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Abstract
The purpose of this essay was to investigate the experience of alcohol intoxication for six
students in Lund and what meaning and function alcohol has in their lives. The students were
interviewed about their alcohol consumption; how they defined a problematic one, their
experiences of alcohol intoxication, and its function and meaning. A qualitative method was
used, as the purpose of the study was to try to understand the respondents’ subjective
experiences and not to investigate students’ alcohol consumption in general.
The study showed that the respondents mainly used alcohol as a way to have fun with friends
and to meet new people. Alcohol was a way to relax and to get away from problems and
worries of daily life, as well as a possibility to temporarily behave in a more careless and
irresponsible way. When drinking the respondents experienced feelings of happiness and
relaxation and, for some, alcohol made them look at life, other people and themselves more
optimistically. There was a difference of opinion concerning the definition of problematic
alcohol consumption. Some stressed the importance of not drinking too much and behaving
well when drinking, whereas others emphasised the frequency to a greater extent.
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1. Inledning

1.1 Problemformulering

Människan har i alla tider använt sig av olika typer av rusmedel i syftet att uppnå ett nytt och

annorlunda tillstånd (Schivelbusch, 1982). Alkoholen har för oss nordbor sedan länge varit

det dominerande medlet i strävan efter detta rus och fyller därmed en viktig funktion för

många människor i vårt samhälle (Lalander, 1998). Forskning om alkohol är främst inriktad

på den problemfyllda alkoholkonsumtionen och alkoholen som ett socialt och medicinskt

problem trots att flertalet konsumenter har ett positivt förhållande till alkohol och kan

kontrollera sitt drickande (Lalander, 1998). Jag anser därför det är av intresse att studera den

socialt accepterade alkoholkonsumtionen, vilken betydelse alkoholruset har och vilken

funktion den fyller i våra liv. Att försöka första varför människor berusar sig är även av

största vikt för att förstå den problemfyllda konsumtionen, alkoholmissbruket. Troligtvis

fyller alkoholen liknande funktioner för missbrukaren som för oss andra, i alla fall i

inledningsskedet då missbrukaren väljer att berusa sig och senare fastnar för drogen.

Alkoholforskningen om ruset kan delas in i tre olika forskningsområden med olika

perspektivval. Om man anlägger ett kulturellt perspektiv ser man på ruset som ett kulturellt

fenomen där rusupplevelsen är resultatet av en kulturell inlärningsprocess i vilken vi lärt oss

vilken inverkan ruset har på oss, hur vi ska känna och agera (Norell & Törnqvist, 1995).

Enligt ett psykobiologiskt perspektiv har alkoholruset, oavsett individ, ålder och kön, vissa

allmängiltiga effekter för vårt välbefinnande. Forskning har visat att dessa känslor av

välbehag vid lättare berusning beror på att det så kallade limbiska systemet i vårt centrala

nervsystem, som anses vara betydelsefullt för våra känsloupplevelser, påverkas och stimuleras

av alkohol (Leissner, 1997). Om man istället anlägger ett fenomenologiskt perspektiv på

alkohol studerar man den subjektiva upplevelsen av ruset, vad ruset betyder och vilken

funktion det fyller för individen (Hilte i Johansson & Wirbing, 1999).

Kulturella eller antropologiska studier av alkoholbruk med fokus på alkoholens

användningsområden och funktioner är relativt sällsynta i Sverige men betydligt vanligare i

USA och Finland (Lalander,1998). Den svenska alkoholforskningen har främst fokuserat på

den problematiska konsumtionen av alkohol. Kanske beror detta på att det i många fall är

tabubelagt att belysa det positiva i rusupplevelsen när konsekvenserna av drickandet kan bli så
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förödande (Norell & Törnqvist,1995). Norell & Törnqvist har gjort en undersökning om

vilken mening och betydelse alkoholdrickandet har för tjugoåringar och menar att det är av

stor vikt att fortsätta studera detta underutforskade område för att få en mer nyanserad bild av

ungas förhållande till alkohol. De har i sin studie belyst ungas alkoholbruk utifrån bland annat

kön och social klass. De kunde konstatera skillnader i förhållandet till alkoholen beroende av

såväl kön som social klass även om studien visade att alkoholruset fyllde funktioner som var

gemensamma och betydelsefulla för samtliga.

Hauge & Irgens-Jensen (1990) har gjort en studie av upplevda positiva konsekvenser av

alkoholdrickande i Skandinavien. Den bland svenskarna vanligaste positiva konsekvensen var

upplevelsen av att vara roligare och kvickare i dialogen med andra. Den näst vanligaste

konsekvensen var att de med alkoholens hjälp tyckte sig kunna uttrycka sina känslor bättre.

Andra positiva konsekvenser var; att få en mer optimistisk syn på livet, att lära känna en

person bättre, att lättare få kontakt med det andra könet samt att vara mindre rädd för att

umgås med andra.

Pedersen (1998) har gjort en liknande undersökning av positiva konsekvenser av alkohol

bland norska ungdomar i tjugoårsåldern och kunnat konstatera att alkohol främst hjälpt de

tillfrågade att bli mer kvicka och slagfärdiga i dialog med andra och att lättare kunna uttrycka

känslor och ta kontakt med det andra könet.

Leissner (2002) har gjort en studie av sex vuxna mäns bruk av alkohol. Samtliga intervjuade

uppger att de använder alkohol för att förhöja stämningen och för att bli gladare. Det kan dock

även vara så att man vid vissa tillfällen, exempelvis fester, dricker för att det helt enkelt ska

vara så, det hör till. Männen fick även fundera över var gränsen går och när det blivit för

mycket. Samtliga ansåg att man gått för långt om man tappar kontrollen och beter sig illa när

man är berusad men gränsen för när man verkligen tappat kontrollen och vad som uppfattas

som oacceptabelt beteende är individuell.

Universitetsstaden Lund är befolkningsmässigt överrepresenterad av studenter och

akademiker i jämförelse med de flesta andra svenska städer. Befolkningen är därmed relativt

homogen, i stark kontrast till grannstaden Malmö. Trots denna likhet finns det självfallet

grupperingar och kulturella olikheter även bland en relativt homogen grupp som studenter,

vilka kommer till uttryck i olika alkoholvanor och i inställningen till alkoholruset. Mitt
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huvudsyfte är dock inte att belysa skillnaderna i synen på alkoholruset mellan olika grupper

som exempelvis social klass eller kön, utan att belysa rusupplevelsen och dess betydelse för

individen. Jag kommer därför huvudsakligen anlägga ett fenomenologiskt perspektiv på

alkoholruset även om det finns faktorer av såväl kulturell som psykobiologisk natur som

påverkar upplevelsen.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka upplevelsen av alkoholruset för sex studenter i

Lund samt vilken mening och funktion alkohol fyller i deras liv.

Hur upplevs alkoholruset?

Hur och i vilka sammanhang berusar man sig?

Vilken funktion fyller alkoholruset?

Hur stor betydelse har alkoholen i den nuvarande livssituationen?

Hur resonerar man kring problematisk alkoholkonsumtion?

1.3 Metod

1.3.1 Val av metod

Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod då huvudsyftet med min icke- experimentella

fallstudie är att försöka förstå alkoholrusets mening i respondentens liv. Då jag önskar få så

nyanserade svar som möjligt är den öppna intervjuformen där respondenten på ett relativt fritt

sätt berättar om sitt personliga förhållande till alkoholruset att föredra (Bell, 2000). Jag har

strävat efter att genomföra öppna och spontana intervjuer där jag själv varit delaktig med

följdfrågor samtidigt som jag styrt in samtalet på relevanta frågeställningar utifrån mina i

förväg utarbetade teman (se bilaga 1). Jag har varken arbetat uteslutande deduktivt och testat

redan formulerade hypoteser eller uteslutande induktivt och bildat egna hypoteser. Mitt

undersökningsupplägg har istället haft formen av en abduktion, som kan beskrivas som en

kombination av ovanstående arbetssätt ( Lantz, 1993). Mina datakällor har bestått av

intervjumaterial samt undersökningar och tidigare forskning med liknande inriktning.
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1.3.2 Urval

Med tanke på studiens storlek har jag begränsat mig till sex intervjuer, tre kvinnor och tre

män. Tanken bakom att intervjua studenter, unga vuxna, och inte tonåringar är att jag söker

information från individer som är relativt säkra i sig själva och har bildat sig en egen identitet,

allt för att motverka att faktorer som t.ex. grupptryck och tonårsrelaterat

drogexperimenterande ska ha för stor inverkan på svaren. Tonåringars alkoholvanor är ett

känsloladdat ämne som ofta belyses som något problematiskt, vilket jag inte är intresserad av

i detta sammanhang. Att valet föll på studenter var ett naturligt val då jag själv är student och

det finns en stor tillgång av denna grupp i Lund. Unga vuxna mellan 20-30 år är den grupp

som  statistiskt sätt dricker mest i Sverige (Lalander,1998) och då en stor del av de studerande

befinner sig i denna åldersintervall känns det särskilt intressant att undersöka denna grupp.

Studenttiden är för många även den tid av vuxenlivet som är mest förknippad med festligheter

och alkohol. Tanken att fokusera på skillnader mellan olika grupper och därför söka

intervjupersoner i så olika sammanhang som möjligt har dykt upp men då jag på ett så litet

material som sex intervjuer ej kan dra några generella slutsatser har jag släppt denna idé.

1.3.3 Tillvägagångssätt

Jag har sökt mina intervjupersoner via ett icke slumpmässigt urval nämligen självselektion

(Lantz,1993). Jag har kontaktat några bekanta som läser vid Lunds Universitet och bett dem

höra sig för bland kursare och därefter själv kontaktat de föreslagna personerna per telefon

och beskrivit studien mer utförligt, informerat om anonymitet (alla namn i uppsatsen är

fingerade) och erbjudit dem ytterligare betänketid om nödvändigt. Samtliga har tackat ja utan

ytterligare betänketid. Tanken att annonsera efter respondenter har funnits men då jag anser

att ovanstående metod torde ge en större variation av personer, eftersom det troligtvis tenderar

att vara en viss typ av människor som svarar på annonser samt att jag tror att det är mycket

svårt att få personer att anmäla sig, bestämde jag mig för den förra metoden. Visserligen finns

det en risk att de personer jag fått tag på via självselektion även de tenderar att tillhöra en

relativt homogen grupp men jag har medvetet försökt välja studenter från olika typer av

utbildningar och med olika livsstilar. Syftet med studien är som ovan nämnts inte heller att

hitta skillnader och olikheter utan att undersöka vilken mening och betydelse alkoholruset har

för några studenter i Lund.
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1.3.4 Tillförlitlighet och giltighet

En studies tillförlitlighet eller reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt liknande omständigheter

(Bell, 2000). Samtliga intervjuer har gjorts i grupprum på bibliotek och institutioner för att få

en så neutral omgivning som möjligt i syftet att motverka yttre påverkan. Självklart påverkas

dock intervjupersonen av många faktorer i situationen, bland annat av mig som intervjuare

och vad de tror att jag vill höra. Alkoholberusning är även ett ämne som för många är laddat

med värderingar vilket skulle kunna medföra att svaren blir färgade av hur man tror att man

bör tycka och känna. Jag har därför bland annat uttryckligen frågat efter upplevda

eftersträvansvärda effekter av ruset för att på så sätt få så ärliga och naturliga svar som

möjligt. Intervjupersonerna kan även tolka frågeställningarna på olika sätt vilket därmed ger

skilda svar. Här fyller dock den kvalitativa samtalsintervjun en positiv funktion då man kan

följa respondentens tankegång och eventuellt omformulera frågor om nödvändigt. Jag har vid

samtliga intervjuer använt mig av en bandspelare för att inte missa någon relevant information

och för att möjliggöra en större följsamhet och delaktighet från min sida (Lantz, 1993). En

möjlig nackdel med att använda sig av bandspelare skulle kunna vara att respondenten blir

mer på sin vakt och får svårare att koppla av i intervjusituationen. Min uppfattning är dock att

respondenterna relativt snabbt tycktes koppla bort bandspelaren när intervjun väl kommit

igång.

En studies giltighet eller validitet är istället ett mått på om en viss fråga mäter det man vill att

den ska mäta eller beskriver det man vill att den ska beskriva (Bell, 2000). Även här spelar

respondenternas egna tolkningar av frågan in vilket påverkar svaren och kan medföra att man

får skilda svar på samma fråga. Det är därför viktigt att man kritiskt granskar sina frågor och

funderar över hur de kan tolkas (Bell, 2000). För att få en känsla för hur mina frågor

uppfattades och fungerade i en intervjusituation gjorde jag inledningsvis en testintervju med

en vän, vilket gjorde mig säkrare inför det första intervjutillfället. Trots detta kan säkerligen

frågorna tolkas olika och kanske väljer man även en tolkning som passar det man vill säga,

vilket innebär att man inte kan säkerställa en fullständig validitet, men å andra sidan så är

syftet med denna studie att fånga respondentens subjektiva upplevelse och tankar om ruset.
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1.3.5 Bearbetning av intervjumaterial

Intervjuerna skrevs inledningsvis ut i sin helhet för att underlätta en överblick av materialet.

Därefter valdes relevanta och representativa delar för syftet ut vilka redogjordes för i

empiridelen i form av referat och citat. Jag valde att presentera intervjumaterialet med hjälp

av olika teman formade utifrån mina frågeställningar, nämligen; alkoholvanor,

rusupplevelsen, funktion, betydelse och problematisk konsumtion. I analysdelen har jag

applicerat och jämfört tidigare forskning och centrala begrepp, som jag redogjort för i

teoridelen, på intervjumaterialet.

Sist bör påpekas att analysen av intervjumaterialet är mina tolkningar, gjorda med hjälp av

befintliga teorier och tidigare forskning, men ändå ofrånkomligt färgade av min förförståelse

1.4 Fortsatt framställning

Jag har i denna studie valt att anlägga ett fenomenologiskt perspektiv på alkoholruset i syftet

att komma åt individens subjektiva upplevelse. Rusupplevelsen och förhållningssätt till

alkohol är dock till stor del färgad av den omgivande kulturen. Jag kommer därför

inledningsvis att kort redogöra för alkoholruset sett ur ett kulturellt perspektiv. Därefter följer

en mycket översiktlig presentation av det psykobiologiska perspektivet på alkoholruset följt

av en genomgång av ett antal fenomenologiska tankegångar. Därnäst presenteras mitt

intervjumaterial med hjälp av fyra olika teman följt av en analysdel. Sist ut en

sammanfattning och den bifogade intervjumallen.
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2. Teoridel

2.1 Alkoholruset ur ett kulturellt perspektiv

Synen på ruset som ett kulturellt fenomen är utbredd inom forskningslitteraturen. Enligt detta

synsätt är rusupplevelsen resultatet av en kulturell inlärningsprocess i vilken vi lärt oss vilken

inverkan ruset har på oss, hur vi ska känna och agera (Norell & Törnqvist, 1995).

Antropologiska eller kulturella studier av alkoholbruk är som tidigare nämnts relativt sällsynta

i Sverige men betydligt vanligare i Finland och USA. Dessa studier beskriver alkoholbrukets

användning och funktion och utvecklar teorier om alkoholens roll i ritualer, som

kommunikationsmedel, i sociala sammanhang och som identifieringsverktyg (Lalander,

1998). Enligt kulturella teorier ser man på alkoholruset som ett kulturellt fenomen, en social

konstruktion, helt beroende av det tidsrumsliga sammanhanget. Denna tes bygger på ett flertal

studier som visat att alkoholens effekter på beteendet och känslolivet skiljer sig markant åt i

olika dryckeskulturer. Detta resonemang motsäger föreställningen att rusupplevelsen kommer

av alkoholens kemiska egenskaper eller beror på individens psykiska egenskaper. Ruset anses

vara ett inlärt beteende där förväntningarna på det upplevda ruset är avgörande för den

faktiska upplevelsen (Löfgren, 1970). En känd studie som tagit fasta på detta är McAndrew

och Edgertons klassiker ”Drunken Comportment” från 1969. Den visar på att förhållandet till

alkoholen är kulturellt inlärt och rusupplevelsen därmed är resultatet av en inlärningsprocess.

Som stöd för denna tes redogör författarna för olika dryckeskulturers sätt att använda sig av

alkoholruset och dess olika funktioner. Exempel på antropologiska studier som beskrivit

alkoholrusets effekter i icke västerländska kulturer är alltså många. Löfgren (1970) redogör i

sin bok för ett antal som i huvudsak (med några undantag) visar att många folkslag inte alls

blir ohämmade och upprymda av alkoholruset, vilket vi västerlänningar ofta förväntar oss att

bli, utan tysta och inåtvända.

Oavsett alkoholrusets effekt på beteendet och känslorna så kvarstår det faktum att praktiskt

taget alla kulturer som överlevt fram till modern tid använder sig av någon typ av rusmedel. I

det primitiva samhället användes ofta ruset för att möjliggöra en kontakt med de högre

makterna, det gudomliga, vid rituella ceremonier medan ruset i det västerländska samhället

mer anses ha funktionen att underlätta social samvaro, motverka hämningar och oro samt

förgylla en grå vardag (Boalt,1967).
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Alkoholen är den mest använda drogen i mänsklighetens historia och är därmed en mycket

gammal sedvana. På den tiden när man ännu inte kunde skriva förseglades kontrakt och

affärsuppgörelser med alkohol. Man drack helt enkelt på sin överenskommelse! ( Martin,

1982). Alkohol är alltså och har länge varit en del av vår kulturella och sociala struktur. Till

och med Bibeln lovprisar vinet och kallar det en Guds gåva ”som gläder människans hjärta”

eller enligt den nya översättningen (2000) ”vin som gör människan glad” (Psaltaren, Psalm

104:15).

Synen på alkoholbruket och rusupplevelsen som ett kulturellt fenomen innebär bland annat att

man ser alkoholen som ett traditionsstyrt fenomen med en symbolfunktion som markerar

passagen mellan olika sociala världar och medvetandetillstånd. Exempel på olika sociala

världar där alkoholen fyller en väsentlig funktion är puben eller restaurangen. I andra

sammanhang, t.ex. på arbetet, är alkohol helt tabu. Även tidpunkten för drickandet är

avgörande för hur alkoholbruket uppfattas, dag eller kväll samt vardag eller helg ger vitt

skilda associationer. Alkoholbruk är ofta en viktig del i vid olika ceremonier och ritualer,

traditionella som moderna, t.ex. bröllop och rockfestivaler.( Hilte i Johansson & Wirbing,

1999)

Det finns alltså många normer kring alkoholbruk och dessa skiljer sig inte bara över tid och

mellan länder utan även inom kulturer i olika sammanhang. Rusupplevelsen efter några glas

vid en lugn hemmakväll skiljer sig ju stort från ruset på en större fest trots att mängden

alkohol är densamma. Även olika grupper i ett samhälle kan ha skilda förhållanden till

alkohol och använda sig av alkoholen på olika sätt. Lalander (1998) har gjort en studie av tre

olika ungdomsgrupper i tjugoårsåldern där han har försökt förstå alkoholdrickandets

symboliska betydelse för identitetsskapandet. Hur, var och varför man dricker beror enligt

Lalander i stor utsträckning på vem man är och vem man vill vara. Undersökningar som

Norell & Törnqvists (1995) och Lalanders (ibid.) visar att dryckeskulturen och därmed

rusupplevelsen påverkas av faktorer som kön, social klass, religiös bakgrund och ålder.

Genom att använda alkohol på ett specifikt sätt signalerar man till omgivningen vem man är

eller vill vara samtidigt som ruset kan användas för att bekräfta den egna identiteten.

Alkoholbruket och dess ritualer kan därmed ses som en del av vårt identitetsskapande

(Lalander, 1998).
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Enligt Hilte (i Johansson & Wirbing, 1999: 58) är rusmedelsbruk ”ett sätt att inlemma,

exkludera och rangordna individer och gemenskaper utifrån specifika normer och

värderingar”. Ruset blir en viktig del i strävan att skapa en intim gemenskap i gruppen och

avgränsa sig från andra.

Sundbom (1992) har gjort en enkätundersökning av alkoholvanor bland studenter i Uppsala.

Studiens syfte var att kartlägga de studerandes alkoholvanor samt attityder till alkohol och

man kunde konstatera att studenterna både konsumerade mer och berusade sig oftare än vad

normalbefolkningen i samma åldersintervall (20-29 år) gjorde. Vad gäller attityder till alkohol

visade det sig att de manliga studerande överlag hade en mer positivt syn än kvinnorna och att

högkonsumenterna tenderade vara mer positivt inställda än de som drack mer måttligt. Det

fanns en viss kritik mot studentlivets glorifiering av alkohol men en klar majoritet var emot

mer restriktioner i form av högre priser eller mindre tillgänglighet. En stor majoritet

konsumerade alkohol i sällskap, tillsammans med ett flertal vänner, endast 2 % uppgav att de

vanligen drack ensamma.

Enligt ett kulturellt perspektiv på alkoholbruk är rusupplevelsen starkt beroende av

dryckeskulturen i det sammanhang man befinner sig i. Rusupplevelsen anses vara kulturellt

inlärd då förväntningarna på ruset styr den faktiska upplevelsen. Dryckeskulturer skiljer sig

markant åt mellan olika länder och olika tider men även inom landgränserna då faktorer som

kön, social klass, religiös och etnisk bakgrund samt ålder spelar in. Den sociala kontexten,

sammanhanget, styr rusupplevelsen i hög grad då alkoholen fyller olika funktioner vid

exempelvis bröllop, på rockkonsert eller vid formella affärsuppgörelser.

2.2 Alkoholruset ur ett psykobiologiskt perspektiv

Oavsett vem som dricker och i vilket sammanhang påverkar dock alkohol våra kroppsliga

funktioner. Vid en relativt hög konsumtion uppstår problem med att kontrollera sina rörelser

och vid en än högre konsumtion blir man förslöad och trött och slutligen medvetslös (Löfgren,

1972). Enligt ett psykobiologiskt perspektiv har alkoholruset den effekten att det, oavsett

individ, kan förstärka såväl som eliminera vårt beteende, våra känslor och våra upplevelser.

Kliniska studier visar att sinnesstämningen påverkas av alkohol och att alkoholruset ger

känslor av välbehag; drickaren blir mer utåtriktad samtidigt som han upplever sig själv som

mer avslappnad. Ruset ger känslor av upprymdhet och hämningar släpper. Denna positiva
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effekt anses dock inte vara långvarig då en ökad konsumtion leder snarare till att man blir mer

hämmad och trött ( Leissner, 1997).

Leissner (1997) har sammanställt ett genomsnittligt schema för hur alkohol påverkar kroppen,

beteendet och upplevelsen vid olika promillehalter (vikten alkohol i tusendelar av varje gram

blod) . Här följer ett urval; Vid 0,2 promille märks de första effekterna. Ett välbefinnande

infinner sig samtidigt som en lätt värmekänsla sprider sig i kroppen. Man känner sig

avslappnad, spontan och pratsam. Vid 0,5 promille börjar omdömes- och beslutsförmågan

försämras, självdisciplinen minskar. Känslor av upprymdhet ökar och hämningarna släpper

ytterligare medan kontrollen över de kroppsliga rörelserna och reaktionshastigheten

försämrats betydligt. Vid 1,0 promille är talet ofta sluddrigt, man faller lätt omkull och får

svårt att hantera känslor. Vid 1,5 promille är det vanligt med starka emotionella utbrott som

aggressivitet och ledsnad. En raglande gång är typisk och sömnighet inträder. Vid 2,0 har man

svårt för att prata, ser dubbelt och har stora problem med att gå. Vid 3,0 promille är man

troligtvis medvetslös eller näst intill och vid 4,0- är alkoholförgiftningen dödlig.

Vad är det då med alkoholen som gör att man upplever det beskrivna välbefinnandet? Jo,

enligt ett psykobiologiska perspektiv stimulerar alkohol vårt centrala nervsystem (CNS) på ett

sådant sätt att känslor av välbehag uppkommer vid en lättare berusning. (Vid en kraftigare

berusning hämmar alkoholen CNS). CNS består av hjärna och ryggmärg och alkoholen når dit

via magsäcken och blodomloppet. Det limbiska systemet bestående av en samling cellkärnor

och nervbanor i hjärnan är en del av CNS och anses vara vårt lust- och belöningscentra.

Troligtvis beror känslor av vällust under ruset på att detta system påverkas eller stimuleras av

alkoholen på ett sådant sätt att signalsubstansernas aktivitet förändras. Signalsubstanserna styr

hjärnans aktivitet men på grund av praktiska svårigheter med att studera dem under

alkoholpåverkan är forskningen i stor utsträckning baserad på djurexperiment. Det limbiska

systemet upptäcktes av en slump på 1950- talet av två amerikanska forskare vid namn Olds

och Milner. De studerade effekten av elektrisk stimulering av råttor på ett område i

hjärnbalken men råkade felplacera elektroderna så att de stimulerade det då oupptäckta

limbiska systemet. Råttorna som själva kunde styra elektroderna slutade intressera sig för

både mat och partners och sysselsatte sig enbart med att via elektroderna stimulera detta

system (Leissner, 1997).
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2.3 Alkoholruset ur ett fenomenologiskt perspektiv

Strindberg har en gång beskrivit sin rusupplevelse med orden;

”Vinet kommer själen att lämna hyddan jag flyger ut i rymderna, ser vad ingen anat och hör

vad ingen hört”

(Bedrup & Särman, 1989:25)

Det fenomenologiska perspektivet ( studiet av den subjektiva upplevelsen) används ofta inom

alkoholforskning. Om man anlägger ett fenomenologiskt perspektiv på alkohol så fokuserar

man på individens subjektiva upplevelse, vad ruset betyder och vilken funktion det fyller för

honom. (Hilte i Johansson & Wirbing, 1999). Individens personliga upplevelse av ruset

påverkas dock av vilken dryckeskultur som råder samt i vilken situation och i vilket

sammanhang individen befinner sig i. Förväntningarna på ruset har som tidigare nämnts stor

betydelse för upplevelsen och då förväntningarna till stor del formas av den kultur man

befinner sig i torde den personliga upplevelsen till stor del vara färgad av sammanhanget.

Individens sinnesstämning vid drickandet samt i vilket sällskap och i vilken situation hon

befinner sig påverkar även det rusupplevelsen.

Boalt (1967) belyser alkoholbrukets funktioner vid olika typer av festligheter. På dansställen

används alkohol för att dämpa blyghet och sexuella hämningar samt som en ursäkt och en

förklaring inför andra och sig själv för ett beteende som annars är tabubelagt. På en

affärsmiddag kan alkohol istället ha den funktionen att den dämpar ömsesidiga misstankar

och på en familjefest kan alkohol ha funktionen att man helt enkelt lättare står ut med

varandra samt har något att skylla på om man inte lyckas upprätthålla den trevliga fasaden.

Var, när och hur man dricker samt med vilka påverkar alltså individens rusupplevelse vilket

man bör ha i åtanke när man studerar detta fenomen.

Individens sinnesstämning vid alkoholförtäringen påverkar som tidigare nämnts ruset. Enligt

Löfgren (1972) har alkoholruset den effekten att den rådande sinnesstämning i allmänhet

förstärks, vilket borde innebära att det är meningslöst att försöka trösta sig eller gaska upp sig

med hjälp av alkohol. Författaren belyser personlighetens roll och menar att uppträdandet

under ruset är beroende av individens personlighet. ”Allt som visar sig hos en berusad finns i

någon form inom honom som nykter”. (Löfgren, 1972:186). Inte alltför sällan är det, enligt

Löfgren, de primitiva och destruktiva dragen hos en personlighet som kommer fram under
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ruset då det är dessa sidor man försöker dölja i vardagen. Leissner (1997) menar att en

individs agerande under rus (ibland) står i direkt relation till förträngda och förnekade sidor av

personligheten som ruset kan ge utlopp för. Att ruset kan användas för att få utlopp för

positiva känslor är nog välkänt för många men ruset tycks även kunna fylla en funktion för att

få utlopp för känslor av sorg. En av männen i Leissners undersökning av mäns alkoholbruk

(2002) beskriver hur han druckit en flaska vin varje dag i ett halvår efter en skilsmässa.

Leissner menar att när en individ är berusad så kan han utan skam överträda sociala gränser,

till exempel våga gråta ut.

Enligt det existentiella perspektivet, som är en del av den fenomenologiska teoribildningen,

används alkoholruset för att överbrygga disharmonin i människors liv. Denna disharmoni har

enligt Sjöstrand (1989) sitt ursprung i det tomrum som finns mellan människan och den

förhandenvarande verkligheten. Vår förmåga att föreställa oss andra verkligheter än den vi

lever i skapar ett tomrum eller en ontologisk spricka som leder till existentiell ångest och oro.

Då vi har ett medvetande och kan reflektera över vår situation och därmed föreställa oss något

annat, mer fullkomligt, sörjer vi det ouppnåeliga. Ruset som uppnås via alkohol (eller annan

drog) fyller här funktionen att det suddar ut gränserna mellan de två världarna, den konkret

vardagliga och den fullkomliga som vi kan föreställa oss, genom att justera den vardagliga

bilden av verkligheten efter våra önskningar. Ruset skapar ett friare spelrum och tillträde till

en alternativ verklighet där inget känns omöjligt och alla vägar är öppna. Möjligheterna känns

oändliga och svårigheter upplevs inte längre som oövervinneliga. I ruset isoleras nuet från

tiden och frigörs från gårdagens misslyckanden och morgondagens krav. Framtiden och den

förestående döden kopplas bort ur medvetandet vilket lindrar existentiell ångest och oro.

Norell & Törnqvists (1995) berättar i sin studie av tjugoåringars förhållande till alkohol om

individens förmåga att under ruset trolla bort svårigheter och tro på framtiden. Ruset ger en

”illusion” om kommande framgång och lycka, om möjligheten att bli älskad för den man är

och att drömmar faktiskt kan förverkligas.

Konstnärligt skapande förknippas ofta med rus och kanske kan det konstnärliga skapandet

vara ett alternativt sätt att ge uttryck för samt lindra disharmonin i livet. Samtidigt finns det

många konstnärer som har använt eller använder sig av ruset i sitt skapande (även om de allra

flesta säkerligen inte gör det). Ruset frigör inspiration och fantasi och kan därför användas för

att, som författaren Ivar Lo Johansson beskrivit det, underlätta en ”/---/ mer intim kontakt med

/…/ sina fantasifigurer och imaginationer.” ( Sjöstrand, 1989: 291)
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Ruset anses även underlätta kontakten med det gudomliga eller andliga och har därför i vissa

kulturer använts i religiösa sammanhang, t.ex. under antikens Dionysoskult. Tanken att ruset

kan ge ökad kreativitet och tillgång till alternativa världar är välkänd men att ruset även kan

ses som en biljett till verkligheten är ett mer outforskat område. Sjöstrand (1989) menar att

människans känsloliv är en förutsättning för att kunna uppleva och närma sig verkligheten och

när vi stänger inne och förtränger starka känslor så får vi svårare att uppleva nuet och dess

verklighet. Konsekvensen blir då att omvärlden ter sig overklig och främmande i nyktert

tillstånd medan ruset frigör våra hårt hållna känslor vilket gör att vi upplever verkligheten

som mer levande. Leandoer (1998) knyter även han an till ett existentiellt perspektiv då han

beskriver ruset som ett närmast existentiellt tillstånd, en verklighetsflykt till en verklighet där

man upplever en större förmåga att entusiasmeras och känna sig levande.

Alkoholruset beskrivs bland annat av Leissner (1997) som ett parantesbeteende där annars

tabubelagda handlingar och beteenden blir accepterade. Vi tar ”time-out” från rådande

normer och regler och får utlopp för det som vardagen ej tillåter. Leissner menar vidare att

vårt parantesbeteende speglar vår kultur och det samhälle vi lever i då vi under ruset tenderar

att agera tvärtemot gällande normsystem. Löfgren (1972) menar att alkoholruset fungerar som

en täckmantel eller alibi för vårt handlande. Vår förmåga att inbilla oss att vi är mer berusade

än vad vi egentligen fyller funktionen att vi exempelvis vågar delta i gruppgemenskaper eller

inleda sexuella kontakter eftersom vi alltid kan skylla beteendet på ruset.

Begreppen ”time-out” och parantesbeteende har likheter med de överskridanden eller

transgressioner som vardagens tristess och krav kan ge upphov till. Med trangression menas

en flykt från vardagens rutiner och krav till ett annorlunda tillstånd, vilket exempelvis kan nås

via alkoholruset (Lalander, 1998). Cohen & Taylor (1992) beskriver ruset som en

verklighetsflykt bort från problem och tristess men även en flykt till en alternativ verklighet

eller en intensifiering av den existerande vardagsverkligheten. Turner (1979) har myntat

begreppet liminalitet vilket beskriver ett tillstånd bortom den vardagliga verkligheten med

dess normer, sociala strukturer och hierarkier. Enligt Lalander (ibid.) kan alkohol ses som ett

färdmedel in i detta tillstånd där  tabubelagda beteenden som regression, perversion,

underkastelse och hängivelse blir möjliga. Författaren menar vidare att karnevalbegreppet har

likheter med Turners liminalitet då man under karnevalen överskrider civilisationens

kulturmönster, hyllar det kroppsliga och ger uttryck för våra förtryckta begär. De rituella
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ramarna är dock här av största vikt för att hålla det gränslösa under kontroll, vilket också är

tydligt vad gäller alkohol med alla dess normer och regler för hur, var och när det är

accepterat.

MacAndrew & Edgerton (1969) beskriver hur vi använder alkoholruset för att för en stund

kunna släppa på våra hämningar och de regler vi inrättat våra vardagsliv efter. Den berusade

upplever att han ”sitter på toppen av världen”, han är fri och vågar stå över vardagens normer

och regler. Ökad spontanitet och impulsivitet leder till att han tar sig friheter som han inte

hade tagit i nyktert tillstånd då självkritiken och hämningarna håller honom tillbaka. Exempel

på sådant handlande är sexuella relationer som man i nyktert tillstånd troligtvis ej skulle inlett.

Alkoholruset kan användas som ett intimitetssökande medel i sociala sammanhang, för att

uppleva att man hör till och är delaktig och för att lättare våga visa känslor. Ungdomarna i

Norell & Törnqvists studie (1995) upplever under ruset en ökad gemenskap och en ökad

tilltro på den egna förmågan. Osäkerhet och tvivel på den egna identiteten minskar,

självbilden förstärks och man vågar söka sig ut på offentliga arenor för att inleda kontakter

med okända människor, inte sällan sexuella sådana, ofta för att förverkliga förhoppningarna

om att träffa en partner och på så sätt få bekräftelse av sin positiva självbild. Då ruset ursäktar

och förklarar ett eventuellt misslyckande upplevs inte heller agerandet som så riskfyllt.

Pedersens (1998) studie av norska ungdomars alkoholvanor visar att alkoholen fyller

funktionen att den underlättar samvaron med andra, både i umgängesgruppen och i kontakten

med det motsatta könet samt gör det lättare att visa känslor. Leandoer (1998) betonar även

han alkoholens gemenskapsbringande faktor. Att gemensamt och avsiktligt gå in i ett tillstånd

av försämrad sinnesförmögenhet, omdöme och minne upplevs som en förtroendeskapande

handling, man visar vem man är och knyter band genom förnedringen.

Psykoanalytikern Lis Lind (1998) förklarar vår dragning till alkoholruset med vårt behov av

flykt från skuld, smärta och hämmade aggressioner samt vår längtan efter euforiska lyckorus.

Lind menar att ruset förtydligar det mänskliga och gör oss synliga som vi är, oretuscherade,

vilket både fascinerar och skrämmer oss.

Lalander (1998) menar att individens förhållande till alkohol är en del i en berättelse om vem

man är. Genom alkoholen manifesterar man vem man är, vill vara och vilken

grupptillhörighet man har. Alkoholen fylls med symboliska betydelser som hjälper till vid
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formandet och upprätthållandet av identiteten och skapar gränser till omvärlden, de andra.

Alkoholen möjliggör upplevelsen av identitetsmässig fasthet och reducerar ambivalensen

gentemot den egna identiteten. Norell & Törnqvists studie (1995) visar även den på

alkoholens betydelse för tron på den egna identiteten och grupptillhörigheten. Under det

gemensamma ruset är det lättare att legitimera sina livsval, att tro på det man är och gör.

Ruset innebär en intensifierad legitimering av den egna identiteten och de med ruset

sammankopplade alkoholvanorna, ritualerna, stärker känslan av att man lever livet på ett rätt

och riktigt sätt.

Enligt Cohen & Taylor (1992) finns det i ruset ett löfte om att nå en djupare insikt om sig

själv och andra. Alkoholen hjälper oss att lära känna vårt eget och andras sanna jag eller

enklare uttryckt med de klassiska orden; in vino veritas.
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3. Presentation av intervjumaterial

3.1 Kort om de intervjuade studenterna

Peter är 23 år och studerar till civilingenjör i Lund. Peter är uppvuxen i en mellanstor stad i

sydöstra Sverige och har gått naturvetenskapligt gymnasieprogram med teknisk inriktning.

Peters föräldrar är skilda och Peter har efter skilsmässan bott hos sin mor och hennes nya

partner som med tiden har kommit att bli som en far för Peter. Peters styvfar är hantverkare

och hans mor jobbar som vårdbiträde.

Axel är 27 år och läser media i Lund. Han har bott i Lund sedan 1995 med något undantag för

jobb utomlands men är uppvuxen i en mindre ort på östkusten. Axel gick naturvetenskaplig

linje på gymnasiet. Han har en far som är mäklare och en mor som jobbar som sjuksköterska.

Axel har ett stort musikintresse och spelar i ett band som har ett antal spelningar i månaden.

Jakob är 25 år och läser för närvarande historia vid Lunds Universitet. Han har tidigare bland

annat tagit kurser i sociologi och psykologi. Jakob har bott i Lund i tre år men är uppväxt i en

mindre ort i södra Sverige. Jacob har gått samhällsvetenskapligt gymnasieprogram med

humanistisk inriktning. Jakobs mor är advokat och hans far är lärare.

Linda är 22 år gammal och har bott i Lund i snart ett och ett halvt år. Hon är uppvuxen i en

större stad i de mellersta delarna av Sverige och har gått naturvetenskapligt program på

gymnasiet. Linda läser engelska denna termin men har tidigare läst fristående kurser i

ekonomi. Linda planerar att i framtiden ta ut en ekonomiexamen. Lindas far är jurist och

hennes mor jobbar med ekonomisk rådgivning.

Klara är 21 år och flyttade till Lund i augusti 2002. Hon är uppvuxen i en mindre ort i norra

Sverige. Klaras far är tandläkare och hennes mor jobbar som terapeut. Klara har gått

samhällsvetenskapligt gymnasieprogram med humanistisk inriktning och läser för närvarande

socialantropologi vid Lunds Universitet. Förra terminen läste hon litteraturvetenskap.

Jessica är 25 år och flyttade ner till Lund våren 2003 för att läsa sociologi. Jessica har tidigare

läst kurser i organisationspsykologi, ekonomi och juridik och planerar att ta ut två examina i

ekonomi och beteendevetenskap. Jessica är uppvuxen i en mellanstor stad i de mellersta
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delarna av Sverige och har gått samhällsvetenskapligt gymnasium. Hennes mor är

sjukgymnast och hennes far är egen företagare. Jessica jobbar som studentinformatör för ett

fackförbund och har även varit mycket engagerad i nationslivet.

3.2 Alkoholvanor

3.2.1 I vilka sammanhang konsumeras alkohol

Samtliga intervjuade framhåller att de med få undantag alltid dricker alkohol i sällskap med

andra och att de sällan eller aldrig dricker ensamma. Alkohol och berusning är starkt

förknippat med social samvaro vid festliga och glada tillfällen och dricks därför

huvudsakligen i sådana sammanhang. Att dricka ensam eller som tröst är något som

skrämmer. Jessica uttrycker det så här:  ”…man är ju uppvuxen med att alkohol förtärs i glada

sammanhang, det skulle till exempel kännas fel att dricka på en begravning…” och Linda menar att ”…jag

skulle nog bli rädd för mig själv om jag skulle öppna en flaska vin själv om jag bara skulle sitta hemma och titta

på TV…”

Ingen av de intervjuade dricker egentligen alkohol särskilt ofta till maten, även om det händer.

Klara, Axel och Linda menar att det känns onödigt eftersom man inte främst uppskattar själva

drycken utan mer effekten av den och Jessica och Peter framhåller att det ju faktiskt inte

heller är nyttigt och att man därför sparar det till andra mer festliga tillfällen. Man framhåller

dock att det känns lite extra festligt med exempelvis vin till maten vilket man kan uppskatta

vid mer högtidliga tillfällen. Det händer dock att man tar ett glas öl eller ett glas vin till

vardags, antingen som en liten belöning efter gjord tenta eller inlämnad arbetsuppgift eller till

middagen med vännerna eller på besök hemma hos föräldrarna. Den här typen av

alkoholdrickande, som Jessica kallar sällskapsdrickande, är dock inte det vanligaste tillfället

för att dricka alkohol för någon av de intervjuade även om det varierar med årstid (det blir

mer alkohol till maten under sommarhalvåret då man ofta grillar) och civilstånd. Jessica

menar att hon dricker mer vin när hon har pojkvän eftersom det blir mycket hemmamiddagar

och Axel menar att det överlag blir mindre alkohol när han har flickvän eftersom han nästan

enbart dricker när han är på fest eller går ut.

Alkohol dricks alltså främst på förfester, helkvällsfester och ute på krogen eller

klubben/nationen. Klara, Jessica och Linda beskriver alla att de inte tycker att alkohol är så

gott utan dricker främst vid festligheter för att det upplevs som socialt eller för att man som
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Klara vill uppnå ett rus: ”Jag tycker inte att det är så gott för det mesta så jag dricker mest för att bli full

faktiskt…” .

Peter menar att man dricker på lite olika sätt beroende på vilken typ av fest man är på

och/eller om man ska ut på klubb. Under en helkväll med grabbarna kan det bli ”mer blodigt”

än om man är på en blandad fest med tjejer. Om man ska ut och dansa tenderar det även att bli

mer alkohol än om man är på en fest där man ska vara social och umgås. Även Jacob menar

att det av någon anledning blir mer ”hetsdrickande” ute på klubben än på en fest.

Axel avviker i den mån att en stor del av hans alkoholkonsumtion sker i samband med de

spelningar hans band har. Då de främst spelar på pubar vilket innebär att alkoholen är gratis

har det blivit en vana att dricka i samband med spelningarna.

3.2.2 Hur ofta dricker man alkohol

De intervjuade går främst ut och fester på helgerna men då studentlivet inte alltid följer den

vanliga arbetsveckan kan det även bli utgång mitt i veckan. Jessica och Linda beskriver att de

i genomsnitt går ut och festar minst en gång i veckan, ofta två. Vissa veckor kan det enligt

Linda bli upp till fyra gånger samtidigt som det ibland kan gå längre perioder då hon inte

dricker alls.

”Vissa veckor kan det bli tre till fyra gånger om det är hysteriskt mycket, här nere i Lund kan det ju vara det

vissa dagar…men sen kan det gå jättelångt emellan…det kan säkert gå en månad ibland utan att jag ens tar ett

glas vin”.

Även Klara uppger att hennes alkoholkonsumtion går i vågor. Hon tror dock att hon i

genomsnitt dricker en, kanske två, gånger i månaden. Klara berättar att hon ofta går ut nykter

eftersom hon brukar gå ut med en väninna som inte dricker. Klara menar att det fungerar bra

för henne men att hon oftast dricker om hon är i ett berusat sällskap. ”…om alla dricker så sitter ju

inte jag och inte dricker, det är ju roligast att vara full när folk är fulla runtomkring en…”.

Axel berättar att han i genomsnitt festar en gång i veckan men att huvudsyftet med utgången

är att träffa människor, ej att dricka sig berusad.
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”…det är väl klart att man kan göra andra saker på helgerna men det naturliga är väl att man går ut…träffa

folk är det viktiga, att dricka är inte det primära men jag har ett stort behov av att träffa folk och det känns svårt

att gå ut utan att dricka…”.

Samtliga intervjuade dricker vanligtvis en så pass stor mängd alkohol att de upplever ett rus.

Klara, Linda och Jessica uppger alla att de är mycket lättpåverkade och därför känner av ett

rus redan efter en öl eller ett glas vin. Även Jacob menar att han upplever ett litet rus efter en

öl. Peter tror att han blir berusad ungefär var tredje gång han dricker och ”rånitad” var

femte… Linda dricker helst vitt vin och cider medan Jessica föredrar rött vin och drinkar.

Även Klara dricker helst vin eller någon drink som inte smakar så mycket alkohol. Peter

dricker främst starköl, rom eller gin. Axel dricker främst öl när han är ute och spelar (med

bandet) men föredrar olika typer av drinkar när han är ute och festar eftersom det ger bäst

effekt. Enligt Axel fungerar vin bra på hemmafesten men bör helst undvikas i andra

sammanhang: ”Vin är bra om man sitter och har middag i slutna sällskap men det kan gå vart som helst, man

blir jättesömnig eller så blir det ingenting. Vin kan man inte lita på…iså fall i mycket stora mängder”.

Jacob dricker helst starköl när han går ut men tycker om att gå ut och bara ta en öl till vardags.

Jacob har tidigare druckit mer sprit och drinkar men har på senare tid övergått till öl eftersom

det är lättare att ha kontroll över ruset och för att han uppskattar smaken.

3.3 Rusupplevelsen

3.3.1 Hur förändras beteendet i ruset

Samtliga intervjuade upplever att de blir mer pratglada och socialt utåtriktade i ruset. Både

Jessica, Linda och Peter framhåller att de pratar mycket även i nyktert tillstånd men att det blir

ännu mer påtagligt när de dricker. Jacob berättar att det inte alltför sällan händer att han ger

sig in i diskussioner som han som nykter kanske hade undvikit och Peter menar att han lätt

blir ”klumpigare i orden” och säger fler dumma saker när han är berusad. Det blir lättare att

prata om allt möjligt, även saker som man vanligtvis kanske inte går så noga in på som till

exempel sex, berättar Linda.

Samtliga intervjuade menar att det kan vara lättare att ta kontakt med andra människor i ruset

eftersom man blir mer social och pratsam. Linda uttrycker det hela så här: ”Vissa som man inte
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pratar så jättemycket med till vardags kan man kanske stå och prata med hur länge som helst för det bara

kommer upp en massa konstiga ämnen i huvudet att prata om…”.

Att alkohol förhöjer sinnesstämningen och gör en gladare tycks alla vara överens om. Peter

berättar att han blir gladare och skrattar mer när han är full och Linda beskriver det med

orden: ”…allt blir så himla kul…man gör själv knäppa saker och andra gör knäppa saker som blir hysteriskt

roliga när man själv druckit.. det är bara så roligt liksom…”.

3.3.2. Förändrad syn på livet

Klara berättar att hennes självförtroende ofta stärks i ruset vilket enligt henne säkerligen är en

av anledningarna till att hon blir gladare. Hon berättar vidare att hon överlag tenderar att se på

livet på ett mer bekymmerslöst sätt:”…man blir gladare och känner att det här var väl härligt och livet är

underbart…man tar allt lite med en klackspark…”.

Även Jessica tar upp att problem som i vardagen uppfattas som mer problematiska tenderar att

förminskas och bagatelliseras. Hon menar att man inte grunnar så mycket i ruset utan mest är

glad och fokuserad på att ha roligt: ”När jag dricker blir jag inte djup på det där sättet att jag går runt

och önskar att livet hade varit annorlunda  utan jag mår nog helt enkelt väldigt bra och har roligt och blir inte

sådär filosoferande om mitt liv”.

Axel betonar även han att alkohol och fest är förknippat med att ha kul och inte att grubbla

över svåra frågor eller problem. Han har därför svårt för folk som ska prata problem eller

diskutera svåra frågor i ruset.

Linda berättar hur alkohol ofta får effekten att man för en kortare stund glömmer bort

vardagliga bekymmer och stress eftersom morgondagen känns väldigt avlägsen. Man är helt i

stunden och kan till och med ibland tappa tidsbegreppet. Man kopplar bort allt annat för ett

tag och njuter av stunden: ”Det bästa (med att dricka) är nog just det att man kan slappna av, man kopplar

bort allt annat och har bara kul…”.

3.3.3 Sinnesstämning

Just detta att koppla bort eller bli helt avslappnad är något som även  Jessica och Jacob

betonar. Jacob beskriver en känsla av att vara helt närvarande i nuet där måsten och borden

försvinner och därmed möjliggör en större lyhördhet: ”…man blir mer avslappnad, kan öppna



23

sinnena och kanske lyssna lite mer, ta in mer, vara här och nu och inte tänka så mycket på vad jag gjort eller

borde göra…”.

Överlag upplever samtliga intervjuade att sinnesstämningen förhöjs i ruset även om det

betonas att det kan gå åt andra hållet om man blir för berusad. Enligt Axel är uppgången den

bästa, det första ruset. Därefter går det alltid nedåt och det kan vara svårt att nå den första

toppen igen:

” De tre första ölen är de bästa sen så vet jag inte …alla gillar uppgången och sen så försöker man fylla på för

att komma upp igen och då antingen lyckas man genom att hälla i sig något snabbt eller så blir det bara ännu

värre och så störtar man ner i någon slags hög och däckar…”.

Jacob menar dock att grundsinnesstämningen är avgörande för hur man upplever ruset. Är

man på gott humör när man börjar dricka blir kvällen nästan alltid lyckad men är man

egentligen inte så sugen eller lite låg överlag så kan den känslan förstärkas i ruset. Även

Jessica är inne på detta resonemang och menar därför att det är mindre bra att dricka om man

är ledsen. Linda däremot menar att hon nästan alltid blir på bra humör även om hon känt sig

lite nere över något tidigare under dagen, vilket även Axel och Klara framhåller.

Peter berättar att han upplever musiken på klubben mycket bättre när han druckit. Inte så att

han dansar bättre berusad men att han kommer in i en skön stämning som gör att han

uppskattar och kommer in i musiken på ett annat sätt. Axel betonar även han att ruset hjälper

till mycket för att uppnå den rätta känslan och upplevelsen när han är ute och spelar med sitt

band.

3.3.4 Förändrad syn på andra

Jessica, Peter, Jacob och Linda påpekar alla att de tenderar att se mer positivt på folk i ruset.

Jessica beskriver det så här: ”…man blir väldigt god vän med alla helt plötsligt och man ser inte nackdelar

hos folk…”

Linda berättar att någon man kanske bara träffat en gång tidigare känns som en gammal vän

när man träffas ute och båda är berusade och Peter berättar att tjejer har en förmåga att bli

snyggare när han har druckit: ”Om jag ser en tjej med vackra ögon så tänker jag wow…i nyktert tillstånd

tycker jag fortfarande att hon har fina ögon…men kanske inte så där wow…”.
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Axel upplever att han i ruset har lättare att ta en person till sig som han tycker om men att han

samtidigt har lättare för att ”dissa” någon han inte gillar rakt av. Axel menar att det är lättare

att döma folk efter sina förutfattade meningar när man är berusad eftersom man släpper på

sina begränsningar. Allt sker mycket fortare eftersom man inte tänker efter lika noga och man

känner att det inte spelar någon roll ändå. Jacob berättar att han ibland blir mer provocerande

när han är berusad och att han lättare tar konflikter, även om det mest är på skoj. Någon gång

när Jacob druckit lite för mycket har han upplevt att han börjat störa sig på folk på ett sätt han

inte gör annars. Fast överlag tror Jacob att han på en fest där han druckit blir än mer positivt

inställd till folk än när han är nykter. Jessica håller med om att hon oftast blir mer positivt

inställd till folk i ruset men menar att hon även kan visa negativa känslor gentemot någon mer

öppet. Om hon exempelvis står och köar till en klubb och någon i kön börjar ”mopsa” med

henne så är chanserna att hon säger ifrån betydligt större då hon druckit lite än när hon är helt

nykter.

P å frågan om det kan vara lättare att komma någon nära i ruset råder lite skilda meningar.

Axel menar att han visserligen gör många nya bekantskaper när han är ute och festar som han

inte hade gjort annars och att det i sig ger ett visst utbyte men att det inte handlar om några

djupare kontakter. Axel betonar att man inte riktigt är sig själv i ruset, att det är mycket

skådespeleri inblandat, kanske mer än till vardags, vilket gör att kontakterna blir ganska

ytliga. Klara däremot har en helt annan erfarenhet och menar att samtalsämnena ofta blir mer

djupa i ruset vilket gör att det också blir lättare att komma någon nära. Jessica är inne på

Axels linje och poängterar att man kan knyta många nya bekantskaper på en kväll ute men att

de oftast är ganska ytliga:

”Det är lättare att komma någon nära på det sättet att man blir mer öppen och man ska vara så kärvänlig men

samtidigt så vet man ju också  att det som händer…det är ju lite av en blåsa man är inne i när man druckit och

man vet ju att man bygger ingen nära vänskap på att träffas när man ständigt är berusad…man  vet ju att det är

väldigt tillfälligt men det är ju därför det kan vara så roligt… för man är ju så himla glad…”.

Peter berättar att alkohol vid ett tillfälle hjälpt honom att sörja över en väns död. Att ruset kan

förlösa känslor man behöver få ur sig. Peter tror inte att alkohol kan hjälpa en att hålla tillbaka

känslor eftersom man överlag blir mer känslosam i ruset. Att känslor blir starkare i ruset är

något som flera påpekar. Jessica menar att alkoholruset gör att man får mycket mer känslor
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för alla och tar som exempel upp en dålig parrelation som i ruset kan upplevas som mycket

bättre och mer känslofull än den kanske egentligen är.

3.3.5 Att släppa på kontrollen

Att släppa på kontrollen och spärrarna är något som många uppskattar i lagom doser. Axel

betonar vårt behov av att vara oansvariga under ordnade former och Klara berättar att hon

tycker det känns jätteskönt att tappa kontrollen. Klara berättar hur det exempelvis kan kännas

häftigt och kul att bara skrika rakt ut på gatan när man är berusad men att det samtidigt finns

gränser för vad som känns okej:

”…det är jätteskönt (att tappa kontrollen)… om det inte går för långt…man kan skrika rakt ut på gatan till

exempel som man kanske aldrig gjort annars…och man  tycker liksom att det var väl häftigt…men till en viss

gräns…för man vet ju ändå vad man gör…”.

Peter menar att artighet och regler överlag försvinner i ruset och Jacob tror att man i ruset

släpper lite på sina hämningar, vilket gör att man är mer ärlig och därmed både gör och säger

saker man inte skulle sagt i nyktert tillstånd. Jessica tror dock att viljan att släppa på spärrarna

och förlora kontrollen till viss del är åldersbetingat. Hon betonar vikten av att lära sig att hålla

på spärrarna och menar att hon numera beter sig ungefär likadant när hon är berusad som när

hon är nykter. Klara poängterar att hon trots att hon uppskattar känslan av mer ansvarslöshet,

mindre kontroll och färre spärrar alltid har koll på vad hon gör och därmed aldrig kan skylla

på ruset. Hon menar att hon innerst inne trots allt alltid är medveten och vet vad hon bör eller

inte bör göra. Däremot tror Klara att vissa saker händer lättare i berusat tillstånd än i nyktert,

till exempel att strula med någon, men att det i så fall är något hon egentligen vill även om

ruset underlättar själva processen.

3.3.6 Att drömma sig bort

Klara berättar att hon gärna fantiserar eller drömmer sig bort i ruset. Tankarna om att göra

något annat, att resa bort och strunta i det som upplevs som jobbigt realiseras i ruset:

”…man kan ju känna att åh, jag bara åker iväg nu, jag åker någonstans och det här runtomkring

försvinner…man ser bara att man åker iväg och skiter i allt…det brukar väl inte vara så att man verkligen sätter

sig på tåget och åker iväg men det är ju kul…det är lättare att fantisera…”.
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Jacob berättar att han under förfesten eller på puben kan börja drömma och få visioner om

livet och framtiden medan han på klubben och dansgolvet inte har några liknande funderingar

utan befinner sig helt i stunden.

Jacob upplever att de fysiologiska drifterna blir starkare i ruset men är dock ej av

uppfattningen att det handlar om att släppa på sina hämningar:

”…jag tror att det är rent fysiologiskt, man blir kåt och hungrig, inte så mycket att man släpper på sina

hämningar och vågar släppa fram det där djuret man har inom sig…det är för mycket Freud över det…”.

Jacob upplever även att samtidigt som alkoholen gör honom väldigt uppåt och närmast

”speedad” så kan han bli väldigt trött, vilket han uppfattar som lite paradoxalt.

3.4 Funktion

3.4.1 Syften med att dricka alkohol

Varför dricker man alkohol? Vad är det man eftersträvar eller vill uppnå?

Att bli glad och avslappnad och att träffa folk är det huvudsakliga syftet med att dricka enligt

de intervjuade. Att för en stund kunna koppla bort eventuella bekymmer eller bara komma

bort från vardagen är en av alkoholens viktigaste funktioner. Samtidigt är man noga med att

poängtera att man inte bör dricka i syftet att trösta sig om man är verkligt deppig utan mer

som ett sätt att komma bort lite, ha kul och umgås socialt.

Axel beskriver vad det är i alkoholruset han eftersträvar så här:

”…det jag eftersträvar är väl mer social kontakt… mer utåtriktad social aktivitet med andra människor…och lite

att komma bort från verkligheten givetvis…det är lite kung för en dag…och sen dan därpå är man inte så mycket

kung längre…”.

Och Linda beskriver varför hon dricker så här:”…det första jag skulle säga om någon frågar varför jag

dricker så skulle jag svara att jag gör det bara för att det är så himla roligt…och man lever ju lite för att ha

roligt…”.

Peter tycker att alkohol fyller en viktig social funktion på fester eller liknande tillställningar.

Han betonar dock att det inte behöver vara ruset i sig som gör det lättare att prata med andra
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då alkoholens närvaro ofta räcker för att folk ska slappna av. Peter menar att folk lätt blir

misstänksamma och känner sig obekväma inför någon som inte dricker men att det egentligen

kan räcka med att stå med samma drink hela kvällen. Peter tillägger att det även kan kännas

lite dumt att stå med ett glas vatten på en fest om någon frågar vad man dricker. Peter menar

att han inte behöver alkohol för att vara social med folk han inte känner så väl men att han kan

tänka sig att många andra dricker av den anledningen. Även Jessica är inne på Peters

resonemang att det inte så mycket är ruset i sig som sammanför människor utan att det bara

blivit så att alkohol är sammankopplat med att man träffar folk. Jessica tror dock att det finns

de som dricker för att våga mer och menar att ju osäkrare man är desto större är risken att man

använder sig av alkohol i syftet att våga ta initiativ till nya kontakter. Jessica menar dock att

ruset kan få sådana konsekvenser även för henne:

”Någonting som man nästan inte vågar när man är nykter kanske man vågar när man har druckit lite…men

liksom på ett hövligt sätt om det till exempel handlar om att gå fram och prata med en kille…fast jag tror att jag

beter mig ganska så likt när jag är nykter som när jag är berusad…”.

Även Jacob menar att ruset kan underlätta om man vill ta kontakt med en tjej man är

intresserad av. Han poängterar dock att det inte är helt riskfritt:

”…om man är intresserad av en tjej så kan det vara lättare att ta den kontakten och börja prata om något när

man är berusad men samtidigt så känner man att man inte riktigt är sig själv… och så oj, jag är nog för

berusad…då gör man inte det intrycket man hade velat…det kan vara en nackdel för det man säger och gör

visar inte vem jag är…”.

Jessica poängterar att hon hade tyckt att det vore jättetrevligt att gå på en fest utan alkohol

men menar att chanserna för en lyckad fest är större om alkohol serveras eftersom folk

överlag har svårt för att släppa på sig. Alkoholen behövs för att folk ska bli avslappnade och

öppna och inbjuder till nya bekantskaper. Det blir liksom mer naturligt att gå ifrån sin lilla

umgängeskrets och börja prata med nya människor. Att alkohol öppnar för nya bekantskaper

på ett enklare och naturligare sätt är något som samtliga intervjuade tar upp som en av

alkoholens centrala funktioner.

Klara berättar att hon får bättre självförtroende och känner sig mer nöjd med sitt utseende när

hon druckit lite. Även Jacob beskriver hur självförtroendet stärks i ruset och hur han ibland

nog tror lite mer om sig själv än vanligt och därför kanske framhäver sig själv mer. Peter
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berättar att han drack mer när han var yngre, troligtvis därför att han var osäker och alkoholen

fyllde funktionen att han blev mer självsäker. Idag känner han sig dock så säker att han inte

behöver alkoholen på det sättet längre.

Peter berättar vidare att alkohol ibland kan användas som ursäkt för något man gjort. Om

alkohol varit med i bilden så vet att man har något att skylla misslyckandet på. Kanske kan

det även innebära att man vågar ta chansen att lyckas: ”…sen kan man faktiskt använda det (ruset)

som en ursäkt inför andra …för jag var faktiskt full…det är faktiskt så…och det vet jag att man tänker också när

man är full…man vågar kanske lyckas i vissa fall…”.

Axel betonar vårt behov av att vara oansvariga och menar att ruset fyller en viktig funktion

här. Han menar att vi alla ibland vill bete oss oansvarigt och utan begränsningar men att detta

måste ske på ett relativt ordnat sätt och då är alkoholen ett sätt att få utlopp för detta behov:

”Det är skönt att vara oansvarig…ingen vill ju ta ansvar så då får man institutionalisera det här på något sätt…

för ingen kan ju gå runt och vara oansvarig alltid för då hamnar man ju någonstans där man inte vill vara…

man måste ju ta ansvar för sitt liv och vad man gör så man kommer framåt och utåt och får det man vill ha och

göra det man vill…men ändå så har man ett behov av att vara oansvarig så då får man ju kanalisera det på

något bra sätt…”.

Även Peter tror att det många strävar efter i ruset är just att man kan bete sig annorlunda, att

artighet och regler överlag tonas ner. Jacob uttrycker det så att man skiter lite i hur man

uppfattas och beter sig och Klara beskriver det sköna med att tappa kontrollen och bara skrika

rakt ut på gatan (se ovan). Linda berättar att hon någon gång när hon inte druckit så mycket

kommit på sig själv på dansgolvet med att reflektera över vad hon håller på med och tänkt på

hur fånigt det hela måste framstå men att hon i berusat tillstånd mest skrattar åt sig själv och

tänker att det gör detsamma. Jacob berättar hur ruset fyller funktionen att han vågar släppa

loss på dansgolvet och att han därför ofta dricker mer på en klubb än på puben:

”jag kan känna att det ibland kan krävas en viss mängd alkohol för att våga släppa loss på dansgolvet…jag

dricker nog mer om jag vet att jag ska gå ut och dansa än om jag sitter på en pub och bara har trevligt och

snackar…”.

Även Peter talar om rusets förmåga att komma in i och uppleva musiken bättre på en klubb,

även om det inte nödvändigtvis innebär att han dansar bättre berusad. (se ovan). För Axel



29

fyller alkoholen en särskild funktion när han spelar med sitt band. Ruset hjälper till att uppnå

den rätta känslan och gör spelningen mycket roligare: ”…alkohol sätter igång något i just den

situationen…det är så förknippat med att spela att det nästan inte går att skilja dem åt…det är inte lika roligt att

spela nykter…det går men det är inte alls samma sak…”.

Att det är lättare att knyta nya kontakter med hjälp av alkoholen har vi redan varit inne på.

Klara, Jacob och Linda är alla mer eller mindre inne på att man i ruset kan fördjupa en

relation eftersom det i vissa sammanhang kan vara lättare att prata mer öppet och personligt.

Man går djupare in på saker och kommer därmed varandra närmre. Samtidigt menar man att

det mer kan bli en konsekvens av drickandet och inte syftet. Axel betonar att man varken är

ärlig eller sig själv i ruset vilket gör mötet människor emellan relativt ytligt. (se ovan). Även

Jacob är inne på att man inte riktigt är sig själv i ruset men menar samtidigt att man kan vara

mer ärlig och rättfram efter lite alkohol.

”…om man redan lärt känna varandra då kanske man kan våga öppna sig ett snäpp till om man dricker

alkohol… men alltså jag tror att det lätt blir lite fel…ibland kan det hjälpa till att förlösa en själv…man vågar

säga det som man faktiskt tänker på och skulle vilja säga till henne…”.

3.4.2 Olika typer av rusupplevelser

De intervjuade dricker som tidigare nämnts huvudsakligen när de ska ut på klubb/nation eller

på fester men även ibland till middagen eller vid mer formella tillställningar och menar att

alkoholen då fyller en lite annorlunda funktion. Klara och Jacob dricker ofta vin till maten när

de är hemma hos sina föräldrar och Klara berättar hur hon då skärper till sig för att inte

framstå som påverkad medan hon på förfesten med kompisarna ibland känner sig berusad och

beter sig därefter efter bara någon klunk vin. Både Jacob och Klara poängterar att det är

trevligt att dricka till middagen vid mer festliga tillfällen och att det hör till. Jessica beskriver

att hon ibland kan tycka att det känns jobbigt att bli serverad alkohol vid mer formella

sammanhang eftersom hon då inte eftersträvar ruset utan vill ha full kontroll över sig själv och

kunna konversera och bete sig på ett passande sätt. Hon menar dock att man oftast kan lägga

band på sig, vilket gör att rusupplevelsen blir annorlunda än hur den hade blivit på en mer

informell fest. Även Linda är inne på att rusupplevelsen till stor del handlar om vilken

inställning och vilka förväntningar man har på kvällen:

”…man kan nog anpassa sig ganska mycket efter var man är när man dricker. Är man på en förfest så är det

meningen att man ska känna av det ganska fort och allt ska bli så himla kul och då tror jag att det blir det
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också…det har nog ganska mycket med psyket att göra…och sen när man sitter på en restaurang så är det inte

meningen att man ska bli kalas efter två glas vin…”.

Jacob är dock lite skeptisk till tanken att man kan styra över rusupplevelsen i så stor

utsträckning och menar att ruset i sig väcker vissa drifter och känslor. (se ovan). Han menar

dock att det är självklart att man beter sig på olika sätt i olika sammanhang, oavsett

berusningsgrad, och därmed blir upplevelsen ej den samma.

”…att ruset skulle sitta i huvudet…jag är lite skeptisk till det där…jag tror inte att man kan smita ifrån

berusningen… man är så berusad som man är….sen är det självklart att man upplever det olika i olika

sammanhang…”.

3.5 Betydelse

P å frågan hur viktigt alkohol är och vad det betyder för de intervjuade säger samtliga att de

skulle kunna avstå om det var nödvändigt men så länge en sådan situation ej dyker upp så ser

de ingen mening i att frivilligt avstå.

Linda betonar att hon skulle tycka det var tråkigt om hon var tvungen att avstå från alkohol i

framtiden:

”..det skulle ju kännas tråkigt (att avstå från alkohol) för det är ju ändå så att har det gått en lång tid och man

inte varit ute och festat så mycket… då kan man verkligen längta efter att få gå ut och dricka och bara ha kul

och slappna av…men visst, det är ju inte så himla bra har man hört…men ändå…man lever bara en gång…fast

fick man höra att dricker du en gång till så kommer du att dö…då skulle man ju inte göra det…”.

Jacob vill inte heller gärna avstå från att dricka även om alkohol upplevdes som viktigare för

några år sedan då han var ny i Lund och drack mer:

”…det är ju mycket i studentkulturen som bygger på alkohol och det tyckte man ju var häftigt när den världen

var ny…men nu har man testat det och det var kul men…jag kan nog bortse från de större mängderna nu men att

bortse från det helt skulle kännas lite onödigt…för det är ju ändå en av livets njutningar som jag tycker är

väldigt trevlig…”.

Även Jessica, Linda och Axel poängterar den lite speciella alkoholkulturen i Lund. Jessica

förklarar sin alkoholkonsumtion med att studenttiden skiljer sig från livet i övrigt vad gäller
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festande: ”…man får ju tänka på att man är student…det är ju knappast en normal alkoholkonsumtion över en

livscykel men det är ju en ganska speciell alkoholkultur när man studerar…”.

Axel berättar att han i början av sin tid i Lund var väldigt delaktig i studentlivets

alkoholkultur och festade betydligt mycket mer men att han nu mest stör sig på det

studentikosa supandet, vilket han upplever som jobbigt.

Klara menar att hon egentligen inte tycker att det är så viktigt med alkohol och att det inte

vore en jättesvår grej att avstå men att det ändå vore lite synd eftersom hon uppskattar

alkoholens sociala funktioner:

”…det här att gå ut och bara supa sig full det kan jag nog klara mig utan…men det är ändå en bra social grej

och om man inte har några problem med det varför ska man inte göra det då…jag skulle nog inte låta bli att

dricka…det skulle nog krävas en ganska stark anledning till det…”.

Jessica betonar att hon inte tycker att alkohol är så viktigt i sitt liv även om hon går ut och

festar mycket. Jessica menar att hon inte är någon livsnjutare av vin och att hon hade fått ut

lika mycket av de hon träffar och umgås med även om alkohol inte funnits med i bilden och

tror därför inte att alkohol har en så stor betydelse för henne.

Axel berättar att han hade tyckt att det vore trevligt om alla avstod från alkohol eftersom man

då skulle hitta nya sociala former för att umgås. Han avslöjar att han har en liten dröm om ett

alternativt ställe där man går ut nykter men det ändå är naturligt att man träffar nya människor

och inte bara umgås i den lilla umgängesgruppen. Axel menar dock att det är svårt att gå ut

helt nykter idag eftersom så mycket är uppbyggt runt alkohol och att det blir lite antingen eller

eftersom man inte gärna går ut en lördagskväll om man inte vill dricka.

Enligt Axel behöver man få vara lite oansvarig ibland (se ovan) och här fyller därför

alkoholen en viktig funktion som han inte skulle vilja vara utan:

”…jag skulle tycka det var tråkigt om jag inte hade alkohol faktiskt…då vet jag inte vad jag skulle göra på

lördagskväll…det skulle inte vara kul att gå runt och kolla på andra som är skitpackade och beter sig

oansvarigt. Då skulle man ju tvinga sig själv till att vara oansvarig fast hela ens psyke säger åt en att det här

kan du ju fan inte göra…det är ju skitjobbigt…då känner man ju sig bara ännu sämre…”.



32

Både Peter och Klara har tidigare haft funderingar på att avstå från alkohol. Peter höll upp

med drickandet i en tid men började relativt snart igen. Främsta anledningen till att Peter

försökte dra ner på alkoholen var att han ville dra ner på kalorierna i rädsla för att gå upp i

vikt. Klara däremot kallade sig själv nykterist ett tag eftersom hon tyckte det var onödigt att

dricka och dessutom hade en pojkvän med svåra alkohol- och drogproblem.

Peter betonar att det kan vara viktigt att dricka när man träffar nya människor eftersom det är

vid första mötet man skapar sig en bild av en person och man vill ju inte framstå som alltför

hälsosam:”…när man inte träffat folk innan är det nog viktigt (att dricka) för då får ju folk en bild av en…då

framstår man ju som hälsosam om man inte gör det…”.

Både Peter och Jacob berättar att de drack mer när de var yngre och att alkoholruset då

upplevdes som viktigare. Även Axel berättar att han festat mer tidigare men att andra mer

betydelsefulla saker numera tar upp hans tid och omöjliggör alltför mycket festande. Peter tror

att alkohol var viktigare för honom när han var yngre eftersom han då var osäker på sig själv:

”..förr så krävdes det dem ölen…jag vet inte om det beror på mognadsprocessen eller om man vant sig av vid

det där att man måste ha alkohol  för att…förr var jag väldigt osäker på mig själv och då blev det att jag drack

mer…”.

3.6 Problematisk konsumtion

Hur mycket eller hur ofta kan man dricka utan att det uppfattas som ett problem? Vad är

egentligen en problematisk alkoholkonsumtion?

Att ha kontroll över sitt drickande och sig själv i ruset är, enligt de intervjuade, mycket viktigt

för att konsumtionen inte ska uppfattas som problematisk.

Jessica beskriver vikten av att ha kontroll över sitt beteende när man druckit så här:

”…problematisk alkoholkonsumtion är ju när man tappar kontrollen över hur man beter sig när man

dricker…och kanske också hur ofta, men det beror ju mycket på hur man är uppfostrad…i min familj är det till

exempel inte normalt att dricka varje dag…men framförallt tycker jag det handlar om man överhuvudtaget är

medveten om hur man beter sig…så länge man kan hålla sig inom ramarna för vad som anses vara ett hövligt

beteende så anser jag inte att det är problematiskt….”.
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För Peter har det definitivt blivit för mycket om man är så berusad att man tappar balansen

och vinglar runt men betonar att drickandet även kan vara problematiskt när man förknippar

en viss aktivitet med alkohol och ej kan delta eller gå dit utan att dricka.

För Axel handlar problematisk alkoholkonsumtion om att inte kunna kontrollera sitt

drickande, när drickandet har blivit ett tvång:”…när man egentligen är beroende…när det blivit ett

tvång och ett problem för att man måste (dricka)…när det fyller en funktion jag inte har kontroll över…”.

Något som både Jacob och Linda anser vara problematiskt är om man dricker själv, i

ensamhet. Linda menar att hon skulle bli rädd för sig själv om hon kom på sig med att öppna

en flaska vin framför teven. Hon tror att hon till och med skulle ha svårt för att ta en cider

medan hon gjorde i ordning sig inför kvällen eftersom det skulle kännas konstigt. Jacob

betonar att han aldrig skulle dricka i ensamhet för att på så sätt söka tröst eller ta en

återställare eftersom det är något han förknippar med problematiskt drickande.

Även Jessica tror att hon skulle bli rädd för sig själv om hon började dricka ensam eftersom

alkohol är så starkt förknippat med umgänge:

”…jag skulle nog bli lite rädd för mig själv om jag började dricka alkohol när jag var själv för då fyller det

absolut ingen funktion för mig…de få gånger jag har gjort det har det känts lite läbbigt för till 99,9% är det

förknippat med att man umgås med i alla fall någon…”.

Att avgöra hur stor mängd eller hur ofta det är okej att dricka är dock än mer individuellt. Här

skiljer sig de intervjuade ganska mycket i sina svar. Jessica menar att det är stora skillnader på

vad som anses normalt beroende på sammanhanget och var i livet man befinner sig: ”…i

studentkulturen är det helt accepterat att dricka tre gånger i veckan men skulle en yrkesarbetande gå ut och

festa tre gånger i veckan så tror jag knappast att det skulle anses särskilt normalt…”.

Peter menar att en person som dricker sig berusad varje vecka har en problematisk

konsumtion och om man dricker upp till tre gånger i veckan så ligger man definitivt i

farozonen: ”någon som dricker varje vecka…det är på gränsen till alkoholism…om man går ut onsdag,

torsdag och lördag är definitivt i farozonen enligt mig…”.

Linda tycker att drickandet är problematiskt först när man går ut varje torsdag, fredag och

lördag och alltid dricker sig redlöst berusad och kanske inte kommer ihåg vad man gjort eller
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hur man kommit hem och Jessica poängterar att även om man bara dricker en gång i månaden

men alltid blir kanonfull och till exempel somnar på en parkbänk så är också det problematisk

alkoholkonsumtion.

Klara menar att det som utmärker någon som har problem med alkoholen är att de helt enkelt

inte kan sluta dricka. Om tillgången finns kan de inte förmå sig att sluta och har ingen koll på

sig själva eller vad de gör.

Jessica vill skilja på problematisk konsumtion och alkoholism som enligt henne är en

sjukdom och ett beroende. Hon betonar att man kan ha ett problematiskt förhållande till

alkohol utan att vara beroende och alkoholist. Alkoholism är, enligt Jessica, när man måste ha

alkohol för att orka leva: ”…om man måste ha alkohol för att orka stiga upp och för att orka genomföra en

dag…om du inte kan genomföra dina vardagliga sysslor utan att vara mer eller mindre full hela tiden…”.

I övrigt tror Jessica att den farligaste fällan för att fastna i alkohol är om man känner att man

behöver dricka för att passa in i en social grupp och om man använder alkohol som ett verktyg

för att bli någon annan.
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4. Analys och Slutdiskussion

4.1 Analys

Då uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka det upplevda alkoholruset och dess

funktion och betydelse kommer analysens fokus ligga på rusupplevelsen och inte på de

beskrivna alkoholvanorna. Jag ska dock inleda med att kommentera de intervjuades

alkoholvanor med hjälp av tidigare forskning inom området.

Sundboms (1992) enkätundersökning av 600 studenter i Uppsala visade att de studerande

både konsumerade och berusade sig i större utsträckning än normalbefolkningen i samma

åldersintervall (20-29 år). Studien visade att 15 % av studenterna berusade sig en gång i

veckan eller oftare och att rusfrekvensen bland männen var högre än bland kvinnorna. Det

visade sig även att de yngre studerande drack mer än de äldre. En klar majoritet av de

studerande drack i större sällskap med vänner och bekanta. Bara 2 % uppgav att de vanligen

dricker alkohol ensamma. Studien visade även att de äldre studerande ofta konsumerade

alkohol i hemmiljö medan de yngre drack mest i nationsmiljö. Här kan man finna likheter

med min studie där samtliga intervjuade främst dricker i sällskap med andra och där flera

uttrycker ett tydligt avståndstagande mot att dricka ensamma, vilket skrämmer dem då de

förknippar det med en problematisk alkoholkonsumtion. Vad gäller könsskillnader kunde jag i

min studie inte finna några uppenbara skillnader i alkoholkonsumtion mellan kvinnor och

män, vilket jag inte heller var ute efter. Det kan dock konstateras att männen i min

undersökning ej drack sig berusade oftare än kvinnorna, vilket skiljer sig från Sundboms

studie och kanske den allmänna bilden.

Hur upplever vi egentligen alkoholruset? Vad händer med oss, våra känslor, och vad gör vi i

ruset som vi inte gör annars? Samtliga intervjuade berättar att sinnesstämningen förhöjs i

ruset, de blir glada och socialt utåtriktade samtidigt som de känner sig mer avslappnade.

Tidigare forskning visar att just dessa känslor är de vanligt förekommande konsekvenserna av

alkohol (Leissner 2002, Hauge & Irgens-Jensen 1990, Leissner 1997 m.fl.). I vilken

utsträckning vi har att tacka alkoholens kemiska substans eller våra kulturella förväntningar

för dessa känslor av vällust beror dock på vilket perspektiv man väljer att se det ur. Troligt är

dock att flera faktorer spelar in, såsom förväntningar, sammanhang, sinnesstämning och

alkoholens kemiska substans. Enligt Löfgren (1972) spelar sinnesstämningen före
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alkoholintaget stor roll eftersom ruset ofta förstärker den rådande sinnesstämningen. Löfgren

menar även att uppträdandet under ruset är beroende av individens personlighet och att det

som kommer fram under berusningen är sant i den meningen att det finns hos individen även

som nykter men att dessa sidor ofta förnekas eller hålls dolda i vardagen. Samtliga utom

Jacob menar dock att man nästan alltid blir glad efter några glas oavsett om man varit lite låg

innan, vilket inte överensstämmer med ovanstående teori. Jessica är inne på sammanhangets

betydelse för rusupplevelsen medan Jacob är skeptisk till resonemanget om att ruset skulle

sitta i huvudet. Han menar att ruset har en viss inneboende verkan som får oss att göra och

känna på ett visst sätt även om sammanhanget självklart påverkar. Enbart Jacob betonar att

sinnesstämningen före alkoholintaget ofta förstärks vilket kan resultera i att man bara blir mer

deppig när man druckit.

Lind (1998) menar att alkoholruset förtydligar det mänskliga och gör oss synliga som vi

egentligen är, vilket både skrämmer och fascinerar oss. Jacob är inne på resonemanget om att

vi blir mer ärliga i ruset, säger vad vi menar och struntar i hur vi framställs. Samtidigt är både

han och Axel inne på att man, trots att  begränsningarna släpps, inte riktigt är sig själv. Det är

lite av ett skådespeleri, enligt Axel, och Jacob menar att det kan kännas fel att ta den första

kontakten med någon man vill lära känna i berusat tillstånd eftersom han i ruset inte visar vem

han egentligen är. Jacob menar även att han inte tror att man blir mer sexuellt intresserad i

ruset på grund av att hämningar släpper utan för att alkoholen faktiskt har den inverkan rent

fysiologiskt. Rusupplevelsen är dubbel i den bemärkelsen att samtidigt som man släpper lite

på begränsningar och kontroll så upplever man att man inte riktigt är sig själv. Axel beskriver

det som en blandning av den nakna sanningen och än mer skådespel än i vardagen. Kanske

kan man se det som att vårt civiliserade jag, de normer och regler vi lärt oss, är en stor del av

vårt sanna jag. Samtidigt som vi kan uppskatta att vara lite oansvariga och galna för en kväll

så känner vi egentligen inte igen oss själva i våra nya roller vilket gör att vi inte känner oss

ärliga mot oss själva. Samtidigt som vi uppskattar att förlora kontrollen och att släppa lite på

våra begränsningar så måste även detta ske kontrollerat, det finns tydliga gränser för vad som

är accepterat, även i ruset. Flera av de intervjuade framhåller vikten av att behålla kontrollen

och inte bli alltför förändrad i ruset. Det ska inte märkas alltför tydligt att man druckit och

man ska definitivt inte behöva ruset för att, som Jessica uttryckte det, bli någon annan eller för

att ha kul. MacAndrew & Edgerton (1969) beskriver alkoholruset som ett tillstånd där vi kan

släppa på de regler och normer som genomsyrar vårt samhälle. Den berusade upplever sig

själv som fri från hämningar och självkritik och den ökade spontaniteten möjliggör en ökad
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frihet att handla på ett sätt som annars varit omöjligt. Den berusade upplever att han ”sitter på

toppen av världen” och vågar stå över normer och regler som begränsar honom i vardagen.

Detta tillstånd har likheter med Turners liminalitet (1979) som kännetecknas av frånvaron av

normer, sociala strukturer och hierarkier och kan ses som ett uttryck för våra förtryckta begär

och Leissner (1997) beskriver alkoholruset som ett ”parantesbeteende”  där annars

tabubelagda handlingar blir accepterade eftersom vi tar ”time-out” från rådande normsystem

och regler. Dessa tillstånd omgärdas dock av tydliga rituella ramar för att hålla det gränslösa

under kontroll, vilket tydligt gäller även för de intervjuade. Axel beskriver ruskänslan som att

”vara kung för en dag” och betonar behovet av att vara ansvarslös och släppa lite på

begränsningarna under relativt kontrollerade och ordnade former. Löfgren (1972) förklarar

vårt förändrade beteende med att vi med alkoholen har ett alibi för vårt handlande, något vi

kan skylla på. Peter medger att man kan använda alkoholen som en ursäkt för sitt handlande

inför andra, vilket kan innebära att man vågar mer i ruset. Klara hävdar dock bestämt att hon

aldrig skulle kunna skylla på alkoholen eftersom hon upplever det som att hon alltid har

kontroll över sig själv i ruset och Jessica menar att det är viktigt att hålla sig inom gränserna

för vad som är accepterat när man är berusad och att hålla på eventuella spärrar, vilket är

något man lär sig med åren.

Att komma bort från vardagens rutiner och morgondagens måsten och borden är något som

flera av de intervjuade betonar starkt. Känslan av att i ruset kunna koppla bort morgondagen

och gårdagen och bara ha roligt uppskattas mycket. Att för en stund bli fri från vardagens

problem och därmed se mer optimistiskt på situationen upplevs som något eftersträvansvärt.

Problem upplevs som mindre efter några glas vin och man tar det mesta med en ”klackspark”.

Nukänslan är stark och omvärlden ter sig enklare och mer lätthanterlig. Klara menar att hon

får ljusare syn på livet i ruset och ser möjligheter på ett annat sätt. Det är lättare att drömma

sig bort och fantisera och alternativet att bara resa iväg och göra något helt annat känns inte så

omöjligt. Enligt ett existentiellt perspektiv på alkoholruset fyller ruset funktionen att det

suddar ut gränserna mellan vår vardagliga verklighet och den fullkomliga verkligheten som vi

med våra sinnen kan föreställa oss och därför alltid kommer att längta till. I denna alternativa

fullkomliga verklighet står alla vägar öppna och möjligheterna upplevs som oändliga. I ruset

justeras den vardagliga bilden av vår verklighet efter våra önskningar vilket innebär att

svårigheter och problem inte längre upplevs som oövervinneliga och nya möjligheter öppnas.

Nuet isoleras från tiden och frigörs från gårdagens misslyckanden och morgondagens krav

(Sjöstrand, 1989). Att få ett andhål i vardagen där man kan koppla bort det som tynger eller
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tråkar ut en upplevs som skönt och betydelsefullt för de intervjuade. Problem bagatelliseras

eller skjuts åt sidan för en kortare stund och man kan därmed uppleva nuet fullt ut. Tankar om

framtiden kan visserligen dyka upp men då inget känns omöjligt upplevs framtiden som ljus.

Majoriteten av de intervjuade kopplar i ruset bort morgondagen för att helt hänge sig åt

stunden medan två av de sex uppger att de händer att de får visioner om livet och framtiden

och ser möjliga alternativ till den vardag de befinner sig i. Norell & Törnqvists (1995) studie

visar även den på vår förmåga att under ruset tro på framtiden och trolla bort svårigheter.

Ruset ger en illusion om kommande lycka och framgång och man vågar tro på att ens

drömmar faktiskt kan förverkligas. Jacob är inne på detta resonemang och menar att han

ibland under en förfest eller något liknande sammanhang kan drömma sig bort och få visioner

om livet och framtiden. De unga i Norell & Törnqvists (1995) undersökning upplever även de

i ruset en ökad tro på den egna förmågan att nå sina livsideal och sina drömmars mål. Med

rusets hjälp får man en bekräftelse på att det liv man lever faktiskt är det ”goda livet”, vilket

legitimerar de livsval man hittills gjort.

Linda berättar att hon i ruset kan skratta åt sig själv och att hon i nyktert tillstånd är mer

medveten om hur hon framstår. På dansgolvet kan hon exempelvis komma på sig själv med

att reflektera över vad hon håller på med och hur otroligt fånigt det måste se ut. Är hon då lite

berusad kan hon istället helt enkelt skratta åt det dråpliga och släppa tanken. Just denna

förmåga att i ruset inte ta sig själv på alltför stort allvar, att för en stund kunna distansera sig

från sig själv och släppa tankarna på hur man uppträder och framstår, torde underlätta en

närvaro i nuet som i sig ger upphov till att man upplever och känner mer. Verkligheten

upplevs som mer verklig och sinnena öppnas än mer då frånvaron av tankar kring den egna

personen och svårigheter i stort gör en mer mottaglig för intryck (Leandoer, 1998). Sjöstrand

(1989) menar att vårt känsloliv är en förutsättning för att uppleva verkligheten och när vi

stänger inne och förtränger starka känslor får vi svårare att uppleva nuet och dess verklighet.

När vi med rusets hjälp frigör några av dessa hårt hållna känslor får det konsekvensen att vi

upplever verkligheten som mer levande, vilket kanske kan vara en möjlig förklaring till bland

annat Jacobs tankar om att han i ruset kan känna sig än mer närvarande och lyhörd. Att släppa

fixeringen på hur den egna personen framstår kan säkerligen vara en anledning till att vissa

känner sig mer självsäkra i ruset vilket även tre av de intervjuade berättar att de upplevt. Tron

på den egna identiteten ökar och man vågar tro på sig själv och sin framtid vilket gör att man

också vågar prova att lyckas trots risken för ett misslyckande. För de unga vuxna i Norell &

Törnqvists (1995) studie ger ruset, enligt författarna, en ökad tilltro på den egna identiteten
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vilket underlättar prövningen av denna ute på den offentliga arenan, klubben eller nationen,

samtidigt som ruset fungerar som ett alibi eller en ursäkt vid ett eventuellt misslyckande.

Både Pedersen (1998) och Hauge & Irgens-Jensens (1990) undersökning av upplevda positiva

konsekvenser av alkoholdrickande visar att de tillfrågade med rusets hjälp upplevde en större

kvickhet i dialogen med andra och att de kunde uttrycka sina känslor bättre. Andra

eftersträvansvärda konsekvenser som nämndes var; att få en mer positiv syn på livet, att lära

känna en person bättre, att lättare få kontakt med det andra könet samt att vara mindre rädd

för att umgås med andra. Samtliga effekter av alkoholen nämndes i min undersökning även

om den sistnämnde betonades mindre. Kanske är det lättare att konversera om allt mellan

himmel och jord samt uttrycka känslor då begränsningar och tankar kring den egna personens

framtoning släpps och man överlag har en mer lättsam och bekymmerslös inställning till livet

och omgivningen. Och kanske är det just det tillfälliga i situationen som uppmuntrar det

uppsluppna beteendet och de många, men ofta mer flyktiga, kontakter man får i ruset. Alkohol

är vanligt förekommande i sammanhang som till stor del kretsar runt att träffa någon eller få

någon typ av bekräftelse från det motsatta könet. De intervjuade betonar att den socialt

utåtriktade aktiviteten överlag ökar i ruset och de flesta exempel som beskriver detta handlar

just om kontakter med det andra könet. Detta torde tyda på att alkohol underlättar sökandet

efter en partner och därmed fyller en viktig funktion för många. Flera av de intervjuade menar

också att det kan vara lättare att ta första steget till en kontakt under påverkan av alkohol men

lika många betonar riskerna med att vara alltför berusad och inte riktigt sig själv.

Att alkohol ofta används som ett intimitetssökande medel är uppenbart även om de kontakter

som tas i ruset inte alltid blir särskilt djupa eller bestående. Leandoer (1998), Norell &

Törnqvist (1995) och Lalander (1998) betonar alkoholens gemenskapsbringande faktorer och

menar bland annat att grupptillhörigheten stärks med hjälp av ruset. De intervjuade berättar

hur de ofta blir mer positivt inställda till andra i ruset och hur positiva känslor ofta förstärks.

Då man blir mer känslosam tar man också lättare till sig någon och kan därmed uppleva en

större närhet. Vårt intresse för andra tycks öka med alkoholens hjälp. Vi blir mer öppna för

nya kontakter, mer frispråkiga om oss själva och vi tenderar att uppfatta andra mer positivt.

Om det beror på släppta hämningar, ökad självkänsla, en förhöjd sinnesstämning eller

inställning är dock svårt att säga och kan säkerligen variera från individ till individ.

Säkerligen ger ett ökat självförtroende och en viss kontrollförlust ett ökat välbefinnande i sig

vilket i sin tur möjliggör en mer öppen och positiv inställning till omgivningen och livet i
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stort. Samtidigt bör det påpekas att några av de intervjuade ibland lättare stör sig på andra i

ruset, vilket kan tyda på att man överlag kommer närmre sina känslor och att dessa förstärks i

berusat tillstånd.

Hur viktigt är då alkohol i de studerandes liv, vilken betydelse tillmäter man möjligheten att

berusa sig? Att det vore tråkigt om möjligheten inte fanns är samtliga överens om även om

man betonar att det inte är livsviktigt egentligen. Att det kändes viktigare att berusa sig för

några år sedan är något som återkommit i intervjuerna. Kanske behövde man alkoholen för att

stärka ett dåligt självförtroende i tonåren eller så upplevdes ruset mer spännande då det var

nytt. Att alkohol har en viktig social funktion är tydligt och man vill inte gärna riskera att

hamna utanför den gemenskapen. Samtidigt som man uppskattar alkoholens positiva sidor är

alkohol även förknippat med problem, brist på kontroll och svaghet. Man betonar vikten av att

kunna kontrollera sitt beteende i ruset samt att inte behöva alkohol för att må bra eller hantera

vissa situationer. Att dricka sig berusad är helt okej så länge man gör det i syftet att förhöja en

redan god stämning vid mer festliga tillfällen tillsammans med andra och inte för att trösta sig

själv. Det kan konstateras att de intervjuade har olika uppfattningar om hur ofta man kan

dricka utan att det uppfattas som problematiskt och att vad de anser vara normalt eller okej är

beroende av hur mycket de själva dricker och var i livet man befinner sig. Flera tar upp

studentlivets alkoholvänliga kultur som en förklaring till sin egna konsumtion och menar att

det kanske inte vore normalt att dricka samma mängder utanför studentkretsarna. Alla

studenter har dock inte likadana alkoholvanor vilket tycks avspegla sig i uppfattningen om

vad problematisk konsumtion är. Dricker man förhållandevis ofta tycks problematisk

konsumtion till stor del handla om hur man beter sig i ruset och i vilket syfte man dricker

medan den som dricker mer måttligt tenderar att fokusera på hur ofta man berusar sig.

Leissner (2002) redogör i sin studie av några mäns alkoholbruk för männens uppfattning om

var gränsen går, när det blivit för mycket. Samtliga män ansåg att gränsen var nådd när man

börjar bete sig konstigt i ruset men vad som uppfattas som konstigt är mycket individuellt.

Någon menade att gränsen går vid en vinare om dagen, en annan nämnde minnesluckor på

över en timme och en tredje ansåg att man gått för långt när man börjar prata illa om andra.

Flera av männen i Leissners undersökning visar, i likhet med min studie, en rädsla inför att

dricka i ensamhet, trots att det händer ibland, då man förknippar det med att gå över gränsen.

Ingen av de intervjuade i min undersökning uttalar någon rädsla över att själva vara i

farozonen vad gäller problematisk konsumtion även om de sinsemellan har olika inställningar

till var gränsen går och hur mycket som är normalt att dricka. Detta konstaterande tycks
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tydliggöra att värderingar kring alkoholvanor och vad som anses vara okej till stor del är

färgat av den egna konsumtionen och det man är van vid.

4.2 Slutdiskussion

Att vara öppen med varför man dricker och vad man får ut av det är säkerligen svårt för

somliga. Jag hyste därför inledningsvis viss oro för att mina respondenter inte skulle vara så

villiga att berätta om sina erfarenheter och att man skulle tona ner de positiva aspekterna av

drickandet. Jag blev därför positivt överraskad av respondenternas vilja att berätta om sig

själva och sitt förhållande till alkohol. Att alkohol är ett ämne som är relativt laddat med

värderingar och åsikter om vad som är rätt och fel är dock tydligt även om mina respondenter,

enligt min uppfattning, överlag verkar ha en relativt avspänd och öppen inställning till

alkohol. Att det finns ganska klara föreställningar om hur, när och varför man bör eller inte

bör dricka märktes tydligt då flera respondenter betonade att de själva egentligen inte behövde

alkohol för att ha roligt men att vissa andra säkerligen drack i vissa mer tvivelaktiga syften,

till exempel för att våga ta kontakter eller för att bli någon annan. Och samtidigt som man

betonar att ruskänslan i samband med utgång till viss del handlar om inställning och inlevelse

i stunden och att alkoholen i sig kanske inte är så viktig som man tror så är det få av de

intervjuade som går ut nyktra. Alkohol är mer eller mindre en självklarhet vid festliga

sammanhang. Att ruset kan upplevas olika från person till person är kanske inte så konstigt

och torde stödja tesen om att individens psykiska egenskaper och grundsinnesstämning

påverkar ruset och att det inte finns någon universell alkoholupplevelse utöver vissa givna

fysiologiska effekter. Jag tyckte personligen att det var mycket intressant att höra

respondenternas egna berättelser som visade på många likheter i rusupplevelsen men även

många olikheter. Att alkohol ger oss något vi eftersträvar är tydligt även om vi utan alkohol

säkerligen hade funnit andra vägar att tillfredsställa dessa behov på. Förståelse för de behov vi

med alkoholens hjälp söker tillfredsställa (eller skapar?) är av intresse, inte minst för att förstå

och kunna hjälpa den som har problem med sin alkoholkonsumtion, men kanske även för att

uppmärksamma oss själva på vad vi längtar till.
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5. Sammanfattning

Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka upplevelsen av alkoholruset för några studenter i

Lund och att försöka förstå vilken mening och funktion alkohol fyller i deras liv. Jag har

därför valt att studera alkoholruset ur ett fenomenologiskt perspektiv, baserat på individens

upplevelse, och inte med syftet att dra några generella slutsatser för studenter i allmänhet.

Huvudsakliga frågeställningar har rört rusupplevelsen och vilken funktion den fyller samt

vilken betydelse de studerande tillmäter alkoholen i sina livet. Jag har även frågat mig hur

man resonerar kring problematisk alkoholkonsumtion och var gränsen mellan accepterat och

problematiskt alkoholbruk går. För att få svar på dessa frågor har jag intervjuat sex studenter

vid Lunds Universitet, tre män och tre kvinnor. Respondenterna har under intervjuerna fått

berätta om sina upplevelser och tankar kring ovanstående teman som jag sedan presenterat,

jämfört och tolkat med hjälp av tidigare forskning.

De intervjuade studenterna dricker främst alkohol vid mer festliga tillfällen och oftast i

samband med utgång på nation/klubb eller på privatfester. Det händer att man dricker alkohol

till maten, exempelvis när man är på besök hos föräldrarna, på restaurangen eller till

middagen med vännerna, men de tillfällena är i minoritet jämfört med ovanstående. En

majoritet av de intervjuade känner alltid av ett rus när de dricker, vilket också oftast är det

huvudsakliga syftet med att dricka. Samtliga dricker främst alkohol tillsammans med flera

andra och det är mycket sällan som man dricker i ensamhet, vilket ofta förknippas med en

problematisk konsumtion. Samtliga berättar att sinnesstämningen förhöjs i ruset, man blir

gladare, mer pratsam och socialt utåtriktad. Vardagen kopplas i ruset bort för en stund och

eventuella bekymmer och problem ter sig mindre viktiga. Man träffar nya människor, knyter

nya bekantskaper (om än ofta tillfälliga) och är helt inriktad på att ha roligt och koppla bort

gårdagen såväl som morgondagen. Livet och människor i ens närhet framstår oftast i en mer

fördelaktig dager, man uppskattar och känner mer för andra och två av de intervjuade ser mer

positivt på framtiden och sina egna möjligheter. Enligt några av de intervjuade stärks

självförtroendet i ruset och man bryr sig inte heller lika mycket om hur man framstår inför

andra. Kanske är det, och fenomenet att man kan skylla på alkoholen vid eventuellt

misslyckande, en av anledningarna till att det är lättare att ta nya kontakter. Att få vara

oansvarig och få släppa lite på begränsningar och kontroll för en stund uppskattas av flera

samtidigt som någon påpekar vikten av att inte tappa kontrollen. Samtidigt som man upplever

dessa effekter av alkoholen betonar flera av de intervjuade att det även handlar mycket om
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inställning och vad man själv gör det till. Kanske är ruset i sig inte så viktigt, menar någon.

Att inte gå för lång, att hålla sig inom gränsen för vad som uppfattas som acceptabelt är

viktigt även när man är berusad. Att helt förlora kontrollen och att dricka sig så pass berusad

att man inte kan ta hand om sig själv eller inte minns vad man gjort anses vara ett

problematiskt drickande. Även att dricka i ensamhet eller som tröst ses med skepsis av flera.

Åsikterna om hur ofta man kan dricka utan att man uppfattar det som problematiskt går dock

isär, någon tycker att den som dricker sig berusad varje vecka har problem medan en annan

menar att det är helt okej att dricka sig berusad flera gånger i veckan så länge man inte

förlorar kontrollen och inte går över gränsen. Flera betonar studentlivets speciella

alkoholkultur och menar att det som uppfattas som okej här kanske inte är okej i andra

sammanhang. Alkohol är för de intervjuade främst ett medel för att ha roligt och koppla av.

Ingen kan i nuläget tänka sig att avstå helt från alkohol även om två av de sex tidigare haft

sådana funderingar och kortare uppehåll. Samtidigt som man betonar att alkohol inte är

livsviktigt och att det inte vore något större problem att avstå om man var tvungen, anser

ingen att det i nuläget finns några skäl att avstå. Alkohol är starkt förknippat med socialt

umgänge och någon påpekar att det vore tråkigt att helt avstå eftersom man då inte vore lika

delaktig i den sociala gemenskapen och en annan framhåller behovet av att ibland få vara

oansvarig och släppa på kontrollen.
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Intervjumall                                                                                                Bilaga 1

Bakgrund

- ålder, uppväxtort, hemförhållanden (föräldrars yrke etc.), gymnasieprogram,

universitetsstudier, ev. fritidsintressen.

Alkoholvanor

- i vilka sammanhang

- ensam eller tillsammans med andra

- hur ofta

- vilken typ av alkohol

- hur mycket

- dricker du dig berusad

Ruset

-    beskriv rusupplevelsen:

- effekter på beteendet

- känslomässiga effekter

- skillnader i rusupplevelsen /olika typer av rus i olika sammanhang

Funktion

- vilka funktioner fyller ruset för dig

- viktigaste funktionen – varför

- olika funktioner i olika sammanhang

- i vilket sammanhang upplevs ruset viktigast

Betydelse

- hur viktigt är alkohol i ditt liv just nu

- främsta motiv

Problematisk konsumtion

-    vad är problematisk konsumtion för dig
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