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ABSTRAKT  

Författare: Johanna Nilsson 

Titel: Den sociala drycken alkohol – En kvalitativ studie om alkohol 

i vardagliga sammanhang 

Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp 

Handledare: Eva Fasth  

Sociologiska institutionen, vårterminen 2012  

 

Alkohol är ständigt närvarande i samhället och det förknippas med 

både glädje och elände. I den svenska kulturen är alkohol ofta 

något självklart och förgivettaget i flera sociala sammanhang. 

Uppsatsen tar inte ställning varken för eller emot alkohol, utan 

tyngdpunkten ligger på hur och i vilka sammanhang alkohol 

konsumeras och uppmärksammas. Uppsatsen ämnar att studera 

vilken roll alkohol spelar i sociala situationer och vad våra 

föreställningar och förhållande får för konsekvenser.  

Det här är en kvalitativ studie som innefattar åtta enskilda 

intervjuer med kvinnor och män i åldrarna 20-34 år som i 

varierande grad konsumerar alkohol.  

Då uppsatsen behandlar alkoholens särställning i vardagliga 

sammankomster idag och min utgångspunkt ligger på den sociala 

aspekten har jag analyserat mitt empiriska material med hjälp av 

Randall Collins teori om Interaktionsritualer och Johan Asplunds 

teori om social responsivitet. I min empiri har också avvikande 

uppmärksammats, vilket har analyserats genom Howard S. 

Beckers teori om avvikande.  

Det empiriska materialet har uppvisat en diskrepans mellan 

samhällets syn på alkohol i sociala sammanhang och 

informanternas personliga förhållande. Intervjupersonernas 

förhållningssätt till alkohol har visat sig ha en nära koppling till 

vilka relationer och grupper som personen har i sin närhet.  

 

Nyckelord: Alkohol, Social dryck, Avvikande, Social responsivitet, 

Interaktionsritualer  
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Inledning  

I Sverige är alkohol en del av vardagen. Vare sig man dricker eller inte är det något man 

måste förhålla sig till, på grund av dess närvaro i samhället. Alkohol är för många förknippat 

med ”fest” och ”glädje”. Vid mer eller mindre festliga tillfällen erbjuds ofta alkoholhaltiga 

drycker. Alkohol tillhör på så sätt den svenska kulturen. I mångt och mycket är alkohol en 

social dryck som konsumeras (ofta) i sociala sammanhang. Etnologen Ingegerd Sigfridsson 

(2005) drar i sin avhandling Självklara drycker; kaffe och alkohol i social samvaro paralleller 

mellan kaffe och alkohol. Hon belyser dryckerna som – ”gemenskapsdrycker”. Drycker som 

förväntas att drickas för att gemenskapen i den sociala samvaron ska finnas.  

 

Enligt Nationalencyklopedin (NE) (2012) är begreppet ”alkoholdrycker” en samlingsterm för 

dryckesslagen spritdrycker, vin, starköl och öl och det är i denna vida definition jag kommer 

att tala om alkohol och alkoholkonsumtion. Andra liknande drycker benämns av NE som 

lättdrycker trots att de innehåller en viss alkoholhalt (högst 2,25 volymprocent). I äldre 

lagstiftning (före 1970-talet) nyttjades termen rusdrycker för olika spritdrycker, vin eller 

starköl och termen alkoholfria drycker för dem som nu kallas lättdrycker.  

 

Alkoholforskningen idag (och förr) tenderar att beröra konsumtion och riskdrickande 

(Lalander 1998; Abrahamsson 1999). Det finns betydligt färre studier om alkohol som social 

dryck, trots att drycken också förekommer i många positiva sociala sammanhang, både i 

hemmet och ute i samhället. Dagens Nyheter (12 januari, 2012) redogör för psykologins 

forskning om alkoholens positiva verkningar. I artikeln beskrivs alkoholens frisättning av 

”må-bra” kemikalier i hjärna. Samtidigt är alkoholens inblandning i brott och våld onekligen 

välkänt (Brottsförebyggande rådet, BRÅ). Dubbelheten när det gäller alkohol är intressant. 

Det lustfyllda å ena sidan och tragiken å andra sidan. Denna uppsats tar på intet sätt ställning, 

vare sig för eller emot alkohol, utan det primära intresset ligger på alkoholens unika 

särställning idag. Alkohol är för många en självklarhet och därmed en normalitet. Varför är 

den självklar? Vilken roll spelar alkoholen i mötet med andra? Jag dricker sällan alkohol och 

har vid flera tillfällen blivit ifrågasatt varför jag inte dricker alkohol. Detta väckte mitt 

intresse att undersöka enskilda individers syn på alkohol som en social dryck.  
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Syfte och frågeställning  

I denna uppsats ligger betoningen på (normalt) vardagligt konsumerande. Studien fokuserar 

inte på drickandet i sig utan på de sociala sammanhang där alkohol konsumeras och betonas. 

Undersökningen riktar istället fokus på vilka betydelser och normer som finns runt drycken 

alkohol. Genom att undersöka vårt förhållande till alkohol vill jag öka förståelsen kring de 

normer och förväntningar som finns runt drycken. Vilka konsekvenser får våra föreställningar 

om alkohol i sociala situationer? Hur beskrivs den sociala drycken alkohol och vilken roll 

spelar den i vardagliga sociala sammanhang? 

 

Att studera det vardagliga  

I boken Vardagslivets socialpsykologi av Johansson och Lalander (2010) introduceras 

socialpsykologin och dess forskningsfält – vardagslivet. De förklarar hur det överallt i 

vardagen utspelar sig förgivettagna sociala samspel (i hemmet, på arbetsplatsen, på fritiden). 

Det är dessa samspel kända socialpsykologer (exempelvis George Herbert Mead, Arlie Russel 

Hochschild och George Simmel) fokuserar på; de uppmärksammar och analyserar våra 

mellanmänskliga interaktioner. Socialpsykologin lyfter blicken mot det triviala, det som 

annars inte uppmärksammas. Här uppvisas i många fall en mer intressant och mångbottnad 

bild än vad vi dagligdags tänker (Johansson & Lalander 2010: 9-12). Etnologerna Billy Ehn 

och Orvar Löfgren (2001: 11-12) diskuterar i boken Kulturanalyser hur allt fler vetenskapliga 

discipliner vänder sig bort från det essentialistiska perspektivet för att istället rikta fokus på 

det socialkonstruktuvistiska förhållningssättet. Idag blir betydelsen av hur komplex, 

differentierad och fragmenterad all kulturell `gemenskap´ är tämligen oundviklig. Mycket av 

det som sker händer genom situationella och ibland tillfälliga överenskommelser. Alkohol 

(som denna uppsats riktar fokus på) är i högsta grad inkorporerad i vår vardag. Problematiken 

med att studera det vardagliga är något jag ständigt har brottats med under uppsatsens gång. 

Men samtidigt är det där tjusningen har legat, utmaningen i att prata, förstå och begripa vårt 

vardagliga förhållande till alkohol. Det ligger en svårighet i att studera det välbekanta 

vardagslivet med dess underliggande normer och värderingar. Vardagens tolkningar och 

handlingar är ofta allt för självklara och kräver utåt sett ingen vidare behandling. Johansson 

och Lalander (2010:160) menar att socialpsykologins styrka är att: genom att rikta fokus på 

det mest förgivettagna, möjliggör och hjälper det oss att förstå våra invanda ritualer och 

mönster. Genom att uppmärksamma det som många gånger sker på rutin blir vi medvetna och 

kan först därefter göra en ansats att förändra. Vi kan således konstatera att socialpsykologin 

har en svår men ändock viktig funktion i uppdagandet av i vilket samhälle vi lever i.  
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Förförståelse  

Mina egna erfarenheter och förförståelse om studieämnet är något jag har reflekterat över. Vi 

har alla olika referensramar och erfarenheter genom livet som påverkar våra tolkningar av 

världen. Jag kan dock känna en viss samhörighet med mina intervjupersoner då de flesta av 

dem är i samma ålder och studenter, vilket kan ge vissa liknande upplevelser och tankegångar 

(om exempelvis flytt till ny stad och studentnöjen). Men eftersom mitt jag inte är 

huvudpersonen i studien har jag av förklarliga skäl tonat ner det under intervjuerna. Min 

bakgrund, i fråga om; uppväxt, familjens dryckes- och bjudningsvanor kan rimligtvis inverka 

på mina tolkningar och förståelse av empirin. Jag är uppväxt där alkohol har varit något 

tämligen naturligt och närvarande vid särskilt festliga och högtidliga sammanhang. På senare 

år har jag (genom min studietid bland annat) mött en öppnare och vidare syn på alkohol i 

sociala sammanhang, vilket delvis har lett mig till att ifrågasätta och konfunderas över 

alkoholens medverkan och betydelse i vissa sammanhang. Under studiens gång har jag dock 

ansträngt mig för att behålla en kritisk syn på mina eventuella förutfattade meningar. Fokus 

har legat på informanternas förhållning och syn på alkohol i social samvaro.  
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Tidigare forskning  

Forskning om alkohol har historiskt sett handlat om missbruk och alkoholens negativa 

effekter. Ett stort antal av studierna är kvantitativa undersökningar kring konsumtionsvanor. 

Det finns relativt få studier som enbart fokuserar på alkohol som en umgängesdryck. 

(Lalander 1998; Abrahamsson 1999; Sigfridsson 2005) I detta avsnitt redogör jag för 

alkoholforskningen inom flera olika och ibland tvärvetenskapliga discipliner. Detta för att 

erhålla ett brett perspektiv. Flera av studierna är antropologiska, vilket jag har funnit 

berikande för min forskningsfråga. Den antropologiska forskningen skiljer sig från den mer 

probleminriktade genom dess fokusering på mening och betydelse snarare än på alkoholens 

negativa konsekvenser.  

 

Sociologen Margareta Norell och psykologen Claes Törnqvist har fångat ett köns- och 

klassperspektiv på ungdomars förhållande till ruseffekter. I deras avhandling Berättelser om 

ruset: alkoholens mening för tjugoåringar (1995) gör de ett försök att på tvärvetenskaplig väg 

(sociologisk och psykologisk) beskriva ungdomars tankar om berusning och alkoholvanor i 

nutid och framtid. De studerar tre grupper av ungdomar med olika klasstillhörighet; de unga 

arbetarna, de studerande och de icke etniskt svenska ungdomarna. Studien genererar främst 

teorier kring manligt/kvinnligt och klasspecifikt drickande, vilket har varit av vikt för min 

studie. Forskarna resonerar bland annat om skötsamhet i relation till ungdomarnas 

berusningsdrickande. De påvisar ett kvinnotabu om att bli ”för full”. Tjejerna i studien 

förväntas ha mer kontroll och finkänslighet än killarna. Studiens gemensamma nämnare (som 

innefattar både killar och tjejer oavsett klasstillhörighet) är strävan mot det (på olika sätt) 

lyckade ruset. De arbetande ungdomarna vill inte misslyckas och bli för berusade, då detta 

skapar negativa ärr i den levda självbilden. De studerande ungdomarna talar istället om att 

lyckas vara representativ och respektabel genom sin alkoholkonsumtion.  

 

Sociologen Philip Lalander (1998) belyser i sin avhandling Anden i flaskan kamratskapet och 

gemenskapen i alkoholdrickandet. Han undersöker ungdomars identitetskapande genom 

alkohol med betoning på gemenskap. Detta är en etnografisk studie om alkoholens betydelser 

i tre ungdomsgrupper med olika förhållande till alkohol. Det är dels de kristna unga männen 

som förkastar alkohol och dels de berusningsglada ungdomarna samt de unga kvinnorna som 

dricker alkohol med måtta och kontroll. Studien landar i (likt Norell och Törnqvist) frågor om  
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stil, sökande efter trygghet, frigörelse och andra existentiella frågor som berör ungdomens 

identitetskapande.  

 

Normer och våra förgivettagna regler om samhället har varit av stort intresse i denna studie. 

Ekonomhistorikern Lars Magnusson (1991:29) beskriver hur normer kring normal 

alkoholkonsumtion har förändrats över tid. Magnusson påtalar en ”svensk mentalitet i 

förändring”. Den nuvarande attityden har sitt ursprung i det moderna industrisamhället. Efter 

1800-talet har vår syn på och attityd till alkohol förändrats: från den ”bråkige hantverkaren till 

den skötsamme arbetaren” (Magnusson 1991:29). Idag är våra dryckesvanor mer reglerade 

och sker på andra tidpunkter och sätt. Han förklarar hur vi uttrycker oss själva genom vår 

dryck. Genom alkohol kan vi visa vilka vi är; var vi konsumerar, tillsammans med vem och 

hur dessa ritualer ter sig. För längre sedan var alkoholkonsumtion något som hörde hemma på 

krogen, medan vi idag dricker alkohol; i hemmet, på restauranger och på andra uteställen - 

både som måltidsdryck och som berusningsmedel. Socialhistorikern Matti Peltonen (1991) 

klargör hur alkoholkonsumtion är något, som i vår samtid bör ske på fritiden. I Norden är det 

inte socialt accepterat att vara berusad på vardagar.  

 

Etnologen Sigfridsson (2005) har skrivit en avhandling om de på många sätt mytomspunna 

dryckerna alkohol och kaffe i den svenska kulturen. I sin intervjustudie undersöker hon 

människors förhållande och åsikter till de båda dryckerna. Hon finner dem vara 

”gemenskapsdrycker” som underlättar social samvaro. Umgänget kan uppfattas lättare om vi 

likt de andra i gruppen mottar drycken. Uppstår situationen att vi tackar nej kan det kännas 

obekvämt eller som att vi helt enkelt avviker från de övriga. Sigfridsson beskriver hur 

samhörighet och gemenskap kan skapas genom att förtära en dryck tillsammans med någon i 

en social situation. Förutom norm och avvikelse ger avhandlingen insikter i alkohol och dess 

relation till klass och kön. I studien har personerna som intervjuades en tämligen likformig 

bild av vad kvinnor respektive män eller medelklassen respektive arbetarklassen sägs föredra 

för drycker. Vin betraktas i hög grad som en medelklassdryck medan öl och brännvin 

uppfattas som arbetardryck. Detta påvisas exempelvis genom att arbetarkvinnornas val av vin 

åsidosätts eller medelklassens mäns val av öl tonas ned. En alkoholdryck är på många sätt 

kopplat till vad som förknippas vara ett rätt val, både ur ett klass- och könsperspektiv. 

Kontexten har visat sig spela roll, i en offentlig miljö är det svårare att handla friare än i en 

privat miljö där vi kan handla tydligare efter egna önskemål. Sigfridsson konstaterar hur 
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dryckesval indikerar sociala skillnader: social position och kulturell tillhörighet uttrycks 

exempelvis genom vad du dricker, när du dricker och vem du dricker med.  

 

I Måttligt eller meningsfullt (1998) resonerar antropologen Göran Johansson (i likhet med 

Sigfridsson 2005) hur man kan se alkohol som något meningsfullt i en gemenskapssituation. 

Johansson ger ett annorlunda bidrag i den alkoholpolitiska debatten i Sverige. Historiskt sett 

har fokus legat på vikten av ”måttlighet” i alkoholkonsumtion. Johansson behandlar 

alkoholpolitiken med antropologiska ögon och fokuserar på under vilka omständigheter det 

kan vara legitimt att konsumera alkohol och inte tvärtom. Istället för att undersöka 

missbrukssiffror väljer Johansson att tala om alkohol i termer av symboler och funktioner. 

Johansson (1998) för en argumentation om alkohol som en (av flera) viktiga symboler för 

gemenskap och tillit till varandra. Vi behöver en gemensam konsumtion (alkohol eller annat) i 

ett allt mer differentierat samhälle. Han vill på intet sätt åberopa alkohol till att vara lösningen 

och poängterar hur alkohol inte är en nödvändighet vare sig socialt eller individuellt. Han vill 

snarare utveckla alkoholpolitiken genom att påvisa att den roll alkohol har är en roll given av 

människan och bör beaktas som sådan. Alkohol som en symbol för gemenskap diskuterar 

även etnologen Morten Bing (1993). Han beskriver hur det normala eller ”goda” ruset 

tillsammans med andra är ett symboliskt tecken på gemenskap och därmed något 

eftersträvansvärt. Det ”farliga” ruset är det som intages i ensamhet och som ger skambelagda 

känslor.  

 

Studier om manlig alkoholkonsumtion är överrepresenterad i den historiska forskningen. I 

forskningen kring nykterhet är dock kvinnor i majoritet (Sigfridsson 2005). Drickande är ett 

kulturellt fenomen. Vilka meningar man har om alkohol är till stor del beroende av vilka 

grupper man är eller har varit medlem i. Kön och alkohol liksom klass och alkohol har genom 

historien antytts ha olika föreställningar kring sig. Enkelt uttryckt har män förknippats med 

sprit och öl och kvinnor med vindrycker. Det har påståtts att unga arbetarklassmän med lägre 

utbildning har ett tydligare riskdrickande än högre samhällsklasser (Lalander 1998: 30-32). 

Statistiska Centralbyråns (SCB 2007) rapport om alkoholvanor pekar på en generellt högre 

konsumtion hos både män och kvinnor. En hög konsumtion definierar SCB med 2, 5 flaska 

vin per vecka för män och 2 flaskor för kvinnor. Högutbildade boende i storstadsområden 

dricker generellt mer än personer från andra samhällsklasser. Konsumtionen av alkohol 

tenderar att ske på fredagar och lördagar. Utomlandsfödda svenskar har en betydligt mindre 

alkoholkonsumtion än etniska svenskar 
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Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt presenterar jag de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för min 

analys av det empiriska materialet. Då min forskningsfråga innefattar alkohol som social 

dryck har jag för avsikt att analysera mitt empiriska material genom socialpsykologen Randall 

Collins (2004) teori om Interaktionsritualer och socialpsykologen Johan Asplunds (1987) 

teori om social responsivitet. En iakttagelse från min studie är de konstruktioner grupper gör 

för att erhålla alkohol som en symbol för sammanhållning i en grupp.  Då alkohol är en 

vardaglig dryck i den svenska kulturen framställs den ofta som en normalitet. I min 

undersökning har jag funnit personer som ibland väljer att avstå från alkohol. Hur personer 

som står utanför denna ”gemenskap” har jag valt att bättre förstå genom sociologen Howard 

S. Beckers (1963) teori om avvikande.  

 

Sociala interaktioner och social responsivitet   

Enligt den amerikanske sociologen Randall Collins (2004) upprätthålls och formas samhället 

av sociala interaktionsritualer. Dessa ritualer verkar för att skapa och bibehålla solidaritet 

människor emellan. Collins klarlägger hur vi människor är produkter av våra tidigare 

interaktioner och möten. Vi bär med oss och formas av våra tidigare interaktioner. Det 

vardagliga livet är fyllt av medvetna och omedvetna interaktionsritualer. Interaktionsritualer 

är sociala processer. När de fungerar lyckas de stärka individens känsla av samhörighet och 

ger i Collins (2004: 102) terminologi emotionell energi. Denna energi kan liknas vid ett rus 

eller en kick. Följderna är att man bli mer benägen att öppna upp och mindre orädd till nya 

kontakter. Vi erhåller en känsla av gemenskap, självförtroende och en vilja att handla på ett 

rätt och moraliskt sätt. Sker det motsatta, misslyckas en interaktionsritual - försvagas de 

sociala banden och skamkänslor kan uppstå. När detta (misslyckande) sker blir gränslinjen 

över vilka som tillhör ritualen och vilka som står utanför tydlig.  

 

Collins (2004) lyfter fram fyra viktiga beståndsdelar i en interaktionsritual. Dessa är; 

grupptillhörighet, en avgränsning gentemot utomstående, ett gemensamt fokus och liknande 

sinnestillstånd hos de berörda parterna. För det första krävs det alltså en ”situationell 

samnärvaro” (situational copresence) bland deltagarna, minst två personer bör vara fysiskt 

och mentalt närvarande i situationen. Det bör för det andra finnas ett visst mått av fokusering 

och avskärmning från andra eller annat runt omkring – det är här och nu som spelar roll. För 

det tredje kräver en lyckad ritual en någorlunda gemensam definition av vad som händer och 
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sker. Ritualen kan se olika ut beroende på om situationen sker på fest eller i mataffären. 

Slutligen fordrar interaktionen en liknande sinnesstämning bland de medverkande. Collin 

använder således begreppet interaktionsritual i en tämligen vid bemärkelse, han menar att 

detta ska gå att applicera på de flesta interaktioner människor emellan. Några exempel skulle 

kunna vara; konsumtion som ritual, måltider som ritual eller arbete som ritual. Förutom de 

ovan nämnda kännetecknande dragen uttrycker Collins också att det finns flera ”heliga” 

objekt som lyfts fram och värdesätts i en interaktionsritual. När dessa objekt bekräftas ger 

man också sitt accepterande att delta i ritualen. Ett annat utmärkande drag är det moraliska 

obehaget som sker om ritualen bryts eller störs. Tänk exempelvis om en mobiltelefon ringer i 

ett arbetsgruppsmöte eller affären måste utrymmas under shoppingturen. Gruppen strävar 

dock mot att nå en vad Collins kallar vändpunkt - då gruppen uppvisar ett kollektivt 

samförstånd. Då flyter interaktionen och mötet blir ett samspel som alla accepterar och 

utnyttjar. Collins (2004) menar att vi människor ”laddas” (likt ett batteri) av emotionell energi 

genom mänskliga interaktioner. Han förklarar hur exempelvis alkohol och droger kan ge 

tillfälliga laddningar av energi men att dessa inte är tillräckliga. Enligt Collins finns det tre 

olika tobaksritualer som jag har valt att applicera på alkohol. Den första ritualen är 

alkoholkonsumtion som avslappnande ritual, den kännetecknas av lugn och ledighet från 

arbete. Den andra är konsumtion av alkohol som en berusande ritual. Denna kännetecknas av 

uppdriven stämning och en form av njutning. Tredje ritualen är den eleganta ritualen som 

kännetecknas av konsumtion i sociala sammanhang.  

 

Den svenske sociologen Johan Asplund har lanserat begreppet social responsivitet, eller att vi 

människor är socialt responsiva, vilket innebär att vi enkelt uttryckt är sällskapliga till vår 

natur. Vi vill svara om vi blir tillfrågade av någon. Detta svar, eller på de sätt vi väljer att 

respondera skiljer sig åt beroende på situation. Att vara socialt responsiv innebär att 

respondera på olika typer av stimuli. När någon ler mot oss svarar vi möjligen genom att le ett 

varmt leende tillbaka. Om någon är arg på oss kan vi istället respondera genom att till 

exempel bli ledsna eller genom att bli arga (Asplund, 1987). Motsatsen till social responsivitet 

är asocial responslöshet. Detta är dock inget vi har från början (som vår sociala 

svarsbenägenhet) utan är något vi lär oss. Vi disciplinerar eller lär in att det inte alltid är 

förmånligt att besvara vissa stimuli. För att ett samspel mellan människor ska ska fungera 

krävs det att vi responderar på utsända stimuli. När samtalet sker optimalt, likt en växelverkan 

mellan stimuli och respons benämner Asplund det responsorium. Då blir samtalet ett utbyte 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stimuli
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ilska
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där vi skickar och responderar om vartannat. Samtalet blir ett flöde och vi stärker varandra 

under dialogens gång.  

 

Vad är det avvikande?  

Samhället klassificerar lätt normalt och onormalt beteende. I min studie har jag inte mött 

personer som aktivt väljer bort drycken alkohol jämt. I vissa intervjuer har ändå ämnet 

nykterhet kommit på tal. Intervjupersoner i mitt empiriska material har blivit ifrågasatta varför 

de ibland inte dricker alkohol. De har behandlats som udda och avvikande. Howard S. Becker 

(1963) talar om sanktioner som i detta fall gör den nyktra till avvikare. Avvikaren får inte ta 

del av gemenskapen på samma sätt som den normale. Beckers definition av avvikare är den:  

 

”... sociala grupper skapar avvikelse genom att upprätta de regler vilkas överträdelse utgör 

avvikelsen och sedan tillämpa dessa regler på specifika personer och beteckna dem som 

utanförstående.”  (Becker 1963: 22)  

Här klarlägger Becker hur avvikelse inte är en egenskap hos den enskilde (avvikaren) utan en 

följd av att andra kategoriserar personen eller handlingen i fråga som regelöverträdare. 

Avvikelsen är en konsekvens av att andra har tillämpat regler och sanktioner på en person. 

Den avvikande är således en person som vi lyckats fästa denna etikett på: avvikande beteende 

är det beteende som människor stämplar som sådant. Becker menar att andra bestämmer om 

en individ ska vara avvikare eller inte.  

I vid bemärkelse är alltså en utanförstående enligt Becker (1963): en person som handlat 

felaktigt och brutit mot en regel som är skapad av en social grupp. Olika grupper har olika 

regler och benämner och bedömer olika handlingar som avvikande. I en grupp av nykterister 

blir personen som dricker alkohol den avvikande och inte tvärtom. Avvikelse blir därmed en 

följd av andras reaktioner på ens beteende. Det finns inga gemensamma karaktärsdrag bland 

”avvikarna” eftersom antal avvikare är oräkneligt och kan också ske oavsiktligt. Regler för 

”avvikare” kan både vara formella eller informella. De kan upprätthållas av lag eller genom 

informella sanktioner och de är differentierade efter klass, etnisk bakgrund, yrke och kultur. 

Påtvingade avvikare sker ofta på grund av ojämn maktbalans. Enligt Becker (1963) kan också 

avvikare leda till ökad avvikelse. Ibland bildar avvikande människor subkulturer för att 

upphöja sin status.  

 

 

http://paranormal.se/search/alternatives.tt?run=topic_search_published&talias=regler
http://paranormal.se/topic/djur/manniska.html
http://paranormal.se/topic/individ.html
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Metod 

Kvalitativ forskning  

I studien undersöker jag de berättelser och upplevelser mina informanter har i relation till 

alkohol i sociala sammanhang. Jag försöker få en inblick i mina intervjupersoners privata 

miljö där de konsumerar alkohol. Det finns svårigheter i att prata om ett vardagligt socialt 

fenomen, eftersom det lätt tas förgivet. Att motivera sin forskningsfråga och härleda sina 

intervjupersoner till sin problemformulering kan vara bekymmersamt, just på grund av den 

vardagliga aspekten. Kvalitativ metod försöker att förstå snarare än förklara varför saker sker. 

Här handlar det om att klargöra eller söka den primära innebörden i fenomenets karaktär eller 

egenskaper (Widerberg 2002: 15). 

 

Kritik mot kvalitativ metod  

Vanliga invändningar riktade mot kvalitativ metod är huruvida forskningen är tillförlitlig, 

generaliserbar och subjektiv. Då kvalitativ forskning vill tränga in på djupet och öka 

förståelsen om mänskliga fenomen är det relativt lilla urvalet ifrågasatt. Studierna är ofta 

avgränsade till en hanterbar mängd data. Därmed kan representativiteten betvivlas. Studie- 

fokuset ligger hur som helst inte på antal utan på ett vidare holistiskt perspektiv som vill öka 

individers förståelse av en social aktivitet eller fenomen. (Denscombe 2009, Kap 14) En 

kontroversiell debatt i relation till kvalitativa metoder och analyser är forskarens subjektiva 

roll. Man menar att metoden är godtycklig och att det är forskarens personliga åsikter som 

lyfts fram. Många menar att forskarens ”jag” blir synligt i den kvalitativa forskningen. Jag har 

valt att genomföra intervjuer för att det ger utrymme till ett rikare och ett mer detaljerat 

material. Genom att ge intervjupersonen utrymme ges en mer nyanserad bild än vad 

exempelvis förvalda alternativ i en enkätundersökning hade erbjudit. Intervjusituationen är 

dock en utelämnande situation och vissa personer hanterar det bättre än andra. Här måste man 

som forskare ta hänsyn till enskilda intervjupersoner. Forskaren är också mer eller mindre bra 

på att intervjua. I en intervju ges dock möjlighet till alternativa förklaringar och 

intervjupersonen kan väcka nya tankar hos forskaren som annars aldrig hade 

uppmärksammats, vilket i sin tur kan utveckla forskningen och dess forskningsfråga. 

(Denscombe 2009) Ofta förespråkas en triangulering av metoder, detta för att erhålla ett så 

djupt och gediget datamaterial som möjligt (ex. Denscombe 2009). Det är viktigt att vara 

medveten om fördelarna och nackdelarna med respektive metoder (både kvalitativa och 

kvantitativa) för att kunna välja metoder som kompletterar varandra. I denna studie har tid och 
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resurser begränsat möjligheten till triangulering av metoder. Jag har dock tittat på relevant 

statistik över mitt forskningsområde. Detta för att få ett vidare perspektiv och erhålla 

nödvändig bakgrundsinformation om forskningsfältet. 

 

Tillvägagångssätt  

I denna studie har jag valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Detta för att öka 

förståelsen om människors åsikter och tankar om det berörda forskningsämnet och detta görs 

lämpligast genom intervjuer. Här får personen möjlighet och tid att utveckla sina resonemang 

och tankar. Då studien innefattar det vardagliga och ibland privata ger intervjun tillfälle att 

reflektera och under intervjuns gång öppna upp till ett ärligt samtal. Intervjuerna utgick efter 

en semistrukturerad intervjuguide. Det fanns således en färdig tematiserad mall men så 

mycket som möjligt löpte intervjuerna utefter intervjupersonens resonemang. 

Formuleringarna av frågorna blev ibland annorlunda jämfört med intervjuguiden eftersom 

frågorna ställdes i varierande kontext utefter flödet i intervjun. (Denscombe 2009)  

 

Intervjuguiden (se bilaga 1) har producerats utefter problemformuleringen. Den är uppbyggd 

med inledande bakgrundsfrågor för att därefter innehålla frågor, infogade i skilda teman som 

exempelvis ”Minnen av alkohol” och ”Alkoholkonsumtion idag”. Studien inleddes med två 

enskilda provintervjuer. Detta för att undersöka begripligheten i frågorna och som ett försök 

att förstå hur frågorna upplevs av intervjupersonen. Efter provintervjuerna reviderades 

intervjuguiden och ytterligare frågor lades till för att förbättra guiden. I likhet med Widerberg 

(2002) anser jag att intervjuer är ett hantverk och något man bara blir bättre på. Provintervjuer 

är ett bra sätt att bli ”varm i kläderna” och för att se om intervjuerna besvarar ens 

forskningsfråga. Mitt urval av intervjupersoner har skett genom ett så kallas snöbollsurval. 

Jag har enkelt uttryckt fått tillträde till personer genom bekantas bekanta (Denscombe 2009). 

Min ambition var dock att finna en spridning av intervjupersoner när det gäller; åldrar, kön 

och klasstillhörighet, inte för att göra studien representativ utan för att erhålla ett sådant brett 

perspektiv som möjligt. I efterhand kan jag se att majoriteten av intervjupersonerna är 

kvinnor. Män och killar förekommer dock i många av berättelserna som intervjupersonerna 

beskriver. Det är viktigt att intervjupersonerna inte står intervjuaren för nära då 

intervjusituationen är en tämligen känslig och konstlad situation. Då mitt studieämne är 

vardagen – och mina urvalskriterier var att personerna i någon mån dricker alkohol var det 

tämligen lätt att få access till mina intervjupersoner, då tillträde gavs genom bekantas bekanta. 

Intervjupersonerna är främst högskolestudenter i åldrarna 21-30 år. Eftersom jag själv är 
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student och umgås mestadels med studenter föll sig det naturligt. Detta kan dock ha en 

inverkan på mitt resultat. Exempelvis kan alkohol vara en generationsfråga, vilket kan gå 

förlorat genom att intervjua personer i liknande åldrar och livsfaser. Dessutom finns det 

föreställningar om den ”typiska studenten” som konsumerar betydligt mer alkohol än 

genomsnittet. Studenter är liksom andra utpekade ”grupper” inte en homogen grupp utan en 

kategori av människor som av olika anledningar har valt att studera på högskolan. Generellt 

sett kan det dock finnas en del gemensamma drag. Ett problem jag brottades med under de 

inledande intervjuerna var den att få tillträde till personer med olika förhållande till alkohol. 

Mina första intervjupersoner visade sig ha relativt lika åsikter och uppfattningar om alkohol i 

sociala sammanhang. Svaren blev tämligen entydiga och jag fann ingen variation i svaren. 

Åtgärden blev att finna intervjupersoner som låg längre bort i bekantskapskretsen hos 

intervjupersonerna, då jag hittills hade blivit hänvisade till relativt lika personligheter. 

Intervjuer är synnerligen speciella, det där direkta mötet och det unika samspel som infinner 

sig mellan intervjuare och intervjuperson (Widerberg 2002). Mina intervjuer har 

transkriberats i sin helhet, detta för att erhålla en sådan korrekt analys som möjligt. Jag ville 

likt det naturalistiska perspektivet komma mina intervjupersoners formuleringar och tankar så 

nära som möjligt (Gubrium & Holstein 1997). Transkriberingen underlättade också den 

fortsatta analysen, där teman, likheter, avvikelser och kategorier urskiljdes från det empiriska 

materialet (Denscombe 2009). 

 

Etiska aspekter i intervjusituation  

Forskaren har en rad etiska principer att förhålla sig till när det gäller den kvalitativa 

intervjun. Fokus ligger på att skydda deltagaren och dess anonymitet. Det är viktigt att inte 

föra fram oriktiga framställningar om intervjupersonen (Denscombe 2009). Jag har valt att, 

efter informantens tillåtelse, spela in intervjun på bandspelare. Därefter har jag transkriberat 

mina intervjuer i sin helhet. Därmed får jag fram intervjupersonens egna ord och kontext. 

Inför varje intervju har jag tydligt förklarat syfte och bakgrund med studien, har även 

försäkrat personerna om deras anonymitet och deras rätt att avbryta intervjun. Detta för att 

skapa en sådan trygg och lugn miljö som möjligt.  Min intervjuguide var också anpassad som 

sådan: att jag inledde med mer allmänna och ”lättsamma” frågor, för att ge intervjupersonen 

(och mig) en stabil och trygg början. Min övertygelse ligger också i att inte pressa eller stressa 

intervjupersonen vid känsliga eller allt för privata frågor. Alla intervjupersoner bör behandlas 

med respekt och finkänslighet då gränser mellan vad som är privat och inte är beroende på 

person och tillfälle.  
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Presentation av intervjupersoner  

Min undersökning innefattar åtta intervjupersoner. I detta avsnitt gör jag en kort redogörelse 

för samtliga intervjupersoner, detta för att ge läsaren en bättre uppfattning kring personen 

bakom (de fingerade) namnen.  

Sofia, 23 år är universitetsstuderande med en arbetarklassbakgrund. Hon är uppvuxen i 

mellanstorstad i södra Sverige. Hennes alkoholkonsumtion är tämligen begränsad. Hon 

överväger noga när och var hon dricker alkohol.   

Anette, 37 år studerar samhällsvetenskap på universitet. Hon har ett reflekterande förhållande 

till alkohol. Hon är uppvuxen i en familj med arbetarklassbakgrund. Hon konsumerade 

betydligt mer alkohol när hon var yngre än vad hon gör idag.  

Filippa, 21 år och student på högskolan. Hon är uppväxt i en mindre by i södra delarna av 

landet. Hon har tidigare varit vad hon kallar en ”typisk student” men har blivit alltmer 

restriktiv vad gäller alkohol. Hon ser sig tillhöra medelklass.  

Klara, 22 år är uppväxt i en medelklassfamilj. Nu studerar hon ett samhällsvetenskapligt ämne 

på universitet. Hon dricker gärna alkohol men är bestämd i vad hon gillar och inte gillar för 

drycker.   

Sandra, 25 år är student på högskola. Hennes klasstillhörighet är medelklass. Hon dricker 

alkohol vid speciella tillfällen för att det är gott.  

Robin, 20 år bor och är uppväxt i en mindre stad i Sverige. Han arbetar på fabrik och ser sig 

tillhöra arbetarklass. Han dricker alkohol för att ha trevligt tillsammans med sina vänner.  

Emilia, 23 år studerar på universitet. Hon är uppväxt i en arbetarklassfamilj. Hennes 

alkoholkonsumtion har ökat sedan hon blev student.  

Martin, 28 år är ekonomistudent på universitet. Han dricker gärna öl och vin tillsammans med 

vänner på middag eller framför en bra film.  
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Resultat och analys  

Resultat och analysen kommer att kretsa kring sex teman som på olika vis har haft en 

framträdande roll under intervjuerna. Samtalen har ofta landat i samtal om alkohol på tre olika 

nivåer. Det har dels handlat om samhällets normer och värderingar om alkohol (se avsnittet 

Förväntningar och normer) och dels om de mellanmänskliga relationer som figurerar runt 

drycken (se avsnitt Relationer runt alkohol). Den tredje nivån är den individuella, de 

personliga preferenser och anledningar som intervjupersonerna har resonerat över (se avsnitt 

Att bli ifrågasatt och Ställningstagande och kontroll).  

 

Fokus på inte drickande  

Mitt primära intresse har i huvudsak legat på situationer där alkohol förekommer. Mina 

intervjusamtal har något oväntat berört personernas icke drickande i olika sammanhang. Flera 

samtal har inletts med ett poängterande och ställningstagande från intervjupersonen att hen 

inte dricker särskilt mycket alkohol. Den inledande frågan var; Kan du berätta om senaste 

gången du drack alkohol? Flertalet har sedan börjat berätta att de sällan dricker alkohol och 

samtidigt redovisat sina motiv bakom detta. Hur och varför det tycks förhålla sig på detta vis 

är ovisst men på flera sätt intressant. Varför väljer intervjupersonen att uttrycka sin enligt dem 

själva relativa lilla konsumtion innan frågan är ställd? Intervjupersonerna i min empiri har 

haft en benägenhet att diskutera anledningar och motiv för att minska eller helt utesluta sin 

konsumtion. Samtalen har ibland handlat om anledningar till att inte dricka alkohol. Sofia 

berättar ogillande om alkoholkonsumtion i närheten av barn, hon vill inte att det ska 

förekomma alkohol runt barn. Hon vill inte vara en dålig förebild. De flesta 

intervjupersonerna betonar vikten av ett balanserat drickande – detta trots att frågorna inte har 

berört hur mycket man dricker alkohol utan snarare var och i vilka sammanhang. När jag bad 

intervjupersoner räkna upp sammanhang där personen brukar ta del av alkohol har de istället 

valt att beskriva situationer när de inte dricker. Ett exempel återfinns nedan: 

 

Alltså nej jag dricker inte så mycket över huvud taget egentligen. Men erbjuds jag ett glas på 

en fest dricker jag nog… Fast inte hemma hos mina föräldrar och syster. Där är jag lite 

principfast. Jag vill inte dricka alkohol när jag är tillsammans med barn. Jag vill inte vara en 

dålig förebild. Jag tycker många dricker för mycket inför sina barn. (Sofia)  

 

En individs identitetskapande bygger i regel på många olika faktorer. Huruvida man ser sig 

själv som en alkoholkonsument eller inte kan vara en av dessa faktorer. Sociologen 

Christoffer Tigerstedt (1992) resonerar om huruvida talet om en konsumtion (eller icke 
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konsumtion) som görandet (om man verkligen dricker eller inte) kan spela in. Han förklarar 

att görandet och talet formar ett samspel i hur man ser på sin egen hållning till alkohol, men 

även hur andra ser på en själv. Att tala om vikten av måttlighet kan därmed vara ett sätt att 

både forma och uttrycka en identitet. Det tycks i så fall vara rimligt att anta att det finns 

intervjupersoner som inte vill bli förknippade med en hög konsumtion av alkohol.  

 

Relationer runt alkohol  

Det råder en samstämmighet bland intervjupersonerna i empirin om självklarheten av alkohol 

i olika typer av umgängessituationer. Det har visat sig vara en för givet tagen del i många 

sociala sammanhang; på hemmafester, restaurangbesök, middagsbjudningar och på nattklubb. 

Varför drycken är given är dock svårare att beskriva. Istället bemöts frågorna med 

konstateranden på dryckens självklarhet. I min intervju med Filippa berättar hon hur alkohol 

figurerar som en naturlig del i söndagsmiddagen hos pojkvännens familj: 

 

… alla samlas på söndagsmiddag. Här ingår liksom alkohol i konceptet. Att mamman står vid 

spisen – haha så old school – och vi andra står runt omkring och väntar med ett glas i 

handen. 

 

Detta citat illustrerar hur alkohol fungerar som en samlingspunkt. I första hand är alkoholen 

inte det primära i situationen – utan det är umgänget som är i fokus. Personerna samlas för att 

äta en god söndagsmiddag tillsammans men som Filippa beskriver det – ingår alkoholen i det 

konceptet. Så därmed kan man inte bortse från den funktion alkohol tycks ha. Collins (2004) 

talar om den fysiska berusningen som genom interaktionsritualen formas till emotionell och 

kroppslig sensation. Enligt Collins skulle inte en helt isolerad människa varken börja röka, 

dricka kaffe eller alkohol eftersom detta är sociala företeelser. Ritualer kan således bli 

vanemässiga och mer eller mindre beroendeframkallande. Han förklarar hur vi kan bli 

beroende av sociala ritualer och de rus de tillhandahåller. Det kan därmed finnas ritualer 

(såsom de ritualer runt alkohol) som fortlever genom tider då en lust vill efterlikas. När 

Filippa och familjen samlas kan det alltså vara ett form av rus i interaktionen som ändock 

kräver alkoholen som en del i ritualen. Filippa berättar vidare hur vindrycken i glasen ofta blir 

ett samtalsämne och något som diskuteras flitigt: 

 

Om Klas (pojkvännens pappa) har köpt något nytt (vin) vill han gärna veta vad vi tycker och 

han kan skoja och berätta någon anekdot om vinet.  
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Alkohol blir således en knutpunkt som flätar samman umgänget. Sigfridsson (2005) talar om 

normaliteten i att servera och dricka alkohol. Erbjuds alkohol bör man således dricka och inte 

ifrågasätta varför. I likhet med min utgångspunkt är alkohol en social dryck menar 

Sigfridsson: ”Man umgås när man dricker och dricker när man umgås” (Sigfridsson, 1993: 

211). Hon framhåller i sin avhandling Självklara drycker; kaffe och alkohol i social samvaro 

(2005) att det är gemenskapen och samvaron, som infinner sig mellan människor när man 

dricker alkohol, som gör alkohol till en social dryck. 

 

Människor och relationer i ens närhet har på olika vis lyfts fram i intervjusituationen. 

Berättelser om nära relationer har ofta stått i fokus. Intervjupersonerna har berättat om; 

vänner, familj och pojkvänner. Det har också förekommit utomstående personer och ytligt 

bekanta och kollegor. Ens alkoholkonsumtion kräver ständigt övervägande och anpassning till 

människor i sin närhet. Intervjupersonerna berättade bland annat om situationer där ens 

alkoholkonsumtion begränsas för att framställa sig själva på ett sådant fördelaktigt sätt som 

möjligt. Sofia berättar om rädslan för att bli ”för” berusad på en företagsfest. Emilia berättade 

exempelvis att hennes mormor inte gillar alkoholdrickande vilket fick konsekvenser för 

hennes alkoholkonsumtion under studentfirandet:   

 

Men jag skulle ju hem och skaka hand med mormor så jag skötte mig. Jag ville inte ha en 

student som jag inte minns - eller att hon (mormor) skulle bli besviken…  

  

Kontroll och rädslan för att tappa ansiktet har varit högst närvarande i empirin. Trots att 

relationer och människor runt omkring tydligt begränsar och styr ens alkoholkonsumtion visar 

det sig också vara en nödvändighet. Många av intervjupersonerna framhåller betydelsen av att 

befinna sig i ett sammanhang där det finns flera personer som dricker alkohol. Ingen vill i 

själva verket konsumera helt allena utan det är det mellanmänskliga mötet som är det viktiga 

och som poängteras. Anette framhåller en aning skamset hur hon har druckit alkohol på 

lunchen:  

 

Ja, det var hemma själv. Jag drack ett halvt glas rödvin till lunchen. Jag är lite skamsen att 

det var just till lunchen men jag tycker väl att det är okej. Jag fick flaskan av min syster i 

födelsedagspresent. Det smakade gott och det passade bra till maten. Kommer inte riktigt 

ihåg vad jag lagade men eftersom jag dricker så sällan tycker jag det är okej. Brukar 

använda vin i maten, alltså det jag inte dricker upp. Sen brukar jag köpa ekologiskt och 

mindre flaskor.  
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Anette rättfärdigar (ovan) sitt beteende genom att framhålla att drycken passade väl till maten 

och att hennes alkoholkonsumtion är relativt sparsam generellt. Vi kan se hur hon dels 

refererar till samhället och huruvida det är socialt accepterat att dricka alkohol på lunchen 

eller inte och dels hennes reflektion över frånvaron av mänskliga relationer i stunden. Flaskan 

har hon dock fått från systern och när hon väl konsumerar gör hon det ekologiskt och med 

måtta. Det råder en konsensus bland mina intervjupersoner om att alkohol helst ska och bör 

konsumeras på helger och lediga dagar när något särskilt ska firas. Det är inte socialt 

accepterat att dricka på en vanlig vardag utan en giltig anledning. Socialhistorikern Matti 

Peltonen (1991) förklarar hur normerna uppe i Norden endast tillåter berusning på fri och 

ledig tid vilket oftast sker på helger. Idag med oregelbundna arbetstider där skift och 

helgarbete återfinns blir separeringen mellan vardag och helg tämligen splittrad. Enligt mina 

intervjupersoner tycks detta inte spela någon roll utan de hänvisar entydigt till att vardag inte 

bör kopplas samman med alkohol. Peltonen (1991) redogör vidare för att det inte är accepterat 

att i någon mån vara berusad på jobbet och berusning generellt ses ofta som något negativt. 

 

Att bli ifrågasatt  

Majoriteten av mina informanter berättar om händelser där de har blivit ifrågasatta om de har 

valt att inte dricka alkohol. Samtliga intervjupersoner dricker alkohol men det finns dock flera 

som har ett tämligen restriktivt förhållningssätt till alkohol och väljer ibland bort alkoholhaltig 

dryck. Intervjupersonerna beskriver olika situationer där omgivningen har upplevt det som 

provocerande vid ett nej till alkohol. När ett ”nej-tack” till alkohol yttras vill omgivningen ha 

en direkt anledning och orsak till beteendet. Klara får frågan om hon har känt sig ifrågasatt på 

grund av vad hon har valt att dricka:  

 

Ja! Jag gillar bara vissa grejer. Jag har ganska bestämda åsikter i vad jag gillar och inte. 

Jag dricker inte rödvin, inte öl heller. Jag lagade mat tillsammans med några kompisar förra 

veckan och då drack de andra rödvin och jag vatten. Det tror jag är lite provocerande… De 

tycker nog jag är lite konstigt. Det blir lite konstig stämning. Men ja, de känner ju mig så de 

vet ju… 

 

Klara beskriver en middagssituation där hon tillsammans med några nära vänner har avnjutit 

en god måltid. De andra i sällskap har druckit rödvin medan hon har valt att dricka vatten. 

Klara upplever själv sitt beteende som en aning provocerande – hon vet egentligen inte vad 

vännerna tycker men hon kan tydligen anta detta. Enligt Asplund blir detta avståndstagande 

till vin ett tecken på en viss form av responslöshet. Genom att inte tillmötesgå vännernas 
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erbjudan om ett glas rödvin urskiljer hon sig och väljer att inte respondera på deras utsända 

stimuli. Antropologen Dwight B. Heath (2000:111) menar istället att vi beter oss tämligen 

oartigt genom att på olika vis neka alkoholhaltig dryck i en social situation och förklarar hur 

alkohol tycks ha en underliggande funktion att bekräfta en gemenskap och samhörighet. 

Vikten av att kunna ge förklaringar och ha anledningar till varför man väljer att inte dricka 

alkohol är något som Anette och flera andra intervjupersoner har blivit varse om. Anette 

berättar om en situation hemma hos en tidigare pojkvän:  

 

… när jag var hemma hos min gamla pojkväns mamma tackade jag nej. De är lite så… 

finkulturella - det ska vara vin till maten. Å då högg dom direkt; ”Va?! Är du gravid, ska du 

köra, är du nykterist?” Man måste ha någon anledning… Jag hade en medicin som jag inte 

ville blanda med alkohol men det ville jag ju inte säga. Det ska jag inte behöva säga! 

  

I detta sammanhang blir Anette utpekad som avvikare vare sig hon vill eller inte. 

Omgivningen väljer att ifrågasätta och konfronterar henne med frågor om varför hon väljer att 

avstå, varför hon väljer att särskilja sig från gruppen. Beckers (1963) fokusering på den 

sociala gruppens utpekande är här högst synligt. I Asplunds (1987) terminologi kan vi härleda 

ett avbrott i responsoriet där samtalet hittills hade föregått utan avbrott. Minnen (som ovan) 

och framförallt barndomsminnen har varit närvarande under intervjuerna. Familjens 

förhållande till alkohol tenderar nämligen gå i arv för att uttrycka det enkelt. 

Intervjupersonerna som har ett tämligen begränsat förhållande till alkohol beskriver modern 

och faderns förhållande någorlunda likt. Betydelsen av vilken umgängeskrets man har och har 

haft visar sig också vara betydelsefullt. Likt Lalander (1998) har vännerna en viktig inverkan 

på vilken tolkning vi gör av alkoholens betydelse. Byter vi umgängeskrets kan ens drickande 

av alkohol förändras. Trots att ens alkoholkonsumtion tenderar att vara relativt stabilt har 

några intervjuer visat en föränderlighet – och det starkt beroende av umgänge. Klara berättar 

om hur hennes konsumtion förändrats på grund av en flytt:  

 

Ja det går väl i vågor – men ganska så stabilt (skratt). I höstas drack jag betydligt mindre 

eftersom jag jobbade ganska mycket och umgicks inte med så många som drack. Jag hade 

praktik och hade ganska hög arbetsbelastning så jag hann inte så mycket annat än att jobba. 

Men nu är det fler kompisar i min närhet så då dricker jag väl mer. Ja studentstad och utbud 

påverkar ju. Billigare här. 

 

Emilia har flyttat från en barndomsstad där hennes kompisar inte drack alkohol. När hon 

började studera blev utbudet och möjligheterna ett annat. Hon betonar också att de 
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föreställningar som hon menar att samhället har på ”studenter” och ”studenters festande” till 

viss del påverkar hennes alkoholkonsumtion.   

 

Ja det var mindre förr. Eftersom jag inte umgicks med människor som drack då. Jag tål att 

dricka mer nu. Nu festar jag ju och har blivit mer van vid hur det känns. Jag är ute oftare så 

som studenter gör… Men annars är det ganska jämn nivå – men tidigare hade jag inte det 

umgänget. 

 

Majoriteten av intervjupersonerna är studenter vilken kan ha en inverkan på benägenheten att 

flytta och röra sig bland olika umgängeskretsar. Det är rimligt att anta att situationen hos äldre 

personer kunde ha varit annorlunda. Som intervjupersonerna också tillägger kan det ha en 

betydelse av staden som studentstad. Att flytta och byta umgänge är också en naturlig del för 

många unga idag. Ungdomstiden karaktäriseras ofta som en tid rikt av berusningsdrickande 

(Norell & Törnqvist 1995). Henriksen och Sande (1995) pratar om alkohol som en 

vuxenmarkör och något vi lärs in och socialiseras in i. I mina intervjuer har det ibland 

framkommit en annan bild, där avstånd mot alkohol har skett relativt tidigt. Sandra gör en 

längre redogörelse om hur hennes drickande har formats genom livsloppet:  

 

… när jag gick på högstadiet då hade man väl inte så många alternativ. Det fanns inte så 

mycket att göra. Det fanns dom där ”fjortisarna” som drack mycket och så de andra – som 

jag. Men jag minns att jag hade en kompis som umgicks ibland med några fjortisar och de 

fixade till någon häxblandning och spydde på toan.  Å då minns jag att tänkte ”varför ska 

man dricka över huvud taget?”. Jag drack inte på högstadiet utan dom kompisarna som jag 

hängde med - vi gjorde annat, vi spelade väl tv-spel. Men sen på gymnasiet då var det mer – 

nu måste man gå på nattklubb och eftersom jag inte redan var ”inne” i det, tyckte jag det var 

svårt. Men jag har väl haft tur att jag alltid har haft några som ”inte” dricker. Eller alltså vi 

drack ju lite, men inte så mycket. Jag har aldrig varit redlös – så där har jag väl missat något 

eller hur man väljer att se det. Men ifrågasatt blir man ju - ”va dricker du kola?!” ”kom igen 

nu för fan!” Så då har jag faktiskt låtsat någon gång… ”nej nej det är vodka i såklart..” Men 

nu när jag är äldre så förstår man ju bättre. Man kan ha kul ändå. Feststämningen kan 

infinna sig ändå. Men jag tror jag blev lite avtrubbad (från alkohol) genom att se andra bete 

sig illa. Att dom inte hade någon koll. Jag kände verkligen inte att ”så vill jag vara.  

 

Sandras berättelse ovan förtäljer, hur hennes måttliga konsumtion har utvecklats redan i unga 

år genom ett avståndstagande och en avsmak gentemot fylleri. Hon beskriver också hur hon 

(jfr Sigfridsson 2005:248) strategiskt har lurat omgivningen med att säga att drycken i glaset 

är vodka och inte ”bara” kola. Men detta var något hon till skillnad mot Sigfridssons 

informanter inte utnyttjar fortfarande. Idag upplever hon sig vara mer trygg i sitt beslut att 
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ibland avstå från alkohol i vissa sociala sammanhang. Filippa har sedan en tid tillbaka blivit 

alltmer återhållssam när det gäller alkohol och berättar nedan om kompisar och alkohol under 

hennes uppväxt:  

 

Jag kommer från en by långt inne i skogen där vi har en speciell alkoholkultur. Man ska helt 

enkelt dricka i tidig ålder. Så det är nog nu sen första året på universitet, eller sen jag 

skaffade pojkvän som jag har börjat tänka på det och faktiskt dricka mindre. Jag sa faktiskt 

till mig själv, för bara några veckor sedan att jag inte behöver det här (syftar på alkohol). 

 

I det ovan nämnda exemplet talas det om alkohol som något vi lärs in i och som i hennes 

kontext gäller samtliga ungdomar. Ungdomsfylleri tycks vara något allmängiltigt men att 

förenkla denna bild till att gälla alla unga går däremot inte. Min empiri har funnit flera 

reflekteranden och ställningstagande personer mot alkoholkonsumtion redan från unga år, 

vilket skulle kunna peka mot någonting annat? Anette beskriver nedan hur hon har känt sig 

utanför när ungdomens ”första fylla” ska avhandlas:  

 

Jag har många gånger känt mig utanför när kompisar har snackat om ja ”kommer du ihåg 

hur full man söp sig när man var si eller så gammal…” det har jag aldrig gjort. Det snackas 

som en normalitet. Man vill inte avbryta de samtalen, då förstör man den sociala samvaron… 

fast man inte delar de erfarenheterna. Jag drack inte förrän jag var 18. 

 

Att inte ha tagit del av den självklara drycken handlar på ett sätt som avvikelse; avvikelse från 

det förväntade och det givna. Avvikelse är ett brett begrepp. Det kan handla om stigmatisering 

i form av handikapp, sexuelläggning, social eller etniskhärkomst (jfr Goffman 2001). Det kan 

också ses som en ”normal avvikelse”, dvs. en variation från det normala, att man bryter mot 

det förväntade och det förgivettagna. (Sigfridsson 2005) 

 

Sigfridsson (2005) finner i sin avhandling tre olika kategorier hur man förhåller sig till 

alkohol. Det är (1) normdrickaren som dricker enligt normen, det är (2) avvikaren som inte 

dricker alls och slutligen (3) strategerna som dricker sparsamt men som finner vägar att 

undvika avvikelsestämpeln. Avvikaren behöver ständigt motivera sitt handlande inför andra. 

Detta har vi sett flera exempel på i min studie. Sigfridsson beskriver också strategerna, vilka 

finner egna strategier att undslippa alkohol utan att behöva konfronteras med varför. De spelar 

med, de dricker ur samma glas hela kvällen och/eller erbjuder sig att vara bilförare.  
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Ställningstagande och kontroll 

Samtidigt som jag har mött självklarheten med alkohol har jag också sett ett personligt 

ställningstagande gentemot alkohol från informanterna. Det har funnits en diskrepans i 

empirin mellan samhällets syn och den egna uppfattningen om självklarheten av alkohol i 

sociala situationer. Flera intervjupersoner har aktivt tagit avstånd till alkohol i vissa 

situationer. Hela tiden, i alla situationer där alkohol ses som normalt kräver det ett 

ställningstagande förklarar Sigfridsson (1993): att antingen anpassa sig till de normer som 

gäller i det specifika umgänget eller att avvika. Enligt Sigfridsson (1993: 216) handlar det om 

gemenskap och utanförskap, frivillig eller ofrivillig. Många i min studie väljer att avvika 

normen och dricka exempelvis kola istället för öl. Filippa som har minskat sin 

alkoholkonsumtion väljer numera noggrant ut när och hur hon vill dricka alkohol. Hennes 

ställningstagande har uppbringats genom en tidigare mindre bra erfarenhet av alkohol:  

 

Jag blev lite för full på en fest och efter det har jag inte kunnat dricka. Nu är det mer speciella 

tillfällen och när man är på rätt humör för att dricka. Det ska klaffa liksom. Min pojkvän har 

mycket lättare att dricka när som helst. Han dricker på vardag och helg. Igår när det var 

fotboll till exempel, det har jag lite svårt för. Han tycker att det är tradition – öl och fotboll, 

så ska det vara. Jag tror att han har lättare att släppa kontrollen.  

 

Här understryker Filippa betydelsen av det rätta humöret och den rätta stämningen för att 

rättfärdiga sin alkoholkonsumtion. Hon har också till skillnad mot sin pojkvän svårare att 

släppa kontrollen och vill numera alltid ha en speciell anledning att dricka. I min empiri har 

det framkommit att intervjupersonerna ofta erfordrar anledningar (högtider, festligheter eller 

tillsammans med vänner) för att berättiga sin alkoholkonsumtion. En annan iakttagelse i min 

empiri är den att omgivningen också kräver anledningar. Men här till skillnad mot 

intervjupersonerna själva: vill omgivningen erhålla anledningar och motiv som berör varför 

personen ibland väljer att inte dricka alkohol. I mitt empiriska material har begreppen kontroll 

och vägran att släppa kontrollen kommit på tal. Sofia förklarar hur hon vill behålla sin 

värdighet både för sig själv och framför andras granskande blickar:  

 

Jag måste ha lite kontroll. Jag vill inte bli släpad hem - som man hör om. Det vore det värsta 

tror jag. Samtidigt är det ju trevligt med lite gott att dricka. Nu har jag ju inte haft något 

riktigt jobb – men jag tror inte jag skulle kunna dricka på någon företagsfest. Eller jo ett glas 

men inte mer. Där vill jag inte göra bort mig. Har också svårt för att dricka tidigt på dagen.. 

…ja men som hon som drack rödvin mitt på dagen. Det tycker jag är obehagligt.  

Då tänker jag på alla stackars barn som växer upp i missbrukshem.  
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Betydelsen av människor i ens närhet och deras förhållande till alkohol tenderar att vara 

betydelsefullt i mitt empiriska material. Anette lever idag tillsammans med en man som är 

helnykterist och påpekar att hon tycker det är en aning obekvämt att dricka i hans sällskap. 

Det förekommer men är tämligen sällsynt. Filippa berättade ovan att hennes pojkvän har en 

vidare syn på när alkohol kan konsumeras än hon själv. Personliga relationer och tidigare 

mindre bra erfarenheter av alkohol visar sig i empirin ha en betydelse. Anette berättar om 

hennes mormor: 

 

Min mormor var alkoholist, eller är ju fortfarande… men hon är så gammal nu. Hon dricker 

whisky själv hemma… Jag tror jag är den enda i familjen som har ifrågasatt det.  

 

Denna upplevelse kan rimligtvis ha påverkat Anettes ibland aktiva val att inte konsumera 

alkohol, liksom andras mindre bra fyllor eller erhållna känslor av ickekontroll eller personliga 

ställningstagande.  

 

Förväntningar och normer  

Att det finns förväntningar från allmänheten om att vi ska dricka alkohol i vissa situationer 

har uppmärksammats. När det är fest och något ska firas blir det bubbliga glaset nästintill 

obligatoriskt. På högtider och festliga sammankomster är alla överens om att det finns en 

norm att dricka alkohol. Det verkar finnas en allmängiltig mall hos mina intervjupersoner av 

hur vi bör bete oss vid exempelvis nyårs- och studentfirande. Det har dock funnits 

intervjupersoner i mitt material som har talat om en misströstan och en kritik mot dessa 

förväntningar. Trots att det verkar finnas samhälleliga normer och regler kring hur och när vi 

ska dricka berättar mina intervjupersoner om personliga ställningstaganden och principfasta 

resonemang:  

 

Jag brukar dricka alkohol på nation, på middagar, på släktkalas eller större sammankomster. 

Men jag är emot att dricka på julafton. Det ska vara nyktert. Det hör inte ihop, det är bara 

trevligt att träffa släkten… (Filippa)  

 

I mina intervjusamtal har jag fått flera exempel likt situationen nedan. Att det finns personer i 

sällskapet som vill dra med sig andra i sin alkoholkonsumtion. Intervjupersonerna har ofta 

poängterat att detta är på skoj och lite skämtsamt. I Sofias fall nedan, händer det dock 

upprepande gånger och jag får känslan av att hon faktiskt tycker det är ett problem:  
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… nu ska du väl ändå supa dig full här på kräftskivan säger han. Ja, nu du Sofia nu är det dags. 

Han brukar ge mig ett snapsglas bara för att retas… Han vet ju att jag inte vill ha. Å det kan jag 

bli jättearg på… eftersom hans son också har börjat med det där… (Sofia)  
 

Om det finns förväntningar i empirin på hur man bör bete sig när alkohol erbjuds finns det 

också förväntningar på hur de som avstår alkohol ska bete sig. Mina intervjupersoner 

beskriver flera historier där personer som inte dricker alkohol uppfattas som tråkiga och inte 

som en del av gemenskapen. Emilia förklarar hur hon själv kan bli irriterad på personer som 

inte dricker alkohol. Hon upplever en känsla av att bli observerad av den icke drickande 

personen: 

 

I (Intervjuare): Hur tror du samhället ser på nykterister?  

IP (Intervjuperson): Alltså jag har inga problem med dom men jag tror man kan uppfattas 

som trist och tråkig. Att man inte kan släppa loss. Man tänker sig att det är en viss typ av 

människa också. Jag kan också känna mig lite granskad. Ja att personen tänker: ”jag 

behöver inte alkohol varför behöver du”… ja att dom tänker så om mig... (skratt). Men visst 

det är ju inte nyttigt – det är ju smartare att inte dricka.  

 

Känslan att bli observerad av ickedrickaren eller ”avvikaren” är något Sigfridsson (2005:158–

160) diskuterar. Personer som väljer att inte dricka alkohol i en grupp där majoriteten idkar 

drycken uppfattas inneha en viss makt och kontroll över de andra i sällskapet. Avvikaren 

tycks styra och kontrollera de samtalsämnen och de beteenden som är närvarande i 

sammankomsten. I mitt material har jag funnit ett omvänt förhållande också. Då avvikaren 

ständigt har behövt motivera och försvara sina handlingar gentemot de som dricker alkohol i 

gruppen. Martin berättar att han tycker det är helt okej att det finns personer som väljer att 

inte dricka alkohol. Han menar att det är ett val man gör själv, men som till viss del är beroende 

av normer och värderingar. Han förklarar nedan skillnader i synen på alkohol mellan Tyskland och 

Sverige:  

 

IP: Det går inte att dricka alkohol på vardagar i Sverige. Det är som att gå över en gräns. 

Men när jag bodde i Tyskland, då drack jag mycket på vardagar, det är en helt annan syn på 

alkohol där.  

I: Hur menar du då?  

IP: Jo men i Sverige är det: nej man ska inte dricka på vardagar men i Tyskland bryr man sig 

inte om det.  

I: Hur uppfattas människor som inte dricker alkohol, tror du?  

IP: Jag har en kompis som aldrig dricker men det är liksom normalt. Han hänger alltid med 

ut ändå. Han tränar mycket och så...  
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Martin gör det klart att det inte spelar någon roll huruvida man dricker eller inte i sällskapet, 

han redogör ändå över kompisens anledning att inte dricka, nämligen att han tränar frekvent.  

Utifrån min intervjustudie har jag funnit hur alkoholkonsumtion inte endast förekommer efter 

givna mallar och regler vid högtider utan personliga preferenser och principer tenderar att 

styra ens beteende. Jag har också funnit vilken betydelse gruppen har i konsumtionen.  Robin 

berättar om senaste gången han drack alkohol: 

 

IP: Vi spelade lite tv-spel och drack öl bara.  

I: Var det trevligt, hur upplevde du kvällen?  

IP: Haha, jo det var väl kul. Vi satt hemma hos mig. Tror vi hade chips också. Vi satt väl där 

till halv ett sen skulle Kalle hem för han jobbade dagen efter. Så då gick Johan också.  

I: Brukar ni dricka öl när ni träffas?  

IP: Hehe, nu låter det väl som jag är en alkoholist… men ja.. det brukar det väl. Antingen är 

vi på krogen eller så är vi hemma hos någon.  

I: Hur kommer det sig tror du, att ni dricker öl?  

IP: Haha vi dricker inte alltid öl. Men fasen när jag tänker på det så är det ofta så… vi tar ju 

aldrig en fika som man tänker sig tjejer gör.. det är ju faktiskt sant.. men tja, det bara blir så.. 

ska vi se spela tv-spel eller se en film blir det lätt lite chips och en öl. 

 

I detta sammanhang konstruerar den egna gruppen sin mening och betydelse. Att dricka 

alkohol skapar en känsla av medlemskap för dem inom gruppen - de som dricker alkohol. 

Alla fokuserar på samma handling(ar) – bland annat att dricka alkohol. De delar i mångt och 

mycket samma humör och upplevelse; glädje och berusning. Medlemmarna förstärker 

varandras känslor; de drar med varandra i rytmen och sättet att vara och prata. Dessa 

resonemang liknar på flera vis Collins (2004) analyser kring interaktionsritualer. Enligt 

Sigfridsson (1993) är alkoholhaltiga drycker gemenskapsdrycker som är en symbol för fest 

och som inte bör konsumeras i ensamhet; alkohol utan sällskap är minst sagt tabubelagt. 

Martin uppvisar också hur den egna specifika gruppen konstruerar mening i sina handlingar. 

Det hade varit mer eller mindre omöjligt för en ny sammansattgrupp av människor att bete sig 

som nedan: 

 

IP: …men det är också annorlunda om man jämför mot förr - då drack man för spriten, för 

att bli så full som möjligt medan nu - mer för den sociala biten. Nu väljer man mer noggrant 

vad man ska dricka… 

I: Varför tror du det är så, att ni samlas med varsin öl i handen?  

IP: Oj, jag vet inte. Men det har väl bara blivit en del av våra sociala träffar. Det började 

med att vi drack för att det är kul (när man var yngre) sen har det blivit så bara. Men man vill 

ju ha lite i sig för att våga dansa också… (skratt)   

I: Men de här ”grabbkvällarna” kan de inte innefatta kaffe? Istället för alkohol?  
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IP: Hehe nej det tror jag inte. Vi brukar planera helgerna över en kaffe.  

 

Det finns något intimt och nära i de här relationerna som beskrivs. I umgänget tillsammans 

med de manliga vännerna blir alkohol en naturlig del och som antagligen inte hade uppstått 

tillsammans med vem som helst.  Detta kan liknas vid en kombination av Collins (2004) tal 

om den berusande och eleganta ritualen då både alkoholens rus och kamratskapen 

tillsammans betonas.  

 

Klass och kön kopplat till alkohol  

Personers kön- och klasstillhörighet har genom tiderna haft ett starkt samband med hur 

mycket alkohol vi konsumerar (Statistiska Centralbyrån, SCB). Klara vänder tvärt på 

resonemangen och förklarar:  

 

… man tror väl att lägre klasser konsumerar mer? Men jag tror att de ”högre” klasserna 

konsumerar mer. Jag tror också att högpresterande tjejer dricker mer. Alltså inte att killar dricker 

mindre men att det blir mer lika… Tror sådana ”prestationsprinsessor” är en riskgrupp – allt 

eller inget liksom…  

 

Enligt henne löper alltså de unga högpresterande kvinnorna idag en större risk för en 

överkonsumtion av alkohol. Flertalet av intervjupersonerna i mitt empiriska material har en 

arbetarklassbakgrund. Samtliga – (med ett undantag) studerar dock på universitet eller 

högskola vilket därmed kan ses som en klassresa. Alkohol och klasstillhörighet har historiskt 

sett varit starkt förknippat. Berusningsdrickandet har varit starkt förknippat med arbetarklass 

(Lalander 1998). I mina intervjuer har klassdebatten dock varit tämligen frånvarande. Flera 

har till en början inte velat uttrycka några kopplingar mellan klass och alkohol. Det har 

funnits en viss motvilja att diskutera klass från några informanter. Under samtalets gång har 

ändock åsikter kring detta uppmärksammats och det pekar på flera underliggande normer och 

förhållningssätt som kan ha betydelse för ens beteende.  

 
Whisky, rom, konjak, öl, snaps är förknippat med män och arbetarklass tänker jag mig. Men det 

beror väl på att jag har rört mig i de miljöerna. Jag har inte umgåtts i någon annan miljö. De 

finare klasserna, dricker fint vin – både kvinnor och män tror jag.  

 

Här uppmärksammas en vinkonsumtion i ”de finare klasserna” som gäller både kvinnor och 

män. Klara gör en liknande jämförelse nedan:  
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… normen är att killar dricker mer öl och tjejer dricker cider och vin. Haha… jag har faktiskt en 

lite teori här: de som inte dricker kaffe – dricker inte öl. Ja kaffe är intressant för det är ju varken 

”manligt” eller ”kvinnligt”. (Klara)  
 

Här jämför Klara dryckerna öl och kaffe. Alkoholhaltiga drycker har efter mina intervjuer 

visat sig ha olika föreställningar kring huruvida de anses ”manliga” eller ”kvinnliga”. Kvinnor 

har antytts föredra färgglada drycker och att vara mer experimenterande i sitt val av dryck. 

Sigfridsson (2005) jämförelse mellan dryckerna kaffe och alkohol uppvisar också en 

uppdelning i kvinnliga och manliga drycker när det gäller alkohol. Likt Klara finns denna 

uppdelning inte när det kommer till kaffe. Om denna uppdelning av manliga och kvinnliga 

(liksom klassbaserade) drycker fortfarande återfinns menar Emilia att vi bidrar till det själva 

också. Nedan förklarar hur hon om huruvida det finns skillnader i manligt och kvinnligt 

drickande:  

 

IP: Ja för tjejer blir det ett problem att dricka mycket. Men jag tror man bidrar till det själv 

också tyvärr… skolas in i det, eller är det en uråldrig grej att killar ska synas mer och ta för 

sig medan det är opassande för tjejer…?  

I: Hur menar du att du bidrar till detta?  

IP: Ja men alltså – om en tjej har druckit och hånglat mycket kan jag också tänka det där… 

att ja fråga mig själv – varför gör hon så där? Vad har hon för problem? Ja på det sättet för 

man väl det vidare…(Emilia) 
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Avslutande diskussion  

Alkohol tenderar att vara något mina intervjupersoner reflekterar och har åsikter om. Jag kan 

därmed börja ifrågasätta huruvida alkohol är en sådan vardaglig dryck, alltså huruvida vi 

faktiskt kan klassificera drycken som alldaglig och något förgivettaget i sociala sammanhang. 

Empirin beskriver å ena sidan alkohol som något självklart i sociala sammanhang. Å andra 

sidan, är det inte den personliga åsikten som framhålls när drycken beskrivs som självklar, 

istället åsyftas samhällets syn och underliggande värderingar. Kanske är alkohol inte en sådan 

social dryck för den enskilde som jag från början trodde? Utan den sociala aspekten ligger 

möjligen på en samhällelig nivå. Kanske är vi på väg mot en förändring där ifrågasättande ter 

sig mer öppet och mindre avvikande? I studien har det uppmärksammats ett måttlighetstänk 

och ett djupt ställningstagande att inte dricka sig allt för berusad. Hur, när och varför vi ska 

konsumera alkohol har informanterna själva ifrågasatt. Intervjupersonerna motiverar 

närgånget om de anledningar de personliga behöver för att ”få” konsumera alkohol (fest, 

högtider, fira) och de sammanhang där alkohol är mer eller mindre banlyst (tillsammans med 

barn eller julfirande). Vi kan således konstatera att personerna själva noggrant väljer ut: när 

och hur de konsumerar alkohol. Detta är inget som en del av mina informanter bara gör på 

slentrian utan det tenderar att finnas en bakomliggande tanke om varför hen faktiskt ska eller 

inte ska konsumera alkohol i den specifika situationen. 

 

Omgivningens förväntningar och krav har på flera vis uppmärksammats av mina informanter. 

Om intervjupersonerna själva motiverar sin konsumtion är det inget mot vad omgivningen 

kräver vid icke konsumtion. Omgivningens provokation vid ickedrickande har blivit påtagligt. 

Personerna har blivit utpekade som avvikande i flera kontexter där alkohol är norm 

(exempelvis på middagsbjudningar). Viljan att dra med sig personer i ”alkoholgemenskapen” 

har också uppkommit. Man kan se hur ritualerna ofullständiggörs när det finns personer i 

närheten som väljer att inte konsumera alkohol. Känslan att behöva motivera och försvara sin 

(icke)konsumtion tycks vara vardag bland vissa intervjupersoner. Kanske kan detta vara en 

anledning till att intervjupersoner också har framhållit och poängterat sin balanserade och 

ibland ickekonsumtion även under intervjusamtalen? Samtalen härledes utan min inverkan till 

konstateranden om intervjupersonens måttlighets och ställningstagande. Detta skedde 

anmärkningsvärt ofta i det inledande skedet av intervjun, där frågorna avhandlade 

sammanhang där personen faktiskt väljer att dricka alkohol. 
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Många sociala sammankomster innefattar alkohol och har i empirin visat sig ha olika 

betydande inverkningar på dem. Alkohol är något närvarande men huruvida det är självklart 

går som sagt att diskutera. Alkohol har generellt sett visat sig ha betydande konsekvenser för 

mina intervjupersoners uppträdande i sociala sammankomster och event. I likhet med tidigare 

nämnda normer och underliggande regler (jfr exempelvis Peltonen 1991) sker 

alkoholkonsumtion tämligen reglerat. Det bör inte ske ensam eller under omständigheter som 

inte godkänns som glada och festliga. Studien har uppvisat hur gruppen (de närvarande 

personerna) konstruerar sin mening i de sociala sammankomster där alkohol förekommer. Det 

kan således ske alkoholkonsumtion i goda vänners lag utan att anledning egentligen 

diskuteras, det bara finns där och anses av gruppen som självklar. Denna bild har dock inte 

varit entydig utan i andra fall har det funnits ett vidare resonemang där alkoholkonsumtion har 

anpassats och reglerats utefter vilka relationer och egna (dåliga) erfarenheter som har 

uppmärksammats. Det har i fler fall förekommit en aktiv självreglering av sin 

alkoholkonsumtion beroende på vem eller vilka personen interagerar med. Detta för att 

behålla kontroll och värdighet inför andra men också inför sig själv.  

 

Det har funnits en oenighet när det gäller begreppen klass- och kön kopplat till alkohol bland 

mina intervjupersoner. Vissa har givit uttryck för en stark koppling med ens tillhörighet och 

benägenhet för hur och vad vi dricker för typ av alkohol. Det har också funnit de som har valt 

att bortse från den eventuella påverkan av detta. I flera fall har ändock synpunkter och 

anmärkningar på andras beteende (vad gäller klass eller kön i alkoholsituationer) blivit 

påtagligt. Reflekterande om sin barndom och ungdomsår tycks ha uppbringats genom 

samtalen om alkohol som social dryck. Ens föräldrars konsumtion av alkohol tenderar att vara 

en bidragande del i hur intervjupersonerna senare i livet förhåller sig till alkohol. Har man 

dessutom mindre bra erfarenheter eller sett andra begå misstag kopplade till alkohol är 

benägenheten större att begränsa sin alkoholkonsumtion i sociala sammanhang. Att bli 

klassificerad som allt för berusad eller att inte ha kontroll är förhållanden intervjupersonerna 

tenderar att aktivt undvika. Detta tycks dels påverka deras personliga självbild och dels andras 

åsikter om dem. Avslutningsvis vill jag efterlysa vidare forskning om alkohol som social 

dryck. Den mesta forskningen om ämnet har avhandlats under tidigt 1990- tal och det hade 

varit upplysande med nyare och mer aktuell forskning. Huruvida alkohol behåller sin unika 

särställning i den svenska kulturen är på intet sätt fastslaget utan forskning krävs för att följa 

utvecklingen och de trender som sker. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

Intervjuguide – Alkohol i sociala sammanhang  

Bakgrundsfrågor;  
- Ålder 
- Kön 
- Personlig klasstillhörighet  
- Sysselsättning (arbete, studerande, arbetslös)  
 
ALKOHOL 
Berätta om den senaste gången du drack alkohol (i vilket sammanhang, varför, hur var 
stämningen, tillsammans med vem?)  
 
ALKOHOL IDAG 
I vilka sammanhang dricker du alkohol idag? (Uppräkning av situationer)  
Har det förändrats under livsloppet?  
Hur bestäms ett val av dryck? Planerat sen innan eller impuls? Beror det på stämningen, 
situationen?  
Någon gång blivit ifrågasatt i ditt val?  
Kan du beskriva en ”bra” dag/kväll där alkohol har varit närvarande?  
Kan du beskriva en ”dålig” kväll/dag där alkohol har varit närvarande? 
 
ALKOHOLFRIA SAMMANHANG 
I vilka sociala sammanhang dricker du inte alkohol?  
Har du nekat alkohol i något socialt sammanhang någon gång? 
Hur uppfattas människor som tar avstånd från alkohol?  
Skulle du kunna anordna en bjudning där alkohol inte fanns med?  
 
MANLIGT OCH KVINNLIGT  

Anser du att det finns någon uppdelning mellan manliga och kvinnliga alkoholhaltiga 
drycker? Hur, på vilket sätt?  
Hur förhåller sig män respektive kvinnor till alkohol?  

 

KLASS OCH ALKOHOL 

Hur ser du på kopplingen mellan klass och alkohol? Finns det någon koppling mellan 
klasstillhörighet och (normala) alkoholvanor?  
 

MINNEN AV ALKOHOL 
Vilket är ditt första minne av alkohol?   
Har du minnen från din barndom där alkoholkonsumerades? I vilka sammanhang var det?  
Familjens förhållande till alkohol  
Är alkohol viktigt för dig?  


