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Titel: Vintersäsongsarbetares alkoholkonsumtion. En kvalitativ intervjustudie. 

Författare: Sandra Eriksson 

Program: Hälsopedagogiska programmet - Teori och metod med tillämpning av 

examensarbete. 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka unga säsongsarbetares alkoholvanor och inställning 

till alkohol. Metod: Fem intervjuer genomfördes med unga säsongsarbetare som arbetade på 

en populär skidort i Sverige. Resultat: Efter att ha gjort en innehållsanalys av intervjuerna 

presenterades de i fyra olika kategorier; "En annan värld", "Gemenskap", "Sköta sitt jobb" och 

"Risker inget man tänker på."  Det visade sig att inom skidkulturen finns andra normer och 

värderingar kring alkohol jämfört med vad säsongsarbetarna är vana vid hemifrån. Att leva i 

denna skidkultur beskrivs som att leva i en bubbla där verkligheten utanför försvinner. Att 

vara social och träffa nya vänner är viktigt och alkoholen underlättar detta. Vilka 

arbetsuppgifter och arbetstider säsongsarbetarna hade visade sig också ha betydelse för 

alkoholkonsumtionen. Arbeten som började på eftermiddagen underlättade drickandet dagen 

innan likaväl som arbeten med mindre kundkontakt som exempelvis, diskare och liftvärd. I 

arbeten med mycket kundkontakt visade sig det vara mindre accepterat att dricka alkohol 

dagen innan. Slutsats: Undersökningen har visat att många unga säsongsarbetare dricker mer 

under skidsäsongen än vad de gör under resten av året. Arbetets inriktning och arbetstider, 

liksom även den sociala miljön och de särskilda normer som finns i denna, kan antas ha en 

stor inverkan i dessa sammanhang. Mer forskning skulle behöva göras inom detta område, 

inte minst med tanke på att alkoholbruk i unga år kan vara en inkörsport till fortsatt 

ohälsosamt alkoholbruk 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The aim of this study was to examine young seasonal workers' drinking habits and attitudes to 

alcohol. Method: Five interviews were conducted with young seasonal workers who were at a 

popular ski resort in Sweden. Results: After analyzing the content analysis led to four 

different categories: "Another World", "Community," "Do one´s job" and "Risks no one 

thinks of." It turned out that different cultures have different norms and values concerning 

alcohol. To live in this ski culture is described as living in a bubble where reality outside 

disappears. To socialize and meet new friends is important and the alcohol will facilitate this. 

Task and working hours also proved to be significant for alcohol consumption. Work that 

began in the afternoon facilitated drinking the day before as well as jobs with less customer 

contact, such as, dishwasher and lift host. They who work with a lot of customer contact 

turned out to be less keen to drink alcohol the day before. Conclusions: The investigation has 

shown that many young seasonal workers drink more during the ski season than they do for 

the rest of the year. Work orientations and working time, as well as the social environment 

and the specific standards that are in this, are likely to have a major impact in these contexts. 

More research would be needed in this area, particularly given that alcohol use at a young age 

can be a gateway to further unhealthy alcohol use 

Keywords: Seasonal Workers, alcohol consumption, standards ,value. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Jag vill tacka min handledare Katarina Blume för all hjälp under arbetets gång, du har varit 

engagerad och till stor hjälp. Informanterna som delat med sig av deras erfarenheter och ställt 

upp på intervju vill jag också visa min tacksamhet för. 
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Introduktion 

 

Många unga söker sig till fjällvärlden under skidsäsongen för att arbeta. Alkohol blir ofta en 

del av denna skidkultur och kombinationen av unga och alkohol och det faktum att det kanske 

är mer accepterat att dricka alkohol kan utgöra ett hälsoproblem. Folkhälsopolitikens 

målområde 11 berör alkohol, tobak, doping och spel, och där målet för alkohol handlar om att 

minska bruket av alkohol och begränsa alkoholens negativa effekter för att främja folkhälsan 

(www.fhi.se). För många människor kan just ungdomsåren och den första tiden i vuxenlivet 

vara en period när alkoholvanor grundläggs.  

I Sverige arbetar cirka 429 personer inom Skistar AB som är den största företaget inom alpin 

skidåkning men under vintersäsongen anställs betydligt fler, 2312 personer arbetar då inom 

företaget.  Många av de som anställs är unga människor och genomsnittsåldern är 20-25 år. 

Under 2009 ökade antalet sökande med 100 procent och uppgick då till 4530 ansökningar mot 

föregående års 2110 sökande. 60 procent av de som anställs kommer tillbaka och 40 procent 

nyrekryteras varje år (www.skistar.com). Unga människor som arbetar under skidsäsongen 

påverkas av miljön de lever och arbetar i, och eftersom alkohol är vanligt förekommande i 

denna skidortsmiljö kan man anta att detta kommer att spela in i hur de ser på alkohol och 

alkoholbruk. 

Ju tidigare negativa vanor uppmärksammas desto lättare är det att påverka och hjälpa någon 

att ändra livsstil. På så vis kan beroendeutveckling förhindras eller minskas och detta är 

viktigt för individen men också för familj, arbetslivet och hela samhället (Johansson & 

Wirbing 2005). För att samhället ska kunna motverka att problem uppstår gäller det att arbeta 

preventivt. Viktiga delar i det preventiva arbetet är bland annat lokalt folkhälsoarbete, 

policyutveckling och att begränsa antal serveringställen på nationell nivå är reglering av pris 

och åldersgräns framgångsrika åtgärder (Wallin, 2005). 

Den sociala miljön och den ”kultur” som finns på skidorter under skidsäsongen kan antas 

bidra till ett alkoholbruk hos de unga som kommer dit för att arbeta. I denna uppsats 

undersöker jag hur unga säsongsarbetare upplever sitt alkoholbruk och deras inställningar till 

detta, och om skidsäsongskulturen påverkar unga människor och om miljön de lever i har 

betydelse. 
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Riskfyllda alkoholvanor  

Bland unga vuxna i åldern 18- 25 år har berusningsdrickandet ökat (Johansson & Wirbing, 

2005). Arbetslösa män konsumerar mest alkohol. Bland kvinnor finns ingen skillnad mellan 

de som har ett arbete och dem som inte har ett arbete. Alkoholkonsumtionen medför också 

risker så som olycksfall, våld och alkoholförgiftning. Vid långvarigt bruk kan också hjärt-

/kärlsjukdomar, skrumplever, bukspottkörtelinflammation och vissa cancerformer uppstå. Det 

som avgör om alkohol ger skadliga effekter är mängden konsumerad alkohol, individens ålder 

och kön samt individens dryckesmönster och sociala situation (Statens folkhälsoinstitut, 

2009). 

Alkohol är skadligt för hjärnan i alla åldrar, men eftersom hjärnan utvecklas ända upp till 25 

års ålder så är ungas hjärnor extra ömtåliga. Kroppsstorleken har också betydelse för hur 

mycket alkohol man tål; en liten kropp har inte lika mycket kroppsvätska att späda ut 

alkoholen med och är därför mer lättpåverkad. Därför har kvinnor rent fysiologiskt svårare att 

bryta ner alkohol (ibid.). 

De flesta som börjar dricka mycket alkohol i tidig ålder trappar ner när de blir äldre, men det 

finns också forskning som visar att risken att få alkoholproblem i vuxen ålder ökar om 

debutåldern var tidig och om det konsumerat mycket i tonåren (www.fhi.se). En annan studie 

menar att ett högt intag av alkohol vid ett och samma tillfälle upprepade gånger är förknippat 

med olika typer av problem, så som till exempel ett riskfullt sexuellt beteende, hälsoproblem, 

depression och en hög alkoholkonsumtion senare i livet (Danielsson, 2011). För att motverka 

dessa problem påpekas vikten av risk- och skyddsfaktorer och då framför allt en minskad 

tillgänglighet av alkohol, begränsade inköpstider och åldergränser (ibid).     

 Sociologiskt perspektiv på alkoholbruk 

Det finns olika förklaringsmodeller till människors alkoholbruk. Det kanske mest 

dominerande perspektivet är det biomedicinska, där alkoholbruk förstås som sjukdom och 

beroende. Genetiska, biokemiska och psykologiska aspekter ingår i det medicinska 

perspektivet, men med enbart detta perspektiv på alkoholbruk finns en risk att aspekterna som 

har att göra med samspelet mellan människor går förlorade (Johansson & Wirbing, 2005) . 

För att kunna förstå människors alkoholkonsumtion måste de sociala och kulturella 

sammanhangen också inkluderas, och ett brett perspektiv krävs för att vi ska kunna skapa 

denna förståelse (ibid.). 
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Inom sociologin, finns förklaringsmodeller som kan vara användbara även i ett 

folkhälsovetenskapligt sammanhang, och där (Andersson & Ejlertsson, 2009) tre olika 

perspektiv på alkoholkonsumtionen förts fram; ett kulturellt, ett fenomenologiskt och ett 

karriärteoretiskt perspektiv. Alla har det gemensamt att de försöker förstå den enskilda 

individens handlingar utifrån samspelet med samhället och dess sociala strukturer och 

etablerade föreställningsvärldar (Johansson & Wirbing, 2005). Det karriärteoretiska 

perspektivet används ofta för att förklara när ett experimentellt bruk övergår i ett 

rekreationellt bruk (njutningssyfte och rusningssyfte). Det beskriver de olika faserna som kan 

förekomma framför allt vid bruk av narkotika, där den mest kända är trappstegshypotesen 

som menar att det finns en viss ordning i valet av narkotiska preparat. Från att inte bruka 

något alls, antas ett legalt bruk av alkohol eller tobak för att sedan gå vidare till legalt 

narkotikabruk som exempelvis rökning av marijuana till tyngre droger som kokain och heroin 

(ibid.).  

Inom ungdomskulturen och i många ungdomskapande kulturer (som exempelvis 

hippikulturen) finns alkohol och narkotika som ett inslag. Alkohol har dock funnits under en 

längre tid än narkotika; Exempelvis så var 1960- talet ett decennium då narkotikabruket slog 

igenom och kom att vara ett genombrotts år vad de gäller narkotikan. Detta leder oss in på det 

fenomenologiska perspektivet där bruket av alkohol förklaras med att olika typer av grupper, 

som exempelvis pop/rockultur eller hippikulturen, det följer olika tids trender (ibid.).   

Det kulturella perspektivet används för att förklara och förstå unga och vuxnas rekreationella 

(njutningssyfte och rusningssyfte) bruk av alkohol. Detta hänger också ihop med de 

livsvillkor ungdomar lever under idag. Ungdomskulturen är mer utpräglad i dag jämfört med 

förr. Längre tillbaka övergick barndomen till vuxenålder mycket snabbare, möjligheterna till 

fritid var inte lika stora. Nu ser det annorlunda ut, vilket kännetecknas av fritidskulturer. Det 

sociala kretsar kring kulturer av fritid mer än arbete, de social kretsar runt kamratgrupper och 

intresset ligger i ungdomsspecifika stilar som präglas av sociala tillhörigheter som 

exempelvis, klass, etnicitet och kön (ibid.).  

Jämför vi Nordens alkoholvanor med Medelhavsländernas så skiljer de sig åt. I de nordiska 

länderna är berusningsdrickandet vanligare och det alkoholrelaterade våldet, men det har mer 

med dryckeskultur och dryckesnormer att göra än de kemiska egenskaperna (Johansson & 

Wirbing, 2005.). Vårt förhållningsätt till alkohol beror alltså  till stor de på vår dryckeskultur.  
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Alkohol kan hjälpa till att skapa gemenskap och samvaro, den kan framhäva och förstärka 

gemenskapen mellan människor. Drycken kopplas till det sociala och anledningen till att den 

dricks kan just vara på grund av det sociala. Om man gillar smaken på drycken eller inte 

tillhör ofta det sekundära (Sigfridsson, 2005). Drycken blir som ett slags mittpunkt för 

gemenskapen och genom den skapas en känsla av samhörighet. Det behöver inte vara drycken 

i sig som skapar samhörigheten utan det som hör till, som till exempel musik, skålande och 

det kollektiva drickandet (ibid.). Det är också så att de stora festhögtiderna som nyår och 

midsommar gör att personer känner att de är delaktiga i en större festtradition eller till och 

med i ett land och på så vis får gemenskapen också en vidare betydelse (ibid). Fest kan 

innebära många olika typer av arenor och sammanhang där alkohol förekommer. Många 

gånger är alkoholen den dryck som markerar fest och den sociala samvaron. Det handlar 

också om att förhöja feststämningen genom att dricka alkohol men också att kunna koppla av, 

ha trevligt och vara mer social. Alkoholen i sig är en symbol för fest och genom att tacka nej 

till den blir det som att också tacka nej till festen.  

Johansson & Wirbing (2005) menar att ur ett sociologiskt perspektiv fungerar alkohol som 

byggstenar för att skapa olika sociala världar utifrån lokala kulturer och sociala betydelser. De 

menar likt Sigfridsson (2005) att alkohol kan användas för att skapa identitet och olika sociala 

tillhörigheter. Sigfridsson (2005.) menar också att det så kallade helg supandet har till viss del 

övergått till nöjes- och njutningsdrickande och att det finns en skillnad mellan storstäder och 

småstäder. I storstäder konsumeras mer alkohol och det kan dessutom ske mitt i veckorna 

(ibid.).   

 Många unga människor dras till säsongsarbetet som sker på en skidort och flertalet av dem 

arbetar där fler säsonger vinter efter vinter. Dels så lockar skidåkningen men också sättet att 

leva. Här träffas nytt folk och nya kontakter knyts. Festandet utgör en stor del av skidkulturen 

och utbudet av krogar och nattklubbar är stort. Populära artister besöker skidorter för att 

uppträda men även kända skidåkare kommer till skidorterna vid olika events som anordnas. 

Alkohol förkommer ofta i denna skidkultur och människor från olika delar av Sverige men 

även från andra länder söker sig till dessa skidorter. För att träffa och lära känna nytt folk 

krävs social kompetens. Alkohol kan öka den sociala kompetensen kan också skapa 

gemenskap.  

Utifrån detta kan det sociologiska perspektivet förstås, det skapas en speciell social värld på 

en skidort där många unga människor möts.  Eftersom uppsatsen går ut på att undersöka unga 
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säsongsarbetares alkoholvanor och inställning till alkohol är det fenomenologiska, men främst 

det kulturella perspektivet angeläget då det förklarar som jag skrivit tidigare, unga och vuxnas 

njutningssyfte och rusningssyftet av alkohol.  

Tidigare forskning 

Databaser som söktes i var PubMed, SwePub och Discovery med sökorden "tourism 

employees", "service employees alcohol", "tourism alcohol", "seasonal worker alcohol", 

"alkohol arbete" "alkohol folkhälsa" och "alkohol unga vuxna." Utifrån dessa sökningar kan 

konstateras att det inte verkar ha gjorts några undersökningar tidigare. Det som hittades var 

kvantitativa undersökningar om alkoholbruk inom olika arbets-/personalgrupper där de flesta 

är gjorda med hjälp av Audit
1
  (SiS, 2010). Inga av dessa undersökningar rörde dock 

säsongsarbetare.  

 Tidigare studier som gjorts på unga människor som arbetar inom restaurang visar att många 

dricker mycket (Moore, Cunradi, Duke & Ames, 2009). Orsaker till detta höga alkoholbruk 

som nämns är bland annat att det fanns alkohol i miljön, det är lättillgängligt. Inom 

restaurangbranschen finns alkohol alltid nära till hands och arbetstiderna gör också att det är 

lätt att konsumera alkohol. Andra komponenter som bidrar är arbetsplatsnormerna, kultur, att 

exempelvis ta en eller ett par öl efter ett tungt arbetspass är ett annat sätt, att varva ner och 

vara social på. After work är en annan bidragande orsak till att dryckesmängden ökar. 70 

procent av deltagarna i Moore et alts. (ibid.) studie visade sig ha en farlig nivå på sitt 

drickande och de alkoholrelaterade skadorna ökade också. Ingmarsson och Wernersson 

(2011) menar i sin studie att det är vanligast att arbetskollegor, studiekompisar eller 

barndomsvänner går på after work tillsammans. Varför folk går på afterwork var främst för 

gratismaten men också de nedsatta priserna på alkoholen. 

  

Påverkas säsongsarbetarna av miljön de lever i och i så fall hur förändras deras 

alkoholkonsumtion? Alla komponenter som bidrar till en ökad alkoholkonsumtion finns bland 

de unga säsongsarbetare som kommer till en skidort, tillgängligheten till alkohol, behov av 

gemenskap och att leva i en kultur där helgsupandet övergått till vardagsdrickande. Eftersom 

uppsatsen går ut på att undersöka unga säsongsarbetares alkoholvanor och inställning till 

                                                           
1
 Audit är ett frågeformulär med tio frågor som kan vara till hjälp för att som en person har ett missbruk eller ligger i riskzonen för 

ohälsosamt alkoholbruk. Svaren bedöms sedan för att se om de finns ett risk eller missbruk, det fungerar som ett slags screening instrument 

för att identifiera personer med riskabla alkoholvanor. Det är utformat av World Health organisation (WHO) men är översatt till Svenskt 

bruk. De som använder Audit är bland annat, kriminalvården, primärvården och socialtjänsten 
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alkohol som nämnts tidigare, är det fenomenologiska, men främst det kulturella perspektivet 

centalt eftersom detta perspektiv an ge en fördjupad förståelse av människors bruk av alkohol 

i njutningssyfte och rusningssyfte. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka unga säsongsarbetares alkoholvanor 

och inställning till alkohol.  

Frågeställningarna är följande:  

 Vilka normer för alkoholbruk förekommer hos säsongsarbetare?  

 Hur beskriver de sin egen alkoholkonsumtion?  

 Hur ser deras alkoholkonsumtion ut under skidsäsongen jämfört med resten av året?  

 Vilken betydelse upplever de att deras arbetsuppgifter och arbetstider har för 

alkoholkonsumtionen?  

 Skiljer sig normerna för alkoholbruk åt mellan män och kvinnor och i så fall hur? 

Metod 

 

En kvalitativ undersökning valdes, dels för att det inte fanns något gjort inom området tidigare 

men också för att det handlar om människors föreställningar och uppfattningar (Hartman, 

2010).  

Design 

Undersökningen har en deskriptiv, det vill säga beskrivande design.  

Urval 

Skistar AB driver skidanläggningar på tre orter i Sverige och två i Norge (www.skistar.com) 

och är idag ett av Nordens och Europas största företag inom Alpin skidåkning. Skistar AB har 

totalt cirka 430 fast anställda men under vintersäsong utökas antalet till 2312 personer varav 

många är unga människor. Eftersom Skistar AB har största utbudet av säsongsarbetare så har 

jag valt att hitta mina informanter där. Urvalet som eftersträvades var att få både män och 

kvinnors åsikter och att få tag på dem som arbetat minst en säsong tidigare. Detta för att de 

levt i skidmiljön tidigare och kan då ge den bästa och bredaste informationen. Åldern som 

söktes var mellan 20 år och 25 år, för att få tag på både unga säsongsarbetarna och de som 

hunnit arbeta minst ett år tidigare. Lappar (se bilaga 1) sattes upp i två trapphus och på 

biblioteket dit många säsongsarbetare söker sig för att låna datorerna, men ingen hörde av sig 
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utifrån dessa.  I stället fick jag tag på informanterna med hjälp av den så kallade 

snöbollsmetoden, vilket innebär att den första deltagaren tipsar om nästa och så vidare.  En av 

mina informanter hittades genom att jag gick runt och frågade i byn om någon 

säsongsarbetare ville ställa upp på en intervju. Av de om intervjuades var två män och tre 

kvinnor i åldrarna 21-23 år. Fyra av informanterna var säsongsarbetare som kommit till orten 

under säsongen för att sedan flytta hem när den tagit slut. Den femte informanten var bosatt 

på orten sen tre år tillbaka men valdes ändå för att få en överblick av hur hon ansåg att 

säsongsarbetares inställning till alkohol är. Hon har upplevt tre vintersäsonger på orten och 

har därför viktigt information som kan gynna undersökningen.  Dessutom arbetar hon under 

denna säsong på Skistar AB och kommer befinna sig bland säsongsarbetare.    

Datainsamling 

Halvstrukturerade intervjuer valdes för att kunna ge informanterna mer utrymme för sina svar 

samtidigt som det var en hjälp för mig att ha en intervjuplan (se bilaga 1) för att få med de 

frågor jag ville att informanterna skulle besvara. Intervjuplanen utformades med frågor som 

handlade om deras syn på sin egen och övriga säsongsarbetares alkoholkonsumtion. 

Intervjuplanen testades först på en annan säsongsarbetare för att se om frågorna var relevanta 

och rätt utformade. Intervjuplanen (se bilaga 1) justerades något efter testomgången innan den 

används i studien. Alla intervjuer spelades in på band. 

Dataanalys 

De inspelade intervjuerna skrevs ut ordagrant i en löpande text. Sedan gjordes en 

innehållsanalys i följade steg (Hartman, 2010). För att få en överblick av alla intervjuer lästes 

de igenom upprepade gånger. Alla meningsbyggnader som handlade om samma sak i 

intervjuerna markerades med en speciell färg. Så exempelvis fick allt som handlade om 

arbetsuppgifter och arbetstider färgen gul. När det var gjort samlades alla gulmarkerade 

meningar ihop i samma dokument (Hartman, 2010). Texten kondenserades återigen och 

återkommande/viktiga meningar och ord valdes ut och kodades. Koderna grupperandes sedan 

till olika kategorier. Olika subkategorier grupperades slutligen till fyra huvudkategorier (ibid.) 

Etiska principer 

Som forskare har man ett ansvar att se till att personerna i studien är anonyma genom att inte 

nämna några namn i uppsatsen. Informanterna blev tillfrågade face to face om de ville 

medverka och de fick även information om syftet med uppsatsen och att de var anonyma. 

Forskaren har även ansvar för den information som samlas in och att förstöra 

intervjuinspelningarna när arbetat är slutfört så att ingen annan kan ta del av dem. Den 
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informationen delgavs även deltagarna. Identitetsskyddet tillämpades då deltagarna inte 

utsatts för fysisk eller psykisk skada eller kränktes under forskningens gång. Deltagarna fick 

även ta del av syftet i studien och blev informerade om att det var frivilligt att delta och att de 

när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Resultat 

 

Resultatet kommer att beskrivas utifrån den innehållsanalys som gjorts av intervjuerna. 

Sammanställningen delas in i olika kategorier/teman som är: En annan värld, Gemenskap, 

Sköta sitt jobb och Risker inget man tänker på.  

Intervjupersonernas namn är fingerade och den första informanten är Pär 21år som har arbetat 

två säsonger tidigare och under hans nu tredje kommer han arbeta i skidshopen där 

arbetsuppgifterna är att sälja liftkort, stå i kassan, hyra ut skidor, sälja kläder och boka 

skidlektioner.  

Lisa 21år, detta blir hennes tredje säsong och hon kommer också stå i skidshopen. 

Sara 22år har arbetat en säsong tidigare och hennes arbetsuppgifter för i år är att stå i 

receptionen och hon har även hand om in- och utcheckning i stugor, hon  ska även finnas där  

för att kunna svara på frågor.   

Evelina 22 år har arbetat fyra vintersäsonger tidigare men det blir hennes första för Skistar 

AB, hon är bosatt på skidorten. Hennes arbetsuppgifter är att stå i skidshopen.  

Olle 20 år har arbetat en säsong tidigare och under denna säsong arbetar han som kock på en 

restaurang. 

En annan värld 

Skidsäsongskulturen påverkar många unga människors levnadsätt och förhållningsätt till 

alkohol. Detta framkom tydligt då jag frågade efter skillnader i deras drickande under 

skidsäsongen och övriga året. Nästan samtliga av informanterna svarade att alkoholintaget 

ökade under skidsäsongen. Om en gång i veckan under icke skidsäsong var ett genomsnitt så 

var tre gånger i veckan ett snitt under skidsäsong för en av informanterna. För en annan 

handlade det om fyra till fem dagar i veckan när alkohol dracks. Förutom att de festades två 

till tre dagar i veckan (med festande menas att de går ut på krogen), så förekom även en öl 

eller ett glas vin till maten i veckorna i personalboendena. 



9 
 

Så här förklarade Pär varför alkoholkonsumtionen ökar under säsongen:  

”Det så mycket ungdomar på ett och samma ställe, så koncentrerat på 

arbetsplatserna också. Sen finns det tillgång, alltså du kan ju gå ut sju dagar i 

veckan här. Hemma finns det inte mycket nattklubbar som är öppet måndag, 

tisdag, onsdag, torsdag, fredag liksom men här finns de ju.”  

En av informanterna (Evelina) svarade att hon inte drack mer under skidsäsongen än annars 

och det förklarade hon med att hon har sina principer och att hon sällan dricker alkohol. Hon 

avvek från de andra som alla svarade att alkoholintaget ökade rejält under säsongen.  

"För mig är det ingen större skillnad, jag har inte haft ett sådant jobb så man 

lärt känna säsongare på det sättet. På Skistar nu, kommer jag lära känna 

säsongare men jag tror inte det kommer ändras för jag är ganska fast vid mina 

principer. Jag går aldrig till jobbet bakfull, jag vill gärna inte dricka dagen 

innan."   

Tillgängligheten är en bidragande faktor till ökat alkoholbruk. På skidorten finns systembolag, 

krogar som är öppna varje dag, hotell med barer och ett flertal restauranger med utbud av 

alkohol. Det finns något för alla. De har även måndagsklubb och personalsöndag vilket 

innebär att alla som arbetar under vintersäsongen får gå in på krogen gratis dessa dagar. Detta 

är populärt och säsongsarbetarna vet också att går de ut på helgen är det mer turister som 

kretsar på krogen och går det ut exempelvis söndagar eller måndagar är det mer 

säsongsarbetare som är ute.  När jag talde med Sara sa hon följande: 

”Det är mycket alkohol i rörelse, mer än hemma. Jag tror aldrig jag druckit så 

mycket som jag gjorde förra säsongen.” 

Det framgår också att under skidsäsongen finns en annan acceptans för alkohol än den de är 

vana vid. Hemma, som många av informanterna säger när de inte talar om säsongen, är det på 

helger man går ut och festar. Här är det okej att gå ut vilken dag i veckan som helst det är 

inget som är konstigt med det. Där är tydligt att det finns en annan acceptans för alkohol 

under säsongen än vad det är "hemma". I skidkulturen finns andra normer än vad 

säsongsarbetarna är vana vid hemifrån och detta påverkar dem. Att dricka på helger är som 

bortglömt utan här är alla dagar accepterade.   
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Vad det gäller skillnader mellan män och kvinnors drickande svarar Sara, Lisa och Olle att de 

inte tror det är någon skillnad. Pär och Evelina tycker män dricker mer och oftare än kvinnor 

men under säsongen anser de att de är mer jämställt. Kvinnor dricker lika mycket som män 

under säsongen. Att dricka i veckorna är accepterat och inget som är konstigt. Alkoholen är 

mer inblandat i vardagen under säsongen. Alla dricker lika mycket så det är ingen som direkt 

reflekterar över det under själva säsongen. Det Lisa nämner avspeglar även att det är som en 

annan värld de lever i, med en egen kultur med andra normer. 

”Det är som att leva i en liten bubbla, allt här uppe blir som en verklighet och 

allt annat försvinner.” 

Det är också så att de som besöker skidorten oftast har semester när de kommer upp. De som 

arbetar under säsongen träffar på semesterfirarna på dagarna och ute på krogen. De omges av 

dem helt enkelt. Evelina beskriver det så här. 

”De som kommer upp har semester och man rycks med i semesterfirandet, det 

blir som en slags semestervardag för oss.”   

Gemenskap 

En annan intressant faktor till den ökade alkoholkonsumtionen var gemenskap. Många av de 

säsongsarbetare som kommer upp och ska göra säsong bor i personalboenden där de delar 

rum, kök och dusch med varandra. Eftersom de kommer upp till en ny ort med nya människor 

måste de lära känna varandra och detta görs lättare med alkohol i kroppen. Det är vitigt att få 

känna en tillhörighet och att skaffa nya vänner vilket också innebär att ibland dricker de 

alkohol för att andra gör det, inte för att de själva vill. Som Olle sa: 

"Man tänker inte på det för det är så många andra som festar lika mycket. Så länge alla 

dricker lika mycket så tänker man inte på det, då känns det normalt." 

Att vara utåtriktad och social är viktiga egenskaper för en säsongsarbetare och i början av 

säsongen blir det en del festande för att de ska lära känna varandra. Alkoholen underlättar när 

de ska knyta nya kontakter. Lisa säger: 

"I början av säsongen när man ska träffa så mycket folk, då går de ju mycket 

lättare med alkohol. Man ska ju vara utåt och lära känna nya människor, då 

tycker väl folk att det är lättare om man är lite små full." 
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Pär och Sara nämnde även att under deras första säsong festade de mer än vad de gör nu och 

de trodde de berodde på att allt var nytt, kul och spännande. Det kan också bli mer festande i 

början av säsongen. En annan orsak är också för att de skulle lär känna nytt folk, Sara säger: 

"Jag tror jag festade mer under första säsongen, för att det var nytt, det va kul, 

och då måste man lära känna nytt folk." 

En annan orsak som Evelina nämner var att de fick dricka alkohol, de hade åldern inne och 

slapp mamma och pappa som talade om vad de fick göra och inte. En slags befrielse och 

självbestämmande spelade in. 

"De som kommer hit som första säsongare är så himla fria i tanken, alltså de 

känner sig väldigt vuxna och slipper mamma och pappa som står och drar i en." 

Sköta sitt jobb 

Arbetsplatsen har betydelse för alkoholkonsumtionen och detta var samtliga informanter 

eniga om. Skistar AB har en alkohol- och drogpolicy för sina anställda. När jag frågar om 

vilka regler som gäller på arbetsplatsen så får jag till svar att det viktigaste är att man klarar av 

att sköta sitt jobb och inte är bakfull på arbetsplatsen så är det lugnt. Två av de fem 

informanterna känner till att det finns en alkohol- och drogpolicy på arbetet. Att stå i disken 

nämns som ett exempel där det går att festa dagen innan på grund av arbetstiderna och för att 

det inte spelar någon roll hur man ser ut då. Olle är kock och börjar sina dagar klockan 17 och 

slutar vid 24.00 vilket innebär att han kan gå ut efter jobbet, som han beskriver det själv "ta en 

öl och vara lite social." Krogarna stänger kockan 02 vilken han tycker är bra: då det inte blir 

allt för sent att lägga sig och sova. Eftersom han inte början förrän klockan 17 dagen efter så 

hinner han sova ut eller gå upp och åka skidor om han vill innan det är dags att jobba. Han är 

också den som dricker mest av informanterna, 4-5 dagar i veckan och mängden varierar. 

Oftast tar de en ”städöl” vid stängning på jobbet och ibland går han ut på krogen eller till 

någon bar men ibland går han hem. 

"Efter jobbet brukar vi ta en städ öl i köket, det ett sätt att koppla av efter ett 

hårt arbetspass." 

Jämför vi med Sara som arbetar i en reception för stuguthyrning: så säger hon att på grund av 

att hon har kundbemötande hela dagarna så fungerar det inte att vara bakfull. Hon ska vara 

trevlig och presentabel inför kunderna. Är de bakfulla på hennes arbete blir de hemskickade. 

Evelina, Lisa och Pär har också arbeten denna säsong som innebär mycket kundbemötanden. 
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Evelina säger att hon aldrig dricker alkohol dagen innan hon ska arbeta. Lisa har arbetat i 

liften tidigare säsonger och berättar att då kunde hon dricka alkohol dagen innan på grund av 

att hon stod ute i friska luften och då upplevdes det inte på samma sätt om man mådde dåligt. 

Det var heller inte samma kundbemötande som i shopen där hon nu arbetar:  

"Det är enklare om man står i liften och kan dra upp jackan till näsan, då syns 

det heller inte på samma sätt."     

Risker inget man tänker på 

När det gäller medvetenheten om risker i relation till alkoholkonsumtionen så var de som jag 

intervjuade medvetna om dem: men det är inget som de tänker på under säsongens gång när 

de fortfarande befinner sig i bubblan som tidigare kommit på tal.  

Den risk som först nämns när jag ändå frågar om detta är att somna i en snödriva och frysa 

ihjäl på vägen hem från exempelvis krogen. Att göra dumma saker på fyllan nämns om en 

risk. Att alkohol inte är bra för kroppen nämner Pär och säger även att:  

"Det är ju inte bra någonstans och det vet man ju om." 

Riskerna att fastna i ett missbruk kommer också på tal. Det finns säsongare som fortsätter att 

dricka lika mycket alkohol även när de kommer hem och detta tas upp som ett exempel på att 

fasta i ett missbruk. Ett annat exempel som tas upp är att vissa dricker hemma i sina boenden 

nästan varje kväll utan att det händer något speciellt. Att dricka för ofta finns med som en 

varningssignal hos informanterna även fast de under säsongen ökar sitt eget bruk av alkohol.  

Evelina säger såhär: 

 "Det finns risker året om men på vintern är det främst att frysa ihjäl, halka och 

slå i huvudet som jag tänker på." 

Två av informanterna betonar också vikten av att hålla koll på varandra. Att säga till när man 

går hem från krogen eller att ringa och höra med sin rumskompis var han eller hon är om de 

inte kommit hem. De tycker också att de borde finnas någon extra taxi eller likande som kan 

köra en sväng för att se så ingen ligger längst vägen i kylan.      
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med min undersökning var att få reda på hur unga säsongsarbetare själva upplever sitt 

alkoholbruk och deras inställning till detta, och om skidsäsongskulturen påverkar unga 

människor och om miljön de lever i har betydelse. Skidkulturen har en annan inställning till 

alkohol som innebär att det är mer accepterat att dricka alla dagar i veckan, att nya kontakter 

ska bildas och detta underlättas med hjälp av alkohol (Sigfridsson, 2005). Utbudet av 

restauranger, barer och nattklubbbar är nästintill obegränsat, tillgängligheten ökar alltså 

alkoholintaget (Moore et al, 2009). Events och olika fester för personal anordnas och 

förmånliga priser erbjuds till säsongspersonalen. Genom detta skapas också en speciell kultur 

och det är därför jag menar att det kulturella perspektivet på alkohol går att användas för att 

förklara varför alkoholkonsumtionen ökar bland de unga säsongsarbetarna (Johansson & 

Wirbing, 2005).   Personerna är medvetna om att de ökar sin alkoholkonsumtion och att risker 

medföljer, vilket svarar på mina frågeställningar om hur de ser på sin egen alkoholkonsumtion 

och hur den ser ut under säsongen jämfört med resten av året. Riskerna tänker de inte på när 

de själva arbetar under säsongen men de uppger när de tillfrågas att det finns risker. Även 

risker med hälsan kommer på tal, det är inte bra för kroppen och ett beroende kan utvecklas. 

Uppfattningen om män och kvinnors drickande är i stort sett överrensstämmande; tre av 

informanterna anser att det inte är någon skillnad medan två av dem tycker att män dricker 

mer och oftare än kvinnor: men att under skidsäsongen är det mer jämlikt mellan de båda 

könen. Skillnader i normer för män och kvinnors alkoholbruk: i frågeställningarna kommer 

här till svar och belyser återigen att de är en annan kultur de lever i. Normerna skiljer sig från 

dem de är vana vid hemifrån, där alkohol dricks på helger och sällan i veckorna. Hemma är 

det arbete i veckorna och på helgerna ägnar man sig åt att umgås med vänner, gå på fester och 

annat. Att dricka i veckorna eller på en söndag ses som avvikande. Arbetstiderna och 

arbetsuppgifterna kan också hjälpa till att underlätta drickandet. Som kock, liftvärd och 

diskare finns möjlighet att dricka dagen innan arbetet på grund av att de börjar arbeta på 

eftermiddagen eller för att de står utomhus hela dagarna. I arbeten som kräver mycket 

kundbemötande är det mindre acceptera att komma till arbetet bakfull.     

Min utgångspunkt från: det kulturella perspektivet på alkoholkonsumtion anser jag var 

befogad då det förklarar unga och vuxnas njutningssyfte och rusningssyfte av alkohol 

(Johansson & Wirbing (2010). Alkohol fungerar som byggstenar för att skapa olika sociala 

världar, vilket sker inom skidkulturen/säsongskulturen. Kategorin, "En annan värld" går att 
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koppla till detta perspektiv. Säsongsarbetarna kommer från olika delar av Sverige och har 

med sig sitt synsätt men när de kommer till skidorten påverkas de av omgivningen o den 

kultur som råder på orten. Varför det är så svårt att stå i mot kan ha med behovet av 

gemenskap att göra. De kommer till en annan värld och gör det som krävs för att smälta in. 

De beskriver det som att leva i en bubbla och allt annat försvinner. Som jag beskrev tidigare 

så underlättar alkohol när nya band ska knytas och vänner ska hittas. Att tillhöra en 

gemenskap är otroligt vikigt för de som arbetar under säsong och en ny social värld ska 

skapas. Detta kan var en bidragande orsak till varför det dricks mer i början av säsongen som 

några av informanterna beskrev det.  

Inom skidkulturen finns after ski som kan ses som ett annat alternativ till after work och 

dessutom är det många unga människor från olika delar av Sverige och Europa som ska arbeta 

tillsammans och vissa av dem bor även ihop i så kallade personalboenden. Att  få nya vänner 

och få känna en gemenskap blir viktigt för de säsongsarbetare som kommer upp till en ny ort 

och ska leva där i ett halvår. På samma sätt som afterwork bidrar till gemenskap mellan 

arbetskollegor kan afterski bidra till den gemenskapen mellan säsongsarbetarna.     

Hälsan påvekas negativt av alkohol och miljön kan påverka alkoholkonsumtionen. Om 

samhället bidrar till att unga människor får en osund alkoholkonsumtion och inställning till 

alkohol har väl samhället också ett ansvar eller ska allt ansvar läggas på individen. Om jag ser 

detta ur folkhälsosynpunkt så har samhället ett ansvar att hjälpa och skydda personer som 

arbetar under skidsäsong om de har en ökad risk att hamna i ett beroende. Att ta reda på om 

en person har ett riskbruk är inte alltid så lätt, och enligt Andersson, Bendtsen & Spak (2010)  

är det ett begrepp som behöver en tydligare definition. Om ett tydligt begrepp skulle finnas 

skulle insatser också kunna sättas in vid rätt tillfällen. Negativa konsekvenser kan vara 

exempelvis olyckor, alkoholförgiftning, förlust av körkort eller psykiska problem som 

depressivitet och sömnstörningar (ibid.). En annan studie (Hermansson, Knutsson, Rönnberg 

& Brandt, 1998) visar också att det kan vara bra att använda sig av förebyggande screening 

och sekundära förebyggande åtgärder på en arbetsplats för att kunna upptäcka missbruk och 

problem hos personer.  

Berusningsdrickandet har ökat bland 18- 25 åringar (Johansson & Wirbing, 2005) och 

säsongsarbetarna är i denna ålder och deras alkoholintag ökar under säsongen. Dessutom visar 

en studie (Danielsson, 2011) att ett ökat intag vid ett och samma tillfälle upprepade gånger 

hör samman med problem som ett riskfyllt sexuellt beteende, hälsoproblem, depression och 
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en hög alkoholkonsumtion senare i livet. Säsongsarbete kan då möjligtvis vara en inkörsport 

till fortsatt alkoholbruk senare i livet. I resultatet framkom upplevda risker med alkohol som 

att somna i en snödriva, fastna i ett beroende, hamna i bråk, halka och slå i huvudet. För att 

kunna motverka dessa problem är det viktigt med skydds - och riskfaktorer så som att 

begränsa tillgängligheten till alkohol med hjälp av exempelvis åldergränser (ibid.), men också 

att uppmärksamma negativa vanor så tidigt som möjligt. Görs detta kan beroendeutveckling 

förhindras eller minskas och på så vis slipper familj, arbetslivet och samhället lida (Johansson 

& Wirbing, 2005).     

Metoddiskussion  

Jag valde att använda mig av halvstrukturerade intervjuer vilket jag anser var bra då det gav 

informanterna frihet att tala fritt och mig möjlighet att ha stödord för att inte tappa bort mig 

viktig information. Det var även bra då följdfrågor kunde ställas om något verkade mer 

intressant och på så vis få ut så mycket information som möjligt. Mitt önskemål var att 

intervjua flera personer, men på grund av att jag var på orten tidigt på säsongen så var det 

svårt att få tag på informanter då alla inte kommit upp än. Det hade kanske varit lättare om 

undersökningen skedde senare på säsongen när alla säsongsarbetare kommit upp till orten.  

Fler informanter hade kanske kunnat delta och ett bredare urval vad de gäller deras 

arbetsuppgifter och arbetstider hade också kunnat göras, något som hade varit önskvärt då 

detta visade sig ha påverkan på alkoholkonsumtionen.  Jag valde dock personer som 

säsongsarbetat tidigare för att de har bäst inblick i skidkulturen och säsongsarbetet och på så 

vis tycker jag ändå att mitt val av informanter var det bästa för studiens syfte 

Vid intervjuerna tycker jag informanterna öppnade sig för mig och jag fick aldrig känslan av 

att de kände sig obekväma med frågorna. Kanske var det en fördel att jag var i samma ålder 

som informanterna då det inte vart lika känsligt att svara på frågor om alkohol. Eftersom 

informanterna var medvetna om att det finns risker med att dricka för mycket alkohol men 

ändå svarade att de ökade sitt intag markant under säsongen så anser jag att svaren var 

trovärdiga.   

Då jag befann mig på orten under studiens gång kunde jag också se att materialet jag fått fram 

stämmer överrens med verkligheten. Normer och värderingar skiljer sig i skidkulturen. 

Kanske skulle några av dessa värderingar gå att finna hos unga i en storstad. Jag tänker då på 

undersökningen om afterwork som gjordes i Stockholm (Ingmarsson och Wernersson, 2011), 

där dricks alkohol efter arbetet och som Sigfridsson (2005) menar att det även har skett en 
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förändring från helgsupande till nöjes - och njutningsdrickande. Detta gäller även på skidorten 

då det dricks i veckor och många gånger efter arbete i personalboendena.  

Förlag till fortsatt forskning 

Eftersom ingen annan forskning på just detta område gjorts känns det viktigt och angeläget att 

belysa detta utifrån ett folkhälsoperspektiv. Intressant vore att undersöka mer om 

arbetsplatsens och arbetstidernas betydelse eftersom detta verkar ha inverkan på 

alkoholkonsumtionen. Att ta reda på om det kan vara en riskfaktor för att hamna i ett 

missbruk.  

Att undersöka vilka det är som söker sig till säsongsarbeten och varför de vill arbeta flera 

säsonger. Vad det är som lockar med denna livsstil? Intressant vore också att veta vilken roll 

det spelar att säsongsarbeta fler säsonger jämfört med bara en eller ett par. Det vore också 

intressant att undersöka vilka faktorer som gör att personer inte hamnar i missbuk med de 

normer i denna skidkultur.  Mer omfattade kvantitativa och även kvalitativa undersökningar 

skulle behöva göras som uppföljning av min egen kvalitativa studie skulle också kunna göras.     

Slutsats 

Undersökningen har visat att många unga säsongsarbetare dricker mer under skidsäsongen än 

vad de gör under resten av året. Arbetets inriktning och arbetstider, liksom även den sociala 

miljön och de särskilda normer som finns i denna, kan antas ha en stor inverkan i dessa 

sammanhang. Mer forskning skulle behöva göras inom detta område, inte minst med tanke på 

att alkoholbruk i unga år kan vara en inkörsport till fortsatt ohälsosamt alkoholbruk.  
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Bilaga 1 

Intervjuplan 

Allmänt 

Vad har du för arbetsuppgifter?  

Hur många säsonger har du arbetat? 

  

Normer  

Hur upplever du att säsongsarbetar ser på sin alkoholkonsumtion?  

Tror du att de som arbetar under säsong reflekterar över sin alkoholkonsumtion? 

Vad har arbetsplatsen för regler vad det gäller alkohol? 

Vad har de för syn på alkohol här tror du? Skiljer sig den synen mot vad du är van vid, i så 

fall hur? 

Hur anser du att män och kvinnors drickande under skidsäsongen skiljer sig åt, om de gör det? 

   

Personliga frågor 

Hur ser din alkoholkonsumtion ut under skidsäsongen jämfört med resten av året?  

Hur ser ditt drickande ut på en vecka under säsong? 

Har din alkoholkonsumtion ändrats något under de säsonger du arbetat, hur då?  

Vilken betydelse upplever du att dina arbetsuppgifter och arbetstider har för 

alkoholkonsumtionen?  

Hur tror du att dina alkoholvanor kommer att ändras under skidsäsongen? 

Vilka är dina erfarenheter av afterski när de gäller alkohol?  

Upplever du att de är okej att dricka alla dagar i veckan eller är det främst på helger du 

dricker? 

Anser du att det finns risker med drickandet som sker under säsongstiden? 
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Bilaga 2 

Hej mitt namn är Sandra Eriksson och jag läser min sista termin på högskolan i Gävle vid 

Hälsopedagogiska programmet. Nu skriver jag mitt examinationsarbete som handlar om 

säsongsarbetares alkoholvanor och behöver intervjupersoner.  

Intervjuerna kommer att spelas in för att jag sedan ska kunna analysera dem och därefter 

raderas. Intervjutillfället tar ca 30 min.  

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, och inga personliga uppgifter kommer 

finnas i slutrapporen. Du skulle vara till stor hjälp för mig och mitt examensarbete om du 

skulle villa ställa upp på en intervju.  

Sandra Eriksson 

Tel. 0739362363 

zandra_e86@hotmail.com 

 

 

 


