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Sammanfattning 

Denna C-uppsats i sociologi studerar hur anställda i restaurangbranschen upplever den 

rådande alkoholkulturen och dess eventuella konsekvenser. En studie gjord av STAD 

2008/2009 rapporterade att en övervägande del av de anställda inom restaurangbranschen har 

problematiska eller åtminstone riskfyllda alkoholvanor. Syftet med denna uppsats är att ta 

reda på hur individerna som själva arbetar inom branschen förhåller sig till alkohol. Studien 

har en kvalitativ ansats med intervjuer som metod där fem anställda inom branschen har 

intervjuats om sina upplevelser med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Vi tog reda på hur 

de anställdas syn och attityder ser ut i förhållande till alkohol inom restaurangbranschen samt 

om de upplevde någon form av konsekvens för de som har en avvikande syn. Resultatet visar 

att samtliga fem respondenter har relativt liknande upplevelser. De upplever att 

alkoholkonsumtionen minskat på arbetsplatsen de senaste tio åren, men att det i viss mån 

fortfarande finns problem att ta tag i, speciellt inom vissa grupper. Vi har dragit slutsatsen att 

det finns en del problematik kring alkohol och att de som inte passar in hamnar utanför eller 

väljer att byta arbetsplats. Men att denna konsekvens inte upplevs som ett problem hos 

respondenterna då de själva befinner sig i kulturen och att de delar de normer som ter sig som 

det ”normala”. Men också att det överlag verkar vara en positiv förändring i rullning, det blir 

bättre genom att man fokuserar mer på yrket och inte på att konsumera alkohol. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord  

Alkohol, avvikande beteende, roller, normer, restaurangbranschen, utanförskap 



 

  

Abstract 

This C-essay in sociology concerns how employees in the catering sector experiencing the 

prevailing alcohol culture and its possible consequences. A study by STAD 2008/2009 

reported that the majority of the employees in the catering sector has been problematic or at 

least risky drinking behavior. The purpose of this essay is to find out how individuals who are 

working in the industry is relating to alcohol The study has a qualitative approach with 

interviews as a method. Five employees in the industry were interviewed about their 

experiences with the help of semi-structured interviews. We found out how employees' views 

and attitudes in relation to alcohol is in the restaurant business, and if they felt some sort of 

consequence for those who have a different view. The results show that all five respondents 

have relatively similar experiences. They felt that alcohol consumption declined in the 

workplace over the past ten years, but to a certain extent are still issues to tackle, especially in 

certain groups. We conclude that there are some concerns relating to alcohol and that those 

who do not share the views are alienated or chooses to change job. But this consequence is 

not perceived as a problem among our respondents because they share the values and norms 

that is in the catering sector and that seems "normal". But it generally seems to be a positive 

change developing; it gets better by focusing more on the profession and not to consume 

alcohol. 
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1. Inledning 

Det finns en lång tradition av att umgås och socialisera i sammanhang där man förtär mat och 

alkoholhaltiga drycker. Idén till denna C-uppsats kom när vi började fundera kring vad som 

händer med personer som inte kan följa de förväntade normerna i sådana sammanhang. 

Därför ville vi ta reda på vad händer om man dessutom arbetar på en arbetsplats där man är 

ständigt omgiven av alkohol som inom restaurangbranschen. 

1.1 Bakgrund 

I Norden har det alltid under historiens gång funnits ett intresse för alkohol. Redan under 

vikingatiden förtärdes mjöd, en alkoholhaltig dryck bestående av honung, vete, vilda bär och 

pors, alkoholhalten kunde uppnå 14 % (Leissner, 1997). Mycket har hänt sedan dess och i 

Sverige har det skett flera förändringar i alkoholkulturen både vad gäller lagar och regler och 

den allmänna inställningen. Vilka dricker, hur dricker man, vad dricker man, varför dricker 

man? Inställningen till alkohol är något som förändras över tid och ämnet bjuder ständigt in 

till debatt. På arbetsmarknaden har man blivit mycket strängare med alkoholförtäring i 

samband med att man utför sitt arbete. 

För något mer än hundra år sedan gav arbetsgivaren en del av lönen i form av sprit 

eller öl. Under större delen av 1900-talet hade man överseende med anställda och 

arbetskamrater som hade alkoholproblem. Nu införs däremot i rask takt drogtester 

vid nyanställningar, på personal i speciellt utsatta personer, vid misstanke om 

alkoholberusning och slumpvis på samtlig personal (Leissner, 1997: 42). 

Missbruk och beroende av alkohol och droger är ett tilltagande problem i samhället 

och förekommer även i betydande omfattning i näringslivet (Ljung, 2007: 25). 

Inställningen till alkohol i stort har dock luckrats upp en del. Alkoholkonsumtionen i landet 

ökat med cirka 20 procent sedan Sverige gick med i EU (www.sorad.su.se).  Hur, var och när vi 

http://www.sorad.su.se/
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dricker alkohol är starkt kulturbetingat och idag har drickandet blivit allt mer alldagligt och vi 

dricker vid fler tillfällen och sammanhang. Vi påverkas av vår omgivning. Leissner pratar om 

det faktum att vi skapar, upprätthåller och förändrar de sociala spelreglerna inom sociala 

grupperingar och arbetslag. Leissner hänvisar till det faktum att: 

Man har funnit starka samband mellan vänners konsumtion. Högkonsumenter har 

ofta vänner som högkonsumerar (Leissner, 1997: 98). 

Även hur man ser på bruk och missbruk är starkt relaterat till hur mycket alkohol individen 

själv och andra i individens närhet konsumerar. 

”Hur vi beter oss när vi dricker alkohol, säger Leissner, är relaterat till vår kultur. Den 

svenska kulturen har en förhållandevis hög tolerans och till och med en viss förväntan på ett 

förändrat beteende i samband med alkohol (Leissner, 1997).” 

Restaurangbranschen tillhör en av de grupper i samhället där personalen via sitt yrke blir mest 

utsatt för alkohol. Det är uppmärksammat att de som jobbar i yrken där den generella 

inställningen till alkohol är positiv löper en avsevärt större risk att bli missbrukare (Laurin, 

2002). Att folk inom restaurangbranschen skulle tillhöra denna riskgrupp är uppenbart. Laurin 

skriver att: 

Om man undantar arbetslösa, är restaurang- och hotellanställda den största 

riskgruppen (Laurin, 2002: 187). 

Han ger några konkreta förslag på varför det kan se ut på det här viset, de jobbar med 

alkoholhaltiga drycker, det är en stressig bransch, eventuellt söker personer som redan har 

alkoholproblem sig till branschen och dessutom menar Laurin att det finns en tradition av 

drickande i branschen. I dagsläget anser han dock att förtäringen efter arbetstid är det största 

problemet. 

De lagar som reglerar arbetsgivarens skyldigheter är arbetsmiljölagen, lagen om allmän 

försäkring, medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd. Arbetsmiljöverket har 

även utfärdat kompletterande föreskrifter till arbetsmiljölagen. Enligt föreskrifterna 10 § AFS 
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1994:1 framgår det att arbetsgivaren ska ha de rutiner som behövs för att klara verksamheten 

med arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. 

Arbetsgivaren ska även ha uttalade regler kring vad som händer om en arbetstagare är 

påverkad av alkohol eller använt andra berusningsmedel på arbetet. Dessa rutiner bör vara 

specificerade i en drogpolicy som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 

2001:1 (www.ledarna.se). 

 

Arbetsgivaren har sina skyldigheter kring hur alkoholfrågan skall hanteras på arbetsplatsen. 

Och arbetsgivaren har säkert en idé om hur alkoholbruket ska vara på arbetsplatsen, men vi 

vill förstå hur de anställda inom restaurangbranschen uppfattar alkoholbruket, vilka normer 

som finns kring alkohol och eventuella konsekvenser om man inte följer dessa normer.  

2. Teori  

I en studie gjord av STAD (www.stad.org), en sektion inom Beroendecentrum Stockholm, 

gjordes under årsskiftet 2008/2009 en studie på restauranganställdas alkoholvanor. Denna 

studie visar på mycket entydiga resultat, de flesta inom branschen har alkoholvanor som är 

riskfyllda för hälsan. Med bl.a. detta som bakgrund valde vi att titta på restaurangbranschen 

specifikt i vår studie om alkoholkulturen på den svenska arbetsmarknaden. Vi kommer nu att 

presentera de teorier som vi anser som goda verktyg för att få skapa en förståelse för hur 

anställda inom restaurangbranschen ser på alkohol och dess eventuella konsekvenser. 

2.1 Symbolisk interaktionism 

Forskare inriktade på symbolisk interaktionism studerar hur interaktion mellan individer 

tolkas och ger mening i olika situationer. Forskaren undersöker hur språk och kroppsspråk 

tolkas och lagras över tid. Symbolisk interaktionism används bl.a. för att studera kulturer. 

Fokus ligger främst på människors beteende, det viktiga är att förstå den sociala verklighet 

människan lever i. En stor fördel med denna teori är att den fokuserar på människors liv i 

grupp. Det viktiga är att förstå varför människor gör som de gör, inte att lyckas hitta en 

bakomliggande orsak (Trost & Levin, 2004). I vårt fall handlar det just om att förstå hur 

http://www.ledarna.se/
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individer i restaurangbranschen upplever alkoholkulturen runt omkring dem, inte att förklara 

varför den ser ut som den gör eller varför de upplever den på ett visst sätt. 

Enligt Trost och Levin (2004) finns fem element som är av vikt för att förstå symbolisk 

interaktionism. 

 Definition och situation – när människan definierar en situation som verklig blir den 

också verklig och styr därmed dennes beteende. 

 Social interaktion – interaktionen kan ske med andra men också med oss själva genom 

våra tankar. 

 Symboler – människor upplever symbolerna olika och vi måste vara medvetna om hur 

en individ uppfattar de olika symbolerna för att kunna förstå henne/honom. 

 Aktivitet och handlingar – människan är föränderliga, hon är inte, hon gör. 

 Nuet – förklarar också förändringsprocessen. Det vi upplevt innan finns med oss och 

blir en del av den förändringsprocess som vi upplever i nuläget. 

2.1.1 Beteende ur ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv 

Det centrala inom detta perspektiv är hur människan tolkar andra individers handlingar. I 

samhället finns en relativt allmängiltig syn på hur vi ska bete oss. Följer man inte den 

gemensamma synen på hur man bör agera går man emot de sociala reglerna. Genom att göra 

det begränsar man sitt eget handlingsutrymme då beteendet ej accepteras av andra. Hur detta 

beteendemönster ser ut lär vi oss främst genom interaktion med andra, då vi tar andras roller 

och identifierar oss med dem i olika sammanhang (Trots & Levin, 2004). 

2.1.2 Identitet ur ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv 

Identitet förklaras här utifrån begreppet rolltillhörighet, vilka förväntningar finns på en 

specifik roll. P.g.a. de olika förväntningarna kommer ett visst beteende att skapas. Enligt det 

symbolisk interaktionistiska synsättet har en individ en given position i ett visst sammanhang 

och på så vis även ett antal förväntningar på sig från omgivningen. Genom denna process 

skapas en roll, och med denna roll följer ett visst beteendemönster (Trost & Levin, 2004). 
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2.2 Erving Goffmans interaktionssociologi 

Erving Goffman författade om social interaktion där han intresserade sig för 

interaktionsstrategier mellan människor som möttes första gången i olika sammanhang. Han 

studerade hur ordning skapades och förvaltades i sociala interaktioner. Goffmans 

interaktionssociologi är betydelsefull då han kombinerar social interaktion med ”jaget” och 

social ordning. Han använder sig av metaforer, utifrån ett dramaturgiskt perspektiv, för att 

bygga teorier som förklarar varför den sociala interaktionen har en viss strukturell ordning. 

Han studerar sociala situationer där hans arbeten är lätta att generalisera till andra situationer. 

2.2.1 Teatermetaforen: frontstage/backstage 

Det centrala i Goffmans teatermetafor är att se det sociala samspelet som ett framträdande på 

livets teaterscen. Framträdandet som spelas upp kallas för roll (Goffman, 2000: 23). Vilken 

roll vi spelar beror på vilken roll vi axlat vid just denna tidpunkt samt vilket intryck vi vill 

göra på vår omgivning. Vi försöker styra den information vi förmedlar till vår publik. Genom 

den här processen befästs identiteten, ”jaget” (Goffman, 2000: 23; Svedberg, 2003: 160). 

Goffman (2000) menar att det sociala samspelet kan delas upp i två regioner, det som visas 

upp i den främre regionen (frontstage) och det som visas upp i den bakre regionen 

(backstage). Den främre regionen utgörs av sociala situationer, här agerar individen oftast i 

formella eller stiliserade roller. En grupp individer, exempelvis de anställda på en restaurang, 

kan ha ett sätt att agera frontstage gentemot kollegorna och ett annat sätt att agera backstage 

när de är ensamma eller med andra vänner. Individer agerar oftast på det sätt de tror förväntas 

av dem. Om alla förväntar sig att andra och tror att det förväntas av dem själva, att man t.ex. 

ska ta en öl efter jobbet så gör de flesta förmodligen det. Dels för att det är trevligt att få 

umgås men också för att det är vad som förväntas av personen. Det krävs en interaktion och 

ett samspel för att skapa och bevara ett agerande i frontstage och alkoholkulturen på en 

arbetsplats är ett exempel på produkten av en sådant samarbete. 
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2.2.2 Stigma 

Begreppet stigma används enligt Goffman (2001) för att belysa fysiskt, psykiskt och socialt 

avvikande personer. Han beskriver att det finns olika typer av stigma. Han beskriver fysiska 

stigman och den typ av stigma vi kommer att beröra, vilket handlar om personliga egenskaper 

som anses som tecken på viljesvaghet, han nämner alkoholism som exempel. Andra exempel 

på denna typ av stigma är ohederlighet, underliga böjelser, arbetslöshet etc. Samtliga typer av 

stigman leder till samma fenomen. En person som annars skulle vara accepterad i sociala 

interaktioner undviks på grund av att de har ett stigma. Stigmatiserade personer befinner sig 

helt enkelt i icke önskvärda eller accepterade tillstånd. Stigmat avviker från de förväntningar 

vi har på vår omgivning och därför blir personen utanför. I denna studie kan det handla om att 

en person blir stigmatiserad p.g.a. att den inte kan hantera alkoholkulturen utan ”faller över” 

och blir alkoholiserad lika väl som det kan vara en person som helt tar avstånd från alkohol, 

av en eller annan orsak, och som således inte heller kan vara en del av den förväntade 

relationen till alkohol som vi tror råder inom restaurangbranschen. 

2.3 Normteori 

Att använda normer som teoretisk förklaring är mycket vanligt. De finns mängder av forskare 

som gjort detta med lite olika synsätt men i grund och botten är de ändå relativt lika varandra. 

En norm är ett visst sätt att handla och vara som förväntas av oss. Hur normerna ser ut beror 

på en mängd saker och olika grupperingar har olika typer av normer. Så länge de accepteras 

och således genereras, kommer de att fortsätta finnas där som någon form av osynlig lagbok. 

Det är normerna som avgör huruvida en person har en egenskap som leder till stigma och hur 

människors handlingar tolkas i olika sammanhang. 

2.3.1 Uppkomsten av normer inom sociala system 

Therborn (1993) menar att normer uppstår i sociala system på grund av tre faktorer. Först och 

främst handlar det om aktörernas socialisation. Han pekar på att de sociala systemens främsta 

funktion är att få människor att uppträda socialt och att följa vissa socialt betingade 

umgängesnormer. Då en individ socialiseras in i ett visst samhälle eller i en viss grupp, lär 

individen sig vissa ”normala” handlingssätt. Som nummer två nämner Therborn (1993) att 
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normerna även bestäms av den sociala handlingsmiljö individerna befinner sig i. Sist tar han 

upp handlingssituationens placering inom ramen för olika sociala handlingssystem. 

Normefterlevnadens styrka påverkas av hur synligt aktörens handlande är, hur beroende 

aktören är av den normbärande sociala omgivningen, samt i vilken grad aktören identifierar 

sig med normkällan. 

Genom att tillhöra och vilja få fortsätta tillhöra, ett socialt system tvingas individen att följa 

mer eller mindre bestämda normkonstellationer vad gäller deras förväntade beteende. 

2.4 Syftet 

Vår utgångspunkt är att beskriva det normsystem som råder kring alkoholbruket inom 

restaurangbranschen. Vi vill även beskriva hur ett normbrott inom denna eventuellt kan leda till 

stigma. Vi valde att rikta in oss på restaurangbranschen då den är en bransch som innebär en 

hög riskmiljö för alkoholkonsumtion och alkoholmissbruk (Laurin, 2005).  

Syftet med vår studie är att få en förståelse för hur de anställda inom restaurangbranschen 

uppfattar attityder och normer kring alkohol samt vilka konsekvenser det leder till om man 

inte följer dessa.  

3. Metod och data 

Symbolisk interaktionism kräver nästan att forskaren ska befinna sig på fältet och interagera 

med de olika aktörerna (Bryman,2006). Men vi valde istället att intervjua de aktörer som 

ingår i fältet för att kunna ta del av deras tolkningar och upplevelser av normerna inom 

alkoholkulturen och dess möjliga konsekvenser.  

Vi har gjort en kvalitativ studie där vi vill ta reda på hur våra intervjupersoner uppfattar 

alkoholkulturens normer och konsekvenserna av dessa. Vi upprättade en intervjuguide (se 
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bilaga 1) som var semistrukturerad där vi inriktade oss på vissa huvuddelar samtidigt som vi 

gav respondenterna chansen att själva belysa vissa punkter som de ansåg vara av stor vikt. 

Vi träffade våra 5 respondenter under november 2009. Vi kategoriserade de anställda i 

branschen i tre kategorier; kockar, bartenders och serveringspersonal. Samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades. Därefter har vi analyserat dem utifrån tre huvudteman: hur de 

upplever alkoholkulturen, de sociala normerna inom branschen samt om de upplever någon 

form av konsekvens för de som har ett avvikande beteende från dessa normer. Vi har tittat på 

hur individerna enskilt har upplevt dessa saker samt om det verkar finnas några liknande 

upplevelser dem emellan. 

3.1 Begränsningar  

Eftersom det är en kvalitativ studie och vi endast intervjuar ett fåtal personer i förhållande till hela 

restaurangbranschen så går det givetvis inte att göra några generaliseringar (Bryman, 2006).  

Vi intervjuade fem personer som är relativt unga men ändå har 4-10 års erfarenhet från 

restaurangbranschen. Vi hade gärna intervjuat fler men på grund av att vårt ämne är lite känsligt 

så var det svårt att hitta många intervjupersoner. Utfallet blev därför något begränsat med 1 

kvinna och 4 män. Vi fick dock ingen indikation på att män och kvinnors syn på det vi ville 

undersöka skulle skilja sig åt. 

3.2 Etiska överväganden 

Vi lät våra respondenter vara anonyma i enlighet med de etiska koderna som är framtagna av 

International Sociological Association. Anledningen till att vi anser det viktigt att låta 

respondenterna vara anonyma är att det ämne vi behandlar kan vara känsligt. Genom att 

garantera dem anonymitet tror vi oss kunna uppnå ärligare och öppnare svar. 

Vi följer de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet tagit fram för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer som är till för att skydda individen 

sammanfattas till följande fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  



 

 9 

Vi har sett till att informera våra respondenter noga om vad det är vi undersöker och deras 

roll. Vi har även informerat dem om att deras deltagande är helt frivilligt och att de när helst 

kan avbryta sin medverkan. Vi har av naturliga skäl uppfyllt samtyckeskravet då de frivilligt 

valt att delta i studien via de intervjuer vi gjort med dem. Konfidentialitetskravet uppfyller vi 

genom att vara noggranna med att den data vi samlar in bevaras utan att andra icke inblandade 

får tillgång till den. Vidare uppfyller vi nyttjandekravet genom att se till att insamlad data 

enbart används nyttjas till vår forskningsstudie. 

3.3 Brister och förtjänster 

Vårt urval blev i slutänden mindre än vi hoppats på, framför allt beroende på att det var 

ganska svårt att få personerna vi frågade att överhuvudtaget ställa upp på en intervju. De 

intervjuer vi genomförde upplevde vi som öppna och ärliga och vi fick ta del av mycket 

intressant information. Detta gör att vi anser oss ha fått en god bild av hur dessa individer 

upplever alkoholkulturen på sina respektive arbetsplatser och i viss mån även inom branschen 

i stort. 

3.4 Forskarens roll 

Vår förförståelse för ämnet är ganska bred men inte särskilt djup. Vi känner båda personer 

som har arbetat eller fortfarande arbetar inom restaurangbranschen. Detta gör att vi har en viss 

idé kring hur det kan se ut. Vi har dock själva väldigt liten personlig insyn i branschen. Utöver 

den kunskap vi har utifrån bekanta, har vi via media och tidigare studier fått intrycket att 

restaurangbranschen är en relativt utsatt bransch vad gäller alkoholkonsumtion och de risker 

som det medför. Genom denna studie försöker vi dock bortse från den förförståelse vi har och 

låta respondenternas upplevelser stå i centrum. Vi är medvetna om att detta ändå kan påverka 

hur vi tolkar våra resultat men vi strävade efter att arbeta så förutsättningslöst och öppet som 

möjligt. 
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3.5 Analysprocess 

Efter transkriberingen av intervjuerna har vi strukturerat enligt tematisk innehållsanalys (U.H. 

Graneheim, B. Lundman, 2003) svaren till gemensamma teman i det upplevda fenomenet. 

Dessa teman användes sedan för att presentera resultatet av det empiriska materialet.  

1. Attityder till alkohol i restaurangbranschen 

2. Sociala normer inom restaurangbranschen 

3. Konsekvenser av avvikelser från normerna. 

Dessa teman delas in i underkategorier för att lättare få en överblick över de gemensamma 

upplevelserna som fenomenet skapat för våra respondenter. Genom att sammanställa 

respondenternas svar vill vi se om det verkar finnas några gemensamma faktorer i hur de 

upplever situationen i restaurangbranschen.  

3.6 Validitet  

Creswell (2007) tar upp åtta validitetsstrategier som han anser vara bra och rekommenderar 

att man vid kvalitativa studier åtminstone använder sig av två av dem. Långt engagemang och 

återkommande observationer är en av strategierna som han nämner. Vilket vi inte tillämpar då 

vi gör en mindre studie under en kortare tid och dessutom är en svår strategi att använda för 

denna typ av studie. Vidare tar Creswell (2007) upp strategier som bland annat peer review 

och memberchecking. Dessa är alla strategier som vi av en eller annan anledning har svårt att 

använda oss av. 

Vi har dock använt oss av strategin som innebär att klargöra forskarens roll och förförståelse. 

Vi har försökt att tydligt visa vår egen roll för att göra läsare och oss själva medvetna om att 

vi skulle kunna riskera att påverka vår studie genom en viss subjektivitet som inte helt går att 

frånse. Vi är väl medvetna om att det är mycket svårt att helt frikoppla sig själv från det vi 

studerar då även vi är individer med vissa förväntningar på hur det kanske ser ut. Vi har dock 

arbetat för att använda denna strategi på bästa tänkbara sätt.  För att höja validiteten 
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ytterligare redovisar vi tydligt vilken respondent som gjort vilket uttalande för att höja 

validiteten i presentationen av resultatet. 

4. Resultat 

4.1 Respondenterna 

 

Vi intervjuade fem personer i åldrarna 22-29 år som jobbar som kock, serveringspersonal eller 

bartender. De flesta har tidigare jobbat inom fler yrkeskategorier inom restaurangbranschen 

än i det yrke de har idag. ”Erfarenhet restaurangbransch” inkluderar den eventuella tid man 

arbetat inom övriga kategorier.  

 

Respondent Ålder Kön Nuvarande yrke Erfarenhet restaurangbranschen (år) 

R1 28 Man Kock 10 

R2 27 Man Bartender 11 

R3 23 Kvinna Servering 7 

R4 22 Man Kock 4 

R5 29 Man Kock 7 

 

4.2 Attityder till alkohol i restaurangbranschen 

4.2.1 Närhet till alkohol 

Den dagliga och naturliga närheten till alkoholen inom restaurangbranschen, underlättar 

tillgången till alkohol. Detta är förmodligen en av anledningarna till att synen på alkohol lätt 

avdramatiseras. 

”Mer öppen kultur, alkoholen finns mer lättillgänglig… Jag tror att man ser på 

alkohol mer avdramatiserat än vad man gör annars, tror jag. Det blir ett naturligt 
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inslag, i och med att man jobbar med det hela tiden. Oavsett om du dricker själv 

eller inte så är du ständigt omkring alkohol, du är omkring personer som har 

druckit alkohol varenda dag. Så jag tror inte att man ser på det lika allvarligt.”(R3) 

Det är en stressig miljö och närmsta lösningen på att varva ner är att ta en öl efter ett hårt 

arbetspass. 

”Så fort jag hade bytt om var jag inne på en krog och då är det nära till att man kan 

ta en öl, bara för att man tycker att man har förtjänat det, bara för att man har suttit 

i skiten hela kvällen. Man lurar sig själv att tro att det är okej för mig att dricka två 

öl och två öl vart snabbt tio öl.”(R2) 

4.2.2 Skillnad i attityder till alkohol 

Vid samtliga intervjuer har vi fått liknande svar när vi ber våra respondenter att beskriva 

alkoholkulturen inom restaurangbranschen; det är en stor skillnad från ställe till ställe. 

”Alkoholkulturen är extrem men det beror även på stället. På vissa ställen är man 

mer seriösa och striktare och på andra är det mer oseriöst. Man bjuder på en lättöl 

efter jobbet på vissa ställen och på 2 fatöl efter jobbet på andra ställen. Detta gör 

man nästan överallt när man stänger för att personalen ska kunna varva ner efter en 

stressig dag. Men det är en viss typ av människor som söker sig till yrket för själva 

livsstilen, oftast gäller det de som jobbar i baren. De vill jobba på arbetsplatser som 

skapar viktiga kontakter i Stockholms nattliv. De som jobbar som kockar är mer 

seriösa och intresserade av att laga mat, inte att festa.”(R5) 

Det skiljer sig inte bara från ställe till ställe utan också från person till person. 

”Väldigt blandad. Väldigt mycket beroende från person till person. Det finns folk 

som jobbar för att de vill jobba inom branschen för att jobba med mat. Sen finns det 

mycket personal som jobbar just för att de vill vara i barmiljö. Säsongsarbetare till 

exempel.”(R1) 
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4.2.3 Synen på alkohol – nu och då 

Det har skett en förändring i synen på alkoholkonsumtion inom restaurangbranschen. Tidigare 

var det en mer lättsam syn där man hade högre tolerans för alkoholkonsumtion i samband med 

arbetet.  

”Det är en jätteskillnad idag mot hur det var för säg tio år sen när jag i princip 

började i branschen. I dagsläget ser jag inte att det finns något problem. Men när 

jag började var det en annan inställning gentemot alkohol, de anställda hade en 

annan inställning. På enstaka ställen var det accepterat att man drack alkohol 

under arbetstiden, men framför allt var det accepterat att man stannade kvar efter 

jobbet och drack alkohol.”(R2) 

Idag är det fortfarande en stor skillnad på synen på alkohol inom restaurangbranschen i 

jämförelse med andra branscher men det har blivit mer strikt än tidigare. Det finns idag en 

drogpolicy på de flesta arbetsplatser som man får i samband med att man blir anställd. Så här 

uttryckte sig en av våra respondenter om konsekvenserna av att följa inte drogpolicyn. 

”Du kan bli hemskickad om du är onykter eller om du är bakfull…Den talar om 

nolltolerans mot alkohol under arbetstid....Visst du kan dricka på jobbet, men ser 

någon så leder det till direkt hemskickning.”(R1) 

4.2.4 Säsongsarbete 

Ett återkommande tema hos våra respondenter är problematiken kring säsongsarbete. 

”Tittar man på för några år sedan när jag jobbade säsong, då var det en helt annan 

sits, bara för att när jag var ledig hade jag inget annat att göra än att sitta på 

krogen för det var där mina kollegor jobbade. Man hade inga egna vänner där uppe 

utan man kände de man jobbade med…jag jobbade där i sex månader och i fyra 

månader var jag full. Jag var väl nykter i två månader, alltså totalt sätt…Så det tror 

jag är ett av de största problemen och där vet jag att problemen fortfarande 

finns…det kan vara svårt att ställa tillbaka när man kommer hem igen.”(R2) 
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4.3 Sociala normer inom restaurangbranschen 

4.3.1 Personliga egenskaper bland personalen 

För att arbeta i branschen bör man vara ganska tuff, såväl fysiskt som psykiskt. Att vara social 

och framåt verkar också vara typiska personlighetsdrag i branschen. 

”Eftersom det är en fysiskt och psykiskt tuff arbetsmiljö så är personalen tåligare än 

andra. Och eftersom man jobbar så nära varandra så vet alla allt om varandra och 

det är en jargong som är ganska rak och tuff. För att trivas så gäller det att man tar 

för sig och trivs där det är raka puckar. Och eftersom det är en så social miljö så är 

det sociala människor som söker sig dit.” (R5) 

Den sociala biten upplever våra respondenter som en väldigt viktig bit. Att man är en del av 

gänget och passar in i den tuffa jargongen är en förutsättning för att man ska trivas inom 

restaurangbranschen.  

”Just det att man dricker alkohol är väl bara en bisyssla, alltså det är ju 

gemenskapen, att man försöker hålla den även utanför jobbet.” (R2) 

”Man är ganska van vid det mesta inom restaurangbranschen. Personalen är 

tåligare och accepterar det mesta. Det handlar snarare om att man ska passa in i 

kulturen, man är hårdhudad och tar för sig. Passar man inte in i den miljön så söker 

man sig till andra yrken ganska snabbt.”(R5) 

4.3.2 Att konsumera alkohol under arbetstid 

Även om det i dagsläget är betydligt mer strikt än tidigare fick vi trots allt svar som pekar på 

att det händer att alkohol konsumeras under arbetstid. 

”Om man jobbar i en bar i lite stökigare miljöer så dricker man medan man 

arbetar. Men inte mer än vad man klarar för att kunna sköta jobbet.”(R5) 
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En annan respondent vittnar om två olika situationer. 

”På pizzerian har jag aldrig varit med om det. Vad gäller restaurangen är de i 

princip bara de gamla som dricker, inte mycket, men lite för att klara av arbetet. Jag 

känner ofta att man låtsas som ingenting, de själva är noga med att ingen ska märka 

något, men alla förstår ju, men säger ingenting. Men de beter sig aldrig berusat, 

utan dricker för att de måste.”(R3) 

Samma respondent talar om en oro, men att det i stort är den äldre generationen som dricker. 

”Man kan inte dra alla över en kam, men jag vet att flera stycken som jag jobbar 

med dricker under arbetstid. Ofta handlar det om de som jobbar i festvåningen på 

stora fester. Då, alltså det är jättesorgligt, men smuttarna som blir kvar i glasen 

hälls upp i ett eget glas och dricks upp. Jag kan känna en jättestor oro. Det är mest 

de äldre som dricker på det här viset, en del har svårt att arbeta om de inte dricker, 

de skakar så. Så egentligen, de som dricker på restaurangen, de dricker väl varje 

dag.”(R3) 

4.3.3 Att konsumera alkohol efter arbetstid 

Att dricka alkohol tillsammans med sina arbetskamrater kan ställa till vissa problem 

”Det som händer under kvällen när man dricker tillsammans leder oftast till 

negativa händelser. Men på dagen är det glömt och man koncentrerar sig på 

jobbet.” (R5) 

På helger går man ofta vidare, men att ta en öl mer ofta efter arbetsdagens slut är inte något 

ovanligt. 

”Medan man räknar kassan tror jag att det är vanligt att man tar en öl eller två. 

Faktiskt ganska sällan man går vidare på vardagar. Däremot går man väl nästan 

alltid vidare när det är helg. Men på vardagarna är det väldigt sällan man går 
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vidare, däremot så kan det ju hända, framför allt om jag ser till pizzerian att folk 

stannar kvar och dricker efter stängningstid på arbetsplatsen.”(R3) 

”Det handlar om det är vardag eller helg. Är det vardag går du och byter om och 

går hem. Är det helg blir det faktiskt en hel del dricka, folk har med sig grejer och 

gör sig i ordning. Det är alltid fullt med folk så man duschar och går ut i baren och 

beställer ett par öl. Så är det många gånger och det är inte nyttigt alla gånger.”(R4) 

”Kockarna stannar kvar eftersom vi slutar flera timmar tidigare än dem som står i 

baren. De andra kan inte alltid ansluta till oss eftersom vi slutar så mycket tidigare. 

När det sen stänger så går vi ju hem, medan de stannar kvar och städar och så. Men 

slutar folk ungefär liknande tider så händer det ofta att man stannar kvar och väntar 

in varandra. Men efter stängning är det ytterst sällan som folk stannar kvar och 

dricker.”(R4) 

En respondent nämner att man inom restaurangbranschen ofta dricker på ett annorlunda sätt 

än inom andra branscher. 

”Jag tror att man dricker mer generellt, eller kanske inte mer, men man dricker 

definitivt oftare.”(R2) 

4.3.4 Bakfull på arbetet 

De flesta verkar vara överens om att det viktiga är att du klarar av att sköta ditt arbete på ett 

korrekt sätt. Att vara bakfull på arbetet är inget problem i sig, problemet kommer först i det 

fall du inte klarar av att göra det som förväntas av dig. 

”Så länge du sköter ditt jobb är det ingen som bryr sig. Det är en mentalitet som 

”skyll dig själv”. Så länge du sköter ditt jobb är det alltså okej, men sköter du inte 

jobbet blir det ett jävla liv rent ut sagt.”(R4) 
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En respondent uttrycker sig på följande vis när vi frågar hur man ser på att personalen är 

bakfull på arbetet: 

”Men jag måste nog säga att det är bättre om någon är full än om någon är bakis. 

Det är inte mer okej gentemot gästerna, de du ska servera och så där. Men du beter 

dig nog mer positivt och har mer arbetsglädje av att jobba onykter än om du jobbar 

bakis.”(R1) 

En annan respondent bekräftar problemet kring bakfullhet som ett problem avgörande på det 

faktum om man kan sköta sitt arbete ordentligt eller ej. 

”Jag tror att det är mindre accepterat inom restaurangbranschen att vara bakfull än 

inom andra branscher. Dels för att det är ett betydligt mer krävande jobb än vad 

många andra jobb kanske är… Jobbar du på en restaurang och har full sittning 

måste du vara på topp och då är du inte särkilt populär bland kollegerna om du är 

bakis. Så som regel om man kommer bakfull på jobbet då ljuger man om det, biter 

ihop och berättar bara för de närmsta.”(R2) 

4.4 Konsekvenser av avvikelser från rådande 

normer 

4.4.1 Komplikationer p.g.a. alkoholrelaterat umgänge 

Att det kan uppstå komplikationer när anställda umgås kring alkohol är något som en av 

respondenterna tar upp. Men påpekar att detta ändå skulle ha kunnat dyka upp utan alkohol. 

”Självklart kan det göra det. Alltså det kan ju alltid uppstå friktioner när två 

personer dricker ihop. Alltså det kan ju hända vad som helst va. Men inte på grund 

utav att man går ut och dricker, det tror jag inte. Utan då är det nog någonting 

annat som bubblar upp till ytan på grund utav att man dricker. Så det kan nog gå åt 

båda hållen men skulle det bli någon fyllegrej så är det ofta utrett på ett par dagar. 
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Så det är inga friktioner som är större än vad det hade kunnat bli utan 

alkohol.”(R2) 

De individer som dricker sig ordentligt berusade upprepade gånger och uppför sig opassande 

blir tillslut uteslutna ur den nära gemenskapen. 

”Folk drar sig nog kanske lite undan från den personen. Om man ser att personen 

missköter sig gång efter gång.”(R1) 

”Självklart, en person som uppför sig så det alltid blir slagsmål eller bråk, eller att 

det blir något negativt utav det hela, då kan jag tänka mig att man slutar fråga den 

personen tillslut.”(R2) 

Det är svårare för andra att lära känna en person som dricker sig berusad under den tid de har 

utanför arbetet då denne inte är densamma på dagtid. 

”Ja, alltså relationen till dem är ju då sällan nykter. Du vet ju egentligen inte var du 

har dem. För att en full person är ju inte likadan som när denne är nykter. Det går 

ju alltid mycket bättre att prata när man är på fyllan och de också är på fyllan. Sen 

när man är nykter så blir det en helt annan person man hälsar på. Så det är väldigt 

konstigt, speciellt när man ska jobba så tajt som krävs när det är mycket att göra. 

Det blir fel.”(R4) 

Om man missköter sig genom att bli alkoholpåverkad så att man tappar kontrollen under 

arbetstid, riskerar man att bli av med arbetet. 

”Är du lite salongsberusad, hinner du tappa kontrollen och bli för berusad skulle du 

få gå hem och få en varning. I dagsläget skulle du få gå hem och kanske bli uppsagd 

omgående om du kom till jobbet berusad.”(R2) 

”Missköter han sig mycket och så, brukar det ju leda till att personen blir 

uppsagd.”(R1) 
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4.4.2 Minskad respekt för chefer och kollegor 

En av respondenterna tar upp problemet rörande en risk att tappa respekten för sin chef om 

man allt som ofta ser denne påverkad. 

”Ja, det skulle väl vara det då att man, huruvida cheferna är, om det är 

”partychefer” så tycker jag själv att man kanske inte respekterar dem lika mycket 

som om jag skulle ha en chef som kanske sköter sig mer exemplariskt”(R1) 

”Det kan bli något negativt, just därför att det är en så vänskaplig ton mellan chefer 

och personal kan det kanske bli svårt för cheferna att ta upp allvarliga saker med de 

anställda, eftersom det är en mer skojsam stämning…Men en annan sak är ju om 

man ser sin chef packad ofta så tappar man kanske tillslut respekten för 

chefen.”(R3) 

Om man kommer bakfull till arbetet så att man inte kan sköta sitt arbete blir det fler uppgifter 

som ”lassas” över på kollegorna, vilket inte uppskattas. Detta kan göra så att ens kollegor 

väljer att samarbeta med andra istället för med den person som kommer bakfull till arbetet. 

”Det kan ju även indirekt bli sådana problem att om någon kan gå hem tidigare 

exempelvis och två vill, kanske man väljer den andra för att man vet att den ena 

bara vill gå ut och supa i alla fall. Då kanske man hellre skickar hem någon med 

familj för att det känns mer motiverat även fast vad man gör på sin fritid faktiskt inte 

är någon annans ensak egentligen. Sen även att man kanske inte ställer upp på 

samma sätt för någon som man vet kommer gå ut och supa vilket gör att denne 

kommer vara bakis dagen efter och då kommer vi sitta i skiten p.g.a. det. Då kanske 

man väljer någon annan, men så länge det inte påverkar jobbet då är det ingen som 

höjer några ögonbryn.”(R2) 

4.4.3 Utanförskap 

Att själv uppleva att man hamnar utanför, säger en respondent, leder många gånger till att 

individen själv upplever sig utanför och ofta byter arbetsplats. 
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”Personen själv kan känna att man inte har lust att jobba kvar och kanske 

slutar.”(R1) 

På frågan om man riskerar att hamna utanför om man dricker för mycket får vi svaret: 

”Ja, folk drar sig nog kanske lite undan från den personen Om man ser att personen 

missköter sig gång efter gång.”(R1) 

 

Men man kan även hamna utanför om man inte är med på de aktiviteter som man gör 

tillsammans efter arbetet. 

”Är du fortfarande delaktig i gruppen så att säga, även om du avstår helt och hållet 

men fortfarande är med på aktiviteterna, kanske är chaufför och dricker kaffe, eller 

om du blir så packad att någon måste skjutsa hem dig men du fortfarande är med i 

gruppen då är du inte utanför. Men väljer man själv att säga så här att fasiken, jag 

vill inte åka med för jag vill inte dricka och så åker man hem ja då kan det ju 

upplevas som ett visst utanförskap. Efter ett tag kanske folk slutar att fråga också 

om den personen vill följa med eftersom att man vet att personen kommer säga 

nej.”(R2) 

5. Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka vilka attityder och normer som finns bland de 

anställda inom restaurangbranschen och vilka konsekvenser det kan leda till om man bryter 

mot dess normer. Genom att tematisera svaren från våra intervjuer fick vi en ganska klar och 

relativt god uppfattning om detta. 
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5.1 Respondenternas egna upplevelser 

5.1.1 Respondenternas attityd till alkohol i restaurangbranschen 

Svaren vi fick motsvarade inte alls det vi från början väntat oss. En relativt positiv bild har 

växt fram där samtliga respondenter upplever en tydlig förbättring de senaste tio åren. 

Samtliga säger att om man vill arbeta med mat eller service för yrkets skull och inte för att 

festa så finns det gott om ställen att välja mellan. De flesta arbetsplatser är idag stränga med 

sina policys och att konsumera alkohol på arbetstid är helt otänkbart. 

Deras upplevelse av utvecklingen kan bero på flera saker, där den arbetsrättsliga 

lagstiftningen kan vara en bidragande orsak. Det finns trots allt ett regelverk för hur en 

verksamhet måste skötas och lagkrav på en alkohol och drogpolicy på varje arbetsplats. En 

annan förklaring skulle kunna vara att en ny generation är på väg att ta över och att denna är 

mer restriktiv i sitt synsätt på alkohol och arbete. En tredje, mer dyster, syn på saken är att det 

vi tittat på är enbart dessa individers upplevelse av alkoholkulturen, inte deras faktiska 

alkoholkonsumtion vilket kan vara jämförelsevis hög. Att alkoholen alltid finns så nära, säger 

flera av respondenterna också själva, gör kanske lätt att man blir lite hemmablind. Eftersom 

de är en del restaurangbranschen så accepterar de och generar normer som de själva uppfattar 

som normala. Det växer trots allt fram en annan sida också när vi går lite djupare in i våra 

frågor. Problematiken kring alkohol är något som de alla på ett eller annat sätt har fått ta del 

av. Branschen har, utöver sin direkta närhet till alkohol, även helt annorlunda tider än de 

flesta andra branscher vilket leder till att om man vill umgås efter arbetstid så är det oftast 

endast barer som har öppet. Vi får svar som tyder på att de själva upplever att alkoholen lätt 

avdramatiseras och att det inte är många som funderar kring att dricka ett par öl varje kväll 

kan innebära en riskfylld alkoholkonsumtion. 

5.1.2 Sociala normer inom restaurangbranschen 

Som vi nämner ovan kan individers beteende och även syn på sin egen situation bero på de 

normer som råder kring individen. Genom att socialiseras in i restaurangbranschen lär sig 

dessa personer de rådande ”normala” handlingssätten. Detta skulle kunna innebära att även de 
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individer vi intervjuat per definition egentligen själva har ett riskfyllt alkoholbruk, eller att 

individer omkring dem har det. Men att de p.g.a. normerna inom branschen inte ser det som 

ett problem. 

Normteorierna tar även upp vissa påverkansfaktorer för hur starkt man följer normerna. Två 

av dessa är hur beroende aktören är av den normbärande sociala omgivningen samt i vilken 

grad aktören identifierar sig med normkällan. Då restaurangbranschen är en bransch där de 

flesta umgås med andra från samma bransch tror vi att individerna är både beroende av sin 

normbärande sociala omgivning och därför identifierar sig starkt med normkällan. Man lever 

restaurang livet helt enkelt. Detta gör troligen normerna till särskilt allmängiltiga. Vilket 

skulle kunna styrka misstanken om att respondenterna till viss del blir lite hemmablinda. 

Extra tydligt blir detta om man applicerar det på den säsongsbetonade delen av branschen som 

våra respondenter upplever som den mest extrema livsstilen. Som en av respondenterna 

uttrycker det är man som säsongsarbetare väldigt utlämnad till sina kollegor. Arbetet och 

privatlivet går ihop, alla blir som en enda stor familj där mycket handlar om alkohol. 

Helt klart har man en form av roll att leva upp till. En sida som ska visas upp inför gäster, en 

sida inför kollegor, kanske ytterligare en annan för chefer o.s.v. Detta talar Goffman om i sina 

begrepp frontstage och backstage. Individer är anpassningsbara och kommer i största möjliga 

mån spela den roll de tror förväntas av dem vid ett specifikt tillfälle. Kanske tar man på sig en 

roll som är mer alkoholliberal för att passa in i den miljö som restaurangbranschen. Märker 

man att rollen inte passar till omgivningens förväntningar det kan individen byta taktik och ta 

sig an en ny roll eller efter en tid söka sig vidare där även andra har liknande attityd till 

alkohol. Som en respondent säger så söker man sig till de arbetsplatser som passar ens 

personlighet och förutsättningar. Restaurangbranschen har även ett lite tuffare arbetsklimat 

enligt en respondent som menar att även detta kan leda till ett utanförskap om man inte passar 

in och att man i slutändan väljer att byta arbetsplats. 

5.1.3 Konsekvenser av avvikelser från rådande normer 

Nästan samtliga respondenter säger sig först inte uppleva något som helst utanförskap 

gällande personer som inte kan följa rådande normer. När vi pratar vidare om saken kommer 

de dock fram till att det ofta trots allt kan vara så att personer som inte följer normen hamnar 
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utanför på ett eller annat sätt. Här är det tydligt att de inte reflekterat över hur attityder och 

förhållningssätt till alkohol kan leda till vissa konsekvenser för de personer som inte delar 

deras/restaurangbranschens normer. Vilket visar att restaurangbranschens syn på alkoholbruk 

ser annorlunda ut än vad den gör i övriga samhället. Utan att det finns vissa attityder som 

visar att acceptansen till alkoholkonsumtion är högre. Giddens säger: 

Vad som uppfattas som avvikande varierar från tid till annan och från plats till plats 

(Giddens, 1994: 202). 

Dessutom nämner respondenterna även ett tuffare klimat, du måste ha lite skinn på näsan för 

att klara av att arbeta inom branschen, de upplever att det inte är så mycket ”gulligull” utan 

antingen är det kalla handen om du inte sköter dig eller så är det lite mobbing, med en rå men 

ändå skämtsam attityd som oftast förekommer. Att frysa ut någon upplever inte någon av 

respondenterna vara något vanligt förekommande. De upplever att så länge folk sköter sitt 

arbete är det sällan någon som höjer på ögonbrynet. Missköts arbetet däremot hamnar vi i ett 

annat läge. Här säger respondenterna att det finns en gräns. Någon som ständigt missköter sig 

på arbetet p.g.a. sitt alkoholbruk kommer på ett eller annat sätt att råka ut för sanktioner. 

Gällande de som inte dricker alls säger respondenterna att några konsekvenser direkt 

beroende av att de inte dricker inte förekommer. Om någon däremot alltid avböjer och aldrig 

är med på de gemensamma aktiviteterna, oavsett orsak, är risken stor att den personen hamnar 

utanför. 

Att vara t.ex. nykter alkoholist skulle således kunna vara ett stort problem. Om man som 

nykter alkoholist känner att man inte klarar av att umgås med folk runt alkohol och av den 

anledningen inte följer med kommer denna person trots allt att hamna utanför även om det 

inte är en direkt konsekvens av valet att inte dricka, men det blir helt klart en indirekt 

konsekvens. 

Vad gäller utanförskapet, stigmatiseringen, så verkar våra respondenter ändå vara överens om 

att detta inte skulle vara något stort problem inom branschen. Inte som en direkt konsekvens 

av alkoholbruk i alla fall. De verkar snarare uppleva det som att en eventuell stigmatisering 

sker i relation till andra individer utanför restaurangbranschen. Eftersom man inom branschen 
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ofta arbetar på ”konstiga” tider och har ett relativt öppet förhållningssätt till alkohol, både vad 

gäller att dricka och att låta bli, är det sällan något problem inom branschen utan problemet 

uppstår i relation till den yttre omgivningen. 

5.1.4 Förslag på vidare forskning 

Ett återkommande inslag av en ytterlighet har hela tiden varit säsongsarbetare och deras 

alkoholkonsumtion. Med säsongsarbetare menas oftast personer som arbetar intensivt under 

kortare perioder på turistorter. Samtliga respondenter upplever detta som en högst riskfylld 

grupp. Att därför göra en djupare studie på just denna grupp vore förmodligen mycket 

intressant. En kvantitativ studie med inriktning på direkta alkoholvanor tillsammans med en 

kvalitativ studie om deras egna upplevelser av situationen kanske vore att föredra. Även en 

uppföljande studie i hur de upplever det att komma tillbaka till vardagen efter ett par 

månaders säsongsarbete vore intressant. Denna typ av studie skulle förmodligen med fördel 

även kunna utföras på andra yrkeskategorier som också flyttar runt, turnéarbetare exempelvis. 

Även en djupare studie på utvecklingen från då till nu vore intressant. Har det blivit bättre och 

i så fall gäller det såväl på arbetstid som efter eller är det bara den upplevelsen våra 

respondenter står för? 

5.1.5 Några slutord 

Restaurangbranschens anställda har precis som hos anställda inom andra branscher och 

miljöer vissa förväntningar på hur man ska agera och vilken roll man ska spela. Men det som 

gör restaurangbranschen så intressant, är att den är präglad av socialt umgänge där förtäring 

av mat och alkohol står i centrum. Vilket påminner om hur interaktionen mellan människor 

ser ut i övrigt när de umgås med vänner och familj även utanför sitt arbete. Kanske känner 

man igen sig när man tänker att man väljer att interagera i miljöer med människor som oftast 

delar de normer och värderingar som man själv har. Om någon inte skulle dela gruppens 

värderingar exempelvis genom att dricka för mycket vid varje tillfälle eller vara nykter när 

övriga vill bli påverkade, skulle sannolikt denna person inte bli bjuden fler gånger och därför 

hamna utanför. Det har varit intressant att få ta del av våra respondenters svar som visar att 

detta även kan ske på arbetsplatser vilket kan få vissa konsekvenser för ens karriärutveckling. 
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7. Bilaga 1 Intervjumall 

Datum: 

Respondent: 

Ålder: 

Kön: 

 

Presentera oss själva och syftet: 

Studerande vid SU, vi studerar sociologi och skriver nu vår C-uppsats. 

Alkoholkulturen inom restaurangbranschen. Informera respondenterna om känsligt ämne men 

att de kan välja att avstå från att svara och att de ska utgå ifrån all sin arbetslivserfarenhet 

inom restaurangbranschen. 

 

Kan du beskriva företaget/företagen du arbetat/arbetar på? 

 

Hur gammal är du? 

 

Vilka yrken har du haft inom restaurangbranschen? 

 

Hur många år har du jobbat inom restaurangbranschen? 

 

Hur ser alkoholkulturen ut enligt dig inom restaurangbranschen?  

 

Umgås man efter arbetet i samband med alkohol?  
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Hur ofta stannar man kvar efter jobbet? 

 

Vilka stannar kvar?  

 

Är cheferna med och umgås? 

 

Hur påverkas relationerna av umgänge med alkohol?  

 

Är det ok att vara bakfull på jobbet? 

 

Är det ok att vara påverkad på jobbet? 

 

Finns det någon drogpolicy på jobbet? 

 

Har du upplevt att någon hamnat utanför gemenskapen p.g.a. av ett avvikande förhållande till 

alkohol?  

 

Hur påverkades arbetsmiljön/relationer på jobbet av att en person avviker från övriga 

personer? 

 

Fick personen följa med på afterwork? 
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Påverkas den avvikande personens möjligheter till karriärutveckling? 

 

Något annat du vill tillägga? 

 

Får vi höra av oss till dig om det är någon mer fråga som dyker upp från vår sida? 

 

Tack för att du tog dig tid! 


