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Abstrakt 
Åberg, E. & Öhrn, L. (2008) Krögares förhållningssätt till berusningsdrickande. C-uppsats i 
pedagogik. Institution för pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle. 
 
Det ligger ett stort bedömningsansvar hos krögare vid servering av alkohol; de behöver göra 
en bedömning för varje gäst vid försäljning av alkohol. Denna studies syfte är att titta på hur 
krögare ser på gästernas berusningsdrickande och hur krögare uppfattar kampanjen Varannan 
vatten. Denna studie är en kvalitativ studie där det gjorts intervjuer med fyra stycken krögare. 
Frågorna behandlar krögares uppfattning gällande berusningsdrickande, upplevelser av att 
hantera berusade gäster på krogen samt krögares kännedom om kampanjen Varannan vatten. 
Resultatet visar att respondenternas uppfattning är att många påverkansfaktorer spelar in 
gällande berusningsdrickandet såsom ålder, krogmiljö, sinnesstämning och utbud av 
nattklubbar och pubar. Att avvisa en överberusad gäst ser de inte som något problem. 
Resultatet visar även respondenternas vetskap om kampanjen Varannan vatten och att 
majoriteten använt sig av den på sin arbetsplats.  
 
Nyckelord: Alkohol, berusningsdrickande och Varannan vatten 
 
Keywords:  Alcohol, intoxication drinking and every other water 
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1. Inledning 
Att arbeta med alkoholservering är komplicerat. Det ligger ett stort ansvar hos krögare vid 
servering av alkohol; de behöver göra en bedömning för varje gäst vid försäljning av alkohol.   
Att servera alkohol och samtidigt inte riskera överservering på nattklubb eller pub kan vara en 
svår balansgång. Vi är intresserade av att se hur krögare ser på berusningsdrickandet. Krögare 
har ansvar för alkoholservering vid den egna arbetsplatsen men det är inte alltid lätt för dem 
att fatta rätt beslut. Enligt Gustafson (2002) säger alkohollagen att varje serveringsställe med 
rättighet att sälja alkohol har ansvar för att servering sker på ett ansvarfullt sätt. Vid 
överservering finns det en risk till att bråk och misshandel uppstår. Finer (2007) skriver att gå 
på krogen och supa sig full och slåss är inget nytt fenomen, framförallt inte för oss i Sverige. 
Han menar att alkoholen inte är själva orsaken till bråk och våld utan snarare en utlösande 
faktor och man ser att ju mer tillgång till alkohol gör att fler dricker mer och det synliga 
våldet ökar (ibid.).  
 
Det är rimligt att tro att minskad berusning bland befolkningen kan leda till färre negativa 
konsekvenser som hög alkoholkonsumtion för med sig. Enligt CAN rapport 91 (2005) finns 
det undersökningar angående våldsbrott som påvisar att cirka 70-80 % av gärningsmännen är 
alkoholpåverkade. Gällande polisanmälningar där våld förekommit är cirka 40-50 % av 
gärningsmännen berusade (ibid.). För att få bukt med problemet gällande 
berusningsdrickandet tror vi att det behövs sättas in olika åtgärder som exempelvis kampanjen 
Varannan vatten. Kampanjen avser att minska berusningsdrickandet bland den vuxna 
befolkningen där budskapet är att dricka vartannat glas vatten vid alkoholkonsumtion.  
 
Då vi i en tidigare uppsats studerat hur kampanjen Varannan vatten byggts upp, initierats och 
implementerats blev vi nyfikna på hur kampanjen mottagits bland krögare. I denna studie vill 
vi undersöka om kampanjen Varannan vatten är ett bra verktyg för att minska 
berusningsdrickandet på krogen. Vi är också intresserade av att se hur krögare upplever 
berusningsdrickandet bland gästerna på nattklubbar och pubar. Finns det någon skillnad på 
alkoholkonsumtion gällande ålder, årstid eller under en månadscykel? En fundering vi hade 
var om kampanjen Varannan vatten skulle kunna påverka gästernas sätt att konsumera alkohol 
på krogen. En annan fundering var krögarnas inställning till kampanjen Varannan vatten. Då 
nattklubbar och pubar livnär sig på att i huvudsak sälja alkohol kanske de inte är intresserade 
av en kampanj likt Varannan vatten då kampanjens syfte är att minska berusningsdrickande. 
 
Syftet med denna studie är att studera hur krögare uppfattar berusningsdrickandet på 
arbetsplatsen och hur de upplever kampanjen Varannan vatten. För att ta reda på detta valde 
vi att göra en kvalitativ intervjustudie med fyra krögare. Dessa krögare arbetar som barchefer 
på nattklubb eller pub.  
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2. Bakgrund 
Nedan presenteras kunskap och forskning inom det valda området. Vi har tagit upp valda 
delar ur alkoholens historia för att ge en övergripande kännedom om vad som gjorts och vilka 
beslut som fattats inom alkoholområdet. Vidare presenteras fakta om alkoholkonsumtion samt 
alkoholservering. Slutligen kommer vi att ge en inblick i preventiva insatser inom 
alkoholområdet där vi bland annat beskriver kampanjen Varannan vatten. 
 

2.1 Delar ur alkoholens historia 
Genom arkeologiska fynd finns vetskap om att stenåldersmänniskor kände till hur alkohol- 
jäsning gick till (Leissner, 1997). Kunskapen om framställning av vin kan följas till 3000 år f 
kr., alkoholen som samhällsproblem är ingen ny företeelse. På 1700-talet fanns det en krog 
per 100 invånare i Stockholm. Rekommendationen var då en sup efter uppstigning ur sängen, 
en till frukost, en sup före varje måltid och en till varje måltid samt minst en sup för 
sänggående. På den tiden var det tillåtet att själv brygga sitt eget brännvin för husbehov (ibid). 
Under år 1855 bildades det kommunala bolag för tillverkning och försäljning av alkohol för 
att minska hembränning, de ville dessutom begränsa det privata vinstintresset av 
alkoholförsäljning (Nycander, 1996). 
 
På mitten av 1800-talet beslutades hur servering av alkohol på restauranger och krogar skulle 
gå till, bland annat fick det inte handlas på kredit och åldersgräsen för att köpa alkohol var 18 
år (Leissner, 1997). Servering skulle ske i ljusa rymliga lokaler, förutom alkoholservering bör 
restauranger och pubar även ha möjlighet att erbjuda gästerna mat till rimliga priser. Innan 
dessa regler bestämdes serverades alkohol i vilken lokal det än hade att tillgå, oftast var det 
kvarterskrogar där åldern inte spelade någon roll och där gästerna kunde handla på kredit. 
Hygienen på dessa kvarterskrogar var oftast mycket dålig (ibid.). 
 
Statens ambitioner att minska berusningsdrickandet och alkoholens negativa konsekvenser 
har en lång historia bakom sig (Leissner, 1997). Under år 1830 – 1955 var kontroll-politiken 
stark. Som ett led i detta beslutades i början av 1900-talet om en ny brännvinsförordning och 
år 1909 infördes ett tillfälligt förbud av alkoholkonsumtion. De sociala följderna blev mycket 
positiva och tanken på ett permanent totalförbud växte allt starkare, men ett sådant förbud kan 
i längden bli ohållbart. Ett försöka att minska berusningsdrickandet var motboken vilket 
innebar att alkoholinköpen blev reglerade. Motboken fanns för varje hushåll och det krävdes 
tillstånd från bland annat polismyndigheten. Även vissa krav var tvungna att uppfyllas för att 
få tillhandahålla motboken, gifta kvinnor var inte berättigade till någon motbok samt att 
minimiåldern var 21 år. Den mängd alkohol man var berättigad till var fyra liter sprit per 
månad, men det fanns inga regleringar på vin och öl som var svagare än 3.6 %. Den positiva 
effekten av motboken var att den genomsnittliga årliga alkoholkonsumtionen sjönk och 
efterföljderna blev minskade alkoholskador (ibid). År 1955 avskaffades motboken men för att 
kunna fortsätta begränsa alkoholkonsumtionen höjdes alkoholskatten och striktare regler för 
alkoholservering infördes. Även hårda sanktioner mot rattonykterhet prioriterades 
(Andréasson, S., Göransson, B., Lindberg, J., Nycander, S., Romanus, G. & Westerholm, B., 
2001). 
 
När Sverige gick med i EU 1995 öppnades dörrarna för en ny syn på alkohol (Heldmark, 
2005). Följderna blev sänkta alkoholskatter, slopad distributionsmonopol samt ökade 
öppettider på systembolagen med lördagsöppet. År 2003 steg införselkvoterna från andra EU 
länder kraftigt och året efter nästan fördubblas kvoterna. Nu är det tillåtet att föra in 90 liter 
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vin, 20 liter starkvin, 10 liter starksprit och 110 liter starköl. Detta ses som ett stort problem 
då alkohol är en priskänslig produkt (ibid.). 
 

2.2 Alkoholkonsumtion  
Den genomsnittliga alkoholkonsumtionen i Sverige var under 2006 cirka tio liter ren alkohol 
per person från 15 år och äldre. Detta motsvarar en ökning med 30 % jämfört med 1995 
(Socialdepartementet, 2008). Det svenska dryckesmönstret präglas av relativt få 
dryckestillfällen under en vecka, dessa äger oftast rum under veckoslut och storhelger. 
Alkoholkonsumtion sker oftast i stora mängder per dryckestillfälle (Andréasson, 2003). I 
Sverige påvisas klara säsongsvariationer gällande alkoholkonsumtion och 
berusningsdrickande, störst konsumtion äger rum under sommarmånaderna och i december 
(Leifman & Gustafsson, 2003). Den totala alkoholkonsumtionen vid ett och samma tillfälle 
har ökat sedan 1990-talet (SOU 2005:25). På senare år har alkoholkonsumtionen ökat kraftigt 
bland unga vuxna 18-23 år, i synnerhet berusningsdrickandet (Heldmark, 2005). I dag dricker 
en genomsnittlig 20-årig kille cirka 14 burkar starköl i veckan och alkoholfria mötesplatser 
för unga vuxna finns nästan inte längre att tillgå (ibid.). 
 

2.2.1 Berusningsdrickande 
Fenomenet berusningsdrickande är svårdefinierat och subjektivt. Enligt Andréasson (2003) 
kan graden av berusning mätas med olika tester eller bedömas subjektivt av den berusade eller 
omgivningen. När det gäller alkoholberusning är följande bedömning vanlig, från kraftig 
påverkan till svag påverkan: redlös, full, berusad, salongsberusad, påverkad och nykter (ibid.). 
Måttligt alkoholdrickande innebär både att den regelbundna alkoholkonsumtionen är låg och 
att det inte förekommer berusningsdrickande (Andréasson & Allebeck, 2005). Män bör inte 
konsumera mer än 14 standardglas per vecka och kvinnor bör inte konsumera mer än nio 
standardglas per vecka. Berusningsdrickande innebär att kvinnor dricker fyra standardglas 
eller fler och män dricker fem standardglas eller fler vid ett och samma tillfälle. Ett 
standardglas motsvarar fyra cl sprit, 15 cl vin eller 33 cl starköl (ibid.). Att mäta siffror om 
alkoholskador kan vara svårt, en del skador är lättare att mäta, framförallt de skador som leder 
till sjukhusvård och polisanmälningar. De sociala skadorna såsom misshandel och 
konsekvenser för barn med missbrukande föräldrar är svårare att mäta. En av orsakerna till 
detta kan vara att få av dessa fall anmäls eller rapporteras (Andréasson, et al., 2001). 
 

2.2.2 Överkonsumtion och dess konsekvenser 
Överkonsumtion av alkohol innebär många risker (Mary, et al., 2004). En studie gällande 
trender i alkoholanvändning och överkonsumtion under tidsperioden 1985-1989 har gjorts i 
USA på män och kvinnor i åldern 18 år och uppåt. Studien visar att det är större risk att man 
utsätter både sig själv och andra för fara i samband med överkonsumtion av alkohol. Exempel 
på sådana risker är rattfylleri, sexuella risker och våld. Samma studie påvisar även att 
överkonsumtion av alkohol är störst bland män i åldern 20-25 år (ibid.). Enligt CAN rapport 
91 (2005) finns det undersökningar angående våldsbrott som påvisar att cirka 70-80 % av 
gärningsmännen är alkoholpåverkade. Gällande polisanmälningar där våld förekommit är 
cirka 40-50 % av gärningsmännen berusade (ibid.). Bossi (2005) har i en studie undersökt 
personer som är dömda för våldsbrott. Risken att använda våld är mer än 13 gånger större då 
personen brukat alkohol under dygnet före våldsbrottet. Det visade sig att 58 % hade druckit 
alkohol under dygnet före våldsbrottet. I studien undersöks även bruk av andra droger där 
resultatet påvisar att alkohol är den drog som triggar våldshandlingarna mest (ibid.). Ett 
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samband kan ses mellan alkoholkonsumtion och antalet sjukhusinskrivningar. Våldsdiagnoser 
på sjukhus ökade kraftigt under storhelger, såsom midsommar, nyår och valborg. Även 
polisanmälda misshandelsbrott ökade vid dessa tider (Andréasson, 2003). 
 

2.2.3 Fysiska och psykiska konsekvenser 
Hög alkoholkonsumtion påverkar kroppens organ negativt (Paton, 2000). Vid hög konsumtion 
av alkohol kan flera skador uppstå, bland annat högt blodtryck, hjärtrytmrubbningar, hjärt- 
och kärlsjukdomar, leverskador samt en rad olika cancerformer. Det finns även risk för 
fosterskador och försämrad spermaproduktion. Detta är en rad olika negativa hälsoeffekter vid 
för hög alkoholkonsumtion (ibid.). Ålder och kön spelar en stor roll för alkoholens effekter 
(Andréasson & Allebeck, 2005). Riskbedömningarna ser olika ut för män och kvinnor och för 
olika åldersgrupper. Kvinnor över 45 år får en svag skyddande effekt vid låg 
alkoholkonsumtion vilket kvinnor upp till 44 år inte får. Män över 35 år får en klar skyddande 
effekt vid låg alkoholkonsumtion vilket inte gäller män under 35 år (ibid.).  
 
En studie har gjorts kring alkoholens effekter på diabetes typ II (Lando, et al., 2005). 
Resultatet visade att måttlig alkoholkonsumtion skyddar mot diabetes typ II men vid hög 
alkoholkonsumtion blir det motverkad effekt. Studien är gjord på 369 862 kvinnor och män 
med diabetes typ II, det visade sig att vid måttlig alkoholkonsumtion minskar risken att 
drabbas av diabetes typ II med 30 % (ibid.). Sambandet mellan alkoholkonsumtion och hjärt- 
och kärlsjukdomar har studerats (Janszky, 2005). De har studerat 28 448 kvinnor och 25 052 
män i åldrarna 50 – 65 år som inte hade några hjärt- och kärlsjukdomar. Resultatet visar att 
749 kvinnor och 1 283 män hade drabbats under studiens gång av hjärt- och kärlsjukdomar. 
Kvinnor som konsumerade alkohol minst en dag i veckan löpte större risk att drabbas av 
hjärt- och kärlsjukdomar än de kvinnor som konsumerade alkohol mindre än en dag i veckan. 
För män såg det annorlunda ut, där var den lägsta risken att drabbas av hjärt- och 
kärlsjukdomar lägst bland dem som drack dagligen än dem som drack färre än en dag i 
veckan (ibid.). Vid alkoholkonsumtion påverkas förmågan att uppfatta omvärlden (Finer, 
2007). Några psykiska konsekvenser som kan uppstå är bland annat att minnet och omdömet 
försämras. Det blir även svårare att tänka förnuftigt, lösa problem och att tala 
sammanhängande (ibid.).  
 

2.2.4 Upplevelser kring alkohol 
En studie har gjorts på 18-åringar och tonåringars föräldrar gällande synen på alkohol 
(Abrahamsson, 2006).  Resultatet visar att både ungdomarna och föräldrarna förknippar 
alkohol med fest, glädje och gemenskap när de tänker på de positiva aspekterna. Gällande de 
negativa aspekterna förekommer bakfylla, illamående, deppighet och ångest. Det finns 
skillnader mellan killars och tjejers berättelser kring alkohol. Killarna berättar om att det ofta 
förekommer bråk och våld i samband med alkoholkonsumtion, de vet att det inte är bra att 
använda våld men med alkohol i kroppen har de en ursäkt att hamna i bråk. Tjejer dricker 
snarare för att dansa och ha kul (ibid.). En annan studie tittar på varför människor väljer att 
konsumera alkohol (Spada & Wells, 2008). Studien baserar sig på självrapportering där 121 
kvinnor och 141 män medverkat. I denna studie visar det sig att de flesta dricker alkohol för 
att se lättare på livet och att alkoholen gör dem mer självsäkra. Som negativa konsekvenser 
svarade de att alkohol har en negativ inverkan på kroppen och att alkohol får dem att göra 
saker som de inte skulle göra i nyktert tillstånd (ibid.). 
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2.2.5 Krogmiljön 
Enligt Finer (2007) påvisar forskning att vid alkoholkonsumtion försämras sinnesintrycken 
och upplevelseförmågan, dessa påverkar hur vi beter oss och beror mycket på förväntningarna 
innan alkoholkonsumtion. Miljön har också en inverkan, om du dricker alkohol i en 
ogästvänlig, hotfull miljö kan reaktionen bli negativt. Om omgivningen dessutom förväntar 
sig att du ska bli våldsam när du dricker ökar risken för detta. I vissa grabbiga killgrupper 
med machoattityder kring alkoholkonsumtion kan våldstendenser öka. På glesbygden var det 
länge självklart att just män söp och använde våld. Forskning påvisar även att om du i stället 
dricker alkohol i en trygg, harmonisk miljö där du förväntas bli lugn, då minskar också risken 
för bråk och våld. Förutom alkoholen i sig spelar både den aktuella situationen och samhället 
stor roll för vilka effekterna blir vid alkoholkonsumtion (ibid.). 
 

2.3 Alkoholservering  
En del av samhällets alkoholpolitik är att begränsa alkoholkonsumtionen och motverka dess 
konsekvenser (Gustafson, 2002). Propositionen 1994/95:89 säger att servering skall avbrytas 
innan problem uppstår, servering av alkoholhaltiga drycker får inte orsaka besvär såsom våld. 
På restauranger och krogar som serverar alkohol skall det finnas en tillståndshavare som 
utövar tillsyn över alkoholserveringen. Denne person har ansvar för serveringspersonalen och 
skall se till att serveringen går rätt till. Om serveringsansvarig är olämplig är det 
tillståndshavarens skyldighet att säga upp personen eller sätta in andra åtgärder (ibid.). 
Berusningsdrickandet på restauranger har ökat kraftigt under senare år. Ökningen av 
restaurangdrickandet ökar även risker för skador och våld. Lagen förbjuder servering  av 
alkohol till berusade men få restauranger följer kravet (Andréasson, et al., 2001). 
 
Enligt alkohollagen (Gustafson, 2002) får alkoholhaltiga drycker inte säljas till den som är 
märkbart berusad. Lagen säger även att varje serveringsställe med rättighet att sälja alkohol 
har ansvar för att servering sker på ett ansvarfullt sätt samt att försäljning av alkohol inte leder 
till besvärligheter som exempelvis våld och skadegörelse. Servering av alkohol skall avbrytas 
innan problem uppstår. För att få servera alkoholhaltiga drycker måste ett serveringstillstånd 
finnas. Från första januari 2006 är det kommunerna som beviljar tillståndet. Vid 
tillståndsutgivning prövas bland annat lokalens och sökandets lämplighet, det skall också 
serveras tillagad mat på serveringsstället. Kommunerna kan även återkalla ett 
serveringstillstånd eller ge tillståndshavaren en varning. Återkallnig av tillståndet kan ske vid 
bland annat överservering, om det förekommer brottslig verksamhet på serveringsstället eller 
om det finns ekonomiska oklarheter (ibid). 
 
I en amerikansk studie har det undersökts vad som styr alkoholförsäljning och 
alkoholservering (Giesbrecht, Ialomiteanu & Anglin, 2004). Resultatet visar stora brister i 
rutiner, framförallt gällande reglering på krogar och restauranger när det gäller att servera allt 
för överförfriskade gäster. I studien ges förslag på att utbilda personalen samt att ge tydligare 
regler för servering av alkohol. I resultatet påvisas det även att det är osäkerhet och okunskap 
hos personalen samt rädsla för att kränka gästen som gör att de inte vågar neka någon att köpa 
alkohol, trots att gästen är märkbart berusad (ibid). 
 

2.4 Preventiva insatser inom alkoholområdet 
Decentraliseringen, det vill säga att staten lägger över ansvaret mer på landsting och kommun 
gällande bland annat alkoholpolitiken, innebär att kommunerna har mer ansvar och större 
möjlighet att utveckla det lokala folkhälsoarbetet för att minska alkoholkonsumtionen 
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(Andréasson, 2003). En viktig faktor är att lyfta fram alkoholfrågorna på den politiska 
dagordningen i kommunerna. Även att visa på möjligheter att organisera och mobilisera 
samarbete mellan olika aktörer samt att låta alla bidra med kunskap och idéer om 
preventionsarbete. Erfarenheter från tidigare amerikanska projekt visar att samarbete kan 
minska bland annat alkoholrelaterade olyckor. Gemensamt för lyckade preventionsprojekt är 
att de utgått från tidigare forskning. Resultatet påvisar att fokus bör läggas på 
policyförändringar samt att mobilisera resurser mellan flera olika aktörer. Att enbart använda 
information och kampanjer räcker inte för att minska alkoholproblemen. Erfarenheter visar att 
samhällsinriktade program med policyinriktning i kombination med exempelvis kampanjer 
gett det mest lyckade resultaten. Lokalt preventionsarbete tar tid, man får räkna med tre till 
fem år för att se något mätbart resultat (ibid.). 
 
En intervention för att minska alkoholrelaterade skador i närsamhället har gjorts i delstaterna 
South Carolina och Kalifornien. Med hjälp av interventionen ville de bland annat skapa 
förändringar inom utskänkning och försäljning och minska ungdomars tillgång till alkohol 
samt dess konsumtion av alkohol. Detta uppnåddes genom utbildning inom ansvarsfull 
alkoholhantering med försäljningsställenas innehavare och dess anställda. Polisens och 
samhällsmedborgarnas insatser offentliggjordes för att lagen om alkoholförsäljning bättre 
skulle upprätthållas. Studiens resultat påvisar en minskad försäljning till ungdomar som var 
knutna till interventionsprogrammet (Ferrer-Wreder et al., 2005). 
 
I en studie påvisas vikten av samverkan för att uppnå lyckade resultat vid 
beteendeförändringar med hjälp av preventionsprogram (Bell et al., 2006). Att många aktörer 
samarbetar vid alkoholprevention har visat sig ge lyckade resultat samt att på detta sätt når det 
ut till en större målgrupp (Mistral, Velleman, Templeton & Mastache, 2006). Viktiga faktorer 
vid samverkan är att resurserna är samordnade, att det finns tid och pengar för att genomföra 
detta samt att engagemang finns hos de inblandade. Nackdelar vid samverkan kan vara att vid 
ett samarbeta förlitar man sig på varandra, det kan även uppstå rivalitet bland de olika 
aktörerna. Det är därför viktigt att vid samverkan ha tydliga riktlinjer om vem som gör vad, 
samt hur arbetet skall fungera i praktiken (Axelsson & Bihari, 2007). 
 

2.4.1 Internationellt och nationellt 
Världshälsoorganisationen (WHO) satte i gång ett projekt under 1990-talet för att granska 
utvecklingen av världslitteraturen om alkoholpolitik. I och med det skrevs Alcohol Policy and 
the Public Good, en bok om alkoholpolitik för bättre folkhälsa. Granskningen av resultatet 
gällande alkoholbeskattning, förebyggande åtgärder gällande alkohol, samhälleliga 
aktionsprogram samt behandlingsinterventioner påvisar forskningen att det finns bevisat 
effektiva folkhälsoinsatser att tillgå. Med hjälp av olika åtgärder kan både den totala mängd 
alkohol som en befolkning konsumerar påverkas av hälsoinsatser samt de dryckesvanor som 
ofta förknippas med alkoholproblem (Edwards, 1997). 
 
En del av Sveriges alkoholpolitiska åtgärder går ut på att begränsa tillgången och efterfrågan 
på alkohol samt att öka kunskapen om alkoholdrickandet och dess konsekvenser 
(Socialdepartementet, 2008). Regeringen lämnade över en proposition till riksdagen 
november 2005, i den presenteras bland annat en nationell handlingsplan för att förebygga 
alkoholskador. Ett av målen är att genom olika insatser försöka minska den totala 
alkoholkonsumtionen och det skadliga dryckesbeteendet. Särskilt prioriterade delmål skall 
bland annat vara att ingen alkoholkonsumtion skall förekomma i samband med trafiken, under 
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uppväxten, i arbetslivet eller under graviditeten. Det bör även utvecklas fler alkoholfria 
miljöer och även arbetas strategiskt med den illegala alkoholhanteringen (Johansson, 2005). 
 

2.4.2 STAD projektet 
Stockholm Förebygger Alkohol och Drogproblem (STAD) var ett tioårigt projekt som 
startades 1995 och de har i uppdrag att identifiera, tillämpa och utvärdera hoppfulla metoder 
för alkohol- och drogprevention (Leifman, 2007). STAD har ett samarbete med krogar och 
restauranger i Stockholm för att skapa en tryggare krogmiljö. Syftet var att minska våld och 
skador relaterade till alkohol och droger. Det var många myndigheter och organisationer som 
ingick i STAD-samarbetet, bland annat polismyndigheten i Stockholm, Statens 
folkhälsoinstitut, Sveriges Hotell & Restaurangföretagare, Hotell och restaurang facket. 
Arbetet med att förbättra krogmiljön baserades på en modell med tre utgångspunkter; 
utbildning, samverkan och tillsyn, varningar och återkallelser. De erbjöds ett välutarbetat 
utbildningspaket till barer, nattklubbar och restauranger. Utbildningen bestod av två heldagar 
och vände sig främst till serveringspersonal men även till vakter, krögare och övrig 
restaurangpersonal. Ett av utbildningens syfte var att utveckla en restaurangkultur som 
motverkar överservering och servering till underåriga (Leifman, 2007). År 2004 fick 
Folkhälsoinstitutet i uppdrag från regeringen att sprida STAD- metoden vidare till Sveriges 
kommuner och landsting (Månsdotter, Rydberg, Wallin, Lindholm & Andréasson, 2007). 
STAD- projektet är nu omvandlat till en sektion inom beroendecentrum Stockholm, vilken är 
landstingets samlade resurser för behandling mot alkohol och andra droger. Det har nu blivit 
en naturlig del i det preventiva arbetet mot alkoholens skadeverkningar (ibid.). 
 

2.4.3 Kampanj 
En kampanj definieras enligt Rogers och Stoey utifrån fyra kriterier (Andréasson, 2003). 
Dessa fyra kriterier är följande: 

• En kampanj måste ha ett tydligt syfte. 
• En kampanj skall vara riktad mot en stor målgrupp. 
• En kampanj bör ha en tydlig tidsgräns. 
• En kampanj skall ha samordnade uppsättningar av olika aktiviteter (ibid.) 

 
För att genomföra en lyckad hälsokampanj är det viktigt att ha en genomtänkt strategi för hur 
arbetet skall ske (Jarlbro, 1999). Att använda sig av flera olika typer av medier som 
exempelvis TV, radio, affischering och liknande har visat sig gett bra resultaten. Kampanj är 
den mest effektiva metoden när det gäller att öka medvetenheten om ett visst problem. Det har 
dock visat sig att kampanjer är mindre effektiva när det handlar om att åstadkomma 
långsiktiga förändringar i människors beteende eller attityder. Att sätta in pedagogiska 
budskap i ett underhållande sammanhang har gett positiva resultat Även användandet av 
”kändisar” och/eller andra positiva förebilder har visat sig vara positivt vid olika typer av 
hälsokampanjer. Det är viktigt att dessa personer står för det budskap som förmedlas för att få 
budskapet trovärdigt och något som människor kan ta till sig. Det är också bra att tänka på 
budskapets utformning, en ständig repetition av budskapet samt att det är tydligt och enkelt, 
detta har påvisat stora fördelar vid en kampanj (ibid.). Andréasson (2003) skriver om att det är 
betydelsefullt att budskapet i kampanjen förespråkar belöningar och det positiva med en 
beteendeförändring. Negativa konsekvenser av ett felaktigt beteende bör utelämnas då 
budskapet kan framkalla rädsla och ett motstånd i stället för en positiv förändring (ibid.). 
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Några viktiga delar vid en kampanj är att budskapet bygger på de fördelar som kan vinnas 
genom att anamma det önskade beteendet. Fokus skall ligga på sannolika och omedelbara 
konsekvenser av ett nytt beteende. Vid planerandet av en kampanj skall en väl genomtänkt 
utvärdering ingå. Detta för att i framtiden kunna utveckla och förbättra kampanjen om arbetet 
skall kunna fortsätta och även för att hjälpa andra som vill starta liknande kampanjer 
(Andréasson, 2003). Jarlbro (1999) skriver att det vid ett utvärderingsarbete är viktigt att 
studera alla delar som har ingått i kampanjen, arbetets svagheter, styrkor, möjligheter och hot 
skall analyseras för att veta vad som skall förändras vid ett eventuellt fortsättande av arbetet 
(ibid.). Utvärdering är till för att se vad som har varit lyckat och mindre lyckat, man blickar 
tillbaka för att få vägledning in i framtiden (Jerkerdal, 2005, Grundh, 2005). 
 

2.4.4 Varannan vatten 
2003 upplevdes det på Gotlands kommun att det var en otrolig stökig sommar på Gotland, för 
att få ner berusningsdrickandet utvecklade Gotlands kommun ett tiopunkts program (Jonsson, 
2006), i programmet ingår kampanjen Varannan vatten. ”Tanken med kampanjen var inte att 
göra alla till absolutister, utan att ge en tankeställare. Genom att ta vartannat glas vatten så 
minskar man berusningen och på det sättet hoppas vi att alla ska få en trevligare upplevelse 
av Gotland” (Jonsson, 2006). Kampanjen kom till av en grupp från turistföreningen på 
Gotland, Destination Gotland, polisen och folkhälsostrategen för Gotlands kommun. En 
reklambyrå på Gotland kontaktades i och med det uppstod begreppet Varannan vatten. Alla 
inblandade var nöjda med budskapet och det togs emot väl av den politiska ledningsgruppen 
(Personlig kommunikation, Håkan Jonsson, 2007-12-04). Kampanjen startades inför 
sommaren 2004, de har använt sig av olika slags reklam såsom affischering, TV-reklam, 
annonser i olika tidningar och monitorer som var placerade på krogarna (Jonsson, 2006). 
Kampanjen har uppmärksammats både internationellt och nationellt. Ett antal kommuner och 
län har skrivit avtal med Gotlands kommun om att få använda konceptet Varannan vatten. 
Flera kommuner i Sverige har köpt rättigheterna till att använda logotypen Varannan vatten, 
kampanjen är verksam i bland annat Gästrikland, Göteborg och Helsingborg (ibid.).   
 

2.4.4.1 Varannan vatten Gästrikland 
Kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo drev kampanjen Varannan vatten under 
sommaren 2007. Budskapet spreds i TV, radio, tidningar, systembolaget, på hälsocentraler, 
restauranger, affischering på busshållplatser samt på tåg. En utvärdering skedde där 500 
personer svarade på en enkät gällande kampanjen Varannan vatten. Resultatet ger en 
anvisning om hur många som uppmärksammat kampanjen, vad de har för uppfattning kring 
kampanjens budskap samt om de omsatt budskapet i praktiken. Av de 500 tillfrågade var det 
60 % som hade uppmärksammat kampanjen, av dessa var det 85 % som var positiva till 
kampanjens budskap. Det var via TV-reklam och affischering på busshållplatser och ute på 
stan som kampanjen har uppmärksammats mest. Drygt 50 % av dem som uppmärksammat 
kampanjen sade att de hade omsatt budskapet i praktiken. Det var en låg andel av de 
tillfrågade som visste vilka som stod bakom kampanjen Varannan vatten (Myrberg, 2007). 
 

2.4.4.2 Varannan vatten Göteborg 
I Göteborg startades kampanjen 2005, bakom kampanjen står Göteborgs Stad, länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, alkoholkommittén samt Göteborgs VA-verk. Kampanjen visades på 
spårvagnar, bussar och offentliga toaletter under Göteborgskalaset. I en utvärdering har 400 
personer telefonintervjuats. Resultatet påvisar att kampanjen bör synas mer och på fler ställen 
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som exempelvis på krogarna. Det framgår även att de vill att det skall serveras gratis vatten 
till all alkohol. Kampanjens budskap bör följas upp och även återkomma i olika sammanhang 
(Moberg, 2005). 
 

2.4.4.3 Varannan vatten Helsingborg 
Under Helsingborgsfestivalen 2007 drev socialförvaltningen kampanjen Varannan vatten. 
Syftet med kampanjen var att erbjuda vatten till festivalbesökarna för att få dem varva 
alkoholdrickandet med vatten. Vattentankar hade placerats ut i stadsparken och även en 
tankbil körde runt på gatorna. Sista festivaldagen gjordes en enkätundersökning med 426 
personer. Resultatet påvisar att 55 % av de tillfrågade hade uppmärksammat kampanjen och 
90 % av dessa sympatiserade mycket eller helt med kampanjens budskap. Resultatet påvisade 
att kampanjen hade varit synlig bäst genom annonsering och olika aktiviteter. Kampanjen 
kommer att drivas igen under Helsingborgsfestivalen 2008 och då hoppas de på ett lika bra 
samarbete med stadens krögare (Olsson, 2007). 
 

3. Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att titta på hur krögare ser på gästernas berusningsdrickande samt hur 
krögare uppfattar kampanjen Varannan vatten. 
 
Berusningsdrickandet ökar i samhället, detta bidrar bland annat till ökade våldsbrott och 
sjukvårdskostnader. Hur ser krögare på nattklubbar och pubar berusningsdrickandet?  
 

4. Metod 
Metodavsnittet beskriver hur arbetet med studien har utförts samt hur genomförandet av 
intervjuerna skett. Här presenteras även det etiska ställningstagande som vi tagit hänsyn till. 
Under punkterna 4.2 och 4.4 presenteras undersökningens urval och genomförande. 
 

4.1 Val av metod 
Valet av metod för en undersökning påverkas av dess syfte (Trost, 2005). Vi har valt att ha en 
tolkande ansats där vi vill fånga komplicerade situationer i krögares arbete där vår 
förförståelse formar analysen om vilken mening krögarna beskriver sitt arbete. För att göra ett 
tydligt resultat har vi valt att jämföra respondenternas svar sinsemellan och på detta sätt 
undvika att fastna i vår förförståelse. Syftet med vår studie är att titta på hur krögare ser på 
gästernas berusningsdrickande samt att se hur krögare uppfattar kampanjen Varannan vatten. 
Den metod som vi har valt för att besvara syftet är kvalitativa intervjuer för att respondenterna 
skulle ha möjlighet att fritt berätta om sina erfarenheter och uppfattningar utan att vara 
bundna av redan fastställda svarsalternativ. Trost (2005) skriver att kvalitativa intervjuer 
kännetecknas bland annat av att det ställs raka och enkla frågor som ofta får komplexa och 
innehållsrika svar (ibid.).  
 

4.2 Urval 
I denna studie har vi valt att intervjuat fem krögare varav en av intervjuerna användes till en 
pilotintervju. Ett strategiskt urval gjordes, enligt Trost (2005) innebär det att det då är lättare 
att få tag i de personer som önskas intervjua. Ytterligare en fördel med strategiskt urval är att 
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det är lättare att få ut variationer i svaren från respondenterna (ibid.). Krögarna vi valde att 
intervjua arbetar på nattklubb eller pub, anledningen till detta var att förhoppningsvis få ett 
bredare och ett mer varierat resultat. Då studiens bisyfte är att se hur krögare uppfattar 
kampanjen Varannan vatten  valde vi ut vissa nattklubbar och pubar som vi vet har varit 
delaktiga i kampanjen. I undersökningen valde vi att använda oss av fyra intervjuer, enligt 
Kvale (1997) bestäms antalet intervjuer beroende på undersökningens syfte. Anledningen till 
att det blev fyra intervjuer var att dels att få ett varierat resultat samt hinna bearbeta 
materialet.  
 

4.3 Pilotstudie 
Enligt Kvale (1997) är det bra att genomföra en pilotintervju för att öka förmågan att känna 
sig trygg i en intervjusituation. Vid intervjun medverkade båda författarna, de var båda lika 
mycket delaktiga under intervjun vilket visade sig bli förvirrande både för författarna och 
intervjupersonen. En annan anledning till valet att genomföra en pilotintervju var att få 
möjlighet att säkerställa att relevanta frågor ställdes under intervjuerna samt att se om 
respondenterna uppfattade frågorna rätt. Det visade sig att under intervjun var en del av 
frågorna otydliga och svåra för respondenten att förstå. Med pilotintervjuns hjälp kunde dessa 
frågor omformuleras och förtydligas. Under pilotintervjun kunde även utrusningen testas, vi 
använde en MP3-spelare vilket visade sig inte vara ett bra val. Vid transkribering var det svårt 
att hantera MP3-spelaren och intervjun var svår att lyssna av.  
 

4.4 Genomförande och sammanställning 
Vi kontaktade de fem avsedda nattklubbarna och pubarna via telefon för att tillfråga om dessa 
hade någon lämplig person som ville delta i vår studie. Vi fick kontakt med fem stycken 
barchefer som var villig att ställa upp på en intervju. Under telefonsamtalet informerades 
dessa personer övergripande om studiens syfte samt information om författarna. 
Respondenterna fick under telefonsamtalet själva bestämma en tid och en plats för intervjun. 
Kvale (1997) skriver att respondenterna bör få bestämma var intervjun skall genomföras, 
detta för att respondenterna skall känna sig trygg och intervjusituationen blir så bra som 
möjligt (ibid.). Vi bad om respondenternas adress för att skicka dem ett missivbrev (se bilaga 
2) med ytterligare information bland annat om vilka vi är samt studiens syfte, vilka rättigheter 
och skyldigheter som respondenten har. Efter telefonsamtalen med samtliga respondenter 
skickades missivbrevet ut. 
 
Båda författarna deltog i samtliga intervjuer men hade vid intervjutillfället olika roller. Den 
ena var mer aktiv medan den andra lyssnade, antecknade och observerade intervjun. Valet av 
att ha olika roller vid intervjuerna framkom efter pilotintervjun. Enligt Trost (1997) kan två 
intervjuare ha lättare att få fram mer information och få en bättre förståelse än en intervjuare, 
under förutsättning att de samarbetar på ett bra sätt. Varje intervju varade mellan 15 till 30 
minuter och diktafon användes för att dokumentera intervjuerna. Anledningen till att vi valde 
att använda diktafon är att vi ville försäkra oss om att inte glömma eller missa viktig 
information under intervjuerna. 
 
Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga 1) med lättförståliga frågor för att 
undvika missförstånd. Vi har valt att ha öppna frågor då intervjupersonen enligt Ekholm & 
Fransson (1994) får en mer aktiv roll. Vid användandet av öppna frågor får intervjupersonen 
även chansen att fritt besvara frågorna utan påverkan av oss (ibid.). Intervjuerna har sedan 
transkriberats från diktafon till text, för att upptäcka eventuella missar lyssnades åter 
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intervjuerna igenom ytterligare en gång och jämfördes med den transkriberade texten. 
Respondenternas svar jämfördes för att belysa skillnader och likheter gällande uppfattningar 
kring berusningsdrickande hos gästerna samt deras vetskap om kampanjen Varannan vatten. 
Vi har valt att använda citat vid sammanställning av resultatet för att få en mer talande bild av 
respondenternas svar. 
 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet menas framförallt tillförlitlighet och att mätningarna är korrekt utförda 
(Thurén, 1991). Vid varje intervjutillfälle användes samma intervjuguide (se bilaga 1) för att 
öka reliabiliteten. Intervjuguiden är utformad med enkla och begripliga frågor för att minska 
risken för missförståelse och därmed öka reliabiliteten.  Intervjuerna transkriberades och 
lästes igenom upprepade gånger, vid sammanställningen av resultatet användes citat för att ge 
ytterligare en mer talande beskrivning av vad som framkom under intervjun. 
 
Med validitet menas att studien har undersökt det som verkligen skall undersökas och 
ingenting annat (Thurén, 1991). För att öka studiens validitet användes samma intervjuguide 
vid samtliga intervjuer. Vi har i möjligaste mån försökt att inte låta våra personliga 
värderingar tolka respondenternas svar. Genomförandet av pilotstudien hjälpte oss att 
kontrollera att frågorna var relevanta och att det förstods på det sätt det var menat. 
 

4.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) innefattar fyra huvudkrav. Dessa är; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). 
Informationskravet innefattar framförallt att informera deltagarna i studien om 
undersökningens syfte och vilka villkor som gäller för dem som deltagare. Alla respondenter 
informerades skriftligt via missivbrev om studiens syfte samt att intervjun var frivillig och att 
respondenten när som helst under arbetets gång har möjlighet att avbryta samarbetet. I 
missivbrevet gavs även information om författarna samt vart dessa kunde nås vid eventuella 
frågor. Samtyckeskravet innebär att deltagare skall lämna sitt samtycke, detta gav 
respondenterna under telefonsamtalet. I enlighet med nyttjandekravet informerades 
respondenterna via missivbrevet att all information från intervjuerna endast kommer att 
användas för denna studies syfte. Intervjumaterialet kommer att förvaras inlåst för att 
säkerställa respondenternas konfidentialitet. 
 

 11



5. Resultat 
Här nedan presenteras resultat från de fyra intervjuerna, resultatet har kategoriserats under 
fyra rubriker för att tydliggöra resultatet.  Vi kommer att urskilja skillnader mellan 
respondenternas svar samt analysera dessa och jämföra det med valda delar ur bakgrunden. 
Under rubriken 5.4 presenteras faktorer som krögare anser bidra till berusningsdrickandet. 
 

5.1 Krögares uppfattningar gällande alkoholkonsumtion 
Var går gränsen för berusningsintag? 
Här utfaller svaren i två huvudtyper som hade olika inbördes bedömningar. Dessa två 
huvudtyper är mängden alkohol sett ur individens perspektiv och typiska mått för alla gäster. 
Med mängden alkohol ur individens perspektiv menas både att det enligt krögarna föreligger 
stora individuella skillnader:   
 

…Det är väldigt individuellt, det är svårt att sätta någon 
gräns. Faktum är att det finns folk som inte tål mer än tre 
öl medan på vissa andra är det knappt märkbart… 

 
Individuella skillnader kan också bero på individens sinnesstämning innan 
alkoholkonsumtion: 
 

…Det varierar från person till person och hur man mått 
under dagen. Kanske en öl om man är deprimerad eller 
om personen är glad kanske den kan dricka tre öl… 

 
Även om krögarna lyfter fram individuella skillnader vill de också beskriva typiska gränsmått 
för alla gäster och har ganska klart för sig vad dessa typiska mått är. Det går att notera hur 
samma krögare använder båda olika sorters beskrivningar på en och samma gång.  
 
När det gäller typiska mått för gäster vid låg alkoholkonsumtion är de flesta respondenterna 
eniga om att vid låg alkoholkonsumtion dricker en gäst en till två öl:  
 

…Vid låg alkoholkonsumtion är det två bira… 
 
Vid måttlig alkoholkonsumtion skiljer sig svaren något, det är ett spann mellan tre till sex öl:  
 

…Det beror på toleransnivån naturligtvis, men kanske sex 
öl… 

 
Vid hög alkoholkonsumtion ser svaren olika ut. Två av respondenterna svarar att mellan fyra 
till sju öl är hög alkoholkonsumtion medan en annan svarar åtta öl kombinerat med annan 
dryck som exempelvis shots:  
 

…Vid hög är det kanske åtta öl kombinerat med annan 
dryck som shots osv…. 

 
En av respondenterna vill inte sätta någon gräns på vad hög alkoholkonsumtion innebär för en 
gäst, då detta är så individuellt. Respondenternas uppfattning gällande gästernas 
berusningsdrickande är svårbedömda. Detta kan bero på att fenomenet berusningsdrickande är 
subjektivt och svårdefinierat. Enligt Andréasson & Allebeck (2005) anges ett standardglas 
som 4 cl sprit, 15 cl vin eller 33 cl starköl. Kvinnor bör inte dricka mer än fyra standardglas 
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vid ett och samma tillfälle och män bör inte dricka mer än fem standardglas vid ett 
berusningstillfälle (ibid.). Tittar man till respondenternas upplevelse kring 
berusningsdrickande svarar två att hög alkoholkonsumtion innebär fyra till sju öl och en 
annan svarar åtta öl kombinerat med annan alkohol. Detta är långt över rekommendationerna. 
Det går att se att svaren skiljer sig en del, vilket kan ha sin förklaring i att det återigen är 
subjektiva bedömningar. 
 
Skillnaderna på berusningsdrickande bland olika åldrar: 
Majoriteten är överens om att den yngre åldersgruppen mellan 18-25 år dricker mer alkohol 
och har svårare att sätta en gräns vid alkoholkonsumtion:  
 

…Yngre har ju svårare att sätta en gräns, under 23 är det 
ju svårare att sätta gränserna så visst är det skillnad… 

  
 
Det finns inga skillnader mellan de olika åldergrupperna upplever en av respondenterna: 
 

…Nej det är samma, alla dricker lika mycket. Folk 
dricker väldigt mycket, det är vi ju kända för här i 
Sverige…   

 
Att det inte ser någon skillnad på berusning mellan de olika åldrarna kan bero på att 
spridningen på åldrarna inte är så stor på nattklubben/puben. Men de upplever skillnader på 
hur äldre och yngre gäster hanterar sin alkoholkonsumtion.   
 
De äldre gästerna har lättare att veta sina gränser menar en av respondenterna: 
 

…Dem äldre har i regel inte samma typ av drickande och 
kan sina gränser bättre…  

 
En annan uppfattning är att de yngre gästerna inte vant sin kropp vid alkohol och att det är en 
av anledningarna till att de yngre ofta blir mer berusade än äldre gäster. Många av de äldre 
gästerna har en annan livssituation än de yngre, de äldre går ut mer sällan på nattklubb och 
pub och detta kan tendera till ett ökat berusningsdrickande: 
 

…De äldre har kanske en annan arbets- och 
familjesituation, de går ut kanske en gång i månaden 
ibland ännu mer sällan. Då kan det hända att äldre kan 
parta till rejält och vara riktigt fulla…  

 
Respondenterna upplever skillnader i berusningsdrickande bland de olika åldersgrupperna, de 
yngre har en högre alkoholkonsumtion. Detta ser vi likheter med vad Heldmark (2005) skriver 
att det skett en kraftig ökning bland unga vuxna gällande berusningsdrickandet. I dag dricker 
en genomsnittlig 20- årig kille cirka 14 burkar starköl i veckan (ibid.).  
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Inga skillnaderna på berusningsdrickande beroende årstid: 
Det finns inga skillnader på berusningsdrickande beroende årstid på respektive arbetsplats:  
 

…Nej inte på krogen men man kan ju se skillnad när man 
åker hem, det är mer folk i rörelse på sommaren. Det tror 
jag har med värmen att göra, sen tror jag att folk dricker 
lika mycket över året… 

 
Hur alkoholkonsumtionen ser ut under året svarar respondenterna att det inte upplever någon 
skillnad på deras arbetsplats medan Andréasson (2003) menar att i Sverige påvisas klara 
säsongsvariationer gällande berusningsdrickandet. Störst alkoholkonsumtion äger rum under 
sommarmånaderna och i december månad (ibid.). En orsak till detta tror vi kan vara att dessa 
ställen inte har någon uteservering och att gästerna ändå väljer att gå på nattklubbar och pubar 
under hela året. 
 
Skillnader på berusningsdrickande under en månadscykel:  
Krögarnas svar gällande berusning under en månadscykel är att alla upplever likartade 
skillnader. Uppfattningen är att de upplever att gästerna väljer att dricka dyrare alternativ som 
exempelvis drinkar under löningshelgen:  
 

…När det är lön dricker folk mer sprit, alltså drinkar som 
kostar mer… 

 
En annan bedömning är att precis innan lön finns det en större risk för överservering då 
gästerna ofta väljer att sitta hemma och dricka alkohol innan de går till nattklubben respektive 
puben. Men även vid löning finns det risk för överservering då gästerna köper mer alkohol i 
baren: 
 

…I en månadscykel precis innan lön finns en risk för 
överservering för då har dem dåligt med pengar och 
dricker ännu mer alkohol hemma. Vid lönehelg finns det 
också risk för överservering för då har de pengar och 
beställer in ännu mer… 

 
Absolut finns det skillnader säger en av respondenterna: 
  

…Magnus Uggla sjunger ju kung i baren, så det ser 
man… 

 
Det skiljer sig i försäljning under en månadscykel då det syns att det är en minskad 
alkoholförsäljning i mitten av månaden och färre antal gäster svarar en av respondenterna: 
 

…I mitten av månaden har vi 20% minskning… 
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Förändring av berusningsdrickandet under arbetad tid: 
Här nedan följer svaren som respondenterna angivit för deras upplevda skillnad på gästernas 
berusningsdrickande under de år som krögarna arbetat. Respondenterna har arbetat inom 
krogbranschen mellan 8-21 år.  
 
Det är mer berusning nu än för cirka tio år sen upplever två av respondenterna:  
 

…Det är fler människor som går på krogen nu än förut. 
Dem yngre går ut oftare för tio år sen gick inte 18 – 
åringar ut lika ofta som förut. 18 – åringar har mer pengar 
och det finns fler krogalternativ nu… 

 
Att det är mer berusning nu tror de beror på att utbudet är större:  
 

…Det finns ett annat utbud nu, går man tillbaka till 1990-
tlaet fanns det inte lika många pubar, nu finns det en i 
varje hörn… 

 
En annan anledning till varför det tror att det är mer berusning nu än för tio år sedan är att det 
har blivit mer legitimt att gå ut på nattklubb respektive pub en vardag nu än för tio år sedan. 
Dessutom tror det att det var mer centrerat att gå ut på krogen endast helgdagar för cirka tio år 
sedan: 
 

…Det som är börjar bli mer här i stan är att det är okej att 
gå ut en onsdag, så var det inte förut här i alla fall…  

 
Andréasson (2003) skriver att det svenska dryckesmönstret präglas av relativt få 
dryckestillfällen under en vecka, dessa äger rum under helgen (ibid.). Här kan vi se en 
avvikelse då respondenterna ser en förändring då antalet gäster har ökat under veckodagarna, 
de upplever att det börjar bli mer vanligt att gå ut och dricka alkohol till exempel på en 
onsdag. Detta tror vi beror på ett ökat utbud av framförallt pubar samt att vi tror att puben har 
blivit en mer naturlig samlingsplats. 
 
 
 
Det skiljer sig i uppfattningen när det gäller berusning under krögarnas arbetade tid, en av 
respondenterna upplever att det var mer berusning förut:  
 

…Det var fler folk som gick ut förut… 
 
Någon skillnad i berusningsdrickandet under de år som en av respondenterna arbetat uttrycker 
en av respondenterna:  
 

…Nej det är ingen skillnad… 
 
Här ser vi tydligt att svaren skiljer sig, detta kan bero på hur länge krögaren arbetat. En annan 
faktor som spelar in kan vara att arbetsplatserna har olika målgrupper.  
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5.2 Upplevelser av att hantera berusade gäster på krogen  
Utbildning i alkoholservering: 
Genom bartenderutbildning har två av respondenterna fått utbildning i alkoholservering. En 
av respondenterna svarar att han/hon gick en utbildning för många år sen och anser själv att 
det vore bra att göra det igen:  
 

…Ja det har jag gjort det var länge sen så det borde jag 
göra igen, jag har jobbat länge inom branschen… 

 
En annan av respondenterna berättar att på den krog han/hon arbetar skickas personal på 
alkoholserverings utbildning, men då det är stor personalomsättning och många endast arbetar 
som extra personal är det svårt att låta alla gå på utbildning: 
 

…Alla bartender skall gå en utbildning men vi är 
jättemånga som jobbar här så det är svårt att skicka alla 
men de flesta har gått… 

 
Det är positivt att alla respondenter genomgått någon form av alkoholutbildning. Dock ser vi 
att det finns vissa brister i rutiner att hålla krögarna uppdaterade gällande utbildning i 
alkoholservering.  
Hantering av berusade gäster: 
Här nedan presenteras svaren på hur krögarna hanterar berusade gäster på respektive 
arbetsplats. De är överens om att det inte är svårt att neka en berusad gäst.  
 
Vid överservering blir det för stora konsekvenser vilket kan leda till slagsmål och förstörelse. 
Detta kan i sin tur resultera i att nattklubben eller puben får ett negativt rykte samt att deras 
serveringstillstånd dras in: 
 

…För fulla gäster kan orsaka en massa problem 
exempelvis att de skadar sig och då blir det ambulans och 
polis och det ser inte bra ut för oss. Det kan spy ner stället 
och då blir det en massa städning, det är inte värt den där 
extra ölen. De kan vara otrevliga mot andra gäster…  

 
Det finns skillnader i hur krogpersonal hanterar berusade gäster. De som inte arbetat så länge i 
krogbranschen har svårare att avgöra hur berusad en gäst är samt att neka en för berusad gäst:  
 

…Vissa har svårare än andra att avvisa och det kan vara 
svårt att avgöra, ju färre år man har i branschen så kan det 
vara svårt att avgöra och man kanske inte vågar att säga 
ifrån… 

 
Det är självklart att neka överberusade gäster att köpa alkohol i baren svarar två av 
respondenterna: 
 

…Det är bara att neka dem, en bartender kan få 
fängelsestraff om de överserverar någon. Det har ju hänt 
att folk har dött av överservering… 

 
Då alla respondenter är eniga om att det inte är svårt att neka en för berusad gäst att köpa 
alkohol i baren kan bero på att alla respondenter har lång arbetslivserfarenhet samt utbildning 
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i alkoholservering. Enligt alkohollagen (Gustafson, 2002) får alkoholhaltiga drycker inte 
säljas till den som är märkbart berusad. Lagen säger även att varje ställe med rättighet att sälja 
alkohol har ansvar för att servering sker på ett ansvarfullt sätt samt att försäljning av alkohol 
inte leder till besvärligheter som exempelvis våld och skadegörelser. Servering av alkohol 
skall avbrytas innan problem uppstår (ibid.). En annan anledning tror vi är att respondenterna 
är medvetna om vilka konsekvenser överservering kan ge. Flera studier påvisar risker med 
överkonsumtion exempelvis rattfylleri, sexuella risker och att alkohol är den drog som triggar 
våldshandlingar mest (Mary et al., 2004, Bossi, 2005).   
 

5.3 Krögares kännedom om kampanjen Varannan vatten  
Kampanjen Varannan vatten:   
Här presenteras krögarnas kännedom om kampanjen Varannan vatten samt hur de har använt 
sig av kampanjens material på arbetsplatsen. De har även gett reflektioner hur de upplever 
kampanjens budskap. Alla respondenter känner till kampanjen Varannan vatten där tre av 
dessa använt sig av kampanjen på deras arbetsplats. 
 
Det visade sig att en av respondenterna hade hört talas om kampanjen men inte använt sig av 
den på arbetsplatsen: 
 

…Jag har hört om den men inte mer än så, det händer att 
man föreslår det. Till vin serverar vi alltid vatten…  

 
Budskapet att dricka vartannat glas vatten vid alkoholkonsumtion är bra enligt alla 
respondenter:  
 

…Visst är det bra med varannan vatten, ser man att en 
gäst är lite för berusad är det bara att ställa upp ett glas 
vatten, nio av tio dricker vattnet… 

 
 
Kampanjens material har använts på olika sätt av nattklubbarna och pubarna, tre av 
arbetsplatserna har haft affischer uppsatta. En av respondenterna svarar att de har haft flyers i 
baren samt använt sig av kampanjens muggar:   
 
 

…Vi har haft affischer uppsatta på toaletterna…   
 
 
Här ser vi vissa skillnader hur det har använt sig av materialet. De flesta har endast använt sig 
av affischerna. För att nå ut med budskapet tror vi att kampanjen bör vara mer synlig på 
nattklubbar och pubar, att framförallt använda sig av affischering tror vi inte är tillräckligt. 
Utvärderingen av kampanjen Varannan vatten i Göteborg påvisar att kampanjen bör synas 
mer och på fler ställen (Moberg, 2005).     
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Upplevelser kring kampanjen Varannan vatten och dess material: 
Svaren nedan handlar om krögarnas upplevelser kring kampanjens material. Av de krögare 
som har använt sig av materialet svarar att det har varit bra:  
  

…Materialet var bra. Det är bra med varannan vatten, 
men man brukar glömma bort det… 

 
Folk behöver bli påminda om att det är bra att dricka vatten mellan alkoholintag upplever två 
av respondenterna:  
 

…Det är ett bra initiativ och folk behöver bli påminda om 
det…  

 
Hur kampanjen Varannan vatten tas emot beror på vilken typ av gäster en nattklubb eller pub 
vänder sig till svarar en av respondenterna: 
 

…Det beror helt på från ställe till ställe, vi söker ju gäster 
som kan hantera alkohol. Vi har gäster som vill dricka en 
speciell öl eller en speciell whiskey och då förutsätter vi 
att de kan hantera drickandet. Kan de inte det så skickar vi 
hem dem…   

 
Det finns positiva inställningar till kampanjen Varannan vatten och respondenterna upplever  
att gästerna behöver bli påminda om att dricka vatten. Jarlbro (1999) skriver att det är viktigt 
att det som skall förmedlas i en kampanj är tydligt och enkelt samt att det sker en ständig 
repetition av budskapet (ibid.). Eftersom krögarna har en upplevelse av att gästerna behöver 
bli påminda om att dricka vart annat glas vatten i samband med alkoholkonsumtion tror vi att 
det vore bra om nattklubbar och pubar satsade mer på att synliggöra kampanjen. Detta kan 
göras genom att använda sig av ytterligare material som finns att tillgå exempelvis muggar 
och vykort.  
 
Skillnader på berusningsdrickandet som kan bero på kampanjen Varannan vatten:  
Det går inte att se någon skillnad på berusningsdrickandet efter användningen av kampanjens 
material upplever två av respondenterna.  
 
En annan upplevelse är att när gästerna ser affischerna i baren är det mer acceptabelt att 
dricka vatten på krogen:  
 

…Nu när man ser skyltarna i baren då är det mer 
acceptabelt att dricka vatten…  

 
Det kan vara svårt att se någon minskning i berusningsdrickandet då kampanjen endast varit 
verksam under månaderna juni, juli och augusti. För att kunna se någon skillnad tror vi att 
kampanjen behöver synas under en längre tidsperiod. 
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5.4 Krögares uppfattningar om vad som bidrar till berusningsdrickande 
 
 
 
 

PÅVERKANSFAKTORER 
SOM BIDRAR TILL 
BERUSNINGSDRICKANDE

ålder

kultur

ekonomi

sinnes-
stämning

bristande kunskap i 
alkoholservering

utbud av nattklubbar 
och pubar

Svenskar är kända 
för att dricka mycket

yngre dricker mer

svårt att sätta gränser tolerans nivå

oerfaren personal

individens mående innan 
alkoholkonsumtion

tolerans nivån

ungdomar har tillgång till 
mer pengar 

lön

vanligare att gå ut 
en vardag 

fler nattklubbar och 
pubar 

fler krogalternativ för 
yngre

 
 
Figuren ovan visar respondenternas upplevelser om vilka faktorer som bidrar till 
berusningsdrickande på krogen, den kursiverade texten är de bidragande faktorerna som 
framkom i resultatet. 
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6. Diskussion 
Under denna rubrik följer en diskussion av metod och resultat samt förslag på framtida 
forskning. 
 

6.1 Metoddiskussion 
Valet av kvalitativ metod ansåg vi vara en passande form för denna studie då vi ville få fram 
krögares uppfattning om gästernas berusningsdrickande samt hur de har upplevt kampanjen 
Varannan vatten. Genom att använda kvalitativa intervjuer fick respondenterna möjlighet att 
fritt berätta om sina erfarenheter och uppfattningar, detta hjälpte oss att få ett brett och 
innehållsrikt resultat. Vår ovana att genomföra intervjuer resulterade i att vi ställde för få 
följdfrågor och använde oss i huvudsak av frågeguiden. En fördel hade varit om vi innan 
intervjuerna diskuterat möjliga följdfrågor med varandra för att få en djupare inblick i hur 
krögarna uppfattar berusningsdrickande. Med hjälp av pilotintervjun förbättrades frågeguiden 
då frågorna utvecklades och blev mer tydligare för respondenterna. En annan lärdom vi fick 
genom att genomföra en pilotintervju, var att det blev enklare både för oss och för 
respondenten när en av oss ställde frågorna och den andre var med och observerade. Under 
pilotintervjun fokuserades mest på frågornas relevans och intervjusituationen som helhet, 
vikten av att ha följdfrågor glömdes bort. Nu i efterhand ser vi att följdfrågor hade varit till 
fördel för studien för att få ytterligare information om krögarnas uppfattning gällande 
gästernas berusningsdrickande. 
 
Vi valde att intervjua två typer av arbetsplatser, nattklubb och pub med fyra respondenter, 
detta för att få ett variationsrikt resultat. I efterhand kan vi se att vi kanske skulle ha använt 
oss av fler än fyra respondenter för att få ett fylligare resultat. Intervjuerna skedde på varje 
respondents arbetsplats och på en tid de själva hade valt. Detta tror vi underlättar deras 
medverkan samt att respondenterna känner sig trygg. Båda författarna medverkade i samtliga 
intervjuer för att få stöd av varandra samt känna trygghet. Efter att pilotstudien genomförts 
kom vi fram till att vid resterande intervjuer ha olika roller där den ena var mer aktiv medan 
den andra lyssnade, antecknade och observerade intervjun på så sätt blev intervjusituationen 
lugnare.  
 
Vid sammanställning av resultatet lyssnade vi igenom intervjuerna två gånger vilket var en 
fördel då vi upptäckte relevanta svar vid den andra avlyssningen, dessa svar skulle annars ha 
förbisetts. Valet av att kategorisera resultatet under rubriker samt att använda citat upplever vi 
som positivt då det ger en tydligare bild av respondenternas svar.     
 

6.2 Resultatdiskussion 
Att krögarnas uppfattningar gällande alkoholkonsumtion såg lite olika ut kan bero på att 
krögarna har olika erfarenheter och tankar om vad hög respektive låg alkoholkonsumtion 
innebär. Vi fick känslan av att deras svar egentligen inte var så genomtänkta utan mer tagna 
ur luften då svaren kom snabbt och inte var så beskrivande. Detta kan bero på att krögarna 
inte funderar på var gränsen går vid hög, måttlig och låg alkoholkonsumtion då de flesta av 
dem såg mer till individuella skillnader. En annan aspekt som vi tror detta kan bero på är att 
nattklubben eller puben är deras arbetsplats där berusningsdrickande är en naturlig del i 
arbetsmiljön. De kanske egentligen inte reflekterar över hur människor dricker alkohol på 
nattklubben eller puben. I resultatet framgår det att respondenterna inte upplever någon direkt 
förändring i berusningsdrickandet på nattklubben eller puben under året. En orsak till detta 
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kan vara att dessa ställen inte har någon uteservering och att gästerna ändå väljer att gå på 
nattklubbar och pubar under hela året. Om de hade haft en uteservering tror vi att de hade 
märkt av en ökning under sommarmånaderna. Respondenterna har skilda åsikter om hur 
berusningsdrickandet sett ut på krogen under den tid de arbetat. En anledning kan vara att 
vissa jobbat mycket längre i branschen. En annan aspekt kan vara åldersskillnaden på 
respondenterna, vi tror att äldre personer reflekterar mer på hur den yngre generationen 
konsumerar alkohol.   
 
Respondenterna upplever inga svårigheter att hantera berusade gäster på arbetsplatsen, detta 
tror vi kan bero på krögarnas arbetslivserfarenhet. Samtliga respondenter har arbetat under en 
längre tid och på så sätt tror vi att de är vana vid hantering av berusade gäster på ett bra sätt. 
En annan faktor kan vara att respondenterna känner sig trygg i sin yrkesroll och vet hur de bör 
hantera gäster i olika situationer. Det är svårt att avgöra var gränsen går gällande 
berusningsdrickande, det gäller att se till varje gästs tillstånd och utifrån det försöka göra en 
lämplig bedömning. Det kan vara svårt att komma ifrån överservering helt, en rimlig 
bedömning är att det inte alltid är den som dricker alkohol som köper det själv i baren utan att 
en annan ur sällskapet gör det. Det kan vara svårt för krögare att kontrollera all 
alkoholkonsumtion och på så sätt kan det leda till överservering som inte krögare råder på. 
Det vi upplever som positivt är att respondenterna har vetskap om alkohollagen samt vilka 
rättigheter och skyldigheter krögare har vid alkoholservering. De uttrycker svårigheter i att 
tillfredställa både gästen och lagen då gästen vill en sak och lagen säger en annan sak. Vi 
undrar om det skulle se annorlunda ut gällande alkoholkonsumtion på krogen om allmänheten 
hade en bättre kunskap om vad alkohollagen säger. 
 
En del i att komma åt överservering kan vara kampanjen Varannan vatten. Alla 
respondenterna var överens om att budskapet är bra och det flesta har använt sig av 
kampanjens material i någon form på sin arbetsplats. Budskapet kan vara en hjälp för krögare 
att hänvisa gästerna till att dricka vatten i samband med alkoholkonsumtion. Något vi har 
reflekterat över är tillgängligheten av vatten på nattklubbar och pubar. Ofta behöver gästerna 
stå i kö till baren för att få ett glas vatten och vi tror att många inte tar sig tid till att köa för ett 
glas vatten. En lösning vi ser är att ha vattenbehållare och muggar med självservering. En 
annan lösning kan vara att det alltid serveras vatten vid all försäljning av alkohol.   
 
För att få bukt med berusningsdrickandet på krogen tror vi det behövs långsiktiga preventiva 
insatser som framförallt främjar attitydförändringar hos befolkningen. Vi tror inte att det är i 
huvudsak krogen som bidrar till berusningsdrickandet utan att det ligger i vår kultur och i 
attityderna runt alkoholkonsumtion. Vår förhoppning är att kampanjen Varannan vatten skall 
få fortsätta att vara verksam samt att fler nattklubbar och pubar vill använda sig av den. Vi 
tror att kampanjen kan vara ett bra verktyg för att minska berusningsdrickandet bland den 
vuxna befolkningen. 
 
Denna undersökning är inte tillräckligt omfattande för att kunna göra några generella 
slutsatser av resultatet, för att kunna göra detta bör fler antal av krögare delta i 
undersökningen. Vi tror att med fler intervjupersoner kan resultatet bli mer fullständigt samt 
att fler uppfattningar om påverkansfaktorer gällande berusningsdrickande kan framkomma. 
Även fler uppfattningar om kampanjen Varannan vatten tror vi skulle  komma fram i en mer 
omfattande undersökning. 
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6.3 Framtida forskning 
Nu när vi har genomfört denna undersökning gällande krögares syn på gästernas 
berusningsdrickande skulle det vara intressant att undersöka gästernas upplevelse angående 
berusningen på krogen. Då vi även studerat krögares uppfattning gällande kampanjen 
Varannan vatten vore det önskvärt att göra en större studie där fler krögare är involverade för 
att få en bredare uppfattning om kampanjen är ett bra verktyg för att minska 
berusningsdrickandet på krogen. Vi anser att det vore bra om kampanjen Varannan vatten fick 
fortsätta vara verksam under minst tre till fem år till, det är först då som man kan se något 
egentligt resultat och om budskapet nått fram eller om det skett någon förändring i 
berusningsdrickandet och attityder hos befolkningen. Enligt Andréasson (2002) tar det tid att 
se ett mätbart resultat man får räkna att det tar minst tre år. 
 
Ytterligare forskning som handlar om preventiva samhällsinriktade åtgärder för den vuxna 
befolkningen gällande alkoholkonsumtion och berusningsdrickande är också önskvärda för 
framtiden. Vi tycker att det är bra att ha preventivt arbete som riktar sig mot vuxna, det mesta 
av det preventiva arbete inom alkoholområdet som görs idag riktar sig främst mot ungdomar. 
Naturligtvis är dessa insatser också oerhört betydelsefulla och viktiga, men många vuxna 
behöver se över sitt sätt att konsumera alkohol anser vi. Att varva med vartannat glas vatten 
skulle vara bra för många i samband med alkoholkonsumtionen. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

1. Vart anser du gränsen går mellan låg, måttlig och hög alkoholkonsumtion vid ett och 
samma berusningstillfälle? (Exempelvis vid ett krogbesök) 

2. Har du gått någon utbildning i alkoholservering eller liknande? 
3. Kan du se någon skillnad på berusningsdrickandet bland olika åldersgrupper? 
4. Kan du se någon skillnad på berusningsdrickandet beroende årstid? 
5. Har du märkt någon ökning av berusningsdrickandet under de år du jobbat? 
6. Har ni använt er av något preventivt arbete gällande att minska berusningsdrickandet? 
7. Har ni använt er av materialet från kampanjen Varannan vatten? I så fall hur och vilket 

material? 
8. Hur upplever du kampanjen och dess material? 
9. Har du sett någon förändring angående berusningsdrickandet som kan tänkas bero på 

användningen av kampanjen Varannan vatten?  

 26



Bilaga 2 

Vi är två studenter på Högskolan i Gävle som läser 6:e terminen på Hälsopedagogiska 
programmet, vi skriver nu vår C-uppsats i pedagogik. Undersökningen behandlar hur krögare 
ser berusningsdrickandet samt om kampanjen Varannan vatten är/varit ett bra verktyg för att 
minska berusningsdrickandet och dess konsekvenser.  

Undersökningen sker i from av intervjuer, två personer från två krogar. Intervjuerna beräknas 
ta cirka tretio minuter och under intervjun tänkte vi använda oss av MP3-spelare. Medverkan 
är frivillig och får avbrytas om intervjupersonen så önskar. Intervjumaterialet kommer att 
tillhandahållas konfidentiellt och kommer endast att användas för denna uppsats syfte.   

Din medverkan är betydelsefull för vårt arbete och vi hoppas på ditt samtycke. Vid eventuella 
frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

Tack på förhand. 

Ellinore Åberg & Linda Öhrn  

XXXX@student.hig.se  

Tel: 073XXXXXXX 
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