värdena i respektive cell blir för små annars. 
12 The Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) har utvecklats av WHO för att screena alkoholproblem 
i kliniska populationer (Babor m.fl. 1989). Den fullständiga AUDIT-skalan har använts. 
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Tabell 5: Alkoholkonsumenter i riskzonen – summering av AUDIT 1-10. Uppdelat på yrke och kön. Procent. 
 0-5 0-7 6+ 8+ Antal (n) 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män  
Företagssäljare - 83.3 - 16.7 14 41 
Konsulter - 93.4 - 6.6 20 76 
Chaufförer - 92.7 - 7.3 2 55 
Ingenjörer - 91.7 - 8.3 12 60 
Barnomsorgspersonal 92.2 - 7.8 - 116 5 
Vård och omsorg 93.4 - 6.6 - 271 36 
Kvalificerad vårdpersonal 96.3 - 3.7 - 109 26 
Media/reklam 90.3 85.2 9.7 14.8 31 27 
Restaurangpersonal 88.2 61.5 11.8 38.5 51 26 
Lärare 93.6 90.9 6.4 9.1 109 44 
Butiksbiträden 85.6 80.6 14.4 19.4 90 66 
Totalt (yrkesarbetande) 92.0 86.1 8.0 13.9 1641 1755 
Pearsons Chi-Square:  
Kvinnor: Value= 10,548,  df=7, p=,160   
Män: Value= 22,646, df=8, p=,004       
 
 
Problem med alkohol är generellt sett väldigt köns- och åldersrelaterade (Hradilova-Selin, 
2004). De unga männen är de som uppvisar flest alkoholproblem. Kvinnor har långt färre 
problem, men även här är problemen flera gånger högre bland de unga kvinnorna jämfört med 
äldre kvinnor (ibid.). För de flesta unga med alkoholproblem handlar det dock om en 
övergående fas i livet. Det är endast en minoritet av de unga med problem, speciellt sociala 
problem13, som även har problem senare i livet.  Att kön och ålder spelar roll är något vi även 
ser här. I Tabell 5 kan vi se att det finns signifikanta skillnader mellan alkoholproblem och 
vilket yrke man har för männen men inte för kvinnorna. Skillnaderna ovan försvinner dock 
om man kontrollerar för ålder. Ju yngre man är desto fler problem har man med alkohol enligt 
AUDIT. Nästan en fjärdedel av alla 17-29 åringar (24 %) har alkoholproblem enligt AUDIT. 
Detta skall jämföras med 7 procent av 30-49 åringarna och 3 procent av 50-65 åringarna. 
 
AUDIT-skalan är dessutom mer känslig för berusningsdrickande än för frekvent drickande, 
trots att kvantiteterna i det senare fallet kan bli avsevärda. Yngre människor berusningsdricker 
oftare än äldre. Det frekventa dryckesmönstret i motsats till berusningsdrickandet ger istället 
andra typer av alkoholrelaterade problem som inte i lika hög utsträckning ger utslag vid 
screening med AUDIT-frågorna. De kvinnliga butiksbiträden har t ex en ganska genomsnittlig 
alkoholkonsumtion, både när det gäller frekvens och volym. På AUDIT-skalan i Tabell 5 får 
ändå en relativt hög andel av dem poäng som indikerar problematisk alkoholkonsumtion (6+). 
Även de manliga företagssäljarna har en relativt hög andel med problematisk 
alkoholkonsumtion. Personer inom media och reklam, med den absolut högsta 
alkoholkonsumtionen, har däremot inte mycket större andel problem enligt AUDIT än 
genomsnittet.   
 
 
4.4 Upplevda alkoholrelaterade problem 
 
AUDIT mäter som tidigare nämnts hur ofta och hur mycket man dricker samt de ganska 
direkta problem med alkohol man kan få. För att bland annat täcka in de sociala problem 

                                                 
13 Sociala problem är t ex problem med lag och ordning, relationsproblem eller problem med arbete eller 
ekonomi. Detta till skillnad från hälsoproblem och försämrad självkontroll som mer ses som personliga problem 
(se vidare Hradilova-Selin, kap.6, 2004). 
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individen kan få av sin alkoholkonsumtion fanns även ett antal andra frågor i enkäten som 
också kan ge indikationer på en alkoholproblematik. Några av dessa redovisas i Tabell 6. 
Mycket få uppger dock att de upplevt några negativa effekter av alkoholkonsumtionen. När 
sådana uppgetts gäller det främst effekter på hälsa och ekonomi. Upplevda negativa 
hälsoeffekter uppger främst ingenjörerna och personerna inom media och negativa effekter på 
ekonomin upplever framförallt respondenterna inom restaurangbranschen. Få av personerna 
inom media samt ingenjörerna uppger däremot att alkoholkonsumtionen påverkar ekonomin 
negativt, trots att de får relativt sett höga siffror på andra av frågorna. Detta beror med största 
sannolikhet på att de faktiskt tjänar mycket bättre än t ex restaurangpersonalen. 
 
Det är tydligt att när människor med arbete och en i övrigt ganska välordnad tillvaro blir 
tillfrågade om negativa effekter kopplade till alkoholkonsumtionen, är det sällan som man 
säger sig ha upplevt eller i övrigt associerar negativa omständigheter till alkoholen. Då antalet 
människor som uppger att de har problem som är alkoholrelaterade är så pass få, så redovisas 
inte männen och kvinnorna separat i Tabell 6 och 7. Siffrorna blir försvinnande låga och att 
testa för signifikanta skillnader mellan grupperna blir inte möjligt. Innehållet i tabellerna kan 
ändå visa på intressanta tendenser, utan att man för den skull kan dra några definitiva 
slutsatser av resultaten. 
 
 
Tabell 6: Upplevda negativa effekter av alkoholkonsumtion under de senaste 12 månaderna på… Procent. Totalt 
antal svarande: 3466 
  

…dina 
vänskaps-
relationer? 

… ditt 
äktenskap/ 

sambo-
förhållande? 

… din relation till 
övriga familje-

medlemmar inkl. 
dina barn? 

 
…din 

ekonomi?

 
… ditt arbete 

och/ eller 
dina 

studier? 

 
…din 
hälsa? 

Företagssäljare 0.0 0.0 0.0 5.4 1.8 3.6 
Konsulter 0.0 1.0 0.0 3.1 0.0 3.1 
Chaufförer 1.8 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 
Ingenjörer 2.8 1.4 2.8 2.8 1.4 6.9 
Barnomsorgspersonal 0.8 2.5 0.0 2.5 0.0 1.7 
Vård och omsorg 1.0 0.7 0.0 2.6 0.7 3.9 
Kvalificerad 
vårdpersonal    

 
0.0 

 
1.5 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.7 

Media/reklam 3.4 1.7 0.0 1.7 1.7 6.9 
Restaurangpersonal 0.0 2.6 2.6 6.5 1.3 2.6 
Lärare 2.6 0.7 0.7 5.2 0.7 5.2 
Butiksbiträden 1.9 3.2 1.3 5.1 1.3 2.5 
Totalt 
(yrkesarbetande) 

 
1.3 

 
1.4 

 
0.6 

 
2.9 

 
0.5 

 
3.0 

 
 
Att kontrollera för ålder och kön var alltså i det närmaste ogörligt när det gäller de negativa 
effekterna i Tabell 6. Men vad som kan vara värt att nämna är att av de sex 
problemkategorierna i Tabell 6 så är det andelen 17-29 åringar som uppger flest problem i 
samtliga kategorier. Till exempel uppger 11 procent av 17-29-åringarna (inom dessa 
yrkeskategorier) att alkoholkonsumtionen har negativ effekt på deras ekonomi till skillnad 
från 2 procent av 30-44 åringarna. En trolig förklaring till detta är förstås att man inte tjänar 
lika bra när man är yngre.  
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4.5 Andra indikatorer på alkoholproblem 
 
Vi kan även studera vissa andra indikatorer på alkoholproblem och då ändras mönstret från 
tabell 6 något. I Tabell 7 redovisas ett antal indikatorer på alkoholproblem.  
 
 
Tabell 7: Indikatorer på alkoholproblem under de senaste 12 månaderna. Procent. 
 Regelbundet 

berusad 
(2-3ggr/mån 

eller mer) 

Ditt 
drickande 
har skapat 
en dålig 
atmosfär 
på fest 

Kommit 
sent till 
jobbet 
pga. att 

du druckit

Haft svårt 
att arbeta 
effektivt 

pga. att du 
druckit 

Kört bil 
berusad 
(över 2 

promille) 

Varit 
dålig 
dagen 

efter du 
har 

druckit 

Känt dig 
deprimerad 
dagen efter 
du druckit 

Företagssäljare 21.4 0.0 12.5 14.3 10.7 62.5 14.3 
Konsulter 7.3 0.0 9.4 15.6 2.1 51.0 10.4 
Chaufförer 19.3 0.0 1.8 5.3 5.3 42.1 10.5 
Ingenjörer 8.3 0.0 6.9 12.5 6.9 45.8 6.9 
Barnomsorgspersonal 6.6 0.8 0.0 2.5 0.8 28.9 6.6 
Vård och omsorg 5.9 1.0 1.0 5.2 1.3 28.7 7.2 
Kvalificerad 
vårdpersonal 

4.4 0.0 0.0 2.2 0.0 37.0 4.4 

Media/reklam 17.2 8.6 15.5 27.6 8.6 51.7 13.8 
Restaurangpersonal 11.7 0.0 5.2 14.3 1.3 44.2 14.3 
Lärare 8.5 1.3 2.6 5.2 3.9 32.7 7.2 
Butiksbiträden 15.3 1.3 5.7 14.6 7.6 49.7 10.2 
Totalt 
(yrkesarbetande) 

 
11.0 

  
3.9 

 
8.9 

  
39.8 

 
9.0 1.6 3.4 

Totalt antal svarande 3468 3466 3466 3466 3466 3495 3495 
 
 
Företagssäljare samt personer inom media och reklam har den största uppgivna andelen 
alkoholrelaterade problem inom fyra respektive tre av de tio indikatorerna i Tabell 7.  
Företagssäljare har den största andelen berusningsdrickare och, som en troligen som 
konsekvens av detta, också den största andelen som känt sig dåliga dagen efter. Mer än tio 
procent av dem har dessutom under de senaste 12 månaderna kört bil trots att de haft en 
alkoholnivå som ligger över den lagliga (0,2 promille). En förhållandevis hög andel av 
personerna inom media uppger att deras drickande har skapat en dålig atmosfär på en fest. 
Arbetsrelaterade problem, som att komma för sent till jobbet och att vara mindre effektiv på 
grund av att man druckit, är också vanligast bland personer inom media och reklam. Att 
komma för sent till jobbet är dock en indikator som troligtvis ger högre utslag för människor 
inom fria yrken, vilket t ex media och reklam är. Har man fria arbetstider eller mycket flextid 
så kan man utan att någon knappt reagerar eller frågar komma senare till jobbet om man varit 
ute dagen innan. För andra människor med fasta arbetstider och där verksamheten är beroende 
av att man dyker upp i tid, är detta inte något alternativ. De variabler som flest respondenter 
uppger problem med bland problemindikatorerna är sådana som har med förmågan att fungera 
på arbetet samt de som speglar mer akuta fysiska och psykiska reaktioner på 
berusningsdrickande.  
 
Liksom för de negativa effekterna som redovisades i Tabell 6 så är det även här så att det är 
17-29 åringarna som i högsta grad uppger att de har problem i samtliga kategorier som 
redovisades i Tabell 7. Till exempel uppger 18 procent av de yngsta att de berusningsdricker 
2-3 gånger per månad eller oftare till skillnad mot 9 procent av 30-49 åringarna. Detta gäller 
dock bara personerna i de yrkesgrupper vi har undersökt. Om man ser till hela materialet då 
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även studerande och arbetslösa m.m. tillkommer så ökar siffran för 17-29 åringarna till 25 
procent som berusningsdricker minst 2-3 gånger i månaden (Hradilova Selin 2004). Detta är 
givetvis ingen nyhet, då det sen tidigare är väl känt att unga berusningsdricker oftare än äldre. 
 
 
4.6 Narkotikakonsumtion i olika yrkesgrupper 
 
I enkäten ställdes även frågan om respondenten har använt narkotika, hasch respektive andra 
droger, någon gång (ibland kallat experimentellt bruk) samt om de har använt någon drog de 
senaste 12 månaderna. I Tabell 8 redovisas skillnaderna i bruk av narkotika mellan 
yrkesgrupperna. 
 
 
Tabell 8: Andel män och kvinnor inom olika yrkesgrupper som testat narkotika14 någon gång i livet samt använt 
senaste året. Procent. Inget värde visas för de grupper som har exkluderats p.g.a. för få män eller kvinnor i yrket. 
Totalt antal svarande: 3468 
 Använt narkotika någon gång* Använt narkotika någon gång 

senaste året** 
Kvinnor Män Kvinnor Män  

Företagssäljare - 19.0 - 0.0 
Konsulter - 22.4 - 0.0 
Chaufförer - 16.4 - 1.8 
Ingenjörer - 8.3 - 0.0 
Barnomsorgspersonal 6.0 - 0.9 - 
Vård och omsorg 7.0 - 1.8 - 
Kvalificerad vårdpersonal 11.9 - 0.9 - 
Media/reklam 32.3 25.9 0.0 3.7 
Restaurangpersonal 7.8 30.8 2.0 7.7 
Lärare 10.1 18.2 0.0 4.5 
Butiksbiträden 4.4 9.0 0.0 1.5 
Totalt (yrkesarbetande) 7.9 16.1 0.7 1.9 
Pearsons Chi-Square: 
*Kvinnor: Value:37,434, df= 7, p= 0,000   
*Män: Value: 19,989, df= 8, p= 0,010        
** Ej statistiskt signifikanta skillnader 
 
 
I de riksrepresentativa undersökningar som gjorts bland 16-75 åringar så har man funnit att 16 
procent av männen har använt narkotika någon gång i livet och 8 procent av kvinnorna. Vad 
gäller årsaktuell användning så hade ungefär 1 procent av männen och ännu färre av 
kvinnorna använt narkotika någon gång det senaste året (CAN, 2005). Siffrorna vi får fram 
här överensstämmer alltså ganska bra med CANs undersökningar. I studierna som CAN har 
gjort har dock samtliga personer inkluderats oavsett sysselsättning, medan vi här enbart ser till 
de yrkesarbetande. Detta skulle kunna förklara den högre siffran för årsakutellt bruk, eftersom 
vi t ex inte har med några pensionärer som med största sannolikhet inte använt narkotika i 
särskilt hög utsträckning det senaste året. Huruvida man har använt narkotika någon gång i 
livet skiljer sig signifikant åt mellan yrkesgrupperna för både män och kvinnor. Återigen är 
                                                 
14 I redovisningen av narkotikabruk har ingen uppdelning av typ av narkotika gjorts. Det kan med andra ord vara 
både hasch och/eller andra droger. 
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det personer inom media- och restaurangbranschen som sticker ut. Drygt en tredjedel av 
kvinnorna och drygt en fjärdedel av männen inom media har någon gång testat narkotika. 
Bland männen är denna siffra också hög för restaurangpersonalen där över en tredjedel har 
testat narkotika. Bland kvinnorna inom restaurangbranschen hade endast 8 procent använt 
narkotika någon gång, vilket är lika högt som riksgenomsnittet. Låga siffror däremot, i 
jämförelse med riksgenomsnittet, finner vi bland de kvinnliga butiksbiträdena (4,4 %) och 
kvinnorna inom barnomsorgen (6 %). Lågt experimentellt bruk hade de manliga ingenjörerna 
och de manliga butiksbiträdena.  
 
Om vi däremot tittar på det mer intressanta årsaktuella bruket av narkotika så finner vi en hög 
andel brukare bland den manliga restaurangpersonalen där nästan 8 procent använt droger 
någon gång de senaste 12 månaderna. I förhållande till genomsnittet (1,9 %) har också lärarna 
(4,5 %) och media/reklam (3,7 %) en hög andel män med årsaktuellt bruk.  
 
De statistiskt signifikanta skillnaderna mellan yrken och narkotikakonsumtion, både vad 
gäller årsaktuellt bruk och experimentellt bruk, försvann dock vid en kontroll för ålder. 
 
 
5. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 
 
Inledningsvis måste det framhållas att det underliggande materialet gav oss mycket få grupper 
av olika yrken som överhuvudtaget gick att analysera. De yrken som har kunnat väljas ut 
innehåller dessutom ganska få individer. Bland annat på grund av detta har det också varit 
svårt att finna signifikant hållbara skillnader. De resultat som framkommit skall tolkas med 
stor försiktighet och ses som ett försök att utvinna någon form av information kring olika 
yrkesgruppers alkohol- och narkotikakonsumtion baserat på ett sparsamt material.   
 
Vid en första analys fann vi att det förelåg skillnader mellan de valda yrkesgrupperna och 
mängden alkohol man dricker. Bland männen var andelen riskkonsumenter särskilt hög inom 
restaurangbranschen, bland företagssäljarna och butiksbiträdena samt bland personerna som 
arbetar inom media. Bland kvinnorna var andelen riskkonsumenter högst bland dem som 
arbetar inom reklam och media. Vid en kontroll för ålder visade det sig dock att skillnaderna 
mellan yrkena inte längre blev statistiskt signifikanta för männen. För kvinnorna kvarstod 
dock skillnaderna mellan yrkesgrupperna förutom för den yngsta åldersgruppen, 17-29-
åringarna, där skillnaderna inte längre blev signifikanta. 
 
Det framkom också signifikanta skillnader bland kvinnorna i de olika yrkena avseende hur 
ofta de dricker alkohol för alla utom den yngsta ålderskategorin. Återigen är det inom 
mediayrket som kvinnorna dricker oftast. Ungefär 42 procent dricker 2-3 gånger i veckan 
eller mer. Detta kan jämföras med kvinnorna inom vård och omsorg där motsvarande siffra är 
6 procent. Men bland de yngsta kvinnorna verkar det inte spela någon roll vilket yrke man 
har, de dricker ungefär lika ofta och lika mycket oavsett yrke. För männen förelåg endast 
statistiskt signifikanta skillnader mellan yrkesgrupperna och dryckesfrekvens för 30-49 
åringarna. Oftast drack männen inom media- och restaurangbranschen.  
 
Problem med alkohol hade männen inom restaurangbranschen i högst grad samt 
butiksbiträdena i viss mån enligt AUDIT-skalan. Skillnaderna blev dock inte längre 
signifikanta vid en kontroll för ålder. Även en relativt hög andel av kvinnorna inom 
restaurangbranschen och de kvinnliga butiksbiträdena fick ganska höga poäng på AUDIT-
skalan i jämförelse med kvinnorna inom de andra yrkena samt gentemot genomsnittet. Denna 
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skillnad var dock inte signifikant. Intressant nog kan vi här ändå notera att kvinnorna inom 
dessa två nämnda yrkesgrupper inte drack så mycket mängdmässigt. Restaurangkvinnorna 
drack mindre än genomsnittet och de kvinnliga butiksbiträdena drack nära genomsnittet, 
endast något mer. Men sammanfattningsvis fann vi alltså inga signifikanta skillnader mellan 
yrkena vare sig för män eller för kvinnor avseende problem enligt AUDIT när vi 
kontrollerade för ålder. 
 
De andra indikatorerna på alkoholproblem, mer av social karaktär, som redovisades i tabell 6 
och 7 var något svårare att tolka eftersom så pass få hade uppgett att de upplevde problem 
som var förknippade med alkohol. Vad vi ändå kunde se var att nu framkom vissa andra 
yrkesgrupper än de som fick höga poäng på AUDIT. Till exempel så var det ingenjörerna och 
respondenterna inom media som i högsta grad uppgav att deras alkoholkonsumtion hade 
negativ effekt på deras hälsa. Flest personer inom media har uppgett att deras drickande har 
skapat en dålig atmosfär på en fest och nästan 11 procent av företagssäljarna uppgav att de 
kört rattfulla. Då antalet var så få som uppgav problem har det dock inte varit möjligt att göra 
några analyser mellan män och kvinnor eller testa för om skillnaderna var signifikanta. 
 
En mycket hög andel av männen och kvinnorna inom mediabranschen har någon gång använt 
narkotika i förhållande till riksgenomsnittet och i förhållande till de övriga yrkesgrupperna i 
undersökningen. Däremot hade inga av kvinnorna inom media i denna studie ett årsaktuellt 
bruk. Även männen inom restaurangbranschen har i hög grad testat narkotika någon gång till 
skillnad från kvinnorna som ligger nära genomsnittet. Skillnaderna mellan yrkena vad gäller 
årsaktuellt och experimentellt bruk var inte statistiskt signifikanta, vid en kontroll för ålder. 
 
Nu för tiden är det ytterst ovanligt att alkohol konsumeras under arbetstid. Idag är reglerna 
och tillsynen kring bland annat representation och personalfester noga reglerade. Många 
företag har en alkohol- och drogpolicy. Alkohol har setts som en symbol för passagen mellan 
arbete och fritid. Ett fenomen som dock kommit de senaste åren och som snarare kopplar 
samman arbete och fritid är den så kallade ”after work” ölen eller fredagsölen.  
En utveckling som forskaren Dan Porsfelt, som studerat fenomenet, ser både fördelar och 
nackdelar med (Heldmark, 2005). Företeelsen är tänkt att skapa sammanhållning bland 
arbetskamraterna, att verka identitetsskapande och att man informellt kan lösa många problem 
som finns på arbetet. En ökad samhörighet mellan arbetskamrater ökar trivseln och kanske 
även arbetsinsatsen. Men det kan också orsaka utanförskap för dem som inte kan eller inte vill 
följa med och kan påverka deras karriärer negativt. Det kan också orsaka problem för 
personer som har eller har haft alkoholproblem.  
 
Vi har i dag i Sverige en situation som innebär att svenskarna dricker allt mer och oftare och 
de traditionella alkoholpolitiska instrumenten finns inte längre till hands. Detta kommer på ett 
eller ett annat sätt att få konsekvenser i arbetslivet därför att en stor majoritet av den vuxna 
befolkningen har arbete och spenderar en stor del av sin tid på arbetsplatsen. En hög 
alkoholkonsumtion samt det frekventa dryckesmönster som börjar bli vanligt är faktorer som 
på kort och/eller lång sikt kan påverka individens hälsa och förmåga att utföra sitt arbete. 
 
Olika yrken kan dessutom ha olika hög grad av risk för en ökad alkoholkonsumtion. Det kan 
bero på yrkets ”kultur” eller på mer direkta riskfaktorer som t ex att vissa rederier bjuder 
lastbilschaufförer på alkohol på färjorna (se t ex DN 041021). I denna undersökning har vi 
kunnat konstatera, något man även funnit i tidigare forskning, att personer som jobbar inom  
t ex reklam eller media har en hög andel storkonsumenter av alkohol och många som dricker 
ofta. Den sammanlagda konsumtionen är alltså hög, men få av dem uppger negativa 

  
 

13



 

konsekvenser eller problem i samband med sitt drickande. Svaren på vissa andra frågor 
indikerar dock att det förekommer alkoholrelaterade problem även bland dessa grupper. 
Tydligast syns detta bland kvinnor inom media och reklam. Deras genomsnittliga 
alkoholkonsumtion är mycket hög i jämförelse med kvinnor i allmänhet. Restaurangbranschen 
är också ett sådant yrke där en speciell ”dryckeskultur” kan påverka personalens konsumtion.  
Särskilt männen i denna undersökning verkar vara en riskgrupp för hög alkoholkonsumtion 
och alkoholproblem. Märkligt nog dricker kvinnorna inom restaurangbranschen mindre än 
genomsnittet men hade däremot en förhållandevis stor andel, dock inte signifikant större 
andel, som fick 6 poäng eller mer på AUDIT-skalan. Ytterligare skillnader mellan männen 
och kvinnorna inom restaurangbranschen kan ses i hur ofta de uppgett att de dricker alkohol. 
Endast 4 % av kvinnorna i restaurangbranschen dricker alkohol 2-4 gånger i veckan eller mer 
mot 42 % av männen i samma yrke. Tidigare forskning har visat att även kvinnor inom 
restaurangbranschen (servitriser) låg i riskzonen för alkoholproblem (Hemmingsson m.fl. 
1997). De stora skillnaderna avseende alkoholkonsumtionen mellan kvinnor och män i 
restaurangbranschen i vårt material indikerar troligtvis något avvikande med kvinnorna inom 
restaurangbranschen. Det finns dock skillnader inom restaurangbranschen som vi inte ser här. 
Det är troligen annorlunda att arbeta på lunchrestaurang eller café mot att arbeta på krogar 
som har öppet kvälls- och nattetid. Det skulle alltså kunna vara så att restaurangpersonal som 
arbetar kvällstid i större utsträckning i materialet representeras av männen medan kvinnorna i 
större utsträckning arbetar dagtid. Detta skulle kunna förklara vissa av de skillnader som 
fanns mellan män och kvinnor inom restaurangbranschen. 
 
Med tanke på nya dryckeskulturers framväxt, att alkoholkonsumtionen ökar samt att alkohol i 
vissa fall kan spela en central roll i olika yrkeskulturer eller arbetssammanhang så är det av 
stor vikt att studera olika yrkesgruppers förhållningssätt till alkoholen. Om det finns 
riskfaktorer kopplade till vissa yrken, möjliggör en identifiering av dessa faktorer att man kan 
sätta in riktade preventionsinsatser för att bromsa en utveckling där anställda får alkoholvanor 
som i längden utgör en risk. I detta sammanhang blir det också viktigt, något som denna 
studie inte kunnat belysa, att ta reda på om skillnader i alkoholkonsumtion mellan olika yrken 
kan tänkas bero på selektionsmekanismer. Det vill säga om det är en viss ”typ” av människa 
som söker sig, medvetet eller omedvetet, till arbeten där arbetsförhållandena och 
arbetskulturen ser ut på ett visst sätt.   
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