
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En skildring av alkoholkonsumtion och 

alkoholkultur under svenska högtider 
 

Susanna Larsson och Mimmi Lindegren 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kandidatuppsats i psykologi, HT 17 

Kurskod: PSA122 

Program: Beteendevetenskapliga programmet 

Handledare: Farah Moniri  

Examinator: Per Lindström  

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Avdelningen för psykologi 



 



 1 

En skildring av alkoholkonsumtion och alkoholkultur under svenska högtider 

 

Susanna Larsson och Mimmi Lindegren 

 

Människors alkoholkonsumtion påverkar både individen själv och dess 

omgivningen. I medier förekommer kampanjer om en vit jul vilket skapade 

intresset att undersöka hur alkoholkonsumtionen ter sig även vid nyår, påsk, 

valborg och midsommar samt om det finns skillnader mellan dem och andra 

tillfällen där alkohol förekommer. I studien deltog tolv personer, 23–58 år 

med olika erfarenheter kring ämnet. Datainsamling skedde med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer och intervjuguiden innehöll frågor som 

undersökte människors upplevelser. Fyra teman kunde urskiljas: (1) 

anledning till alkoholkonsumtion, (2) alkoholens konsekvenser, (3) normer 

och traditioner och (4) skillnader och likheter mellan högtid och vanligt 

tillfälle. Anledningar till att konsumera alkohol kunde bero på invant beteende 

och för att lätta upp stämningen och att avstå från alkohol grundade sig i 

dåliga minnen och att relationer förstörs. Studien skulle kunna bidra till ett 

öppet klimat om alkohol och belyser dess negativa konsekvenser. 

 

Keywords: alcohol consumption, holidays, traditions, celebration, 

consequences 

 

Alkoholkonsumtion är ett ämne som är minst sagt aktuellt, med bland annat kampanjer på 

sociala medier som berör frågan om en vit jul (IOGT-NTO-rörelsen, 2017), oftast för barnens 

skull. Även om kampanjerna är som störst innan julen, är det lika viktigt att uppmärksamma 

alkoholkonsumtionen under hela året. Inte minst på högtider som ska vara fyllda med kärlek, 

samhörighet och skratt, som riskerar att förlora sin innebörd just på grund av 

alkoholkonsumtion. Här växte intresset om att undersöka vilka upplevelser människor har av 

sin egen och andras alkoholkonsumtion under svenska högtider, för att öka förståelsen kring 

varför människor väljer att dricka alkohol. 

Alkoholkonsumtionen i Sverige har registrerats i många årtionden och varierat kraftigt under 

den tiden. År 2005 låg alkoholkonsumtionen på 10.2 liter ren alkohol per invånare 15 år och 

äldre (Statistiska centralbyrån, 2007), medan den år 2016 låg på 9.0 liter och åren däremellan 

kan man se både minskning och ökning av alkoholkonsumtionen (Systembolaget, 2017). I 

Sverige har Systembolaget AB monopol på detaljhandel med spritdrycker, vin och starköl. 

Denna brist på tillgänglighet ses som en begränsning för konsumenterna, men frågan är hur stor 

begränsningen egentligen är när det samtidigt finns ett beslut om att Systembolaget ska ha minst 

en butik i varje kommun i landet (Folkhälsomyndigheten, 2014). På de mindre orterna där 

kundunderlaget bedöms vara för litet för att öppna en butik, finns det ombud där kunder kan 

beställa varor som de kan hämta ut under samma öppettider som Systembolaget har. Det är 

också samma lag på att köparna måste vara minst 20 år gamla och att de som är berusade vid 

köptillfället ska nekas. Alkohol går även att köpa på bland annat restauranger och krogar, men 

för att få sälja och servera alkohol på sådana platser krävs ett tillstånd. Antalet 

Systembolagsbutiker, antal ombud och antal stadigvarande serveringstillstånd fortsätter att öka 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Förutom denna registrerade del av alkoholkonsumtion, finns 

även en oregistrerad del som består av bland annat smugglad alkohol, köp via internet och 

införd alkohol från andra länder (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 

2017).  
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Om man går tillbaka i Sveriges historia kan man se hur politiken kring alkohol har varierat, 

från att tillåta hög alkoholkonsumtion till att begränsa den. År 1920 genomfördes ett system där 

varje människa beviljades en viss mängd alkohol per månad utifrån individens inkomst och 

kön. Effekten att detta blev att alkoholrelaterade skador ökade drastiskt, så som offentlig 

berusning, alkoholism och alkoholpsykos. Detta system avskaffades sedan år 1955 på grund av 

ett starkt motstånd från nykterhetsrörelsen. För att minska konsumtionen av alkohol ökade 

alkoholskatten gradvis samtidigt som priset på alkoholen steg och åtgärder för att minska 

tillgången på alkohol sattes in, till exempel att butiker som hade monopol på försäljning av 

alkohol stängdes på lördagar. Mellan år 1996 och 2004 ökade importen av alkohol till privat 

bruk från Danmark och Tyskland där alkoholskatten var lägre än i Sverige. Detta ledde till ett 

tryck på den svenska alkoholpolitiken, vilket gjorde att alkoholskatten i Sverige återigen 

sänktes. För att därefter upprätthålla ett offentligt stöd till Systembolaget skedde en markant 

ökning av antalet butiker, lördagsöppet återinfördes år 2001 och antalet restauranger som är 

licensierade för att sälja alkohol ökade (Norström & Ramstedt, 2006).  

Folkhälsomyndigheten (2005) anser att det inte finns något skäl utifrån ett hälsoperspektiv 

att rekommendera alkoholkonsumtion. Trots detta finns det diskussioner om alkoholens 

positiva effekter. Vid mycket låg konsumtion kan alkoholen ha en skyddande effekt för 

medelålders och äldre personer, men enligt en rapport från 2005 skriver Folkhälsomyndigheten 

att dessa resultat är svåra att bedöma då studierna inte kan bevisa orsakssamband. Samtidigt 

avråder de inte från att dricka måttlig mängd alkohol om man tar hänsyn till bland annat 

alkoholberoende, leversjukdom, graviditet och medicinering med viss typ av läkemedel som 

kan vara skadligt i samband med alkoholintag. Således främjar alkohol inte hälsan, men det är 

inte heller en stor hälsorisk i måttlig mängd. Sayed och French (2016) har undersökt sambandet 

mellan måttlig alkoholkonsumtion och hur människor skattar sitt hälsotillstånd bland unga 

vuxna i 20–30 årsåldern. Resultatet visade att det finns ett positivt samband mellan måttlig 

konsumtion och subjektivt välbefinnande. Däremot skiljde sig resultatet gällande män och 

kvinnor. Sayed och French skriver att detta kan bero på att män och kvinnor har olika 

förväntningar när de dricker alkohol. För män kan det handla om att knyta nya band, medan 

kvinnor dricker för att upprätthålla de sociala band som de redan har samt för att reducera stress. 

Mellan år 2004–2005 var en hög alkoholkonsumtion vanligare bland män än bland kvinnor 

(Statistiska centralbyrån, 2007), men skillnaderna mellan könen har blivit mindre och jämnat 

ut sig, dels på grund av att männens alkoholkonsumtion har minskat (Systembolaget, 2017). 

Könsskillnaderna i alkoholkonsumtion beror dock inte enbart på att män dricker mindre, utan 

även på att kvinnor dricker mer, då yngre kvinnor dricker på samma sätt som män, lika frekvent 

och lika mängd (Labaš, 2016). Labaš hävdar också att kvinnor med utbildning och anställning 

dricker mer än arbetslösa kvinnor och att alkohol konsumeras mest av kvinnor i åldrarna 26–

34 år, men berusning och fylla är dock vanligare bland kvinnor i åldrarna 18–25. En skillnad 

mellan män och kvinnor enligt Labaš är dock att västvärlden stigmatiserar kvinnliga 

missbrukare mycket mer än manliga. Kvinnor har högre krav på sig och bör bete sig enligt 

högre standard samt att kvinnor blir lätta mål för sexuella övergrepp när alkohol är inblandat.  

Labaš (2016) varnar för att alla människor som dricker alkohol kan bli alkoholister. 

Anledningen till detta är att gränsen mellan måttligt drickande och missbruk är väldigt hårfin 

och med tiden blir det lättare att korsa denna gräns. Enligt västvärlden är det helt okej att dricka 

alkohol, men det är absolut inte okej att bli alkoholist och alkoholism leder oftast till social 

exkludering. Labaš skriver vidare att alla människor som har alkoholproblem har ansvar för sig 

själva och förväntas kunna sätta stopp för ett sådant beteende. Om dessa personer inte lyckas 

med det betraktas det som ett misslyckande vilket leder till att dem känner skuld och skam, 

vilket i sin tur försämrar deras mentala hälsa. Sådana känslor ökar även risken för återfall, 

särskilt bland kvinnor.  
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I en studie (Griffin et al., 2017) där man identifierade faktorer till självskadebeteende, de 

gånger som personerna fått vård på sjukhus, kunde man se att högtider var förknippade med ett 

ökat antal fall till akutavdelningarna på sjukhusen. Den huvudsakliga anledningen till detta 

visade sig vara alkohol. Resultatet visade även att självskadebeteende involverat med alkohol 

var starkast kopplat till perioden kring jul. Trots att antalet fall under julen var färre än övriga 

tider på året var de fallen som kom in till sjukhuset kopplade till alkohol i större grad. Ytterligare 

en negativ konsekvens av alkohol är att självmordsförsök ökar, där akut användning av alkohol 

var associerad med en ökad risk för självmordsförsök och ju mer förbrukad alkohol desto större 

var risken (Borges et al., 2017). Människor med ett alkoholberoende som omkommit efter 

självmordsförsök har dock visat sig vara mer benägna att ha ett annat substansberoende, ha 

historia av självmordsförsök, varit otrogen mot sin partner, nyligen haft allvarliga diskussioner 

med sin partner eller andra familjemedlemmar. Dessa människor har även varit mer aggressiva 

och haft andra sjukdomar som har med personlighetsstörning att göra än människor med 

alkoholberoende som avlidit av andra anledningar. Det som kan trigga människor med ett 

alkoholberoende att begå självmord har dels med det egna beteendet att göra så som att vara 

aggressiv och dels med interpersonella konflikter som exempelvis separation från sin partner 

eller konflikter med familjen (Kõlves, Draper, Snowdon, & De Leo, 2017). Forskning 

(Bushman & Cooper, 1990) som har gjorts på manliga deltagare visar att alkohol orsakar 

aggressivt beteende. Även kvinnor uppvisar ett mer aggressivt beteende när de konsumerar 

alkohol än när de inte gör det. Trots att alkohol är en signifikant faktor vid kvinnlig aggression 

är den totala effekten mindre än vad som observerats hos män (Crane, Licata, Schlauch, Testa, 

& Easton, 2017). I en annan studie (Lang, Goeckner, Adesso, & Marlatt, 1975), med enbart 

män, blev deltagarna utsatta för olika omständigheter. Resultatet visade att de personer som 

trodde att de hade konsumerat alkohol var mer aggressiva än de som trodde att de hade 

konsumerat en alkoholfri dryck, oavsett den faktiska alkoholhalten i de drycker som 

administrerats.   

Vidare är impulsivitet förknippat med högre nivåer av alkoholbruk, då individer med högre 

impulsivitetsnivåer har visat sig ha alkoholrelaterade problem i större grad (Lejuez et al., 2010). 

En studie (McCarthy, Niculete, Treloar, Morris, & Bartholow, 2012) som undersökte hur 

impulsivitet och ”drink and drive-beteenden” påverkades av alkohol visade även att de personer 

som körde onyktra var mer impulsiva under alkoholpåverkan än de som inte konsumerade 

alkohol innan bilkörning. Resultatet av studien visade att beslutet att köra bil efter att ha druckit 

också kan påverkas av alkoholens effekt på att föredra omedelbara belöningar. Enligt Reed, 

Levin och Evans (2012) finns det även skillnader mellan kvinnor som dricker lite eller mycket 

med hänseende på impulsivitet. De kvinnor som konsumerade mycket alkohol var mer 

impulsiva och de kvinnor som drack på denna nivå hade även ökad risk för att utveckla ett 

alkoholberoende och ägna sig åt andra riskabla beteenden, speciellt efter att ha konsumerat 

alkohol. Resultatet visade inte enbart att högkonsumenterna var mer impulsiva, utan även att 

alkoholen ytterligare bidrog till att öka impulsiviteten.  

Enligt folkhälsomyndigheten (2016) blir 16% av Sveriges befolkning påverkade negativt när 

en närstående dricker alkohol och minst 60 000 barn i Sverige har en förälder med 

missbruksproblem som har varit inlagda för sluten vård. En studie (Risbecker & Simonsson, 

2010) som undersökte åttaåriga barns föreställningar om alkohol visade att de upplevde att 

alkohol “är något människor dricker när det är fest och för att det är gott”. Resultatet visade 

även att barnen som deltog i studien kunde tänka sig att dricka alkohol när de blev äldre, trots 

att de ansåg att alkohol bidrog till farliga eller obehagliga konsekvenser. Samtidigt varnar 

Socialstyrelsen (2012) för att föräldrars problematiska alkoholvanor, inte bara missbruk utan 

även begränsat berusningsdrickande, påverkar hela familjen och främst barnen. Att prata om 

alkohol kan vara ett känsligt ämne vilket leder till att många sopar problemen under mattan. 

Detta i sin tur kan bidra till att barnen blir förvirrade och försöker på egen hand förstå vad det 
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är som händer och bär då problemen själva. Socialstyrelsen redogör även för flera riskfaktorer 

hos barn som växer upp med missbruksproblematik, bland annat att det är större risk att de 

utsätts för fysiska övergrepp, att de inte lär sig bemästra problem och använder ett undvikande 

beteende istället för ett lösningsorienterat. Det är också vanligt att det förekommer våld mellan 

föräldrar eller andra vuxna som barnet blir traumatiserad av. När en förälder missbrukar alkohol 

kan det leda till att föräldern inte är känslomässigt tillgänglig och orkar helt enkelt inte finnas 

där för barnets behov. Detta kan påverka barnet negativt på flera olika vis, till exempel genom 

att barnet drar sig tillbaka och visar ett inåtvänt beteende eller tvärtom blir utåtagerande och 

aggressiv. 

Trots att hälsomyndigheten inte rekommenderar alkoholkonsumtion och trots alkoholens 

negativa konsekvenser väljer många människor att dricka. Så hur kommer det sig att de väljer 

att göra det? Det finns mycket forskning om studenters alkoholkonsumtion, men studier har 

även gjorts där vuxna personer är deltagare, i detta fall 65 år eller äldre. En stor del (58.7%) 

dricker alkohol på grund av att “ha kul eller fira” och andra (54.2%) på grund av “sociala 

orsaker”. Det finns även de som ligger i riskzonen när det kommer till alkoholkonsumtion som 

dricker för att lindra depression, ångest och ensamhet (Immonen, Pitkälä, & Valvanne, 2010). 

Otnes och Scott (1996) konstaterar att reklam har en betydande roll när det kommer till hur 

vi skapar och ändrar vår kultur och Labaš (2016) anser att samhället inte tar sitt ansvar över 

alkoholkonsumtionen då vi ständigt matas med reklam och uppmuntran till att dricka alkohol. 

Idag förekommer det ofta reklam där alkohol är inblandat. IQ (2017), som är ett dotterbolag till 

Systembolaget med visionen “ett samhälle där alkohol njuts med omsorg om hälsan så att ingen 

tar skada”, har kampanjer för att skapa ett bättre förhållningssätt till alkohol. Ett exempel på 

kampanjer är “vem blir påverkad när du dricker?” som är en kampanj som syftar till att bli mer 

medveten om hur vår alkoholkonsumtion kan påverka vår omgivning på ett negativt sätt. 

Ytterligare en kampanj är “när livet leker”, som innebär att det skapas fler tillfällen att dricka 

alkohol så som efter jobbet, en sommarkväll och till maten utan att vi reflekterar över det. IQ 

gjorde även en undersökning 2014 där 84% svarade att de trodde att vi drack mer än vad vi 

hade tänkt oss vid traditioner. 

Tidigare forskning (Glindemann, Scott Geller, & Wiegand, 2007) visar att nivån av 

berusning är högre när anledningen till alkoholkonsumerande är firande av någonting.  I denna 

studie gjordes mätning av alkoholhalten i blodet på studenter under två stora högtider i USA, 

Halloween och St. Patrick’s day, och jämfördes med vanliga kvällar i närheten av dessa event. 

Det visade sig att de studenter som rapporterade att de firade någonting hade högre alkoholhalt 

i blodet än de som inte firade, det vill säga att om man firar något konsumerar man alkohol i 

större utsträckning. Det finns ett tydligt mönster under året som gör det enkelt att se när 

alkoholkonsumtionen ökar. Efter en studie (Foster, Gmel, Estévez, Bähler, & Mohler-Kuo, 

2015) gjord i Schweiz på unga män har man kunnat fastslå ett samband mellan 

alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade olyckor. Resultatet visade att alkoholrelaterade 

olyckor ökar under tre perioder: (1) semestertider, (2) beroende av veckodag och (3) beroende 

av årstid. Konsumtion av alkohol pikade under jul, nyår och nationaldagen, men även på 

fredagar, lördagar och under sommaren. Dessa tillfällen eller tidpunkter har alla något 

gemensamt - det finns något att fira. Ytterligare forskning (Goldman, Greenbaum, Darkes, 

Brandon Obremski, & Del Boca, 2011) stödjer detta, då anmärkningsvärda resultat visade att 

nivån av alkoholkonsumtion minskar från söndag till onsdag för att sedan öka resterande 

veckodagar. Att alkoholkonsumtionen ser olika ut på vardagar och under helger förklaras av 

olika faktorer. Dels konsumerar fler män än kvinnor och fler äldre än yngre alkohol på vardagar 

och dels konsumeras alkohol på vardagar på grund av en förväntning på att reducera spänningar 

och påfrestningar. Under helgerna konsumeras alkohol betydligt mer, men inte av samma 

anledningar som på vardagarna, utan endast på grund av sociala förväntningar (Lau-Barraco, 
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Braitman, Linden-Carmichael, & Stamates, 2016). Lau-Barraco et al. visar även att det 

konsumeras mer alkohol under semester och högtider än vanliga dagar.  

Enligt en studie av Woodyard och Hallam (2010) stöds dock inte hypotesen att 

alkoholkonsumtionen skulle vara högst vid tillfällen där man firar. Istället var sådan form av 

alkoholkonsumtion näst vanligast efter typiskt helgdrickande och följt av typiskt 

vardagsdrickande. Studien är endast gjord på studenter och Woodyard och Hallam menar att 

resultatet kan bero på att studenterna inte har några akademiska krav på helgerna, vilket kan 

påverka studenternas beslut gällande användning av alkohol då. Det var ett tillfälle där firande 

ingick som, trots resultatet, visade att mer alkohol förekom än under typiskt helgdrickande. 

Detta tillfälle var nyårsafton som inträffade efter skolans slut, vilket innebär att även det är ett 

tillfälle där studenterna inte har eller upplever några akademiska krav. Enligt Goldman et al. 

(2011) pikar alkoholkonsumtionen under de veckor där händelser som förknippas med semester 

och firande inträffar. Denna longitudinella undersökning genomfördes under 52 veckor där 

alkoholkonsumtionen mättes hos unga vuxna, både studenter och icke-studenter, och även den 

studien visade att alkoholkonsumtionen är högre på nyårsafton. Antalet individer som dricker 

ökade under samtliga ”semesterveckor”, vilket bland annat var Labor Day, halloween, 

thanksgiving, jul och nyårsafton. Det var dock fyra tillfällen under ett år som inte var 

associerade med signifikant ökat drickande när det kommer till mängden alkohol, varav en av 

dem var julen. Tvärtemot visade det sig att mängden alkohol faktiskt minskade under denna 

högtid. Anledningen till att mängden alkohol minskade under julen ansågs vara för att det, 

precis som thanksgiving, är en familjehögtid, till skillnad från nyår där både antal individer som 

dricker och mängden alkohol ökade (Goldman et al., 2011). I Sverige är det dock inte vanligt 

att konsumera alkohol på vardagar, utan den mesta alkoholkonsumtionen sker under helgerna. 

Konsumtionen av alkohol är även märkbart högre under vissa högtider, där midsommarafton är 

det mest tydliga exemplet med alkoholrelaterade skador, alkoholförgiftningar och 

alkoholrelaterat våld (Norström & Ramstedt, 2006).  

Enligt Kasser och Sheldon (2002) mår människor bra under julen om de umgås med familjen 

eller engagerar sig i religiösa aktiviteter, vilket de ansåg kunde bero på att man känner 

tillhörighet. Det kunde även bero på att familjen och religiösa aktiviteter är vanliga under julen 

och då uppfylls de förväntningar man har på högtiden som i sin tur leder till välmående. En 

annan tradition under julen är att spendera pengar på andra vid inköp och gåvor samt ta emot 

gåvor. Detta var inte någonting som bidrog till välmående. Kasser och Sheldon menar att när 

materialistiska värderingar, som exempelvis fokus på pengar och status, är centrala i 

människors liv tar detta upp mycket uppmärksamhet och det blir mindre tid till familjen och 

religiösa aktiviteter, som kunde ha bidragit till större glädje. Det visade sig också att människor 

som fokuserade mycket på pengar och gåvor upplevde mer stress. En teori forskarna hade var 

att det var stressigare att gå till köpcentret än kyrkan och att det inte är lika meningsfullt för 

människor att köpa saker som att spendera tid med nära och kära.  

Denna undersökning är relevant därför att den kommer ge en bild av hur människor upplever 

alkoholkonsumtion under högtider, på gott och på ont, som kommer kunna användas som 

underlag för vidare forskning. Den är även relevant därför att den kommer att bidra till större 

förståelse kring varför människor konsumerar alkohol under högtiderna samt komplettera 

tidigare teorier kring ämnet. Författarna har även en förhoppning om att undersökningen ska 

bidra till ett mer öppet samtalsklimat om alkoholkonsumtion och belysa de konsekvenser som 

alkohol för med sig i dessa tider då det pratas om en vit jul. Syftet med denna undersökning är 

att studera människors upplevelser av alkoholkonsumtion under våra svenska högtider för att 

se vilken plats alkohol har i hemmen under dessa tider på året. De högtider som studien kommer 

att beröra är påsk, valborg, midsommar, jul och nyår eftersom att författarna upplever att 

alkoholkonsumtion förekommer under dessa. Dessutom kommer det att jämföras hur och/eller 
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om alkoholkonsumtionen skiljer sig mellan dessa högtider och andra tillfällen där deltagarna 

väljer att konsumera alkohol.  

Studiens frågeställningar är: (1) vad har människor för upplevelser av sin egen och andras 

alkoholkonsumtion under svenska högtider? och (2) upplever människor att det finns skillnader 

gällande alkoholkonsumtion mellan högtider och andra tillfällen där alkohol förekommer och i 

så fall vilka?  

 

Metod  
 

Deltagare 

 

För att uppfylla studiens syfte var urvalet handplockat. Detta gjordes för att urvalet skulle vara 

så representativt som möjligt och för att få fram eventuella variationer som kan förekomma i 

ämnet. Deltagarna söktes via Facebook och LinkedIn där personer själva fick anmäla sitt 

intresse av att delta i studien. De valdes sedan ut utifrån en jämn fördelning mellan kön och 

ålder. Det kriterium som förekom i undersökningen var att deltagaren skulle ha fyllt 20 år för 

att lagligt få köpa alkohol på Systembolaget. Det fanns inga ytterligare kriterier då intresset var 

att ta del av alla erfarenheter, tankar och känslor. I studien skapades fyra ålderskategorier (20–

30 år, 30–40 år, 40–50 år, 50–60 år) och det var minst två deltagare i varje kategori. Det totala 

åldersspannet var 23–58 år (M = 41, SD = 11.04) och det var totalt tolv deltagare, varav fem 

män och sju kvinnor. Deltagarna var bosatta i Mellansverige, nio arbetade och tre studerade. 

Åtta av deltagarna hade en relation, medan fyra deltagare var ensamstående. Deltagarna skiljde 

sig även åt gällande erfarenhet av ämnet, där sju av deltagarna hade erfarenhet av eget 

alkoholmissbruk, anhöriga med alkoholmissbruk samt erfarenheter i jobbsituationer. 

Resterande fem deltagare hade ingen sådan erfarenhet. Under intervjun bjöds det på fika som 

ersättning och tack för att de deltog i studien.  

 

Material  
 

Den design som användes i studien var hermeneutik med inslag av fenomenologi. Valet av 

design grundade sig i intresset av individens subjektiva livsvärld som sedan tolkades för att 

uppnå förståelse. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide som 

bestod av 14 frågor, varav tre av dem var extrafrågor. Extrafrågorna utformades på grund av ett 

antagande om att alla deltagarna eventuellt inte firar högtider eller dricker alkohol. Exempel på 

extrafrågor var “Om du skulle fira den här högtiden, hur tror du det skulle se ut då?” och “Hur 

reagerar andra på att du inte dricker alkohol?”. Upplägget på intervjuerna bestod av några 

inledande frågor där deltagarna bland annat fick berätta om sig själva. Därefter var frågorna 

upplagda för att prata om en högtid i taget och julen var den inledande högtiden då den låg 

närmast i tiden. Eftersom alkohol kan vara ett känsligt ämne användes öppna frågor, till 

exempel “Kan du beskriva så detaljerat som möjligt hur du firar jul?” för att intervjupersonen 

själv skulle få ge en beskrivning av de viktigaste aspekterna. Sedan introducerades alkohol med 

mer direkta frågor, till exempel “Förekommer det alkohol under den här högtiden?”. Då 

frågeställningen både berörde sin egen och andras alkoholkonsumtion var frågorna utformade 

utifrån det. Vidare frågor var därför “Hur tror du att omgivningen ser på att dricka alkohol under 

den här högtiden?” och “Vad motiverar dig att dricka/inte dricka alkohol under den här 

högtiden?”. Varje högtid behandlade även frågan “Ser du att det finns några konsekvenser av 

din egen/andras alkoholkonsumtion?”. För att få en så uttömmande beskrivning som möjligt av 

individernas upplevelser låg fokus även mycket på följdfrågor. Varje intervju spelades in med 
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hjälp av en mobiltelefon och transkriberades sedan på en dator för att användas i bearbetning 

av data. 

 

Procedur  
 

Till de deltagarna som anmälde sig till studien skickades det ett missivbrev som innehöll 

studiens syfte och information om studien. Det förklarade syftet var att få en djupare förståelse 

för människors erfarenhet kring alkoholkonsumtion under jul, nyår, påsk, valborg och 

midsommar. Det nämndes också att intervjun kommer vara cirka 45 minuter lång, att deltagaren 

själv kommer att få välja tid och plats, kriterier för att delta i studien, att intervjun kommer att 

spelas in samt att deltagaren kommer att få fika som ersättning för sin medverkan. Vidare 

upplystes deltagarna även om de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011), det vill 

säga att deltagande är frivilligt och de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, deras 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och således inte kunna identifieras av 

utomstående samt att insamlat material endast kommer att användas i forskningssyfte. Tre 

personer som hade anmält sitt intresse till studien valde innan den bokade intervjun att avbryta 

sitt medverkande. De tre personerna ersattes med tre nya deltagare till studien. Deltagarna valde 

att träffas i ett grupprum på en högskola i Mellansverige, på deras arbetsplats eller i deras hem. 

Intervjuerna fördelades på båda forskarna, vilket innebar att en forskare deltog vid varje 

intervju. Detta valdes på grund av att skapa en bra struktur i samtalet och för att deltagaren 

skulle känna sig mer bekväm. Varje intervju inleddes med en presentation av ämnet, hur 

upplägget skulle komma att se ut och de forskningsetiska principerna upprepades. Ytterligare 

nämndes att deltagaren kunde avböja att svara på en fråga om den av något skäl inte ville samt 

att de gärna fick ta del av den färdigställda studien. Intervjuerna tog ungefär 30–45 minuter och 

transkriberades sedan för att användas i bearbetningen av data.  

 

Databearbetning  
 

Varje intervju transkriberades ordagrant genom datorskriven text med tolv punkter Times New 

Roman och samtliga tolv intervjuer rymdes på 81 sidor. Vidare utformades 

meningskoncentreringar av transkriberingarna, vilket Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 

som en analysmetod i den kvalitativa forskningsansatsen. Meningskoncentreringarna gjordes 

till en början genom att läsa igenom transkriberingarna och ta bort irrelevant information och 

uttryck som till exempel upprepningar och diskurspartiklar (typ, liksom, ju etc). När 

transkriberingen lästes igenom skapades en helhetsbild, vilken behölls i 

meningskoncentreringarna. Strukturen på meningskoncentreringarna bestod av allmän 

bakgrundsinformation så som kön, ålder, civilstånd och yrke, samt generella alkoholvanor. 

Likväl som intervjuernas upplägg sorterades även meningskoncentreringarna efter högtiderna, 

från jul till midsommar i kronologisk ordning. Varje högtid behandlade ämnen om hur den 

firades och tillsammans med vilka, om alkohol förekom och vilka konsekvenser som 

intervjupersonen upplevde. Den avslutande punkten behandlade frågan om skillnader gällande 

alkoholkonsumtion mellan högtider och andra tillfällen. Nästa steg i bearbetningen av 

materialet var att, utifrån varje enskild meningskoncentrering, urskilja en lista som bestod av 

centrala ämnesområden som svarade på frågeställningarna om vad människor har för 

upplevelser av alkoholkonsumtion under svenska högtider och om människor upplever att det 

finns skillnader gällande alkoholkonsumtion mellan högtider och andra tillfällen. Därefter 

sammanställdes samtliga 12 listor till en lång lista med 97 punkter. Analysen fortsatte genom 

att rensa listan på irrelevanta punkter och sätta ihop liknande komponenter genom att ersätta 
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konkreta begrepp till abstrakta. Exempelvis blev “dricker inte på grund av bilkörning” och 

“dricker inte på grund av barn i närheten” en gemensam komponent som benämndes “nykter 

på grund av en orsak”. Denna mer abstrakta lista blev 60 punkter och användes för att 

genomföra ett interbedömarreliabilitetstest för att uppnå tillförlitlighet i tolkningsprocessen. 

Båda författarna läste separat igenom två utvalda intervjuer och fick på egen hand tolka vilka 

komponenter som förekom i dessa, Cohens kappa =.86. Därefter kategoriserades 

komponenterna ytterligare genom att hitta likheter i samtliga intervjuer. Det gjordes en 

deltagarvalidering där författarna kontaktade tre av deltagarna med en kort beskrivning av två 

teman och dess subteman. Responsen var god och alla tillfrågade deltagare ansåg att 

tolkningarna av deras svar och de slutgiltiga temana stämde väl överens med deras 

uppfattningar och upplevelser av alkoholkonsumtion under de svenska högtiderna.  

 

 

 Resultat 
 

Denna studie behandlade frågor om människors upplevelser av sin egen och andras 

alkoholkonsumtion under högtider samt om deltagarna upplevde skillnader gällande 

alkoholkonsumtion mellan högtider och andra tillfällen. Med hjälp av intervjumaterialet har 

dessa frågor kunnat besvarats och det sammanställda resultatet kommer att presenteras utifrån 

fyra teman, inklusive dess subteman. Fokus låg på alla 12 respondenternas tankar, känslor och 

erfarenheter, vilket ligger till grund för resultatet där flera likheter kunde urskiljas.  

Fortsättningsvis kommer resultatets struktur bestå av en beskrivning av varje tema för att 

därefter mer ingående komma in på subteman som styrks av citat från deltagarna. En översikt 

på hur temana och dess subteman framställdes visas i Tabell 1. Ordningen på temana kommer 

vara utifrån vad författarna tyckte föll sig naturligt för att sammanväva dem och få en röd tråd. 

Respondenterna döptes till R1-R12 där varje siffra representerar en respondent.  

 

 

Anledning till alkoholkonsumtion 

 

Resultatet visade att det både förekom och inte förekom alkohol under högtider, men det mest 

vanliga var att människor valde att dricka alkohol samtidigt som det kunde variera mellan om 

det var en själv som drack eller om det var omgivningen som personen firade med som gjorde 

det. I vissa fall konsumerade både personen själv och omgivningen alkohol. Detta tema 

innehåller därför sådant som ansågs motivera och påverka människor till att konsumera alkohol 

vid jul, nyår, påsk, valborg och midsommar.  

 

Omgivning. Ett skäl till att konsumera alkohol visade sig vara beroende av vilka personer 

som fanns i deltagarens närhet som bland annat kunde vara vänner, familj och barn. Vissa 

högtider firades enbart med familj eller vänner, medan andra firades med både familj och 

vänner. Alkohol kan leda till att människor blir mer avslappnade i varandras sällskap, vilket R2 

intygade: “socialt ser jag det som bra, är man ett stort sällskap lättar några snapsar upp 

stämningen”. På så vis är omgivningen en faktor som kan bidra till alkoholkonsumtion. En 

annan aspekt som var avgörande för att konsumera alkohol var beroende av vilket sällskap 

individen umgicks med. Det kunde visa sig att vissa deltagare sällan drack med familjen och 

då istället med vänner. Det var också vanligare att alkoholkonsumtionen var högre vid högtider 

som firades med vänner än med familjen. R9 påpekade att: “vet man att det är vänner som 

dricker mer, då dricker man ju själv mer” och menade att man i regel konsumerar större mängd 

alkohol med vänner. Detta intygade även R7 som förklarade att: “det är ju roligare om man är 

fler av de närmsta kompisarna, jag tror att det hade motiverat mig att ta en extra sup”. 
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Tabell 1 

En översikt på hur temana och dess subteman framställdes  

 

Meningsenhet Subtema Tema 

Är man ett stort sällskap 

lättar några snapsar upp 

stämningen 

Nu bombarderas man med 

de här familjemiddagarna 

där det dricks vin till maten 

Omgivning 

 

Motivationsfaktorer 

Anledning till 

alkoholkonsumtion  

Är man en större grupp 

människor kanske man blir 

mindre blyg 

Missförstånd, par separerar 

och karlar slår sina 

fruntimmer 

Positiva utfall 

 

Negativa utfall 

 

 Alkoholens konsekvenser 

Dricker ens kompisar är det 

lätt att haka på 

Har inte varit på en nykter 

tillställning kring nyår någon 

gång 

Grupptryck 

Upprepande beteenden 

 Normer och traditioner 

Vissa i omgivningen tycker 

att det är givet, medan andra 

inte 

Så fort det blir storhelg blir 

det en kasse extra på bolaget 

Förekomst av alkohol 

Kontextberoende 

alkoholkonsumtion 

Skillnader och likheter 

mellan högtid och vanligt 

tillfälle  

 

 

 

Ytterligare ett exempel var nyår som R12 beskrev som en högtid där det ofta spårar ur på grund 

av alkohol: “då är det ofta att man träffar kompisar och har kompisfester”, till skillnad från 

julen som R6 upplevde som en högtid med familjen: “vi brukar inte dricka för att det är barnens 

tid”. R5 hade däremot inte några problem att konsumera alkohol med sin familj vid jul och detta 

förklarades: “det har nog att göra med själva uppväxten, det är inga konstigheter för oss”.  

 

Motivationsfaktorer. Ytterligare något som ansågs påverka alkoholkonsumtionen var den 

reklam som förekom i tv, tv-program samt publikationer på sociala medier. Alkoholen 

glorifieras på dessa plattformar, vilket intygades av R3:  

 

När jag växte upp fanns inte tv-reklam och skit, men nu bombarderas man ju med alla de 

här mysiga familjemiddagarna där det dricks ett glas vin till maten, men så är det ju inte. 

Det är vin till maten och det är snaps till sillen, sen är det äggtoddy innan man kommer.  
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Program på tv sponsras av alkoholhaltiga drycker och det är fokus på att deltagare i vissa 

realityprogram ska bli så packade som möjligt, menade R12: “det trycks verkligen in en stor 

plats med alkohol och samtidigt försöker då IQ och systembolaget göra lite annan reklam, 

information om att så här är det också”. Tre av deltagarna hade även uppmärksammat 

kampanjerna om en vit jul som nämndes i inledningen och R2 berättade att många barn kan 

fara illa vid alkoholkonsumtion under julen: “jag såg faktiskt igår på en reklam, tror det var 

miljonlotteriet som var med och sponsrade för att barn som har det svårt ska få en vit jul”. Även 

R10 berättade: “börjar se på sociala medier att det dyker upp kampanjer för en vit jul och för 

att människor ska ta mer aktiv ställning och att manifestera det här”. Deltagarna 

uppmärksammade reklam och tv-program som är både för- och emot alkoholkonsumtion som 

de menade skulle kunna påverka människors attityd och inställning till alkohol.  

En motivationsfaktor visade sig vara att det fanns en tydlig koppling mellan mat och alkohol. 

Det kunde bland annat röra sig om att ta en öl vid grillning, en snaps till sillen och vin till maten 

och detta beskrev deltagarna som självklarheter. R2 sade att: “man ska ha en snaps till sillen 

och en julöl till maten och lite glögg, det har alltid varit så. Det låter patetiskt, men det är ju så 

det är”. Detta berörde flera högtider där mat var inblandat. En deltagare konstaterade att maten 

hamnar i skymundan för alkoholen, R12 menade: “dels äter vi ju samma mat både julen, påsken 

och midsommar och det är alltid den här snapsen... Vi pratar mat, men det är alltid alkoholen 

som får fokus”. Deltagarna syftade här på att det är givet samtidigt som de medger att det är 

absurt att det förekommer så stort fokus på alkoholkonsumtion. Något som R11 ville motverka 

var förekomsten av hög alkoholkonsumtion till en mer måttlig vid firandet av högtider hemma 

hos sig: “det är inte självklart att det ska stå på bordet, sen kan jag dricka öl till maten, men det 

här hejdlösa hällandet har jag aldrig hållit på med”.  

 

Alkoholens konsekvenser 

 

Alkoholkonsumtion kan leda till konsekvenser av olika slag, positiva såväl som negativa för 

den enskilda individen. Konsekvenser kan även yttra sig på andra vis genom att omgivningen 

drabbas av att någon annan dricker alkohol och denna påverkan kan ske i nutid, men även senare 

i livet i form av dåliga minnen. Detta kan i sin tur leda till att negativa attityder, uppfattningar 

och åsikter om alkohol skapas.  

 

Positiva utfall. Som det beskrevs tidigare i resultatet kan alkohol vara positivt i sociala 

sammanhang då alkohol kan bidra till en mer lättsam stämning mellan människor. Till exempel 

kan människor som i vanliga fall är mer tystlåtna bli mer öppna som R9 redogjorde för: “är 

man en större grupp människor så kanske man blir lite mindre blyg”. Alkohol är även ett 

bedövningsmedel som människor kan välja att använda sig av för att varva ner från en stressig 

tillvaro och känna sig avslappnade. R9 berättade även att: “man sjunker in i nån dvala på något 

sätt eller hur man ska uttrycka det, varvar ner. Många lever nog ett stressigt liv idag och 

alkoholen är ju lättillgänglig…”. På frågan “vad tror du motiverar dig/er till att dricka alkohol 

under nyår?” berättade en deltagare att anledningen till att de drack alkohol var för att det var 

festligt och roligt att göra det. Således kan alkohol vara en stämningshöjare vid högtider. R4 

beskrev också att man har roligt när man dricker alkohol: “det var en högtid, alla andra skulle 

dricka, man skulle mötas och ha kul och då ingick det alkohol”. 

 

Negativa utfall. Av alla konsekvenser som deltagarna tog upp var majoriteten av dem 

negativa. Något som många deltagare upplevde av alkoholkonsumtion var att beskrev känna 

sig bakfull och seg dagen efter med bland annat huvudvärk och trötthetskänsla, R1 att: “dagen 
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efter är förstörd”. Alkohol kan även leda till hälsorisker, exempelvis försämrad kondition och 

leverpåverkan, vilket R8 redogjorde för: 

 

Levern blir påverkad, det händer ju mycket om man har ett stort intag av alkohol. Jag är nog 

mer rädd om min kropp, mycket mer rädd än vad jag varit för många år sen. Jag vill liksom 

att den ska hålla i många år. För fyra år sen var vi på en jättetrevlig fest, det var bara glatt 

och jag drack bubbel och jag drack bubbel... jag tror jag var slut i fyra dagar efter. 

 

Ytterligare en negativ konsekvens var när alkoholkonsumtionen blev högre än förväntat. Detta 

bidrog då till att de positiva utfall, till exempel att alkoholkonsumtion leder till att ha roligt, 

minskade som R1 berättade: “oftast är man för motiverad till nyår, då dricker man för mycket 

och det blir inte lika roligt som det hade varit om man inte druckit så mycket”. R12 intygade 

också att alkoholkonsumtionen kan gå över styr även om det inte var tänkt så från början: 

“avsikten är ju givetvis inte att bli packad och redlös, självklart inte, men det är så det blir. Jag 

kan tycka att vuxna människor får stå sina egna val om man är så dum att man blir packad”. 

R12 menade även att människor köper på sig mer alkohol än vad de har tänkt dricka eftersom 

att det är begränsade öppettider på Systembolaget och tillgängligheten minskar. Detta leder i 

sin tur till att alkoholkonsumtionen ökar: “precis som en chokladask, man tar en godis till, man 

dricker ett glas vin till eller man dricker en öl till”. När alkoholkonsumtionen var högre var det 

även större risk för att skador kunde inträffa. Många beskrev till exempel att riskerna var större 

på nyår och valborg, R5 menade att: “är man för full kanske man inte riktigt har koll på vart 

man skjuter raketer”. Detta var något som R11 även upplevde: “jag tycker att det är helt 

sinnessjukt att packade människor handhar bomber och smällare, alltså raketer. Jag har ju varit 

på nyårsfiranden där man halvt skjutit ihjäl människor just på grund av det”. Olycksrisker som 

kunde uppstå vid valborg i samband med alkohol var att fulla människor vistades utomhus vid 

bättre väder och oftast nära en brasa, R4 konstaterade att: “valborg är en ganska farlig högtid 

egentligen. Det finns en stor brasa, många fulla människor står för nära och vissa kastar in 

fyrverkerier i brasan”. R10 menade även att riskerna skulle minskas om det var sämre väder: 

“på de här varma valborgskvällarna är det upplagt för att det är någon som råkar jävligt illa ut, 

då är det bättre att det är kallt”. När deltagarna pratade om valborg nämndes det ofta att det var 

en högtid där ungdomar hade sin första fylla och att flera deltagare drack mer när de var yngre 

än vad de gör idag. R5 upplevde att en anledning till att människor konsumerade alkohol på 

valborg kunde bero på att: “en del har nog erfarenheten sen tonåren att på valborg är det fest 

och det hänger kvar”. När det kommer till unga människor, ansåg även R7 att: “ju tidigare 

alkoholdebut, desto större risk för alkoholmissbruk”. R10 konstaterade att en ung person som 

dricker alkohol inte har samma erfarenhet som en äldre person som druckit flera gånger och 

kan därför inte hantera de konsekvenser som kan ske på samma sätt: “en ung människa som 

prövar på, den kan ju råka ut för en olycka eller av en akut alkoholförgiftning. Valborg med 

livet som insats liksom”. Andra konsekvenser som nämndes var missförstånd, diskussioner, att 

relationer förstörs och att det förekommer våld. R7 berättade att alkohol föder våldsamhet hos 

vissa personer: “man ser att våldsbrotten följer alkoholkonsumtionen i Sverige och vid nyår är 

det mycket fylla och våldsbrott som begås, både i nära relationer men även mot okända 

personer, så det är en direkt konsekvens av alkoholkonsumtion”. R3 upplevde att: “det blir ju 

ofta mycket tragedier eftersom att det är mycket fylla. Folk blir osams över missförstånd och 

par separerar och karlar slår sina fruntimmer”. 

Förutom dessa negativa konsekvenser kan alkohol även orsaka att människor bär med sig 

dåliga minnen där alkohol har varit inblandat, vilket även gjort de mer kritiska till en hög 

alkoholkonsumtion. En del av deltagarna som hade upplevt dåliga minnen tidigare i livet hade 

idag inställningen till att inte dricka eller dricka med måtta för att de ville skapa bra minnen 

med sina anhöriga vid högtider. Som beskrevs i temat ovan är våld en effekt av 
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alkoholkonsumtion vilket R3 berättade: “jag är uppväxt med två föräldrar som drack väldigt 

mycket alkohol. Det var fylla och slagsmål, till och med knivslagsmål, jul, nyår och påsk. Så 

fort man träffades och det var familjehögtider då söps det och så slogs man”. R4 instämde med:  

 

Mitt första julminne är när jag kollade på Kalle Anka med mina två syskon och min mamma. 

Min pappa hade varit på suparresa i två veckor och kommer hem och misshandlar min 

mamma framför Kalle. Det är någonting jag aldrig vill att mina barn ska känna, utan dom 

ska känna att julen är någonting för dom. 

 

R2 hade upplevt alkoholmissbruk i barndomen och sade att högtiderna inte behövde firas 

nyktra, men att alkoholkonsumtionen skulle vara begränsad: “jag är uppväxt i ett hem där farsan 

har varit pruttfull till Kalle Anka… Jag har själv sagt att jag ska visa barnen att man kan dricka 

fast utan att bli full”. Förutom egna negativa minnen kopplade till alkoholkonsumtion hade en 

större del av deltagarna i åtanke att försöka skapa goda minnen främst för barnens skull och se 

julen ur deras perspektiv, bland annat för att barnen skulle känna trygghet samt få sina 

förväntningar uppfyllda. En deltagare nämnde bland annat att det är barnen som drabbas 

negativt när föräldrarna är fulla, medan en annan deltagare ifrågasatte vems julen egentligen 

tillhör, R11: “plötsligt blir det vuxnas dag på något underligt sätt”. Här beskriver R10 hur det 

ser ut när alkohol förekommer under julen: “hela tryggheten raseras ju, barns förväntan av att 

få fira en familjejul den förbyts ju i dess motsats och den blir ett svek”. Vidare beskrev R6 hur 

det borde se ut vid högtider när barn är inblandade: “jag skulle inte vilja att mina föräldrar är 

helt annorlunda vid ett sådant tillfälle. Nej jag tycker det är onödigt. Vill man dricka kan man 

göra det vid andra tillfällen”. På grund utav negativa konsekvenser av alkohol väljer då vissa 

att aktivt ta ställning och avstå från alkohol vid högtider. Det kunde bland annat röra sig om att 

de tyckte att det är obehagligt och provocerande när andra dricker och blir berusade. Vissa 

uttryckte även att de själva valde att inte dricka samtidigt som de inte hade någonting emot att 

andra i deras närhet konsumerade alkohol vid högtider.  

 

Normer och traditioner 

 

Alla högtider har sina egna traditioner och seder som beskriver hur högtiderna bör firas och 

dessa kan ha betydelse för hur alkoholkonsumtionen ter sig. Exempelvis ska det nya året skålas 

in, oftast med alkoholhaltig dryck och vid midsommar, påsk och jul tillhör det att ta en nubbe 

till sillen. Till sist kan valborg beskrivas som en högtid där ungdomarna och deras konsumtion 

står i fokus. Dessa normer och traditioner gör grunden för att alla som firar dessa högtider ska 

följa dem och där ingår då att efterlikna andras beteenden och upprepa dessa år efter år.  

 

Grupptryck. Individen kan av olika orsaker känna sig tvungen att dricka, bland annat för att 

passa in i sällskapet och bli accepterad och gör då som sin omgivning. De personer som aktivt 

valde att avstå från alkohol kunde uppleva att omgivningen dömde dem på olika vis, till 

exempel kunde personen få kommentarer att stämningen blev förstörd av att vara nykter eller 

att det var obehagligt. Detta skildrade R3 som: “vissa får man nästan lura, jo det är snaps fast 

man kanske har ett vattenglas. Då nöjer dom sig. Vissa gör det till ett mission att andra ska 

dricka, hallå det är ju fest”. Det fanns också de som inte fick någon reaktion när de valde att 

vara nyktra och deras beslut accepterades utan motstånd. Dessa personer var dock medvetna 

om att många andra kan uppleva ett dåligt bemötande genom att bli ifrågasatta eller bli 

exkluderade från vissa tillställningar. R10 berättade: “jag har aldrig blivit utsatt för 

påtryckningar, vilket jag vet att många andra blir”. Det fanns också personer som tyckte det var 

svårare att avstå från alkohol när deras omgivning konsumerade, R7 menade: “dricker ens 
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kompisar så är det lätt att haka på”. I kompisgänget eller släkten kan det, eftersom att det är 

tradition, vara en oskriven regel att alla som är över 18 år ska konsumera alkohol vid dessa 

tillfällen. R2 beskrev detta som: “då talas det inte om vi ska dricka alkohol eller inte, utan hur 

mycket vi ska dricka”. Den oskrivna regeln gällde däremot inte för de som hade en specifik 

orsak till att var nykter, exempelvis graviditet eller bilkörning. 

 

Upprepande beteenden. Återigen en anledning till att människor konsumerade alkohol under 

högtider var för att de var vana vid att göra det. Majoriteten beskrev det som att alkohol alltid 

har förekommit och kommer alltid att göra det, en så kallad nedärvd kultur vilket deltagarna 

upplevde som patetiskt samtidigt som kulturen upprätthölls. På frågan “vad tror du motiverar 

dig/er till att dricka alkohol?” vid olika högtider svarade majoriteten av deltagarna att alkohol 

tillhör, att det alltid har varit så och för att möjligheten finns. R11 berättade om kulturen kring 

nyår så här: “jag tror inte jag har varit på en nykter tillställning kring nyår någon gång, 

någonstans”. Högtider är förknippade med röda dagar och ledighet, där en semesterkänsla kan 

infinna sig vilket beskrevs som tillfällen att då passa på att konsumera alkohol. Eftersom att det 

är en norm att dricka alkohol vid dessa tillfällen ansåg deltagare att det blev mer tillåtet och en 

ursäkt till att konsumera samt att det fanns de som tog det som förevändning. R10 menade att: 

“när normen berättar att på de här helgerna är det okej… då parkerar vi vårt eget omdöme och 

släpper efter och då blir det plötsligt svårare för den enskilda att ta det ansvaret”. Det fanns 

även deltagare som beskrev dessa normer som något negativt och som följde generationer, R3 

förklarade att: “jag själv och min dotter är uppvuxna med det, att det alltid var alkohol med när 

det är högtider” och menade att konsekvensen blir att man uppfostras med att alkohol ingår vid 

högtider och att firandet ska se ut på ett visst sätt.   

 

Skillnader och likheter mellan högtid och vanligt tillfälle 

 

Studiens andra frågeställning undersökte om det förekom någon skillnad gällande 

alkoholkonsumtion vid högtider och andra tillfällen där människor väljer att dricka alkohol. 

Deltagarna fick själva berätta om vilka tillfällen de syftade på som “vanliga”, utöver högtider, 

och sedan berätta hur deras konsumtion kunde skilja sig åt eller inte. I detta tema kommer det 

även att nämnas om det fanns någon skillnad mellan högtiderna och vem som väljer att 

konsumera alkohol.  

 

Förekomst av alkohol. Det kunde skilja sig åt om det förekom alkohol eller inte, om personen 

själv drack eller om omgivningen drack vid de olika högtiderna och det gick därför inte att 

fastställa något konkret samband. Det kunde exempelvis vara så att personen själv inte drack 

alkohol vid högtider, men att omgivningen den firade med gjorde det. Ett annat exempel var att 

personen valde att dricka, men inte dricka sig berusad och ha kontroll över sin konsumtion, R7 

berättade att: “det är aldrig någon som blir märkbart berusad” och syftade på julen. Det fanns 

andra personer som inte drack alls under julen, R1 menade: “jag tror bara att det inte är något 

aktuellt för någon att dricka”. Samtidigt förklarade några deltagare att alkohol alltid är aktuellt 

vid högtider, till exempel att dricka snaps till sillen. När det kom till nyår berättade R11: “många 

i min omgivning tycker att det är givet, men sen har jag också fler i min omgivning där det är 

minst lika självklart att inte dricka”. Detta förtydligar även att det förekom både skillnader och 

likheter mellan hur deltagarna valde att konsumera alkohol under högtiderna samt hur 

alkoholkonsumtionen såg ut i deras omgivning.  

 

Kontextberoende alkoholkonsumtion. Till sist visade det sig även här att det kunde skilja sig 

från deltagare till deltagare gällande om de ansåg att alkoholkonsumtionen såg annorlunda ut 
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vid högtider och vanliga tillfällen. Exempel på vanliga tillfällen som beskrevs var bland annat 

att förfesta innan krogen, dricka med vänner, fira någons födelsedag och “lönehelg”. R9 ansåg 

att: “det är ingen skillnad på dag”, medan R8 beskrev andras alkoholkonsumtion som: “så fort 

det blir storhelg blir det en kasse extra på bolaget”. En deltagare nämnde att anledningen till att 

konsumtionen såg annorlunda ut vid ett tillfälle där man skulle på krogen, var för att syftet 

innebar att bli full innan och på så vis spara pengar. Samma deltagare menade också att 

konsumtionen av alkohol minskade under påsken på grund utav att det är en högtid som firas 

under flera dagar och då blir konsumtionen utspridd på en längre tid. Ytterligare ett skäl till att 

konsumtionen skiljde sig åt enligt R4 var att: “vid ett vanligt tillfälle, om nån kompis fyller år 

eller om vi ska på krogen, då är det vi vuxna som gör det” och menade att konsumtionen ökade 

då, till skillnad från högtider där barn är involverade.  

 

Diskussion 

 

Syftet med denna undersökning var att studera människors upplevelser av alkoholkonsumtion 

under svenska högtider för att se vilken plats alkohol har dessa tider på året. De högtider som 

studien berörde var påsk, valborg, midsommar, jul och nyår. Fokus låg även på att jämföra om 

andra tillfällen där alkohol förekommer, exempelvis födelsedagsfirande, vardagar och 

“lönehelg”, skiljde sig från alkoholkonsumtionen under högtiderna. Studien bestod av tankar 

och erfarenheter kring människors upplevelse av alkoholkonsumtion vid firandet av dessa 

högtider. Då detta är ett aktuellt ämne vänder sig den här studien till samhället i stort för att 

bidra till ett mer öppet samtalsklimat om alkoholkonsumtion och belysa de konsekvenser som 

alkoholen för med sig. Vidare kommer den här delen av studien diskutera tolkning av resultatet, 

metoden och förslag till framtida forskning.  

 

Resultatdiskussion 
 

Deltagarnas erfarenheter kring alkoholkonsumtion och dess förekomst under högtider varierade 

från person till person. Däremot fanns det flera gemensamma nämnare till varför människor 

valde att dricka eller inte dricka vid de här tillfällena. En av anledningarna att konsumera 

alkohol var beroende av omgivningen, där alkoholen beskrevs ur ett socialt perspektiv som kan 

lätta upp stämningen och bidra till att människor känner sig mer avslappnade i varandras 

sällskap. Ytterligare en faktor som påverkade alkoholkonsumtionen visade sig vara reklam på 

tv där tv-program sponsras av alkoholhaltiga drycker som deltagarna i studien menade kunde 

påverka människors inställning till att dricka alkohol. Detta stöds av tidigare forskning (Labaš, 

2016) som påstår att vi faktiskt blir uppmuntrade till att konsumera alkohol genom reklam.  

Kopplingen mellan mat och alkohol var också en bidragande faktor till att konsumera 

alkohol. Deltagarna berättade om att alkohol ofta förekom tillsammans med mat och hävdade 

att det var givet. Det här skulle kunna vara en effekt av att vi har observerat reklam där alkohol 

har förekommit tillsammans med mat samt att det ingår i den svenska kulturen. Detta skulle 

kunna beskrivas som en nedärvd kultur, en vana och något som alltid kommer att existera både 

på individ- och samhällsnivå. Enligt IQ (2017) dricks det vid många tillfällen, exempelvis i 

samband med när vi äter mat, utan att vi reflekterar över det vilket de belyste i kampanjen “när 

livet leker”, vilket överensstämmer med deltagarnas upplevelser. Deltagarna nämnde 

upprepande gånger att alkohol hör till och att det är en norm vid speciella tillfällen som vi 

upprätthåller. Denna norm gör att det blir förväntningar på att dricka för att bli accepterad och 

inte bli dömd av omgivningen och på vis är vi en stor del i skapandet av alkoholkulturen som 

råder. Det var även märkbart att deltagarna ville förändra denna kultur och som Norström och 
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Ramstedt (2006) menade har alkoholen alltid haft en stor plats i samhället där det har diskuterats 

om olika metoder för att minska konsumtionen. När vi konsumerar alkohol vid högtider leder 

det också till att den nya generationen får en bild av hur högtider ska firas. Gång på gång 

nämnde deltagarna att de tagit ställning till detta genom att begränsa sin konsumtion genom att 

dricka utan att bli berusade eller vara nyktra. Ofta var det en förälder som gjorde det för sina 

barns skull, men omgivningen de firade med kunde konsumera alkohol. På så vis kanske barnet 

inte ser sin förälder berusad men andra vuxna, vilket skulle kunna leda till att de förknippar 

högtider med alkohol i framtiden samt att de kan uppleva att det kan förekomma negativa 

konsekvenser av alkoholkonsumtion. Trots detta visar Risbecker och Simonsson (2010) att barn 

kan tänka sig att dricka alkohol i framtiden, vilket eventuellt kan bero på att de är uppvuxna 

med det och följer medvetet eller omedvetet de normer som råder i samhället kring alkohol.  

Deltagarna nämnde att det fanns reklam som handlar om en vit jul för barnens skull. Det 

skulle kunna vara aktuellt att uppmärksamma fler högtider utan alkohol då deltagarna nämnde 

att barnen oftast är med och firar vid flera tillfällen. Detta skulle kunna leda till att färre barn 

far illa under högtiderna på grund av alkohol och få mer människor att ta ställning till att minska 

alkoholkonsumtionen. Detta är något som IOGT-NTO-rörelsen (2017) försöker åstadkomma 

under julen genom att uppmuntra vuxna att avstå från alkohol med en förhoppning om att 

barnen ska vara i fokus. Det visade sig att de deltagare som hade upplevt alkoholmissbruk i 

barndomen var mer kritiska till alkoholkonsumtion under högtider. De dåliga minnena som 

deltagarna hade, hade gjort dem medvetna om alkoholens konsekvenser och måna om att 

förändra alkoholkulturen kring högtider. Som Folkhälsomyndigheten (2016) påstår blir 16% av 

Sveriges befolkning påverkade negativt när en närstående dricker. 

När deltagarna pratade om andras alkoholkonsumtion nämnde de att människor oftast inte 

avstod från alkohol utan anledning. De anledningar som var “acceptabla” var vid graviditet, 

sjukdom eller om någon skulle köra bil. Detta kan bero på att alkohol inte ses som en hälsorisk, 

utöver dessa tillstånd, som Folkhälsomyndigheten (2005) redogör för. Även om det inte ses 

som en hälsorisk nämndes det många negativa erfarenheter av alkoholkonsumtion som kan vara 

skadligt för individen och omgivningen. Deltagarna i denna studie ansåg att nyår och valborg 

var de högtider som var mest riskfyllda på grund av att de firas med brasa och raketer. Detta 

var något som inte stämde överens med Norström och Ramstedt (2006) som hävdade att 

midsommarafton är den högtid med mest förekomst av alkoholrelaterade skador och våld. 

Ytterligare några negativa konsekvenser i samband med alkoholkonsumtion som deltagarna tog 

upp var att det förekom våld, missförstånd, konflikter och att relationer förstörs. Kõlves et al. 

(2017) förklarar att människor som har alkoholproblem kan bli triggade att begå självmord, 

dels på grund utav separationer och konflikter. Ett sätt att minska självmorden kan då vara att 

minska alkoholkonsumtionen då dessa konsekvenser ofta uppstår i samband med hög 

alkoholkonsumtion.  

Deltagarna nämnde att under högtiderna kunde alkoholkonsumtionen bli högre än förväntat. 

Labaš (2016) förklarade att det är en hårfin gräns mellan att dricka med måtta och att 

alkoholkonsumtionen övergår till missbruk. Detta kan leda till en negativ spiral med 

konsekvenser som i sin tur kan leda till självmord, eftersom att det inte är enkelt att vara 

medveten om när den hårfina gränsen är korsad. Vem har ansvaret för att alkoholkonsumtionen 

inte går över gränsen? Labaš menar att den enskilda individen själv har ansvar över att inte 

dricka för mycket, men eftersom att det kan vara problematiskt att själv vara medveten om när 

gränsen korsas, kan ett mer öppet samtalsklimat kring alkohol bidra till att färre människor 

dricker för mycket, då fler eventuellt vågar säga till de i sin omgivning.  

Högtider beskrevs som tillfällen att passa på att dricka alkohol eftersom att det är lediga 

dagar och att det fanns tid att koppla av och ha roligt. Vid högtider kan det leda till att människor 

köper på sig mer alkohol än vad de tänkt dricka för att på så vis säkra upp och inte bli utan, då 

möjligheten inte finns att köpa alkohol på röda dagar som högtider oftast infinner sig på. I 
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Sverige är inköp av alkoholhaltiga drycker i största grad begränsat till Systembolaget och en 

anledning till att människor dricker mer än vad de tänkt sig vid högtider kan vara på grund utav 

Systembolagets öppettider. Ytterligare anledningar till att människor väljer att konsumera 

alkohol kring högtider kan vara på grund av känslan av ledighet och att alkohol leder till 

subjektivt välbefinnande. Forskning (Sayed & French, 2016) visade att människor skattar sitt 

välbefinnande högre efter att ha konsumerat alkohol i måttlig mängd. En annan orsak till att 

människor konsumerar mer än vad de har tänkt sig, skulle kunna bero på att ju högre nivå av 

alkoholbruk, desto mer impulsiv blir man (Lejuez et al., 2010). Detta är också ett tecken på att 

det är svårt att själv ta ansvar och vara medveten om när man druckit tillräckligt, vilket innebär 

att vi behöver hjälpa varandra i sådana tillstånd.  

Vissa av deltagarna var kritiska till alkoholkonsumtion under högtider eftersom att det ofta 

bidrog till negativa konsekvenser som väger tyngre än de positiva fördelarna. Flera av 

deltagarna ifrågasatte om vi kan ha roligt utan alkohol i sociala sammanhang och nämnde att 

alkohol tillhör dessa traditioner och är kulturellt betingat, vilket gör att många saknar 

erfarenheten av att fira högtider utan alkohol. Majoriteten av deltagarna berättade att det fanns 

många upprepade beteenden och vanor som de, och många andra människor, följde under 

högtiderna. Det kunde bland annat röra sig om att högtider ansågs vara heliga för en del 

människor och att det kan vara svårt att bryta gamla mönster och vara öppen för förändring. En 

vana som deltagarna nämnde var att de brukade skåla in det nya året med alkoholhaltig dryck, 

vilket beskrevs som festligt. Enligt Immonen et al. (2010) väljer människor att konsumera 

alkohol på grund av att ha kul eller fira samt av sociala orsaker, vilket förekommer under 

högtider där man oftast träffar vänner och familj för att ha trevligt och umgås. Vanan att skåla 

in det nya året och andra mönster kan förklaras utifrån de normer som vi tillsammans har skapat 

och bestämt att det ska vara på ett visst sätt under högtiderna. Sedan kan man ifrågasätta om 

det är alkoholen i sig eller om det går lika bra att skåla in det nya året med alkoholfria alternativ 

för att uppnå den önskvärda, festliga stämningen.  

Studiens andra frågeställning berörde frågan om alkoholkonsumtionen skiljde sig åt vid 

högtider och vanliga tillfällen som deltagarna beskrev. Det gick inte att urskilja några specifika 

samband gällande om alkoholkonsumtion ökade eller minskade, då vissa deltagare ansåg att 

alkoholkonsumtionen var högre under högtiderna, medan andra istället ansåg att den var högre 

vid vanliga tillfällen. Lau-Barraco et al. (2016) visade bland annat att det konsumeras mer 

alkohol under högtider, samtidigt som Woodyard och Hallam (2010) inte stödjer detta. Det som 

gick att urskilja var att det nämndes att vid vanliga tillfällen som oftast spenderades med vänner, 

fanns ett syfte att bli berusad och då var inte barn närvarande, till skillnad från en del högtider. 

Julen var bland annat en högtid som beskrevs som “barnens högtid” och precis som Goldman 

et al. (2011) nämnde minskar alkoholkonsumtionen under julen på grund av att det är en 

familjehögtid. Resterande högtider är inte lika starkt förknippade med familjen som julen är, 

vilket kan vara en av orsakerna till att alkoholkonsumtion förekommer vid dessa. Detta kan 

också vara en orsak till att en del av deltagarna var kritiska till en hög alkoholkonsumtion under 

julen. Frågan är om den kritiska inställningen endast beror på om människor har kopplat ihop 

julen med familjen eller om det kan bero på andra faktorer. Det var dock inte endast julen som 

firades med familjen utan fler högtider spenderades med nära och kära. En del av deltagarna 

som var kritiska till hög alkoholkonsumtion under julen var även det vid fler högtider. Förutom 

julen pratas det inte lika mycket i media om de konsekvenser som kan uppstå, till exempel att 

barn inte endast kan fara illa vid hög alkoholkonsumtion utan även vid begränsat 

berusningsdrickande, vilket Socialstyrelsen (2012) varnar för. En hög alkoholkonsumtion kan 

trots allt påverka på samma sätt, oavsett vilken högtid och vilken mängd det gäller. 
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Metoddiskussion 

 

Valet av forskningsområde skedde i samband med att det var ett par månader kvar till jul och 

kampanjer för en vit jul började florera i media. Utifrån författarnas förförståelse valdes sedan 

att utgå ifrån fler högtider, då författarna upplevt att alkoholkonsumtion kan förekomma även 

under nyår, påsk, valborg och midsommar. Fördelen med författarnas förförståelse i den här 

studien kan vara att deltagarna kände sig bekväma att prata om alkoholkonsumtion under olika 

högtider eftersom att författarna kunde relatera till vissa situationer vilket bidrog till ett öppet 

samtalsklimat. Något som ytterligare bidrog till ett mer lättsamt samtalsklimat kan ha varit att 

de etiska principerna togs upp både innan och vid intervjusituationen. Detta gjorde att 

deltagarna var medvetna om att deras uppgifter behandlades konfidentiellt, att studien endast 

genomfördes i forskningssyfte samt att de fick avstå från att svara på frågor som de ansåg var 

för privata. En nackdel med förförståelsen kan dock vara att den begränsar ny kunskap 

(Langemar, 2008) och därför hade författarna det i åtanke vid analysen för att vara så pass 

objektiva som möjligt.  

För att uppfylla studiens syfte valdes att göra en kvalitativ undersökning med en 

hermeneutisk analys av materialet. Anledningen till dessa val var på grund av att få en rik 

beskrivning av upplevelserna kring alkoholkonsumtion och därmed låta deltagarna prata öppet 

om ämnet, vilket inte hade gått på samma sätt med en kvantitativ metod. På så vis ökade 

förståelsen om varför alkoholkonsumtionen ser ut som den gör under våra svenska högtider. I 

och med valet av en hermeneutisk analys har de olika delarna av materialet tolkats och utifrån 

dessa delar har en helhetsbild skapats. Detta har lett till att studiens frågeställningar om hur 

människor upplever alkoholkonsumtionen under högtider samt om skillnader mellan högtid och 

vanligt tillfälle har besvarats och ett resultat har framställts.  

En styrka med studien var att det genomfördes en deltagarvalidering och att det var jämt 

fördelat mellan åldersgrupp och kön samt att deltagarna hade olika bakgrund och erfarenheter 

kring alkoholkonsumtion. De kriterier som deltagarna skulle uppfylla var att vara mellan 20–

60 år. Anledningen till att inga ytterligare kriterier förekom var för att författarna ville fånga en 

så bred grupp av Sveriges befolkning. Utöver detta var ytterligare styrkor med studien att 

intervjuerna var omkring 45 minuter långa, vilket gav möjlighet att få rika beskrivningar och 

följa samtalet med följdfrågor. Frågeställningarna var även breda, då de berörde flera högtider 

och flera olika situationer, vilket gjorde att det gick att jämföra dem och se vart skillnaderna 

låg. För att öka reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten till resultatet, gjordes ett 

interbedömarreliabilitetstest som gav ett högt värde, vilket innebär att författarna hade tolkat 

intervjumaterialet på samma sätt.  

Ett hot mot validiteten kan vara förförståelsens inverkan på resultatet, men eftersom att det 

var två författare med två olika förförståelse har detta hot kunnat reduceras. Detta baseras på 

att författarna inte firar högtiderna tillsammans och att deras firande kunde skilja sig åt, trots att 

de har samma kulturella bakgrund. Ytterligare en svaghet med studien var att det inte kunde 

konstateras något samband om konsumtionen var högre eller lägre vid olika högtider, då 

deltagarna skiljde sig väldigt mycket från varandra, även om det fanns specifika faktorer som 

var lika och påverkade, exempelvis närvaro av barn. I studien deltog endast tolv personer vilket 

gör att det inte går att generalisera över hela Sveriges befolkning. Om studien ska replikeras i 

framtiden är ett förslag att utöka antalet deltagare för att få ett mer representativt urval. Under 

studiens gång har det även upptäckts att människor väljer att konsumera alkohol av olika 

anledningar och vid olika situationer. Det skulle därför vara av intresse att studera detta närmare 

och undersöka hur stor roll normerna i samhället egentligen har. Andra förslag till framtida 

forskning är att undersöka mer ingående hur människor som väljer att avstå från alkohol blir 

bemötta av omgivningen som väljer att konsumera. Samtidigt vore det av intresse att undersöka 
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konsumenternas upplevelse av att umgås med nyktra personer, då denna studie visade att sådana 

situationer kan vara påfrestande för båda parter.  
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