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Förord 

                  Stockholm 3 augusti, 2014 
 
 
Ingenstans kan man vara så säker på att hitta en hjärtknipande metafor som i 
förordet till en avhandling. Avhandlingsskrivandet liknas vid långa resor, 
hisnande äventyr och bestigna berg. Ofta har hinder uppstått på vägen; 
svackor, skrivkramp, försenade materialinsamlingar eller sinande 
finansiering. Så småningom ser disputanden ändå ett ljus i tunneln och 
kommer över på andra sidan med hedern i behåll. 

Bortsett från att jag i skrivandets stund inte vet något om avhandlingens 
eventuella segerstatus skulle även detta förord kunna formuleras som en 
sådan hjältesaga. Jag har dock valt att parafrasera en annan typ av metafor: 
Det krävs en by för att skriva en avhandling.  

Valet av metafor ska inte tolkas som att avhandlingsskrivandet varit 
någonting annat än ett långt och slitit ensamarbete. Men det finns många 
personer utan vars medverkan, uppmuntran, hjälp och vänskap den här 
avhandlingen hade varit omöjlig att skriva.  

Först och främst intervjupersonerna. Till alla er som deltagit i 
fokusgrupperna och som bjudit in mig till era hem, skolor och arbetsplatser, 
vill jag rikta mitt största och varmaste tack! Jag bara kunnat få med en 
bråkdel av era intressanta livsberättelser i avhandlingen, men jag hoppas att 
jag, utöver ert bidrag till den övergripande analysen, också lyckats förmedla 
en del av er klokskap, generositet och humor. 

Ett särskilt stort tack till Alexandra Bogren som varit huvudhandledare 
under större delen av min doktorandtid. Din kunskap, ditt engagemang och 
skarpa intellekt har varit omumbärligt under de här åren. Tack för att du 
granskat och kommenterat mina utkast med noggrannhet, men också för att 
du tagit dig tid att lyssna och peka på vägar framåt när skrivandet inte flutit 
på så som önskat.  

Under min första tid som doktorand hade jag Jukka Törrönen som 
handledare och han ledde även projektet Alkoholkultur i förändring som 
varit utgångspunkt för den här avhandlingen. Tack Jukka för att du trodde på 
mig från början och för den värdefulla stöttning du gav mig under min 
uppstartstid som doktorand. Tack för att du under hela doktorandtiden 
fortsatt att vara uppmuntrande och tagit dig tid att kommentera mina utkast. 
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Tack också till min bihandledare Börje Olsson för kloka synpunkter och 
inspirerande samtal under åren.  

Ett varmt tack riktas till Ingrid Lander som var opponent på 
slutseminariet. Du såg mina intentioner och det ”hästjobb” som ligger bakom 
transkriptioner, analyser och text. Din uppmuntran betydde mycket för det 
fortsatta arbetet. Jag vet inte om jag lyckats flyga ut ur örnburen, men jag 
står åtminstone längre ut på avsatsen idag. Tack också till Tina Forsberg 
Kankkunen för din opponentinsats på halvtidsseminariet.  

Under åren som doktorand har jag haft min arbetsplats på SoRAD och jag 
vill tacka alla mina kollegor där. Det har varit både lärorikt och roligt att 
arbeta tillsammans med er och jag kommer att sakna de spännande samtalen 
under luncher och fikor – jag har förstått att de är unika i många 
bemärkelser. En särskild tanke går till doktorandkollektivet och till de som 
började sin doktorandbana samtidigt som jag. Tove och Eva, det har varit ett 
nöje att slå följe med er. Tack för stöd och glada hejarop.  

Det finns ytterligare några kollegor som jag särskilt vill lyfta fram. Maria 
Abrahamsson modererade fokusgrupperna under projektets uppstartsfas. 
Tack för stöd och uppmuntran. Din värme och ditt genuina intresse för 
människor och deras berättelser är inspirerande. 

Anneli Vernersson och Eva Gunnarson arbetade som 
forskningsassistenter i projektet Alkoholkultur i förändring och har både 
rekryterat fokusgrupper och transkriberat en stor del av intervjuerna. Tack 
för ert hårda arbete, insiktsfulla kommentarer och trevliga sällskap. I detta 
tack inkluderas även Filip Roumeliotis som arbetat med fokusgrupperna i 
Presensstudien.  

Tack också till de kollegor som läst och kommenterat mer eller mindre 
färdiga utkast under åren, framförallt till er som ingick i 
”fokusgruppsgruppen”: utöver Maria Abrahamsson också Eva Samuelsson, 
Karin Heimdahl och Evy Gunnarsson.  

Även om SoRAD varit min huvudsakliga arbetsplats har jag haft en andra 
hemvist på sociologiska institutionen. Där vill jag först och främst tacka Lars 
Udehn. Dels för att du tog på dig bihandledarrollen i ett tidigt skede av 
doktorandtiden, dels för att du givit mig möjligheten att undervisa – en 
uppgift som varit både rolig och lärorik. Jag vill även tacka 
doktorandkollektivet på sociologen, särskilt kollegorna i doktorandrådet 
samt de som organiserat och deltagit i HOSC-konferenserna. Ett särskilt fint 
minne har jag från en lång tågresa hem från Oxford då ett isländskt askmoln 
lagt beslag på Europas luftrum.  

Under ett långt och mödosamt avhandlingsarbete kan det ibland behövas 
uppmuntran från världen utanför akademien. Stort tack till Spritmuseum som 
gav mig ett stipendium år 2012. Stipendiet innebar inte bara en välbehövlig 
uppmuntran i rätt tid utan även ekonomiska möjligheter att arbeta vidare 
med avhandlingen och att inkludera intervjuerna med de femtonåriga tjejerna 
i analyserna.  
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Tack även till Nordiska Välfärdsrådet som möjliggjorde två månaders 
vistelse på Center för Rusmiddelsforskning i Köpenhamn. Och tack till 
Jakob Demant och centret för att ni tog emot mig och fick mig att känna mig 
som hemma. 

Jag vill också tacka mina skarpa och roliga vänner i MIB: Ann Legeby, 
Martin Hällsten, Louise Weibull och Paula Wahlgren. Ni utgör en ständig 
källa till glädje, inspiration och bildning. Särskilt tack till Louise för lyxiga 
skrivardagar i Örebroskogen.  

Mitt varmaste tack går även till Nils Nählinder för språkkorrektur och 
Jessica Storbjörk för fotoredigering.  

Thanks to Sven Eselgroth for long walks and “shits and giggles” during a 
long, warm and miserable summer. And thanks to Marta Lamas who taught 
me the “law of Plato” and the real meaning of taking another’s perspective.  

Tack till min familj, Brittmo, Göte, Jens, Jonas och Ingalill, för ert stöd, 
er kärlek och för att ni förmedlat nyfikenheten på världen och människorna i 
den.  

Och slutligen, mina älskade vänner. Hur ska jag någonsin…? Moffe 
Lundberg, Lena Jutdal, Adrian Nählinder, Björn Ljung, Mattias Schain, 
Maja Heurling, Anna-Karin Jansson, Isak Eriksson, Leila Khosravi, Katarina 
Bivald och Johannes Bragazzi. Tack för er kärlek, omtanke och outtröttliga 
stöd och uppmuntran. Ni har kommit med överraskningsblommor, lånat ut 
lägenheter, lagat mat och korrigerat text och gjort en askungeinsamling när 
vägglussanering, klädstöld och avhandlingsskrivande blev för mycket att 
hantera på samma gång. Ni har tröstat i motgångar och firat i medgångar. Er 
vänskap är ovärderlig. Jag ser fram emot att kunna hänga mer med er 
framöver! 
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Kapitel 1: Introduktion 

I essän ”A letter from Sweden” från 1969 beskriver den amerikanska 
författaren och filmskaparen Susan Sontag sina intryck av Sverige efter 
några månaders arbetsvisit i Stockholm. Sontag lovordar den svenska 
jämställdheten och arbetsförhållandena för fria kulturskapare, men menar 
samtidigt att svenskarnas livskvalitet är låg – den höga levnadsstandarden till 
trots. Orsakerna till det går att finna i en rad klichébilder som Sontag menar 
att hon fått bekräftade under sin korta tid i landet. Det grundläggande 
problemet ligger, menar hon, i svenskarnas karaktär. Svenskarna är både 
självkritiska och självgoda (särskilt i relation till Sverige) och utöver det 
reserverade och konsensusorienterade träningsfanatiker med svårigheter att 
uttrycka såväl åsikter som känslor. Stockholm beskrivs i samma anda som en 
vacker men tyst stad utan folkliv och med endast ett fåtal kvällsöppna caféer 
och restauranger. Dessutom har svenskarna, enligt Sontag, ett något nervöst 
och ogint förhållande till både saker och människor. Bland annat beskriver 
hon sin förvåning över hur arbetskamrater och bekanta ber om att ”få låna” 
en cigarett – och lämnar tillbaka den dagen efter. (Detta trots att hon vid ett 
flertal tillfällen påpekat att hon betraktar sina cigaretter som allmängods och 
intagit vännernas cigarettpaket efter samma princip). Men fortsätter hon: 
“Naturligtvis är det svenska livet inte alltid så här. En sådan nervös och 
spänd värld måste ha en säkerhetsventil. Här är det drickandet. I Sverige 
anses alkoholen vara en mystisk substans: ett magiskt elixir som ger 
människor tillåtelse att släppa på aggressioner och öppna upp för 
intimitet.”(min översättning)1  

En stor del av artikeln ägnar Sontag sedan åt det som hon menar är ett 
neurotiskt och skuldtyngt förhållande till alkohol. Å ena sidan är den totala 
konsumtionsnivån i Sverige låg jämfört med stora delar av Europa och USA, 
men å andra sidan har svenskarna en förmåga att hälla i sig alkohol på ett 
närmast ”skräckinjagande” sätt, särskilt i anslutning till måltiderna: ”Det är 
vanligt för en svensk att hälla i sig en karaff vin, flera öl och åtminstone ’en 
brännvin’ till maten”, hävdar Sontag. Det som framförallt förbryllar henne är 
emellertid att drickandet är så integrerat i det svenska samhället, samtidigt 

                                                      
1 “Of course Swedish life isn’t always like this. Such an uptight world has to have a safety-
valve. Here it’s drink. Alcohol has the status in Sweden of a mythic substance: the magic 
elixir that gives one permission to release aggressions, allow intimacy.”     
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som svenskarna tycks ha ett skamfyllt och påtagligt ambivalent förhållande 
till alkohol. Sontag menar till exempel att bekanta hon möter på 
Systembolaget blir generade och känner sig ertappade med sina inköp, samt 
döljer de köpta flaskorna under ytterkläder eller i påsar med budskapet ”Säg 
nej till alkohol”.  

Ytterligare ett exempel på svenskarnas neurotiska förhållande till alkohol 
är synen på alkoholism. Stigmat i att vara alkoholist är olidlig i Sverige, 
hävdar hon. Detta visar sig bland annat på middagar när måttligt drickande 
människor nervöst försäkrar alla runt bordet att de inte är alkoholister, även 
om de bara beställt en öl till maten.  

Denna alkoholneuros, menar hon vidare, var obegriplig, tills hon förstod 
att drickandet i Sverige har en metamorfosisk betydelse. Den första skålen är 
ett tecken till alla andra närvarande att man kommer att förändras; 
förvandlingen har startat. 

 

Förändrad alkoholkultur? 
Mycket har hänt i det svenska samhället sedan 1960-talets slut, inte minst 
vad gäller alkoholvanorna, men även om Sontags tillspetsade beskrivning 
känns en aning daterad och generaliserande (för att inte säga provocerande) 
är vi nog många som motvilligt känner igen oss. Men vad är det vi känner 
igen och vad avfärdar vi? Skammen i att köpa alkohol på systemet? 
Berusningsdrickandet vid fester och högtider? Stigmat kring alkoholismen?  

Dessa frågor ringar in en av avhandlingens utgångspunkter: 
Diskussionerna om den svenska alkoholkulturens förändring. Det mer 
specifika syftet med avhandlingen är att undersöka hur människor tillskriver 
alkoholen olika betydelser i berättelser om livsperioderna; barndom, ungdom 
och vuxendom. Särskilt fokus ligger på genus- och ålderskonstruktioner; det 
vill säga på hur genusrelaterade normer och självpresentationer skapas inom 
ramen för en viss ålderskontext. Vad anses till exempel vara ett accepterat 
sätt att dricka i en barndomskontext eller ungdomskontext? Vad anses vara 
problematiskt? För vem, med vilka syften, och i vilka situationer?  

Berättelserna kommer från fokusgruppsintervjuer gjorda med män och 
kvinnor mellan 15 och 65 år. Intervjumaterialet innefattar därmed en 
spännvidd av tidsspecifika dryckesskildringar; från de äldsta 
intervjupersonernas barndom under 1950-talets motboksperiod och deras 
ungdom under mellanölets 1960- och 70-tal, till de yngsta 
intervjupersonernas barndom kring EU-inträdet i mitten av 1990-talet och 
ungdom under pågående 2000-tal. Därtill skildras en vuxendom som för de 
äldsta intervjupersonerna pågått under flera decennier och innefattar flera 
olika perioder, men som för de yngsta fortfarande bara är ett antagande om 
framtiden. Även om avhandlingen inte enbart syftar till att studera 
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förändring, finns en underliggande fråga om förändring inbyggd i materialet. 
Hur skiljer sig gruppernas berättelser åt och hur liknar de varandra? Vad kan 
deras berättelser säga om svensk alkoholkultur? Vad är det som har 
förändrats? 

Frågan om den svenska alkoholkulturens förändringar har rönt stort 
intresse inom alkoholforskningen under senaste decennier. Ett flertal 
internationella studier har pekat på att den europeiska dryckeskartan håller 
på att ritas om. I Sverige, som tidigare gått under beteckningen ”torr 
alkoholkultur” – låg konsumtion på aggregerad nivå och höga nivåer av 
berusningsdrickande på helger och högtider – har konsumtionen ökat och 
sägs därmed ha blivit orienterad mot ett mer ”kontinentalt drickande”. I 
länder som Italien tycks konsumtionen däremot ha förändrats i motsatt 
riktning (Järvinen & Room 2007; Leifman 2002; Mäkelä et al 2006; Parker 
2007; Tigerstedt & Törrönen 2007).2 Detta kontinentala drickande innebär 
att svenskarna ökat sin konsumtion till förmån för öl och vin, samt att de 
tidigare hårddragna gränserna mellan en nykter vardag och ett ”belönande 
helgrus” (jmf Ambjörnsson 1988) börjat lösas upp.  

Dessa förändringar har i sin tur diskuterats i termer av konvergens; en 
tanke om att de europeiska dryckeskulturerna börjat homogeniseras. I 
konvergensdiskussionerna brukar även kvinnors ökade drickande lyftas 
fram. En del forskare menar att män och kvinnors drickande, till följd av en 
allmän jämställdhetsutveckling, börjat likna varandra allt mer, särskilt i norra 
Europa (Holmila & Raitasalo 2005; Mäkelä et al. 2006). I vissa fall har det 
även uttryckts som att kvinnor börjat ”anamma manliga värderingar och 
dryckesbeteenden” (Holmila & Raitasalo 2005).3 På samma sätt har det 
föreslagits att dryckesmönstren i olika (europeiska) ungdomsgrupper börjat 
närma sig varandra och gemensamt orienterats mot ett ökat 
berusningsdrickande (Beccaria & Sande 2003; Järvinen & Room 2007; 
Parker 2007). 

Samtidigt är förändringarna inte entydiga. Även om vi i Sverige dricker 
mer öl och vin till vardags har vi till exempel inte slutat berusa oss till 
helgen, vilket tyder på att vi har adderat nya dryckesvanor till de gamla, 
                                                      
2 De ”torra” alkoholkulturerna finns främst i norra och östra Europa. Utöver låg 
alkoholkonsumtion och en hög grad av berusningsorienterat drickande, kännetecknas de av att 
öl och starksprit är de huvudsakliga dryckesvalen. De alkoholkulturer som betecknas som 
”våta” återfinns främst i de vinproducerande och vinkonsumerande länderna i södra Europa. I 
dessa kulturer är alkoholkonsumtionen hög då vin och öl är en del av vardagsdrickandet, 
däremot är berusningsdrickande mer sällsynt (Järvinen & Room 2007). 2010 svarade vin för 
42% av totalkonsumtionen i Sverige, medan öl stod för 35 %  och sprit endast för 21 % (CAN 
2011:18) 
3 Holmila och Raitasalos artikel består av en genomgång av alkoholforskning med fokus på 
könsskillnader och det är således inte författarna själva som står för uttalandet.  
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snarare än att vi bytt ut dem helt (Leifman 2002). Det har också påpekats att 
den konsumtionsökning som framförallt yngre kvinnor stod för i Sverige 
under 1970-talet planat ut sedan dess, och att kvinnor som grupp fortfarande 
dricker mindre än hälften av vad män gör (Bergmark 2004; CAN 2011). Att 
kvinnors och mäns drickande i vissa avseenden liknar varandra mer idag än 
vad de gjorde för femtio år sedan, behöver inte heller betyda att deras 
drickande värderas lika eller får samma konsekvenser. En rad studier har 
tvärtom visat att normer som reglerar män och kvinnors dryckeshandlingar i 
många avseenden fortfarande skiljer sig åt. (Se till exempel Abrahamsson 
1999; 2004; Abrahamsson & Heimdahl 2012; Bernhardsson & Bogren 2012; 
Bogren 2008, 2011 a,b; Eriksen 1999; Holmila & Raitasalo 2005; Norell & 
Törnqvist 1995; Thurnell-Read 2009;Törrönen & Maunu 2009).  

Frågan om alkoholkulturens förändringar har följaktligen många bottnar. 
Detta kan delvis förklaras av att konsumtionsmönster skapas och förändras i 
relation till exempelvis genus- och åldersrelaterade normer. Normer och 
konsumtionsmönster är visserligen tätt sammanflätade med varandra, men 
det är inte givet att de förändras i samma takt eller riktning. Drickandet kan 
förändras vad gäller kvantitet eller val av dryck, samtidigt som normer, 
motiv och meningsskapande kring alkohol och berusning förblir stabila – 
och vice versa (Tigerstedt & Törrönen 2007). Inte heller normskapande är 
något stabilt eller fast; normer skapas och omskapas beroende på hur 
diskurser och kategoriseringar, som klasstillhörighet, genus och ålder, 
interagerar i specifika kontexter. Utifrån denna förståelse har alkoholforskare 
med socialkonstruktionistiska och poststrukturalistiska perspektiv ifrågasatt 
relevansen i tidigare nämnda konvergenshypoteser, samt tanken om att 
överhuvudtaget kunna tala om en enhetlig svensk alkoholkultur. Det har 
poängterats att det inte bara finns skillnader mellan olika länders 
dryckeskulturer, dessa skiljer sig också åt inom länder, inom olika grupper av 
kvinnor och män, och inom olika grupper av ungdomar (Bergmark 2004; 
Bogren 2006a; Eriksen 1999; Månsson & Bogren 2014). Begreppet svensk 
alkoholkultur bör följaktligen kontextualiseras och snarare betraktas som en 
variation av olika alkoholkulturer än som en homogen helhet. För att svara 
på frågan om vad som kännetecknar den svenska alkoholkulturen eller dess 
förändringar, bör vi således först ställa frågan: Vilken nivå talar vi om? För 
vem? När? Hur?  

Å andra sidan är dessa variationer inte helt disparata eller flytande, de 
förhåller sig till vissa institutionella och diskursiva ramar. Det finns med 
andra ord gränser för vad som är tillåtet och möjligt – och frågan för denna 
avhandling är då var dessa gränser dras? 
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Studiens syfte och bidrag  
Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka svensk(a) 
alkoholkultur(er). Detta görs genom att analysera de betydelser deltagarna i 
fokusgrupperna tillskriver drickandet i relation till olika livsperioder, hur de 
drar gränser mellan accepterat och icke-accepterat drickande, samt hur dessa 
betydelser och gränsdragningar kopplas samman med sociala kategorier, 
självpresentationer och normer. Dessa normskapande processer tolkas i sin 
tur utifrån diskursiva ramar om huvudsakligen alkohol, genus och ålder.  

Min ambition har således varit att ringa in de normer som möjliggör eller 
begränsar olika beteenden för män och kvinnor i olika åldrar och 
livsperioder – normer som får konsekvenser för deras erfarenheter, 
möjligheter att agera och sätt att betrakta sig själva och andra. 

Alkoholstudier som undersöker meningsskapande och normer har blivit 
allt vanligare sedan 1990-talet och en stor del av denna forskning har 
fokuserat på ålders- och genuskategorier, främst på kvinnor och ungdomar. 
Det finns emellertid få undersökningar som lyft fram samspelet mellan 
genus- och ålderskapande, särskilt med avseende på specifika livsperioder 
och utifrån jämförelser mellan olika generationer. I den bemärkelsen bidrar 
den här studien på två sätt: Dels har det totala fokusgruppsmaterialet en unik 
spännvidd som möjliggör inter-generationella analyser som är ovanliga inom 
alkoholforskningsfältet. Dels har studien en intersektionell ambition som 
delvis sträcker sig bortom genus- och ålderskategoriseringarna. Denna 
ambition visar sig främst genom att jag undersöker skillnader inom 
kategorier (till exempel inom gruppen tonårstjejer eller medelålders män) i 
lika hög utsträckning som jag undersöker likheter och skillnader mellan dem. 
Det intersektionella perspektivet syftar dock även till att analysera hur genus 
och ålder görs i relation till interagerande sociala kategorier och diskurser.  

Ytterligare ett bidrag är att analysen utgår från både erfarenhetsgrundade 
och diskursorienterade perspektiv, där de senare fortfarande är sällsynta 
inom alkoholforskningen. Avhandlingen befinner sig därmed i ett 
spänningsförhållande mellan förändring och stabilitet å ena sidan, och 
erfarenhet och diskurs å den andra.  
 

Avhandlingens disposition 
I det här kapitlets följande delar kommer jag först att gå igenom de premisser 
som avhandlingens teoretiska och metodologiska ramverk vilar på, samt hur 
genus och ålder konceptualiseras och analyseras i relation till dessa. Efter det 
går jag igenom en del av den, i huvudsak, kvalitativa alkoholforskning, som 
gjorts i Sverige och Skandinavien i relation till genus- och 
ålderskategoriseringar. Denna forskningsgenomgång kan betraktas som en 
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ram utifrån vilken jag tolkat empirin. Relevant forskning diskuteras sedan 
mer ingående i vart och ett av de empiriska kapitlen, samt i avhandlingens 
slutkapitel. 

I kapitel 2 redogör jag mer specifikt för de teoretiska analysverktygen, för 
att i kapitel 3 diskutera fokusgruppsmaterialet, samt analysmetod och dess 
relation till kunskapsproduktion.  

Kapitel 4 är avhandlingens första empiriska kapitel och handlar om 
fokusgruppernas barndomsberättelser, kapitel 5 handlar om deras 
ungdomstid och kapitel 6 om vuxenåren. I det sista kapitlet, kapitel 7, 
kommer jag slutligen att sammanfatta analyserna och föra en mer 
övergripande diskussion om deras betydelse.  

De empiriska kapitlen varierar något i storlek och struktur och innefattar 
flera separata delar som behandlar olika teman. Huvudsakligen är de 
strukturerade utifrån narrativa kategorier. De narrativa kategorierna utgörs 
av berättelser med liknande innehåll och struktur och benämns utifrån deras 
huvudsakliga budskap som exempelvis Måttlighetsnarrativ eller 
Problemnarrativ. Narrativen består alltså av intervjupersonernas berättelser, 
men kategoriseringen är gjord av mig för analytiska syften. Eftersom 
innehållet i berättelserna varierar i relation till de olika åldersperioderna, är 
olika narrativ dominerande i olika kapitel.  

Kapitlen är generellt sett uppdelade så att jag först redogör för de 
självpresentationer och alkoholnormer som återskapas genom narrativen i 
relation till de olika livsperioderna. I ett andra steg diskuterar jag mer 
specifikt hur genus görs i relation till dessa. Vuxenkapitlet skiljer sig i detta 
avseende från de andra kapitlen. Dels är de två övergripande narrativen inte 
lika tydligt separerade från varandra som i de andra kapitlen, dels är 
genusaspekterna inte lika tydligt framträdande. Genusanalysen görs därmed 
på de ställen där det är relevant i de olika kapiteldelarna, men också i 
avhandlingens slutkapitel.  

Varje delkapitel sammanfattas med en diskussion och de övergripande 
resultaten sammanfattas och diskuteras sedan i avhandlingens slutkapitel.  

 

Vetenskapsteoretisk positionering  
Till grund för avhandlingen ligger fokusgruppsdeltagarnas berättelser om 
olika livsperioder: barndom, ungdom och vuxendom. Med dessa berättelser i 
fokus har min ambition varit att använda ett teoretiskt ramverk som tar 
hänsyn till berättarnas erfarenheter och tolkningar såväl som till de 
maktstrukturer och diskurser som omgärdar dem. Denna önskan har i sin tur 
resulterat i val av teoretiska perspektiv med rötter inom både fenomenologi 
och poststrukturalism. Uppdelningen är emellertid något förenklad. En del 
perspektiv är exempelvis influerade av fransk strukturalism och andra har 
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sitt ursprung inom interaktionistisk teoribildning. För att inte förvillas i en 
snårskog av konceptualiseringar och vetenskapliga influenser kan man 
betrakta ramverket som tre övergripande förgreningar där utväxterna slingrar 
sig runt varandra och ibland är svåra att skilja åt: En empirinära förgrening 
som har fokus på hur betydelser och identiteter skapas genom interaktion i 
konkreta ansikte-mot-ansikte- situationer, till vilken exempelvis 
etnometodologi och symbolisk interaktionism hör; en fenomenologisk och 
socialkonstruktionistisk förgrening som i högre grad fokuserar på relationen 
mellan erfarenheter, interaktion och samhälleliga institutioner och 
normsystem; samt en poststrukturalistisk förgrening vars fokus ligger på hur 
erfarenheter, betydelser och normer möjliggörs och förankras inom 
diskursiva kontexter.4 Perspektiven är dock huvudsakligen relevanta för att 
förklara hur genus och ålder görs inom en alkoholkontext. 

I följande avsnitt kommer jag översiktligt gå igenom de utgångspunkter 
som är grundläggande för avhandlingens teoretiska perspektiv. Detta ska inte 
betraktas som en uttömmande redogörelse utan som en sammanfattning av 
de teoretiska premisser som analysen vilar på.  Kunskapssyn och 
analysverktyg kommer att diskuteras mer utförligt i kapitel 2 och 3. 

 

En fenomenologisk grund 

Grundläggande för fenomenologin är att den tar sin utgångspunkt i 
individers ”levda erfarenheter” och det som uppfattas som ett ”sunt 
förnuftskunskap”; det vill säga, det som individer tar för givet och agerar 
efter i sina vardagsliv (Berger & Luckmann 1966/2008:31).5 Individers 
upplevelser och erfarenheter står följaktligen i centrum. Det är dock inte den 
subjektiva upplevelsen i sig som är huvudfokus. Snarare handlar det om att 
förstå hur individer genom kollektiva meningssystem skapar och uppfattar 
sociala situationer som givna och självklara. En central fråga handlar således 
om meningsskapande. Den bärande idén (vilken utvecklats inom symbolisk 
interaktionism och andra interaktionistiska teoribildningar) är att människors 
                                                      
4 Det råder ingen konsensus kring hur dessa riktningar skall kategoriseras eller 
konceptualiseras, jämför exempelvis Alvesson och Sköldberg (2008) med Andersen och 
Kaspersen (2007).  
5 Den fenomenologiska ansatsen ska här förstås som sociologisk, vilken skiljer sig från den 
filosofiska fenomenologi som utarbetades av Edmund Husserl i början av 1900-talet 
(Bjurwill1995). Den sociologiska fenomenologins fader anses istället vara den amerikansk-
österrikiska sociologen Alfred Schütz som under första halvan av 1900-talet vidareutvecklade 
den filosofiska fenomenologin i relation till andra teoretiska strömningar och sociologiska 
skolor. Schütz fenomenologi – som även betecknats som en ”vardagslivets sociologi” 
(Andersen & Kaspersen 2007) – har i sin tur inspirerat interaktionistisk teoribildning som 
socialkonstruktionism, etnometodologi och symbolisk interaktionism (Alvesson & Sköldberg 
2008).  
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handlingar styrs utifrån den betydelse de har för dem; betydelser som skapas 
och modifieras efter hand genom de tolkningsprocesser som uppstår när 
människor möter varandra i vardagliga interaktionssituationer (jmf Blumer 
1969).6 I dessa processer har språket och andra symboler en avgörande 
betydelse.  

Intresset för meningskonstruktioner och tolkningsprocesser har även 
utvecklats inom socialkonstruktionistisk teoribildning. I likhet med 
fenomenologin är socialkonstruktionismens utgångspunkt att undersöka och 
komma bakom de processer varigenom samhälleliga förhållanden skapas 
som självklara eller oundvikliga. De lyfter dock blicken från de konkreta 
vardagssituationerna till de växelverkande processer varigenom individer, 
samhälleliga normer och institutioner påverkar och återskapar varandra 
(Berger & Luckman1966/2008; Hacking 2004b).7 Institutioner ska här 
förstås som fasta tanke- eller handlingsmönster som religion, familj, 
utbildning och lagväsende. Strukturer som i sin tur ligger till grund för hur 
samhället organiseras.  

Dessa processer har bland annat en grundläggande betydelse i 
socialkonstruktionismens stora pionjärverk; Peter L. Berger och Thomas 
Luckmanns ”The social construction of reality” som utkom första gången 
1966 (2008). Berger och Luckmann utvecklar här det fenomenologiska 
antagandet om ”typifieringar”; ett antagande om att individer tolkar 
händelser och andra individer utifrån inlärda föreställningar och begrepp 
(typer) som i sin tur ligger till grund för deras handlande. Typifieringarna 
bekräftas och modifieras genom interaktion i konkreta ansikte-mot-ansikte-
situationer och befästs genom att de rutiniseras. Upprepandet av en viss 
handling utifrån en viss typ av förväntning gör att de så småningom blir 
betraktade som objektiva och givna; de har format normer och institutioner. 
Dessa överförs till individerna i form av internaliseringsprocesser – 
huvudsakligen den socialisering som sker i barndomen – genom vilka 

                                                      
6 Begreppet symbolisk interaktionism myntades av Herbert Blumer, men är dock i lika hög 
grad förknippad Blumers lärare, George Herbert Mead och den pragmatiska riktning som 
utvecklades inom Chicagoskolan (Hacking 2004a). Upphovsmannen till den besläktade 
entometodologin anses istället vara Harold Garfinkel.   
7 Socialkonstruktionismen är ett brett perspektiv som används inom en lång rad discipliner 
och ämnesområden. Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008) varnar för att 
socialkonstruktionismen därmed blivit ett intetsägande begrepp som kan användas för i stort 
sett all samhällsforskning - de flesta är ju överens om att samhället i någon mån är skapat av 
människor. Filosofen Ian Hacking har i samma anda kallat begreppet för en ”sliten krigshäst”, 
vilken han själv motvilligt använder sig av (Hacking 2004 b). Jag menar dock att även slitna 
begrepp kan vara användbara, så länge teoretiska och metodologiska antaganden och verktyg 
är tydligt redogjorda för.  
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individer införlivar, förkroppsligar och reproducerar en kunskap om hur 
världen är beskaffad och hur de ska agera i olika sociala situationer.8  

Etnometodologin delar den symboliska interaktionismens antagande om 
att språket är en viktig del av betydelseskapandet, men fokuserar i högre 
grad på betydelser som skapas genom gester, mimik och tonfall. Även om 
etnometodologin huvudsakligen intresserar sig för interaktionen i specifika 
sociala kontexter, vidgar den perspektivet till att även inkludera hur sociala 
kategoriseringar och normer påverkar interaktionssituationerna. En teoretiker 
som haft stor betydelse för den här studiens analytiska perspektiv är Erving 
Goffman. Goffman brukar betecknas som interaktionist, och ibland även 
som etnometodolog, men ville själv inte kategoriseras i något specifikt fack. 
Centralt för Goffmans arbete är hans studier av hur individer genom olika 
strategier försöker upprätthålla sin självbild gentemot andra. Fokus ligger 
därmed på hur individer beter sig i konkreta ansikte-mot-ansikte-situationer, 
men Goffman intresserade sig också för hur beteenden och identiteter skapas 
i relation till de förväntningar som förmedlas genom samhällets normativa 
ramverk (Goffman 1961/2011). Goffman betonade dock att normer inte bör 
uppfattas som determinerande eller fixerade. I själva verket bryter individer 
ofta mot normer. När man studerar människor är det därför viktigt att 
uppmärksamma beteenden som inte tillhör det förväntade, liksom skillnader 
i beteenden mellan olika grupper.  

De fenomenologiska och interaktionistiska ansatserna har betydelse för 
den här studien utifrån att avhandlingens analytiska fokus dels ligger på de 
vardagserfarenheter, betydelser och självrepresentationer som förmedlas 
genom intervjupersonernas berättelser, dels på den interaktion varigenom 
berättelserna skapas. I avhandlingen analyseras därmed också de specifika 
bakgrundsförväntningar och självpresentationer som intervjusituationen och 
ämnet alkohol aktiverar, samt hur deltagarna förhåller sig till dessa genom 
anpassning, förhandling eller motstånd. Även om dessa förväntningar är 
situationsbundna och kan förändras i olika sociala kontexter, är de inte helt 
flytande, de är förankrade inom olika institutioner och normsystem. 
Följaktligen finns ett spänningsförhållande mellan enskilda och kollektiva 

                                                      
8 Denna internaliseringsprocess kan jämföras med det som den franska strukturalisten Pierre 
Bourdieu har benämnt ”habitus”. Habitus innebär i korta ordalag att sociala strukturer 
förkroppsligas i individer och skapar olika dispositioner att förstå, tänka och handla i den 
sociala världen (Bourdieu 198514-15; Miegel och Johansson 1996:204ff.). Individer inom 
samma samhällsskikt tenderar att ha likartat habitus, vilket bland annat manifesteras genom 
språkbruk, mat och dryckesvanor, hälsa och inte minst i vad som anses vara god eller dålig 
smak. Habitus skapar så att säga en ”känsla för spelets regler”. Social klass är en bärande del i 
Bourdieus förståelse för habitus, men även aspekter som genus, ålder och etnicitet har 
betydelse för hur kulturella dispositioner tar sig uttryck. Dessa internaliserande och 
förkroppsligande processer gör att strukturer (eller normer och institutioner) ses som 
självklara, vilket i sin tur är en anledning till att individer sällan gör motstånd mot dem.           
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erfarenheter, samt mellan förändringsbarhet och tröghet, som också utgör en 
av avhandlingens centrala utgångspunkter.   

Poststrukturalism och diskursanalytiska antaganden  

Poststrukturalismen har sitt ursprung i den franska strukturalismen och kan, 
liksom fenomenologi och socialkonstruktionism, ses som en bred 
vetenskapsteoretisk strömning bestående av flera olika förgreningar. I likhet 
med tidigare nämnda perspektiv intresserar sig poststrukturalismen för hur 
verkligheten konstrueras, men lägger större vikt vid ifrågasättandet av den 
förgivet tagna kunskapen. Denna kritik gäller i hög grad även de 
vetenskapliga kunskapsanspråken, och forskarens möjlighet att avbilda eller 
avslöja en verklighet har ifrågasatts. Poststrukturalister poängterar att 
kunskap alltid produceras utifrån en viss position, i en viss kontext och med 
ett visst syfte. Därmed går det inte att tala om en sann verklighet. Som 
forskare handlar det istället om att visa olika versioner av verkligheten 
(Alvesson & Sköldberg 2008; Davies & Harré 1990; Haraway 1988; Kvale 
1997; Ramazanoǧlu & Holland 2002; Silverman 2001; Skeggs 2000; 
Søndergaard 2002; Staunaes 2003). Möjligheten att skapa allomfattande 
teorier – grand theories – avfärdas därmed, liksom begrepp som 
sanningsanspråk, objektivitet och representativitet.  

Språk och diskurser har en framskjuten plats inom poststrukturalismen. 
Joan Scott definierar diskurser på följande sätt: “En diskurs är inte ett språk 
eller en text utan en historiskt, socialt och institutionellt förankrad och 
specifik struktur av uttalanden, termer, kategorier och uppfattningar” (Scott 
2001:257, min översättning).9 Foucault beskriver bland annat diskurs som 
”alla skrivna eller yttrade fraser” men också som ett namn på ”hela den 
praktik som frambringar en viss typ av yttranden” (Foucault 1993: 57- 
översättarens noter). Språkliga strukturer är med andra ord förbundna med 
en specifik världsbild och sprider kunskap om hur världen är beskaffad. 
Vissa världsbilder främjar och legitimerar en viss typ av kunskaper 
(erfarenheter och praktiker) och förkastar eller omöjliggör andra. Ett 
grundläggande antagande är därmed att språket inte enbart förmedlar 
information eller avbildar verkligheten på ett neutralt sätt utan också formar 
och förändrar den: diskurser frambringar med andra ord en social praktik. 
Denna praktik skapas på specifika sätt givet vissa historiska, sociala och 
institutionella förutsättningar. Nationalistiska diskurser sprider exempelvis 
sanning/kunskap om vad som är svenskt eller osvenskt på olika sätt i olika 
tider, på samma sätt som genusdiskursernas sanningar om vad som är 
naturligt kvinnligt eller manligt förändras i olika tider och kontexter. Frågan 

                                                      
9 “A discourse is not a language or a text but a historically, socially, and institutionally 
specific structure of statements, terms, categories and beliefs”. 
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gäller således inte vad som är verkligt eller sant, utan vad som kvalificerar 
sig som verkligt eller sant, i en viss tid, på en viss plats (Börjesson & 
Palmblad 2007:11). 

Detta antagande gäller inte minst i relation till subjektet. Utifrån ett 
poststrukturalistiskt antagande skapas subjektet inom och mellan olika 
diskursiva sfärer (Davies & Harré 1990; Winter Jørgensen & Phillips 
2000:21; 23). Subjektet interpelleras till vissa positioner, som svensk eller 
invandrare, man eller kvinna, brukare eller missbrukare, vilka i sin tur 
kopplas samman med olika betydelser och förväntningar. Relationen mellan 
diskurser, kategoriseringar och förväntningar skapar normer som reglerar 
människors handlingar. Dessa normativa regleringar vidmakthålls i sin tur 
genom att de internaliseras i individer som objektiva sanningar (Scott 2001). 
Regleringarna opererar dock inte främst genom bestraffningar och 
sanktioner utan med hjälp av ”små korrigeringar som tillsägelser, 
instruktioner, regelsystem [och] dagordningar, men också med belöningar 
och uppmuntran i olika former” (Nilsson 2011: 105). Normalisering fungerar 
med andra ord genom att individer genom upprepade små uppmuntringar 
och bedömningar anpassar sig till ett visst beteende. Dessa bedömningar 
görs till stor del utifrån vad som anses vara avvikande från det beteende som 
betraktas som normalt (Nilsson 2011: 90). Det sätt människor blir benämnda 
och kategoriserade får således konsekvenser för dem. 

I den bemärkelsen ska makt betraktas som produktiv snarare än repressiv. 
Men makt är också en fråga om definition och definitionsföreträde; om vad 
som uppfattas som normalt och avvikande och vem som har positionen att 
avgöra det (Foucault 1993). Utifrån ett diskursanalytiskt antagande är makt 
även relationell. Att människor interpelleras i olika positioner av diskurser, 
innebär att positionerna har makt, inte enskilda individer. Eftersom personer 
kan interpelleras i flera olika subjektspositioner (som förälder, svart, kvinna, 
invandrare, chef, äldre) kan de i dessa positioner inneha makt i vissa 
situationer och vara maktlösa, eller ha mindre makt, i andra. Subjekten är då 
å ena sidan fragmenterade och föränderliga, men å andra sidan relativt låsta i 
specifika situationer (Winther Jørgensen och Philips 2000).      

Avhandlingens poststrukturalistiska anspråk visar sig genom en önskan 
att förstå fokusgruppernas berättelser utifrån övergripande diskursiva 
kontexter, eller mer bestämt, genom det som Mats Börjesson och Eva 
Palmblad (2007) kallar för ”stora diskurser” och Ian Hacking (2004a) för 
abstrakta diskurser. I båda fallen åsyftas diskurser som är abstraherade från 
den fysiska talaren och i båda fallen utgår de huvudsakligen från Michel 
Foucaults teorier.10 Huvudfrågan handlar då om vad det är som möjliggör 

                                                      
10 Huruvida Foucault skall förknippas med poststrukturalism eller diskursanalys är oklart, 
själv ville han inte kategoriseras genom dessa begrepp (Alvesson & Sköldberg 2008). 
Däremot är det klart att många poststrukturalistiska teoretiker influerats av hans teoribildning.        
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eller begränsar en viss typ av utsaga eller berättelse (erfarenheter, 
benämningar, självpresentationer). Var går gränserna för det ”normala”?11 

 

Genus- och åldersskapande 

Genusbegreppet  

”Man föds inte till kvinna, man blir det”, lyder en av världshistoriens mest 
välkända feministiska utsagor (Beauvoir 1949/1976:162). Citatet är hämtat 
från Simone de Beauvoir som utkom med klassikern ”Det andra könet” 
1949, flera decennier innan genusbegreppet introducerades i Sverige. Genom 
uttalandet sätter Beauvoir fingret på det som alltjämt är kärnan i dagens 
genusteoretiska diskussioner; kritiken av en essentialistisk och biologisk 
förståelse av kön och påpekandet om att könet är något som ständigt skapas 
och återskapas genom språk och handlingar. För Beauvoir innebär 
kvinnoskapandet också ett skapande av en underordning där kvinnan 
betraktas som den andra i relation till en manlig norm, också det ett 
antagande som fortfarande är föremål för diskussion. 12 

När genusbegreppet introducerades i Sverige på 1970 och 1980-talen var 
det utifrån en önskan om att komma vidare från det statiska och 
funktionalistiskt belastade könsrollsbegreppet som då var vanligt 
förekommande inom sociologin. Ett av begreppets huvudsakliga problem 

                                                      
11 Att foga samman fenomenologi, interaktionism och poststrukturalism kan möjligen tyckas 
oortodoxt, men i sina olika varianter har de tydliga beröringspunkter. De huvudsakliga 
skillnaderna ligger i deras olika fokus på individnivå respektive text eller diskurs – där 
socialkonstruktionismen antagligen ligger närmast poststrukturalismen (Alvesson & 
Sköldberg 2008). Etnometodologiska och interaktionistiska perspektiv förenas å andra sidan 
med poststrukturalismen genom betoningen på kontext och i kritiken mot de stora teorierna. 
Generellt sett möts perspektiven i betoningen på språkets betydelse, och i antagandet att 
subjektet skapas genom benämningar, kategoriseringar och sammanhängande förväntningar.   
12 I inledningen till ”Det andra könet” diskuterar Beauvoir sitt verk i relation till den tidens 
feministiska diskussioner och skriver bland annat: ”Teorin om det evigt kvinnliga har 
visserligen alltjämt anhängare som viskande försäkrar: ’T.o.m. i Ryssland är kvinnorna 
fortfarande kvinnor’. Men andra välinformerade människor – ibland faktiskt samma personer 
– suckar ”Kvinnor håller på att försvinna; kvinnan har gått förlorad”. Man är inte riktigt säker 
på om kvinnor fortfarande finns, om de alltid kommer att finnas, om det är önskvärt eller inte, 
vilken ställning de har i världen och vilken ställning de borde ha. ’Var finns kvinnorna?’ 
frågade nyligen en tidskrift. Men först och främst måste man fråga; vad är en kvinna?  
(Beauvoir 1976: 9).” Citatet belyser på många sätt det spänningsförhållande mellan stabilitet 
och förändring som samhällsforskare ständigt förhåller sig till. Även om mycket har 
förändrats sedan 1940-talets slut, tycks det som att vissa frågeställningar och diskussioner är 
eviga.  
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ansågs vara att det förutsätter en uppdelning mellan ”kön ”och ”könsroll”; 
det vill säga, en tanke om att det å ena sidan finns en ”naturlig” och 
biologisk uppdelning mellan män och kvinnor, och å andra sidan de 
processer som socialiserar in män och kvinnor i olika roller. Könsrollen 
ansågs med andra ord vara socialt konstruerad till viss del, men samtidigt 
vilande på en biologisk grund som antogs ”regissera” fram könsskillnaderna. 
En närliggande kritik var att begreppet inbegrep en förståelse av män och 
kvinnor som två separata och enhetliga grupper (en mansroll och en 
kvinnoroll) där ”roll” dessutom lätt ledde tankarna till något som individer 
kan välja att gå in och ut ur efter eget tycke och smak. Ungefär som att 
individer skulle kunna välja en viss könsroll för dagen och lämna det riktiga 
jaget hemma.  

Utifrån denna kritik eftersöktes ett begrepp som starkare betonade 
maktaspekter och de sociala och kulturella konstruktionerna av kön 
(Hirdman 2001). Införandet av genusbegreppet innebar således ett 
fokusskifte från en uppdelning av män och kvinnor som två enhetliga 
kategorier till den mångfald av uttryck för femininitet och maskulinitet som 
ryms inom dessa kategorier (se till exempel Butler 1997; Flax 1997; Sawicki 
1991; Scott 2001). I samband med detta fokusskifte fick även 
intersektionalitetsbegreppet större betydelse. Intersektionalitet är ett 
samlingsbegrepp för teorier om hur diskurser, maktordningar och sociala 
kategoriseringar (som genus, klass, etnicitet, funktionalitet, sexualitet och 
ålder) genomkorsar och konstruerar varandra i olika växelverkande 
processer (los Reyes, Molina & Mulinari 2005; Lykke 2005; McCall 2005). 

Även om genusbegreppet idag får anses vara vedertaget i stora kretsar, 
både inom och utom akademin, råder ingen konsensus kring dess 
betydelse.13 Utvecklingen av poststrukturalistisk och postkolonial 
teoribildning har bidragit till att tyngdpunkten idag ligger på mångfald, 
kontextualitet och förändringsbarhet, men det finns fortfarande skiljelinjer 

                                                      
13 Genusbegreppet har blivit kritiserat på ungefär samma grunder som könsrollsbegreppet, 
vilket hänger samman med att genus ofta översätts till ”social konstruerat kön”. Kritikerna 
menar att beteckningen är vara problematisk då det på samma sätt som könsrollsbegreppet 
implicerar en uppdelning mellan något som är konstruerat och något som inte är konstruerat; 
där kön (i bemärkelsen biologi) får stå för ett ”rent” och naturligt kön medan genus (i 
bemärkelsen kultur) får stå för det konstruerade. Diskussionen handlar följaktligen om var 
gränserna mellan det biologiska och det kulturella – eller diskursivt konstruerade – skall dras 
och om sådana gränsdragningar överhuvudtaget är möjliga. Två teoretiker som kritiserat en 
sådan distinktion är Judith Butler (1997) och Sarah Heinämaa (1998). Deras argument skiljer 
sig i några avseenden, men huvudsakligen menar de båda att det inte går göra sådana 
distinktioner. Det finns så att säga inget ”äkta” eller ”rent” biologiskt kön som ligger bakom 
det konstruerade könet. Även kroppslighet och begär formas i relation till diskursiva 
formeringar och förväntningar. Av liknande anledning har det argumenterats att kön och 
genus kan användas på likvärdiga sätt. 
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inom genusforskningen till exempel när det gäller möjligheten att 
kategorisera eller göra generella antaganden om kvinnors och mäns specifika 
situationer och om deras över- eller underordning. I dessa avseenden finns 
skiljelinjer mellan de feministiska fenomenologernas betoning av erfarenhet 
och vardagspraktik och poststrukturalisternas betoning av diskurser.       

Åldersbegreppet 

Ålder är, i likhet med genus, en grundläggande kategorisering för 
meningskapande och fördelning av möjligheter, rättigheter och skyldigheter, 
liksom för de sätt vi orienterar oss i tillvaron och förstår våra egna och 
andras liv (Krekula & Heikkinen 2014). Trots det är åldersforskning, 
fortfarande ett litet och underteoretiserat område inom sociologin (a.a.). Den 
forskning som finns har till stor del ägnats åt att studera specifika 
ålderskategorier, som barn, ungdomar och äldre, medan lite fokus har riktats 
mot sociala konstruktioner och de normer som reglerar åldersadekvata 
beteenden (Krekula & Heikkinen 2014; se även Gynnerstedt & Wolmesjö 
2011 och Krekula 2006). Ålderskategorier har därmed inte heller 
problematiserats i samma utsträckning som genuskategorier, även om det 
finns diskussioner som gäller skiljandegörandet mellan en ”social ålder” och 
en ”objektiv ålder” som liknar diskussionen om könsrollsbegreppet (Krekula 
& Heikkinen 2014). Enligt Krekula och Heikkinen (2014), börjar det bli 
vanligare att studera åldersskapande med utgångspunkt i 
socialkonstruktionistiska perspektiv. Fler forskare börjar se på ålder som en 
socialt konstruerad och performativ kategori; som något som (om)skapas och 
regleras i relation till omgivande normer och förväntningar. Författarna 
menar dock att det finns en inbyggd kontinuitet i ålderskategorier som gör 
att de skiljer sig från könskategorier. Individer som åldras har till exempel 
möjligheten att identifiera sig med mer än en åldersposition och kan växla 
mellan att se sig själva som unga eller gamla, medan uppfattningen om 
könstillhörighet sällan varierar i samma utsträckning. Å andra sidan är även 
åldersbegreppet relativt. Det som ansågs vara lämpligt vid en viss ålder idag 
skiljer från vad som ansågs vara lämpligt för femtio år sedan. På samma sätt 
har förståelsen för vad som anses vara ungt eller gammalt skiftat. Ålder och 
genus är i det avseendet också tätt sammanflätade med varandra och med 
andra kategoriseringar, inte minst (hetero)sexualitet.  

 

Erfarenhet vs. diskurs  

Den feministiska fenomenologins utgångspunkt i subjektiva erfarenheter och 
vardagshandlingar har generellt sett inneburit ett analytiskt fokus på 
skillnader mellan män och kvinnor och på det som anses vara en specifikt 
kvinnlig eller manlig erfarenhet. Då genusforskningen har sina rötter inom 
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kvinnoforskningen har det också funnits en tradition av att fokusera på 
kvinnors situation. Poststrukturalistiska teoretiker har dock pekat på att 
utgångspunkten i kategoriseringar, och relaterade anspråk på en universell 
kvinnlighet, är förenad med vissa problem. Dels riskerar 
erfarenhetsperspektivet att förstärka essentialistiska föreställningar om 
kvinnors (och mäns) varande och görande, dels finns en risk att de 
maktrelationer som existerar inom grupper av kvinnor (och män) osynliggörs 
– ofta till fördel för privilegierade kvinnors intressen (Ramazanoǧlu & 
Holland 2002). Problemet med de erfarenhetsgrundade perspektiven är också 
att fokus lätt hamnar på subjektet istället för på de diskurser som formar 
subjektet. Misogyni är exempelvis inte en inneboende egenskap hos män 
utan en del av den diskurs som formar både kvinnliga och manliga subjekt 
(Fisher 2000). Av den anledningen talar poststrukturalister ogärna om 
kvinnor och män som kategorier och de vill heller inte koppla samman 
kategorier med en generell över- eller underordning. Istället poängterar de att 
maktrelationer skapas på specifika platser och inom specifika och 
interagerande diskurser. 

Linda Fisher (2000: 28-29) har utifrån ett fenomenologiskt perspektiv 
argumenterat för att ett fokus på erfarenhetsmässiga skillnader inte måste 
innebära en uppfattning om att kön är biologiskt determinerat. Däremot 
innebär det ett antagande om att erfarenheten av att återkommande bli 
kategoriserad och tolkad utifrån sitt kön skapar skillnader i möjligheter, 
uppfattningar och handlingar. Fisher menar vidare att ett erfarenhetsgrundat 
perspektiv förvisso riskerar att reproducera stereotyper och maktrelationer, 
men att detta dilemma inte gäller specifikt för fenomenologin. I själva verket 
måste feministiska studier alltid förhålla sig till relationen mellan det 
personliga och det strukturella, då det subjektiva är en del av det som formar 
det generella; ett antagande som Fisher påpekar även delas av 
poststrukturalister som Judith Butler. Enligt Fisher talar Butler om hur de 
privata erfarenheterna, de enskilda tårarna, sorgerna och problemen, sällan är 
just enskilda, utan gemensamma. Därmed är de också alltid politiska (Fisher 
2000: 28, refererar till Butler). Genom att politiska och sociala strukturerer 
inkorporeras hos individer och återskapas genom deras upprepade 
handlingar, återskapas också en ”kvinnlig situering” (som i det specifika och 
samtidigt generella i kvinnors situation eller erfarenhet). Det generella 
innebär därmed inte något absolut eller statiskt. Snarare, menar Fischer, bör 
det generella betraktas som den röda tråd som går igenom variationen – det 
som sätter in variationerna i ett sammanhang (Fisher 2000). 

I linje med Fisher menar jag att skiljelinjerna mellan perspektiven finns, 
men att de inte alltid är så stora i praktiken. (Därmed inte sagt att det inte kan 
finnas mycket stora olikheter i utgångspunkter och genomförande av olika 
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studier).14 Den gemensamma utgångspunkten för de flesta feministiska p är 
att de i någon mån är intresserade av att undersöka och belysa normskapande 
och maktrelationer; ett belysande som ofta förutsätter någon form av 
kategorisering (Scott 2001; se även Lykke 2005 och McCall 2005 för en 
diskussion om kategoriseringar och användandet av 
intersektionalitetsperspektiv). På samma sätt behöver man studera 
människors erfarenheter för att förstå hur diskurser skapar och begränsar 
deras levnadsvillkor. Som Fischer påpekar kan belysandet av erfarenheter 
även omskapa diskurser. När 1970-talets kvinnoaktivister arbetade för att 
lyfta fram kvinnors osynliggjorda erfarenheter, ändrade de såväl diskurser 
som politik (Fisher 2000). Det är dock viktigt att som forskare vara försiktig 
med benämningar, slutsatser och generaliseringar och medvetandegöra sig 
om hur den egna blicken och erfarenheten påverkar den kunskap som 
produceras. 

I följande avsnitt kommer jag att kortfattat redogöra för några antaganden 
om genus- och åldersskapande som är centrala för avhandlingens analyser. 
Dessa delas av olika interaktionistiska, fenomenologiska och 
poststrukturalistiska perspektiv, även om deras fokus skiljer sig något åt.  

Genus och ålder som performativa kategorier 

En av avhandlingens grundläggande utgångspunkter är att genus och ålder är 
performativa, en utgångspunkt som har sin grund i ett antagande om att 
identiteter skapas i relation till förväntningar och normer. Detta skapande 
sker bland annat genom att individer med hjälp av klädstil, kroppspråk, tal, 
handlingar och självpresentationer ”iscensätter” eller ”gör” sina identiteter 
på vissa sätt för att accepteras som godtagbara, önskvärda eller åtråvärda 
subjekt. Det kan till exempel handla om att presentera sig själv så att man 
uppfattas som tillräckligt feminin eller maskulin, samtidigt som man också 
uppvisar ett åldersadekvat beteende. För att leva upp till åldersmässiga 
förväntningar gäller det att inte vara för barnslig, ungdomlig eller vuxen och 
samtidigt vara tillräckligt  ungdomlig eller mogen, men helst inte lillgammal, 
osv, vilket många gånger kan leda till en svår balansgång mellan olika 
acceptabla och potentiellt problematiska positioner (Staunaes 2003; 
Wetherell 1998). För att detta görande ska framstå som naturligt behöver 
handlingarna upprepas kontinuerligt. Det räcker inte med att presentera sig 
själv på ett visst sätt, handlingen måste accepteras och bekräftas i sociala 
situationer och institutionella kontexter (Butler 1988: Goffman 2011: West 

                                                      
14 Dessa skiljelinjer berör dock inte bara relationen mellan fenomenologi och 
poststrukturalism, utan kan i mer generella termer handla om relationen mellan kategoriska 
och antikategoriska perspektiv, som exempelvis intersektionalitet, eller interaktionistiska och 
poststrukturalistiska perspektiv.   
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och Fenstermaker 1995; West och Zimmerman 1987). Beteenden som 
uppfattas som avvikanden sanktioneras exempelvis genom blickar, verbala 
eller fysiska kränkningar, eller genom påförandet av skuld och skam. 
Omgivningens reaktioner, bedömningar och benämningar är därmed en 
viktig del av hur en subjektiv identitet skapas. 

Från ett interaktionistiskt perspektiv ligger tyngdpunkten på hur 
förväntningar förmedlas genom interaktion i konkreta situationer, samt hur 
dessa förändras i olika sociala och kulturella kontexter (se exempelvis West 
och Zimmerman, 1987 och West och Fenstermaker, 1995 för ett 
entometodologiskt doing-gender perspektiv). Från ett poststrukturalistiskt 
perspektiv läggs större vikt vid hur förväntningar och upprepningar regleras 
av diskursiva formeringar (se Judith Butler 1988; 1990 för ett 
poststrukturalistiskt perspektiv). 

Genus och ålder som relationella kategorier  

Utgångspunkten att genus och ålder skapas relationellt innebär ett antagande 
om att kategoriseringar görs genom gränsdragningar och motsatser. Även 
om genus-och ålderskategoriseringar i praktiken är flytande och 
mångfacetterade, konstrueras det som anses vara maskulint ofta som en 
motsats till det som anses vara feminint – och vice versa. På ett liknande sätt 
skapas ålderskategorier i relation till varandra. Ungdomen utgör en motsats 
till barndom och vuxendom, och medelåldern skiljer sig från ålderdomen. 
Genuskategorier konstrueras dock huvudsakligen som binära motsatser, 
medan ålder innehåller ett vidare – mer flytande – spann av kategoriseringar 
(Krekula & Heikkinen 2014 ).  

Distinktionerna görs i människors självpresentationer, genom att de 
exempelvis drar gränser gentemot ett beteende som anses vara manligt, 
kvinnligt, ungdomligt, barnsligt etecetera. De kan också påpekas att ett visst 
beteende är typiskt manligt eller kvinnligt. Dessa gränsdragningar har sin 
grund i diskursiva formeringar varigenom kön exempelvis är otänkbart som 
någonting annat än en binär kategori.  

Genus och ålder som intersektionella kategorier  

Den intersektionella utgångspunkten innebär slutligen att genus och ålder 
skapas genom interagerande kategorier och diskurser (Cho & Ferree 2010; 
los Reyes, Molina & Mulinari 2005; Lykke 2005; McCall 2005; Skeggs 
2008; Yuval-Davis 2005).15 Det innebär kort sagt att betydelsen och 

                                                      
15 Begreppet intersektionalitet introducerades av Kimberlé Crenshaw 1991 och var del av en 
omfattande kritik som från flera håll riktades mot en feminism som ansågs göra allt för stora 
anspråk på kvinnlig universalism, samtidigt som den främst lyfte fram och främjade vita 
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erfarenheten av att vara kvinna – eller man – skapas i relation till ålder, 
klasstillhörighet, hudfärg, sexualitet, kroppens utseende och funktionalitet. 
Uttrycken för dessa kategoriseringar – och vår tolkning av dem – aktiveras 
och accentueras på olika sätt i olika tider, platser och sociala situationer 
(Ambjörnsson & Jönsson 2010; Lykke 2005; West & Fenstermaker 1995).  

Det intersektionella antagandet delas av flera olika genusteoretiska 
orienteringar, men de benämner inte alltid sitt perspektiv som 
intersektionellt. Detta gäller till exempel för West och Fenstermaker (1995) 
vars arbete handlar om att studera hur subjekt skapas i relation till 
interagerande kategoriseringar inom ramen för den konkreta situation där de 
uppstår. 

Avslutningsvis bör det påpekas att avhandlingen huvudsakligen bygger på 
en analys av genus- och ålderskategoriseringar och på jämförelser mellan 
olika gruppers berättelser. Dessa kategoriseringar kan ses som vanskliga av 
de skäl som jag diskuterat ovan, men grundar sig i att 
fokusgruppsintervjuerna – i enlighet med forskningsprojektets design – har 
utformat på det sättet. Problemet med sådana kategoriseringar är 
huvudsakligen att de riskerar att reproducera stereotypa föreställningar, 
särskilt då analysen bekräftar redan etablerade uppfattningar. Samtidigt är 
även sådana analyser viktiga att göra då de säger något om hur kulturella och 
normativa mönster skapas, vidmakthålls eller förändras. Att fokusgrupperna 
benämns som antingen ”manliga” eller ”kvinnliga” ska inte uppfattas som ett 
uttryck för att deras beteenden är manliga eller kvinnliga; däremot kan deras 
berättelser belysa skillnader i erfarenheter hos grupper av män och kvinnor. 
Erfarenheter som alltså är formade inom ramen för normativa och diskursiva 
formeringar. Sådana jämförelser kan å andra sidan också visa att erfarenheter 
och betydelsetillskrivning inte skiljer sig åt mellan olika köns -och 
ålderskategoriseringar.  

I avhandlingen använder jag mig huvudsakligen av begreppen genus, 
genuskonstruktion, och genusgörande, för att betona att genus är en social 
och diskursiv konstruktion. Detta antagande gäller även för ålder och 
åldersskapande, men då andra benämningar inte är vedertagna har jag valt att 
behålla begreppet. Även om jag är av uppfattningen att det är svårt att skilja 
ett biologiskt kön från ett kulturellt genus, kommer jag att använda mig av 
begreppen kön och könskategorier då jag talar om gruppernas ”köns- och 

                                                                                                                             
medelklasskvinnors erfarenheter och intressen. Genom att tala om kvinnor som en enhetlig 
och förtryckt grupp menade kritikerna att de maktordningar som fanns inom gruppen kvinnor 
doldes. Redan på 1970-talet hade dock olika grupper, framförallt svarta och socialistiska 
feminister i både USA och Europa, pekat på behovet av att ta större hänsyn till faktorer som 
klass och etnicitet i de feministiska analyserna (Lykke 2005; McCall 2005; Yuval-Davis 
2005). Denna inom-feministiska kritik kom att stråla samman med samtida 
poststrukturalistiska och postkoloniala strömningar.                     
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åldersindelning” eller då jag refererar till forskning som använder sig av 
sådana kategoriseringar. 

I följande avsnitt kommer jag översiktligt att gå igenom tidigare forskning 
om genus, ålderskategorier och alkohol. Denna forskningsgenomgång har 
två syften, dels att ge läsaren en uppfattning om forskningsfältet och dels att 
ge en bakgrund till de analyser som görs i de empiriskt grundade kapitlen.  

 
 
 

Tidigare forskning 

Ålderskohorter och projektet Alkoholkultur i förändring  

Med anledning av tidigare nämnda diskussioner om förändrade alkoholvanor 
i Europa startades vid SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol och 
drogforskning, Stockholms universitet) år 2008 projektet Alkoholkultur i 
förändring.16 Syftet med projektet var att genom en komparativ ansats, 
innefattande både kvalitativa och kvantitativa studier, undersöka alkoholens 
kulturella position i tre europeiska länder: Sverige, Finland och Italien 
(Tigerstedt & Törrönen 2007: 449- 450; Törrönen 2006). 

Inom ramen för den svenska delen av projektet gjordes 20 
fokusgruppsintervjuer mellan åren 2008 och 2010. Fokusgrupperna bestod 
av män och kvinnor mellan 18 och 65, med olika utbildningsstatus och 
yrken. Utöver dessa har även 9 fokusgruppintervjuer med femtonåriga tjejer 
från högstadieskolor i några Stockholmsområden genomförts. Dessa två 
fokusgruppsmaterial ligger till grund för avhandlingen. Till skillnad från 
projektet Alkoholkultur i förändring, vars huvudsakliga syfte var att göra 
jämförelser mellan de olika ländernas alkoholkulturer, analyseras i den här 
avhandlingen enbart det svenska fokusgruppsmaterialet.  

För att göra det möjligt att undersöka och teoretisera kring pågående 
förändringar i alkoholkulturen har fokusgrupperna i projektet Alkoholkultur 
i förändring samlats in utifrån olika ålderskohorter och 
generationstillhörighet (Tigerstedt & Törrönen 2007). Intervjupersonerna i 
den äldsta kohorten är födda mellan ca 1943 och 1950, i den andra kohorten 
mellan ca 1959 och 1966, i den tredje kohorten mellan ca 1975 och 1982, 

                                                      
16 Projektet är en del av SoRAD:s Centre of Excellence program, Exclusion and inclusion in 
the late welfare state: The case of alcohol and drugs. 
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och i den yngsta kohorten mellan ca 1983 och 1992.17 Femtonåringarna i 
Presensstudien är i sin tur födda 1995. Användandet av kohorter och 
generationer är i projektet baserat på Mannheims (1956) 
generationsförståelse och begreppet formativa år (Tigerstedt & Törrönen 
2007). Utgångspunkten är att människor som föds inom samma geografiska 
område under en viss tidsperiod även delar erfarenheter av historiska och 
sociala förhållanden, vilka i sin tur skapar vissa gemensamma 
tolkningsramar och värderingar. Dessa tolkningsramar följer dem sedan 
genom livet. Exempelvis tenderar människor att hålla fast vid de 
dryckesmönster och värderingar de har internaliserat under sin uppväxttid 
(Tigerstedt & Törronen 2007, se också Törnqvist 2007). Även om nya 
dryckesmönster påverkar en hel population inverkar de mest på den yngre 
generationen som också är de som för dem vidare. Människor som drack 
mycket under sin ungdomstid tenderar följaktligen att ta med sig det 
förhållningssättet i vuxenåren (a.a.).  

 

Konsumtionsmönster 1950-2010  

Under perioden 1950-2010 har alkoholkonsumtionen i Sverige både gått upp 
och ner.18 Generellt sett har den dock ökat sedan efterkrigstiden, särskilt 
bland kvinnor (CAN 2011). De äldsta personerna i fokusgrupperna är födda 
under en period där motboken fortfarande var i bruk (den avskaffades 1955) 
och de var tonåringar när mellanölet introducerades i svenska affärer (det 
skedde 1965; 1977 togs mellanölet bort från mataffärerna igen). Detta var 
också en period då alkoholkonsumtionen steg kraftigt i hela befolkningen, 
även bland niondeklassarna (CAN 2011; Leifman 2002:43). Eftersom 
fyrtiotalistgenerationen är en grupp som drack mycket i sin ungdom och som 
fortfarande har en förhållandevis hög alkoholkonsumtion brukar de 
beskrivas som en ”våt generation”. Under 1980- och 1990-talen minskade 
alkoholkonsumtionen och generationen som växte upp under den här 
perioden betraktas som en måttligt drickande och hälsomedveten kohort. 
Från det att Sverige gick med i EU 1995 fram till millennieskiftet ökade 
emellertid alkoholkonsumtionen kraftigt igen och kring millennieskiftet hade 
den nått historiskt höga nivåer.19 Den högsta alkoholkonsumtionen återfanns 

                                                      
17 Då den svenska alkoholutvecklingen i många avseenden liknar den finska har man valt 
samma generationsgrupper som definierades för den finska systerstudien (Tigerstedt och 
Törrönen 2008). 
18 Eftersom intervjuerna gjordes 2008-2010 har jag valt att ange 2010 som referensår här.  
19 År 2004 uppmättes den högsta nivån. Den självrapporterade alkoholkonsumtionen (liter 
alkohol 100% ) bland 16–80- åringar låg då på 6.2 liter för män och 2.6 liter för kvinnor 
(CAN 2011).  
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i den yngsta ålderskategorin, 16-29 år, där män var tydligt 
överrepresenterade vad gäller intensiv- och storkonsumtion (CAN 2011:18). 

Vad gäller könsskillnader i konsumtionsnivåerna har även de förändrats 
över tid. Under 1970- talet uppmättes små skillnader mellan mäns och 
kvinnors konsumtionsnivåer och mellan åren 1968 och 1979 ökade också 
kvinnors andel av totalkonsumtionen i den vuxna befolkningen. De 
minskade könsskillnaderna gällde huvudsakligen pojkar och flickor i årskurs 
9. När den totala alkoholkonsumtionen minskade under 1980- och 1990-
talen ökade också konsumtionsskillnaderna mellan pojkar och flickor i 
årskurs 9, för att sedan jämnas ut igen under 2000-talet. 

Idag dricker vuxna kvinnor mindre än hälften av vad män dricker. Mellan 
åren 2004 och 2010 har kvinnors andel av alkoholkonsumtionen legat stabilt 
på ca 45 % av männens konsumtion och andelen risk- och 
intensivkonsumenter är också större bland männen. Könsskillnaderna är 
emellertid mindre i de yngre grupperna och bland niondeklassarna dricker 
flickorna nästan 80 % av vad pojkarna gör (a.a.). Sverige skiljer sig därmed i 
några avseenden från de diskussioner om homogeniseringstendenser som 
nämndes inledningsvis, särskilt vad gäller den ”nya berusningskulturen” 
bland ungdomar, som forskare tidigare talat om (Beccaria & Sande 2003; 
Järvinen & Room 2007; Parker 2007). Den topp som uppmättes i 
konsumtionen omkring år 2000 har planat ut och under senare år har det 
dessutom skett en stadig minskning av alkoholkonsumtionen. Framförallt har 
andelen icke-konsumenter ökat och det gäller huvudsakligen yngre 
ungdomar, men även i åldrarna 20 till 30.20.  

Alkoholens sociala och symboliska betydelse  
I Sverige har kvantitativa och surveybaserade studier traditionellt sett 
dominerat alkoholforskningsområdet. I en ofta citerad artikel från 1983 
skriver Kettil Bruun, då nytillsatt professor i sociologisk alkoholforskning, 
att Sverige bör göra upp med det han kallar ”alkoholismforskning”. Med det 
menade han en forskning som är fokuserad på alkoholproblem och på att 
studera dryckesmönster genom stora surveyundersökningar (Bruun 1983; se 
även Abrahamsson 1999; Room 1996; Sigfridsson 2005, Tigerstedt och 

                                                      
20 2013 var andelen konsumenter bland niondeklassarna 44 % av pojkarna och 50 % av 
tjejerna. För pojkarna innebär det historiskt låga siffror. Inte någon gång under den studerade 
tidsperioden (1977-2013) har nivåerna varit så låga. För flickorna är det de lägsta nivåerna 
sedan 1986. Även bland gymnasieeleverna har andelen konsumenter minskat och idag har ca 
77 % av både killar och tjejer druckit alkohol. Även andelen hög-, risk- och 
intensivkonsumenter har minskat – en minskning som är tydligast på högstadiet, men även 
märks på gymnasiet (CAN 2013).     
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Törronen 2007; Tryggvesson 2005). Bruun poängterade att det inte går att 
förstå varför konsumtionsmönstren ser ut som de gör om man inte studerar 
den betydelse drickandet har för människor. Hur kommer det sig till exempel 
att människor fortsätter att dricka alkohol när de vet så mycket om dess 
skadeverkningar?  

Under 1980 och 1990-talen skedde också en vändning och de senaste 
trettio åren har forskning med fokus på drickandets kulturella och sociala 
aspekter vuxit sig starkare. Under denna period började även behovet av att 
studera alkoholfrågor från ett genusperspektiv lyftas fram. En av de mest 
tongivande förespråkarna var den brittiska sociologen och kriminologen 
Elizabeth Ettorre. Hon kritiserade bland annat den sociologiska 
alkoholforskningen för att vara både könsblind och ”dubbelblind” (Ettorre 
1986). Med könsblind avsåg Ettorre ett antagande om att kvinnors 
erfarenheter av alkoholbruk och missbruk är identiska med mäns, medan 
dubbelblindheten bestod i ett ignorerande av den komplexitet som präglar 
samspelet mellan kön och genus (sex and gender) och social praktik. Ettorre 
menade att problemet för alkoholforskningen, precis som med den 
akademiska världen i stort, var att den till så stor del hade genererats av män 
och för män. Detta förhållande resulterade i ett upprätthållande av 
traditionella och patriarkala bilder av både män och kvinnor, där män 
definieras som aktiva deltagare i dryckeskulturen medan kvinnor antingen 
osynliggörs eller framställs som socialt underordnade och passiva (Ettorre 
1986). 

Sedan Ettorre framförde sin kritik vid mitten av 1980-talet har mycket 
hänt inom området. Även om bristen på genusperspektiv fortfarande påtalas 
har genusstudier successivt fått allt större plats inom alkoholforskningen. 
Huvudsakligen är det emellertid kvinnors och ungdomars drickande som har 
uppmärksammats. Även om maskulinitet börjat väcka större intresse under 
senare år (se till exempel Demant & Törrönen 2011; Tryggvesson 2005; 
Törrönen & Maunu 2009; Törrönen & Romeliotis 2012) speglar 
alkoholforskningen i stor utsträckning fortfarande det förhållande som 
Ettorre kritiserade, nämligen att kvinnor betraktas som en särskild grupp 
medan män betraktas som norm. Detta förhållande kan å andra sidan vara ett 
resultat av att forskare med genusperspektiv länge arbetat för att belysa de 
kvinnoerfarenheter som tidigare varit osynliggjorda.  

När det gäller forskning om ålderskategorier kan vuxendomen i mångt 
och mycket betraktas som den osynliga normen. Ungdomar är den grupp 
som studerats mest frekvent, medan forskning om barn och äldre 
förekommer i mycket liten omfattning. 
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Alkoholdiskursens kvinnoideal: Nykter, ansvarsfull och moraliskt 
oantastlig 

En anledning till att större uppmärksamhet riktats mot kvinnors 
alkoholkonsumtion under senare år är diskussionen om deras ökade 
drickande som jag beskrev inledningsvis. Enligt den danska historikern 
Sidsel Eriksen (1999) hänger denna uppmärksamhet samman med ett 
problematiserande av kvinnors drickande, som i sin tur kan härledas till ett 
antagande om att deras alkoholkonsumtion gått från en ”naturligt” låg (och 
oproblematisk) nivå, till en ”onaturligt” hög (och problematisk) nivå; det vill 
säga, ett antagande om att kvinnor i tidigare tidsperioder inte druckit alkohol 
och att nykterhet därför är det naturliga för kvinnor. Eriksen påpekar dock att 
det inte finns några säkra longitudinella data om kvinnors drickande eller 
missbruk. Däremot har historisk och antropologisk forskning visat att 
alkoholbruk och dess genussymbolik sett olika ut i olika historiska och 
sociala kontexter. I förindustriella nordiska samhällen var det till exempel 
inte ovanligt att kvinnor drack starksprit eller visade sig berusade offentligt. 
Det var först under förra sekelskiftet som drickandet blev en symbol för 
maskulinitet och nykterhet en symbol för femininitet (a.a.). Hand i hand med 
nykterhetsrörelsen och de religiösa rörelsernas kamp mot drickandet 
skapades då det som sociologen Margaretha Järvinen kallat för 
”alkoholdiskursens kvinnoideal” (1991: 150). Idealet utgjordes av en nykter, 
ansvarsfull, samarbetsvillig och moraliskt oantastlig kvinna och kom även 
att bli en betydelsefull del av alkoholpolitiken under de ransoneringsperioder 
som både Sverige och Finland hade mellan ca 1920 och 1955 (se även Bruun 
och Frånberg 1985: Knobblock 1995). Kontrollsystemen utgick från idén om 
att kvinnor inte bara skulle sörja för sin egen nykterhet utan, i rollen som 
omhändertagande fruar, även övervaka och kontrollera sina mäns drickande. 
Gifta kvinnor fick därför inga ransoner alls. Andra kvinnor beviljades dem i 
undantagsfall och då bara i den mån de ansågs anständiga. De kvinnor som 
uppenbart bröt mot det nyktra idealet betraktades i allmänhet som ”lätta på 
foten” (Järvinen 1991).21 Enligt Eriksen (1999) var det emellertid främst i 
offentliga miljöer eller manligt konnoterade kontexter som drickande 
kvinnor ansågs vara hotande eller onaturliga. 
                                                      
21 De kvinnor som ansökte om ransoner fick oftast sina levnadsvanor och umgängen 
undersökta. Särskilt hårda var kommittéerna mot arbetarklassens kvinnor. Många kvinnor 
gjorde motstånd och utarbetade strategier för att få köpa alkohol till sig själva. I Sverige kom 
protesterna vanligtvis från ensamstående och arbetande kvinnor som hävdade sina 
medborgerliga rättigheter och, i kraft av sitt förvärvsarbete, sin likhet med männen i den 
offentliga sfären (Knobblock 1995). En annan vanlig förevändning för att få köpa alkohol var 
att man behövde det för medicinskt bruk (a.a. Järvinen 1991). Det hände också att kvinnor 
bröt mot normen om helnykterhet genom att själva dricka den alkohol de fått köpa ut till fäder 
eller bröder (Järvinen 1991), visade sig berusade offentligt eller kämpade offentligt mot det 
manliga drickandet (Eriksen 1999). 
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Både Eriksen och Järvinen menar att detta kontrollerande och ansvarsfulla 
kvinnoideal har levt vidare, även om det försvagats eller tagit andra former. 
Detta är ett antagande som bekräftats i en lång rad studier inom skilda 
områden (intervjustudier, deltagande observationer och analyser av 
policydokument och mediematerial). En del av dessa studier kommer jag att 
redogöra för nedan (se även Lander 2003 för diskussion om hur 
drogbrukande kvinnor förhåller sig till dessa ideal).  

 
Kontrollbegreppet 
Kontroll och moderskap har varit bärande delar i hur kvinnligt genus 
konstruerats och tolkats i relation till alkohol. Detta visar sig inte minst 
genom hur problematiserandet av kvinnors drickande ofta har sin grund i en 
generell oro för barn och familjers välbefinnande; en sammankoppling som 
inte sällan resulterat i att kvinnor fått symbolisera hela samhällets moraliska 
ordning (Holmila & Raitasalo 2005, se även Bergmark 2004). Av samma 
anledning har kvinnors missbruksproblem bedömts hårdare än mäns problem 
(Ettorre 1986; Holmila & Raitasalo 2005; Lander 2003). Liknande 
problematiseringar återkommer i policydokument och offentliga diskurser 
(Abrahamsson och Heimdahl 2012) och i medierepresentationer (Bogren 
2011a, b; Jackson & Tinkler 2007). 

Den andra sidan av moderskapsidealet; kopplingen mellan sexualitet och 
kontroll, är en aspekt av det kvinnliga genusskapandet som också belysts i 
ett flertal studier. Det återkommande temat är att kvinnor som dricker och 
berusar sig anses vara sexuellt tillgängliga eller promiskuösa och därmed 
anses de avvika från en normativ femininitet (Abrahamsson 2004, 2006; 
Bogren 2006b; Jeffner 1998: Measham 2002; Norell & Törnqvist 1995; 
Jackson & Tinkler 2007). Ett flertal studier visar också att berusning kan 
användas som en förklaring, och som ett sätt att skuldbelägga offret, vid 
sexuella övergrepp och våldtäkt (se till exempel Abrahamsson 2004, 2006; 
Bernhardsson & Bogren 2012; Jeffner 1998). Dessa föreställningar kan i sin 
tur resultera i en svår balansgång för kvinnor som å ena sidan vill vara 
sexuellt aktiva och attraktiva och å andra sidan vill undvika att betraktas som 
sexuellt promiskuösa. Fiona Measham (2002) har utifrån etnografiska 
klubbstudier uppmärksammat att unga kvinnor utvecklar strategier för att 
kunna berusa sig och samtidigt hålla sig inom de givna genusramarna, ett 
förhållningssätt som hon kallar för ”kontrollerad kontrollförlust”. 
Kontrollerad kontrollförlust innebär kort sagt en balans mellan kontroll och 
kontrollförlust där risker och möjligheter med berusningen vägs mot 
varandra. Begreppet är dock inte bara applicerbart på kvinnors drickande 
utan kan användas för att beskriva en kontrollerad berusning i mer generella 
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termer (se Demant 2007 om hur tonåringar i dryckessituationer konstruerar 
femininitet och maskulinitet i relation till heterosexuella principer).22 

En studie av Carol Jackson och Penny Tinkler (2007), som i en brittisk 
kontext jämfört medierepresentationer av ”moderna tjejer” (1918-1928) och 
så kallade ”ladettes” (1995-2005), har pekat på att bedömningar av kvinnors 
drickande inte skiljer sig mycket åt mellan olika tidsperioder.23 I båda 
tidsperioder beskrevs de unga kvinnorna som hedonistiska njutningssökare 
drivna av ett stort intresse för att festa och ha roligt. Detta beteende 
problematiserades också på ett liknande sätt utifrån diskurser om hälsa, 
social ordning och genus. Dels presenterades kvinnornas livsstil som en 
”tidsinställd hälsobomb” vilken – då de ansågs ha tagit över manliga 
beteenden – riskerade att leda till infertilitet, krympande bröst och blodbrist, 
dels ansågs deras drickande leda till social oordning i form av våld och 
bråk.24 Det som framförallt sågs som problematiskt var dock att kvinnorna 
bröt genusordningen: de var hedonister snarare än självuppoffrande, festande 
istället för hemskapande, frekventerade barer och pubar istället för att ta 
hand om eller övervaka män, och hade tillfälligt sex istället för att gifta sig 
och skaffa barn (Jackson & Tinkler 2007). 

Den betydelse som respektabilitet tillskrivs i femininitetskonstruktioner 
kan emellertid också vara en fråga om klass-och generationstillhörighet. I en 
svensk-finsk fokusgruppstudie med olika åldersgrupper framkom 
exempelvis att de äldre kvinnorna identifierade sig som omhändertagare av 
män i högre utsträckning än yngre kvinnor, vilka istället identifierar sig med 
berusning, njutning, sexualitet och individualitet. Norell & Törnqvists (1995) 
intervjustudie visar på ett liknande sätt att den uttalade kopplingen mellan 
berusning och promiskuitet är starkare i den studerade arbetarklassgruppen 
än i medelklassgruppen.  

                                                      
22 Se även Bernhardsson och Bogren (2012) för en diskussion om hur både män och kvinnor 
balanserar mellan olika normer som är relaterade till alkohol och sexualitet, samt Holmila och 
Raitasalo (2005)  om hur samhällsvetenskaplig forskning generellt sett beskriver skillnader 
mellan hur män och kvinnor uppfattar dryckeskontroll. Det har till exempel föreslagits att 
mäns dryckeskontroll är mer externaliserad än kvinnors, vilket gör män mer benägna att 
berusningsdricka vid tillfällen där extern kontroll inte är effektivt och vid tillfällen som 
definieras som ”time out”. Kvinnor, menar författarna, internaliserar kontroll i mycket högre 
utsträckning och det skulle kunna vara en förklaring till att de berusningsdricker mer sällan 
(Holmila & Raitasalo 2005). Se även Törronen och Maunu (2009) för ett liknande 
resonemang om kvinnor som dricker på ett ”heroiskt vis”.  
23 Efter engelskans ”lad” som betyder pojke eller grabb.  
24 För liknande diskussioner i svensk media, se Bogren (2011a, b), jmf också Holmila och 
Raitasalo (2005) om hur kvinnor anses ”anamma manliga beteenden” eller Parker (2007) om 
hur unga kvinnor bör varnas för de problem de kommer att få av sitt drickande i medelåldern 
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Alkoholdiskursens mansideal: Hedonism och heroism  

Om alkohol i hög utsträckning betraktats som ett hot mot en traditionell 
femininitet (och då även kunnat användas som ett motstånd mot densamma) 
har drickandet snarare betraktats som konstituerande av en traditionell 
manlighet (Eriksen 1999; Simonen, et al 2013; Thurnell-Read 2009; 
Törronen & Roumeloitis 2012). I den bemärkelsen är parafraserandet av 
Järvinens (1991) ”alkoholdiskursens kvinnoideal” i rubriken något 
missvisande. Eftersom mäns drickande utgör normen, beskrivs det sällan 
som något utmärkande eller som skapat utifrån explicita maskulinitetsideal. 
Rubriksättningen är således ett sätt att uppmärksamma att även mäns 
drickande skapas och tolkas utifrån maskulinitetsdiskurser. Vanligen som en 
kontrast till rådande femininitetsideal.  

Att mäns drickande är norm visar sig, som Holmila och Raitasalo (2005) 
påpekat, bland annat genom att få studier undersökt huruvida mäns 
dryckesbeteenden konvergerar med kvinnors. Frågan om huruvida män 
håller på att anamma ”kvinnliga” beteenden ställs också sällan – eller aldrig 
(se Demant och Törrönen 2011 för ett undantag). På samma sätt är det 
mycket ovanligt att mäns drickande problematiseras utifrån deras roll som 
fäder eller utifrån deras sexuella och reproduktiva förmågor (jmf Ettorre 
1986). Historiskt sett har mäns drickande snarare kopplats samman med lek, 
fritid och den offentliga sfär som pub och restaurangliv innebär (Thurnell-
Read 2009). Kontroll har även en mer flexibel betydelse i 
maskulinitetsskapandet än vad det har i femininitetsskapandet. Å ena sidan 
förväntas män kunna dricka stora mängder alkohol utan att förlora 
kroppskontroll, vilket då kan ses som ett uttryck för en stark och 
motståndskraftig kropp. Å andra sidan kan ett gränsöverskridande och 
okontrollerat drickande betraktas som maskulint då det är ett uttryck för 
hängivenhet till njutning och avsaknad av begränsningar (Thurnell-Read 
2009). Denna accepterade förlust av kroppskontroll har benämnts som ett 
”heroiskt drickande”, ett mönster som framförallt antas utvecklas i manliga 
gemenskaper och därför brukar betecknas som homosocialt (Törronen & 
Maunu 2009; se även Demant & Törronen 2011; Thurnell-Read 2009). Då 
sådana gemenskaper ofta utvecklas inom heterosexuella kontexter (och 
diskurser) är det vanligt att män – för att kunna visa närhet till varandra – tar 
avstånd från homosexualitet. Detta avståndstagande görs framförallt genom 
ett gränsdragande mot det som anses vara feminint (Törronen & Roumeloitis 
2012).  

I den torra alkoholkultur som sägs känneteckna det svenska drickandet 
har skötsamhet varit ett starkt ideal. Skötsamhetsidealet gällde främst för 
arbetarklassens män och innefattade i korta ordalag ett hårt och strävsamt 
arbete under veckodagarna och en påföljande berusning som belöning under 
helger och högtider (Ambjörnsson 1988). I många avseenden kan detta ideal 
betraktas som en partner till det kontrollerade och ansvarstagande 
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kvinnoideal som beskrevs i föregående avsnitt. Ett flertal forskare har 
argumenterat för att även detta ideal lever vidare – både i manliga och 
kvinnliga grupper (se till exempel Bogren 2006a; Lalander 1998; Norell & 
Törnqvist 1995). 

Utöver gränsbrytande, njutning och homosocialitet har mäns berusning 
använts som en normaliserande förklaring till våld (Tryggvesson 2005; 
Törronen & Roumeloitis 2012) och som en förmildrande omständighet vid 
sexuella övergrepp och våldtäkt (Abrahamsson 2006; Bernhardsson & 
Bogren 2012; Jeffner 1998). Även om mäns alkoholkonsumtion betraktas 
som norm i större uträckning än kvinnors, finns ändå ett ideal – ett ideal som 
kan vara begränsande, stereotypt och ha direkt skadliga konsekvenser (jmf 
Connell 2002). Som Holmila och Raitasalo (2005) påpekat kan 
normaliseringen av mäns alkoholbruk exempelvis leda till att 
alkoholproblem eller problematiska beteenden i samband med drickande 
ignoreras. 

Barn och alkohol: Ett problemorienterat forskningsfält 

Som nämndes inledningsvis är barn och alkohol ett relativt outforskat 
område. Studier som undersöker barns egna upplevelser och attityder till 
alkohol är mycket sällsynta och i den mån de finns har de oftast ett 
problemorienterat perspektiv och/eller handlar om barn i missbrukarmiljöer 
(se Edgren-Henrichson 1993, för en genomgång av alkoholstudier om barn). 
Det är även ovanligt med studier om hur alkoholsocialisering sker i 
barndomen (Edgren-Henrichson 1993; Fossey 1993; Heimdahl 2012; 
Rolando, Beccaria & Tigerstedt 2012; Sigfridsson 2005). Detta trots att 
mycket tyder på att ursprungsfamiljens värderingar och praktiker har stor 
betydelse för hur människor förhåller sig till alkohol i sina vuxna liv. Det har 
även föreslagits att) att alkoholkulturer är seglivade just eftersom individer 
reproducerar de mönster de internaliserat som barn (Rolando et al 2012).  

De studier som trots allt undersökt barns attityder till alkohol visar att 
barn redan i fem- sexårsåldern har en klar uppfattning om vad alkohol är och 
vad det kan få för effekter (Fossey 1993; se också Edgren-Henrichson 1993; 
Nelson-Löfgren & Danielsson 1982).25 I en studie av engelska och skotska 
barn mellan 5 och 10 år blev barnen mer kritiskt inställda till alkohol ju äldre 
de blev, men när de närmade sig tonåren blev attityderna mer positiva igen 
(Fossey 1993). Studien visade även att barnen var mer kritiska till kvinnors 
drickande än till mäns drickande. Kvinnor kritiserades också hårdare av 
flickorna än av pojkarna. I dessa avseenden låg resultaten i linje med studier 

                                                      
25 Rolando och kollegor refererar till Favretto (1997), vars studier är publicerade på italienska. 
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som gjordes på 1970-talet.26 En mindre intervjustudie med svenska och 
franska förskolebarn har visat på liknande resultat avseende barns 
medvetenhet och negativa attityder till alkohol (Nelson-Löfgren & 
Danielsson 1982). Jämförelsen visade också att de franska barnen, till 
skillnad från de svenska, inte hade någon förväntan på att vuxna skulle bli 
beteendeförändrade när de drack.  

Ett liknande resultat framkom även i en studie som jämfört 
barndomsminnen av alkohol i fokusgrupper från Finland och Italien med 
fokus på det första dryckestillfället (Rolando, Beccaria och Tigerstedt 
2012).27 Studiens italienska grupper hade, till skillnad från de finska, svårt att 
minnas när de kom i kontakt med alkohol eller drack alkohol för första 
gången. Detta förklarar författarna med att alkohol fortfarande är integrerat 
som måltidsdryck i det italienska vardagslivet och att många italienare därför 
växer upp med att få smaka vin från tidig ålder. I de finska grupperna 
sammanföll det första minnet av alkohol istället med alkoholdebuten 
någonstans i de tidiga tonåren. I dessa grupper var det också ovanligt att 
deltagarna hade fått smaka alkohol hemma eller att deras föräldrar 
vardagsdrack. De äldsta deltagarna gav dock uttryck för de traditionella 
dryckesvanorna i större utsträckning än de yngre.28  

Karin Heimdahl och Maria Abrahamsson (2012) har i en svensk kontext 
studerat vuxna personers barndomsminnen av föräldrarnas berusning genom 
att analysera skriftliga berättelser.29 Resultaten pekade mot ett delvis 
förändrat barndoms- och föräldraidealet. Medan de skribenter som var 
uppvuxna under motbokstiden gav uttryck för dåtidens rådande 
självkontroll- och skötsamhetsideal framkom ett mer individualiserat 
alkoholideal i de yngre personernas berättelser. De äldre personerna beskrev 
också huvudsakligen pappornas drickande, samt de materiella konsekvenser 

                                                      
26 Resultaten förvånade dock forskarna som givet dagens jämställdhetsideal, och det faktum 
att kvinnors drickande ökat i Storbritannien sedan 1970-talet, hade förväntat sig förändrade 
resultat.  
27 Studien bygger på fokusgrupper som samlats in inom ramen för det större komparativa 
projektet ”Alkoholkultur i förändring” och bygger således på en liknande intervjuguide som 
använts i den här studien. För en mer ingående redogörelse för resultaten från Italien och 
Finland, se Beccaria (2010).  
28 Utifrån detta resultat drar författarna bland annat slutsatsen att en tidig debutålder inte 
behöver vara ett tecken på en påbörjad dryckeskarriär eller framtida alkoholproblem. 
Eftersom alkoholdebuten kan ha mycket olika betydelser i olika länder, är det viktigt att också 
analysera den utifrån dess kulturella betydelser.  Ett liknande resultat framkommer i en studie 
av amerikanska barn. Studien visade att så många som 39 % av barnen vid något tillfälle 
smakat alkohol i hemmet. Författarna konkluderar att detta bör ses som en spegling av 
föräldrarnas dryckesvanor (och alkoholens tillgänglighet), snarare än som uttryck för en aktiv 
socialiseringsprocess; det vill säga, det behöver inte vara en indikator på ett framtida 
problembeteende (Donovan & Molina 2008).    
29 Personerna var födda mellan 1914 och 1990. Ungefär hälften var födda före 1944. 
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deras drickande kunde få för familjerna. De yngre personerna lade istället 
mer tonvikt på de känslor som båda föräldrarnas berusning skapade hos dem.  

  

Ungdomar och alkohol: Ny berusningskultur?  

Om lite fokus har lagts på att studera barn inom alkoholforskningen har 
desto större intresse riktats mot kategorin ungdomar. Sociologisk 
ungdomsforskning har traditionellt sett fokuserat på ungdomar med problem 
eller ”extrema ungdomskulturella uttryck” (Kåks 2007:3). Detta fokus har 
enligt ungdomsforskaren Helena Kåks (2007) fått efterverkningar genom 
tendensen att generalisera kring ungdomar som om de vore en enhetlig 
kategori (se även Miles 2000:2). Kåks menar att detta fenomen hänger 
samman med att ungdomar ofta blir projiceringsytor för vuxnas 
förhoppningar och rädslor inför framtiden. Därmed tenderar de också att bli 
symboler för sociala och kulturella förändringar. Detta förhållande 
återspeglas bland annat i hur ungdomsforskningen under senaste decennier 
dominerats av teoretiker som Zygmunt Bauman, Ulrich Beck och Anthony 
Giddens, vars teorier handlat om de förändringar som det senmoderna 
samhället medfört (Kåks 2007).  

Liknande tendenser går att se inom alkoholforskningsfältet. Dels har 
forskning om ungdomar till övervägande del varit inriktad mot risker och 
prevention (Bogren 2006a; von Greiff 2008), dels har forskare på senare år 
börjat tala om en ”ny berusningskultur” som i huvudsak innebär en 
orientering mot ett ökat berusningsdrickande (Beccaria & Sande 2003; 
Järvinen & Room 2007; Parker 2007). Enligt Parker (2007) ska denna nya 
berusningskultur ses som en del av en ”work hard and play hard”-livsstil 
som kännetecknar senmoderniteten, eller mer specifikt det som Beck (2000) 
benämnt ”risksamhället” – en uppfattning som Parker förövrigt delar med ett 
flertal andra forskare inom området (se till exempel Abrahamsson 1999; 
Beccaria & Sande 2003; Demant & Törronen 2011; Järvinen & Room 2007; 
Parker 2007; Sigfridsson 2005). En del av teorin är att ungdomsperioden i 
senmoderna samhällen pågår under allt längre tid; människor utbildar sig 
längre, skaffar partners och barn senare och har osäkrare anställningar och 
levnadsvillkor. Detta förhållande får konsekvenser för deras drickande då de 
tenderar att minska sitt drickande senare i livet än vad tidigare generationer 
gjort (Parker 2007). En annan del av teorin är att de liberaliserings- och 
individualiseringsprocesser som kännetecknar det senmoderna samhället fått 
till konsekvens att ansvaret för människors trygghet och välmående i allt 
högre grad flyttas från samhällets trygghetssystem till individen själv. I brist 
på kollektivt meningskapande förverkligar individer sig själva genom 
konsumtion och njutning. Parker (2007) menar att detta hedonistiska 
förhållningssätt inneburit att det som tidigare handlade om att avstå från att 
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dricka, eller att dricka måttligt, idag handlar om att kunna kontrollera 
alkohol- eller drogintaget (Järvinen & Room 2007; Parker 2007).  

Oavsett om de ansluter sig till teorier som använder risksamhället som 
analysram eller inte, förhåller sig flertalet svenska och europeiska 
ungdomsstudier till uppfattningen om att dryckeskulturen blivit mer 
homogeniserad. I någon mån behandlar studierna också teman som 
identitetsskapande, hedonism, kontroll/ kontrollförlust, sociabilitet, mognad 
och självständighet.  

I detta sammanhang har Alexandra Bogren (2006a) emellertid visat att 
svenska ungdomar har ett mångfacetterat förhållande till alkohol. Genom att 
analysera konstruktionen av den andre utifrån begrepp som ansvarskänsla, 
kontroll/kontrollförlust och mognad, studerade Bogren maktrelationer 
mellan tonåringar på ett svenskt internetforum. I analysen framkom att 
begreppen användes på olika sätt av ungdomarna i studien. Bland de 
ungdomar som var nyktra eller drack måttligt fick mognad en betydelse av 
kontroll och undvikande av risker, medan den grupp ungdomar som 
accepterade berusning istället gav begreppet betydelsen av autenticitet. 
Utifrån denna variation av möjliga motiv och identifieringar, pekar Bogren 
på svårigheterna med att överhuvudtaget tala om en nationell dryckeskultur 
eller att generalisera kring kategorin ungdomar på det sätt som ofta görs.  

Bogrens resultat kan sättas i relation till en longitudinell 
fokusgruppsstudie som gjordes av den danska sociologen Jakob Demant 
under samma tid. I en första studie som gjordes omkring 2006, visade 
analyserna att drickandet var norm bland femtonåringarna och det 
betraktades även som ett tecken på status och mognad (Demant 2006: 
Demant & Järvinen 2006). I en senare fokusgruppstudie framkom emellertid 
mer motstridiga resultat och Demant (2012) drar utifrån det slutsatsen att 
normen att dricka inte längre är lika stark bland danska ungdomar. 

Bogren återknyter i sin undersökning till två välkända svenska 
ungdomsstudier: Margareta Norell och Claes Törnqvists avhandling 
”Berättelser om ruset” (1995) och Philip Lalanders avhandling ”Anden i 
flaskan” (1998). Dessa studier skiljer sig i flera avseenden från varandra, 
men har det gemensamt att de utifrån klass- och genusaspekter undersöker 
hur alkohol och berusning är en del av identitetsskapande i olika 
ungdomsgrupper.30 Gemensamt för studierna är också att de analyserar 
gruppernas drickande utifrån det måttliga skötsamhetsideal som tidigare 
beskrivits (se Ambjörnsson 1988). I Norell och Törnqvist undersökning 
levde det gamla idealet företrädesvis kvar hos gruppen med 

                                                      
30 I Norell och Törnqvists studie ligger fokus på ungdomar i 20-årsåldern, medan deltagarna i 
Lalanders studie är mellan 17 och 25 år. Norell och Törnqvist benämner sina grupper 
arbetare, studerande och avantgardister (det ”svarta folket”) medan Lalander benämnar sina 
grupper liberalkonservativa, kristna och mediekvinnor. 
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arbetarungdomar, medan det i Lalanders studie huvudsakligen var ett ideal 
som medelklasskvinnorna (mediekvinnorna) förhöll sig till. Utöver 
måttlighet kännetecknades idealet för medelklasskvinnorna också av 
självreflektion och en ironisk distans till andra personers sätt att dricka. 
Gruppen med liberaler (en grupp politiskt aktiva män) protesterade dock mot 
ansvarskänslan och de gamla dryckesmönstren och Lalander kallar dem 
därmed för ”rebelliska hedonister”. Deras förhållningssätt liknar i sin tur det 
”triumferande rus” som ”det svarta folket” (avantgardisterna) identifierar sig 
med i Norell och Törnqvists studie.  

I relation till dessa studier – som gjordes tio år tidigare – menar Bogren 
(2006a) att idealet för de måttliga alkoholkonsumenterna i hennes studie 
ligger nära medelklasskvinnornas i Lalanders studie (även om det i hennes 
grupp handlar mer om en känsla för god smak än ironi och distans) medan 
idealet för de berusningsorienterade personerna istället liknar de ”rebelliska 
hedonisteras”.   

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den kvalitativa 
ungdomsforskningen å ena sidan visar en mångsidig bild av ungdomars 
drickande och betydelseskapande, samtidigt som den å andra sidan förhåller 
sig till återkommande begrepp och teorier som, identitetsskapande, 
berusningsideal/skötsamhet, homogenisering och risk.  

 

Vuxna och alkohol: En glömd kategori  

Vuxendom är i likhet med de andra livsperioder som behandlats i 
avhandlingen en konstruktion under ständig förändring, men kanske ändå 
den period som är mest svårgreppbar då den sträcker sig över lång tid och 
omfattar flera olika livsfaser. I linje med Becks (2000) teorier om en ständigt 
framskjuten ungdom ligger också en försenad och alltmer diffus vuxendom 
som inte på något självklart sätt kan separeras från det som benämns 
ungdomsperiod. Numera används ofta begreppet ”unga vuxna”, en 
benämning som kan rymma personer i åldrar som sträcker sig mellan 18 och 
24 eller 18 och 30 år, och ibland ännu längre. Den utbredda användningen av 
begreppet visar att det finns en viss transportsträcka tills begreppet vuxen 
kan stå för sig självt, utan prefixet ”ung” framför. Efter det delas perioden 
istället in i medelålder och ålderdom.31  

                                                      
31 Alternativa benämningar som den tredje och den fjärde åldern har också föreslagits, där den 
tredje åldern refererar till den del av livsloppet när människor inte längre är en aktiv del av 
arbetslivet, medan den fjärde åldern innefattar en period där många är för skröpliga för att 
klara att ta hand om sig själva på egen hand (Gynnerstedt 2011). Inga av dessa två perioder är 
dock relevanta för den här studien.  
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I alkoholsammanhang finns det i Sverige två tidpunkter då du räknas som 
vuxen: dagen då du fyller arton och kan köpa alkohol på pubar och barer 
(samt folköl i affärerna) samt dagen då du fyller tjugo år och kan köpa 
alkohol på Systembolaget. Av den anledningen är alkohol symboliskt 
förknippad med vuxendomen och betydelser av att vara fri, mogen och 
självständig. Därigenom har vuxendom också en central betydelse i många 
ungdomsstudier. Däremot finns det få fenomenologiskt eller 
poststrukturalistiskt orienterade studier som specifikt handlar om vuxna eller 
vuxendomen.32 Sådana studier är särskilt ovanliga i relation till menings- 
eller identitetsskapande.  

Ett undantag är den uppföljningsstudie som Margareta Norell och Claes 
Törnqvist har gjort av de 20-åringar de intervjuade i ”Berättelser om ruset” 
(Törnqvist 2007; jmf Norell & Törnqvist 1995). Syftet med uppföljningen 
var att ta reda på vilken betydelse alkoholen har i deltagarnas vuxna liv och 
hur den förhåller sig till deras nuvarande livssituation. Intervjupersonerna 
var nu 35-38 år. Studien visade att alkoholen visserligen inte hade samma 
starka betydelse som den hade för deltagarna i 20-årsåldern, men att den 
fortfarande spelade en betydelsefull roll för identitetsskapandet, inte minst 
genom ett bekräftande av den egna livsstilen. Det fanns också vissa 
skillnader mellan grupperna. För gruppen med arbetare var det viktigt att 
uppträda kontrollerat eller nyktert tillsammans med sina barn, för att genom 
det visa att de var anständiga föräldrar. I den tidigare studentgruppen var det 
viktigare att visa upp ett medelklassideal om en lyckad familj, där helgens 
drickande stärkte närheten och förhållandet med partnern, samt visade på 
kontrasten mot en stressig arbetsvecka. För avantgardistgruppen, som i större 
utsträckning bestod av singlar eller ensamstående föräldrar, handlade 
drickandet istället om att visa upp exklusivitet. Avantgardistgruppen var en 
grupp som under en längre period fortsatt att dricka som de gjorde i 
tjugoårsåldern. Därmed hade alkoholen också större betydelse för dem i tider 
av kris eller osäkerhet. Det tydligaste idealet för alla grupper handlade dock 
om att ha ett lyckligt familjeliv och att leva tillfreds med sin partner och med 
den familjekonstellation som de skapat (a.a.).  

I en etnografisk studie av meningsskapande i relation till  kaffe - och 
alkoholdrickande visar även Ingegärd Sigfridsson att måttlighet är ett viktigt 
ideal i vuxenskapandet. Det vuxna konsumtionssättet benämns av hennes 
informanter som att ”dricka för att vara social, dricka med försiktighet, eller 
dricka kultiverat” (Sigfridsson 2005: 89). Informanterna gör en tydlig 
skillnad mellan ungdomsdrickandet och vuxendrickandet. En aspekt av detta 
skiljandegörande är att ta avstånd från det ”kvantitativa” sätt att dricka som 

                                                      
32 Då det enbart finns ett fåtal studier som behandlar vuxendom, och framförallt äldre 
personers drickande, bör Evy Gunnarssons intervjustudier om missbruksproblem inom 
hemtjänsten och äldreomsorgens nämnas (Gunnarsson 2012).     
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förknippas med ungdomen, det vill säga att dricka för drickandets skull. 
Detta visar sig även genom talet om ”smaken”, som är en viktig del i att 
distansera sig från ungdomen. Avståndstagandet från berusning och 
betoningen på kvalitet är såldes de viktigaste aspekterna för hur vuxna 
personer skiljer sitt drickande från ett ungdomsdrickande. 

 

Poststrukturalistiska perspektiv: Motstånd, förhandlingar och kontext 

Det är en välbekant och i många avseenden traditionell bild som framträder i 
denna forskningsöversikt. Merparten av studierna benämner desutom 
dryckesbeteenden som antingen manliga eller kvinnliga. Det bör dock 
understrykas att studierna vanligtvis syftar till att belysa de normer som 
individer förhåller sig till, vilket inte betyder att enskilda individer alltid 
agerar i enlighet med dessa normer. Fortfarande är det emellertid ovanligt 
med alkoholstudier som problematiserar kategoriseringar och undersöker 
motstånd, variation och omförhandlingar i betydelse- och normskapande 
processer; det vill säga, studiers som utgår från poststrukturalistiska eller 
postkoloniala perspektiv. Det finns dock undantag. Ett exempel är Eleni 
Papagaroufalis (1992) som utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv 
undersökt hur atenska medelklasskvinnor använt drickande och berusning 
som motståndspraktiker gentemot patriarkala strukturer, bland annat genom 
att skapa egna offentliga dryckesmiljöer. Papagaroufalis poängterar att 
kvinnorna i hennes studie inte var några passiva offer för stereotypa 
könsroller, de kopierade inte heller passivt något manligt mönster för att bli 
”som män”. I stället använde och omförhandlade kvinnorna traditionella 
dryckespraktikerna för sina egna syften. Genom det omförhandlade de även 
betydelsen av femininitet i den urbana medelklassmiljö där de befann sig.  

På ett liknande sätt har Fiona Measham (2002) genom etnografiska 
klubbstudier visat att droger och alkohol inte bara fungerar som 
reproducerande genussymboler utan även används på ett aktivt sätt för att 
konstruera och utmana traditionella femininiteter och maskuliniteter. 
Measham betonar även att det finns en stor variation av sätt som människor 
gör genus på. Samma påpekande om mångfald görs även av Månsson och 
Bogren (2014) som utifrån analyser av olika mediematerial kritiserat idén 
om att det skulle finnas ett enhetligt mans- eller kvinnoideal som människor 
förhåller sig till. Snarare menar de, existerar många olika genusideal 
parallellt33.  

                                                      
33 För alkoholstudier med poststrukturalistiska och intersektionella perspektiv se även Bogren 
2008, 2011a,b; Bernhardsson och Bogren 2012; Demant 2007, 2008, 2009; Demant & 
Törrönen 2011; Törronen & Roumeliotis 2012). 
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Kapitel 2: Centrala teorier och begrepp 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för avhandlingens teoretiska ramverk 
med fokus på några begrepp som varit centrala för analysen av intervjuerna. 
Som tidigare beskrivits har jag använt mig av ett multiperspektivistiskt 
angreppssätt med teoretiska förgreningar inom både fenomenologi, 
interaktionism och poststrukturalism. Ramverket har växt fram ur en 
integrerad analysprocess där jag pendlat fram och tillbaka mellan teori och 
bearbetning av intervjuerna. Vissa begrepp och teorier har växt och fått 
större plats, då de under arbetets gång visat sig vara fruktbara, medan andra 
har förkastats eller minskat i betydelse. Det som styrt denna utveckling har 
dels varit en vilja att belysa den variation av erfarenheter och betydelser som 
framkommer i fokusgruppernas berättelser, dels förstå detta 
meningsskapande utifrån ett vidare socialt sammanhang där fokus ligger på 
normskapande och interagerande diskurser om genus, ålder och alkohol. 

I kapitlet kommer jag att gå igenom följande begrepp: Narrativ och 
självpresentationer, symboliska gränsdragningar, legitimerande förklaringar 
samt diskursiva ramar. 

 

Narrativ och självpresentationer  
Narrativanalys är ett tvärvetenskapligt angreppssätt som används på olika 
sätt inom olika discipliner. Vad som ska betraktas som narrativ eller 
narrativanalys finns det därmed olika uppfattningar om (se till exempel 
Czarniawska 2004; Davies & Harré 1990; Johansson 2005; Riessman 2008; 
Robertsson 2005; Spector-Mercel 2010). En gemensam utgångspunkt är 
dock att människor använder sig av berättelser för att ge struktur och mening 
åt sina livserfarenheter och för att framställa sig själva på ett visst sätt inför 
andra. Att berätta om sig själv och sitt liv är således ett sätt för individer att 
skapa självpresentationer och identiteter, men de använder också berättelser 
för att berätta om andra och för att placera andra människor i olika 
identitetspositioner och sociala kategorier.  

Genom avhandlingen kommer jag huvudsakligen att använda begreppet 
självpresentation, vilket i det här sammanhanget kan liknas med begrepp 
som performativitet och iscensättande(jämför Butler 1997; Goffman 
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1959/1998; West & Zimmerman 1987).34 Begreppet innefattar då dels ett 
antagande om att människor presenterar sig själva genom berättande, dels att 
dessa presentationer görs i relation till andra människors förväntningar.  
Dessa förväntningar är förbundna med olika kulturella kontexter, vilka enligt 
Gabriela Spector-Mercel (2010) kan delas in i tre sammanhängande sfärer; 
den omedelbara intersubjektiva relationen inom vilken de produceras 
(fokusgruppsintervjun i det här fallet), det kollektiva sociala fält inom vilka 
de är utarbetade (till exempel vängruppen, arbetsplatsen eller området 
intervjupersonerna bor i), samt det kulturella metanarrativ som ger mening 
till specifika berättelser (till exempel föreställningar om alkohol, genus och 
ålder). Det som Spector-Mercel benämner ”kulturellt metanarrativ” kan ges 
många olika namn med liknande betydelser.35 För att betona berättelsernas 
institutionella och diskursiva förankring har jag valt att använda begreppet 
”diskursiva ramar”, vilket jag diskuterar mer utförligt i avsnittet med samma 
rubrik. Inom ramen för dessa kontexter figurerar vissa föreställningar eller 
förgivettagna antaganden som möjliggör en viss repertoar av berättelser och 
begränsar eller omöjliggör andra.  

För att människor ska kunna presentera sig själva i enlighet med andras 
förväntningar i olika sociala sammanhang krävs en gemensam förståelse för 
hur situationen ska definieras. För att uppnå en sådan definition försöker 
individer på olika sätt kontrollera situationen de befinner sig i. Detta sker 
mer eller mindre medvetet och automatiskt genom det Goffman kallar för 
intrycksstyrning (Goffman 1959/1998). Intrycksstyrning görs genom att 
aktörerna försöker projicera en definition av situationen som kan accepteras 

                                                      
34 Dessa begrepp har i sin tur utvecklats utifrån rollbegreppet som varit en vanlig 
identitetsmetafor inom sociologin. Rollbegreppet har använts inom funktionalismen, men 
förknippas kanske huvudsakligen med Goffmans dramaturgiska approach. Det användes som 
mest under 1950 och 1960-talen, men har sedan dess fasats ut till förmån för 
identitetsbegreppet (Persson 2012) eller subjektsposition som vanligen används inom 
poststrukturalismen (Davies & Harré 1990). Inom socialkonstruktionistisk och 
poststrukturalistisk teoribildning brukar identitetens förändringsbara och kontextuella karaktär 
betonas. I den bemärkelsen delar de en kritisk inställning till identitetsbegreppet som snarare 
för tankarna mot essentialism och stabilitet än mot föränderlighet och kontextualitet. Av den 
anledningen används ofta begreppen självrepresentation, subjektivitet, eller subjektsposition 
för att referera till människors känsla av ”själv”, medan identitetsbegreppet används för att 
hänvisa till kategoriseringar eller känsla av grupptillhörighet. Cynthia Cockburn menar att 
identitet bör betraktas som ett politiskt begrepp som syftar till att kategorisera och definiera 
dem som anses vara avvikande från den egna gruppen, det vill säga, de som teoretiskt kan 
beskrivas som de andra (Cockburn 1998). 
35 Det kulturella metanarrativet (som också kan kallas för grand narrative) talar enligt Spector-
Mercel om för oss ”vad som är ett värdigt liv, vad vi vill kunna aspirera på och vad vi vill 
kunna undvika, vad som är tillåtet och vad som är förbjudet” (Spector-Mercel 2010; sid 212, 
min översättning).  Se även Czarniewska, 2004; Davies & Harré 1990;; Søndergaard 2002 och 
Winther Jørgensen och Phillips 2000, för liknande resonemang utifrån olika benämningar. 
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både av personen själv och av de andra personerna i gruppen. För att kunna 
göra dessa bedömningar använder sig deltagarna av ledtrådar från tidigare 
erfarenheter och schablonuppfattningar om andra människor, vilka har sitt 
ursprung i olika former av sociala kategoriseringar.36 Intrycksstyrning 
handlar då dels om att agera i överensstämmelse med existerande normer 
och dels om att få dem vi möter att dela definitionen av den gemensamma 
situationen (Persson 2012: 104). Sociala kategorier får emellertid olika 
betydelser i olika situationer. Iscensättandet måste också göras på ”rätt sätt”. 
Det räcker inte att presentera sig själv som man eller kvinna, ung eller 
gammal, om omgivningen inte godkänner handlingarna som genus- eller 
åldersadekvata inom den specifika kulturella eller institutionella sfären. 
Misslyckade presentationer kan leda till sociala sanktioner i form av 
utanförskap eller stigmatisering (Butler 1988; West & Zimmerman 1987). 
Sådana sanktioner kan handla om utfrysning och verbala eller fysiska 
kränkningar, men görs ofta med hjälp av mindre vardagliga korrigeringar, 
som blickar, tonläge och tilltal eller bemötande som ovänlighet eller 
överdriven vänlighet. Påförande av skuld och skam är en vanlig form av 
korrigering; exempelvis skammen över att ens kropp, känslor, begär eller 
beteende är ”fel” givet vissa normativa antaganden. Emotioner är i den 
bemärkelsen ett effektivt medel för att upprätthålla normativitet (Krekula 
2006). Korrigeringar sker dock inte bara genom negativa sanktioner utan i 
lika hög grad med hjälp av positiva omdömen, uppskattning och beröm (jmf 
Nilsson 2011).  

En viktig aspekt av självpresentationer (och performativitet) är 
följaktligen att de skapas i relation till de sätt människors beteenden 
vanemässigt utvärderas, benämns, kategoriseras, erkänns, bekräftas, 
ursäktas, förklaras eller avfärdas i relation till föreställningar om sociala 
kategorier (West och Fenstermaker 1995 använder begreppet 
”accountability” för att beskriva dessa processer). Min förståelse av 
självpresentation ligger i det här avseendet även nära det som inom vissa 
narrativa och diskursanalytiska perspektiv benämns som subjektsposition.37 

Subjektspositionsbegreppet är dock i högre grad kopplat till det 

                                                      
36 Goffman definierade en roll som den typiska reaktion en person uppvisar i en särskild 
situation, vilket inte alltid är det samma som den verkliga reaktionen. Goffman menade att 
eftersom individen ingår i flera olika system i samhället innehar den också många potentiella 
roller och ”jag”, vilka kan förändras över en livstid, en månad eller över en dag. Eftersom 
människor byter sociala sammanhang kan en människa ha flera och ibland motstridiga 
kvaliteter, som ibland kan leda till en viss rollförvirring (Goffman 1961/2011; jmf begreppet 
subjektsposition).  
37 Vetenskapliga diskurser, nationalistiska diskurser eller diskurser om vad som anses vara 
maskulint eller feminint försätter exempelvis människor i positioner som kvinna, man, 
mamma, pappa, läkare, patient, svensk, invandrare (jmf Alvesson & Sköldberg:2008; 
Foucault 2000). 
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poststrukturalistiska antagandet om att subjektet skapas inom och mellan 
diskurser (Davies & Harré 1990; Winter Jørgensen & Phillips 2000:21 23). 
Något förenklat kan man säga att de sätt människor blir talade till försätter 
dem i positioner, vilka i sin tur är knutna till olika förväntningar. Positioner 
får med andra ord olika betydelser beroende på vilka begrepp som knyts till 
dem. Orden mjuk och stark får olika betydelser beroende på om de knyts 
samman med positionen man eller kvinna. På samma sätt finns det 
sammanlänkningar som inte görs och som genom sina motsägelser säger 
något om vilka positioner som är möjliga eller omöjliga (Søndergaard 2002). 
Exempelvis talar vi om ”pojkflickor” men inte om ”flickpojkar” och sällan 
används begreppet ”homme fatal” för att beskriva mäns romantiska eller 
sexuella förehavanden (åtminstone inte inom en heterosexuell kontext). 
Affix som “över” (överambitiös, överträda, överskrida), “extra” 
(extravagant), eller metaforer som ”moralisk gräns” indikerar också var de 
normativa gränserna dras (Zerubavel 1991:16). Genom sammanlänkningen 
av olika begrepp, positioner och kategorier skapas och återskapas 
förväntningar på olika handlingar och självpresentationer. I dessa processer 
är det följaktligen inte bara det som sägs som är viktigt. Tystnader – i 
kombination med det uttalade – inom ett område är väsentliga 
betydelsebärare i skapandet av subjekt och de normer som omgärdar dem 
(jmf Flax 1997; Foucault 2002). 

Varje kategori, position eller självpresentation har således sina normativa 
gränser, men dessa kan omprövas och utmanas. Begrepp och benämningar 
kan omförhandlas och användas på ett aktivt sätt för att skapa positiva eller 
besvärliga/aktiva/rebelliska självpresentationer och det är detta utmanande 
och förhandlande som är intressant att studera (Staunaes 2003; jmf Butler 
1988). I en intervjustudie som denna kan normskapande exempelvis 
synliggöras genom att man studerar det som de flesta intervjudeltagare 
skulle hålla med om och beteckna som en särskild kategori eller position. En 
del kategorier eller positioner befinner sig emellertid i gråzonen. 
Intervjudeltagarna kan då börja förhandla om huruvida den ena eller andra 
aspekten av en viss kategori (självpresentation eller position) är relevant och 
på vilken sida av gränserna den ska placeras (Søndergaard 2002). Vissa 
självpresentationer (eller positioner) kan också bli olämpliga, instabila eller 
svåra och behöva ”repareras”. En person som blivit positionerad som 
problematisk kan då använda sig av olika strategier för att utmana eller tänja 
på gränserna för det som anses vara problematiskt (Staunaes 2003; 
Søndergaard 2002; jmf Wetherell 1998 och begreppet ”troubled positions”). 
En sådan strategi kan vara att fylla begrepp med betydelser som underlättar 
positiva självpresentationer. Ett exempel på hur diskurser kan användas på 
sådana strategiska sätt är homosexuella som talar om sig själva som ”bögar” 
eller ”flator” eller invandrare som kallar sig själva för ”blattar” eller 
”svartskallar” (Nilsson 2011:93).  
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Sammanfattningsvis är det grundläggande antagande för både 
självpresentationer och subjektspositioner att de är någonting människor gör 
och ingenting som de är eller har. 

Symboliska gränsdragningar: Smak, moral och 
aversionen mot den närstående Andre 
En aspekt av kulturer och självpresentationer är att de skapas genom det som 
Michèle Lamont och Virág Molnár kallar för symboliska och sociala 
gränsdragningar (se också Zerubavel 1991). Lamont och Molnár (2000:168) 
definierar symboliska gränsdragningar som ”de konceptuella distinktioner 
aktörer skapar och använder sig av för att kategorisera objekt, människor och 
praktiker.” Gränsdragningar används alltså av individer för att dela in 
människor i grupper och för att presentera sig själva som lika eller olika 
andra/s sätt att vara. Genom särskiljandet skapas möjligheter till 
identifikation och disidentifikation, vilka är en förutsättning för att skapa en 
identitet eller känsla av själv (Zerubavel 1991). Disidentifikation innebär det 
motsatta till identifikation, det vill säga, att markera: ”sådan är inte jag” eller 
”till den hör jag inte” (Skeggs 2000; översättarens anteckningar).38 

Dessa processer kan även beskrivas genom begreppet andrafiering (efter 
engelskans othering). Andrafiering innebär att det i skapandet av ett jag eller 
ett vi också ingår ett skapande av den andre, vilken får symbolisera det vi 
inte är eller vill vara – det vi disidentifierar oss med. Genom sin position 
som avvikare markerar den andre gränserna för det som anses vara norm och 
utgör därmed en viktig del av normaliseringsprocesser. Exempel på 
andrafiering är hur kvinnor betraktats som en särskild grupp i förhållande till 
män (Beauvoir 1949/1976; Hirdman 2001; Flax 1997) eller hur invandraren 
eller den icke-vita mannen eller kvinnan har fått kontrastera den svenska, 
vita normen genom att representera traditionalism, ojämställdhet och 
motsatsen till civilisation (Bredström 2005; Brune 2005; Molina & Los 
Reyes 2005; se också Bernhardsson & Bogren 2012).  

Smak och moral har generellt stor betydelse för hur symboliska 
gränsdragningar görs. Lamont (2000) har i sin studie av amerikanska och 
franska arbetarklassmän visat hur moraliskt gränsdragande i båda grupperna 
används i skapandet av maskulinitet, klass och raskonstruktioner – om än på 
olika sätt. Gemensamt för männen var att de uppfattade att andra grupper 
brast i respekten för de moraliska regler och gränser som de själva 

                                                      
38 Skeggs använder också begreppen simulera och dissimulera, vilket kan handla om att dölja 
att man tillhör en viss grupp. I Skeggs studier handlar det om hur arbetarklasskvinnor 
dissimulerar sig från att vara arbetarklass (Skeggs 2000).   
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införlivade och värdesatte mest. På samma sätt är det vanligt att människor 
använder äckel för att moraliskt skilja ut sig själva från andra (Seidman 
2012; Skeggs 2008). Genom att tala om handlingar eller personer som 
överdrivna, äckliga eller omoraliska bekräftar vi idén om oss själva som 
anständiga personer, vilket samtidigt ger en kollektiv förvissning om att vi 
inte är ensamma i vår bedömning av de andra. Uttryck för skam och äckel 
används också som ett skydd mot en ”obekväm närhet” (Skeggs 2008). Det 
är alltså inte alltid en avlägsen eller okänd andre som ger upphov till vår 
aversion. Snarare tenderar de moraliska gränsdragningarna att dras hårdare i 
relation till personer eller grupper i vår nära omgivning – de som kan 
konceptualiseras som ”en närstående andre”. Särskilt hårda är 
bedömningarna om vi själva befinner oss inom eller nära gränsen till den 
kategori som blir kritiserad. En person som dricker mycket alkohol kan 
kritisera någon annan som dricker på ett dåligt eller gränslöst sätt och 
kvinnor som har barn kan döma varandra som goda eller dåliga mödrar. 
Dessa gränsdragningar görs oftast omedvetet, men samtidigt är min 
erfarenhet från den här studien att intervjupersonerna ofta är medvetna om 
sina fördomar eller kategoriseringar och kan reflektera över dem. De kan 
även identifiera sig med den andre på olika sätt.  
 

Legitimerande förklaringar 
Ytterligare en del av självpresentationer och normskapande är det som på 
engelska kallas för ”accounts” (Scott & Lyman 1968) eller ”accountability” 
(West & Fenstermaker 1995). Begreppet är svårt att översätta, men med 
Scott och Lymans terminologi betyder det ungefär ursäktande och 
rättfärdigande förklaringar. Accounts används för att förklara eller 
neutralisera ett oväntat eller opassande beteende – antingen det egna eller 
någon annans. Huvudsakligen används de alltså när en handling är föremål 
för omdömen eller ifrågasättanden. Däremot används de inte när människor 
handlar rutinmässigt eller utifrån det som inom den givna kulturen anses 
vara sunt förnuft (Scott & Lyman 1968). Av den anledningen behöver 
människor i en kultur där alkoholdrickande är normaliserat sällan förklara 
varför de dricker.  

Rättfärdigande förklaringar används när en person accepterar ansvar för 
en handling, men förnekar att den är negativ eller problematisk. På det sättet 
kan de tas i anspråk för att neutralisera handlingar eller ge dem ett positivt 
värde. Den ”sorgliga berättelsen” i form av en svår barndom kan i vår kultur 
användas som bakgrund för att förklara eller legitimera alkoholproblem eller 
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missbruk (a.a. jmf Järvinen 2001).39 Ursäktande förklaringar används istället 
för att mildra aktörens ansvar när en handling ifrågasätts. Kroppen och 
biologiska drifter är, enligt Scott och Lyman, vanliga i ursäktande 
förklaringar. Frasen ”män är på det här sättet” åkallar till exempel en tro på 
genusbundna och kroppsliga karaktärsdrag, vilka dessutom ligger utanför 
aktörens viljemässiga kontroll (jmf West & Zimmerman 1987, West & 
Fenstermaker 1995).  

Vilka ursäkter och förklaringar som är gångbara beror dels på den 
specifika situationen, dels på den omgivande kulturen. Vissa förklaringar är 
med Scott och Lymans ord ”standardiserade” inom en given kultur. Det 
innebär att vi rutinmässigt förväntar oss dessa typer av förklaringar när en 
handling bryter mot det förväntade. När en förklaring istället döms ut som 
orimlig kan det bero på att handlingen inte kan normaliseras i termer av 
bakgrundsförväntningar eller det ”alla vet”. En orsak till sådan 
diskvalificering kan vara att förklaringen inte ligger i linje med det jag 
personen presenterat. På det sättet är förklaringar och legitimeringar 
manifestationer av underliggande identitetsförhandlingar.  

”Accountability” används på ett liknande sätt av West och Fenstermaker 
(1995) för att förklara hur genus görs i olika kontexter. Till skillnad från 
Scott och Lyman gör de emellertid ingen skillnad mellan huruvida 
förklaringarna används för avvikande eller konforma beteenden. I stället 
pekar de på själva möjligheten att utvärdera handlingar i relation till 
normativa uppfattningar om sociala kategorier och de konsekvenser som det 
i sin tur får för den påföljande interaktionen. Accountability har på svenska 
snarare en betydelse av ansvarsskyldighet eller redovisningsplikt, vilket i det 
här sammanhanget kan förstås som att individers handlingar förklaras utifrån 
deras könstillhörighet, ålder, etnicitet eller annan social kategorisering. En 
kvinna som har omhändertagande egenskaper kan exempelvis benämnas 
som kvinnlig om hon har dem, eller okvinnlig om hon saknar dem, men i 
båda fallen anses hon vara ansvarig för att uppfylla en viss förväntan som är 
kopplad till kategorin kvinna. Ett annat sätt att uttrycka det är att individen 
”redovisar” en viss typ av femininitet, maskulinitet eller ålder.  

I avhandlingen använder jag huvudsakligen begreppen legitimerinar och 
förklaringar i den vidare mening som West och Fenstermaker (1995) gör, 
vilket då främst avser ett sätt att förklara, rättfärdiga eller fördöma en 
persons beteende utifrån en viss dryckesnorm och/eller vissa genus eller 
ålderskategoriseringar. I vissa fall använder jag också legitimerande 
förklaringar och ursäktande förklaringar i Scott och Lymans mer specifika 
bemärkelse, men det kommer då att framgå av kontexten.  

                                                      
39 Det bör poängteras att en svår barndom självklart kan ligga till grund för missbruk eller 
andra problem. Innebörden här är dock att det är en förklaring som kan användas inom vissa 
kulturella kontexter men inte i andra.  
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Diskursiva ramar: Goffman möter Foucault   
Begreppet ’diskursiv ram’ har flera inspirationskällor. För det första har det 
sitt ursprung i ett generellt poststrukturalistiskt och diskursanalytiskt 
antagandet om att språket inte enbart förmedlar information eller avbildar 
verkligheten på ett neutralt sätt utan även formar och förändrar förhållanden 
och subjekt. Utifrån detta antagande kan diskurser ses som ramar, vilka 
”begränsar räckvidden för subjektets handlingar och möjlighet till 
nyskapelse”(Winther Jørgensen & Phillips (2000:24). Begreppet har även 
inspirerats av filosofen Ian Hacking (2004a) och den finska 
alkoholkulturforskaren Pertti Alasuutari (1995) som båda argumenterar för 
ett sammanförande av Goffmans interaktionistiska ”bottom up”-perspektiv 
med Foucaults mer abstrakta ”top down”-perspektiv. Alasuutari förhåller sig 
dock mer specifikt till själva rambegreppet. 

Utgångspunkten i Hacking och Alasuutaris resonemang är att Goffman 
och Foucault delar uppfattningen om att språklig kommunikation producerar 
sakförhållanden, positioner och identiteter, men då en goffmaniansk 
ramanalys fokuserar på talhandlingars situationsbundna karaktär betonar det 
foucaultianska istället den institutionaliserade sidan av diskursiva 
formationer (se också Persson 2012).40 En del av denna förståelse är att 
betydelser och positioner förändras med den sociala eller diskursiva 
kontexten. En situation där en person håller en monolog inför en grupp 
lyssnande människor kan exempelvis definieras som en föreläsning, men om 
personerna i rummet börjar tala med varandra kan den omdefinieras till en 
konversation. När definitionen – ramen – förändras, förändras även 
aktörernas situationsbundna identiteter, från föreläsare till 
konversationsdeltagare (Alasuutari 1995; Zerubavel 1991). 41  

I Alasuutaris egen forskning använde han begreppet diskursiv ram för att 
beskriva ett fenomen där föreställningen att drickande kan leda till 
alkoholism var så integrerad i människors medvetande att de ofta talade om 
sitt eget och andras drickande utifrån en ”alkoholistram”. Personerna i 
studien utvärderade sitt eget och andras drickande utifrån denna förståelse 
även då de inte talade om extremt drickande eller problem, vilket Alasuutari 
                                                      
40 Hacking benämner Foucaults perspektiv ”discourse in the abstract” därför att diskurser är 
abstraherade från talaren, samt riktade mot hela tankesystem snarare än mot specifika 
yttranden i specifika kontexter. Resonemanget kan jämföras med Börjesson och Palmblads 
(2007:14) benämning av ”stora diskurser” och ”små diskurser”. Ett av de stora diskursernas 
karaktärsdrag är, enligt Börjesson och Palmblad, att de inte bara existerar på en specifik plats 
utan opererar över institutionsgränser. De kan även ha betydande utsträckning över tid. Som 
exempel anger Börjesson och Palmblad ”hälsa” eller ”det skadliga föräldraskapet”. Små 
diskurser är istället sådana som produceras i vardaglig interaktion och som till exempel 
analyseras inom etnometodologi eller samtalsanalys. 
41 Frame är ett analytiskt begrepp för Goffman som bland annat presenteras i ”Frame analysis: 
an essay on the organization of experience” (1974) 
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tolkar som att alkoholistramen gav struktur åt berättelser om alla 
dryckessituationer (Alasuutari 1995). En ramanalys med diskursanalytiska 
anspråk behöver följaktligen inte innebära detaljerade analyser av tal eller 
handlingar. Istället, menar Alasuutari, kan ”ram” användas som ett 
paraplybegrepp för att begreppsliggöra hur positioner och betydelser 
produceras inom en vardagspraktik. 

Ett annat exempel är hur diskursiva och situationsbundna kontexter 
samverkar i skapandet av normalitet och avvikelse. Att vara en tonåring som 
läser böcker eller definieras som ”pluggis” kan få stigmatiserande 
konsekvenser inom vissa kontexter och premieras inom andra. På samma sätt 
kan en tonåring som dricker alkohol få status i vissa situationer eller grupper 
och problematiseras i andra. Även om diskurser är en del av det som 
möjliggör dessa positiva eller problematiska positioner, finns det ingen 
självklar eller direkt överföring mellan de övergripande diskurserna och 
människors handlingar i konkreta situationer. En övergripande samhällelig 
diskurs om att det är bra för unga människor att studera kan i vissa kontexter 
konkurrera med och omformas i relation till andra värderingar eller 
normativa regleringar kring exempelvis klass, maskulinitet eller femininitet.  

Som både Foucault och Goffman påpekat är människor inga passiva 
mottagare av normer och diskurser. De kan göra motstånd mot dem och på 
ett aktivt sätt använda dem till sin fördel. Enligt Hacking påverkar aktörerna 
också normerna genom en feedback-effekt (Hacking 2004a). En av 
huvudpoängerna i hans egna foucaultinspirerade arbete är att visa hur 
kategoriseringar inte bara förändrar individer utan även ger upphov till nya 
klassificeringar. Dessa processer benämner han i likhet med Goffman för 
”labeling” eller ”looping”’, men med skillnaden att han studerar dess 
diskursiva formeringar snarare än det som sker i interaktionssituationer.42 
Hacking exemplifierar looping-processerna med en situation där kriminellt 
belastade personer fått höra att deras beteende kan vara genetiskt betingat 
och använder det som en ursäkt för att fortsätta med kriminaliteten eller till 
och med begå värre brott. På det sättet har ett nytt beteende uppstått liksom 
en ny potentiell kategorisering. Kategoriseringen skapar med andra ord en 
förväntan, som i sin tur ger upphov till ett visst beteende som kanske inte 
hade förekommit utan kategoriseringen.  

Även om det som Hacking avser med looping sker på en abstrakt 
diskursiv nivå medan looping i Goffmans perspektiv sker på ansikte-mot-
                                                      
42 I Goffmans studier handlar det till exempel om hur identiteter skapas inom institutioner 
som mentalsjukhus. Ett beteende från personalens sida är riktat mot patienterna kan ge 
upphov till en viss respons som skapar ett nytt beteende eller förstärker det gamla. Detta kan 
få andra konsekvenser än de avsedda, till exempel att patienterna blir sjukare, arga eller på 
olika sätt mer svårhanterliga för personalen än de var tidigare (Hacking 2004a). 
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ansikte nivå, är Hackings poäng att den ena fungerar på grund av den andre. 
Diskurserna påverkar med andra ord subjekten genom ansikte-mot-ansikte 
nivån. Ett annat sätt att uttrycka saken är att det krävs interaktion mellan 
människor för att diskurser ska kunna fungera konstituerande.  

En diskursiv ram utgörs i den här kontexten exempelvis av 
genomgripande föreställningar om alkohol och genus eller om de specifika 
livsperioder som intervjupersonerna förhåller sig till i sina berättelser; 
barndom, ungdom och vuxendom. Dessa diskurser formas i sin tur genom 
det övergripande raster som Butler kallar för den ”heterosexuella matrisen” 
(Butler 1997), men också i samspel med andra diskurser om exempelvis 
konsumtion eller föräldraskap. På grund av diskursernas abstrakta karaktär 
är de svåra att synliggöra eller belägga – särskilt i en studie som denna som 
inte har diskurser som sitt främsta studieobjekt (jmf diskussion i Törrönen 
2001). Genom att studera de benämningar, gränsdragningar och 
legitimerande förklaringar som intervjupersonerna använder för att beskriva 
sitt handlande är min utgångspunkt likväl att det åtminstone går att skönja 
konturerna av dem.   

I nästkommande metodkapitel kommer jag att mer utförligt diskutera 
kunskapsanspråk, material och konkret analysförfarande.  
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Kapitel 3: Metod 

Fokusgruppsintervjuer 
Fokusgruppsintervjuer innebär att en grupp människor samlas under en 
begränsad tid och fokuserar på att diskutera ett ämne som forskaren 
introducerar för gruppen. Forskaren ser också till att deltagarna i någon mån 
håller sig till det givna ämnet. Som forskningsmetod kan 
fokusgruppsgrupper användas för en mängd olika ändamål, vilka i sin tur 
styr gruppernas sammansättning och sättet att moderera intervjuerna. 
Framförallt är de dock lämpliga för att undersöka hur normativa förståelser 
och identiteter skapas inom olika grupper (Bloor 2001; Wibeck 2000). 
Genom att studera interaktionen i gruppen, hur de betydelser och 
positioneringar som presenteras i en berättelse accepteras, avfärdas eller 
förbättras av fokusgruppsdeltagarna, kan man synliggöra dolda eller 
oartikulerade föreställningar, liksom de kollektiva tolkningsprocesser 
varigenom dessa skapas (a.a. se också Czarniawska 2004 och Davies & 
Harré 1990 om kollektivt skapade narrativ). Initiala tolkningar utvecklas och 
förändras till exempel genom att de ifrågasätts och problematiseras eller 
genom att alternativa tolkningar introduceras och tänks över. Därmed 
synliggörs även de oklarheter och paradoxer som omgärdar 
meningsskapande (a.a.).  

I vissa fall görs en distinktion mellan gruppintervjuer och fokusgrupper, 
där gruppintervjuer sägs ha mer fokus på människors personliga berättelser 
medan syftet med fokusgrupper snarare är att uppmana till diskussioner i 
gruppen. Intervjuerna i den här studien bör utifrån den distinktionen ses som 
en blandning mellan dessa typer. I början av intervjuerna brukade vi gå en 
runda i gruppen så att alla fick möjlighet att berätta om sina erfarenheter och 
sedan utvecklades diskussionerna efter hand. Den initiala rundan gjorde att 
samtalen kring de första tematiska frågorna ofta spontant utvecklades på 
liknande sätt. Någon började med att berätta sin historia och sedan föll de 
andra in med kommentarer och egna berättelser, vilket ibland genererade 
samtal och mer eller mindre livliga diskussioner i gruppen. Efter de 
inledande frågeställningarna om barn, ungdom och nutid, använde vi oss 
också av ett så kallat stimuli-material i form av bilder på olika 
dryckessituationer. Bildernas syfte var att deltagarna genom associationer, 



 

 59 

minnen och erfarenheter skulle stimuleras till ytterligare samtal och 
diskussion.43 I intervjuerna finns det följaktligen både längre personliga 
berättelser och samtal som ibland utvecklas till diskussioner mellan 
deltagarna.  

 

Kunskapsproduktion och gruppsammansättning 

En frågeställning som ofta diskuterats i relation till fokusgruppsintervjuer – 
och intervjuer mer generellt – är huruvida de ska betraktas som speglingar av 
verkliga livssituationer eller om kunskapen som produceras i grupperna ska 
betraktas som ”biased” av intervjusituationen (Demant 2012; se liknande 
diskussioner i Kvale 1997; Silverman 2001). Utifrån socialkonstruktivistiska 
och poststrukturalistiska perspektiv betraktas emellertid all 
kunskapsproduktion som ”situerad” i den bemärkelsen att den är skapad 
inom ramarna för en viss kontext och utifrån ett visst perspektiv (Haraway 
1988; jmf Aluusatari 1995; Davies & Harré 1990; Kvale 1997; Ramazanoǧlu 

& Holland 2002; Silverman 2001; Skeggs 2000; Søndergaard 2002; 
Staunaes 2003). Föreställningen att intervjuer skulle avslöja en verklighet 
utanför intervjukontexten är därmed redan avfärdad. Den danska 
alkoholkulturforskaren, Jakob Demant (2012) har föreslagit att fokusgrupper 
snarare bör betraktas som sociala experiment i den bemärkelsen att de har 
satts samman utifrån ett specifikt syfte som i sin tur får specifika 
konsekvenser för den kunskap som produceras. Ämnet alkohol aktiverar till 
exempel en viss typ av förväntningar hos deltagarna, som i sin tur öppnar 
upp för olika erfarenheter, kunskaper och identifieringar (jmför Goffman 
1959/1998). Dessa förväntningar hade antagligen sett annorlunda ut om 
ämnet istället hade varit biltullar, genuspedagogik eller matpriser. 
Forskarens frågor och sätt att moderera intervjun kan också få gruppen att 
reflektera och sätta ord på sådant som i en vardagskontext inte kommer upp 
till ytan. I den bemärkelsen skapar intervjuare och intervjudeltagare 
gemensamt specifika betydelser och versioner av verkligheten (Demant 
2012; Silverman 2001: 97).44 Detta ska dock inte betraktas som en brist i 
metoden, utan som en av dess förtjänster. Vetskapen om att en viss typ av 
intervju har en tendens att producera en viss typ av data möjliggör också för 

                                                      
43 Bilderna är liksom intervjuguiden en del av det större projektet Alkoholkultur i förändring 
och har valts ut i syfte att genom både provokation och igenkänning stimulera 
gruppdiskussioner i alla projektländerna.  
Uttrycket version kommer ursprungligen från Despret 2004 och är sammankopplat med 
Donna Haraways begrepp ”situated knowledge” (Demant 2012). Se liknande diskussioner i 
Aluusatari 1995; Bloor 2001; Czarniawska 2004; Davies & Harré 1990; Kvale 1997; 
Riessman 2008; Silverman 2001; Skeggs 2000; Spector 2010; Søndergaard 2002. 
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forskaren att i större utsträckning använda gruppkonstellationer, 
frågeställningar och moderation på ett aktivt sätt för att underlätta en viss typ 
av dataproduktion (Demant 2012). Med det följer dock att forskaren har ett 
ansvar att medvetandegöra både sig själv och läsaren om hur 
gruppkompositionerna, ämnet och intervjuförfarandet påverkar 
kunskapsproduktionen.  

Homogena och redan existerande grupper 

Grupperna i studien är sammansatta efter principen att de ska vara ”redan 
existerande” och ”homogena inom sig”. Homogenitet innebär att deltagarna 
delar ålder, kön- eller klasstillhörighet, eller har annan gemensam bakgrund 
eller erfarenhet. Med en redan existerande grupp menas att deltagarna är 
vänner eller av annan anledning känner varandra sedan tidigare, till skillnad 
från grupper som blivit sammansatta av forskaren (Bloor 2001: 21-22). 
Fördelen med att använda sådana grupper är de antas dela gemensamma 
erfarenheter, normer, praktiker och föreställningar om verkligheten, vilket 
underlättar analyser av meningsskapande processer (Bloor 2001; Wibeck 
2000; 39-41). Grupperna kan i den bemärkelsen betraktas som ett ”tänkande 
samhälle i miniatyr” (Wibeck 2000: 21) eller i det här fallet, en alkoholkultur 
i miniatyr.  

Ytterligare en fördel med existerande grupper är att deltagarna kan ta med 
sig gemensamma erfarenheter in i gruppdiskussionen. Med hjälp av dessa 
erfarenheter och tryggheten som ofta finns mellan vänner, kan de utmana 
varandra på ett sätt som ofta är svårare att göra i en grupp främlingar, till 
exempel genom att belysa eller ifrågasätta skillnaderna mellan uttryckta 
uppfattningar och verkligt beteende (Bloor 2001). Interaktionen och 
diskussionerna i grupperna kan alltså underlättas av att deltagarna känner 
varandra sedan tidigare, vilket i sin tur gör det lättare för forskaren att närma 
sig sådant som skulle ha kunnat snappas upp om hen (osedd) observerat en 
konversation i ett fikarum eller liknande; det vill säga, sådant som man 
skulle kunna få ut av en etnografisk studie (a.a. Wibeck 2000).   

Användandet av redan existerande grupper är även förenat med tänkbara 
problem. Om deltagarna känner varandra väl kan vissa ämnen utelämnas 
eftersom de tas för givna i gruppen. I en studie som denna är tystnader eller 
utelämnandet av vissa ämnen emellertid också intressanta att studera. Ett 
ämne som betraktas som självklart i en grupp kan bli föremål för diskussion i 
en annan och dessa olika förhållningssätt säger i sin tur någonting om 
gruppernas olika värderingar och praktiker. Även sådant som systematiskt 
utelämnas i grupperna är intressant för analysen då det visar hur ”kulturella 
strukturer” eller diskurser begränsar vissa typer av yttranden eller handlingar 
(jmf Aluusatari 1995: 148; Foucault 2002). 

En annan brist som brukar påtalas med fokusgruppsmetoden generellt är 
att diskussionerna i gruppen riskerar att domineras av en eller ett par 
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personer och att vissa personers erfarenheter därmed osynliggörs. Detta kan 
mycket riktigt vara ett problem. I de flesta grupper är det någon eller några 
som är tystare än andra och några som är mer dominanta, och det bör 
moderatorn vara uppmärksam på. Samtidigt synliggör dynamiken i gruppen 
hur rådande maktrelationer är en del i de normskapande processerna, vilket 
är en viktig del av analysen. I en fokusgruppstudie med femtonåriga flickor 
och pojkar i Danmark (både blandade och homogena grupper) upptäckte 
forskarna till exempel att de som dominerade samtalen i gruppen var de som 
hade störst erfarenhet av att dricka alkohol. De visade sig också att dessa 
personer till övervägande del var tjejer. Dynamiken i grupperna blottade dels 
att alkoholkonsumtion nästan utan undantag var status och norm bland 
femtonåringarna, dels att tjejerna - tvärtemot forskarnas ursprungliga 
hypotes - både var de mest erfarna konsumenterna och de mest dominanta i 
samtalen (Demant & Järvinen 2006; Demant 2012; se också Bloor 2001 för 
liknande diskussion). Även om det är önskvärt att alla gruppdeltagare är så 
aktiva som möjligt är det i en fokusgruppstudie som denna således lika 
viktigt att studera vilka röster och tankar som dominerar, alternativt, vilka 
som inte får höras alls. 

Ett större problem som främst är förenat med existerande grupper är det 
som på engelska kallas för ”over-closure” (Bloor 2001). Over-closure 
innebär att deltagarna delger erfarenheter, uttrycker åsikter eller ger 
information som de i efterhand inte känner sig bekväma med att ha delgivit. 
Situationen kan uppstå när deltagarna blir engagerade eller upprörda i en 
diskussion, men det kan också handla om att det i stunden känns spännande 
att tala om ett ämne som annars är tabu (a.a.) Min uppfattning är att det även 
kan finnas en vilja att vara en duktig intervjudeltagare och så att säga ge 
forskaren ”det den behöver”. För att undvika missförstånd är det därför 
viktigt att moderatorn på ett tydligt sätt har redogjort för syftet med 
intervjun. Redan existerande grupper kan i det här avseendet vara mer 
problematiska eftersom risken att känslig information sprids via en grupp där 
personer känner varandra och delar varandras sociala nätverk är större än i 
en grupp där de inte gör det. Känslig information riskerar också att förändra 
relationen mellan deltagarna efter intervjun. Av den anledningen kan det 
ibland vara lättare för människor som inte alls känner varandra att ha mer 
öppna samtal. Dels har de inte några föreställningar om vem den andre är, 
dels är de skyddade genom sin anonymitet. Detta ska vägas mot riskerna att i 
andra konstellationer få mycket ytliga samtal. I sådana grupper kan riskerna 
för konflikt också vara större. Det etiska dilemmat är dock svårt att komma 
ifrån eftersom alla fokusgrupper oberoende av sin sammansättning, i någon 
mån är oförutsägbara till sin natur (a.a.).45 

                                                      
45 Se även stycket ”Etiska överväganden och dilemman”. 
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I den här studien känner grupperna varandra sedan tidigare, vilket i de 
flesta fall innebär att de är vänner, arbetskamrater eller klasskamrater, och de 
har även kategoriserats utifrån kön, ålder, yrke eller utbildningsstatus. Min 
generella erfarenhet är att de grupper där personerna känner varandra sedan 
tidigare är mer direkta och öppenhjärtiga i sin kommunikation än de grupper 
där deltagarna känner varandra mindre väl, eller där det finns en eller några 
deltagare som inte tillhör ”ursprungsgruppen”. I redan befintliga grupper blir 
det också fler diskussioner eftersom deltagarna i högre grad vågar uttrycka 
åsikter som inte överensstämmer med de andra deltagarnas. Hur 
diskussionerna utvecklar sig i grupperna har inte bara att göra med hur väl 
deltagarna känner varandra. Relationen till ämnet och forskaren, liksom 
rekryteringsförfarandet, spelar också roll.46 

Den betydelse gruppsammansättningen, ämnet och min roll som 
moderator har för de berättelser som produceras i den här studien, kommer 
jag att återkomma till på olika ställen i det här kapitlet. 

 

Grupperna i studien 

Material 1: Alkoholkultur i förändring 

Inom ramen för projektet Alkoholkultur i förändring gjordes 20 
fokusgruppsintervjuer mellan 2008 och 2010. Projektet startade innan jag 
blev antagen som doktorand och därmed har jag varken varit del i att 
utforma projektets design eller deltagit i rekrytering och intervjuande under 
projektets inledande fas.  

Fokusgrupperna är homogena inom sig och består av kvinnor och män 
från fem olika åldersgrupper födda 1943-1993, samt på högre och lägre 
utbildningsnivå: lärare, hantverkare och undersköterskor. Den yngsta 
ålderskategorin består av elever på praktiskt och teoretiskt orienterade 
program i årskurs tre på gymnasiet: Samhällsvetarprogrammet, 
Vårdprogrammet och Byggnadsprogrammet. Grupperna bestod av 5 - 8 
personer och de flesta av intervjuerna modererades av mig eller docent 
Maria Abrahamsson, som då arbetade som forskare på SoRAD. 
Abrahamsson var med då projektet startades och har följaktligen modererat 
de flesta av de intervjuer som samlades in 2008-2009. Två av intervjuerna 
har modererats av Eva Gunnarsson som arbetade som forskningsassistent i 
projektet (se tabell på sidan 63).47 Intervjuerna gjordes på deltagarnas 

                                                      
46 Se även stycket ”Moderatorns roll” samt ”Intervjukontexten som tolkningsram”. 
47 13 intervjuer modererades av mig, 5 av Maria Abrahamsson och 2 av Eva Gunnarsson.  
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arbetsplatser, skolor eller i deras hem. En intervju gjordes i ett grupprum på 
Socialhögskolan i Stockholm. Varje grupp intervjuades vid ett tillfälle och 
intervjun varade i 1,5 - 2 timmar. Alla intervjuer spelades in digitalt och har 
transkriberats i sin helhet.  

Projektet har genomgått en etikprövning hos Regionala 
etikprövningsnämnden, Stockholm. Deltagarna blev både skriftligt och 
muntligt informerade om syftet med projektet samt de regler som gäller för 
avidentifiering och sekretess. Namn och platser har blivit avidentifierade för 
att skydda deltagarnas anonymitet.48 Vid intervjutillfället lämnade vi 
kontaktuppgifter till moderatorn och projektledaren för att deltagarna efter 
intervjun skulle kunna höra av sig med frågor eller kommentarer, samt vid 
intresse få information om projektets utveckling, publiceringar och liknande. 
Som tack för deltagandet fick intervjupersonerna fika eller mat i samband 
med intervjun samt två biobiljetter var.  

I projektet arbetade två forskningsassistenter, Anneli Vernersson och Eva 
Gunnarsson. Utöver moderatorn var någon av dem alltid närvarande under 
intervjun för att föra anteckningar och hjälpa till med praktiska ting. 
Forskningsassistenterna har också i de flesta fall skött rekrytering och 
fungerat som kontaktpersoner till grupperna. Den forskningsassistent som 
var närvarande under intervjun var också den som transkriberade intervjun i 
det fall jag inte gjorde det själv.   

Urvalskriterier, gruppkonstellation och rekryteringsprocesser  

Ålderskategorierna är ungefärliga och ser ut som följer: 17-20, 20-35, 35-45, 
45-55 respektive 55-65. Följaktligen finns det fyra grupper i varje 
ålderskategori, en med undersköterskor, en med hantverkare och två med 
lärare.  
  

                                                      
48 Se Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning. 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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Fokusgrupper: Alkoholkultur i förändring 
 

 17- 20 år  20- 35 år 35- 45 år 45- 55 år 55- 65 år 
Undersköterskor 
kvinnor 

7 deltagare, 17-20 
år.  
 
Deltagarna gick i 
åk 3 på 
omvårdnads-
program. De var 
klasskamrater och 
några umgicks 
privat. Skolan låg 
i en stockholms-
förort med ”hög 
social belastning”.  
 
 
Intervjuare: 
Josefin 

6 deltagare, 21-23 
år.  
 
Deltagarna var 
kollegor och 
arbetade i en 
kranskommun till 
Stockholm.  
 
 
 
 
 
 
 
Intervjuare: Eva 

6 deltagare, 
34-49 år  
 
Deltagarna var 
kollegor och 
bor i en stad i 
norra Sverige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjuare: 
Maria 

5 deltagare, 
47-61 år.  
 
Deltagarna 
var kollegor 
och bor i en 
stad i 
mellersta 
Sverige.  
 
 
 
 
 
 
Intervjuare: 
Eva 

5 deltagare, 
51-64 år.  
 
Deltagarna 
var kollegor 
och arbetade 
på ett 
äldreboende i 
en 
stockholms-
förort. 
 
 
 
 
Intervjuare: 
Josefin 

Hantverkare,  
män  

5 deltagare, 18- 
19 år.  
 
Deltagarna gick i 
åk 3 på 
byggprogram. De 
var klasskamrater 
och några 
umgicks privat. 
Skolan låg i en 
stockholmsförort 
med ”medelhög 
social belastning”. 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjuare: 
Josefin 

5 deltagare, 20 - 
30 år  
 
Deltagarna var 
vänner sedan 
barndom/tonår. 
En av deltagarna 
kände inte de 
andra i gruppen.  
Deltagarna 
försörjde sig på 
hantverksarbete. 
Två av deltagarna 
gick parallellt på 
konstnärs-
utbildningar. De 
bodde i en 
kranskommun till 
Stockholm.  
 
Intervjuare: 
Josefin 

6 deltagare, 
26- 45 år.  
 
Deltagarna var 
kollegor på en 
byggarbets-
plats men 
umgicks inte 
privat.  
Intervjun ägde 
rum i en 
barack på 
deras 
arbetsplats.  
 
 
 
 
 
 
Intervjuare: 
Josefin 

5 deltagare, 
44-50  år.  
 
De flesta av 
deltagarna 
var vänner 
sedan länge 
och i vissa 
fall även 
kollegor. De 
bodde i en 
kranskom-
mun till 
Stockholm.  
 
 
 
 
 
 
Intervjuare: 
Josefin 

5 deltagare, 
55-67 år.  
 
De flesta av 
deltagarna 
var vänner 
sedan länge 
och i något 
fall även 
kollegor. De 
bodde i en 
kranskom-
mun till 
Stockholm.  
 
 
 
 
 
 
Intervjuare: 
Josefin  
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Lärare, kvinnor 8 deltagare, 18-19 

år.  
 
Deltagarna gick i 
åk 3 på samhälls-
programmet. De 
var klasskamrater 
och några 
umgicks privat. 
Skolan låg i en 
stockholmsförort 
med ”låg social 
belastning”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjuare: 
Josefin 

6 deltagare, 27-30 
år.  
 
De flesta av 
deltagarna hade 
varit vänner 
sedan tonåren.  
De arbetade som 
lärare i 
Stockholms-
området, huvud-
sakligen inom 
estetiska ämnen. 
En av kvinnorna 
var kollega och 
tillhörde inte 
vängruppen. I 
övrigt var 
deltagarna inte 
kollegor.  
 
Intervjuare: Maria 

7 deltagare, 
28-46 år.  
 
(En var 28 år, 
de andra 
mellan 35 och 
46 år. ) 
 
Deltagarna var 
huvudsakligen 
kollegor och 
arbetade i 
Stockholms-
området.  
 
 
 
 
 
 
 
Intervjuare: 
Maria 

6 deltagare, 
48-73 år.  
 
(En var 73, 
de andra 
mellan 57 
och 48 år).   
 
Deltagarna 
var kollegor 
(eller fd. 
kollegor) 
och bor i en 
krans- 
kommun till 
Stockholm.  
 
 
 
 
 
Intervjuare: 
Maria  

6 deltagare, 
49-62 år.  
 
(En var 49 år, 
de andra 
mellan 56- 
62 år).  
 
Deltagarna 
var kollegor 
sedan länge, 
och vissa 
umgicks även 
som vänner.  
De arbetade 
som 
högstadie-
lärare i en 
stockholms-
förort. 
 
Intervjuare: 
Josefin 

Lärare, män 6 deltagare, 17-18 
år.  
 
Deltagarna gick i 
åk 3 på samhälls-
programmet. De 
var klasskamrater 
och några 
umgicks privat. 
Skolan låg i 
stockholmsförort 
med ”låg social 
belastning”.  
 
 
 
 
 
 
Intervjuare: 
Josefin 

5 deltagare, 30 år.  
 
Deltagarna 
arbetade som 
lärare på 
högstadiet och 
gymnasiet. De var 
vänner sedan 
barndom/tonår. 
Några var 
kollegor men inte 
alla. De bodde 
och arbetade i 
Stockholm.  
 
 
 
 
 
Intervjuare: 
Josefin 

4 deltagare, 
38-45 år.  
 
Deltagarna var 
vänner (hade 
en bokcirkel 
tillsammans) 
men inte 
kollegor. De 
arbetade som 
högstadie- och 
gymnasie-
lärare i 
teoretiska och 
estetiska 
ämnen i 
Stockholm.  
 
 
Intervjuare: 
Josefin 

5 deltagare, 
40- 60 år.  
 
(En var 
närmare 60 
år, de andra 
mellan 40 
och 50 år).  
 
Lärarna var 
kollegor på 
en skola i en 
stockholms-
förort och 
hade även 
pokergrupp 
tillsam-
mans. 
 
Intervjuare: 
Maria 

4 deltagare, 
56- 63 år.  
 
Deltagarna 
var kollegor 
sedan länge 
och vissa 
umgicks 
privat. De 
arbetade som 
lärare på 
mellanstadiet 
och 
högstadiet i 
en krans-
kommun till 
Stockholm.  
 
 
Intervjuare: 
Josefin 

 
 

Inom projektet Alkoholkultur i förändring var idén bakom gruppernas 
sammansättning dels att de skulle spegla genus, klass och 
generationsstrukturer som är jämförbara mellan de olika projektländerna 
(Sverige, Finland och Italien), dels att de i någon mån skulle reflektera 
förändringar som skett över tid, från motbokens avskaffande 1955 till 
Sveriges inträde i EU 1995. För att grupperna i så stor utsträckning som 
möjligt skulle spegla den kulturella förståelsen av alkohol i olika sociala 
kontexter skulle de också vara så homogena som möjligt inom sig. 
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När vi samlade in grupperna använde vi oss av ett strategiskt urval i 
kombination med ett snöbollsurval. I första hand försökte vi hitta redan 
existerande vängrupper och i andra hand nöjde vi oss med grupper som var 
bekanta genom att de var kollegor eller klasskamrater. Ett argument som ofta 
anförs som en fördel med att använda redan existerande grupper är att de 
underlättar rekryteringsprocessen (Bloor 2001; Wibeck 2000). Dels gör 
användandet av existerande nätverk att man kan rekrytera grupper genom en 
gruppmedlem (som sedan får i uppgift att samla ihop gruppen), dels fungerar 
det sociala trycket ofta som en garant för att medlemmarna dyker upp. Min 
erfarenhet är emellertid inte att rekryteringsprocessen var lätt, vilket kan 
bero på att grupperna inte bara skulle vara existerande utan också homogena. 
Visserligen var det nästan hundraprocentig uppslutning till intervjuerna, men 
att rekrytera vängrupper bestående av 5-8 personer med samma yrke, kön 
och ålder som dessutom ska bo i samma stad och kunna träffas vid samma 
tidpunkt, visade sig vara mycket svårt. Insamlingen drog också ut på tiden 
och tog cirka ett år längre än vad som var beräknat. Vid några tillfällen 
försökte jag och forskningsassistenterna i projektgruppen att rekrytera 
grupper genom att ringa, maila och skicka anslag till olika arbetsplatser men 
det var, med något undantag, resultatlöst. Grupperna rekryterades istället 
huvudsakligen genom kontakter i våra egna nätverk; genom kollegor, 
bekanta, vänners vänner, etcetera. Kontaktpersonerna i varje grupp fick 
sedan till uppgift att samla ihop vänner eller kollegor och bestämma tid och 
plats för intervjun. I de fall då vi själva kände kontaktpersonen, om det var 
en kollega eller bekant, fick personen inte vara med under intervjun. I några 
fall fick kontaktpersonerna inte ihop tillräckligt många deltagare och då fick 
vi slå ihop olika grupper. 

På grund av svårigheterna med att få ihop enhetliga grupper spretar det 
något i ålderskategorierna (vilket tablån ovan gör tydligt). Det finns ofta 
någon eller några personer som är yngre eller äldre än det tänkta 
åldersspannet. I en av grupperna med lärarmän finns även en kvinnlig lärare 
med.  

 

Reflexioner över klasstillhörighet, etnicitet och risken för andrafiering 

De flesta intervjuer har samlats in i Stockholmsområdet, men två stycken har 
gjorts på andra ställen i landet. Ett stort antal av de personer som deltog i 
intervjuerna var dock födda och uppvuxna på andra platser, både i och 
utanför Sverige. Särskilt i omvårdnadsgrupperna var en stor andel av 
deltagarna födda utanför Skandinavien. Att majoriteten av gruppdeltagarna 
är bosatta på olika ställen i Stockholmsområdet är värt att reflektera över då 
grupperna därmed huvudsakligen speglar de variationer av drickande som 
finns inom en storstadskultur, snarare än de variationer som finns i landet 
som helhet.   
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Den tänkta representationen av klasstruktur kan också diskuteras. Även om 
utbildningsnivå och yrke kan säga någonting om klasstillhörighet, utgörs 
klasspositioner ofta av komplexa relationer mellan utbildningsnivå och 
ekonomiskt och kulturellt kapital. Denna komplexitet visar sig bland annat i 
att det finns många så kallade klassresenärer i materialet. I de äldsta 
lärargrupperna finns till exempel flera personer som har vuxit upp i 
arbetarklasshem. Omvänt finns det i hantverkare - och omvårdnadsgrupper 
personer som är uppvuxna i akademikerfamiljer. De flesta i den senare 
kategorin är personer som invandrat till Sverige. Därmed blir nationellt 
ursprung ytterligare en komponent i klasstrukturen. I grupperna finns också 
personer som arbetar med omvårdnad eller hantverksarbete, men som 
kombinerar det med akademiska eller konstnärliga studier. Ett exempel på 
det är gruppen med 20-åriga hantverksarbetare, där två av killarna försörjer 
sig på hantverksarbete samtidigt som de utbildar sig på konstnärsskolor.       

Alla deltagare drack inte alkohol och alla är inte uppvuxna i länder där 
man dricker alkohol. Det var inte heller ett kriterium från vår sida. Tvärtom 
kan personer som inte dricker alkohol bidra till intressanta perspektiv och 
erfarenheter av att ingå i ett samhälle där drickandet uppfattas som norm. 
Deras perspektiv kan också synliggöra sådant som tas för givet och kanske 
förblir osynligt för dem som inkluderas i ”normaliteten”. Majoriteten av de 
personer som inte dricker alkohol i fokusgrupperna är praktiserande 
muslimer, men inte alla. Vissa av dem är födda i Sverige, andra inte. Det 
finns också personer som är uppvuxna i nyktra och religiöst praktiserande 
kristna hem i Sverige. En del personer förklarar sin nykterhet med att det 
finns alkoholproblem i deras familj och ytterligare andra säger att de helt 
enkelt inte gillar att dricka alkohol. 

Att de flesta berättelser om nykterhet kommer från personer som är 
praktiserande muslimer och/eller har utländsk härkomst, innebär en risk för 
att de blir andrafierade. Särskilt då dessa berättelser i flera avseenden utgör 
en kontrast gentemot det som är normen i det här fokusgruppsmaterialet; 
svenskhet, vithet och drickande. Trots denna risk menar jag att deras 
berättelser är viktiga att ha med. Dels för att visa på den variation av 
erfarenheter, självpresentationer och normskapande som finns i materialet, 
dels för att belysa erfarenheten av att förhålla sig till flera olika normsystem 
eller av att vara den som anses avvika från den gängse normen. Även om de 
nyktra personernas erfarenheter i vissa avseenden skiljer sig från majoriteten 
i fokusgrupperna, visar likheter vad gäller argumentationer, gränsdragningar 
och legitimeringar, på allmängiltighet som är viktig att lyfta fram i 
sammanhanget.  

Jag kommer inte att använda mig av begreppet etnicitet, men i de fall 
nationell härkomst eller religiös tillhörighet är relevant i gruppernas 
berättelser och självpresentationer finns det med i analyserna. Det samma 
gäller för klassbegreppet som inte heller har någon framträdande roll i 
analyserna. I vissa fall inkluderar jag dock deltagarnas berättelser om 
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bostadsort eller yrken i resonemang om hur betydelser kan skapas i relation 
till klasstillhörighet. 

Sammantaget speglar fokusgruppsmaterialet på flera sätt den komplexitet 
som präglar genus, klass och åldersstrukturer, där även nationellt ursprung 
har betydelse. Samtidigt vet jag inte mycket om intervjudeltagarnas 
bakgrund. Vad gäller sexualitet och upplevd könstillhörighet/transsexualitet 
vet vi till exempel ingenting. Projektets indelning av fokusgrupper har också 
gjorts utifrån en binär och heterosexuell förståelse av kön. 

Material 2: Intervjuer med femtonåriga tjejer: Presensstudien 

Det andra materialet består av nio fokusgruppsintervjuer gjorda med 15-
åriga tjejer från högstadieskolor i olika Stockholmsområden. Intervjuerna 
gjordes av SoRAD på uppdrag av Preventionscentrum Stockholm med syfte 
att vara ett komplement till de kvantitativa studier om tonåringars drickande 
som ingår i Stockholmsenkäten. Siffrorna från Stockholmsenkäten visade 
bland annat att alkoholkonsumtionen bland niondeklassare i Stockholm 
mellan åren 2004 och 2008 hade ökat, till skillnad från resten av landet, och 
att de som ökat sitt drickande mest var flickorna. Utifrån dessa siffror 
framställdes även rapporten ”Tjejer & alkohol” (Sandahl 2009) som syftade 
till att identifiera faktorer som ökar risken för storkonsumtion bland flickor i 
nionde klass i Stockholms stad. I analysen delades Stockholm in i tre så 
kallade typområden. Typområde 1 utgörs av stadsdelar med lägst siffror på 
indexet för vad man i rapporten kallar för ”social tyngd”, typområde 2 utgörs 
av stadsdelar som ligger runt genomsnittet för social tyngd och typområde 3 
består av stadsdelar med högst social tyngd.49 Det var utifrån den här 
rapporten, och med en önskan om att få ökad förståelse för de betydelser 
tjejerna tillskriver sitt drickande, som SoRAD gavs i uppdrag att göra 
fokusgruppsstudien.   

Våren 2010 gjorde jag och Filip Romeliouitis, som då var 
forskningsassistent på SoRAD, nio fokusgruppsintervjuer med flickor i 
nionde klass. Grupperna rekryterades från skolor i de tre ”typområdena” som 
Sandahls rapport utgick från, där tre skolor från varje område valdes ut. Vi 
turades om att moderera och assistera intervjuerna. Filip rekryterade 
grupperna och fungerade som kontaktperson. Han skrev även rapporten för 
Preventionscentrum (Romeliouitis 2010). Grupperna bestod av tjejer som 
gick i samma klass och som hade samlats ihop av en klassföreståndare eller 
annan personal på skolan utifrån deras intresse att vara med i studien. 

                                                      
49 Typområde 1 utgörs av stadsdelarna Bromma, Kungsholmen, Östermalm, Norrmalm, 
Södermalm, Älvsjö, samt Hägersten och Liljeholmen, typområde två utgörs av stadsdelarna 
Hässelby - Vällingby, Skarpnäck, Farsta och Enskede - Årsta -Vantör, och typområde 3 
utgörs av stadsdelarna Spånga -Tensta, Skärholmen och Rinkeby - Kista.   
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Intervjuerna skedde i ett avskilt rum på elevernas skola och de blev bjudna 
på fika och fick två biobiljetter var som tack för besväret. Grupperna 
informerades både skriftligt och muntligt om syftet med studien samt om 
sekretesskrav, som tystnadsplikt från forskarnas och moderatorernas sida 
samt avidentifiering. Då tjejerna fyllt femton år söktes inget medgivande 
från föräldrarna.50 På informationsbladen som delades ut i samband med 
intervjun fanns också kontaktuppgifter till oss så att de skulle kunna kontakta 
oss om de hade frågor om studien eller om sin medverkan. Intervjuerna 
varade i 1- 1,5 timmar och spelades in digitalt.  

Med några små justeringar använde vi oss av samma upplägg och 
frågeguide som i intervjuerna i Alkoholkultur i förändring (se följande 
avsnitt). Anledningen var främst att den typen av öppen och tematisk 
frågeguide som användes i projektet fungerar väl för att både stimulera till 
personliga berättelser och till diskussion mellan deltagarna i gruppen, men 
också att jag skulle kunna inkludera intervjuerna i mitt avhandlingsarbete. 
Denna möjlighet blev tjejerna informerade om. Under intervjuandets gång 
upptäckte jag dessutom att det uppkom många berättelser och teman som jag 
ville belysa i ljuset av det större fokusgruppsmaterialet. Framförallt tyckte 
jag att det skulle vara intressant att analysera tonårstjejernas berättelser i 
relation till vad de vuxna grupperna berättar om sin barndom och tonårstid. 
Dels därför att flickorna fortfarande har kvar en fot i barndomen och därför 
större närhet till den än vad de äldre personerna har (även artonåringarna), 
dels därför att de är i en ålder då många börjar dricka alkohol. Deras nu ger 
således en extra dimension till det då som de vuxna grupperna berättar om. 
Att analysera tonårstjejernas berättelser i relation till äldre personers 
berättelser kan även ge perspektiv till den problembild som ofta målas upp i 
relation till unga tjejers drickande (jmf kapitel om tidigare forskning, samt 
Sandahl 2009).   

Det totala fokusgruppsmaterialet har således en spännvidd och ger en 
möjlighet till intra-generationella analyser som är unikt inom 
alkoholforskningsfältet. 

Att det inte finns några pojkar med i Presensstudien kan delvis ses som en 
begränsning. Tonårspojkars erfarenheter hade också varit intressanta att få 
belysta. Samtidig menar jag att tjejernas berättelser är viktiga och intressanta 
att studera både i sin egen rätt och i relation till övriga grupper. Det 
huvudsakliga syftet är dessutom inte att jämföra gruppen tjejer med gruppen 
killar, även om det också är en del av analyserna, utan snarare att undersöka 
hur genus presenteras och konstrueras inom grupperna 

                                                      
50 För etiska riktlinjer om informerat samtycke och barn se: 
http://codex.vr.se/manniska1.shtml  
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Intervjuguide och moderatorns roll  

Under intervjuerna använde vi en tematisk intervjuguide med på förhand 
fastställda frågeställningar. Dessa var öppna till sin karaktär och utformade 
för att stimulera till både personliga berättelser och diskussioner mellan 
deltagarna i gruppen. Guidens första delar syftar också till att möjliggöra en 
livsberättelse i den bemärkelsen att de olika livsperioderna, barndom, 
ungdom och vuxendom, finns representerade. Den är även utformad för att 
möjliggöra jämförelser mellan de olika projektländerna. (Se appendix för 
intervjuguide och stimulimaterial). 

Guidens fyra teman ser ut som följer:  
I den första delen frågade vi efter minnen och erfarenheter av alkohol 

under barn- och ungdomsåren. Den första frågan löd: ”Hur upptäckte ni att 
människor dricker alkohol?” och sedan ”När drack ni själva alkohol för 
första gången?”  

I den andra delen frågade vi efter hur deltagarnas alkoholvanor har 
förändrats sedan de var yngre och hur de ser ut idag. Den inledande frågan 
var: ”Hur utvecklades ert drickande under er ungdom?” eller till yngre: ”Hur 
har ert drickande utvecklats sedan dess?” (Hur dricker ni idag?).51  

I den tredje delen visade vi 14 bilder på olika dryckessituationer och bad 
deltagarna reflektera över dem, samt berätta om de kände igen sig i dem eller 
i liknande situationer.  

I den fjärde delen frågade vi slutligen om allmänna tankar och 
erfarenheter kring drickande som till exempel rör skillnader mellan olika 
generationer, eller mellan män och kvinnor. Här fick deltagarna också 
möjlighet att lägga till sådant som inte tidigare kommit upp under intervjun.  

Min roll som moderator har varit att ställa så öppna frågor och följdfrågor 
som möjligt, vara lyhörd för de diskussioner som uppkommer i gruppen och 
när det behövs stimulera till diskussion eller eftertanke. Min ingång var att 
visa en öppen och icke-moraliserande inställning till deltagarnas berättelser, 
en hållning som varit särskilt viktigt i tonårsgrupperna. Utgångspunkten var 
att deltagarna skulle känna att de kunde prata öppet om sina faktiska 
erfarenheter snarare än att säga saker som de förställer sig att vi som vuxna 
vill höra (se Demant 2012 för liknande diskussion). Detta är särskilt viktigt 
med tanke på att de diskussioner som förs med tonåringar om alkohol i 
skolorna ofta har antingen problemfokus eller ett preventionssyfte. 
Åtminstone sker en stor del av preventionsarbete riktat till ungdomar i 
skolorna (von Greiff 2008). Efter en av intervjuerna med de femtonåriga 
flickorna fick vi också frågan om vi var ”före detta alkoholister”, vilket säger 
något om den ram eleverna vanligtvis diskuterar dessa frågor inom.  

                                                      
51 Varianter av samma frågeställningar förekommer, samt frågor som utvecklar 
intervjupersonernas svar och diskussionerna i gruppen.  
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I litteratur om fokusgrupper poängteras det ibland att moderatorn ska vara 
så tillbakadragen som möjligt för att inte styra diskussionerna i gruppen 
(Bloor 2001; Wibeck 2000). Jag menar dock att det ibland kan finnas en 
poäng med att vara aktiv som intervjuare även i fokusgruppssammanhang. 
Det viktigaste är att vara lyhörd för vad som händer i gruppen och agera i 
samklang med det. Ibland är deltagarna i en grupp blyga och tysta och då får 
man förhålla sig till det genom att på olika sätt försöka stimulera till 
diskussion. I andra grupper där diskussionen är övertänd och alla pratar i 
munnen på varandra får man snarare försöka dämpa och styra upp 
diskussionen genom att till exempel gå in och ställa frågor till enskilda 
personer. Ibland kan det också vara bra att ställa aktiva frågor som 
ifrågasätter den rådande diskursen i gruppen (Demant 2012). 

Den här diskussionen hänger samman med den om så kallade ledande 
frågor, det vill säga att intervjuare ställer frågor som påverkar 
intervjupersonernas svar i en särskild riktning. Søndergard (2002) påpekar 
till exempel att forskare (även genusmedvetna sådana) ofta utgår från en 
binär genusuppfattning. Detta kan ta sig uttryck i hur frågor och följdfrågor 
ställs, men också i hur ett helt projekt är utformat. Detta är till viss del även 
fallet i det här projektet. Fokusgrupperna är indelade efter en binär 
könsstanke och i frågeguiden ställs frågor om hur deltagarna tror att ”det 
andra könet” dricker eller tänker kring drickande. Mina följdfrågor har 
ibland också påverkats av ett sådant tänkande. Det kan handla om att jag i 
linje med frågeguiden ställer frågor om hur deltagarna tänker kring genus 
eller åldersskillnader eller så syftar frågorna till att ifrågasätta genus eller 
åldersstereotyper som etableras i gruppen. Frågorna kan också vara 
påverkade av min egen bakgrundskunskap, som till exempel gäller genus 
och sexualitet, eller av svar jag fått i tidigare intervjuer.    

Kritiken mot att forskaren genom ledande frågor kan påverka 
intervjusituationen kommer dock från ett positivistiskt perspektiv där 
intervjuaren genom att ställa rätt typ av frågor kan få fram ”sanna” svar om 
en bakomliggande verklighet (Kvale 1997; Silverman 2001). I den 
konstruktivistiska idétraditionen finns det däremot inte en verklighet att 
upptäcka och därmed blir den sortens kritik mindre relevant (se avsnitt om 
kunskapsproduktion i fokusgrupperna). De ”fel” som kan uppstå i en 
intervju, som ledande frågor, missade följdfrågor eller pinsamma tystnader, 
betraktas därmed inte heller som problem i den bemärkelsen. Snarare belyser 
sådana omständigheter de grundläggande premisserna för social interaktion 
och normskapande, vilket också är själva föremålet för forskningen 
(Silverman 2001; jmf diskussioner i Bloor 2001; Demant 2012; Kvale 1997). 
”Felen” bör således inte betraktas som tecken på dålig reliabilitet, utan om 
ett uttryck för hur mellanmänskliga relationer fungerar.    

Oavsett vem moderatorn är eller hur frågorna ställs (eller inte ställs) har 
moderatorn med sig sina teorier, sina egna kulturella föreställningar och 
bakgrundskunskaper och detta blir oundvikligen en del av hur intervjun 
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formas. Även om detta förhållande inte är ett problem i sig, är det viktigt att 
vara medveten om att forskaren påverkar situationen och är en del av den 
kunskap som produceras i gruppen. Av den anledningen har jag i så stor 
utsträckning som möjligt redovisat mina egna (eller andra moderatorers) 
frågor och inkluderat dem i analysen av svaren. Ofta har jag också valt att 
redovisa längre intervjusekvenser för visa på den kontext inom vilken ett 
visst uttalande eller en viss berättelse produceras. Det innebär däremot inte 
alltid att hela det redovisade citatet är föremål för analys.  

 

Intervjukontexten  

I teorikapitlet diskuterades hur fokusgrupperna kan betraktas som en social 
kontext inom vilken intervjupersonerna strävar efter att presentera sig själva 
som kulturellt begripliga och önskvärda subjekt (jmf Demant & Järvinen 
2006; Goffman 1959/1998; Persson 2012). Principen är att människor i 
interaktion med andra försöker agera utifrån de förväntningar som finns på 
dem givet den sociala kontexten. Detta innebär i sin tur att de strävar efter att 
kontrollera och definiera situationen på ett sätt som gör att de kan presentera 
sig själva i så fördelaktig dager som möjligt (Goffman 1959/1998). I 
fokusgruppskontexten innebär det bland annat att deltagarna försöker hitta 
en position som både är acceptabel för dem själva och för de andra 
deltagarna i gruppen (Demant & Järvinen 2006). I den bemärkelsen bör även 
individuella berättelser betraktas som samskapade i relation till de andra 
gruppmedlemmarnas förväntningar och potentiella godkännande eller 
avståndstagande. 

Förväntningarna i fokusgrupperna skapas dels av gruppkonstellationen i 
sig – de andra deltagarna i gruppen, moderatorn och forskningsfrågan – och 
dels utifrån de diskurser som finns i det samhälle inom vilken 
fokusgruppskontexten är situerad (jmf Aluusatari 1995 och stycket om 
diskursiva ramar). Att diskutera alkohol i en fokusgrupp kan således 
innebära olika saker för personer i olika åldrar. En femtonåring behöver både 
förhålla sig till den vuxna moderatorn och till sina jämnåriga vänners 
förväntningar. Hon behöver också förhålla sig till två olika (men 
sammanhängande) diskursiva ramar: en juridisk alkoholdiskurs som 
förbjuder och problematiserar tonåringars drickande (se Bogren 2006a) och 
en ungdomsdiskurs där drickandet och testandet av gränser kan ses som en 
del av att vara en ”normal” ungdom. Intervjusituationen interpellerar därmed 
den tonårige deltagaren i flera potentiellt problematiska och önskvärda 
positioner som det gäller för personen att navigera mellan. De äldre 
intervjupersonerna kan i sin tur förhålla sig friare till både moderatorn och 
de juridiska alkoholdiskurserna, men kan behöva förhålla sig till andra 
sociala förväntningar som är förknippade med deras ålderskategori eller den 
livsperiod de talar om.  
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Detta förhållande märktes inte minst i intervjupersonernas berättelser om 
ungdomstiden där tonåringarnas berättelser i större utsträckning innehåller 
rättfärdiganden och ursäkter, medan de äldre grupperna som med sin 
tidsmässiga distans kan förhålla sig friare till sina ungdomliga överträdelser. 
Av den anledningen finns det i de flesta fall även mer diskussioner och 
förhandlingar i tonårsgrupperna. En liknande typ av komplexitet återfinns i 
de vuxna deltagarnas nutidsberättelser.  

 

Berättande i retrospektivt ljus: Gårdagens ordning vs. nutidens kaos 

Den tidsmässiga dimension som finns inbyggd i forskningsfrågan spelar stor 
roll för de berättelser som skapas i grupperna. I intervjuerna ställer vi frågor 
om barndom, tonår och nutid. Beroende på vilket tidsmässigt och 
känslomässigt avstånd intervjupersonerna har till dessa tidsperioder påverkas 
berättelsernas innehåll och struktur på olika sätt.   

Berättelser om barndomen behandlar minnen av händelser som ligger 
långt tillbaka i tiden - för de äldsta deltagarna kanske så långt som femtio 
eller sextio år tillbaka. För de yngsta deltagarna flyter dock barndom och 
nutid ihop även om den tidiga barndomen också för dem betraktas utifrån ett 
retrospektivt perspektiv. Minnen som rör den närmsta familjen och den 
situation deltagarna var i som barn kan vara känsliga att berätta om, särskilt 
för de yngsta som delvis fortfarande har kvar en fot i barndomen. Trots att 
tiden borde ha förlagt mer av barndomens händelser i glömska, tycks det 
vara lättare för de äldre deltagarna att berätta om sin barndom än det är för 
de yngre. Berättelserna från de äldsta åldersgrupperna är generellt sett mer 
sammanhålla, beskrivande och konkreta än de från de yngre 
åldersgrupperna, vilkas berättelser har en mer abstrakt och fragmenterad 
karaktär. En liknande relation kan man se i ungdomsberättelserna, där det en 
tydlig kontrast mellan de äldre personernas anekdotiska berättelser och 
tonåringarnas berättelser om en mer komplex och kaotisk nutid framträder. 
Detta beror antagligen inte på att yngre personer har ett sämre minne än de 
äldre, utan snarare på att man med åldern skapar sig en tidsmässig och 
känslomässig distans som i viss utsträckning befriar personen från den 
komplexitet som präglar nuet. Med åldern kommer också en strävan efter att 
skapa en enhetlig livshistoria, vilken konstrueras genom att enskilda minnen 
fogas samman och ger varandra betydelse (Järvinen 2000, 2004; Riessman 
2002: 39-40). På så vis ges livet ett sammanhang och olika erfarenheter och 
upplevelser får en logisk koppling till nuvarande identitet och livssituation. 

En viktig aspekt av minnesberättelser är också att de bör förstås som en 
del av det nu som de konstrueras i. Berättelser om barndom eller ungdom är 
formade av den vuxna person som barnet eller ungdomen har blivit och de 
normer och förhållningssätt hon anammat under ett helt liv. Det människor 
minns av det förflutna, eller det de väljer att berätta om det, är således 
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avhängigt den person de vill presentera sig själva som idag (Gullestad 1996; 
Järvinen 2004; Riessman 2002). Utifrån George Herbert Meads teorier om 
hur jaget formas av det förflutna, har Jävinen uttryckt det på följande 
vis:”with every new present there comes a new past” (i Järvinen 2004:45). 
Med det menar hon att vi använder händelser i vårt förflutna för att förklara 
vilka vi är idag, men eftersom våra personer förändras med tiden kommer 
också det förflutna att förändras med oss. Det är också i det ljuset de 
retrospektiva berättelserna bör betraktas. De är lika mycket en konstruktion 
av en barndom eller en ungdom som de är en spegling av berättarnas 
nuvarande ideal, värderingar och praktiker - vilket inte bara gäller alkohol 
utan även synen på barndom och föräldraskap.  

Ytterligare en tidsmässig dimension som gäller för livsberättelser 
generellt är att de ofta följer en specifik utvecklingsbana, från problem till 
lösningar.  Enligt Järvinen (2000) beror det på att människor utifrån sin 
strävan att presentera sig själva på ett positiv sätt behöver visa att de har 
vunnit, eller åtminstone försökt vinna, kontroll över sina liv. Av den 
anledningen talar människor till exempel hellre om problem de har 
övervunnit än om problem de fortfarandehar. De problem som övervunnits 
kan i sin tur bli ursäktade genom att berättaren hänvisar till en bättre nutid 
(det blev bra trots, eller på grund av, tidigare svårigheter) medan nutida 
synder kan ursäktas med hjälp av de svårigheter personen haft i sitt liv (a.a. 
Scott & Lyman 1968).  

Att intervjupersonernas berättelser präglas av både intervjusituationen och 
det tidsmässiga avståndet till händelserna får vissa implikationer för 
analysprocessen och för hur resultaten ska förstås. Att de retrospektiva 
berättelserna ofta har en tydligare struktur gör att de kan vara lättare att foga 
in i tematiska kategorier och jämföras med andra berättelser med liknande 
struktur. Å andra sidan kan retrospektiva berättelser vara mer abstrakta i 
förhållande till de motiv eller känslor som intervjupersonerna upplever i 
specifika situationer. De ”nutida” berättelserna är i sin tur mer präglade av 
diskussioner och förhandlingar i gruppen, vilket öppnar upp för analys av 
interaktionen i gruppen. 

Den tidsmässiga distansen gör också att det är vanligare att äldre personer 
berättar om problem som de själva eller någon närstående har haft. Däremot 
finns det ingen deltagare som talar om problem de har. Äldre personer kan 
också ha ett mer lättsamt förhållningssätt till pinsamma eller dumma saker 
de gjort under inflytande av alkohol när de var yngre.   

 

Analysförfarande 
Med utgångspunkt i tidigare resonemang om narrativ och diskursanalys har 
jag använt narrativanalysen som inspiration i ett första steg i 
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analysprocessen, närmare bestämt genom att applicera ett så kallat 
kategoriskt innehållsligt perspektiv (Robertsson 2005: 237).52 Perspektivet 
kan även benämnas som innehållsanalys eller tematisk analys. Gemensamt 
för benämningarna är att de huvudsakligen fokuserar på innehållet i det som 
sägs, på vad som berättas.   

I den första delen av analysförfarandet orienterade jag mig i materialet 
genom att läsa igenom alla transkriptioner i sin helhet, vilket var ett 
omfattande arbete då varje transkription omfattar cirka 60 sidor. Under den 
här delen av analysrundan skrev jag ner sammanfattningar av varje intervju 
och gjorde en grov tematisering av berättelserna, dels utifrån deras innehåll 
och dels utifrån vissa återkommande begrepp och benämningar son 
intervjupersonerna använde. I ett senare skede bestämde jag mig för att utgå 
från de första intervjufrågorna i intervjuguiden som handlade om barndom, 
ungdom och nutid/vuxendom och gjorde således samma procedur med dessa 
delar av intervjuerna. Den första delen av den narrativa analysen svarar då 
mot frågor som: Vad handlar berättelserna om? Vad har de för 
händelseförlopp och vilka personer presenteras och agerar i dem?   

Tematisk analys kan vara en bra metod för att strukturera ett stort 
kvalitativt material. Problemet är att tematiseringen också tenderar att 
konstruera homogenitet och dölja de konflikter och motsägelser som också 
ofta finns i ett intervjumaterial. En viktig och utmanande del av analysen är 
därmed att visa på hur glapp, motsägelser och paradoxer också kan vara 
betydelsefulla för meningsskapande (jmf Skeggs 2000, se också Aluusatari 
1995; Silverman 2001). Av den anledningen ska tematiseringen bara 
betraktas som ett första steg i analysen och inte som en fullständig analys i 
sig. 

I ett andra skede analyserade jag hur betydelser konstrueras i 
berättelserna. Hur presenterar personerna sig själva och andra? Vilka 
symboliska värden (exempelvis moral) identifierar och disidentifierar 
intervjupersonerna sig med? Hur förklarar eller ursäktar de sina egna eller 
andras beteenden? Vilka symboliska gränsdragningar använder de sig av, 
och gentemot vilka grupper? Finns det beteenden eller personer som 
beskrivs som avvikare? 

I ett tredje steg undersökte jag hur ovanstående benämningar, 
gränsdragningar och förklaringar skapar och skapas utifrån normer och 
diskursiva ramar. I detta skede ställde jag frågor som: Vad gör dessa 
berättelser möjliga respektive problematiska? Vilka ord/begrepp används för 

                                                      
52 Reissmans (2008) beskrivning av tematisk analys liknar till exempel det som Robertson 
benämner innehållsanalys. Bloor (2001) använder begreppet indexering för att beskriva ett 
liknande förfarande. Innehållsanalys förknippas ibland också med kvantitativa analyser, men 
jag gör inga sådana anspråk i den här studien. Även om jag har letat efter mönster och teman i 
texterna, har jag inte kvantifierat dem genom att till exempel analysera hur ofta en viss 
berättelse eller ett visst begrepp återkommer.   
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att beskriva olika personer och händelser? Vad tas för givet/ ses som normalt 
och vad är det tyst om?   

Eftersom berättelserna är kollektivt skapade i fokusgrupperna är 
ytterligare ett steg av analysen att undersöka hur de förhandlas fram i 
grupperna. Är några berättelser/berättare mer dominerande än andra? Råder 
konsensus eller finns det motstånd och konflikter i grupperna? Hur 
berättelserna framställs genom interaktionen i grupperna är således också en 
del av analysen, men det är inte analysens huvudsakliga fokus. 

Till min hjälp under analysprocessen hade jag kodningsprogrammet Atlas 
ti, genom vilket jag kunde kategorisera berättelserna och markera 
återkommande begrepp och benämningar. Genom programmets 
memofunktion kunde jag också länka minnesanteckningar och teoretiska 
idéer till specifika berättelser, begrepp eller citat. 

 
 

Berättelser och narrativ 

I början av analysförfarandet tänkte jag mig inte att berättelsernas struktur 
skulle analyseras, utan att jag enbart skulle fokusera på innehållet. Under 
arbetets gång upptäckte jag dock att vissa sammanlänkningar av händelser, 
förklaringar, begrepp och positioner återkom och skapade strukturer i 
berättelserna. Dessa strukturer blev i sin tur viktiga för förståelsen av de 
normer som förmedlades genom berättelserna. Med utgångspunkt i 
berättelsernas innehåll och struktur delade jag in dem i övergripande 
narrativa kategorier som benämndes utifrån deras huvudsakliga innehåll, 
som till exempel Måttlighetsnarrativ, Problemnarrativ eller 
Berusningspositivt narrativ. Jag har således gjort en analytisk distinktion 
mellan narrativ och berättelser, där berättelser ska förstås som 
intervjupersonernas egna utsagor om en viss händelse, fenomen, person eller 
plats, medan narrativ eller narrativa kategorier ska förstås som ett kluster av 
berättelser som delar liknande form och innehåll och som sammansatts av 
mig för analytiska syften.  Således refererar jag i avhandlingen både till 
intervjupersonernas berättelser och till en viss typ av narrativ.  
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Urval och avgränsningar 

Alla intervjuer i materialet har i ett första steg av analysprocessen genomgått 
en tematisk analys. På grund av materialets omfattning har jag emellertid 
behövt göra ett urval av intervjuer och sekvenser som genomgått 
närläsningar och mer detaljerad analys. Jag har även gjort ett urval av 
intervjuutdrag som presenteras i avhandlingstexten. Således har vissa 
intervjusekvenser valts ut och några intervjuer har rensats bort helt. De delar 
av intervjuerna där deltagarna får diskutera kring stimuli-material har 
uteslutits från analysen. Utöver avgränsningsskäl, var min erfarenhet att 
bilderna oftare genererade bildanalyser än samtal om personliga 
erfarenheter. Bildsekvenserna fanns dock med i den första tematiska 
analysomgången. I några enstaka fall har jag valt att använda mig av 
uttalanden och diskussioner som sprungit ur bilderna, men då handlar det 
oftast inte om ett samtal som är direkt relaterat till bilden. I något fall har jag 
också tagit med uttalanden som direkt kommenterar en bild, men bara om 
kommentaren är intressant att belysa i relation till något som sagts tidigare 
eller av en annan grupp.  

Från Presensmaterialet valde jag att inkludera fyra intervjuer som jag har 
namngivit efter den ordning vi genomförde dem. I avhandlingen benämns de 
som: Presens 1, Presens 2, Presens 3 och Presens 8. Intervjuerna valdes dels 
ut ifrån kriteriet att de skulle vara gjorda med grupper från olika typområden, 
dels utifrån kriteriet att de var ”innehållsrika” och kunde visa på variation 
och komplexitet. Att en intervju är innehållsrik behöver dock inte innebära 
att den innehåller mycket samtal och diskussioner. Tvärtom valde jag till 
exempel att ta med intervjun med Presens 1 trots att tjejerna i den gruppen är 
mycket fåordiga och ”svårpratade”. Valet motiverades av att tjejerna 
kommer från ett område med ”låg social status” och att deras berättelser 
både i struktur och innehåll skiljer sig från de andra gruppernas berättelser.  

Vad gäller intervjuerna från Alkoholkultur i förändring-projektet finns det 
vissa intervjuer som används oftare än andra. För det första har jag 
föresträdesvis valt att presentera citat och närläsningar från de äldsta och de 
yngsta åldersgrupperna, det vill säga grupper som är 15-18 år och grupper 
som är cirka 45-65 år. Detta är delvis ett pragmatiskt val då det är svårt att 
göra alla grupper rättvisa i ett så stort material, men det är också ett sätt att 
skärpa analysen. Genom att jämföra grupper med så stort generationsavstånd 
kan man tydligare se likheter och skillnader (och därmed potentiella 
förändringar eller stabiliseringar) i de betydelser som alkoholen tillskrivs i 
grupperna. Genomgående gör jag också en skillnad mellan ”de äldsta” och 
de ”yngsta” grupperna i texten, vilket i de flesta fall syftar på samma 
åldersdistinktion. Grupperna refereras annars till som”den äldsta gruppen 
med lärarmän ” eller ML 56-63, vilket då betyder Manliga lärare i åldern 56-
63 år. 
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Problem som gäller inspelning eller ljudkvalitet har uppstått vid vissa 
intervjuer. Det gäller huvudsakligen en grupp med hantverkare i åldern 26-
45 år. Denna intervju gjordes i en barack på männens arbetsplats och det var 
mycket oljud kring intervjun som gjorde det svårt att använda den. Utifrån 
dessa förutsättningar, och utifrån det spretande ålderspannet i samma grupp, 
valde jag att ta bort den här intervjun. I intervjun med manliga lärare i 40-
årsåldern märkte jag försent att inspelningsapparaten stängt av sig och 
följaktligen är den första tredjedelen av denna intervju borta. Jag har även 
valt att ta bort intervjun med undersköterskor i åldern 20-23 utifrån att det är 
en grupp som dels är mycket fåordig, dels nästan helt domineras av en av 
deltagarna.  

 

Intersektionell analys  

Genom sitt fokus på hur sociala kategorier och maktrelationer är 
sammanflätade med varandra, samt den sammanhängande dekonstruktionen 
av analyskategorier, förknippas ett intersektionellt perspektiv ofta med ett 
anti-kategoriskt förhållningssätt. Eftersom detta förhållningsätt kräver en 
hög grad av komplexitet kan det också skapa vissa metodologiska problem. 
Det kan bli för många kategorier att ta hänsyn till samtidigt, och relationerna 
mellan dem kan bli komplicerade att förklara. Leslie McCall (2005) har 
poängterat att ett intersektionellt perspektiv inte måste innebära ett förnekade 
av sociala kategoriers betydelser, varken de materiella eller de diskursiva. I 
likhet med McCall menar även Nina Lykke (2005) att kategoriseringar både 
kan vara nödvändiga och analytiskt relevanta, till exempel för att kunna 
belysa skillnader och maktrelationer mellan olika grupper. Det viktiga är att 
inte ta dem för givna utan studera hur de (re)produceras, upplevs och möter 
motstånd i vardagslivet. Dessutom, påpekar de, används kategorier av något 
slag trots allt i de flesta studier. Ett sätt att förhålla sig till kategorier är att 
betrakta dem som ”provisoriska” i olika grad, vilket betyder att man kan 
använda sig av dem och samtidigt vara medveten om att de i någon mån är 
konstruerade för forskningssyftet.  

Fokusgrupperna i den här studien kan betraktas som provisoriska i den 
bemärkelsen att de är konstruerade utifrån syftet med undersökningen. 
Indelningen i ”manliga” och ”kvinnliga” yrkesgrupper är ett tydligt exempel 
på det. Kvinnliga hantverkare eller manliga undersköterskor är exempelvis 
inte tänkbara genom projektets gruppindelningskriterier. På samma sätt är 
det möjligt att intervjupersonerna hade tagit med sig andra vänner till 
gruppen om de inte hade behövt vara av samma kön eller ålder. Med andra 
ord finns det en stor variation av intersektioner som skulle kunna ingå i 
formandet av fokusgrupperna, men som skalats bort i ursprungsprojektets 
könsbinära och något strukturalistiska förhållningssätt. Å andra sidan, 
behövs kategoriseringar för att kunna göra vissa begränsningar och 
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jämförelser, och i alla former av kategoriseringar utesluts något, vare sig det 
gäller kategorisering av grupper, berättelser eller citat. Även om det 
teoretiska kravet är att kunna hantera flera kategorier på samma gång, krävs 
det också att några analyskategorier sätts i fokus för att en undersökning som 
denna ska bli genomförbar. I det här fallet har genus och ålder varit i 
förgrunden för mina analyser. Jag har dock varit öppen för att denna 
”prioritetsordning” kan kastas omkull och att andra kategorier kan vara 
viktigare i vissa ”situationer”; det vill säga, i olika grupper och i relation till 
olika ämnen.53 Vissa kategorier kan således bli viktigare i vissa former av 
självpresentationer. I några situationer kanske praktiserande av religion är en 
viktigare dimension än ålder och genus, eller samspelet mellan religiöst 
praktiserande och ålder viktigare än det mellan genus och ålder. Jag är också 
medveten om att uteslutandet av vissa kategorier spelar roll för analyserna 
och att dessa delvis blivit annorlunda om jag i högre grad exempelvis 
fokuserat på konstruktion av vithet eller klass.  

Vad gäller det antikategoriska eller de-kategoriska förhållningssättet 
innebär det huvudsakligen att jag undersöker likheter inom kategorierna i 
lika hög utsträckning som jag undersöker skillnaderna mellan dem.  I den 
bemärkelsen använder jag mig alltså av både kategoriseringar och 
jämförelser, vilket gäller enskilda grupper såväl som de kategorier grupperna 
är placerade inom (ålder, genus yrke/ utbildning). Om en viss typ av 
berättelse eller begreppsanvändning enbart förekommer i kvinnliga grupper 
belyser jag det och kontrasterar det mot de manliga grupperna, då jag tror att 
det har betydelse för hur normer skapas och reproduceras. Samtidigt 
undersöker jag hur självpresentationer och normer görs genom 
gruppdeltagarnas berättelser och hur de i sin tur kan förstås utifrån 
interagerade diskursiva ramar.  
 

Transkribering  

Eftersom fokusgruppsintervjuerna samlats in inom ramen för ett större 
projekt, och insamlingen pågått under flera år, har de transkriberats av flera 
olika personer och på olika detaljnivå. Alla intervjuer och allt tal har dock 
transkriberats i sin helhet och deltagarnas naturliga tal har ”återskapats” i så 
stor utsträckning som möjligt. Det innebär att slangord, och en del pauser 
och eftersläpningar i talet skrivits ut, liksom vissa upprepningar och 
hummanden. Eftersom intresset för analysen huvudsakligen är 
innehållsmässig (och till exempel inte föremål för konversationsanalyser 
som kräver en hög grad av exakthet) har delar av tal (eller harklingar, 
hostningar och liknande) som inte bidrar till förståelsen tagits bort. 

                                                      
53 Jämför Staunaes (2003) om vikten av kontextualitet och empirianknytning. 
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Känslouttryck som skratt och fnitter eller inflikningar från andra deltagare 
har dock alltid tagits med i transkriptionen och redovisas i texten inom 
parenteser. Vid vissa tillfällen talar deltagarna i munnen på varandra och det 
kan vara svårt att höra vem som säger vad; detta har då skrivits in i 
transkriptionen (däremot är det inte alltid möjligt att höra vem som säger 
vad). Situationer när gruppen är uppspelt eller upprörd och pratar i mun på 
varandra kan vara viktiga för analysen eftersom de indikerar att ett ämne är 
intressant eller känsligt för deltagarna (Wibeck 2000). Även betoningar, 
ironi, humor, tonlägen och andra känslouttryck kan ge en fördjupad 
förståelse för deltagarnas berättelser, men dessa nyanser försvinner ofta när 
man enbart läser transkriptionerna. I fall där deltagarna använder sig av ironi 
eller skämtar, kan citat som man enbart läser bli direkt missvisande. 
Lyssnande är därför enligt mitt förmenande inte bara en viktig del av rollen 
som moderator, det kan också vara ett betydelsefullt verktyg i analysarbetet. 
I de fall där transkriptionerna redan var gjorda har jag i de flesta fall lyssnat 
igenom intervjun samtidigt som jag läste igenom transkriptionen. Samtidigt 
som jag transkriberade intervjuerna skrev jag ner tankar av olika slag, både 
personliga reflexioner och sådana som rörde mer teoretiska frågor (se 
avsnittet om självreflexivitet). Jag antecknade också de mönster/teman som 
dök upp i deltagarnas berättelser. 

De citat som redovisas i avhandlingen har jag för läsvänlighetens skull 
”rensat” genom att ta bort upprepningar, icke avslutade ord och andra 
otydligheter, om de inte behövs för att ge emfas åt en känsla eller liknande 
(se Kvale 1997 för diskussion om liknande förfarande). När tre punkter står 
inom hakparantes betyder det att ett ord eller en mening som varit kopplat 
till uttalandet tagits bort från citatet. Betoningar markeras med hjälp av 
kursivering. 
 

 

Självreflexioner  

En konsekvens av de socialkonstruktivistiska och poststrukturalistiska 
principerna för kunskapsproduktion är att forskaren behöver göra sig 
medveten om och ansvarig för den kunskap som produceras. En del av detta 
medvetandegörande handlar om att reflektera över hur ens egna erfarenheter 
och förutfattade meningar påverkar intervjusituationen, de analyser som görs 
och hur dessa presenteras i forskningstexten. Under forskningsprocessen har 
jag därför kontinuerligt antecknat de känslor och tankar som kommer upp i 
intervjusituationerna och under analysarbetet. Jag har även reflekterat över 
hur vissa frågor har ställts, samt över hur de kan ha påverkat 
intervjusituationen och deltagarnas svar. I vissa fall har jag funderat över vad 
mina egna svar skulle vara. För att skapa en transparent forskningsprocess 
har jag så långt det är möjligt också redovisat mina frågor och tagit med dem 
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i analysen av deltagarnas svar. Till det kommer ambitionen att redovisa 
längre citat som visar sammanhanget inom vilket vissa yttranden och 
berättelser produceras.  

 

Etiska överväganden och dilemman 
I en fokusgruppstudie som denna ställs forskare och moderatorer 
oundvikligen inför vissa etiska dilemman. I båda insamlingsprocesserna har 
vi skriftligt och muntligt informerat deltagarna om syftet med studien samt 
givit ut namn och telefonnummer till moderatorer och projektledare. Vi har 
även avidentifierat alla egennamn och platser i de publiceringar som gjorts i 
materialet. I vissa fall där jag upplevt att en specifik berättelse varit av 
känslig karaktär har jag antingen valt att inte citera den, alternativt ändrat 
detaljer i berättelsen så att deltagaren ska var svårare att identifiera. 
Förfarandet ligger i linje med Vetenskapsrådets riktlinjer för ett etiskt 
forskningsförfarande och projekten har även genomgått etikprövning hos 
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (Protokoll (2009/5:12).54 
Trots uppfyllandet av etiska riktlinjer kan dilemman uppstå. Ett av dessa 
gäller sekretess. Även om vi som forskare kan utlova tystnadsplikt kan vi 
inte kontrollera att information som delats av deltagarna stannar i gruppen. 
Det är också svårt att hindra ”oväntade berättelser” eller det som Bloor 
(2001) kallar för ”over-closure”; det vill säga, att deltagarna berättar om 
känsliga eller mycket personliga saker. För många personer kan alkohol vara 
ett känsligt ämne och det gäller särskilt tonåringarna. Dels är det olagligt för 
dem att köpa alkohol, dels befinner de sig fortfarande i familjens vård. Om 
det finns problem inom familjen kan ett ämne som alkohol således väcka 
obehag. Känsligheten kring ämnet märks delvis i att det finns relativt få 
berättelser som handlar om alkoholproblem, både hos äldre och yngre 
grupper. Dessa berättelser handlar dessutom undantagsvis om personer som 
haft alkoholproblem eller om andras alkoholproblem (jmf Järvinen 2000). 
Dessutom inleds ett flertal berättelser med att intervjupersonerna påpekar att 
de eller deras familjer inte har problem med alkohol. Bristen på 
problemberättelser är dock delvis ett resultat av ett aktivt modererande. 
Särskilt i de yngre grupperna har jag försökt ”styra bort” berättelser som jag 
inte är säker på att berättaren känner sig bekväm med att de andra deltagarna 
skulle ha tagit del av. Att styra bort en berättelse innebär till exempel att jag 
inte ställt följdfrågor eller bett intervjupersonen fördjupa vissa resonemang. 
Detta är dock en svår balansgång då det också är viktigt att intervjupersonen 
känner att de fått berätta sin historia. I de fall där jag upplevt att en 

                                                      
54 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   
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intervjuperson kan ha delat med sig av mer än vad den känner sig bekväm 
med, eller att jag reagerat på ett klumpigt sätt, har jag gjort mig tillgänglig 
efter intervjun. Några berättelser av allvarligare karaktär har dock inte 
framkommit. 

Övriga metodreflexioner 
Inom en kvantitativ och positivistisk metodtradition, där undersökningar 
huvudsakligen baseras på slumpmässiga och representativa urval, används 
begrepp som generaliserbarhet, validitet och reliabilitet för att bedöma en 
studies giltighet och tillförlitlighet. Eftersom generaliserbarhet i denna 
bemärkelse dels förutsätter att resultaten kan kvantifieras och överföras till 
en population, dels innebär anspråk på enhetlighet, är dessa begrepp 
svårapplicerade i kvalitativa undersökningar med tolkande ansatser 
(Alasuutari 1995; Alvesson & Sköldberg 2008; Lalander 1998; Silverman 
2001). I bedömningen av kvalitativa studier används istället vanligen 
begrepp som teoriutveckling, överförbarhet och transparens. Även om det 
inte går att generalisera kvalitativa resultat i kvantitativ bemärkelse finns det 
oftast – åtminstone inom den samhällsvetenskapliga forskningen – en vilja 
att som Alasuutari uttrycker det ”relatera till saker bortom det studerade 
materialet”, vilken kan handla om att förklara människors beteenden i 
relation till normer och förväntningar i det omgivande samhället (Alasuutari 
1995:156). Ett sådant relaterande, eller överförande, görs främst genom 
teoriutveckling. I den här studien kan det handla om att, med hjälp av de 
perspektiv och begrepp som används för att förstå det empiriska materialet, 
utveckla teoretiska förklaringar till människors beteenden eller förhållande 
till alkohol (jämför Alasuutari 1995; Lalander 1998). På ett liknande sätt kan 
man tala om överföring av betydelser inom eller mellan olika fenomen 
(Alvesson & Sköldberg 2008). Meningsstrukturer inom en institution kan 
exempelvis jämföras med andra institutioner och inom ett material kan 
enskilda fall relateras till materialet i sin helhet. Lalander menar till exempel 
att om man kan skapa begrepp som omfattar alla grupper inom ett visst 
material, kan man dra mer än enskilda slutsatser om enskilda grupper 
(Lalander 1998:75, jmf Alasuutari 1995:47). I den här studien finns 
exempelvis tydliga strukturer i berättelserna som dock skiljer sig åt beroende 
på budskap och gruppsammansättning. Dessa strukturer kan relateras till 
andra normssystem än sådana som specifikt rör alkohol, såväl som till mer 
allmängiltiga tekniker för berättande och självpresentationer.   

 I dessa tolkande förfaranden är tystnad eller saknade fall viktiga. Om 
vissa möjliga fall (händelser, personer eller positioner) inte finns med i 
materialet, eller en del av det, kan det vara ett tecken på att dessa inte är 
möjliga inom den kulturella sfär som undersöks (Alasuutari 1995:148). 
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Även om det kan vara bra att testa sina tolkningar med andra forskare, 
ligger det i tolkandets natur att det alltid kommer att finnas olika möjliga 
tolkningsvägar (Silverman 2001). Ett sätt att göra en intervjustudie 
tillförlitlig är att vara transparent med tolkningsprocessen och möjliggöra för 
läsaren att avgöra rimligheten i forskarens tolkningar och slutsatser. Som 
diskuterats på andra ställen kan transparens handla om att redovisa 
intervjucitat i relation till forskarens frågor och de teoretiska antaganden som 
ligger till grund för undersökningen (Aluusatari 1995; Bergström & Boréus 
2005; Silverman 2001). Det kan också handla om att redovisa alternativa 
tolkningar och så kallade ”deviant cases”, det vill säga sådant som avviker 
från det som de flesta säger eller sådant som inte ingår i forskarens egen 
uppfattning av hur något är (Aluusatari 1995: Silverman 2001: 34).   

Med ett ämne som alkohol, som är integrerat i människors vardagspraktik 
och som många känner igen sig i, kan tillförlitlighet också förstås utifrån den 
igenkänning och relevans som människor tillskriver forskarens förklaringar 
(Aluusatari 1995; Lalander 1998). I mitt fall har jag fått många sådana 
indikationer på studiens tillförlitlighet. Eftersom alkohol är ett ämne som 
berör de flesta människor på olika sätt, är det också ett ämne som människor 
gärna vill samtala med mig om när de hör talas om mitt forskningsprojekt. 
Dessa samtal är intressanta utifrån att många av de erfarenheter, ursäkter och 
förklaringar som framkommer i fokusgruppernas berättelser även 
framkommer i andra personers berättelser, men också utifrån hur reaktioner 
på vissa teman väcker diskussioner, igenkänning eller förvåning. 
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Kapitel 4. Barndomen 

Introduktion 
Det här kapitlet är baserat på gruppernas barndomsberättelser och handlar 
huvudsakligen om de dryckesmönster, beteenden och värderingar som fanns, 
eller finns, i deras familjer.55 Berättelserna består således främst av 
retrospektioner, även om de i tonåringarnas fall ligger någonstans i 
gränslandet mellan något som har varit och något som fortfarande pågår. 
Oberoende av tidsperspektiv har berättelserna det gemensamt att berättaren 
vill presentera sig själv och sin familj på ett fördelaktigt sätt, eller åtminstone 
på ett sätt som kan accepteras av de andra deltagarna i gruppen.  

Innehållsmässigt kan berättelserna delas in i tre kategorier: 
Måttlighetsnarrativ, Nykterhetsnarrativ och Problemnarrativ. Utöver det 
innehållsmässiga som gäller familjens generella dryckesvanor, finns det i 
berättelserna återkommande definitioner och förklaringar som ger dem en 
viss struktur och som gör att de andra deltagarna i gruppen förstår hur 
”situationen ska definieras”; det vill säga, vilken förväntan deltagarna har att 
förhålla sig till (Goffman 1959/1998; Scott & Lyman 1968). Strukturen 
blottlägger även de symboliska betydelser och gränsdragningar som skapas i 
grupperna, samt den underliggande norm som dessa är utryck för. Vilka 
typer av definitioner och förklaringar som används varierar mellan 
berättelsetyperna. Berättelsernas utformning påverkas också av huruvida 
berättaren är ensam om sin erfarenhet eller om den delas av de andra 
deltagarna i gruppen. I de fall då deltagarna delar erfarenheter tenderar 
berättelsernas form också att likna varandra.  

Nedan följer en beskrivning av de narrativa kategorierna.  
 

 

                                                      
55 Den första frågan i intervjuguiden lyder: Minns ni hur ni först kom i kontakt med alkohol? 
Den andra frågan handlar om första gången deltagarna själva drack alkohol och ibland går 
svaren på de olika frågorna in i varandra. Dels är det ganska många intervjupersoner som av 
misstag druckit alkohol som barn eller som fått smaka av föräldrarna, dels finns det 
intervjupersoner som inte har några minnen av alkohol förrän de själva drack alkohol som 
tonåringar eller unga vuxna. Det sistnämnda är dock ovanligt.  
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Måttlighetsnarrativ 

Berättelserna inom måttlighetskategorin är de allra vanligaste. De handlar 
om en familj som dricker alkohol, men intaget är måttligt och föräldrarna har 
kontroll över sitt drickande. Påtalad berusning är sällsynt. I den mån 
negativa eller obehagliga upplevelser av alkohol förekommer i berättelsen 
tillskrivs de personer utanför den närmsta familjen; avlägsna släktingar, 
grannar, vänners föräldrar, folk på stan, ”alkisar”, etcetera. Den avvikande är 
med andra ord någon som inte klarar av att dricka på ett måttligt sätt, 
alternativt någon som inte dricker alls. I många av dessa berättelser 
förekommer, vad jag kallar för, berusningsomskrivningar och 
avdramatiseringar. Detta är förklaringar eller benämningar som syftar till att 
legitimera drickandet, samtidigt som de pekar mot en gräns för vad som är 
en accepterad berusning. Det är även vanligt att intervjupersonerna utrycker 
tacksamhet över att de egna föräldrarna dricker måttligt. 

Dessa berättelser ger utryck för en stark måttlighetnorm. Vad ett måttligt 
drickande innebär varierar en del beroende på gruppdeltagarnas bakgrund 
och generationstillhörighet. Om det i de äldsta åldersgrupperna oftast 
innebar att föräldrarna tog en öl och en nubbe på lördagkvällen eller vid 
sällsynta festligheter, kan det i de yngsta grupperna istället innebära att 
föräldrarna dricker öl eller vin till maten och ibland flera gånger i veckan. 
Även om drickandet ibland ordagrant beskrivs som måttligt ska begreppet i 
det här sammanhanget förstås som ett ideal, snarare än som ett mått på hur 
mycket alkohol som dricks. En norm som huvudsakligen innebär en 
avsaknad av berusning – eller åtminstone en viss form av berusning. 
Måttlighetsnormen förstärks också av att de andra berättelsetyperna direkt 
eller indirekt förhåller sig till den.56 

 
 

Nykterhetsnarrativ 

Berättelserna inom den här kategorin är ovanligare än 
måttlighetsberättelserna. De handlar om en familj där det inte dricks alkohol 
överhuvudtaget, oftast av principiella eller religiösa skäl, men inte alltid. I de 
här berättelserna är det alkoholdrickandet i sig som står för det avvikande, 
även om graden av berusning spelar en viss roll. Samtidigt som nykterhet 
beskrivs vara norm i berättarens familj utgör det också en avvikelse 
                                                      
56 Måttlighetsberättelser förekommer i följande grupper: H18;H20-30;H44-50; H55-67; ST 
18; KL27-30; KL28-46;KL49-65;KL48-73; SK18; ML30; ML56-63; ML40-50; U39-49. 
U51-64;U 47-6156. Det bör dock påpekas att alla berättelser inte är utförliga eller långa. Alla 
berättelser är inte uppbyggda utifrån den struktur jag nämnt ovan, men de flesta utsagor 
innehåller delar av dem. Detta gäller även för de andra berättelsetyperna.  
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gentemot måttlighetsberättelserna. Berättaren avviker från den allmänna 
normen genom att inte dricka alkohol, men de som dricker alkohol avviker 
samtidigt från berättarens egna normer. Av den anledningen karaktäriseras 
dessa berättelser i högre grad av förklaringar och ambivalens än vad 
måttlighetsberättelserna gör. Det bör dock påpekas att dessa berättelser är få 
och att det därför är svårare att säga något generellt om deras karaktärsdrag. 
I hela materialet finns det en fokusgrupp där majoriteten är uppvuxna i 
nyktra hem (gruppen med artonåriga tjejer från omvårdnadsprogrammet) och 
utöver dem tre andra personer från olika grupper. [ST18; KL49- 65; U 34-
49]. Däremot finns det en del personer som valt ett nyktert liv i vuxen ålder, 
men dessa berättelser finns inte med i det här kapitlet.57  

 
 
Problemnarrativ  

I likhet med nykterhetsnarrativen finns det enbart ett fåtal berättelser som 
handlar om alkoholproblem eller missbruk i den egna familjen. De 
berättelser som jag kallar för problemnarrativ kännetecknas av att någon i 
berättarens nära familj antingen har uttalade alkoholproblem eller i berusat 
tillstånd betett sig på ett sätt som varit obehagligt eller skrämmande för 
berättaren då hon var barn. Berättelserna karaktäriseras av distans i den 
bemärkelsen att den som berättar har tagit sig bort från den problematiska 
situationen. Det finns inga berättelser i intervjuerna (oberoende av vilken 
livsperiod det berättas om) som handlar om problem som deltagarna 
fortfarande befinner sig i eller är i närheten av.  

Problemnarrativen finns representerade i följande grupper: H 20-30; U 
34- 49.  

 

Kapitlets disposition  
Kapitlet är huvudsakligen strukturerat utifrån dessa tre narrativa kategorier. I 
varje del kommer jag att ge exempel från ett fåtal fokusgrupper, samt 
diskutera de självpresentationer eller normer som skapas genom 
berättelserna och interaktionen kring dem. Det första intervjuutdraget under 
rubriken; ”Måttlighetsnarrativ nu och då”, är längre än de andra då jag vill 
visa på hur berättelserna kan se ut och hur de formas i gruppen. I den fjärde 
delen för jag sedan en diskussion om hur genus konstrueras i relation till 

                                                      
57 Det bör samtidigt noteras att det, särskilt i de äldre grupperna, finns många som berättarom 
om att en av föräldrarna var nykter, i de flesta fall mamman, men ämnet utvecklas sällan i 
berättelserna.  
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positionerna ”mamma” och ”pappa”. Här tar jag även upp ytterligare en typ 
av berättelse som uppkommer i intervjuer med de femtonåriga tjejerna och 
som inte självklart kan kategoriseras i någon av de narrativa kategorierna. 
Detta är berättelser som handlar om mammor som blivit påtagligt och uttalat 
berusade, men som inte beskrivs ha problem med alkohol. Slutligen kommer 
jag att sammanfatta kapitlet och föra en diskussion om de diskursiva ramar 
som berättelserna konstrueras inom.  
 

Måttlighetsnarrativ 
 

Lisbeth: Öl och nubbe. Efter middagen var det grogg.  
Anna-Lena: Grogg, vichyvatten, sodavatten, långa glas.  
Lisbeth: Speciellt med slipade grejer på.  
Cissi: Och så lite likör vet jag att farmor drack.  
Lisbeth: Det är till tanterna ja.  
Cissi: Och även portvin tror jag fanns men inte vanligt vin.  
Lisbeth: Nej för vin, jag tänker just att vin, det var inte alls förekommande.  
Lotta: Damerna drack ju likör eller portvin om det bjöds någonting i sådana 
små vackra glas. [Kvinnliga lärare 48-73. Ex 1] 
 
Alexandra: Men jag tror, mina föräldrar har också gjort så att vin på helgen, 
det är typ normalt. Det är inget konstigt tycker jag. Eller det var i alla fall inte 
det då när jag var liten. Jag tror inte att jag tänkte på att det var något speciellt 
eller att det var något. Det kanske var om det var lite finare mat eller så. [Tjej 
från samhällsprogrammet, 18 år. Ex 2] 
 
Karl: Ja, jag har alltid sett alkohol. Det var något som de vuxna drack, som 
mamma och pappa drack. Just fester kommer jag inte i håg så där speciellt. De 
drack väl öl till vardags. [Kille från samhällsvetarprogrammet, 18 år. Ex 3]  
 
 

Citaten ovan är på många sätt typiska för hur grupper från de äldsta 
respektive de yngsta åldersgrupperna beskriver sina första upplevelser av 
alkohol. De illustrerar också några av de övergripande förändringar som 
skett från det att de äldsta deltagarna var barn mellan cirka 1945-1965 och de 
yngsta deltagarna var barn under 1990-talet. I de äldre grupperna beskrivs 
drickandet som mycket sparsamt och deltagarna understryker att det dracks 
vid helger, fester och högtider, men aldrig till vardags. De alkoholsorter som 
dracks upprepas nästan som en ramsa: nubbe, öl, grogg, samt ibland en likör 
till damerna. Ramsan markerar alltså också en skillnad mellan män och 
kvinnors drickande. I den mån kvinnor nämns i berättelserna beskrivs de 
dricka mindre än män och även andra sorters alkohol, företrädesvis likörer, 
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portvin eller sherry. Överhuvudtaget framkommer en bild av att män och 
kvinnors sfärer är olika och separerade från varandra. Dessa manliga sfärer 
beskrivs huvudsakligen genom skildringar av drickandet vid fester och 
högtider, men det är också vanligt med berättelser om poker-, schack- eller 
bastukvällar. Flera av intervjupersonerna nämner utöver det att deras pappor 
tog sig ”ett järn”, ”ett par nubbar” eller en öl på fredag eller lördag kväll när 
de kom hem från arbetet. I vissa familjer bjöds det på en sup eller kaffekask 
när det kom besök, vilket huvudsakligen berättas av personer som är 
uppvuxna på landsbygden. I några av de äldsta grupperna berättas om en 
dryckeskultur som rådde inom vissa manliga arbetarklassyrken, som byggen, 
båtar och skogsröjning, där det dracks mycket alkohol. I dessa grupper är det 
också flera som minns motboken. I den äldsta gruppen med hantverkare [H 
55-67] berättar männen att det var ett ständigt jagande av ransoner. Deras 
pappor blev utsatta för påtryckningar om att ge bort sina eftersom de inte 
drack så mycket själva. Ulf berättar till exempel om hur hans pappa brukade 
byta bort brännvin mot ved så att de kunde elda i huset. Pappornas måttlighet 
kunde på det viset göra stor skillnad för familjernas välbefinnande. 

I de yngre grupperna har ”nubbe, öl, och grogg” bytts ut mot vin och öl. 
Skillnaden mellan vardag, helg och fest är inte lika tydligt markerad, men 
fortfarande är det huvudsakligen högtider som midsommar eller nyårsafton 
som intervjupersonerna berättar om. I dessa berättelser är det mycket 
vanligare att båda föräldrarna nämns när intervjupersonerna pratar om 
familjens drickande. Olika alkoholsorter är inte heller ”könade” på samma 
sätt som i de äldre gruppernas berättelser. En viss uppdelning finns dock 
kvar. I de fall där intervjupersonerna pratar om whiskey eller cognac handlar 
det oftast om pappornas drickande och det finns ytterst få konkreta 
skildringar av mammor eller andra kvinnor som dricker alkohol eller blir 
berusade.   

 

Måttlighetsnormens gränser: Berusningsomskrivningar, 
avdramatiseringar och tacksamhet  

Även om rekvisitan och aktörerna skiljer sig åt i den bemärkelsen att 
sammanhangen är andra och dryckerna bytts ut, är berättelserna till både 
form och innehåll slående lika i de olika åldersgrupperna. Först och främst 
delar de ett tydligt budskap om att den egna familjen var måttligt drickande. 
Måttlighetsbudskapet visar sig delvis genom att föräldrarnas kontrollerade 
eller sparsamma drickande på olika sätt poängteras av berättaren, men mer 
specifikt genom att det nästan alltid är någon annan som dricker på ett 
okontrollerat sätt och som får representera den dåliga berusningen. En vanlig 
ingång i måttlighetsberättelserna är uttalandet; ”jag har aldrig sett mina 
föräldrar berusade, men en gång såg jag en släkting/ en gubbe på en fest/en 
alkis på stan som var berusad.” Det är också vanligt att deltagarna börjar 
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med att understryka att det inte fanns några problem med alkohol i deras 
hem. Dessa uttalanden kombineras ofta med tacksamhet över att deras hem 
var fritt från problem eller att det inte var deras föräldrar som var berusade 
på den där festen.  

Måttlighetsbudskapet framträder också genom de sätt på vilka berusning 
benämns och förklaras. När intervjupersonerna talar om föräldrarnas 
alkoholpåverkan använder de i de flesta fall inte ord som just påverkad, full 
eller berusad. Istället använder de ord som rolig, larvig, glad, pinsam eller 
lustig. Det här sättet att tala om alkoholpåverkan kallar jag för 
berusningsomskrivning och är enligt min tolkning en (omedveten) strategi 
för att kunna tala om berusning utan att den låter farlig eller hotfull. 
Omskrivningen förstärks ofta genom ytterligare en fras som jag kallar för 
avdramatisering. En avdramatisering börjar med ett ”men” och följer på det 
att intervjupersonen (med berusningsomskrivande ord) berättat om en 
persons berusning. Exempelvis; han kunde bli lite glad/rolig/pinsam ibland, 
men jag har inte sett honom så full så att han har spytt eller någonting 
sådant. Eller som i citaten nedan:  

Anders:[ J]ag tyckte att de var roliga. Kanske de var ute på vintern och halka 
omkull. Alltså det var ju ingen som var så där dyngrak, men tillräckligt för att 
man ska ramla omkull kanske, när dom skulle hem och så där. Det tyckte man 
ju mest var roligt då. [Hantverkare 55-65 år. Ex 4 ]  
 
Andreas: Inte så att det var någon som blev våldsamt berusad och behövde 
hjälp, men det fanns ju sprit. [Lärare 30 år. Ex 5] 
 
Kjell: Så finns det någon sorts inblandning av alkohol i det hela, men jag kan 
inte dra mig till minnes att jag har upplevt mina föräldrar som runtraglandes 
och kräkandes. [Lärare 30. Ex 6] 
 

 
När intervjupersonerna talar om att en person var påverkad, ”men inte så att 
…”, mildras den påtalade berusningen eftersom den inte är så dålig som den 
skulle kunna vara. Berättarna legitimerar berusningen genom att peka mot ett 
drickande som inte är acceptabelt. Genom att de så ofta refererar till denna 
otillåtna berusning pekar de emellertid också mot en möjlig berusning; det 
vill säga, om det inte vore relativt vanligt att personer blev så berusade att de 
kräktes, däckade eller blev våldsamma, skulle kommentaren om att de inte 
var just så berusade vara överflödig. Ett annat sätt att utrycka det på är att 
betydelsen av (referensen till) att vara berusad är att kräkas, däcka osv, och 
om man inte beter sig på det sättet är man följaktligen inte berusad. Eftersom 
alla vet att denna berusning är en möjlighet måste misstanken dock avvärjas. 
Berusningsomskrivningar och avdramatiseringar är alltså ett sätt att indirekt 
berätta att personen var alkoholpåverkad, men höll sig innanför – eller 
tangerade – det acceptablas bortre gräns.  
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Genom förfarandet att börja med ett förnekande (jag har aldrig sett…, i 
min familj fanns inga…), för att sedan tala om en rad situationer där 
papporna varit berusade, framkommer ett tydligt måttlighetsideal som 
dessutom tycks vara lika starkt i alla åldersgrupper (jmf Bäck-Wiksten och 
Bergsten 2005).58 Gränserna för vad som kan betraktas som måttfullt är dock 
en aning diffusa då det kan betyda allt från att smutta på en sherry till att ha 
svårigheter med att hålla sig på benen. Poängen är att intervjupersonerna 
benämner alla dessa beteenden på samma sätt. I den bemärkelsen ska 
måttligheten förstås som ett ideal eller en norm, snarare än som ett mått på 
hur mycket alkohol som dricks.  

Orden berusad eller full har överhuvudtaget en laddning som jag inte hade 
räknat med innan jag började göra intervjuerna. Barndomskontexten gör det 
visserligen extra viktigt för intervjupersonerna att understryka trygghet och 
måttlighet, men fenomenet framkommer också i vuxna intervjupersoners 
nutidsberättelser. Även i de fall då jag tycker att intervjupersonerna väldigt 
tydligt pratar om berusning, eller beskriver ett högt alkoholintag som borde 
leda till berusning, svarar de ofta nekande på en direkt fråga. ”Nej, inte 
berusad, men lite rolig…”  

Det här sättet att tala (eller inte tala) om berusning kan ses som ett utryck 
för att människor i Sverige är vana vid att prata om frågor som rör alkohol 
utifrån ett berusnings- och problemperspektiv (jämför Alasuutari 1995; 
Bruun 1984), särskilt om de handlar om barn och barndom (Edgren - 
Henrichson 1993). Berusning och problem utgör den diskursiva ram som 
intervjupersonerna förhåller sig till och som färgar alla deras berättelser, 
även då de inte talar om berusning eller problem (jmf Alasuutari 1995). 
Medvetenheten om att ämnet alkohol ofta associeras till problem kan med 
andra ord framkalla ett behov av att understryka att alkoholintaget inte var 
problematiskt eller traumatiskt.  

Sammanfattningsvis utgörs berättelsernas struktur ofta av en kombination 
av andrafiering (att det är en annan person som står för den dåliga 
berusningen), tacksamhet (över att det inte var den egna föräldern som var 
berusad eller hade problem), berusningsomskrivning (att 
huvudpersonen/föräldern var lite rolig, larvig eller pinsam) och 
avdramatisering (men inte så full så att han däckade). Dessa beståndsdelar 
förmedlar ett måttlighetsideal och skapar en ram som gör att 
intervjupersonerna kan tala om alkoholkonsumtion och samtidigt presentera 
sin familj och sin barndom på ett positivt sätt. Berusningsomskrivningar och 
avdramatiseringar kan ses som en form av legitimerande förklaringar som 

                                                      
58 I boken ”Det moderna föräldraskapet” skriver Bäck-Wiksten och Bergsten (2007) i ett 
kapitel om kvinnor och stress följande: ”Det var inte ovanligt att kvinnorna förnekade stress, 
för att sedan rada upp en rad stressituationer. Redan i förnekandet avslöjas alltså ett ideal; 
nämligen en önskan om att ha allting under kontroll.” 
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visar var de normativa gränserna för en accepterad/icke accepterad berusning 
dras i en barndomskontext (jmf Scott & Lyman 1968).  

 

Måttlighetsberättelser nu och då   

 

Sextioåriga lärarmäns barndomsminnen  
Nedan följer ett exempel på måttlighetsberättelser från den äldsta 
ålderskategorin från en grupp manliga lärare i åldern 56-63 år. Männen 
jobbar på en högstadieskola i en liten stad utanför Stockholm och undervisar 
i både praktiska och teoretiska ämnen. De har varit kollegor länge och verkar 
känna varandra väl, vilket visar sig genom att de är avslappnade i varandras 
sällskap och att samtalet flyter på bra. Björn och Göran umgås även privat 
och går bland annat på vinprovningar tillsammans. Björn är den av männen 
som börjar tala och hans berättelse indikerar därmed den gemensamma 
samtalsramen. Björns associationer till alkohol handlar framförallt om kalas 
och högtider och han ger en målande beskrivning av hur dessa gick till i hans 
barndomshem. Ramsan nubbe, öl och grogg (och det lilla glaset av något 
som kvinnorna drack) tas upp av Björn och upprepas sedan i de andra 
männens berättelser, även om Mats påpekar att det även dracks vin och 
sherry i hans familj. Männen betonar att drickandet skedde på helger och 
fester, men att det aldrig dracks till vardags – en åtskillnad som de i likhet 
med andra äldre grupper återkommer till flera gånger under intervjun. 
Minnena beskrivs i stor sett som positiva, vilket förklaras med att det inte 
var någon som ”spårade ur” som Björn säger. Att upplevelserna beskrivs 
som positiva kan dock också bero på att moderatorn tolkade Björns initiala 
berättelse som positiv och därför använde sig av den benämningen i sin 
följdfråga. I den första delen av citatet som presenteras nedan, visar Mats – 
som tilldelas ordet efter Björn – också på en typ av ambivalens som kan 
uppstå när det finns en osäkerhet kring hur situationen ska definieras.  

Moderator: Minns ni hur ni kom i kontakt med alkohol första gången?  
Björn: O ja. I min släkt hade vi väldigt många och stora kalas. I en stor släkt i 
Skåne hade man det på den tiden. Det var väldigt många kalas och högtider 
som firades. Och då var det alltid… Tillsammans med mat serverades det 
alkoholhaltiga drycker. I mina första minnen existerade inte vin. Man hade 
pilsner och snaps, och damerna fick halv snaps medan herrarna fick hel. Och 
sedan efter maten var det då... Medan damerna diskade satt herrarna vid 
groggbordet. När damerna kom från disken fanns det små mindre selzerglas 
som de kunde ta enbart lemonad utan sprit i. Så såg det ut. Så mycket tidigt 
kommer jag ihåg att det fanns alkohol.  
Moderator: Kommer du ihåg det som... Var det ett positivt minne eller var 
det..? 
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Björn: O ja, det fanns aldrig någon som spårade ur utan folk hade trevligt. Det 
ingick i umgänget alltså.  
Moderator: Hur var det för dig Mats? 
Mats: Ja, det var liknande kan man väl säga. Föräldrar som hade fest. 
Middagsbjudning var det ju, men där var det inte så mycket starksprit. Det var 
vin och sherry och sådana grejor. Det var väldigt tjusigt och en massa fina 
glas och skålar och tal och sånt där. Men det var enda gången. Annars var det 
ganska torrt, torrlagt hemma hos oss. Det dracks aldrig om det inte var fest 
och då var det alltid i samband med någon... Ja det behövde inte vara 
födelsedagar eller så, det kunde ju vara att mina föräldrar bjöd hem några nära 
vänner. Men då var det ju vin och konjak till kaffet. Och det var positivt.  
Moderator: Det var positivt? 
Mats: Det var positivt.  
Moderator: Men upplevde du att de blev annorlunda när de drack?  
Mats: Jag var ju väldig negativ till det kan jag säga. Alltså när det blev lite 
större fester. Då tyckte jag ibland att det var för många sorter men… 
Moderator: För många sorter sprit? [skratt från gruppen]  
Mats: Ja, tyckte jag. Men när jag tänker efter så var det ju egentligen aldrig… 
Det var väl ingenting så direkt utan det var väldigt städat och positivt ändå. 
Hm... Så kan man säga. [Ex 7] 

 
Även om Mats till en början benämner föräldrarnas fester som en positiv 
upplevelse, säger han sedan att han också var negativ till deras drickande 
eftersom det kunde bli ”för många sorter”. Det finns också en viss 
tveksamhet i hans uttalande när han säger att ”det inte var någonting så 
direkt” och att det var ”väldigt städat och positivt ändå”. Vad Mats 
ambivalens beror på framkommer inte, men en möjlig förklaring är att han 
hamnar i konflikt med den norm som Björn börjat etablera genom sin 
berättelse, där familjens festdrickande har definierats som någonting relativt 
oproblematiskt eller till och med positivt. Om Mats berättar att han som barn 
tyckte att det var negativt eller obehagligt med föräldrarnas drickande skulle 
han kunna riskera att presentera sig själv som någon som haft en 
problematisk eller otrygg barndom – och vara ensam med den erfarenheten. 
En annan möjlig förklaring är att det sker en inre förhandling där Mats 
pendlar mellan den upplevelse han hade av de vuxnas drickande när han var 
barn och den tolkning som den vuxna Mats har möjlighet att göra utifrån de 
erfarenheter av alkohol som han har skaffat genom sitt vuxna liv.  

Motstridigheten i Mats berättelse plockas inte upp direkt av de andra 
gruppmedlemmarna, men när Göran bryter in i samtalet börjar även han att 
så småningom prata om det som inte bara var positivt med föräldrarnas 
drickande. Göran säger att han tyckte att det var pinsamt när pappan ”fick 
lite för mycket i sig”, men understryker att pappan inte blev full, däremot 
”rolig” på ett sätt som han tyckte var pinsamt när han var liten. Emellertid 
fanns det några släktingar som kunde bli bråkiga och vid något tillfälle var 
det ”någon gubbe” som blev full på en fest. Göran berättar alltså om sin 
pappa och den övriga familjesituationen med hjälp av både andrafiering och 
berusningsomskrivning. Han avslutar också med en avdramatisering när han 
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i slutet säger om sin pappa att” jag har inte sett honom så full så att han har 
spytt eller någonting sådant. Inte så. Men lite berusad och lite larvig”.  

Göran: Jag kommer ihåg. Pappa har ju alltid druckit väldigt mycket öl och 
nubbe. Det kommer jag ju ihåg. Och det kunde ju vara på, alltså inte vardagar, 
men på helger. Och sedan minns jag, som Björn berättade, när vi hade 
släktkalas och så, då var det ju… vin var det nog inte, utan det var öl och 
nubbe. Sedan var det ju groggbord och sedan kaffe. Och då drack ju gubbarna 
konjak och damerna likör. Sedan spädde man ju ut whiskey och sockerdricka 
och så där va. De kommer jag ihåg. Men sedan vet jag också att jag tyckte att 
det var väldigt... när pappa fick lite för mycket i sig så var det pinsamt alltså. 
Jag kommer inte ihåg att han var full direkt, men jag kommer ihåg att han 
skulle vara rolig på ett sätt som jag tyckte var pinsamt när jag var liten, så man 
gick därifrån och skämdes lite. [småskratt från de andra]. Och sedan vet jag 
också att [han skrattar till] i vår släkt när gubbarna fick lite för mycket i sig så 
blev det politiska diskussioner [småskratt från gruppen] och de blev osams 
och så. Det kommer jag ihåg. Sedan var det väl någon gubbe som blev full på 
någon fest. Men alltså, tanternas drickande kommer jag knappt ihåg. För 
sedan vet jag, senare år då drack ju mamma också på samma sätt som pappa 
tycker jag. Groggar och whisky och så, men inte när jag var liten. Då var det 
nog gubbarna… och damerna som tog likör känns det som [han skrattar].  
Moderator: Ja. Men det här med att din pappa blev pinsam, var det kopplat till 
alkoholen eller var det fest? 
Göran: Nej det var definitivt det att han hade druckit för mycket.  
Moderator: Det var det?  
Göran: Ja absolut. Men jag måste säga att jag har inte sett honom så full så att 
han har spytt eller någonting sådant. Inte så. Men lite berusad och lite larvig 
[skrattar till] [Ex 8] 
 

 
Kent som är den sista att berätta om sina minnen beskriver sin 
familjesituation och upplevelserna av sin pappas drickande på ett liknande 
sätt som Göran, men han börjar inte som de andra med att berätta om 
släktkalasen. I stället berättar han om hur pappan brukade komma hem på 
lördageftermiddagen och ”ta ett par snabba nubbar”. Kent beskriver 
emellertid också en jobbig situation när några släktingar började bråka på en 
fest, vilket gjorde att han som han säger ”fick dåliga vibbar” av alkohol.  

Moderator: Ja. Du då Kent, kommer du ihåg? 
Kent: Ja, jag kommer väl ihåg att min pappa alltid skulle ha ett par snabba 
nubbar varje fredagkväll när han kom hem. Eller lördag var det väl de jobbade 
till egentligen? [De andra instämmer]. Det var på lördagen han kom hem och 
skulle ha ett par snabba supar. För att fira att helgen hade infunnit sig. Och det 
tog han alltid. Men det var ingenting som man tänkte så mycket på, för det 
blev inte mycket mer då. Men när det var kalas då var det som sagt nubbe 
till… Öl och nubbe och groggbord. Alltid. Vi hade aldrig hört talas om vin när 
jag var liten. Det var bara nubbar och groggar som gällde. Min pappa vart ju 
också pinsam tyckte jag för han skulle alltid sjunga hela tiden [skratt och 
mummel från de andra]. Jämt och ständigt skulle han sjunga. Tog fram 
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dragspelet och gitarrer och allt möjligt vad han kom över [skratt]. Men han 
var ju sådan när han var nykter också egentligen. När han jobbade på 
spårvägen då sjöng han ju alltid på tunnelbanan eller spårvagnen. Men jag kan 
väl inte komma ihåg att han var för full någon gång. Men sedan så, när jag var 
elva då var det ett kalas. Det var min pappa som fyllde fyrtio. Och då spårade 
det ur. För då var det några släktingar som hade fått för mycket. Och det var 
från mammas sida och det var från pappas sida. Och så skulle de slåss då. 
[Göran: Oj!]Och det var ju en ganska obehaglig upplevelse när folk som man 
känner och tycker rätt bra om uppträder på det där sättet [Instämmanden från 
de andra]. Och det var väl då egentligen som jag fick lite dåliga vibbar av det 
här med alkohol på något sätt va, när jag såg vad det kunde ställa till. Ja, så 
minns jag. [Ex 9] 
 

Männens berättelse ger uttryck för den måttlighetskultur och det 
skötsamhetsideal som beskrivits som rådande under deras uppväxttid, vilket 
för fädernas del innebar ett visst drickande efter arbetsveckans slut eller vid 
specifika festligheter (jmf Ambjörnsson 1988; Bergmark 2004; Järvinen & 
Room 2007). De visar också hur måttligheten konstrueras kring olika former 
av andrafiering och legitimerande förklaringar. Männen gör således en 
skillnad mellan en accepterad berusning och en dålig berusning, där den 
accepterade berusningen beskrivs som ett tillstånd där man är larvig eller lite 
pinsam och den dåliga berusningen handlar om att tappa kroppskontroll och 
uppträdda aggressivt och hotfullt. Drickandet i sig påtalas dock inte som 
negativt. Även om männen på olika sätt försöker avdramatisera pappornas 
berusning, ger de också utryck för skamkänslor när de säger att det var 
pinsamt eller jobbigt. Att använda avdramatiseringar och 
berusningsomskrivningar innebär alltså inte detsamma som att förneka att 
drickandet kunde upplevas som jobbigt eller obehaglig, men det möjliggör 
berättandet om det som är jobbigt. 

   

Artonåriga gymnasietjejers barndomsminnen  

Exemplet nedan kommer från en grupp med åtta gymnasietjejer från årskurs 
tre på det Samhällsvetenskapliga programmet. Skolan ligger i en av 
Stockholms välbärgade ytterområden (det som i Presensmaterialet skulle ha 
klassificerats som ett typ 1 område). En av tjejerna är uppvuxen i en familj 
där föräldrarna av religiösa skäl inte alls dricker alkohol medan de andra 
tjejerna har familjer där åtminstone någon av föräldrarna dricker alkohol 
ibland. Tjejerna är alltså klasskamrater och även om några av dem verkar 
känna varandra väl är det inte en grupp där alla umgås som vänner. 
Stämningen i gruppen är också något avvaktande.  

När moderatorn frågar tjejerna om hur de först kom i kontakt med alkohol 
säger några att deras föräldrar druckit ganska lite, men att de sett andras 
föräldrar dricka alkohol och bli berusade. Några berättar att deras föräldrar 
bland druckit vin på helgerna och Alexandra säger till och med explicit att 
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hennes föräldrars drickande är ”normalt” (ex 2). Elna och Ulrika kommer 
sedan in på minnen av nubbevisor och kräftskivor.  

Elna: Jag kommer ihåg att det fanns en sådan där citatbok av saker som man 
säger på dagis. Då hade jag… Det var jag och min bror som hade sagt att min 
pappa sjöng så fint när han hade druckit [De andra i gruppen fnissar]. Jag 
tänkte nog inte på det då, vad det var han drack… jag nämnde inte det. Men 
han sjöng väldigt fint i alla fall.  
Moderator: Kommer du ihåg vad han sjöng? Var det något speciellt han sjöng 
eller? 
Elna: Nej det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det var väl kanske nubbevisor 
eller något (hon skrattar). Jag kommer inte riktigt ihåg men… 
Ulrika: Det kommer jag ihåg… nubbevisor… när vi var på kräftskiva. Så 
kommer jag ihåg att det var... Jag har aldrig sett mina föräldrar särskilt 
berusade, speciellt inte mamma eftersom hon inte dricker. Men det var en 
annan pappa i gänget som blev ganska packad, och jag kommer ihåg att jag 
tyckte att det var väldigt, väldigt obehagligt och hans dotter tyckte att det var 
jobbigt också. Han blev liksom så full. Och jag var i och för sig alltid väldigt 
mesig när jag var liten, eller jag var rädd för det mesta. Men det, det kommer 
jag ihåg att jag tyckte var riktigt läskigt och då var jag glad att mina föräldrar 
aldrig drack.  
Moderator: Men kommer du ihåg… hur betedde han sig? Vad var det som 
gjorde att du tyckte att han var läskig? 
Ulrika: Ja men han blev ju väldigt högljudd och skrek och, eller skrek… han 
blev ju inte aggressiv. Det var bara det att han blev så annorlunda. Och just 
det tyckte jag var lite obehagligt. [Ex 10] 
  

I Elnas metaberättelse om vad hon skrivit i boken på dagis är pappans 
berusning inte uttalad utan snarare underförstådd och det finns inte heller 
något hotfullt i berättelsen. Istället får man intrycket att det var en munter 
pappa som sjöng. Elnas fnissande tyder ändå på att hon tycker att det är lite 
pinsamt att berätta historien och hon visar också en viss tveksamhet när hon 
säger att det kan ha varit nubbevisor som sjöngs. Detta tolkar jag som att hon 
vill kolla med gruppen om det är en godkänd handling att dricka nubbar och 
sjunga nubbevisor. De andra deltagarna bekräftar genom sitt skratt att det är 
ok för henne att berätta – de förstår poängen – och Ulrika tar vid genom att 
berätta att hon själv har minnen av att hennes föräldrar sjöng nubbevisor när 
det var fest.  

Det som möjliggör talet om berusning i dessa berättelser är för det första 
att föräldrarnas berusning inte är helt uttalad. Elnas pappa framstår som lite 
rolig, men barnen tyckte i alla fall att han sjöng fint. För det andra indikerar 
nubbevisorna och kräftskivan ett festligt tillfälle och för det tredje är det en 
utomstående – en annan pappa i gänget – som får representera den dåliga 
och okontrollerade berusningen. Tacksamheten som Ulrika uttrycker över att 
de egna föräldrarna inte drack är också en extra betoning på att den egna 
familjen var bra och trygg.  Även om innehållet i tjejernas berättelser i 
många avseenden skiljer sig från lärarmännens, liknar strukturerna varandra. 
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Också här används andrafiering och berusningsomskrivningar, tillsammans 
med tacksamhet, för att presentera familjen på ett positivt sätt.  

Intervjupersonernas sätt att tala om berusning visar inte bara hur 
alkoholnormen konstrueras i dessa berättelser, den säger också något om hur 
gränserna för vad som betraktas som acceptabel och oacceptabel berusning 
hänger samman med genuskonstruktioner. I både lärarmännens och 
samhällstjejernas berättelser är huvudpersonerna en pappa eller en annan 
man, ett fenomen som uppkommer även i andra grupper och som jag 
kommer att återkomma till i avsnittet ”Pinsamma pappor och osynliga 
mammor” i slutet av kapitlet.   

Nykterhetsnarrativ  
Få personer berättar att de vuxit upp i familjer som inte dricker alkohol. 
Bland de äldre grupperna finns två kvinnor som är mellan 40 och 50 år 
gamla och som vuxit upp på den svenska landsbygden: Britta som är 
undersköterska och Anna-Karin som är lärare. Enligt Anna-Karin var hennes 
mamma med i Blå Bandet (en nykterhetsrörelse som vilar på kristen grund). 
Mamman blev nykterist på grund av att hennes far, Anna- Karins morfar, 
drack mycket och ”söp bort lönen”. Anna-Karin kom i kontakt med alkohol 
genom vänners föräldrar och genom att hennes morfar någon julafton tagit 
med sig alkohol, vilket hade gjort hennes mamma upprörd. Själv började hon 
dock att dricka alkohol som tonåring. 

Britta nämner inte orsaken till att hennes föräldrar var nykterister, men 
säger att hon vuxit upp i ett ”strängt nyktert hem” där alkohol var ”tabu”. 
Britta berättar att hennes första erfarenhet av alkohol var att hon vid ett 
tillfälle såg några berusade personer på en dansbana – en erfarenhet hon 
beskriver som skrämmande. Delvis på grund av att personerna var berusade, 
men framförallt för att hennes mamma hade varit så kritisk mot deras 
beteende. Britta är skeptiskt till att alkohol var ett så tabubelagt ämne när 
hon var barn och liksom Anna-Karin började hon själv att dricka alkohol i 
tonåren.  

I den yngre generationen finns två grupper med artonåriga tjejer som är 
uppvuxna i nyktra familjer: Gruppen från omvårdnadsprogrammet där 
majoriteten av tjejerna är uppvuxna i familjer som av religiösa skäl inte 
dricker alkohol och gruppen från samhällsvetarprogrammet där en av 
tjejerna, Maryam, är ensam om att ha vuxit upp med föräldrar som av 
religiösa skäl inte dricker alkohol. Tjejernas berättelser liknar varandra så 
tillvida att de börjar med en förklaring om att familjen har en religiös 
bakgrund, vilket skiljer sig från måttlighetsberättelserna som ofta inleds med 
ett uttalande om att familjen drack helt normalt eller måttligt. Ytterligare en 
likhet är att tjejernas kunskap om alkohol kommer från undervisningen i 
skolan eller från att de sett alkoholkonsumerande eller berusade människor 
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på stan. De har alltså inte gått igenom en socialiseringsprocess där alkohol 
funnits med som ett självklart inslag i olika sociala sammanhang. Att tjejerna 
börjar med att förklara familjens nykterhet är i sig inte så märkligt. Dels 
lever vi i ett samhälle där alkoholkonsumtion ofta tas för givet, dels deltar 
tjejerna i en intervju där temat är alkohol. Samtidigt belyser deras berättelser 
skillnaden mellan att berätta om erfarenheter i en kontext där de känns igen 
och tas för givna och att berätta om dem i ett sammanhang där den 
underliggande normen inte delas av alla deltagare eller av det omgivande 
samhället. Detta förhållande gör också att deltagarna behöver skapa 
självpresentationer i relation till flera olika normsystem, vilket bland annat 
exemplifieras av Maryams berättelse nedan.  

 

Nyktra självpresentationer inom ramen för en sekulär 
svenskhetsdiskurs 

Även om Maryam ingår i en grupp där de flesta beskriver sina familjers 
drickande som mycket måttligt, avviker hennes erfarenheter från den 
alkoholnorm som delas av de andra tjejerna i gruppen. För att Maryam ska 
lyckas presentera sig själv och sin familj på ett sätt som kan accepteras av 
gruppen – och samtidigt hålla fast vid sina egna värderingar – använder hon 
sig av olika tolkningsramar, vilka i sin tur gör att hennes argumentation kan 
pendla mellan olika ståndpunkter: En där alkohol är förbjudet och farligt, 
men också ointressant, och en där alkohol är roligt och socialt.  

Maryam: Jag eh, på grund av min religiösa bakgrund så dricker vi inte. Mina 
föräldrar har aldrig druckit, men mina bröder gör faktiskt det. Det har varit en 
valfrihet för oss barn men själv har jag inte druckit. Jag har inte varit så 
intresserad. Jag har tyckt att det bara har medfört … Visst blir man glad och 
så, men jag har bara sett negativa saker. Första gången jag kom i kontakt med 
det var när jag var på fester, och fortfarande när jag är på fester brukar alla 
dricka, men jag har lika kul som dem så. Jag kan ju ta ett glas om jag vill, men 
jag är bara inte intresserad. Dessutom tror jag att om man har blivit uppvuxen 
med att inte dricka då sitter det i baktankarna att man inte gör det. Så jag har 
inte haft några problem med alkohol och jag tror inte att … Det är inget 
intresse. 
Moderator: Men när du var barn, om ni inte drack i din familj, kommer du 
ihåg… vad hade du för… vad ska man säga, hur visste du då att det fanns 
något som hette alkohol?  
Maryam: När man åkte med mamma eller pappa till centrum och såg 
alkoholisterna som satt där, då fick man en bild av det. Varför beter dem sig 
så? Men då fick man höra, men de dricker alkohol och det gör inte vi. Och då 
blir det kanske en negativ bild av alkoholen. Det är ju inte vinet eller 
alkoholen i sig som är det negativa, det är ju påverkan, och då fick man… Ja, 
men det där är förbjudet, det där lägger vi åt sidan [Ex 11] 
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Samtidigt som Maryam förklarar sin egen och familjens nykterhet med 
religiös tillhörighet, understryker hon att den inte har påverkat eller 
begränsat hennes eget val att avstå från alkohol. I stället lyfter hon fram att 
hon har sett mycket dåligt med alkoholen och att hon kan ha lika roligt som 
de som dricker men utan att dricka. På det sättet presenterar Maryam sig som 
en person som kan göra självständiga val, men visar också att hon 
respekterar och delar de värden och egenskaper som de som dricker brukar 
framhålla i form av gemenskap, sociabilitet och en avslappnad attityd. 
Pendlandet mellan olika ståndpunkter kan också tolkas som ett sätt för 
Maryam att förhandla med en sekulariserad och normativ svenskhet i en 
kontext där religion är en ovanlig, eller till och med en icke-accepterad, 
anledning till att avstå från alkohol.  

Maryams sätt att resonera och poängtera sin självständighet uppkommer 
även i de andra tjejernas nykterhetsberättelser. Självständighet är visserligen 
ett värde som lyfts fram i de flesta självpresentationer, men i många 
nykterhetsberättelser tycks den vara formulerad som ett svar, och försvar, 
mot en underliggande föreställning i omgivningen om att religionen är 
repressiv och passiviserande; en föreställning som i detta fall förstärks av 
tjejernas muslimska och utländska bakgrund. Detta försvar tar sig bland 
annat utryck i hur de återkommande understryker att de inte är förtryckta 
eller viljelösa och att de kan har roligt och festa i samma utsträckning som 
”alla andra”. När samhällsvetargruppen vid ett senare tillfälle talar om hur 
det går till på deras fester (i en nutidskontext) säger Maryam till exempel att 
hon tycker att det är jobbigt att ständigt behöva förklara att det inte finns 
någon ”big brother” som övervakar henne och hindrar henne från att dricka, 
vilket även antyder att hon ofta får den typen av frågor och kommentarer.  

Föreställningen om att religionen är repressiv och passiviserande menar 
jag ingår i nationalistisk diskurs där betydelsen av svenskhet konstrueras 
som (vithet), sekularism, modernitet och jämställdhet (jmf Bredström, 2005; 
Brun 2005). Inom ramen för denna diskurs blir muslimer (ofta genom att 
positioneras som ”invandrare”) konstruerade som representanter för en 
ojämställd, patriarkal och förtryckande kultur och/eller religion; det vill säga, 
som den andre i relation till det som uppfattas som svenskt. Genom dessa 
associationer blir muslimska kvinnor (och ”invandrarkvinnan” mer generellt) 
i sin tur konstruerade som passiva offer för den förtryckande kulturen (jmf 
Bredström, 2005; Brun 2005). Tjejernas möjligheter att presentera sig själva 
i relation till en alkoholnorm bör med andra ord förstås utifrån dessa 
sammanvävda diskurser. 

Det bör påpekas att ambivalens inte är förbehållen personer som avstår 
från att dricka alkohol eller som kommer från nyktra hem. Tvärtom är 
ambivalens och reflexivitet vanliga inslag i drickande personers berättelser; 
de pendlar på ett liknande sätt mellan en vetskap om att alkohol kan vara 
skadligt och erfarenheten av att alkohol också kan vara gott och trevligt. 
Ambivalensen visar att det är fullt möjligt att förhålla sig nyanserat till ett 
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komplext fenomen som alkohol. Vanligtvis är dock nyanserna tydligare i 
berättelser om sådant vi har erfarenhet av, vilket följande exempel från 
omvårdnadsgruppen visar.  

 

Kat och rusmedelsdiskursens överförbarhet 

Till skillnad från Maryams grupp är majoriteten av tjejerna i 
omvårdnadsgruppen uppvuxna i familjer som inte dricker alkohol, men 
Yasminas föräldrar dricker alkohol och i Lailas familj dricker alla utom 
hennes mamma. Berättelserna om de första minnena av alkohol formas på i 
stort sett samma sätt i gruppen: de fick information genom undervisningen i 
skolan, de fick varningar från sina föräldrar och de såg personer som drack 
alkohol på restauranger eller andra offentliga platser. Alkohol förknippas 
ofta med missbruk, hälsofaror och dåligt beteende, snarare än med sociala 
och goda aspekter. Beskrivningarna är emellertid inte helt onyanserade och 
flera av tjejerna betonar att de förstår att många som dricker alkohol vare sig 
berusar sig eller blir beroende. Alla alkoholkonsumenter betraktas inte heller 
som avlägsna andra. Nadira har exempelvis erfarenheter av en släkting med 
alkoholproblem.  

Citatet nedan kommer från Nidal som är den sista att besvara frågan om 
det första barndomsminnet och det får därmed sammanfatta gruppens 
gemensamma berättelse. I likhet med Maryam i samhällsvetargruppen 
berättar Nidal också hur hon vid något tillfälle frågat föräldrarna om 
berusade personers beteende.  

Moderator: Kommer du ihåg Nidal? 
Nidal: Alkohol? Jag har ingen egen erfarenhet för jag dricker inte och inte min 
familj heller. Som de andra tjejerna har sagt har föräldrarna sagt till oss, eller 
till mig, det här ska du akta dig för. Det här ska du inte dricka eller det här ska 
inte du… eh, ja. Och sedan har man sett främlingar på gatorna och alkisar och 
fått se hur de beter sig på ett annat sätt. Och då har man ju frågat föräldrarna; 
’varför gör de så här för?’ och ’varför beter de sig så här, de är ju vuxna?’ 
Man har ju sett... Och då förklarade mina föräldrar för mig varför de gör så 
och att det inte är alla utan att det är vissa som gör det. Och så 
skolundervisningen. På så sätt har jag lärt mig, eller fått veta om alkohol. [Ex 
12] 
 

Majoriteten av tjejerna har ursprung i länder där det är kulturellt accepterat 
att tugga kat och när de lite senare i intervjun kommer in på ämnet träder 
andra aspekter fram i berättelserna och de börjar anta formen av ett 
måttlighetsnarrativ; det vill säga, de pratar om kat på i princip samma sätt 
som andra grupper pratar om alkohol. Nadira säger till exempel att de i 
hennes familj är helt ”normala” människor, men att de blir lite trötta när de 
tuggar kat. Tjejerna beskriver också hur kat kan påverka människor på olika 
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sätt: somliga blir aggressiva och andra glada, vissa blir trötta och andra 
använder det som uppiggande medel för att klara av en tuff arbetssituation. I 
likhet med måttlighetsnarrativen understryks alltså normaliteten genom att 
problemen – det aggressiva och hotfulla beteendet – förläggs hos någon 
annan, någon utanför den närmsta familjen. Berättelserna om kat har 
emellertid mer förklarande inslag än måttlighetsberättelserna vanligtvis har, 
vilket antagligen beror på att de pratar med en moderator (mig) som har 
mycket begränsad erfarenhet och kunskap i ämnet. Min egen distans till 
ämnet avslöjas till exempel när jag ställer den dubbeltydiga frågan till Narida 
om det känns ”normalt eller jobbigt” att hennes familj använder sig av kat. 
Antagligen hade jag inte ställt samma fråga till någon från en 
alkoholdrickande familj eftersom det finns en större närhet, och därmed 
komplexitet, inbyggd i min egen förståelse. Nadira svarar i sin tur med att 
värja sig från antingen eller - premisserna i frågan och ger istället ett mer 
nyanserat svar som visar att ett fenomen kan rymma normalitet och 
problematik på samma gång; huruvida något är normalt eller problematiskt 
beror på personen, beteendet och kontexten. För att beskriva komplexiteten 
börjar Nadira berätta om sin halvbror som tuggar kat och som hon menar har 
fått dålig struktur på vardagen till följd av att han blir så trött av det. Detta 
ser hon som ett problem, men samtidigt poängterar hon att de (familjen eller 
de som tuggar kat) ändå är normala, till skillnad från andra som kan bli 
aggressiva. Amina och Nidal känner igen sig i Nadiras beskrivning och 
tjejerna börjar skratta och prata i munnen på varandra när de delar 
erfarenheter av katpåverkade personer. Jag kommenterar deras dialog genom 
att säga att det påminner om hur de pratade om ”alkisarna” på stan tidigare i 
intervjun och får medhåll.  

Moderator: Ja. Men hur tänker du om att folk tuggar kat i din familj då? 
Tycker du att det är jobbigt eller känns det normalt för dig? 
Nadira: I och för sig, det är inte som om de blir helt… Alltså, det är ju så här; 
Jag har en halvbror. Han ber, konstigt nog. Han tuggar och ber. Han säger 
såhär ’ja, jag ska vänta på morgonbönen och tugga tills det… sedan är det 
dags att…’ Sedan tuggar han fram till morgonen och sedan ligger han och 
sover hela dagen … Man får hela…  man får dålig struktur på dagen. Allt blir 
knas. Det är det som är problemet. Annars, är det ok, för de är ju normala. Det 
är inte så att de… Vissa blir ju aggressiva  
Amina: Ja, gud ja! Jag känner ett par kompisar och kompisar till familjen, 
bekanta. När de tuggar då är de helt... De tuggar tillsammans med te och 
cigarr och allt möjligt och så sitter de där och de är helt röda i ögonen och 
väldigt arga [skratt i gruppen].  
Nidal: Och så kan de inte stå, de kan inte ens prata, de kan inte ha en dialog 
med dig. Så fort du säger minsta lilla grej som retar upp dem så är det 
bara…[prat i gruppen] 
Moderator: Det låter som alkisarna vi pratade om innan, eller hur? [Exakt] [Ex 
13] 
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Det tycks med andra ord finnas ett visst sätt att tala om rusmedel som kan 
överföras till olika kontexter och substanser, där det egna användandet 
framställs som normalt och legitimt och andras användande som dåligt. 
Nykterhetsberättelserna synliggör också vad som händer med betraktelsen av 
ett rusmedel som inte är normaliserat för betraktaren. När man är familjär 
med en substans ser man fler nyanser och positiva aspekter av användandet, 
medan distans och brist på erfarenhet gör att man främst ser det som är 
skadligt eller hotfullt. Brist på erfarenhet kan också göra att man blir mer 
receptiv för andras beskrivningar, eftersom man inte har möjlighet att 
värdera informationen på samma sätt. Av den anledningen refererar tjejerna 
först och främst till de skadliga effekterna de blivit informerade om när de 
talar om alkohol, men blir mer nyanserade när de talar om kat. Många 
alkoholdrickande ungdomar har också fått information om alkoholens 
skadeverkningar, men värderar den utifrån en större variation av kunskap 
och vardagserfarenheter. Däremot talar många alkoholkonsumenter om 
droger på ett liknande sätt utifrån information de fått genom skola och 
media.  

Slutet på katdiskussionen visar också på en annan likhet med 
alkoholdiskurser: argumentet att konsumtionen går ner i åldrarna och att 
kvinnor nu börjar bruka kat på samma sätt som män. 

Nadira: Men det läskiga med kat är att många unga killar har börjar tugga. 
Och tjejer också.  
Nidal: Ja, framförallt tjejer [Ja tjejer i England] 
Nadira: Ja, det är populärt. De sitter där och snackar om sina problem. Och 
sedan är det tio pers som pratar mun i mun på varandra, jag svär. Och så unga, 
unga tjejer. Alla tuggar. Det är det som är det läskiga. 
Moderator: Ja 
Nidal: Förut var det ju bara män som tuggade. 
Nadira: Ja, och äldre. [Ja precis, äldre] 
Nidal: Den förra generationen, våra pappor och våra farbröder [precis], men 
nu är det plötsligt kvinnorna som har börjat. Och unga tjejer och killar tuggar 
också… [Ex 14] 
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Problemnarrativ 
Utöver kommentarer från personer som i förbifarten nämner att de haft en 
förälder eller andra släktingar med alkoholproblem, uppkommer berättelser 
om problem i tre grupper: En grupp med undersköterskor mellan 34 och 49 
år, där flera av deltagarna är uppvuxna i vad de själva kallar för 
”alkoholisthem”, en grupp med hantverkare i tjugoårsåldern där en av 
killarna berättar om både sina egna och sin familjs alkoholproblem, samt en 
artonårig tjej som berättar att hennes pappa lurade henne att dricka alkohol i 
syfte att få henne berusad när hon var liten. Den sistnämnda är en berättelse 
som jag försökte styra bort under intervjun och som jag av etiska skäl inte 
kommer att redovisa här. Av samma anledning kommer jag att vara restriktiv 
med hantverkarkillen Christoffers, berättelse och fokusera mer på hur 
gruppen med undersköterskor talar om sina erfarenheter. Deras berättelser 
liknar varandra såtillvida att de beskriver hur föräldrarnas alkoholproblem 
var normaliserade i hemmen och flera av dem började själva att dricka 
alkohol när de var mycket unga. Eftersom Christoffer är ensam om sina 
erfarenheter i sin grupp är hans berättelse mer individuell och fokuserad på 
hur han själv genom olika insikter tog sig ur sin situation och sina problem. I 
likhet med andra berättelser som handlar om att ta sig ur ett missbruk (eller 
en annan problematisk situation) följer den ett händelseförlopp som består av 
en förklaring till problemet, en insikt och en vändpunkt (jämför Blomqvist 
2002; Järvinen 2000). Men det är också en berättelse som handlar om att 
vara ensam och behöva ta hand om sig själv i svåra situationer. Den främsta 
anledningen till att jag inkluderat Christoffers berättelse är dock inte att jag 
vill visa på en specifik struktur eller legitimeringsform, utan att hans 
berättelse visar hur hårt alkoholproblem kan slå mot den som drabbas av 
dem. I den bemärkelsen utgör den också en viktig kontrast till majoriteten av 
de andra berättelserna i materialet.  

Detta gäller även för undersköterskornas berättelser. Genom att flera av 
dem delar liknande erfarenheter formas berättelserna dock gemensamt av 
gruppen. Deras berättelser är också mer fokuserade på det svåra i att växa 
upp i en familjesituation där det finns missbruk, samt på att förklara 
problemen.   

 

Christoffers berättelse: Om att klara sig själv  

Gruppen med hantverkarmän i 20-årsåldern [H 20-30] består av Patricio, 
Jorge, Jonny, Marcus och Christoffer. Patricio och Jorge är bröder och sedan 
länge vänner med Jonny och Marcus. Christoffer är däremot inplockad från 
ett annat sammanhang och när intervjun börjar känner han inte någon av de 
andra killarna i gruppen. De fyra killarna i kompisgänget presenterar alla 
sina familjer med typiska måttlighetsnarrativ. Killarnas första minnen av 
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alkohol består av att de vid något tillfälle fick smaka öl av föräldrarna eller 
att de av misstag råkade dricka från föräldrarnas vin - eller ölglas. Det var 
också då de förstod att det fanns något som var ”vuxendricka”.59 När 
moderatorn frågar om de inte tyckte att de vuxna betedde sig konstigt när de 
hade druckit, svarar killarna att eftersom familjens drickande var måttligt var 
det ingenting de tänkte på förrän de blev tonåringar. Föräldrarnas måttfullhet 
förklaras i sin tur med att de tog hänsyn till barnen. Jorge beskriver också 
med en typisk ”avdramatisering” hur hans gudfar brukade bli ”rolig” när han 
tagit några glas.  

Jorge: Min gudfar brukade bli jävligt rolig, han blev rolig efter några glas. Det 
är det som man, i tonåren började man fatta lite.  
Patricio: Jag tror också det. I vår familj var det inte så att folk blev så där jätte, 
jättefulla. 
Jorge: Nä pruttfulla liksom. Nej, det var mest sällskapsdrickande och 
samtidigt var det hänsyn. Dom hade ju småbarn och då kan man ju inte bli 
pruttfull. [Ex 15]  
 

 
När Christoffer börjar berätta hakar han först på de andra killarnas historia 
om att ha smakat alkohol av misstag, men i hans fall handlade det om ett 
glas med hembränt som var utspätt med saft. Christoffer förklarar händelsen 
med att det är vanligt att människor bränner hemma i småsamhällen och 
eftersom de ofta blandar hembränt med saft är det lätt att som barn ta fel 
glas. Han säger också att pappan och resten av släkten dricker mycket och att 
han därför tidigt blev medveten om att alkohol existerade. På grund av 
hembränningen var han van vid att lukta på flaskorna. När de andra killarna i 
gruppen säger att de inte förstod så mycket av föräldrarnas drickande när de 
var barn, instämmer Christoffer först i vad de säger. Senare i samtalet säger 
han dock att han själv bara var omkring nio, tio år gammal när han började 
dricka, men att det inte var ”något problem” eftersom pappan själv var 
berusad när Christoffer kom hem på kvällen. På morgonen ställde han in 
Alvedon till Christoffer för att kurera baksmällan. Moderatorn (jag) blir lite 
överrumplad av berättelsen och frågar honom hur det kändes att dricka när 
han var så liten. Jag syftar på de känslomässiga aspekterna, men Christoffer 
tolkar det först som att jag frågat om de fysiska förnimmelserna - eller väljer 
att tolka det så. Sedan säger han att drickandet för första gången var 

                                                      
59 Att man av misstag druckit av föräldrarnas alkohol är en händelse som beskrivs i flera 
andra intervjuer. I de flesta fall är reaktionen att det var äckligt och gav en insikt om att den 
vuxna sfären var skild från barnsfären. I vissa fall beskriver intervjupersonerna det som en 
obehaglig upplevelse, men för andra var det bara en lustig händelse som de skrattade lite åt. 
De flesta menar också att de inte såg någonting konstigt med att det fanns vuxendricka. Inte 
märkligare än att även andra saker var till för vuxna, som till exempel kaffe.  
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obehagligt när han blev vittne till en olycka på en institution där han befann 
sig. 

Moderator: Kom du ihåg hur det kändes då… när du drack? 
Christoffer: In i helvetet ont i huvudet. Dagen efter i alla fall. [Det hörs fniss i 
gruppen och någon säger betongkeps] När man drack menade du? Det var… 
Man fick komma undan lite grann, slapp alla idioter… Man slapp skola, man 
slapp allt det andra. Då fick man leva sitt lilla liv där för en dag. Må lite sämre 
dagen efter, men det var det värt. 
Moderator: Men du tyckte aldrig att det var läskigt att dricka… sådär när du 
var..? 
Christoffer: Första gången jag tyckte att det var läskigt att dricka det måste ha 
vart när jag var fjorton. Då hoppade en kompis från en balkong på fjärde 
våningen. Sedan, hon klarade sig då men … Då var det en lite negativ 
stämning, när man också förstod problemet med alkohol. Folk som mår dåligt 
och dricker de gör också dumma saker. 
Moderator: Så hon var full då?  
Christoffer: Ja. Hon bodde i [en institution]… hon hade inga föräldrar. Så fick 
hon nog en kväll och hoppade ut… Då fick jag åka med till akuten. Alla 
föräldrarna kom och hämtade oss förutom mina. Jag tog mig hem på egen 
hand. Sedan vart det mer det att... Det var kanske dags att sluta… Fast det var 
ju inte det utan det var ett uppehåll på ett halvår ungefär sedan var det igång 
igen. Då var det ju sommar så... då var det strunt samma. [Ex 16] 
 

Christoffers berättelse skiljer sig markant från den norm som förmedlats av 
de andra killarna i gruppen, där föräldrarna dricker måttligt av hänsyn till 
sina barn. Istället berättar han om ett utsatt och ensamt barn som själv drack 
alkohol för att komma bort från det som var jobbigt och svårt. Hans utsatthet 
understryks ytterligare när han säger att han fick ta sig hem själv efter 
olyckan på institutionen. Alla gruppdeltagare, inklusive moderatorn, är 
berörda av berättelsen och tycks ha svårt att hitta ett sätt att bemöta den. Att 
de andra killarna fnissar och slänger in ordet ”betongkeps” i berättelsen kan 
tolkas som ett sätt att distansera sig från allvaret i berättelsen och 
avdramatiserar den genom att göra den till en berättelse om vanligt 
tonårsdrickande. Bristen på bemötande leder i sin tur till att Christoffer efter 
några sekunders tystnad fortsätter att berätta om hur han började dricka mer 
för nöjes skull när han var i sjuttonårsåldern, det vill säga, vad man kan 
betrakta som ett mer oproblematiskt ungdomsdrickande.   

Att Christoffer berättar sin historia trots dess känsliga karaktär kan bero 
på hans situation som utomstående i gruppen. Eftersom han inte känner 
någon av de andra behöver han inte vara orolig för att informationen 
kommer att föras vidare till andra personer i hans närhet (se Bloor et al, 2001 
för ett liknande resonemang). Det kan också bero på att Christoffer har en 
distans till händelsen och det låter som att han har berättat om den vid flera 
tillfällen.  

Berättelsen har således ett händelseförlopp som består av en förklaring till 
problemet, följt av en rad situationer som leder fram till en insikt som i sin 
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tur blir en vändpunkt (jmf Blomqvist 2002; Järvinen 2000). Christoffer växte 
upp med föräldrar som hade problem och började själv att dricka alkohol 
som barn för att hantera eller fly problemen. Detta ledde så småningom till 
att han hamnade i ett sammanhang med andra personer som hade problem 
där det också inträffade en olycka som gjorde att han kom till insikt om 
farorna med att dricka alkohol; ” folk som mår dåligt och dricker dom gör 
också dumma saker”. Insikten gjorde i sin tur att han ändrade sitt eget 
beteende. Även om han säger att insikten inte varade så länge indikerar 
berättelsen att han idag har ett annat förhållningssätt till problemen och sitt 
eget drickande. Christoffer presenterar därmed inte sig själv som någon som 
har problem utan som någon som har haft problem, men tagit sig ur dem och 
som därför kan dela med sig av sina erfarenheter. I den bemärkelsen är det 
en framgångsberättelse, där framgången beror på Christoffers egna insikter 
och åtgärder. Att Christoffer har många erfarenheter, som han kan ha berättat 
om i andra sammanhang, kan man också ana genom att hans berättelse är 
mer sammansatt och förklarande än de från jämnåriga intervjupersoner. I den 
bemärkelsen liknar det snarare hur äldre personer presenterar sig själva 
genom en livshistoria som är sammansatt och komprimerad genom flera 
livshändelser (jmf Järvinen 2000, 2004; Riessman 2002: 39-40).  

 

Arbetsmoral som ursäktande förklaring 

Gruppen med undersköterskor består av Anette, Yvonne och Carina, som 
alla vuxit upp i vad några av dem benämner som ”alkoholisthem”, Anna och 
Saskia som beskriver sina föräldrar som måttligt drickande och Britta som 
växte upp i ett nyktert hem. Kvinnorna säger att de har svårt att komma ihåg 
när de först kom i kontakt med alkohol, och Anette, Yvonne och Carina 
förklarar bristen på konkreta minnen med att alkoholen var så vanligt 
förekommande i deras hem att de inte minns några specifika händelser – ”det 
bara fanns”. I likhet med Christoffer minns Anette flaskorna som fanns 
överallt och även att föräldrarna låg i soffan och åt magnecyl på söndagar, 
men hon har svårt att minnas något specifikt tillfälle då hon förstod att 
föräldrarna drack alkohol. De andra kvinnorna förklarar i sin tur bristen på 
minnesbilder med att de aldrig såg några berusade personer som barn. Anna 
beskriver detta förhållande med en typisk ”avdramatisering”: ”de drack, men 
de var inte fulla och alltså gick och ragla eller var otrevliga …”. Eftersom 
flera av kvinnorna delar liknande erfarenheter känner de igen sig och kan 
bekräfta varandras berättelser. Trots att de bitvis berättar om svåra 
upplevelser är stämningen uppsluppen och gruppen skämtar och skrattar. Att 
Anette inleder med att berätta att styvpappan var alkoholist bidrar antagligen 
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till att även de andra kvinnorna upplever att det är accepterat att berätta om 
problemen som fanns i deras hem.60  

När Anette berättar om styvpappan beskriver hon honom som en person 
som fick energi av att dricka och som var aktiv både hemma och på jobbet. 
Pappan själv förklarade drickandet med att yrket som målare var krävande 
och gjorde att han behövde ta sig en sup för att kunna känna matsmak. Ett 
urskuldande som Yvonne anammar med viss tveksamhet. 

Yvonne: Det var ganska hög förtäring alltså?  
Anette: Ja, det var ju dagligen. Det var ju från, ja han stanna i 
parkeringsfickan och tog första supen när han åkte hem från jobbet så han var 
ju påverkad när han kom hem. Men jag kan inte säga hur jag upptäckte det, 
det kan jag inte säga. Det var liksom, ja det bara fanns.  
Moderator: Mm, hände det något då när han kom hem och hade druckit? Det 
var sprit då han drack?  
Anette: Ja, nej han lagade mat. Nej, men han var ju väldigt aktiv. Hade han 
inte druckit då kunde han inte göra någonting. 
Moderator: Nej, nej han fick energi helt enkelt?  
Anette: Ja, och så var han ju målare och han påstod själv att han var tvungen 
och ta sig en sup innan för att kunna känna matsmak och sånt där och att det 
var därför han tog innan han åkte hem och… men ja…[Ex 17] 
 

Yvonne berättar i sin tur att hennes pappa var aggressiv och bråkig, särskilt 
när alkoholen gick ur kroppen, och att hon tassade på tå som barn för att inte 
reta upp honom. Samtidigt understryker hon med ett något ironiskt tonfall att 
hennes pappa inte var någon vanlig parkbänksalkoholist utan en ”fin 
alkoholist”. Med det menar hon att han trots alkoholmissbruket klarade av 
att sköta sitt arbete och hon säger att han höll sig så ända tills han dog.  

Moderator: Du då Yvonne, hur var det för dig?  
Yvonne: Ja, jag är ju uppvuxen i ett alkoholisthem. Min pappa var alkoholist. 
Mamma var det inte. Mamma drack väldigt, väldigt sällan. Men han var ju 
sådan där fin alkoholist, det var ju inte parkbänks... Han höll sig ju ända tills 
han dog så att säga. Pappa var ju lite fin av sig sådär, men det var ju varje 
helg. Jag har även sett och upplevt bråk med alkohol. Vi skulle ju gå och 
lägga oss och sova tidigt till exempel, även på julafton för han ville ju vara 
uppe med morsan han själv och supa. Det var ju lite, det är ju sånt jag tänker 
på. Eh, så jag är född in i det. Så jag har inget första minne utan för mig har 
det funnits. Det är väl samma med dig Anette? 
Moderator: Hela tiden ja.  
Yvonne: Det har funnits, på helgerna speciellt. Spela kort och drack grogg. 
Sedan, som vuxen har jag ju förstått varför min pappa kunde vara väldigt 
aggressiv. Han var ju väldigt burdus, men det var ju när spriten gick ur 
kroppen. Det är ju sånt där som jag har förstått senare, när han har haft 
abstinensen. För man fick alltid passa, man fick gå och vakta sitt beteende för 

                                                      
60 Maria Abrahamsson är moderator 
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att veta vad man sa. Men det har alltid funnits som självklart. Och jag var ju 
tidig. Jag var ju 11 år själv när jag började smaka och det är ju väldigt, väldigt 
tidigt. Och det tror jag beror på att det fanns. [Ex 18] 
 

Yvonnes kommentar om att hon började dricka när hon var 11 år gör att 
kvinnorna fortsätter att prata om hur de själva började dricka. Lite senare 
kommer Carina tillbaka till hur det var i barndomen. Även Carina har 
erfarenheter av en pappa som drack mycket alkohol på helgerna och hon 
säger att det ofta var bråkit. På samma sätt som Anette och Yvonne kopplar 
hon samman pappans drickande med hans arbete och med det hon benämner 
”arbetsnarkomani”.  

Carina: Jag tänkte bara på det att för mig har det varit likadant, att jag är född 
in i det. Men hemma hos mig var det först arbetsnarkomani på veckorna och 
sedan skulle de hem och slappna av på helgen och då var det alltid fest. Och 
sen hade de, eller min pappa hade bröder, och då vart det alltid slagsmål. 
Varje helg i princip.  
Yvonne: Gud vad gräsligt.  
Carina: Så det har alltid funnits på något sätt. Jag är infödd i det, men jag har 
aldrig haft några positiva minnen av det. Nej. [Ex 19] 
 

Yvonne plockar senare upp begreppet arbetsnarkomani och känner igen sig i 
beskrivningen. 

Yvonne: Det där med arbetsnarkomani tycker jag att det var bra att du sa för 
jag tror att det har varit så hos mig med. Det tror jag är rätt vanligt. Han 
jobbade och stretade, han var ju arbetsledare. Och på helgerna slog han näven 
i bordet om det inte gick efter hans pipa. [Ex 20] 

 
Anette, Yvonne och Carina har delvis olika erfarenheter av pappornas 
alkoholproblem och beteenden, men i alla berättelserna skapas en länk 
mellan arbete och alkoholkonsumtion. Genom att peka på att papporna 
skötte sig, arbetade hårt eller var ”fina alkoholister” skapas arbetsmoral som 
ett positivt symboliskt värde som därmed kan användas som en gräns 
gentemot en annan typ av alkoholist – den som inte längre klarar av att 
behålla jobb eller familj. Det hårda arbetet blir en förklaring till problemen 
och ett rättfärdigande av dem. Att papporna skötte sig utåt kan mildra en del 
av skammen över deras alkoholproblem. Samtidigt pekar kvinnornas på att 
det kan finnas problem även i tillsynes välordnade familjer. Trots att fäderna 
utåt sett skötte sig och jobbade hårt, var situationen svår för barnen.  

Att arbetsmoral är ett viktigt symbolvärde framkommer i många 
berättelser, även i sådana som inte handlar om alkoholproblem, vilket kan ha 
sin grund i det skötsamhetsideal som tidigare beskrivits (Ambjörnsson 
1988). Detta märks tydligast i de äldsta åldersgrupperna och huvudsakligen i 
hantverkargrupperna, men framkommer även i yngre grupper. Exempel på 
det är kommentarer om att man går till arbetet trots att man är bakfull, eller 
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att man är en hederlig arbetare som sköter sitt arbete till skillnad från dem 
som brukar narkotika och bara ”flummar” [H55-67]. Det visar sig också i 
uttalandena om att pappan ”tog sig ett järn” eller ”ett par snabba nubbar 
varje fredagkväll” [H55-67; Ex 9] eller vad som är vanligare i de yngre 
personernas berättelse; att pappan tar en öl eller whiskey efter jobbet 
[Presens 3; SK 18; ST 18]. Vare sig det handlar om problem eller ej är det 
följaktligen vanligt att associera alkoholkonsumtion till avslappning efter 
arbetet, vilket dock huvudsakligen gäller mäns arbete.  

Pinsamma pappor och osynliga mammor  
Som tidigare nämnts finns det en skillnad i hur män och kvinnors drickande 
beskrivs i de olika åldersgrupperna. I de barndomsberättelser som utspelar 
sig mellan cirka 1950 och 1970 är alkoholen en tydlig genusmarkör. Medan 
män dricker öl, nubbe och grogg, finns kvinnor i bästa fall med i bisatser; 
som tanter som dricker likör och ett halvt glas snaps eller som mammor som 
knappt dricker alls. I berättelser som behandlar senare tidsperioder är 
uppdelningen emellertid inte lika tydlig. Där inkluderas mammorna oftare i 
begreppet föräldrar och det är vanligare att intervjupersonerna säger att 
mamma drack si, eller pappa drack så (oftast vin eller öl). Överhuvudtaget är 
alkoholen mer närvarande i tonåringarnas berättelser än i övriga gruppers 
berättelser. Detta speglar delvis deras tidsmässiga närhet till berättelserna, 
men också 1990-talets förändrade dryckesmönster. De generationsmässiga 
skillnaderna stämmer även väl överens med vad tidigare forskning visat om 
det skifte som skedde under 1970-talet, då yngre kvinnor, i linje med en 
generell konsumtionsökning, började dricka mer än tidigare generationers 
kvinnor (Bergmark 2004).  

Samtidigt finns det en tydlig gemensam nämnare i alla dessa berättelser. 
Oavsett om det är en berättelse om måttlighet, nykterhet eller problem, 
handlar alla utförliga och konkreta berättelser om pappor eller andra män. I 
måttlighetsberättelserna benämns dessa pappor (med 
berusningsomskrivningar) som glada, roliga, töntiga och pinsamma. Det är 
också vanligt att druckna pappor sjunger och musicerar – både med verkliga 
och fiktiva instrument. I likhet med Kent och Elna i tidigare beskrivningar 
[Ex 9,10], har Bosse, Camilla och Lina erfarenheter av musikglada pappor. 

Bosse: Min pappa fick för sig att han skulle spela gitarr och han kan inte spela 
gitarr. När han har druckit öl så tycker han att det låter ganska bra, men det är 
han väldigt ensam om [Lärare 30 år] [Ex 21] 
 
Camilla: De blir så töntiga. Min pappa kör alltid luftgitarrdans. 
Lina: Så är min pappa också, ska typ dansa och dra tråkiga skämt. 
[Femtonåriga tjejer. Presens 3] [Ex 22] 
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Det finns däremot inga beskrivningar av mammor eller andra kvinnor som är 
roliga eller pinsamma, som sjunger högt eller spelar instrument, varken 
virtuella eller verkliga. Det är aldrig ”någon annans mamma” som blev 
berusad eller obehaglig på en fest, och om man bortser från meningar som 
”min mamma dricker vin till maten ibland” finns det få konkreta skildringar 
av mammor som dricker alkohol. Kvinnor framställs överhuvudtaget inte 
som aktiva aktörer.  

Relationen mellan mammornas osynlighet och pappornas lustiga eller 
pinsamma beteende, säger något om hur femininitet och maskulinitet 
konstrueras i relation till alkohol i en barndomskontext. Framförallt indikerar 
den att både den tillåtna och den otillåtna berusningen är förbehållen män. 
Detta skulle kunna tolkas som att det inte finns några intervjupersoner som 
har erfarenheter av alkoholpåverkade kvinnor från sin barndom, men 
tystnaden som omgärdar kvinnor – och i synnerhet mammor – kan även 
tolkas som ett tecken på tabu (jämför Flax 1997; Foucault 2002; Scott 2002).  
Detta tabu kan i sin tur förstås utifrån det moderskapsideal som varit bärande 
i hur diskurser om kvinnors drickande formats under det senaste århundradet 
(Eriksen 1999; se också Järvinen 1991 om alkoholdiskursen kvinnoideal). 
Inom ramen för dessa diskurser har kvinnlig respektabilitet konstruerats 
utifrån nykterhet, kontroll och ansvarskännande, samt omhändertagande i 
relation till både barn och berusade män, medan drickande kvinnor 
sammankopplats med promiskuitet och bristande moral (se också 
Abrahamsson & Heimdahl 2010; Bogren 2008, 2011a, b; Bruun et al 1985; 
Eriksen 1999; Bergmark 2004; Holmila & Raitasalo 2005; Lander 2003). En 
osynlig mamma kan i det här sammanhanget följaktligen tolkas som en 
underförstådd närvaro av en nykter – trygg och moraliskt oantastlig – 
mamma. 

Den moderliga idealbilden förstärks genom hur pappornas 
dryckesbeteenden definieras som roligt, töntigt eller pinsamt. Dessa 
benämningar förmildrar visserligen betydelsen av berusningen, men de 
används också för att påtala att den nämnda personen har tappat masken och 
gjort någonting skambelagt. Därmed problematiseras även den manliga 
berusningen. Detta är dock en berusning som det är möjligt att ha överseende 
med och distansera sig från genom att förminska den eller skratta åt den. 
Framförallt är den möjlig att tala om. En mamma som tappar masken och är 
töntig är däremot ingenting som man har lite distanserat överseende med. 
Den töntiga och pinsamma mamman är otänkbar – eller åtminstone 
onämnbar.  

Konstruktionen av en moderlig, omhändertagande och kontrollerad 
femininitet vs. en lössläppt och promiskuös femininitet är väl beskriven 
inom alkoholforskningen, men har sin grund i en mer allomfattande kvinnlig 
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idealbild; den om horan och madonnan.61 Den pinsamma pappan 
representerar emellertid en form av maskulinitet som sällan skildras inom 
forskningsfältet. I dessa maskulinitetskonstruktioner brukar drickandet 
snarare kopplas samman med en gränsöverskridande typ av homosocialitet 
beståenda av utlevelse, bristande kroppskontroll och aggressivitet. En 
besläktad variant innefattar en stoisk form av kontroll där det 
eftersträvansvärda är att kunna dricka stora mängder alkohol utan att förlora 
kroppskontroll (Thurnell-Read 2009; Törrönen & Maunu 2009). I 
barndomsberättelserna är detta drickande dock tillskriven den andre.  

Den pinsamma pappan skiljer sig också från hur fadersgestalter vanligtvis 
skildras inom litteratur och forskning, där de oftast är frånvarande, 
skrämmande och/eller auktoritära (Johansson 2000). Papporna i de här 
berättelserna är snarare mycket närvarande (åtminstone om man beräknar det 
utrymme de får i berättelserna), sällan skrämmande och på många sätt själva 
antitesen av ett auktoritärt ideal. 

Det finns dock en manlig stereotyp som är vanligt förekommande inom 
såväl folksagorna som i dagens populärkulturella mediebilder och som väl 
motsvarar dessa barnberättelsers fadersgestalt: ”tönten” eller ”pellejönsen” 
(Bäck-Wiklund & Bergström 1997). En figur som tycks göra allting fel, men 
som till slut kammar hem spelet genom envishet och praktisk list. Denna 
anti-hjälte är vanligt förekommande i reklamfilmer och spelfilmer där 
pappor beskriv som töntiga och tafatta, som exempelvis pappan i den 
populära tv-serien ”Svensson Svensson”, vars motsvarighet även går att 
finna i julkalendrarnas pappor eller i den amerikanska filmen ”Ett päron till 
farsa” (a.a.).62 Stereotypen finns även representerad i boktitlar som 
”Pinsamma pappor” som behandlar temat ”pappa-humor”.63 

                                                      
61 Hora/madonna-idealet figurerar framförallt inom kristen mytologi, men återfinns i liknande 
tappningar inom både folksagorna och nordisk mytologi (Bäck-Wiklund & Bergström 1997). 
Madonnan representerar en paradoxal kombination av jungfrulighet och moderlighet, utifrån 
vilken den kvinnliga idealbilden konstrueras som vän, moderlig och omhändertagande. Denna 
representation innefattar dock även en syn på män som barn, vilka behöver roas och tas om 
hand, och som kvinnor, till följd av moderskapsidealet, bör ha ett milt överseende med.   
 
62 I radioprogrammet Godmorgon världen (20131206) diskuterar manusförfattaren 

Andreas Palmér de stereotypa föräldraroller som återkommer i tv:ns julkalendrar där 

”klantpappan” är ett vanligt förekommande inslag. 
63 Boken ”Pinsamma pappor” är skriven av Gunnar Jägberg. På Adlibris beskrivs 

innehållet med hjälp av en bit av förordet: ”När vi killar blir pappor händer det 

någonting radikalt med vår humor. Den försvinner. Där det före barnets födelse fanns 

slagfärdighet, timing, berättartalang och en allmän förmåga att roa andra människor, 

hittar man efter nedkomsten ingenting annat än kommentarer som ”sent om cider” eller 

”huvudet är inte bara till för att sätta mössan på!”. Utan att förstå vad som hänt har vi 

plötsligt blivit som våra egna pappor: gamla, torra och humorfria. Mot bättre vetande 

börjar vi ägna oss åt pappaskämt.” 
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En förutsättning för att presentationen av den larviga och måttligt 
berusade pappan ska vara möjlig, givet framställandet av en trygg och 
oproblematiskt barndom, är emellertid att det antas finnas en nykter och 
kontrollerad modersgestalt i bakgrunden. I den bemärkelsen ska den 
osynliga mamman och den pinsamma pappan inte enbart betraktas som 
varandras motsatser, utan som ömsesidigt konstruerande delar av samma 
underliggande ideal. På samma sätt ligger den oansvariga och lite barnsliga 
pappastereotypen även i linje med det gränslösa och hedonistiska 
maskulinitetsidealet. Båda innefattar olika grader av oansvarighet, utlevelse 
och kontrollförlust och förutsätter därutöver ofta en kontrollerande och milt 
överseende omgivning.   

”Äckliga mamman” som den närstående Andra 

Det finns trots allt några få berättelser om berusade mammor, undantag som 
förstärker den sammantagna bilden av deras osynlighet. I en grupp med 
manliga lärare i femtioårsåldern nämner två av männen när de berättar om 
sin ungdomstid att de som barn sett sina mammor vara berusade. Det går 
dock inte närmre in på ämnet. Diskussioner om berusade mammor 
förekommer annars bara i intervjun med de femtonåriga tjejerna i Presens 2 
och 3.64 I intervjun med Presens 2 berättar Stina att hon blivit jättearg på sin 
mamma en gång när hon var ”lullig” och hon hade också sagt till henne att 
hon var löjlig. Stinas uttalande uppkommer i relation till en bild i stimuli-
materialet där vuxna personer dricker alkohol i ett sammanhang där barn 
finns med. Hanna säger att hon skulle känna sig jätteobekväm om hennes 
föräldrar drack på samma sätt som personerna på bilden. Både Hanna och 
Stina konstaterar ändå att det är okej om andra vuxna dricker, men de vill 
inte att deras egna föräldrar ska göra det. Senare säger de också att det skulle 
vara ”jätteobehagligt” om de såg sina föräldrar berusade.  

I Presens 3 skiljer sig berättelserna från andras måttlighetsberättelser på 
flera sätt. Dels benämner tjejerna båda föräldrarna som fulla utan några 
omskrivningar eller avdramatiseringar. Dels visar tjejerna mer irritation över 
föräldrarnas drickande än vad andra grupper gjort och deras bedömning är 
också hårdare. Särskilt hårda är de mot mammorna.  

Intervjun inleds med att flera av tjejerna säger att deras första kontakt med 
alkohol var genom äldre syskon. Mimmi säger att hon aldrig sett sina 

                                                      
64 I Presens 8 pratar de lite grand om vad de förstod av föräldrarnas drickande när de var barn, 
men de pratar inte om berusning.  Flera av tjejerna säger att de uppfattade alkoholen som 
något som på ett naturligt sätt tillhörde vuxensfären, ungefär på samma sätt som kaffe eller 
bilkörning gjorde det, och att det inte var något som de tänkte närmre på.  En av tjejerna säger 
också att hon tyckte att hennes mamma luktade gott när hon hade druckit vin och kom och 
pussade henne god natt.  
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föräldrar riktigt berusade, men Elsa och Eva svarar då med att säga att de har 
sett sina mammor vara det och Elsa fortsätter berätta om en händelse då 
familjen hade lånat en stuga i fjällen och hennes mamma, som hon säger, 
blivit ”utmanad på shottar” av en väninna. Efter det hade mamman blivit så 
berusad att hon hade svårt att gå hem utan hjälp.  

Mimmi: Jag har aldrig sett mina föräldrar riktigt berusade. 
Eva: Jag har det. 
Elsa: Mamma på Åre.  
Moderator: Vad var det för situation då? 
Elsa: Då hade vi fått låna en stuga eller vad heter det, en restaurang, som våra 
kompisar ägde och så hade hennes kompis utmanat henne på shottar. Då hade 
hon bara; ’det är klart jag kan!’ Och då hade hon druckit typ tio shottar 
kanske, eller mer. Och alla skulle åka skidor nerför backen och då kunde inte 
hon göra det så hon fick åka skoter. [Elsa fnissar och gruppen skrattar]     
Moderator: Men vad tänkte du om det? Tyckte du att det var…? 
Elsa: Det första jag tänkte var att jag kunde dra fördelar av det faktiskt. Men 
typ som att kunna göra lite grejer som hon inte såg för att hon var så full. 
[skrattar]  
Moderator: Men just då alltså, i situationen? 
Elsa: Men jag vet inte. Det var bara konstigt att se henne såhär full för hon 
kunde inte gå nerför backen. Alltså, den där lilla backen. Pappa fick liksom 
hålla i henne medan hon halkade runt där i pjäxorna och… alltså, jag tyckte 
det var mer såhär… vi retade henne lite typ dagen efter eftersom… Nej det 
var bara konstigt för vuxna brukar ju ha kontroll. Man tänker bara fulla 
ungdomar, men nu var det… hon blev lite för tävlingsinriktad. [Skrattar][Ex 
23] 
 

Till en början beskriver Elsa skrattande händelsen som lustig och skojar om 
att hon försökte dra nytta av situationen. Elsa ursäktar också mamma med att 
hon var ”för tävlingsinriktad”, men sedan säger hon att situationen kändes 
konstig eftersom den sortens berusning är något hon förknippar med ett 
ungdomligt drickande. När moderatorn frågar de andra tjejerna om de sett 
sina föräldrar i liknande situationer berättar Camilla och Lina att deras 
pappor blir töntiga och ska spela luftgitarr, dansa eller dra tråkiga skämt (ex 
22). Elsa byter då delvis riktning på berättelsen och säger att föräldrarna 
”gärna får vara fulla men inte när vi ser”. Ett uttalande som visar att hon inte 
är fullt lika oberörd som hon tidigare gav sken av. När samtalet sedan 
utvecklas handlar det mer om hur arga tjejerna blir på sina föräldrar när de 
blir berusade.  

Elsa: De får gärna vara fulla med varandra, men inte när vi ser. 
Lina: Nä, inte när vi är med. 
Eva: Först tycker jag det är kul, om man är med kompisar. Men sedan när man 
är, jag vet inte… Jag blir asarg på både mamma och pappa när de har druckit 
för de blir så förändrade och det blir … [Elsa: Läskigt] Ja men de kommer in 
och bara; ’Eva’ och man bara; ’vem är du?’ typ. 
Elsa: Jag blir lite äcklad. 
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Eva: Jaa, jag blir också äcklad. Jag är såhär ’dålig mamma’.  
Elsa: Jaa, lite så känner jag också. 
Eva: Det blir pinsamt. Det var någon gång då jag kanske var tolv år tror jag, 
på landet, då satt mamma bredvid min gudfar. Min gudfar är stor norrman. 
Tjock och dricker mycket alkohol. Men jag har inte ens märkt att han blir full, 
han blir bara röd i ansiktet. Men då hade hon suttit bredvid honom och han 
hällde upp mer och mer och mer, och till slut var hon såhär, ’jaa, Eva’, och det 
var då jag fattade att… Jag visste ju att föräldrarna kan dricka, men det var då 
jag fattade att man kan få i sig för mycket alkohol så att det inte blir bra. Det 
var då jag fattade och jag blev fett sur. 
Moderator: Vad sa dina föräldrar när du blev sur? 
Eva: Hon reagerade inte på kvällen. Då sa jag ingenting för jag orkade inte. 
Men dagen efter var jag… Då sa jag att hon var dålig och då sa hon förlåt och 
så. Men det är inte så att… Det var därför det kändes så obehagligt. Hon är 
inte den som går över gränsen.[Ex 24] 
 

Flickornas berättelser visar här hur dynamiken i gruppen påverkar det som 
sägs och på vilket sätt det sägs. Elsa, som är den första att berätta om att 
hennes mamma varit berusad, förändrar sin berättelse från att vara ganska 
lättsam och distanserad till att istället prata om mammans berusning som 
obehaglig och äcklig. Förändringen kan bero på att hon inte vill verka 
oberörd inför klasskamraterna när de visar starkare aversion än hon, men det 
kan också handla om att hon kände sig mer tillåten att berätta om sin 
upplevelse när Eva började göra det.  

Ytterligare en aspekt av flickornas berättelser är de ord de använder för att 
värdera sina föräldrars berusning. Lina och Camilla beskriver sina pappor 
som töntiga, men när Elsa och Eva pratar om sina mammor använder de 
också ord som äcklig och dålig. Äckel är ett ord som är förknippad med 
skamkänslor och som även används för att skapa distans till den andre 
(Seidman 2012; Skeggs 2008). Enligt Skeggs (2008) är denne andre oftast 
inte en avlägsen person utan snarare någon som man befinner sig nära – 
åtminstone i kategorisk bemärkelse – och som teoretiskt kan betecknas som 
en närstående andre. När personer eller grupper värderas som dåliga eller 
omoraliska handlar det ofta om att de tillhör en kategori som den dömande 
själv riskerar att hamna i. I den mån tonårstjejerna identifierar sig med sina 
mödrar, eller känner att de riskerar att dömas utifrån samma parametrar, kan 
det förklara varför mammornas drickande utsätts för så mycket starkare 
fördömanden än vad pappornas gör. En besläktad förklaring är att mödrarna 
helt enkelt förväntas stå för trygghet och kontroll i högre utsträckning än 
papporna, vilket ligger i linje med den moderskapsnorm som tidigare 
diskuterats.65 Seidman (2012) menar att individer pekas ut som den andre 

                                                      
65 Forskning om barns attityder till vuxnas drickande har också visat att barn ofta är mer 
kritiska till kvinnors drickande än till mäns drickande, och särskilt kritiska är flickorna 
(Fossey 1993 se inledningskapitlet).  
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utifrån att de på ett symboliskt plan kan kopplas samman med excess eller 
omoraliskt beteende. Gränsbrytande kan betraktas som ett sådant moralbrott, 
vilket i sin tur aktiverar känslor som just äckel. Om konstruktionen av 
moderskap i stor utsträckning är sammankopplad med kontroll och 
omhändertagande kan en brist på detsamma alltså förklara känslor av äckel 
och motvilja. Dessa känslor kan även ses som utryck för skam över det 
gränslösa beteendet. Att Elsa och Eva uppfattar mammornas berusning som 
obehaglig kan slutligen förstås som ett uttryck för att beteendet var oväntat. 
Som Eva säger: ”Det var därför det kändes så obehagligt. Hon är inte den 
som går över gränsen” – ett uttalande som både understryker att mamman 
inte brukar berusa sig och visar att det finns en tydlig gräns.   

Avslutande diskussion 
I barndomsberättelserna framkommer alltså huvudsakligen en 
måttlighetsnorm. Även om denna norm innefattar olika sorters drickande i 
olika generationer – allt från midsommaraftonens snapsande till 
torsdagskvällens middagsvin – betonas den på samma sätt i alla 
åldersgrupper. Den symboliska betydelsen av måttlighet tycks följaktligen 
vara ganska oförändrad. Åtminstone framställs den som viktig i alla 
åldersgrupper. Måttlighetsnormen är dock inte förbehållen alkohol, utan 
beskrivs på liknande sätt i berättelser om kat. 

Måttlighetsnormen skapas dels genom ett påpekande om att den egna 
familjen är ”normal” och dricker måttligt, dels genom ett gränsdragande 
gentemot både berusningsdrickande och alkoholproblem. Trots att 
drickandet i sig är vanligt förekommande, indikerar detta gränsdragandet att 
berusning är känsligt att tala om, men också att det finns en stigmatisering 
kring alkoholproblem. På samma sätt dras gränser gentemot nykterhet, vilket 
framförallt visar sig i berättelser från personer som avstår från alkohol.  

Den relativa ökningen av kvinnors drickande sedan 1970-talet (Bergmark 
2004) tycks inte heller ha påverkat de normer som reglerar kvinnor och mäns 
drickande i någon större utsträckning – åtminstone inte i denna 
barndomskontext. Snarare tycks motbokstidens ideal leva vidare. Även om 
kvinnor inte längre är hänvisade till att smutta på en likör eller en halv snaps 
(i den mån det varit så tidigare), vilar moderskapsidealets krav på nykterhet 
och kontroll fortfarande tungt på kvinnorna i dessa berättelser. En mamma 
som förlorar kontroll eller gör bort sig är närmast tabubelagt. Undantaget 
som bekräftar regeln är de berusade mammor som skildras i en intervju med 
femtonåriga tjejer. Tjejernas beskrivningar visar emellertid att det trots allt 
skett en viss normförskjutning. Åtminstone ligger skildringen av en 
shottande och kraftigt berusad mamma ganska långt från berättelsen om de 
likörsmuttande tanterna.  
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En möjlig förklaring till att denna traditionella föräldrabild framträder så 
starkt i relation till temat barndom och alkohol kan vara att den konstrueras 
inom ramen för olika diskurser, vilka överlappar och förstärker varandra. En 
av dessa är en problem- och preventionsdiskurs, som också var ett 
dominerande inslag i den ”torra” alkoholkulturen (jmf Bruun 1983; Bruun et 
al 1895) och som överlappar en övergripande diskurs om barndomen som en 
trygg och oskuldsfull plats (jmf Edgren-Henrichson 1993; Gullestad 1996). 
Idén om den ideala barndomen, i relation till alkoholdiskursens 
problemfokus, skapar med andra ord en tolkningsram som gör det svårt för 
intervjupersonerna att tala om alkohol utan att samtidigt referera till sådant 
som kan vara problematiskt (jmf Alasuutari 1995). Att tala om föräldrarnas 
drickande utan att betona måttlighet eller frånvaron av alkoholproblem, 
skulle med andra ord innebära en risk att familjen och den egna barndomen 
inte framställs på ett fördelaktigt sätt.  

Problemdiskursens och barndomsdiskursens samfällda krav på trygghet 
och ordning förstärker i sin tur de traditionella genuskonstruktionerna, då ett 
ruckande av dem – som till exempel framställandet av en pinsam eller 
ansvarslös mamma skulle innebära – på samma sätt skulle riskera att 
framställa barndomshemmet som problematiskt eller otryggt. Att 
representationerna av de osynliga mammorna och de pinsamma papporna 
även ligger i linje med hur normer kring föräldraskap skildras inom 
populärkulturen – inte minst den som riktas till barn och ungdomar – 
indikerar också att de är förankrade inom större eller mer övergripande 
diskurser. 

Slutligen är drickandet även kopplat till en nationalistisk diskurs om 
svenskhet, inom vars ram nykterhet kan konstrueras som osjälvständighet 
och passivitet – åtminstone för dem som inte ingår i den normativa och 
sekulära svenskhetsnormen.  
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Kapitel 5. Ungdomsberättelser 

Introduktion 
Det här kapitlet handlar huvudsakligen om gruppernas tonårsperiod, även 
om en del berättelser behandlar ungdomen mer generellt.66 Precis som i 
barndomskapitlet har jag delat in berättelser som delar liknande innehåll och 
händelseförlopp i olika narrativa kategorier. De berättelser som är vanligast 
förekommande beskriver en period av mer eller mindre regelbundet 
drickande där berusning är en vanlig följd. Dessa kallar jag för 
berusningspositiva berättelser. Sedan finns det ytterligare ett kluster av 
berättelser som handlar om ett mer avhållsamt eller måttligt förhållningssätt 
till alkohol, vilka jag kallar för måttlighetsberättelser och utöver det ett fåtal 
nykterhetsberättelser.67 Problemberättelser är svårare att identifiera. Vuxna 
personer som ser tillbaka på sitt tonårsdrickande kan tycka att det var dumt 
eller ohälsosamt att de drack så mycket då och både vuxna och tonåringar 
kan peka ut andras drickande som problematiskt, men samtidigt kan det som 
anses vara problematiskt i vissa grupper vara själva poängen med att dricka i 
andra.68 

Gränserna mellan dessa narrativa kategorier är inte knivskarpa och ibland 
överlappar de varandra. Intervjupersonerna kan till exempel förhålla sig mer 
eller mindre måttligt till drickande eller mer eller mindre positiva till 
berusning. De narrativa kategorierna går också på tvärs med ålder, klass och 
genus-kategoriseringar. Det innebär att intervjupersoner som återfinns i 
samma genus- yrke/utbildnings- och/eller ålders-kategori kan tillskriva 

                                                      
66 Kapitlet är huvudsakligen baserat på svaren på intervjufrågorna: Kan ni berätta om när ni 
drack alkohol för första gången? Hur utvecklades ert drickande efter det? Det finns ett antal 
personer i de äldsta grupperna som började dricka alkohol när de var mellan tjugo och trettio 
år och några dricker inte alkohol alls. Merparten började dock dricka i tonåren och i 
tonårsgrupperna har flertalet druckit alkohol vid något tillfälle. Många dricker regelbundet. 
67 Dessa berättelsekategorier kan också betraktas som ett uttryck för ett övergripande 
perspektiv eller förhållningssätt till alkohol och kommer ibland även att benämnas som 
sådana. 
68 Det finns dock två berättelser som ligger i gränslandet. Dels en berättelse från en artonårig 
hantverkarkille, Chrisoffer, som presenterades i barndomskapitlet, dels en berättelse från 
Yvonne i gruppen med undersköterskor [34-49]. Yvonne säger vid ett tillfälle i intervjun att 
hon som tonåring drack mycket alkohol eftersom hon var mycket ensam och hade det svårt då 
hennes mamma var psykiskt sjuk.  
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drickandet helt olika betydelser. På samma sätt kan fokusgrupper som 
kategoriskt skiljer sig åt, tillskriva drickandet samma betydelser. 
Berusningspositiva femtonåriga medelklassflickor kan till exempel ha mer 
gemensamt med berusningspositiva sextiofemåriga män än vad de har med 
måttliga medelklasstjejer i samma ålderskategori. I den bemärkelsen kan 
betydelser av alkohol inte på något entydigt sätt tillskrivas en viss kategori, 
även om de ofta ingår i ålder- och genusgörande. 

Berättelserna inom varje narrativ kategori följer ofta en liknande struktur 
och ett liknande händelseförlopp. I det här kapitlet har jag dock 
huvudsakligen valt att fokusera på ett antal begrepp eller teman som 
återkommer i både måttliga och berusningspositiva berättelser: 
kontroll/kontrollförlust, omhändertagande och grupptryck, samt 
ungdomsbegreppet i sig. Dessa begrepp ingår alla som delar i en positiv 
självpresentation, men de skiftar betydelse beroende på om berättaren 
presenterar sig själv som berusningspositiv eller måttligt drickande. 
Begreppen är också kopplade till berättarens skilda perspektiv på alkoholens 
sociala betydelser.  

Nedan följer en genomgång av de olika berättelseperspektiven.   
 

 
Berusningspositiva narrativ 

De berusningspositiva berättelserna framförs av personer eller grupper som 
huvudsakligen har en positiv inställning till alkohol och som dricker (eller 
drack) mer eller mindre regelbundet som tonåringar. Berusning är accepterat 
eller önskvärt och i flera berättelser beskrivs drickandet ironiskt som 
”målmedvetet” (i betydelsen att syftet med drickandet var att bli berusad på 
ett snabbt och effektivt sätt). Även om målmedvetenheten ibland resulterar i 
att personerna mår dåligt, kräks eller gör dumdristiga saker, betraktas det 
huvudsakligen som en risk man får leva med om man också vill ta del av de 
positiva aspekterna av drickandet.  

I de här berättelserna anges nyfikenhet, spänning och viljan att prova 
någonting nytt som motiv till att börja dricka, liksom känslor av att vara fri, 
vuxen och mogen. Framförallt är det dock de sociala aspekterna som lyfts 
fram, där festen och gemenskapen med vänner är centrala företeelser. I flera 
berättelser anges att andra personers drickande varit inspirerande; det vill 
säga, när berättaren såg hur roligt vänner eller föräldrar hade med alkohol 
ville de själva prova. Grupptryck kan anges som en förklaring till drickandet 
i de vuxna grupperna, men flertalet ungdomsgrupper är däremot starkt 
avståndstagande mot konceptet. Kontrollförlust betraktas generellt som 
någonting positivt eftersom det är själva förutsättningen för att det ska vara 
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spännande och roligt att dricka.69 Många berättar i samma anda också om 
positiva förväntningar på både drickande och berusning, även om dessa inte 
sällan omgärdas av en viss ambivalens.   

 
 
Måttlighetsnarrativ  

Intervjupersoner som framför måttlighetsberättelser är generellt sett mer 
försiktiga med sitt drickande än de i den berusningspositiva kategorin. De är 
också mer skeptiska till berusningsdrickande. I de här berättelserna betonas 
vikten av den goda smaken och av att ha trevligt och mysigt med alkohol, 
vilket skiljer sig från betoningen på fest och berusning i de 
berusningspositiva berättelserna. Beskrivningar av berusning är följaktligen 
sällsynta, även om de förekommer.  

I många måttlighetsberättelser uttrycks en oro inför både det egna och 
andras drickande – en oro som framkommer parallellt med en nyfikenhet och 
vilja att testa. Grupptryck och hetsande är vanliga teman i dessa berättelser. 
Antingen handlar det om att intervjupersonerna själva upplever sig pressade 
att dricka eller så hävdar de att andras drickande beror på grupptryck. Det 
som framförallt skiljer de måttliga berättelserna från de berusningspositiva 
berättelserna är dock betydelsen av begreppet kontroll. Uttalanden om att det 
är viktigt att behålla kontroll och ”hålla sig innanför gränsen” är 
återkommande i de måttliga berättelserna, liksom påpekanden om hur 
obehagligt det är med kontrollförlust.70    

 
 
Nykterhetsnarrativ 

Slutligen finns det några berättelser som handlar om att helt avstå från att 
dricka alkohol. Dessa berättelser kommer huvudsakligen från samma 
personer som i barndomskapitlet; det vill säga, de artonåriga tjejerna på 
omvårdnadsprogrammet och Maryam i gruppen med samhällsvetartjejer.  
Dessa tjejer anger huvudsakligen religiösa skäl till att inte dricka. Det finns 

                                                      
69 Perspektivet delas av majoriteten i alla grupper med lärarmän och hantverkarmän, samt 
killar från bygg- och samhällsvetarprogrammet. Större delen av gruppen kvinnliga lärare i 
åldern 49- 65 år och större delen av gruppen med undersköterskor 51 - 64 år. Dessutom delar 
av grupperna lärarkvinnor, 30-40 år och 20-30 år, delar av gruppen med undersköterskor i 
åldern 34-49, samt majoriteten av de femtonåriga tjejerna i Presens 2 och Presens 3. 
70 Perspektiven delas av majoriteten av gruppen med undersköterskor i åldern 47- 61 år och 
delar av gruppen med undersköterskor i åldern 34- 49 år. Delar av grupperna med 
lärarkvinnor i åldern 48 - 73 , 30 - 40 och 20 - 30 år. Artonåriga samhällsvetartjejer, 
majoriteten av de femtonåriga tjejerna i Presens 1 och Presens 8. Det delas också av en man i 
den äldsta gruppen med lärarmän samt en man i den äldsta gruppen med hantverkarmän. 
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också en man som berättar om nykterhet; Magnus i gruppen med trettioåriga 
lärarmän. Magnus förklarar istället nykterheten med att det finns 
alkoholproblem i hans familj och att han därför inte är intresserad av att 
dricka. Bortsett från dessa argument delar den nyktra kategorin i stort sett 
samma förhållningssätt som de måttliga drickarna. Flera av de artonåriga 
tjejerna i omvårdnadsgruppen identifierar sig dock med samma värderingar 
som de i den berusningspositiva kategorin; det vill säga, med att ha roligt, 
festa och vara social.71  

 

Kapitlets disposition  
Kapitlet är uppdelat i tre delar. I nästkommande del kommer jag först att ge 
exempel på berusningspositiva berättelser och sedan på 
måttlighetsberättelser med fokus på de olika betydelser som läggs i begrepp 
som kontroll, omhändertagande och grupptryck. Här läggs mer fokus på 
innehållet i olika teman än på interaktionen i grupperna och det finns också 
flera exempel på individuella berättelser. Eftersom en stor del av 
nykterhetsberättelserna återgavs i barndomskapitlet kommer jag inte att gå 
igenom den berättelsekategorin i det här kapitlet, däremot kommer jag att ge 
exempel från personer som presenterar nykterhetsberättelser. 

I kapitlets andra del går jag mer specifikt in på hur begreppet ungdom 
fylls med olika betydelser i olika grupper och hur det därigenom kan 
användas i både måttliga och berusningspositiva självpresentationer. Här 
fokuserar jag på interaktionen och de förhandlingar som sker i tre olika 
grupper med tonårstjejer, samt i en grupp med fyrtioåriga lärare. Efter dessa 
två delar förs en sammanfattande diskussion.  

Kapitlets tredje del handlar om hur begrepp som kontroll, risk och 
omhändertagande får betydelse i genuskonstruktioner och i förhållande till 
två centrala teman: sexualitet och aggressioner. Även denna del avslutas med 
en sammanfattande diskussion.      

 
 

                                                      
71 Perspektivet delas av artonåriga tjejer från omvårdnadsprogrammet, en av tjejerna i gruppen 
med artonåriga samhällstjejer, samt en av männen i gruppen med 30- åriga lärarmän. 
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Flexibla självpresentationer  

Berusningspositiva berättelser 

 

Första dryckestillfället: Nyfikenhet, spänning och viljan att testa  

 
Ja du vet, man var ju tolv tretton år och man tog väl ett litet glas och tyckte 
man var full som en pelikan. Alla var lika fulla. […] Man träffades på kvällen 
och man hade snott hemma, eller någon annan hade kunnat ta lite hemma, och 
du vet, man sprang och tullade lite i flaskorna. Sedan festade man till. Och så 
blev man lite full och var sjuk och så där. [Margareta. Undersköterska 51-64 
år. Ex 25] 
 
Jonatan: I nian hade jag och Kjell varit på en Danmarksfärja och köpt en 
flaska i taget … sådana där småflaskor [Moderator: Souvenirflaskor?] Ja, 
souvenirflaskor. Det kunde man köpa en i taget tills vi hade samlat på oss 
några stycken. Sedan när vi kom hem någon gång så drack jag det och det 
slutade dåligt gjorde det. [skratt]  
Moderator: Hur slutade det? 
Jonatan: Ja det slutade med att jag kräktes utanför Jonnys grill tror jag [skratt] 
och blev hemsläpad. Ja så slutade det. Dagen efter sa jag att jag aldrig mer 
skulle dricka. Så började det. [skratt] [Lärare 30 år. Ex 26] 
 

Citaten ovan är exempel från berättelser som handlar om när 
intervjudeltagarna drack alkohol för första gången. Dessa situationer 
beskrivs på liknande sätt i alla åldersgrupper: Huvudpersonerna har stulit öl, 
vin eller sprit från sina föräldrar, blandat så kallade häxblandningar av olika 
spritsorter, fått tag på souvenirflaskor eller fått någon vän eller ett äldre 
syskon att köpa ut. I undantagsfall har de fått dricka med egna eller andras 
föräldrar eller släktingar. De flesta var någonstans mellan 12 och 17 år när 
de drack för första gången, men de som drack tidigare än tonåren beskriver 
det oftast mer som en del av ett barnsligt busstreck än som en inledning på 
en dryckeskarriär. [Se exempel Appendix 3] Förutom att berättelserna i 
många avseenden liknar varandra, framkallar de stor igenkänning i 
grupperna. Intervjupersonerna skrattar, instämmer, flikar in kommentarer 
och avslutar varandras meningar. Ett återkommande tema är hur äckligt de 
tyckte att alkoholen var, men att känslan av nyfikenhet, spänning och viljan 
att testa trots allt tog över. Även de personer som berättar att de länge var 
skeptiska och lite rädda för att dricka anger nyfikenheten som en stark 
drivkraft. Spänningen och förväntningarna spelar också stor roll för hur de 
upplevde det första dryckestillfället. Flera intervjupersoner vittnar till 
exempel om att de upplevde en slags placeboeffekt; det vill säga, att det var 
spänningen och förväntningarna på effekten av alkoholen som gjorde att de 
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kände sig berusade snarare än alkoholen i sig. Femtonåriga Eva som berättar 
att hon fick dricka champagne på en nyårsafton säger om tillfället; ”Det var 
bara kul, och jag tror att jag gjorde det lite roligare än vad det var också… 
att man typ efter två glas champagne bara ’hör ni, whooo, jag känner ju av 
det här!’”.   

Flera av dem som berättar att de kände sig coolare, fick bättre 
självförtroende eller blev mer sociala när de drack, beskriver på ett liknande 
sätt hur alkoholen i många sammanhang mer fungerade som attribut i ett 
berusningsframträdande än som ett berusningsmedel. I den äldsta gruppen 
med lärarmän beskriver de till exempel hur de drack för att känna sig 
”vackrare och häftigare”:  

Kent: Men vi drack ju för att vi skulle bli vackrare och häftigare. Vi satt ju 
ofta i skogen och drack våra öl.  
Mats: Ja det gjorde vi också. 
Kent: Och sedan gled vi runt på stan och var bara skitballa [skratt]. Och sedan 
åkte man hem vid elvatiden eller något sådant, på kvällen, med tunnelbanan 
och gick och lade sig. [ja, skratt] Så det var ju inte så mycket. [Lärare 56-63 
år] [Ex 27] 
 

Det finns förstås skillnader mellan hur personer som var tonåringar på 
femtiotalet, sjuttiotalet eller nittiotalet beskriver vissa miljöer, sammanhang 
eller drycker. I de grupper som var tonåringar då mellanölet kunde köpas i 
affärerna (1965-1977) var det till exempel flera som köpte öl själva och 
många bekräftar bilden av en tidsperiod då det dracks mycket. Kent och 
Ingalill från de äldsta lärargrupperna berättar att de drack öl på skolrasterna. 
Mäsk, bult och hembränt är andra drycker som nämns i de äldre gruppernas 
berättelser, som inte förekommer i tonåringarnas, vilket också kan vara ett 
utslag av att tonårsgrupperna huvudsakligen kommer från 
Stockholmsområdet. På samma sätt är smuggelsprit ett begrepp som inte 
finns med i de äldre gruppernas vokabulär.  

I de äldre grupperna finns flera beskrivningar av manliga 
arbetarklassmiljöer som inte förekommer i de yngre grupperna, som till 
exempel båtar, skogsröjning, byggarbetsplatser och liknande. Några av de 
äldre manliga hantverkarna började även arbeta i dessa miljöer redan som 
tonåringar. Männen beskriver att det dracks mycket och frekvent och 
påpekar att det är en stor skillnad mot hur det ser ut idag. Mer specifika 
platser som framförallt nämns av äldre kvinnor som är uppvuxna i 
Stockholm är ”klubbarna i Gamla stan” eller ”hipporna”. Dessa hippor har 
dock stora likheter med tonåringarnas beskrivningar av ”hemmafester”. 
Särskilt lika är de skildringar som kommer från grupper som vuxit upp i 
liknande Stockholmsförorter. Dessa likheter framträder extra tydligt i en 
grupp med 65-åriga lärarkvinnor och en grupp med femtonåriga tjejer, som 
på nästan identiska sätt beskriver stora husfester med mycket folk och tömda 
barskåp. I den bemärkelsen finns alltså knappast några generationsskillnader 
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att tala om. Andra dryckessammanhang som återkommer och beskrivs på 
mycket liknande sätt i både yngre och äldre gruppers berättelser, är valborg, 
lucia, skolavslutningar, klassfester, idrottsklubbar, politiska ungdomsförbund 
och fritidsgårdar.  

Även om det finns många beskrivningar av alkoholens placeboeffekt, 
eller av hur alkoholen var en del av ett ”tonårsframträdande”, är det 
vanligare att intervjupersonerna berättar att de blev berusade första gångerna 
de drack. Överhuvudtaget är ungdomsperioden starkt präglad av 
berusningshistorier. Dessa berättelser liknar varandra mycket till både 
innehåll och form och följer ofta en specifik dramaturgi: Berättaren blev 
berusad, gjorde någonting pinsamt, kräktes eller däckade, vaknade med en 
enorm baksmälla och sade ”aldrig mer”. En lika vanlig fortsättning på 
berättelserna är dock att personen, som Per beskriver i citatet, inte alls blev 
särskilt avskräckt utan fortsatte att dricka på ungefär samma sätt som 
tidigare.  

[Det] var väl att man skulle testa. Sedan var det någon som hade en vinare och 
så drack man tills man spydde och sen gick man hem och mådde illa. Hur kul 
var det? Men man testade igen va! [instämmanden i gruppen] [Per. Lärare 55- 
65år] [Ex 28] 
  

Många gånger har berusningsberättelsen även en sedelärande poäng som 
handlar om att berättaren lärde sig att dricka mer måttligt, började dricka 
svagare sorters alkohol, eller gick upp och jobbade dagen efter trots svår 
baksmälla. Det är också vanligt att berättelsen har ett dråpligt slut där 
berättaren tappar bort sina skor, inte hittar hem, kräks, kissar på sig eller gör 
bort sig på annat sätt. Trots dråpligheterna – eller kanske på grund av dem – 
har berättelserna ofta ett romantiskt eller sentimentalt skimmer över sig av 
typen: Åh vad full och dum jag var (med undertexten, åh vad härligt det 
var!) och gruppdeltagarna skrattar och känner igen sig i historierna. Detta 
gäller huvudsakligen för de äldre åldersgrupperna, tonårsgrupperna har av 
naturliga skäl inte ett lika sentimentalt förhållningssätt till sitt pågående liv.72 
Den frekventa förekomsten av berusningsberättelser visar dock att 
kontrollförlust är accepterat och ofta önskvärt inom ramen för ett 
ungdomsberättande, men också att formen för dessa berättelser – och 
handlingar – tycks reproduceras över tid.  

 

                                                      
72 Det finns en stor mängd berusningsberättelser i intervjumaterialet som dock inte kommer 
att analyseras mer här. För den intresserade har Susanne Waldén skrivit en avhandling om 
betydelser av berusningsberättelser (Waldén 2010). Se även Abrahamsson (2004).  
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Den ambivalenta berusningen: kroppslighet, symbolik och sammanhang 
Den underliggande frågan är då varför personer fortsätter att dricka när de 
ofta mår så dåligt av det?  På den frågan finns det flera svar. En av dem är att 
själva berusningen är behäftad med olika känslor och betydelser. Det är till 
exempel vanligt att intervjupersonerna beskriver en blandad känsla av både 
njutning och obehag. Enligt min tolkning hänger detta samman med hur den 
kroppsliga upplevelsen och den symboliska betydelsen samverkar på olika 
sätt. Berusningen förnimms så att säga inom olika, men sammanhängande, 
ramar; en kroppslig, en symbolisk och en kontextuell/social – där även 
förväntningar spelar en viktig roll. En annan anledning är att det finns en 
koppling mellan risk och chans, där riskerna består i att må dåligt och göra 
dumma saker, medan chanserna består i att uppleva roliga upptåg, skapa 
sociala relationer och flirta. För många i den här kategorin väger 
möjligheterna tyngre än riskerna. (Jmf Demant 2007) 

I avsnittet nedan följer tre exempel på individuella berusningsberättelser 
som handlar om de motstridiga känslor som kan omge berusningen.   

 

Martin och den överkomna rädslan  

Martin är en dem som berättar att han var väldigt ”anti” till att dricka i 
början av tonåren. Att han var så kritisk till drickandet berodde bland annat 
på att han blivit avskräckt av att jämnåriga kamrater, som han säger, betedde 
sig ”dräggigt” när de drack. Martin berättar om ett specifikt tillfälle då han 
hade gått till fritidsgården och mötts av att flera av hans kompisar var 
berusade och ”låg i buskarna”.  Någon hade nästan kräkts över honom och 
han beskriver att händelsen gjorde honom väldigt skärrad. Till slut drev ändå 
nyfikenheten och viljan att skaffa sig nya erfarenheter honom till att testa. 
Ett halvt år efter händelsen vid fritidsgården drack Martin själv alkohol för 
första gången tillsammans med några vänner. Ändamålet med drickandet 
var, enligt Martin, att de skulle bli fulla, vilket de också lyckades med. Även 
om Martin beskriver berusningen som en ganska ”värdelös” upplevelse i sig, 
säger han samtidigt att det var omvälvande eftersom han vågade göra något 
som han tidigare varit rädd för. När han väl hade överkommit rädslan för att 
dricka var det bara att fortsätta. 

Moderator: Men vadå, ni umgicks inte? Ni satt bara där och ... hur då? 
Martin: Ja … nämen precis. Vi var inte där för att umgås, vi var där för att 
supa.  
Moderator: Ok, så ni satt bara och…? 
Martin: Ja, vi var mer som, nu ska vi också prova. Nu var det så här, nu 
inriktar vi oss bara på det här. Nu kör vi. Det var lite så på något sätt. Ja, så 
det slutade inget bra det heller. Men... sedan så... Först var jag väldigt emot 
det. All alkohol. Men sedan ändrades det när jag provade själv. Alltså, även 
fast det inte var bra så började jag dricka. Jag vet inte varför. Det var inte 
grupptryck heller, för jag hade stått emot grupptrycket i två år. Eh… Det var 
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mer, ’nej men jag vill prova’. Och sedan provade jag och så blev det bara att 
jag fortsatte. Jag vet inte... 
Moderator: Ja, för det är ju lite intressant. För det låter som att de 
upplevelserna när du började dricka inte var så positiva?  
Martin: Nej, alltså, det är klart, det var ju omvälvande och så men jag... När 
jag tänker tillbaka. Då tyckte jag väl kanske att det var lite positivt, för det var 
ju ballt att inte ha kontroll på något sätt. Bara göra vad som helst. Man 
ramlade ju runt och visste inte vad som hände. Då var det ju kanske ballt. Men 
nu i efterhand tänker jag att det var helt värdelöst. Men då tyckte jag på något 
sätt att det samtidigt var ett misslyckande att jag låg och spydde [nämner en 
plats] men... Det var ett misslyckande i sig, men det var inte ett misslyckande 
att jag hade druckit. Det var på något sätt som att jag övervann min rädsla för 
det. Och sedan blev det bara en vana. [Ex 29] 
  

Martins berättelse visar tydligt på de motstridiga känslor som kan finnas 
kring vad han själv kallar för en ”värdelös berusning”: Å ena sidan var det 
misslyckat att han blev så berusad att han kräktes och i den bemärkelsen var 
den kroppsliga upplevelsen obehaglig. Å andra sidan gillade han känslan av 
att förlora kontroll, av att ramla runt och inte ha koll på vad som händer.  För 
Martin finns också en stark känsla av att ha övervunnit en rädsla och tagit 
steget över till någonting nytt, som gör att situationen i stort värderas som 
positiv. Martins betoning på att det inte var grupptryck som gjorde att han 
började dricka visar även att det är viktigt för honom att presentera sig som 
en självständig person med förmåga att fatta egna beslut.  

 

Julia och frihetskänslan 

En annan situation där det sociala sammanhanget och symboliken spelar roll 
för berusningsupplevelsen berättar Julia i den äldsta omvårdnadsgruppen 
om. Julia säger att hon var hårt hållen i sitt föräldrahem och hon var 28 år 
gammal när hon drack alkohol för första gången. Vid tillfället var hon med 
en man som hon var nyförälskad i och samtidigt var hon på väg att flytta till 
Sverige från Peru. Det var alltså på många sätt en omvälvande och 
spännande situation som Julia befann sig i. Julia blev väldigt sjuk efter att 
både ha rökt cigaretter och druckit rödvin, men trots det beskriver hon 
situationen som ett fint och speciellt minne. Alkoholen och rökandet som så 
länge varit förbjudet för henne får i sammanhanget en symbolisk betydelse 
av frihet och självständighet, vilket för Julia tar över den negativa 
upplevelsen av att må dåligt.  

Julia: Ja, jag var tjugoåtta år och jag kände mig fri och jag kunde röka utan 
min pappas eller mammas tillstånd så jag drack och rökte samtidigt. Efter det 
var jag jättedålig. Jättedålig. Migrän hela dagen. Jag låg på sängen hela dagen 
med migrän och spydde och allt möjligt.  
Moderator: Ja 
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Julia: Jättejättedålig. Men jag dricker vin ibland. Rödvin bara ett glas då och 
då.  
Moderator: Vem var du med när du drack det där? Var du med vänner då 
eller? Eller var du…? 
Julia: Ja, med en speciell vän, en kille (hon skrattar)  
Moderator: En kille var du med?  
Julia: Ja 
Moderator: Ja, var det rödvin du drack? 
Julia: Ja, rödvin ja. Vi hade jätteroligt och började en kärleksromans. Det var 
jättespeciellt. [Ex 30] 
 

Hasse och den mentala avslappningen  

Det är dock inte alla intervjupersoner som upplevde den första berusningen 
som fysiskt obehaglig. Några få beskriver den som en härlig känsla. Hasse 
som är hantverkare i gruppen 44-50 år säger att hans första berusning var 
”urskön”. Hasse gick då i nionde klass och var på semester i Dalarna med 
familjen och några av deras vänner. När föräldrarna gick ut för att dansa på 
kvällen bestämmer sig Hasse och vännernas son – ”som nog inte var så 
oskyldig som jag var” – att de skulle smaka på något som föräldrarna hade 
hemma. Hasse minns inte vad de drack men han beskriver känslan av att bli 
berusad som en ”riktig kick”. Vid det här tillfället mådde han å andra sidan 
inte heller dåligt av alkoholen. När moderatorn senare frågar honom om det 
även fortsättningsvis var lika härligt att bli berusad ger han ett mer 
ambivalent svar. 

Moderator: Men fortsatte det att vara lika härligt sen då att bli full eller 
berusad eller? 
Hasse: Alltså, jag hade nog ingen bra kombination med alkoholen för jag blev 
väldigt dålig när jag drack för det mesta. Jag låg mest någonstans och 
flämtade efter luft någon timme eller två eller tre varje gång som jag festade. I 
början i varje fall. Sedan blev det ju bättre, eller ja… [Henrik och de andra i 
gruppen skrattar]. 
Moderator: Ok, men du fortsatte ändå?  
Hasse: Ja.  
Moderator: Vad var det som gjorde att du fortsatte då?  
Hasse: Det var nog berusningen från hjärnan, att jag släppte loss. Jag var väl 
lite mera hämmad i hjärnan i vanliga fall. Då kunde jag koppla loss ordentligt 
när alkoholen gick in 
Moderatorn: Men rent intellektuellt då, eller socialt, eller hur…? 
Hasse: Jaaaa, alltså, nej bara koppla av helt enkelt. Avslappning mentalt. 
Mental avslappning  
Moderatorn: Ja, så det kompenserade flämtandet? 
Hasse: Ja, det var värt det. Uppenbarligen var det de (skrattar) [Ex 31] 
 

Även Hasses känslor för berusningen är motstridiga. Han blev ofta dålig när 
han drack alkohol och låg och ”flämtade luft” på fester, men samtidigt var 
det ingenting som hindrade honom från att fortsätta dricka. Hasse beskriver 
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alltså en blandad känsla av fysiskt obehag och känslomässigt behag, där den 
positiva känsla som den mentala avslappningen ger honom överväger de 
negativa konsekvenserna. Hasses ironiska tonfall och gruppens skratt när 
han säger att detta tillstånd förbättrats med tiden, indikerar också att det i 
viss mån fortfarande är så för honom. Den fysiska och känslomässiga 
upplevelse som Hasse beskriver tycks emellertid vara bortkopplad från det 
sociala sammanhang som han befinner sig i. Även om han inte är ensam om 
att beskriva motstridiga känslor av behag och obehag i relation till berusning 
har ambivalensen i andra berättelser ofta en starkare koppling till det sociala 
sammanhanget och alkoholens symboliska betydelse.  

 

Den sociala berusningen: omhändertagande och tillit  

 

Vikten av att ha roligt  

Ett annat svar på frågan om varför så många fortsätter att berusa sig trots 
riskerna ligger i drickandets sociala betydelser. Här har kontrollförlust en 
central roll även om den beskrivs på olika sätt i olika grupper. Vissa 
berättelser handlar om en ”heroisk” berusning som bland annat innefattar 
bristande kroppkontroll (exempelvis att man kräks, ramlar eller kissar på sig) 
(Törrönen & Maunu 2009). I de flesta berättelser beskrivs dock en berusning 
med mer sociala intentioner som också förutsätter en högre grad av kontroll, 
vilket liknar det Fiona Measham (2002) kallat för en ”kontrollerad 
kontrollförlust”. Det som främst karaktäriserar dessa berättelser är 
betoningen av hur roligt det är att dricka. En del av det roliga är att 
berusningen utgör ett slags skydd som gör att man känner sig tillåten att göra 
saker som man inte hade gjort i nyktert tillstånd. Som Jorge i gruppen med 
hantverkare i tjugoårsåldern uttrycker det: ”[a]llting var ju mycket roligare 
på något sätt. Man kunde… man hade alltid en anledning att göra sådär 
dumma saker , ’näe men jag var full det var därför jag kunde göra det 
liksom’. [Ex 32] 

Liknande resonemang återfinns i grupperna med femtonåriga tjejer. 
Mimmi i Presens 3 berättar att hon inte hade tänkt börja dricka förrän hon 
var arton år, men att hon ändrade sig när hon såg hur roligt hennes 
omgivning hade med alkohol. Mimmi understryker att det verkligen är roligt 
att dricka och de andra tjejerna förklarar utifrån det att kontrollförlusten är 
en del av det som gör drickandet så roligt. Dels öppnar det upp för oanade 
situationer, dels kan man i skydd av berusningen göra saker som annars hade 
kunnat bli ifrågasatta – som att till exempel hångla med killar. I likhet med 
Martin (ex 29) i tidigare exempel kommenterar Mimmi också bristen på 
kroppskontroll.  
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Mimmi: Men det känns såhär. Oftast kan man inte riktigt kontrollera sin 
kropp, men det kan fortfarande vara kul på något sätt, att det händer saker, 
oanade saker, som man inte visste… 
Camilla: Det känns som att allt är möjligt! 
Lina: Inte sådär stelt som det kan bli annars. 
Mimmi: Precis, då kan det hända saker. Man känner också att det, jag tycker 
att det blir  roligare om man… 
Lina: Ja, men det blir  mycket roligare. 
Moderator: Du håller med Lina? 
Lina: Jaa… 
Mimmi: Man blir gladare och så vet man också att på något sätt kan man liiite  
skylla på alkoholen om något skulle hända. [Fniss] Men alla vet ju att man är 
okontrollerad. Om det skulle hända något som man verkligen ångrar så säger 
man bara ’jag var jättefull’, då fattar alla, ok, det låg något i det.  
Moderator: Jaa. Gäller det alla grejer man gör eller är det vissa grejer? 
Eva: Vissa grejer… hångla med killar. 
Moderator: Vad kan man inte skylla på spriten då? 
Elsa: Att man tog den från första början, eller… [Ex 33] 
 

Poängen med att riskera obehaget som kontrollförlusten kan innebära är 
således för de allra flesta – både män och kvinnor – möjligheterna som det 
ger i form av att knyta vänskapsband, våga flirta eller ta andra sociala 
kontakter. Berusningen innebär då också en balansgång mellan de risker och 
möjligheter som kontrollförlusten innebär, där betoningen ligger på de 
oväntade sociala möjligheter som den öppnar upp för.  

 

Omhändertagande 

En viktig aspekt av att få denna balansgång att fungera, eller kännas mindre 
riskfylld, är det omhändertagande som sker i vängruppen. En vanlig 
kommentar i både äldre och yngre grupper är att de visserligen tillhörde ett 
gäng som drack mycket, men att de också tog väl hand om varandra. I några 
fall beskrivs det som att det brukar finnas någon som är nykter som får ta 
hand om de andra, men i de flesta fall beskrivs en mer generell känsla av att 
alla tog hand om varandra. Omhändertagandet får följaktligen ett positivt 
symbolvärde som deltagarna både kan identifiera sig med och använda som 
gränsdragare gentemot andra grupper. Äldre grupper kan till exempel 
kommentera att ”ungdomen i dag” inte tar hand om varandra på det sätt de 
gjorde när de var unga.  

I Presens 3 kommer tjejerna in på ämnet genom att de pratar om sina 
hemmafester. Tjejerna anser att föräldrarna överreagerar när de oroar sig 
över hur festerna går till och Eva menar att det beror på att de tror att 
festerna ser ut som i filmen ”Hipp, hipp, hora” – ett påstående som de starkt 
dementerar. Verkligheten är inte så illa som föräldrarna tror, menar de, och 
det beror främst på att de tar så väl hand om varandra. Åtminstone brukar det 
finnas någon som är nykter med på festerna som kan ta hand om dem som 
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blir för fulla. Utdraget nedan inleds med att Eva ger en beskrivning av 
filmen.  

Eva: Ooo, hon går dit, fett okända människor, hon blir jättefull, snurrar runt i 
rummet, folk fotar henne när hon ligger där… visar trosorna … Men det är ju 
inte så. 
Camilla: Vi tar ju fortfarande väldigt bra hand om varandra.  
Eva: Jaa, vi tar ju så himla mycket hand om varandra.  
Camilla: De som är nyktra tar hand om de som har druckit.  
Eva: Å fy fan vad hemskt! [Skrattar] Är du nykter, tar du hand om mig? 
[Tjejerna talar i mun på varandra] 
Camilla: Alla känner ju varandra så bra, det är fortfarande bra stämning. 
Oftast… 
Elsa: Det är alltid någon som är nykter… För min brorsa till exempel, där är 
det ingen som… Det nämnde han för mig i alla fall när vi hade varit hos [en 
tjej i klassen], den där festen när alla grät. Då nämnde han att på deras fester 
dricker alla. Det är ingen som inte dricker och alla tar hand om sig själva. Om 
det är någon som ligger full så lämnar de den. På våra fester är det såhär, vi 
tar hand om varandra om det händer någonting. 
Lina: Man är aldrig orolig för det. [Ex 34] 
 

I likhet med flera andra berusningspositiva grupper beskrivs 
omhändertagandet som en trygghet som behövs för att kunna förlora 
kontroll, men genom att åberopa omhändertagandet kan tjejerna också 
presentera sig själva som ansvarsfulla personer. Därmed fungerar 
omhändertagandet även som ett sätt att rättfärdiga drickandet, vilket görs 
genom att Elsa drar gränser gentemot dem som inte tar hand om varandra.        

Omhändertagande får en liknande betydelse av trygghet i gruppen med 
femtonåriga tjejer i Presens 2. Tjejerna menar bland annat att de inte skulle 
dricka lika mycket om de inte hade personer runt omkring sig som de känner 
väl. De beskriver också omhändertagandet som ett slags ”kollektiv kontroll” 
där de i vängruppen har koll på varandra.  

Hanna: Men jag känner ändå att vi har en kontroll. Och om inte jag har 
kontroll, eller om inte du kanske har kontroll så [Stina: Någon annan…] har 
någon annan kontroll åt mig.  
Stina: Vi är ändå lilla gänget. [Ex 35] 
 

I den positiva betydelse som tjejerna tillskriver omhändertagandet finns en 
stark betoning av gänget och vänskapsrelationerna. På ett liknande sätt 
skapas omhändertagandet som ett positivt värde i gruppen med manliga 
lärare i åldern 40-50 år (där det också ingår en kvinna). Sara börjar på ett 
engagerat sätt att berätta om att hon i högstadiet och gymnasiet tillhörde ett 
gäng som brukade umgås på somrarna vid familjens sommarställe. Enligt 
Sara var de ett gäng som drack ganska mycket, men eftersom de tog hand 
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om varandra skapades en trygghet i gänget som bidrog till att de hade så 
roligt.73 

Sara: Men framförallt var det sommaren efter nian ute på vårt skärgårdsställe. 
Där hade jag jätteroliga sommarkompisar. Vi var världens roligaste 
sommargäng där ute och det var flera som hade äldre syskon, och de såg till 
att vi [började dricka]. En kvarting silver eller någonting sådant som vi hällde 
ner i någon läskflaska och så på med flytvästarna och så åkte vi ut i 
[moderatorn och några till skrattar] med lanternorna på. Men aldrig släppa 
någon själv. Det var en väldig trygghet kring det. Alla var liksom… Och 
några av mina kompisar hade lantställe eller har, på samma ö, så vi var vana 
vid att ta hand om varandra. Det var aldrig läskigt och det var… Det är klart 
att allting inte… är precis så där…men det var en trygg känsla. Det var inte 
obehagligt eller det var inget som gick över styr eller… Vi tog hand om 
varandra. Mhm. 
Moderator: Ja, härligt.  
Sara: Ja, det var kul, det var jätteroligt. Men det var första kontakten på egen 
hand, ja. [Ex 36] 
 

När moderatorn senare frågar Sara om hon skulle definiera gruppens 
drickande som måttligt blir hon tveksam. Det är som att omhändertagandet 
och den trygga stämningen i gänget gör att hon upplever drickandet som 
måttligt, även då de drack ganska mycket. Sara upprepar istället flera gånger 
att det fanns en juste stämning i gruppen och att de tog hand om varandra. 
Om något gick över styr fanns det alltid någon där, som hon säger. Hennes 
tvekan inför moderatorns fråga kan också tolkas som att hon förstår 
”måttlighet” som något positivt eller önskvärt och att hon därför försöker 
omdefiniera berusningsdrickandet som hennes gäng stod för genom att peka 
på omhändertagandet och gemenskapen i gruppen. 

Anders, som är med i samma lärargrupp, berättar att även han redan från 
tidig ålder var med i ett gäng som drack mycket alkohol. Anders förklarar att 
hans gäng visserligen ”spydde lite mer i dikena” som han säger, men han 
känner igen sig i Saras beskrivning om att kompisarna i gänget tog hand om 
varandra. Han menar också att drickandet blev en del i att knyta livslånga 
vänskapsband, vilket bekräftas av både Sara och Stefan.   

Anders. Men det är nog sant, inte vardagar, och jag känner igen det där med 
att vi var ett jävligt tight gäng som… vi spydde nog lite mer i dikena, men vi 
tog ju ändå alltid hand om varandra och många är jag polare med än idag. 
Sara: Ja, men så är det för mig också. Det blev ’for life’ på något sätt.  
Stefan: Men den största tiden är väl i gymnasiet. Det är där du får nya 
kompisar och går på andra fester och det är lite nya saker på gång va…så 
hänger man med …Jag tror att mycket det här med alkoholdrickandet är 
ju…kamratskapet och gängbildningen. [Ex 37] 

                                                      
73 Maria Abrahamsson modererar.   
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På samma sätt som tjejerna i femtonårsgruppen, legitimerar lärargruppen 

sitt ungdomsdrickande genom att peka på hur roligt de hade när de drack och 
hur väl de tog hand om varandra. Drickandet resulterade dessutom i att de 
skapade livslånga band med sina vänner, vilket var ett resultat av tryggheten 
och gemenskapen som skapades i vängruppen.  

Sammantaget konstrueras sammanhållning, trygghet och 
omhändertagande som viktiga och sammanhängande symboliska värden. 
Dessa är en förutsättning för att berusningen ska uppfattas som rolig och 
lustfylld, eftersom de i någon mån används för att kontrollera drickandets 
negativa effekter. Därmed kan drickandet bli en del i en positiv 
självpresentation. Genom att ta hand om andra och själva bli omhändertagna, 
visar intervjupersonerna att de kan förlora kontroll samtidigt som de tar 
ansvar och kontrollerar situationen. Det är ett sätt att säga, ”jag är någon som 
man kan lita på och jag litar även på andra”. 

Men betoningen av omhändertagandet säger också något om hur 
kontrollförlusten i sig kan vara en viktig del i hur vänskapsband knyts. Det 
är med anda ord inte bara de symboliska betydelserna som spelar roll, även 
de fysiologiska aspekterna av berusningen är viktiga då kontrollförlusten 
öppnar för en sårbarhet som krävs för att kunna bli omhändertagen. I 
begrepp som gemenskap och omhändertagande ligger således även 
betydelser av sårbarhet och tillit. Det kan helt enkelt vara svårt att bli 
omhändertagen om man inte också släpper på kontrollen.  

I några tidigare studier har det föreslagits att omhändertagande används 
som ett skydd eller en strategi för att kunna berusningsdricka (se exempelvis 
von Grieff 2008; Törrönen & Maunu 2009). Jag menar dock att man också 
kan vända på resonemanget och se den omhändertagande handlingen som 
det som skapar vänskapsband, medan berusningen snarare är ett medel som 
gör den omhändertagande handlingen möjlig. Istället för att se 
omhändertagandet som en ursäkt för att dricka, skulle man kunna se 
drickandet som en ursäkt för att skapa ett sammanhang där man kan ta hand 
om andra och själv bli omhändertagen.   

 

Grupptryck som ett uttryck för homosocialitet eller osjälvständighet 

En annan sida av de sociala aspekterna, som också används som en 
förklaring till drickandet, är grupptryck eller hetsande till att dricka. I många 
grupper nämns det i förbifarten, nästan som en självklarhet, ”ja det var väl 
grupptrycket …” medan andra har mer ingående beskrivningar av 
fenomenet. I de berusningspositiva grupperna är genus och ålder viktigt för 
den betydelse grupptrycket tillskrivs. För det första är det enbart vuxna 
personer som hävdar att de i ungdomen drack på grund av grupptryck. För 
det andra är det ett fenomen som huvudsakligen tillskrivs män. Vanligt är till 
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exempel att män förklarar det mer okontrollerade berusningsdrickandet med 
att de ville imponera på andra män, eller att man som lärarmännen i 
nedanstående citat beskriver grupptrycket som del av en allmän grabbighet; 
det vill säga som en del av ett homosocialt beteende. På samma sätt finns 
flera beskrivningar av att hetsandet lugnar ned sig när kvinnor är med. 
Hetsandet beskrivs i dessa grupper som jobbigt eller lite fånigt, men sällan 
som obehagligt. Homosocialiteten beskrivs dock inte bara som ett 
ungdomsfenomen. I likhet med lärargruppen nedan beskrivs det även vara en 
del hur vuxna män dricker.   

Jonas: Ja, jag hamnar i det där när det blir en grabbig stämning ’wooo’. Inte 
om man hamnar på en fest där det är blandat eller bland kollegor eller när det 
är damer med. Då tonar man ner sig. 
Kristian: Men grabbar ska ju… Det har alltid varit så man ska… 
Jonas: Ja, lite bröligt. 
Kristian: Ja, man ska testa den andra, kolla vem som ska gå längst, vem som 
är tuffast, vem som… Det är så jävla fånigt. [Ex 38] 
 

Det finns vissa yngre grupper med killar som identifierar sig med den typen 
av hetsande som männen ovan beskriver [exempel SHK; H20-30], men i 
tonårsgrupperna är det ingen som identifierar sig med begreppet grupptryck. 
Tvärtom understryker de att grupptryck inte är en anledning till att de 
dricker. Argumentet lyder istället att de har gjort ett eget val som baseras på 
erfarenheten att det är roligt och socialt att dricka. Martin som tidigare 
berättade att han började dricka av nyfikenhet och vilja att överkomma sin 
rädsla understryker till exempel att han hade tackat nej till alkohol så länge 
att han lika gärna hade kunnat fortsätta med det, om det inte vore så att han 
verkligen ville dricka (ex 29). På ett liknande sätt resonerar de femtonåriga 
tjejerna i Presens 3. I citatet nedan berättar de hur deras föräldrar kom på 
dem med att ha fest och att dricka alkohol. Mimmi drog då en lögn och sa till 
sin mamma att det var ”killarna från förorten” som hade kommit dit och tagit 
med sig alkohol. När föräldrarna frågade ut tjejerna om vilka som hade 
druckit var det bara Eva som erkände. Att Eva fick stå ensam med skulden 
gjorde henne så ledsen och arg att hon började gråta. Hennes ledsnad 
misstolkades dock av en förälder som trodde att hon inte vågat tacka nej till 
alkoholen, något Eva bestämt förnekar. Eva menar att händelsen istället gav 
henne en viktig insikt om hur vuxenvärldens föreställning om tonåringar 
alltid handlar om att de inte vågar säga nej, men säger hon med emfas; ”man 
vill ju dricka.” 

Eva: Men de bara; ’vilka här har druckit?’ Och jag bara… såg ingen räcka 
upp handen. Och då började jag stormgråta. Och då var [en mamma] såhär; 
’Men du måste lära dig säga nej’. Det var då jag insåg att alla vuxna säger så, 
ni måste säga nej’. Men jag ville ju inte säga... Även om killarna hade kommit 
med alkohol och bara, ’vill du dricka?’ Då blir jag lite ... Jag är ju inte svag 
som person. Om jag hade velat säga nej hade jag ju sagt det men [Flera tjejer, 
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samtidigt: Man vill ju dricka] man vill ju inte säga nej, man vill ju dricka. 
Man känner bara, det är en skön känsla. [Ex 39] 
 

De andra tjejerna stödjer Eva i hennes resonemang och ger samtidigt en 
mängd anledningar till att vilja dricka: det är en skön känsla, det är roligt, det 
händer oanade saker, och det känns som att allt är möjligt (ex 34). Dessa 
förklaringar sammanfattar också ganska väl de legitimeringar som anges av 
både äldre och yngre grupper i den berusningspositiva kategorin. Genom att 
tjejerna i likhet med Martin understryker att de har en egen vilja att dricka 
presenterar de också sig själva som självständiga personer med förmåga att 
fatta egna beslut. 
 
 
 
 

Måttlighetsberättelser 

 

Första dryckestillfället och rädslan för kontrollförlust 

 

Saskia: Nej, jag har inget minne av det. Jag försöker tänka efter men jag 
kommer inte ihåg någonting. Inte i det stadiet, det var nog längre fram 
[skratt]. Det kom senare. Jag var nog lite seg i starten tror jag. [skratt]   
Carina: Tog du igen det med råge sedan då? 
Saskia: Nej, jag har nog aldrig varit så där jätte… Nej, jag tycker inte om att 
tappa kontrollen. [Undersköterskor 34-49 år] [Ex40] 
 

Sofia: Jag skulle vilja tillägga att … och det är fortfarande viktigt. Jag lever 
med något slags… Jag får inte tappa kontrollen när jag dricker. Jag skulle dö 
om jag skämde ut mig eller sa något som jag inte har kontroll över. Så jag är 
nog ganska kontrollerad. Jag känner att ’nä nu grejar jag inte mera’, tror jag 
själv. Jo, men jag är ganska mycket sådan, jag vill ha kontroll. Och jag skulle 
tycka att det vore enormt pinsamt [fnissar] om jag gjorde bort mig. Så  
jag är nog ganska rädd, eller hämmad. Jag vill inte dricka för mycket när jag 
dricker. Dessutom får jag ont i huvudet.[Lärare 30-40] [Ex41] 
 

 
I måttlighetsberättelserna framkommer i stort sett samma beskrivningar av 
det första dryckestillfället som i de berusningspositiva berättelserna, men 
upplevelserna och händelseförloppet är annorlunda. I de måttliga 
berättelserna drack intervjupersonen försiktigt. De ”smakade lite av någon” 
eller så blev de lite ”busiga” eller fnittriga. Sofia, som i citatet ovan 
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beskriver att hon tycker att det är obehagligt att förlora kontroll, berättar 
också att hon genom sina föräldrar hade fått tag på souvenirflaskor som hon 
och några kompisar drack: ”Så då tog man några sådana. Vi tog jättelite! På 
bryggan vid en sjö. Vi var tre tjejkompisar. Det var vår alkoholdebut 
[skratt]. Då blev vi lite ´jaha det här var ju lite mysigt’.” Betoningen i 
Sofias uttalande ligger alltså på att de drack lite och att det var mysigt.  

En vanlig kommentar från intervjupersonerna är att de kände oro eller 
obehag inför både sitt eget och andras drickande. Uttryck som att det är 
viktigt att ”hålla sig innanför gränsen” eller påpekanden om att andra har 
överträtt en viss gräns, förekommer ofta, liksom att de benämner andra 
personers drickande som fjantigt, töntigt eller obehagligt. Obehaget har flera 
bottnar, men i likhet med Saskia och Sofia i citaten ovan, är det många som 
beskriver en rädsla för kontrollförlust. Att inte veta hur berusningen kommer 
att kännas, eller att ha sett andra personer bete sig på ett skrämmande sätt, är 
en källa till oro för många personer i den måttliga kategorin. Det är också 
flera som presenterar sig själva som ”nojiga” eller oroliga personer. En 
sådan oro uttrycks till exempel i gruppen med artonåriga samhällsvetartjejer. 
I den här gruppen är det även flera som kommenterar att de blivit avskräckta 
av att deras föräldrar berättat om negativa aspekter av drickandet.  

Katarina: Ja, jag drack väl också där första gången i början av nian. Då tyckte 
jag bara att det var obehagligt. Jag drack inte mycket, men alla omkring mig 
drack väldigt mycket och jag tyckte att det var obehagligt för det var verkligen 
något nytt och alla blev så förändrade. Nej jag tyckte verkligen att det var 
någonting obehagligt. Sedan drack jag inte förrän i början av ettan. Jag tyckte 
att det var... Jag gillade inte när folk blev fulla och jag var rädd för det. Det 
kändes som att man skulle bli full på tre klunkar och jag var jätterädd. 
[fnissande i gruppen] 
Ulrika: Men man hade ju ingen aning. [instämmanden] 
Katarina: Nej, jag tänkte väl att jag skulle vara försiktig och jag ville 
verkligen inte bli full. Nej det ville jag inte. [Ex 42] 
 

Precis som i de berusningspositiva grupperna finns emellertid ofta 
motstridiga känslor inför berusningen. Till skillnad från de 
berusningspositiva grupperna där förväntningarna och sammanhanget kan ge 
en positiv betydelse till en annars negativ berusningsupplevelse, skapar 
rädslan och obehaget inför andras drickande oftare negativa upplevelser för 
de måttliga drickarna. I dessa berättelser uppstår därmed en kamp mellan en 
nyfikenhet å ena sidan och en rädsla att förlora kontroll å den andra. Även 
här är de kroppsliga aspekterna viktiga då den fysiska kontrollförlusten 
uppfattas som obehaglig snarare än skön eller rolig.  

Nedan följer ett exempel från Emma som berättar hur det var när hon 
drack för första gången. Emma ingår i en grupp med lärarkvinnor i 
trettioårsåldern där majoriteten hade ett måttligt förhållningssätt till alkohol i 
tonåren. Flera av kvinnorna känner varandra väl och har gjort det sedan 
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högstadiet. Emmas beskrivning är på många sätt typisk för de måttligas 
berättelser och inrymmer flera av de teman som ofta återkommer: Hon 
tyckte att det kändes otryggt att bli berusad och väntade med att dricka tills 
hon var sjutton år gammal (vilket hon själv tyckte var länge). När hon av 
nyfikenhet till slut bestämde sig för att dricka var det därför tillsammans med 
sin äldre syster som hon kände sig trygg med. Hon upplevde också att det 
fanns ett starkt tryck på att ungdomar skulle dricka. I likhet med flera andra i 
den här kategorin blev det måttliga/nyktra förhållningssättet därmed en 
revolt mot vad hon uppfattade som en tvingande ungdomsnorm.74  

Emma: Ja, jag har avstått från alkohol ganska länge, från och till kan man 
säga. Från hela högstadiet så var det tvärnej, ungefär. Det var väl någon sorts 
revolt mot själva... Jag upplevde alkohol som grupptryck. Att man ska göra 
det för att alla andra gör det. Därför var det som att, då ska jag inte göra det. 
För jag tyckte på något sätt att det var löjligt att bara följa strömmen för att; 
’nu ska man vara häftig, nu ska man dricka alkohol’, och då tyckte jag bara 
att… näe. Sedan var jag nog i och för sig rätt utanför också så det var … 
mycket var liksom självvalt; ’Nej, jag tar avstånd från allt… allt det där’. Men 
sedan när jag var sjutton. Ja, jag minns faktiskt första gången jag blev full. 
[fniss] Det var när jag var sjutton, när jag var i Paris tillsammans med min 
syster. Och där är det i och för sig lättare att få tag på alkohol så det bara blev 
så. Tyckte väl jag att det var [fniss] tryggt när man var med syrran, så jag bara 
blev… full. Och så...[Tar hand om dig]. Ja men precis. […]För jag har alltid 
tyckt att det verkade lite otryggt att bli full. Så då ville jag väl testa det så att 
säga [fniss]. Men sedan var det ändå så att senare under gymnasiet så var 
det… vart det nykterist igen. Återigen en känsla av att, ’äh men så roligt är det 
väl ändå inte’. Så att, jag har haft mina perioder av nykterism [fniss], men så 
har jag kunnat börja dricka igen.[Ex 43] 
 

 
När en av de andra kvinnorna i gruppen frågar Emma varför hon sedan 
fortsatte att vara nykter i perioder, återkommer Emma till dessa båda 
förklaringar: Hon tycker att det känns otryggt att förlora kontroll och hon vill 
känna att hon kan undkomma grupptrycket.  

Även om rädslan att förlora kontroll är gemensam för de måttliga 
berättelserna finns det skillnader i vad det betyder. Kontrollförlusten kan 
handla om allt från att bli ”redlös” eller få minnesluckor, till en mer generell 
rädsla för att göra bort sig eller för att säga saker som man inte har kontroll 
över. I vissa fall finns följaktligen en implicit acceptans av en mer 
”kontrollerad kontrollförlust” som liknar det sociala drickande som återges i 

                                                      
74 Precis som de berusningspositiva personerna kan förhålla sig skämtsamt till sitt 
berusningsbeteende (till exempel när de säger att de blev så berusade att de kräktes och 
däckade och sedan ändå gav sig på det igen) finns det ofta också ironi och självdistans i de 
modestas beskrivningar av sig själva som nojiga eller oroliga, vilket även Emmas fnissande i 
citatet visar. 
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många av de berusningspositivas berättelser. Den avgörande skillnaden 
mellan kategorierna ligger i hur behovet av kontroll (och oron för att förlora 
den) ständigt poängteras i de måttliga berättelserna. I den mån berusning 
förekommer betraktas den sällan som något som leder till positiva saker och 
det beskrivs aldrig som ett ändamål i sig. Istället poängteras ofta smak och 
kvalitet, samt att dricka i rätt sammanhang, till exempel för att det är mysigt 
och trevligt i samband med en middag eller ”hemmachill” [Presens 3; 
Presens 8].  

Det är dock inte alla grupper som poängterar smak och kvalitet. Till 
exempel beskriver tjejerna från Presens 1 andra erfarenheter och perspektiv 
än samhällsvetartjejerna och tjejerna i Presens 8 gör. När vi frågar Presens 1 
om deras egna upplevelser av alkohol är de mycket fåordiga, men en av 
tjejerna, Rolla, medger att hon har druckit vid något tillfälle. Rolla säger att 
det var äckligt men också ”kändes lite coolt”. I den här gruppen finns inga 
beskrivningar av barskåp, eller hemmamiddagar där man dricker för att det 
är lite mysigt. När vi frågar dem var de dricker säger Rolla istället ”bakom 
ett dagis”. Att sitta ute i en park eller bakom en skola eller ett dagis och 
dricka är dock något som de i Presens 8 tycker är ”uffigt”; det vill säga, ett 
tecken på låg klass eller dålig smak. I den bemärkelsen finns det alltså också 
skillnader i förhållningssätt till måttlighet som kan handla om 
klasstillhörighet och den omgivande miljön. 

 
 

Risken att bli den omhändertagande 

I likhet med de berusningspositiva grupperna är omhändertagande ett 
ständigt återkommande ämne i de måttligt drickande grupperna, men 
företeelsen har en annan betydelse. I dessa grupper framställs 
omhändertagande framförallt som en risk. Eftersom de själva är nyktra 
upplever de att det faller på deras lott att ta hand om dem som är berusade. 
Omhändertagande är därmed en negativ konsekvens av andras drickande. 
Risken för att bli den omhändertagande kan förklara varför det är så många 
av de måttliga intervjupersonerna som i likhet med Lotta och Riita i citaten 
nedan berättar att de blev avskräcka av andra personers drickande. I Riitas 
fall handlar det om att hon tycker att de som drack var fåniga eller fjantiga, 
medan Lotta beskriver sig som en av dem som tog hand om tjejkompisar 
som låg och kräktes på toaletten. Lotta ser sig med andra ord som tillhörande 
en kategori av omhändertagare.  

Riita: Jag kom ihåg att det var några tjejer som blev jättefnittriga, höll på och 
fjantade sig. Jag tänkte att de var jättelarviga. [skratt] 
Lotta: Jag tillhörde de på högstadietiden, när det började drickas på 
klassfester, som tog hand om. Framför allt tjejer. Tjejkompisar som låg och 
kräktes på toaletten. Man höll undan håret och tog hand om dem. Men jag kan 
ha druckit alltså… Jag drack säkert men inte i de mängderna. Ett glas öl eller 



 

 136

något sånt. Men det var avskräckande att se de här tjejerna som gick över 
gränsen. Det kändes som, nej det funkade inte. [Lärare 48-73] [Ex 44] 
 

En liknande oro uttrycks av de femtonåriga tjejerna i Presens 8. Alicia är en 
av dem som beskriver sig själv som en ”nojig” person och hon säger också 
att hon blir orolig när någon dricker för mycket i hennes närhet. I Alicias fall 
är det inte i första hand berusningen som gör henne skrämd, utan snarare det 
att hon ska behöva ta hand om någon som är för berusad. Dessutom vill hon 
inte att föräldrarna ska bli inblandade. Alicia säger att hon inte har erfarenhet 
av att ta hand om sina närmaste vänner, men det händer att hon får ta hand 
om personer som hon inte känner, Christina och Lena känner igen sig i 
Alicias beskrivning och förklarar omhändertagandet som en 
personlighetsfråga.  

Moderator: Men det du är rädd för då är just att föräldrarna ska komma på 
dig? 
Alicia: Ja, eller att någon ska bli för full, att man tappar kontrollen. För vi har 
aldrig, alltså våra närmaste kompisar. Jag har aldrig stått och hjälpt någon spy. 
Eller jag tror inte det. Däremot när man har varit på fester så är det någon man 
inte känner överhuvudtaget som ligger inne på toan. Så blir det jag som står 
där och bara, ’kan du ta hand om din kompis här?’ Så går de in och bara, ’fy 
fan’ och går därifrån. Så blir det att man blir fast där. Man blir den som tar 
hand om folk.  
Moderator: Känner ni igen det där? Har ni..? 
Christina: Jo, det gör jag. Det är väl en personlighetsgrej, att man tar hand om 
folk. Jag känner också så. Jag kan inte lämna någon som ligger där. Då måste 
man ju hjälpa.  
Moderator: Varför blir det så då? 
Christina: Jag vet inte, man kanske… 
Lena: Alldeles för ansvarsfull. [skrattar] [Ex 45] 
 

Ansvarskänsla och omhändertagande är följaktligen värden som kopplas 
samman med en positiv självpresentation även i de måttliga grupperna. Till 
skillnad från hur omhändertagandet beskrevs som ett uttryck för trygghet 
och delaktighet i vängruppen i de berusningspositiva berättelserna, handlar 
det i de här fallen snarare om att begränsa eller kontrollera skadeeffekterna 
av andra personers drickande. Eftersom de måttligt drickande personerna 
inte delar berusningsdrickarnas gemensamma syfte (kontrollförlust), skapar 
den omhändertagande handlingen snarare en känsla av utanförskap än 
gemenskap. Omhändertagandet kan i det avseendet gränsa till en 
kontrollerande handling, vilket även är en koppling som Alicia gör senare i 
intervjun. I samband med att tjejerna pratar om var gränserna för berusning 
går (tjejerna säger tidigare att gränsen går när man förlorat självkontroll och 
ligger och kräks på toaletten) sammankopplar hon sitt eget kontrollbehov 
med behovet att ta hand om berusade personer.  
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Alicia: Just som det blir när man hjälper folk och så… Då blir det såhär… Nu 
låter det som att det enda jag gör på fester är att kolla till mina kompisar, det 
är inte så, det blir bara automatiskt. 
Christina: Man tar en vända runt. [skrattar] 
Alicia: Nä, men man pratar med någon. Så om någon säger så här, ’fy fan vad 
jag mår illa’, så bara, ’sätt dig ute och ta det lugnt. Ska du ha en frukt?’ Man 
gör det automatiskt. Om man då själv… Det är ju någon form av kontroll att 
göra så. Då tycker jag det känns jobbigt att tappa kontrollen själv. [Ex 46] 
 

Grupptryck och motståndet mot att vara ”mainstream” 

Föga förvånande skiljer sig också betydelsen av grupptryck mellan måttliga 
och berusningspositiva grupper. För det första tycks det i de måttliga 
grupperna råda konsensus om att grupptryck är vanligt förekommande, och 
för det andra anges det ofta som en anledning till att tacka nej till alkohol. 
Nykterheten beskrivs då, som i Emmas fall (ex 43) närmast som en rebellisk 
handling – som en protest mot att vara mainstream. Det är däremot få som 
anger oviljan att följa grupptrycket som ensam anledning till att välja bort 
alkohol eller dricka måttligt, motivet är nästan alltid sammankopplat med 
obehaget inför kontrollförlusten. Även om många menar att de själva känt 
sig pressade att dricka, anges grupptrycket oftare vara en orsak till andra 
personers drickande. En likhet mellan berusningspositiva och måttliga 
grupper är dock att grupptrycket huvudsakligen tillskrivs killar eller män. 

I tonårsgrupperna beskrivs grupptrycket främst som ett ifrågasättande från 
omgivningen till ställningstagandet att inte dricka så mycket. 
Intervjupersonerna uppger att det är frustrerande att alltid behöva ge en 
anledning till att inte vilja dricka och menar att de uppfattas som tråkiga när 
de säger nej. Ifrågasättandet betonas särskilt av Maryam, som av religiösa 
skäl aldrig dricker alkohol. 

En intervjuperson som berättar att han ofta blivit hårt pressad att dricka är 
Magnus, en lärare i trettioårsåldern och en av de få män som uppger att han 
inte dricker alls. Magnus är en lång och vältränad man och kanske är det 
därför som hans nykterhet uppfattas som så provocerande att han till och 
med fått erfara att övertalningsförsöken gått över i handgemäng. I Magnus 
fall handlar grupptryck således inte om någon smågruffig manlighet eller 
kärvänligt hetsande i syfte att skapa vänskapsband. Homosocialiteten är 
något obehagligt och påträngande som får både sociala och fysiska 
konsekvenser. Magnus betonar att han bara umgås med ett fåtal personer 
som han känner väl och som accepterar att han inte dricker, bland dem de 
andra killarna i fokusgruppen. Betoningen av att han har en liten 
umgängeskrets visar att erfarenheterna av människor som accepterar hans 
nykterhet är begränsad. Magnus berättelse visar därmed också hur drickande 
kan vara en betydelsefull del av maskulinitetsskapande, som det kan få 
sociala konsekvenser att bryta mot.  
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Moderator: Men hur gick det till då? Vad är det de försökte övertala dig om?  
Magnus: Nej, dels att det är ju jättegott och man missade ju jättemycket i 
livet, oj. Och däremellan så kunde det bli mer handgripligt typ: jo, det ska du! 
[någon skrattar] 
Moderator: Jaha 
Magnus: Varsågod det är jättegott! Jo, det ska du! Sen tror jag… ja så jag ju 
fått öl hällt på mig en gång vill jag minnas. Ja fast då vart det ju handgripligt 
också. Då vart vi alldeles osams, det var ju jobbigt.  
Moderator: Men hur gick det till då? 
Magnus: Ja det var ett sånt där klasskalas och ja, var det väl nån där som… 
Det var väl halv fyra eller nåt på natten i nån badtunna vill jag minnas. Dom 
hade druckit på tok för lite vatten och på tok för mycket öl så det vart lite 
jobbigt där. Då var han tvungen och typ, ja jag vet inte …hälla sin öl på mig 
och då började vi väl slåss lite där.  
Jonatan: Alltså hällde han öl på dig? 
Magnus: Nej, men annars, har det väl inte varit så farligt utan det har gått 
ganska bra. Jag har ju inte så stor umgängeskrets så dom brukar vara ganska 
accepterande. [Skratt från annan deltagare] Dom få jag har valt ut. [Ex 47] 
 
 

I likhet med omhändertagande är grupptryck således ett begrepp som fylls 
med olika betydelser i de berusningspositiva och de måttligt drickande 
grupperna. Skillnaden är dock tydligast i tonårsgrupperna. Inom båda 
kategorier tar de starkt avstånd från företeelsen genom att hävda 
självständighet och förmåga att fatta egna beslut, men medan de 
berusningspositiva grupperna dementerar det (underliggande) påståendet att 
de skulle vara påverkade av ett grupptryck – alternativt förnekar dess 
existens – anger de måttliga grupperna grupptrycket som en anledning till att 
avstå från alkohol. Avståndstagandet mot grupptryck används följaktligen i 
båda grupperna som en del av en positiv självpresentation och som en 
gränsdragare gentemot andra som anses vara osjälvständiga eller 
lättpåverkade.  

Generationsskillnaden inom den berusningspositiva kategorin skulle 
kunna tolkas som att grupptryck eller kollektivitet var ett mer godtagbart 
argument under de äldre gruppernas ungdomstid, men beror troligtvis 
snarare på att behovet av att hävda självständighet minskar med åldern; det 
vill säga, att det är mer accepterat att säga att man var osjälvständig som 
tonåring när man har några års distans till den tiden.  
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Ungdomen som en särskild period 

[M]en det var ju... inte det här att det smakade gott eller så, nej fy vad äckligt 
det var i alla fall! Men det var en rit runt det här. Nu är vi tonåringar och nu är 
det detta här som hör till. [Ingalill. Lärare 49-65 år] [Ex 48] 
 

Ett underliggande tema som framkommer i både berusningspositiva och 
måttliga berättelser är uppfattningen att ungdomen är en särskild period, som 
innefattar en viss typ av beteenden, motiv och behov. En aspekt av detta 
tema är talet om ungdomen, vilket yttrar sig på olika sätt i intervjuerna. 
Framförallt har ungdomen blivit värre på olika sätt. De dricker mer och i 
lägre åldrar, de berusar sig på ett mer riskfyllt sätt, eller så använder de 
droger i mycket större utsträckning. Värt att notera är att intervjupersonernas 
ålder inte har särskilt stor betydelse i sammanhanget, även i tonårsgrupperna 
finns de som förfasar sig över hur personer som är yngre än de själva dricker 
”nu för tiden” eller över att det till exempel blivit så vanligt med 
smuggelsprit. De som oroar sig mest över ungdomens beteenden är heller 
inte alltid de måttligt drickande grupperna utan lika ofta berusningspositiva 
grupper. Det finns emellertid några grupper som menar att det knappast kan 
vara så illa idag som det var när de var unga. Framförallt gäller det den 
äldsta lärarinnegruppen som berättar om hur vilt det gick till på deras 
”hippor”, samt i den äldsta gruppen med hantverkarmän som berättar om hur 
mycket det tidigare dracks i vissa manliga arbetarklassmiljöer.  

En annan aspekt av ungdomstemat visar sig genom en del (förgivettagna) 
antaganden om vad det innebär att vara ungdom. I synnerhet framkommer en 
förväntan om att man som ungdom ska dricka alkohol, samt en acceptans för 
en gränsöverskridande berusning. I linje med det som framkom i tidigare 
avsnitt hanteras dessa förväntningar på olika sätt i grupperna. Precis som 
Ingalill uttrycker i citatet ovan menar deltagarna i vissa grupper att det finns 
en pressande ungdomsnorm som man antingen underordnar sig eller 
protesterar mot (underordnar sig i äldre berusningspositiva grupper och 
protesterar mot i måttligt drickande grupper). I den mån normen 
uppmärksammas i de berusningspositiva grupperna betraktas den dock 
snarare som något positivt. Som en del av det som driver en att vara nyfiken 
och testande och som skapar samhörighet och gemenskap med andra. I den 
bemärkelsen kan ungdomen även vara ett ideal som intervjupersonerna 
identifierar sig med.  
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Den kreativa, modiga och testande ungdomen  

Gruppen med fyrtioåriga lärarmän är ett exempel på en berusningspositiv 
grupp som ger uttryck för tanken om att drickandet tillhör ungdomsperioden. 
De ser även drickandet som en essentiell del av ungdomars utveckling. 
Lärarna undervisar både i teoretiska och estetiska ämnen, de har en bokcirkel 
tillsammans och känner varandra väl. Det är en diskussionsglad grupp som 
skojar mycket och som ofta är sarkastiska och provokativa mot varandra. 
När samtalet börjar har de fått titta på en bild av en grupp unga människor 
som har en picknick där alkohol inte finns med [bild nr 4, se Appendix nr 2]. 
Männen benämner situationen som städad och Jonas säger att han tror att 
personerna på bilden är frireligiösa eftersom det måste finnas en anledning 
till att de är nyktra. Jonas uttalande genererar en lång diskussion om hur 
männen tänker om nyktra sammanhang, vilka de bland annat benämner som 
”händelselösa” och ”asexuella”. 

Jonas: Men är det inte såhär att på de där festerna är det oftast trevligt och 
gemytligt, men det är kanske inte så kul. 
Kristian: Det händer inte ett skit. 
Jonas: Som att sitta och fika på jobbet en fredagseftermiddag. 
Kristian: En hög med nykterister i samma rum, det känns som en asexuell 
situation. Här blir inga barn gjorda och så kan man hårdra det till att här kan 
man inte ragga på någon. Men också rent generellt. Här blir verkligen inga 
barn gjorda, intellektuellt eller vad som helst, för de har en dogm som styr 
dem. [Ex 49] 
 

Lärarmännen associerar drickande med egenskaper som kreativitet och 
nyfikenhet (i motsats till asexuellt och händelselöst) och det är också 
avsaknaden av dessa egenskaper som gör att de blir provocerade av 
nykterister, menar de. I likhet med vad Martin beskrev i tidigare exempel (ex 
29), ligger värdet av att dricka inte i själva konsumerandet, utan i modet och 
drivet som gör att människor vågar testa gränser och prova nya saker. Därför 
betraktar de både drickande och rökande som viktiga delar av att vara ung. I 
den bemärkelsen uppfattar de inte heller grupptrycket, eller pressen att 
dricka, som någonting negativt, utan snarare som en del av det som driver 
människor till att utvecklas.  

I citatet nedan utgår moderatorns fråga från det pågående samtalet om vad 
som gör nykterheten så provocerande. Jonas och Kristian är de som driver 
diskussionen, men de andra männen hummar med och skrattar åt 
resonemangen. 

Moderator: Är det också någonting, som du sa, det här med det 
intellektuella… att det inte blir några barn gjorda någonstans?  
Jonas: Folk som lever, alltså som i vårt samhälle väljer att leva nyktert, är 
kanske inte de mest kreativa och roliga människorna. Det är som att det 
brukade vara roligast i rökrummet, på den tiden det fanns några. Då tänker 
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man att ’varför är de roligaste människorna rökare?’ Jo, för att de är nyfikna. 
Någonstans så … Måste prova röka! När man är fjorton år ska man fan i mig 
prova att röka och det är ett stigmata som sitter kvar hela livet. Man blir aldrig 
av med den där cigaretten när man väl gett sig på den. Det är nyfikenheten 
som… Igen, därför är det roligare i rökrummet än med de här som aldrig; ’ja, 
röka? Ja, varför det?’ 
Moderator: Du menar att det är nyfikenheten som driver, inte att det är ett sätt 
att rättfärdiga sitt rökande? Att rökare är roligare…? 
Jonas: Alltså, med tanke på att jag var ute och rökte nu kan jag säga att jag är 
partisk. [skrattar] Det var skitkul där ute. Nä, men jag sa att det var ett 
stigmata som sitter kvar. Jag säger inte att jag är rolig nu, men jag kanske var 
rolig som försökte från början och har fått kämpa lite. Kämpa för att få ut från 
Bolaget. Nu för tiden får ju ungar kämpa för att få cigg också. Jag kunde ju 
faktiskt gå och köpa cigg när jag var fjorton.  
Kristian: Om man kollar på barn. Det är ju de som är lite modiga och kaxiga 
och gör de här crazy grejerna, precis som vi. När man var i den åldern så ville 
man… Det kändes som att, jävlar, man måste göra ju! Jag har inte provat att 
röka än. Så kände man att man låg efter de som hade gjort det. Och det var där 
det hände någonting. Det var där man skulle vara.[Ex 50] 
 

Samtalet fortsätter länge på det här temat och Kristian återkommer till att 
han har kvar en del av attityden han hade som tonåring, det vill säga, att de 
som inte dricker är ocoola och tråkiga personer. Den nyfikenhet, kreativitet 
och mod som männen tillskriver tonårsdrickandet är därmed inte bara en 
berättelse om hur de var som ungdomar, det är värden de identifierar sig med 
som vuxna. Det är också en identifiering som de delar med flera 
berusningspositiva tonåringar. 

 

Tonårsstereotypen som plattform för (dis) identifiering och motstånd  

Även i tonårsgrupperna talar intervjupersonerna om ungdomen eller tonåren 
som en särskild kategori eller livsperiod. Dels har de ofta en reflexiv syn på 
sig själva som just ”ungdomar” och kan resonera och skoja om de 
förväntningar och dispenser som det innebär. Dels använder de begreppet 
som ett symbolvärde, vilket de antingen identifierar sig med eller tar avstånd 
ifrån. I följande avsnitt kommer jag att ge exempel från två grupper med 
femtonåriga tjejer; Presens 2 och Presens 8. Tjejerna går på olika skolor och 
kommer från det som i Presensstudien refererats till som typ 1- och typ 2- 
områden, det vill säga områden med låg eller genomsnittlig social tyngd. 
Trots att tjejerna kommer från olika områden och inte är bekanta, är det som 
om de befann sig i en osynlig dialog med varandra. Den här dialogen visar 
sig bland annat genom de sätt som de positionerar sig själva i förhållande till 
alkohol och kategorin tonåring, men också genom hur de drar symboliska 
gränser gentemot andra tonårstjejer. I båda grupperna använder de sig 
explicit av begreppet ungdom för att rättfärdiga sina positioner som antingen 
berusningspositiva eller måttliga drickare. I båda grupperna framställer de 
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också sig själva som mogna och självständiga personer, vilket dock får olika 
betydelser i relation till drickandet. 

Det första exemplet kommer från Presens 2 där majoriteten av tjejerna 
kan kategoriseras som berusningspositiva. Tjejerna i den här gruppen är 
emellertid inte helt samstämmiga och intervjun är präglad av de 
förhandlingar som pågår mellan dem. När samtalet i gruppen kommit igång 
är de livliga och pratar ofta i munnen på varandra, men i början av intervjun 
är några av dem mer avvaktande. Framförallt gäller det Stina som efter att 
intervjun pågått ett tag säger att hon tycker att det är pinsamt att prata med 
oss om alkohol eftersom de egentligen är för unga för att dricka. Stina säger 
också att hon tror att vi ska se på dem som ”små skitungar” om de berättar 
för oss hur mycket de dricker. Efter att vi pratat om saken en stund och vi 
förklarat att syftet med studien är att ta del av deras erfarenheter, inte att 
döma dem på grund av dem, och efter att vi ytterligare en gång givit 
försäkran om att deras berättelser inte kommer att föras vidare till föräldrar 
eller lärare, känner sig Stina bekväm med att prata.75 Under resten av 
intervjun är det sedan Stina tillsammans med Hanna som är den mest 
drivande i diskussionerna. Båda tjejerna kan i sammanhanget ses som 
erfarna alkoholdrickare, men medan Hanna för det mesta vill leda in 
samtalet på positiva aspekter av att dricka intar Stina en mer kritisk, om än 
ambivalent, inställning. 

Nedanstående intervjusekvens är hämtat från slutet av intervjun då 
tjejerna börjat resonera kring vilka personer de tror riskerar att få 
alkoholproblem. Tjejerna lägger fram olika anledningar; att man inte 
”mognar” och fortsätter dricka som om man vore tonåring även när man är 
vuxen, att man får dricka alkohol för sina föräldrar eller med sina föräldrar 
när man är tonåring, eller att man dricker alkohol för att döva sina problem. 
Till sist säger Stina att hon tror att alla människor riskerar att bli alkoholister. 
Här bryter emellertid Hanna in och försöker vända samtalet bort från 
problemperspektivet genom att peka på att det är roligt att dricka alkohol, 
och dessutom ”tillhör det ungdomen”.  

Stina: Men jag tror alla riskerar att bli det. 
Hanna: Men det tillhör ändå ungdomen på ett sätt… alltså, tonåren. Det känns 
som att det finns vissa som bara inte har…’no life’. De bara pluggar hela 
tiden. 
Marlene: De kommer att ta igen allt det när de är stora. Det känns som att de 
kommer att vara senare… 
Hanna: Jaa, de… De missar ändå… Alltså vi har ju haft väldigt kul också. 

                                                      
75 Etiska regler om frivillighet och sekretess gicks alltid igenom i början av intervjun och. 
Deltagarna fick också ett papper med mailadress och telefonnummer till moderatorer och 
projektledare delades ut ifall deltagarnade i efterhand skulle ha frågor eller tveksamheter 
kring sitt deltagande.  
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Elsa: Alltså, man behöver det här. Alla ungdomar behöver det här. 
Hanna: Jaa, vi har ju kul. 
Stina: Fast man behöver ju inte dricka, man kan ju gå på fest utan att dricka 
också. 
Elsa: Jaa, sådär gjorde jag ju hela sommaren. 
Hanna: Men om ingen skulle dricka, då skulle det inte bli samma sociala… 
Marlene: Mmm, nä… 
Hanna: Det är ju inte bara dåligt som kommer med alkohol utan… 
Stina: Men jag väljer att vara lite omogen nu för då kan jag ju… Förstår ni hur 
jag menar? Jag vet att det kanske inte är så bra att dricka men… 
Marlene: Men man ska passa på nu när… 
Stina: Ja, precis, jag är så ung att jag kan skita i det. Alltså jag behöver ju inte 
bry mig. Så länge jag klarar mina betyg. 
Elsa: Det är inte så att man får tillbaka de här dagarna. 
Marlene: Nä… 
Elsa: Och när man är äldre så måste man ta tag i jobbet och allting. Det är ju 
inte så att man kan vara ute och festa. Man måste ha pengar för annat, [Hanna: 
Det är nu man har chansen att vara omogen] maten, lägenheten. Nu när man 
ändå bor hos sina föräldrar och får sin veckopeng, eller vad fan…[Ex 51]  

 
Den övergripande argumentationslinjen som först presenteras av Hanna är 
att det ”tillhör ungdomen” att dricka alkohol. Samtidigt som Hanna lägger 
fram sitt argument skiftar hon fokus bort från sitt eget drickande till dem 
som inte dricker – ”de som bara pluggar” – och som enligt henne inte har 
något liv. Hanna ändrar på så sätt innehållet i diskussionen från att handla 
om riskerna med hennes eget drickande till att handla om riskerna med att 
inte dricka. Därmed förlägger hon också det potentiella problemet hos någon 
annan än sig själv och definierar om situationen så att hon kan presentera sig 
själv och gruppens drickande som positivt istället för problematiskt. Tjejerna 
förstärker gemensamt argumentet genom att också lyfta fram hur roligt de 
har när de dricker och menar att det till och med är ett behov som alla 
ungdomar har.  

Stina är emellertid inte helt övertygad och svänger fram och tillbaka i sin 
argumentation. Å ena sidan vet hon att hon inte får eller bör dricka (och 
kanske vill hon visa för moderatorerna att hon tar den vetskapen på allvar) 
men å andra sidan tycker hon att det är lustfyllt och socialt att dricka och vill 
bekräfta det för sina vänner i gruppen. Stina löser den här konflikten genom 
att säga att hon väljer att vara omogen. Samtidigt understryker hon att hon 
vet att det inte är bra att dricka. Genom att peka på att hon gjort ett medvetet 
val kan hon presentera sig själv som självständig, mogen och med egen 
agens. Det är medvetenheten och förmågan att reflektera över sin omognad 
som gör henne mogen. Tillsammans enas gruppen till sist om att ungdomen 
är en speciell och begränsad period som inbegriper tillåtandet av en 
ansvarslöshet som det gäller att ta vara på innan det är dags att ta del av 
vuxenlivets plikter. Som Hanna uttrycker saken ”det är nu jag har chansen 
att vara omogen”. Därmed väjer de också för paradoxen i att deras låga 
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ålder både är anledningen till att de inte får dricka och anledningen till att de 
enligt dem själva bör dricka. Förutom att tjejerna har enats om att ungdomen 
är en avgränsad och speciell period har de också enats om att det är roligt att 
dricka alkohol och även formulerat det som ett viktigt värde. Därmed kan de 
använda det som en symbolisk gräns gentemot andra som inte dricker – de 
som bara pluggar.  

Begreppet mognad har dock ännu inte fått en helt stabil betydelse. Att 
vara medvetet omogen tycks helt enkel inte vara ett tillfredsställande sätt att 
presentera sig själv på och diskussionen slutar därmed inte här. Istället 
fortsätter Hanna med att peka på hur ungdomar alltid har druckit och tar upp 
sin egen mamma som exempel. Enligt Hanna har det gått bra för mamman 
som dricker måttligt idag trots att hon drack mycket som ung. Med hjälp av 
Hannas kommentar flyttar gruppen återigen över diskussionen till att 
definiera icke - drickarna som det verkliga problemet. De lyfter även fram en 
klasskamrat som ett exempel på det.  

Hanna: Jag tror att det har varit såhär länge, att folk dricker. Min mamma 
drack jättemycket när hon var ung, när hon hällde i sig tre vinflaskor på en 
kväll. Det slutade väl inte så bra men alltså, hon jobbar bra, allt är bra. Hon 
dricker nästan inte alls. Jag tror att de här som inte kommer att dricka… Jag 
tror att vissa kommer bli väldigt nyfikna. 
Marlene: Malin, hon sitter hemma och pluggar, pluggar, pluggar och får inte 
gå ut för att göra grejer. När hon blir äldre och mår dåligt tänker hon säkert 
testa för att hon aldrig har testat innan och då är det är större risk att hon blir 
beroende av det och blir alkoholist. 
Stina: Eller så är hon en sådan som aldrig kommer att testa. 
Marlene: Man ska ändå testa saker.   
Hanna: Jag tror att nyfikenheten är ett större problem. Det är farligare med 
nyfikenhet. Nyfikenhet för att prova droger, prova saker, göra saker… Men 
jag tror ändå att nyfikenheten behövs… men ju tidigare man lär sig 
kontrollera saker… Jag vill inte säga att man ska börja dricka när man är tolv, 
elva år… 
Elsa: Alltså, om man vet att man är mogen och får hjälp…[Ex 52] 
 

I likhet med hur de fyrtioåriga lärarmännen argumenterade i tidigare avsnitt, 
menar tjejerna att det kan vara ett större problem att inte ha druckit alkohol 
som tonåring än att ha gjort det. Att dricka alkohol som tonåring kan till och 
med vara en förutsättning för att bli en fungerande vuxen och undvika 
framtida alkoholproblem. Att testa beskrivs därmed som en del av en 
mognadsprocess som i sin tur innebär att lära sig att kontrollera alkohol. 
Betydelsen av mognad blir en fråga om hur man hanterar alkohol och inte en 
fråga om att avstå. Genom att koppla samman begrepp som nyfikenhet, 
kontroll och drickande med mognadsprocessen, presenterar tjejerna inte bara 
sig själva som mogna – drickandet är det som gör dem mogna. På det sättet 
kan de också rättfärdiga sitt drickande och framställa det som 
oproblematiskt.  
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Det är dock inte alla grupper med femtonåriga tjejer som identifierar sig 
med drickande och mognad på det här sättet. Tjejerna i Presens 8 dricker 
alkohol ibland, men i likhet med flera andra måttligt drickande grupper anser 
de att berusningsdrickande är patetiskt och vill helst dricka så svaga drycker 
som möjligt för att behålla kontroll. Den ideala dryckessituationen beskriver 
de som att grilla eller sitta på en brygga med en cider i handen. Även i den 
här gruppen känner tjejerna varandra väl, men samtalet präglas inte lika 
mycket av förhandlingar som det gjorde i föregående grupp. Detta kan delvis 
bero på att sammansättningen i gruppen är mer homogen i den bemärkelsen 
att tjejernas förhållningsätt till alkohol är mer lika än i Presens 2. Men det 
kan också ha att göra med att de inte upplever att de behöver försvara sina 
positioner som måttliga drickare på samma sätt som de berusningspositiva 
tonåringarna behöver göra, då måttlighet är en mer önskvärd position för 
ungdomar bland vuxna (vilka moderatorerna representerar).  

Tjejerna berättar först att de länge var ”anti” till att dricka alkohol. De 
ville helt enkelt inte vara som de andra. I utdraget nedan ger tjejerna även 
uttryck för en implicit förståelse av att personer i andra grupper pressar 
varandra till att dricka. Även om tjejerna själva dricker lite grand 
understryker de att det är ett helt eget val som är grundat på nyfikenhet och 
inte på press från kamrater. Därmed lyfter de fram individualitet och 
självständighet som viktiga symboliska värden, vilka de också använder för 
att skilja ut sig från andra grupper som inte har gjort samma självständiga 
val som de. Ungdomar som berusar sig är enligt deras mening offer för 
grupptryck.            

Alicia: Vårt gäng, vi har aldrig varit så… Vi var lite anti det där först. 
[Christina: Mmm…] Då var det ’nä, det där vill vi inte hålla på med’. Men då 
blev det snarare, istället för som de andra som sitter där och dricker och låtsas 
som att de dricker jättemycket så satt vi där och bara ’nä, vi dricker inte’. 
Sedan smakade man lite bara för att man ville, för att man blev lite nyfiken. 
Sedan bara ’ nej, usch, det är fel att dricka’, och sedan så smakade man lite 
till. Så det blev aldrig den där pressen att man skulle supa. 
Christina: Det var ens eget val.   
Lisa: Precis, vi har ju aldrig pressat varandra på det sättet, vi som grupp. Det 
har aldrig varit så. Det har alltid varit ett individuellt val… Om man vill eller 
inte.[Ex 53] 
 

Senare säger Alicia också att hon inte tror att de som blir jättefulla blir det 
självmant, och ger ett exempel på en tjej i klassen som var nära att hamna på 
Maria Pol vid ett tillfälle. I likhet med tjejerna i Presens 8 som gav en 
klasskamrat som ett exempel på att det är dåligt att vara nykter, lyfter även 
de här tjejerna fram en klasskamrat som ett avskräckande exempel. 

Också den här gruppen använder de sig av tonårsbegreppet på ett reflexivt 
sätt. Till skillnad från tjejerna i Presens 2 ser de dock inte drickandet som en 
del av en mognadsprocess som tillhör ungdomen. I likhet med vad som 
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framkom i Emmas berättelse tidigare (ex 43) betraktar de istället drickandet 
som en del av en stereotyp ungdomsbild som de tar avstånd från.  

Moderator: Ni sa att ni innan var anti, men det är ändå någonting som gör att 
ni dricker lite. Vad är det som gör att ni dricker det där lilla? 
Alicia: Att vi var anti var väl mer en image. 
Lena: Ja! (Skrattar) 
Christina: Ja, vi var gänget som inte drack. 
Moderator: Jaha, vad handlade den imagen om då? 
Christina: Att det var töntigt. 
Lena: Ja, vi var inte som alla andra. Alla fjortisar kallade oss emo så… 
Moderator: Emo? 
Lena: Ja, vi var inte fjortisar så då blev de det enda som fanns, typ. Så det var 
lite det där… Alla fjortisar drack och då drack vi inte bara för att vi inte var… 
Jag tror att det började där någonstans. 
Alicia: Ja, och så var det just det där, stereotypiskt tonåring, sitta och supa. 
Och vi var bara nej, vi… 
Christina: Bättre än det.[Ex 54] 
 

Lena använder sig av begreppet ”fjortisar” för att definiera stereotypen, men 
pekar också med viss ironi ut den egna gruppen som ”emosar” – positionen 
som blev över. Att tjejerna skrattar och benämner sitt ställningstagande som 
en image visar att de har distans till sitt agerande. Genom Alicias och 
Christinas uttalanden om att ”de är bättre” än stereotypen, presenterar de 
även sig själva som mogna personer som fattar egna, individuella, beslut.76 
Individualiteten ligger inte bara i att de dricker måttligt (eller inte alls), utan 
också i protesten mot det som är mainstream – i att inte göra som alla andra 
gör. På samma sätt som tjejerna i Presens 8 rättfärdigade sitt drickande 
genom att påtala mognad och självständighet, kan även dessa tjejers 
ställningstagande tolkas som ett sätt att undvika att bli problematiserade. I 
det här fallet görs det dock utifrån en förståelseram där det anses vara 
”normalt” eller förväntat att dricka som tonåring. Det kan likaså tolkas som 
att de argument som de tidigare anfört om att de inte får lov att dricka, eller 
att de inte vågar dricka, kräver en förstärkning som visar på mognad och 
självständighet snarare än på rädsla eller barnslighet.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att tjejerna i båda dessa grupper 
använder sig av begreppet ungdom eller tonåring för att rättfärdiga sina 

                                                      
76 Wikipedias definition av fjortis: Fjortis är en oftast nedsättande beteckning på någon i de 
yngre tonåren som uppvisar omoget beteende. Ordet kommer från fjorton år, men kan även 
användas i överförd mening om personer i andra åldersgrupper; fjortis har då inte med ålder 
att göra utan har snarare blivit något av en stereotyp. Ordet finns med i den trettonde upplagan 
av Svenska Akademins Ordlista från 2006.[1][2]. Benämningen används ibland även 
synonymt med engelska bimbo, vilket dock kan sträcka sig längre upp i åldrarna. 
Emo kommer istället från musikstilen ”emotional hardcore” men kan också användas 
nedsättande om någon som är annorlunda eller ”deppig”.  
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handlingar som antingen erfarna/berusningspositiva eller måttliga drickare. 
Genom att de kopplar samman ungdomsbegreppet med mognad – vilket de i 
sin tur fyller med olika betydelser – kan de utifrån olika positioner 
presentera sig själva som kulturellt begripliga och icke- problematiska 
subjekt. 

Att tjejerna använder sig av begreppen på så olika sätt kan förstås utifrån 
att de presenterar sig själva inom ramen för en ungdomsdiskurs som erbjuder 
flera tolkningsalternativ. Å ena sidan är det förbjudet för tonåringar att 
dricka och därför önskvärt att de inte gör det. Å andra sidan finns det en 
stark förväntan på tonåringar att de ska dricka och det kan i vissa fall även 
ses som en naturlig del av att vara ungdom (jmf Bogren 2006a). Denna 
förväntan framkommer även i de vuxnas sätt att tala om ungdomar, 
ungdomen och sin egen ungdomsperiod. Meningsskapande och 
självpresentationer är i den bemärkelsen balansakter som handlar om att 
förstå och förhålla sig till de (ibland motstridiga) förväntningar som finns i 
en specifik kontext. För tjejerna i de här grupperna kan de upplevda 
förväntningarna på dem som ”tonårstjejer” skilja sig åt mellan den vuxna 
intervjuaren och de jämnåriga kamraterna, vilket också kan förklara en del 
av Stinas ambivalenta hållning i Presens 2.  

 

Slöjan som symbol autenticitet och mognad 

Det är inte enbart i relation till alkohol som ungdomsbegreppet aktiveras och 
används som ett argument för nyfikenhet och testande. I gruppen med 
årtonåriga tjejer från omvårdnadsprogrammet är majoriteten av de åtta 
tjejerna sekulära eller praktiserande muslimer. De flesta av dem dricker inte 
alkohol och har heller inte provat. En av tjejerna, Yasmin, kommer från en 
icke-praktiserande familj och dricker regelbundet. Några andra har smakat 
eller dricker ibland. Även detta är en pratglad och öppen grupp som ofta har 
livliga diskussioner. Trots att det är en grupp där majoriteten skulle gå under 
kategorin nykterister, identifierar sig tjejerna med liknande symboliska 
värden som de inom den erfarna kategorin; det vill säga vikten av att vara 
social med vänner och ha roligt.  

Nadira är en av de praktiserande muslimerna i gruppen. Hon bär slöja och 
dricker inte alkohol. Nadira är också en av dem som oftast understryker att 
det är viktigt att ha roligt och vara social med andra. I intervjusekvensen 
nedan får deltagarna välja ut en bild av en situation som bäst motsvarar det 
sätt de umgås eller dricker alkohol på. När Nadira väljer en bild på en 
klubbsituation ger det upphov till en lång och livlig diskussion och de andra 
tjejerna i gruppen är kritiska mot hennes bildval. Tjejerna pratar i munnen på 
varandra och flera upprepar att det inte går att vara på klubb med slöja. 
Diskussionen handlar dock delvis om att förklara situationen för mig som 
moderator, som genom att jag blivit förvånad inför reaktionen visat min 
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okunnighet om frågan. Nadira bryter sig till sist in i diskussionen för att 
förklara och försvara sitt val. 

Nadira: Vänta, vänta, jag förklarar! Jag har valt en sådan och jag kan fortsätta 
att förklara. Det är ju så här, man har moral och dubbelmoral och jag vet inte 
vad. Man tänker så här; ’schal, det är någonting positivt ’. Det står för ja, 
islam, muslimer, lalala, du vet allt det där. Och ok, alkohol. Jag dricker inte 
alkohol alls, vi lägger det där åt sidan. Men fester. Jag gillar att festa och ha 
roligt, så om jag går ut… om jag går på en klubb med schal [Då får du ta bort 
den] då förnedrar jag själva [slöjan] slöjan. 
Moderator: Ok, det är det som..?  
Nadira: Jag vill inte skämma ut slöjan, men jag går gärna ut och har roligt. 
Och sedan, hur roligt är det att man pekar ut en hela tiden? ’Kolla hon har på 
sig schalen på en klubb!’ Förstår du? [Ex 55] 
 

Det sista som Nadira säger sammanfattar det jag uppfattar som hennes 
dilemma i den här situationen, viljan att sammanfoga två saker som är 
viktiga för henne: hennes identitet som muslim och viljan att gå ut och festa 
och har roligt (i en icke-muslimsk kontext). Genom sin retoriska fråga på 
slutet anger hon dock en annan viktig anledning till att vilja ta av sig slöjan; 
det jobbiga med att ständigt bli utpekad för att man har en. I likhet med Stina 
i Presens 2 tycks hon vara kluven inför det hon själv anser vara acceptabelt 
och det som gruppen och det övriga samhället accepterar. Antingen blir hon 
kritiserad av sina vänner för att hon går på klubb utan slöja (och även med) 
eller så känner hon sig utpekad och kritiserad av den icke-muslimska 
omgivningen för att hon går på klubb med slöja. Det är således svårt för 
henne att göra det hon har lust med och samtidigt undvika att bli placerad i 
en problematisk position.  

I gruppen får Nadira också kritik av Yasmin, som ofta vill ställa sig 
utanför de andra tjejernas diskussioner och visa att hon inte håller med dem. 
Yasmin bär inte själv slöja och ifrågasätter Nadiras motiv till att bära en 
överhuvudtaget. Yasmin menar att kvinnor bär slöja för att de inte ska 
”fresta män”, men flera av tjejerna i gruppen protesterar mot hennes 
framställning. Nadira själv bemöter kommentaren genom att hänvisa till sin 
förmåga att fatta egna beslut och understryker att hon har egna motiv till att 
bära schal. Samtidig poängterar hon att denna handlingsfrihet också 
innefattar rätten, eller möjligheten, att fatta fel beslut och att göra ”dumma 
grejor”. Att göra ”dumma grejor” menar hon är en del av att skaffa sig 
erfarenheter som man behöver när man är vuxen. Det är en del av att vara 
ung.  

Yasmin: Men varför man bär schal är ju för att man inte ska… vad heter det… 
fresta en kille [Men inte bara det]. Alltså vägleda honom från sin religion.  
[Flera i gruppen protesterar: Nej! Nej! Neej, det är mycket mer!] 
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Nadira: Nej! Vänta får jag svara på det där? Jag bär schal för min skull. Jag 
bär den för gud och mig. Det är ett tecken på att jag är dedicated to god. Men 
ibland…  
Yasmin: Men jag vill ju också gärna vara dedicated. 
Nadira: Vänta, vänta! Ja, men precis, det är det. Du gör det på ett sätt, jag gör 
det på ett annat sätt. På samma sätt som att vissa har på sig schal för att de inte 
ska vägleda killar och jag vet inte vad. Jag har på mig det här… När jag är ute 
och festar då är jag självklart utan schal, jag raggar ju inte upp killar. Men jag 
har inte på mig schal för killar, jag har på mig schal för gud. När man är ung 
så gör man ju dumma grejor och olika grejor. Det är en del av erfarenheten 
man kommer ha lite senare. That’s the thing. [Ex 56] 
 

Nadira förklarar sitt val att gå på klubb utan slöja genom att hänvisa till att 
ungdomen är en period där man får testa gränser och göra dumma val. 
Testandet är en del i att mogna och bli vuxen. Eftersom identiteten som 
muslimsk kvinna definieras på olika sätt inom olika muslimska och icke-
muslimska kontexter behöver Nadira navigera mellan olika potentiellt 
problematiska positioner. I likhet med hur tjejerna i Presens 2 tidigare 
argumenterade för sitt val att dricka alkohol, löser Nadira sitt dilemma 
genom att använda ungdomen för att rättfärdiga sitt handlande. När hon 
utger sig för att vara ”dubbelmoralisk” visar hon också att hon är medveten 
om att hon ”gör fel” men att hon väljer att göra det. På så vis kan hon återta 
en del handlingsutrymme och presentera sig själv som en självständig 
individ med möjlighet att göra egna val.  

Sammanfattande diskussion 
Till att börja med kan det konstateras att berättelserna inom varje narrativ 
kategori liknar varandra mycket i de olika åldersgrupperna. Även om det 
finns skillnader i hur grupper i olika åldrar beskriver miljöer, drycker och 
sammanhang, är likheterna de mest slående. Inom den berusningspositiva 
kategorin skiljer sig de femtonåriga medelklasstjejernas beskrivningar av 
drickande och festande inte nämnvärt från hur kvinnor som skulle kunna 
vara deras mormödrar beskriver sitt tonårsdrickande.77 Å andra sidan skiljer 
de sig betydelsemässigt inte heller särskilt mycket från det som beskrivs i de 
äldsta grupperna med hantverkare eller lärarmän. Däremot är de mycket 
olika berättelser från både äldre och jämnåriga kvinnor i måttliga grupper. 
Likheterna inom de narrativa kategorierna är alltså i många avseenden större 
än skillnaderna mellan genus-, yrkes- och ålderskategoriseringar. Uttryckt 

                                                      
77 I det här specifika fallet kan det dock vara ett utslag av att flera av kvinnorna i dessa 
grupper är uppvuxna i samma medelklassförort, vilket i sin tur säger någonting om hur 
dryckesnormer kan reproduceras inom ett visst område eller och en viss samhällsklass. 



 

 150

med andra ord kan de symboliska betydelser och gränsdragningar som görs i 
grupperna inte på något entydigt sätt tillskrivas en särskild kategori.  

Således framträder polariserat förhållande mellan en stark 
berusningsnorm och en mindre stark måttlighetsnorm. Denna polarisering 
visar sig främst genom de teman som återkommer i de olika narrativen och 
skillnaderna i de betydelser som tillskrivs dem. Betydelsen av kontroll och 
kontrollförlust utgör här den tydligaste skiljelinjen, men även begrepp som 
omhändertagande och grupptryck fylls med olika betydelser.  

Att just dessa teman framkommer i gruppernas berättelser, hänger 
samman med en underliggande föreställning om vad det innebär att vara 
ungdom; det vill säga med den diskursiva ram som ungdomskontexten utgör. 
En del av denna föreställning handlar om att ungdomar ska dricka, vara 
nyfikna och testa gränser. Denna diskurs konkurrerar (och samspelar) med 
en övergripande juridisk diskurs som problematiserar ungdomars drickande 
(Bogren 2006a). Inom denna ram ”interpelleras” ungdomar i högre grad som 
självständiga och mogna. Dessa konkurrerande föreställningar öppnar upp 
för både positiva och negativa självrepresentationer som det gäller för 
intervjupersonerna att navigera mellan. Ett sätt att skapa 
manövreringsutrymme är att fylla begrepp som är relaterade till 
ungdomsdiskursen med betydelser som kan skapa positiva 
självpresentationer. Om betydelsen av att vara ungdom både innefattar att 
vara mogen, självständig och testa gränser kan man antingen göra mognad 
till en fråga om att dricka måttligt – och tänja på gränserna för det normativa 
genom att protestera mot det som anses vara mainstream – eller så kan 
mognad handla om att testa gränserna för berusning och genom det lära sig 
att dricka på ett ansvarsfullt sätt. På så sätt kan ungdomsdiskursen användas 
flexibelt för att bekräfta det egna drickandet. Genom ett begrepp som 
mognad kan man då antingen presentera sig själv som en ”rebell mot 
normen” eller som en ”normal” ungdom.  

Dessa föreställningar framträder emellertid olika starkt och får olika 
betydelser i förhållande till konstruktionen av maskulinitet och femininitet. 
För det första är det en stor övervikt av kvinnor som presenterar 
måttlighetsberättelser. I flera av dessa berättelser framkommer oro och 
rädsla som starka teman. Även om det finns ett fåtal män som berättar att de 
var måttligt drickande under tonåren presenterar de inte sig själva som vare 
sig rädda eller ”nojiga”. De uttrycker inte heller att de ogillar att förlora 
kontroll eller att det är pinsamt att göra bort sig. (En företeelse som är 
intressant att sätta i relation till vad som framkom i barndomskapitlet, där 
drickande pappor framställdes som pinsamma och lustiga). Det tycks 
följaktligen som att kontrollförlust, i dessa bemärkelser, inte är en lika 
accepterad del i ett femininitetsgörande som i ett maskulinitetsgörande. 
Omvänt kan detta uttryckas som att oro och rädsla inte ingår i en accepterad 
maskulinitetspresentation. Med tanke på hur många tjejer och kvinnor som 
trots allt lägger en positiv betydelse i kontrollförlust, skulle det i sin tur 
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kunna tolkas som att mäns självpresentationer utifrån aspekter som kontroll 
och rädsla är mer begränsade än kvinnors och att det därmed finns fler 
variationer att uttrycka femininitet än maskulinitet på i det här fallet. 

En aspekt av detta normskapande är att killar är mer tillåtna att slappna av 
och förlora kontroll än vad tjejer är. Men som en konsekvens av det kan 
pressen att dricka och att visa upp ett ”modigt” eller gränsbrytande beteende 
också vara starkare på män. Detta visar sig bland annat genom 
beskrivningarna av grupptryck och homosociala dryckessituationer. Magnus 
berättelse om nykterhet är ett tydligt exempel på hur svårt det kan vara att 
bryta sådana normer, då ett normbrytande beteende kan få konsekvenser 
genom både fysiska och verbala kränkningar.  

Gränserna för vad som anses vara en ”normal” ungdom kan följaktligen 
omformas i olika grupperna, samtidigt som gränserna i andra bemärkelser är 
mycket rigida, vilket jag kommer att diskutera närmare i följande avsnitt.  

 

Modern, horan och brölhannen: Genusgörande och 
genusstereotyper 

Att ”mamma-ta hand om” och rädslan för att vara den ”dåliga flickan” 

Alkohol och berusning används alltså huvudsakligen för att underlätta socialt 
umgänge och flirtande. I detta sociala drickande är kontrollförlust en viktig 
ingrediens – om än i olika grad för olika personer och grupper. Betydelsen 
av begreppet kontroll markerar, som jag tidigare nämnt, tydliga gränser i 
både femininitets- och maskulinitetsgörande. Detta visar sig inte minst 
genom att rädslan för att förlora kontroll enbart återfinns i kvinnliga 
självpresentationer. Rädslan för kontrollförlust uttrycks starkas i de måttligt 
drickande grupperna. Det finns dock en annan rädsla som är mer 
övergripande: rädslan för att bli betraktad som en ”dålig” flicka eller blir 
”dömd” som någon som gått över gränsen. För kvinnor som lägger en positiv 
betydelse i kontrollförlust kan detta innebära en besvärlig balansgång mellan 
att å ena sidan vilja vara social, flirta och testa gränser, och å andra sidan 
riskera att bli bedömd som icke-respektabel eller icke-feminin.  

Detta förhållande visar sig bland annat genom användandet av det 
specifika uttrycket ”mamma-ta hand om” som dyker upp i två fokusgrupper i 
den äldsta kategorin: en grupp med lärarkvinnor [49-65 år] och en grupp 
med hantverksarbetare [55-67 år]. I båda grupperna används begreppet för 
att beskriva en situation där en kvinna tar hand om en berusad man. 

I gruppen med lärarkvinnor beskriver flera av de berusningspositiva 
kvinnorna ”hippor” som ägde rum när kvinnorna var omkring 14-16 år och 
som var ”vilda” tillställningar där deltagarna blev väldigt berusade. 
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Kvinnorna menar att festandet var typiskt för deras ungdomstid, men säger 
samtidigt att det har gjort att de blivit nervösa för hur deras egna barn festar. 
En aspekt av festandet som kvinnorna lyfter fram är att det dracks starksprit 
och inte vin. En annan aspekt är att det var mycket hångel och ”par som 
försvann in och ut ur olika rum”.  

Lena: Ja det var en väldigt obehaglig grej. Men det har ju gjort att man har 
blivit väldigt orolig för sina egna barn. Jag har ofta tänkt tillbaka på festerna 
som var på den här tiden. Det var ju så vanligt förekommande, de här typerna 
av party.  
Susanne: Man drog ju från det ena stället till det andra [Lena: Ja, absolut]. Det 
var ju inte klokt egentligen.[Nej] Åh det är fest hos den och fest hos den. 
Marie: Ja, men jag tror att det är därför man har varit lite nervös för sina egna 
barn.  
Lena: Ja, absolut. Ja.  
Marie: Därför att man har varit med på en del vilda fester. [Susanne: Ja, o ja] 
Det har varit alkohol och det har varit hångel här och där i olika rum. 
[Susanne: jaa] Par har försvunnit ut och in i. [Lena: ja, ja, ja! ] Mycket sådant. 
[ja, ja, ja]. Och det var ju ganska vanligt när vi växte upp. Det var ju lite så. 
[Ex 57] 

 
Även om kvinnorna här beskriver ett festande som tycks ha gällt för både 
tjejer och killar, säger Susanne och Marie senare att de upplevde att det 
fanns en tydligare uppdelning mellan hur killar och tjejer drack när de var 
unga jämfört med hur det är idag. Killarnas roll var att dricka sig berusade 
medan tjejerna skulle hålla sig nyktra och ta hand om dem, eller ”backa upp 
dem”, som Susanne uttrycker det.  

Susanne: Men det var ju en annan tid. Jag tänker på den tiden när jag var 
mellan femton och nitton år. De som stod för alkoholkonsumtionen var ju 
killarna. 
Moderator: Mellan femton och nitton?  
Flera: Ja 
Susanne: Inte flickorna [nej]. Flickorna backade upp killarna som var 
jätteberusade.  
Marie: Ja, tog hand om dem efteråt och så. 
Susanne: Ja, det var ju symptomatiskt. Tjejerna drack inte på det viset. [Andra 
i gruppen: nej, nej] Det tycker inte jag i alla fall. Inte de jag kände. Absolut 
inte. Medan nästan alla killar var berusade.  
Moderator: Hur menar du att de backade upp killarna då? 
Susanne: Ja att de tog hand om stackars fulla killar som inte kunde gå hem 
själva och på det viset. ”Mamma-ta hand om” alltså. Det... det är lite märkligt 
ändå, att flickorna ställde sig vid sidan av. Och de flickor som... Det fanns 
flickor som drack alkohol. De var ju allmänt sedda som väldigt dåliga tjejer. 
[Instämmanden från gruppen: Jaa, hmm, jo] [Ex 58] 
  

Susanne är den som driver berättelsen, men de andra kvinnorna bekräftar 
hennes beskrivning. Genom sitt ironiska tonfall när hon talar om de 
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”stackars fulla killarna” och tjejerna som ”mamma-tog hand om dem” 
markerar hon ett avståndstagande mot hur hon upplevde att situationen var 
då. För att förstå vad Susanne menar när hon säger att de tjejer som inte 
drack betraktades som dåliga, frågar jag (moderatorn) om hon menar att de 
fick en ”horstämpel” på sig. Därmed tar jag med min egen förförståelse in i 
samtalet, vilken i sin tur blir en del av hur kvinnorna förstår situationen och 
skapar en uppdelning mellan ”fina” och ”dåliga” flickor. Även om de håller 
med om min definition, är det jag som i det här fallet sätter ord på vad en 
”dålig flicka” kan tänkas innebära 

Moderator: De fick någon slags horstämpel på sig eller något sånt? 
Susanne: Jaa, absolut. [Instämmande hummanden från gruppen] 
Moderator: Men blev det ryktesspridning om det då? Eller vad var det som..? 
Susanne: Ja, ja det tror jag. Det har jag absolut för mig att det var så.  
Moderator: Men var det en anledning till att man inte drack då som tjej? 
Susanne: Nej det vet jag inte. Jag tror att för mig var det ganska självklart att 
jag inte… jag ville inte. Jag ville inte ha helt enkelt. Och jag tror också att 
man såg hur killarna bar sig åt och tänkte att det här, det här är inte, det är ju 
inte ok. Det här är ju jättetråkigt. [Ex 59] 
 

Trots att lärarkvinnorna är eniga om att drickande tjejer riskerade att bli 
utpekade som ”dåliga” menar Susanne att det inte påverkade hennes val att 
avstå från alkohol. I likhet med andra personer som inte dricker eller drack 
under sin ungdomstid, menar hon att valet helt var hennes eget. Samtidigt 
tillägger Susanne att hon inte ville bete sig som killarna. Hennes förundran 
över att tjejerna ”valde” att ställa sig bredvid antyder dock att hon tyckte att 
det fanns en orättvisa i att flickornas beteenden bedömdes på ett annat sätt än 
killarnas.  

Associationerna till den omhändertagande kvinnan återkommer vid ett 
senare tillfälle i intervjun, då i relation till att vi visar en bild av en man som 
ligger utslagen över ett bord med tomma glas och flaskor och med en leende 
kvinna bredvid sig. (Bild nr 8. Appendix nr 2). Lärarkvinnorna känner igen 
situationen och pratar om den med både skämtsam och indignerad ton.  

Karin: Ja, det här ser väl mer ut som att det kunde vara på sjuttiotalet, kanske 
på slutet av sextiotalet. [skratt] Någon har druckit för mycket och där står 
någon liten tjej, eller kvinna, och ska ta hand om. [ja, exakt] 
Moderator: Ni känner igen det här alltså?  
Karin: Det här ja. 
[…] 
Ingalill: Men hon den där tjejen, hon ser ju himla fräsch ut.  
Susanne: Nej hon är nog inte så himla påverkad.  
Marie: Nej hon håller sig nykter för hon ska ta hand om de där dräggen sedan. 
Anna-Karin: Hon ser lite nöjd ut. Hon kanske är glad att han har somnat in? 
[Stort skratt i gruppen: Ja, äntligen! Äntligen är jag av med honom!] Nu kan 
jag baxa in honom i en taxi så åker vi hem.  
Marie: Ja, så kan vi ha kul. [fniss] [Ja, hjälp...] 
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Moderator: Men ni har sett den här situationen någon gång eller? 
Susanne: Ja, absolut! [Oja, jaa] 
Moderator: Absolut? [ja, ja, ja] 
Marie: Det är som Susanne säger, det var många killar som blev så här, som 
man fick ta hand om, bädda ner i någon säng.  
Susanne: De orkade väl inte ens slåss för de blev så redlöst berusade [skratt] 
Ja, det var väl det] [Ex 60] 
 

Förutom att kvinnorna återknyter till resonemanget om den 
omhändertagande kvinnan, framkommer ett starkt avståndstagande gentemot 
ett manligt berusningsbeteende. Aversionen märks till exempel i Maries 
kommentar om att kvinnan håller sig nykter för att kunna ta hand om 
”dräggen” och Anna-Karins påstående att kvinnan på bilden är glad över att 
mannen har somnat. När Susanne säger att ”de väl inte ens orkade slåss för 
att de var så berusade”, refererar hon till gruppens tidigare diskussioner om 
hur män ofta blir aggressiva eller stökiga när de dricker. I dessa diskussioner 
dyker bland annat begreppet ”brölhannar” upp – ett begrepp som i likhet 
med ”mamma-ta hand om” uppkommer i flera andra grupper.  Men även om 
lärarkvinnorna är kritiska till vad de uppfattar som ett manligt 
berusningsbeteende, är de inte okritiska till den omhändertagande kvinnan 
som står bredvid. I likhet med hur Susanne tidigare påpekade att hon inte 
förstod varför tjejerna ställde sig bredvid och accepterade ordningen, 
använder Karin ett sarkastiskt tonfall när hon talar om ”en liten tjej eller 
kvinna som ska ’ta hand om’”.  

Bilden med den utslagna mannen väcker igenkänning och kritiska 
kommentarer även i andra grupper. I gruppen med hantverkare i åldern 55-
67 år målar Per och Ulf upp ett liknande scenario som lärarkvinnorna. 
Scenariot är inte specifikt relaterat till ungdomsperioden, men på samma sätt 
som lärarkvinnorna använder männen det specifika begreppet ”mamma-ta 
hand om” när de tolkar bilden. Diskussionen börjar med att männen 
uttrycker irritation över att det på alla fester finns någon man som är så 
berusad som den däckade mannan. Ulf konstaterar också förvånat att 
mannen på bilden tycks ha sin flickvän med sig, vilket i den här gruppen 
anses vara ovanligt i situationer där män dricker så mycket. Senare 
återkommer Ulf till att mannen på bilden har ”sin morsa med sig” och menar 
att kvinnan på bilden ”mamma-tar hand om honom”.   

Ulf: Och han har sin ”morsa” tjejen med sig där bredvid. ”Mamma tar hand 
om” [medhåll från gruppen] 
Moderatorn: Ja, det där är … 
Ulf: Den där tjejen står där och morsar honom.  
Inge: Ja. Dessutom ler hon. Jag fattar inte vad fan hon gör det för. Kick him in 
the ass! Det där ser ju… 
Moderatorn: Tror ni att det är liksom…? 
Ulf: Usch, vidrigt [Ex 61] 
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Männen säger sedan att kvällen antingen slutar med att mannen blir 
omhändertagen eller hamnar på ”Maria pol”, eller som de säger, med att en 
kvinna tar hand om honom och sätter honom i en taxi.  

Per: Eller mamma tar hand om honom.  
Ulf: Eller mamma tar hand om honom. Och vräker in honom i en taxi  
Per: Ja [Ex 62] 
 

 I likhet med lärarkvinnorna uttrycker männen irritation över situationen och 
Ulf beskriver den som ”vidrig”. Även om männen är kritiska till att mannen 
på bilden däckat är irritationen också riktad mot kvinnans ”morsiga” 
beteende. Framförallt uttrycker de oförståelse över att hon tycks godta 
situationen och inte ”sparkar honom där bak”, som Ulf uttrycker det.  

Kvinnans position väcker följaktligen irritation i båda grupperna. Hon är 
för passiv när hon godtar mannens beteende, men handlar också fel när hon 
tar hand om honom. I linje med hur intervjupersonerna beskrev pappors och 
mammors positioner i barndomskapitlet kan den beskrivna relationen mellan 
män och kvinnor även här liknas vid en mamma-barn relation. I den 
kvinnliga positionen ingår att vara kontrollerad, överseende och 
omhändertagande, medan det i den manliga positionen ingår att blir 
omhändertagen och samtidigt satt under viss bevakning. Den andra sidan av 
myntet, vilket bland annat lärarkvinnorna ger uttryck för, är att de kvinnor 
som berusar sig (och som anses förlora kontroll) riskerar att betraktas som 
”dåliga” och sexuellt lössläppta.  

Beskrivningarna av både män och kvinnor rymmer i de här berättelserna 
därmed ett visst mått av motsägelsefullhet: Männen riskerar å ena sidan att 
betraktas som ”stackare” som ska tas om hand, samtidigt som de också ses 
som potentiellt aggressiva och bråkiga. Kvinnorna betraktas å andra sidan 
som kontrollerande och omhändertagande, vilken också kan innebära att de 
blir positionerade som jobbiga morsor. Att inte ta på sig rollen som den 
jobbiga morsan och ”dricka som killarna” innebar i lärarkvinnornas 
berättelser emellertid en risk att i stället bli utpekad som en dålig flicka. Det 
är således en slags ”damned if you do, damned if you don’t”-situation, där en 
möjligt utväg är att helt hålla sig utanför spelet. Susannes sätt att beskriva sin 
hållning som tonåring kan utifrån detta förhållande förstås som ett sätt att 
navigera mellan flera potentiellt problematiska positioner, vilka hon tar 
avstånd ifrån när hon hävdar att hon gjorde ett eget val.  

Det generella avståndstagande som kvinnorna visar gentemot både den 
omhändertagande kvinnan och den dåliga flickan, kan samtidigt också vara 
ett uttryck för ett spänningsförhållande mellan minnet av ungdomen och de 
värderingar de har idag. Med andra ord är det inte säkert att det som 
uppfattades som självklart för dem i den situation de befann sig i som 
tonåringar är självklart för dem idag.  
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Som framkommit i tidigare avsnitt har omhändertagande inte alltid 
samma kopplingar till genus och kontroll som i dessa berättelser. Både äldre 
och yngre kvinnor och män beskriver att de tar hand om varandra i sina 
vängrupper. Samtidigt är det ovanligt att den omhändertagande och 
kontrollerande rollen kopplas samman med män på det sättet som den gör i 
berättelserna ovan. Det finns inga män i grupperna som presenterar sig som 
”den som tog hand om” och begreppet ”pappa-ta hand om” förekommer inte 
heller. 

 

Offerskap, motstånd och risken att utsättas för ryktesspridning  

Ryktesspridning uppkommer som ett tema i flera av tonårsgrupperna. I likhet 
med ovanstående diskussion om den ”dåliga flickan” uppkommer ämnet 
vanligtvis i samtal om skillnader mellan killars och tjejers drickande. En 
sådan diskussion uppstår till exempel bland de femtonåriga tjejerna i Presens 
1 som kan kategoriseras som en måttligt drickande grupp. Tjejerna börjar 
med att säga att de anser att deras handlingar bedöms annorlunda än 
jämnåriga killars och att de därför tänker över dem mer. Anja påstår först att 
tjejers konsekvenstänkande beror på att de är smartare än killar, men Rolla 
vill istället förklara det med att killar inte behöver förhålla sig till 
ryktesspridning på samma sätt som de behöver göra – en förklaring som de 
andra tjejerna i gruppen håller med om. Enligt tjejerna handlar 
ryktesspridningen om att man kan bli betraktad som en ”hora” om man till 
exempel ”strular” (hånglar) med någon när man är berusad. Motsvarande 
rykte tror de inte skulle kunna drabba killarna eftersom strulandet anses vara 
ett ”normalt” beteende för dem. Rollas sätt att beskriva ryktesspridningen 
påminner nästan om ett stigma – en stämpel som fästs vid dig och som kan 
få konsekvensen att du blir utestängd och talad om.    

Moderator: Varför är det så då, varför tänker de inte? 
Anja: För att de är dumma i huvudet. 
Rolla: För dem finns det inget rykte, ingenting, men för oss tjejer finns det 
rykten. 
Anja: Mmm… 
Fio: Typ, när de dricker tänker de bara, ”Aaa, den där tjejen, jag ska få 
henne”. 
Anja: Jaa, eller typ om killar dricker, då är det normalt. Han kan dricka. Om 
han strular med en tjej, ’ok, han strular med någon’ men om en tjej strular 
med någon så kallar de henne för hora och så, för att hon dricker. Om en kille 
gör det tycker alla att det är normalt.  
Fio: Och killarna får inget rykte, men om tjejerna gör det är det helt 
annorlunda. 
Moderator: Vad händer då? Vad blir det för rykten? 
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Rolla: Alla snackar. Jaa, den där tjejen, hon är såhär, umgås inte med henne. 
Om du umgås med henne kommer du att bli likadan som henne. Hon kommer 
ta dig till fel väg och sådär. [Ex 63] 
 

När moderatorn, med de äldre lärarkvinnornas berättelser i bakhuvudet, 
frågar om de är oroliga för att få ett rykte instämmer både Rolla och Fio, 
men Anja konkluderar istället resonemanget med att säga att det är viktigt att 
kontrollera sitt drickande och ha koll på vad man gör. Ett konstaterande som 
för henne gäller oavsett om det finns en risk för ryktespridning eller inte.  

Ett liknande resonemang dyker upp bland tjejerna i Presens 3 som tillhör 
den berusningspositiva kategorin. Vid ett tillfälle under intervjun börjar 
tjejerna prata om att de upplever att de blir annorlunda behandlade än sina 
bröder och andra killar. Elsa hävdar till exempel att föräldrarna satt andra 
regler för henne än vad de gjort för hennes ett år äldre bror: ”De är nästan 
vakna när jag kommer hem och eftersom jag är tjej så måste jag ha tidigare 
hemtid än honom. Och det är verkligen så att tjejer blir behandlade som 
värsta offren och killarna får göra vad de vill”. [Ex 64] 

Elsa hävdar inte bara att tjejer och killar har olika regler, hon menar också 
att tjejerna blir behandlade som ”offer”; det vill säga, som om de vore mer 
utsatta och därför behöver vara mer försiktiga och beskyddade. I anslutning 
till Elsas kommentar om att tjejerna behandlas som offer kommer samtalet in 
på andra aspekter av skillnader mellan killar och tjejers drickande. Tjejerna 
menar att de generellt sett känner oro över hur andra människor bedömer 
dem. I likhet med tjejerna i Presens 1 tror de inte att killarna känner samma 
skam för saker som de gör, men de tror å andra sidan inte heller att de blir 
dömda och bedömda av andra på samma sätt som de själva upplever att de 
blir. Medan de blir ledsna över att de gjorde något de inte borde eller ville, 
har killar större förmåga att skaka av sig händelsen och se det som en rolig 
grej, menar de. För de här tjejerna är oron över att blir dömd inte specifikt 
kopplad till sexualitet utan även till andra handlingar som att ”råka slå 
sönder en bil”, som Lina uttrycker det. Eva ger dock ett exempel på hur 
tjejer och killar blir bedömda på olika sätt om de strular med någon på en 
fest och Camilla säger att hon är rädd för att få ”den där stämpeln”.  

Moderator: Men det här med äldre bröder, är det samma grej? Att killarna gör 
saker tidigare. Är de det som ni tror att…? Att det är skillnad på systrar och 
bröder eller?  
Mimmi: Killar vill ofta utmana ödet.  
Lina: Men de är lite mer extrema. 
Eva: Grejen är, det kan ju vara så att vi kanske är lite mer… Om vi ångrar 
någonting som vi har gjort på en fest… 
Lina: Då blir vi känslosamma. 
Eva: Vi blir såhär, ’å neeej, gud, jag gjorde fel’, de blir såhär, ’shit, att jag 
strulade med henne, faaan alltså, men ändå fett kul, det var fett kul’.  
Camilla: Jaa, verkligen. De har inte den här ångesten på samma sätt som vi 
har. Inte på samma sätt. De är mer såhär, ’äsch’.  
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Eva: Äsch, det var ju på fyllan. 
Lina: De tycker att det är coolt att de råkar slå sönder en bil eller… 
Eva: Jaa, hur många de hånglade med.  
Camilla: Vi är mer såhär, vi kan nästan skämmas för det.  
Eva: Eller har inte vi en oro för hur alla andra ser på en? [Flera tjejer 
instämmer] 
Lina: Jo, verkligen. Man är så himla rädd hela tiden för att bli dömd för det 
man gör.  
Camilla: Eller få den här stämpeln. 
Elsa: Fast jag tycker inte det. Jag känner inte såhär att ’oj, nu kommer folk 
döma mig…’.  
Mimmi: Men det är väl bra? 
Eva: Men du är en person som inte bryr sig om vad andra tycker, men det är 
bra tror jag. Du är så himla glad. 
Elsa: För det mesta.[Skratt] [Ex 65] 
 

Samvete eller förmågan att känna skam, som tjejerna uttrycker ovan, kan 
delvis förstås som en identifiering med en viss moral – en moral som tjejerna 
använder som en gränsdragare gentemot ”killarna” som de menar saknar 
den. Därigenom kan de också presentera sitt eget drickande som mindre 
problematiskt. Det är ett sätt att säga; Vi dricker visserligen mycket, men vi 
förstår när vi går över gränserna, till skillnad från dem som inte gör det. 
Samtidigt finns det inte någon självklar gränsdragning mellan vad som är ett 
bra och dåligt beteende i tjejernas resonemang. När Elsa säger att hon inte 
känner igen sig i bilden av att vara någon som bryr sig om vad andra tycker, 
kommenterar Eva det med att säga att det är bra, eftersom det gör henne till 
en gladare person. I det uttalandet ligger en förståelse för att oron över 
andras bedömningar inte nödvändigtvis gör en till en välmående eller glad 
person. Att kommentaren kommer från Eva kan hänga samman med att hon 
själv under en period blev betraktad – och betraktade sig själv – som en 
”pojkflicka”. Eva beskriver det som att hon hellre ville vara med killarna 
eftersom det gav henne större frihet att testa saker, till exempel snusa och 
göra stinkbomber. Hon säger att hon tyckte att det var skönt eftersom killar 
inte dömer varandra på samma sätt som tjejer gör. För Eva var positionen 
som ”pojkflicka” förknippad med en frihetskänsla, eftersom hon upplevde 
att hon utifrån den inte blev dömd på samma sätt när hon gjorde som hon 
ville. 

Eva: Jag var lite pojken i klassen och Lina var lite flickan i klassen. Men det 
var såhär, jag vet inte… Det blev bara. Just då tyckte jag det var så skönt för 
då kändes det som att ingen dömde mig eftersom att jag bara var med killarna.  
Lina: Nä, för killarna dömer inte för de gör samma sak. [Ex 66] 
    

I tjejernas resonemang handlar femininitetsskapandet mycket om att reglera 
sina handlingar i förhållande till andras bedömningar genom att till exempel 
känna skam när testandet går för långt, medan maskulinitetsskapandet 
handlar om att strunta i andras bedömningar. Maskulinitetsskapandet innebär 
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därmed en friare inställning till handlingar som kan ses som gränsprövande 
eller farliga, medan femininitetsskapandet innebär ett större mått av oro och 
ångest.78 Detta visar sig inte minst genom hur Eva förknippar pojkpositionen 
som en friare och mindre begränsad position, som skiljer sig från den 
”offerroll” som hon (och de andra tjejerna) upplever att de blir placerade i. 

Genom synliggörandet och kritiken av den upplevda offerpositionen gör 
tjejerna också motstånd mot den. På samma sätt kan de vid vissa tillfällen på 
ett aktivt sätt använda offerrollen till sin fördel. Tjejerna berättar till exempel 
om en händelse när deras föräldrar kom på dem med att dricka på en 
hemmafest och de ljög och sade att det var ”killarna från förorten” som hade 
kommit dit med alkohol (se exempel 39). Att peka ut ”killarna” som 
syndabockar på detta sätt kan fungera utifrån en underliggande föreställning 
om ett kvinnligt offerskap (som föreskriver passivitet) och ett manligt 
förövarskap (som föreskriver aktivitet). Även om en sådan strategi kan ses 
som ett uttryck för motstånd mot en begränsad subjektsposition, är det 
fortfarande ett uttryck för ett begränsat manövreringsutrymme; det vill säga, 
det är ett sätt att försöka manövrera en position som upplevs som ofri. 
 
 
 

”Det känns väldigt nittiotal att vara såhär, oh shit hon dricker och är 
full, shit vilken hora” 

I Presens 8 har tjejerna ett annat perspektiv på ryktesspridning. När jag 
frågar dem om det säger de att det pågick en del ryktesspridning när de gick i 
sjuan och åttan, men att det inte finns så mycket kvar av det nu. Lisa säger 
också att många pratar om ryktesspridning som om det vore en vanlig 
företeelse, men att det inte är en bild som hon känner igen sig i. ”Jag tycker 
inte att just ryktesspridningen är så stor här, alla pratar om det, ’jag tycker 
det är så stort’, men jag kan inte se det i vår skola.” [Ex 67]  

På samma sätt som tjejerna i den här gruppen tidigare uttryckte att 
drickandet i sig är en del av en stereotyp ungdomsbild har de även en 
uppfattning om att risken för att råka ut för rykten tillhör en stereotyp och 
förlegad bild av hur ungdomar beter sig. Christina säger att bilden av att 
flickor som dricker för mycket blir kallade för horor tillhör nittiotalet, och 
Lena avfärdar hela frågeställningen genom att påtala paradoxen i att man 

                                                      
78 Törrönen och Maunu (2009) har i en studie också visat att kvinnor som dricker på ett 
”hedonistiskt vis” ofta är mer självkritiska till kontrollförlusten än vad män som dricker på 
samma sätt är.   
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skulle råka ut för ryktesspridning för att man dricker, när normen om att man 
ska dricka alkohol som tonåring är så stark.    

Lena: Det är så väldigt stereotypiskt. Om man läser ungdomsböcker så sprider 
de alltid rykten om att folk dricker. Här är det liksom accepterat att dricka.  
Alicia: Om jag skulle gå och säga, ’shit Anna, fy fan, hon super som en gris’, 
alla skulle bara, ’ok..?’ 
Lena: Jag tror det har förändrats. Jag vet inte om det bara är här eller om det 
har förändrats med åren, tiden och så, men det är ingenting man sprider rykten 
om.  
Christina: Det känns väldigt nittiotal att vara såhär, ’oh shit, hon dricker och 
är full, shit vilken hora’. 
Lena: Alla ska dricka men om man dricker så blir man ändå lite hatad. Det är 
ju inte riktigt så längre.  
Lisa: Jag har aldrig sett det i alla fall, eller hört det. [Ex 68] 
 

Även om tjejerna avfärdar frågan om ryktesspridning som en förlegad 
föreställning om ungdomen, anser de att det är viktigt att inte bli berusad och 
förlora kontroll eftersom man då riskerar att göra saker som man ”egentligen 
inte vill”. Risken för att bli utsatt för våldtäkter minskar också om man håller 
sig nykter, menar de. Men Christina betonar att det inte är något hon går 
omkring och oroar sig för. Istället lägger hon vikten vid att hon inte vill 
riskera att göra saker när hon är berusad som hon inte hade gjort i nyktert 
tillstånd. Att hångla med killar när man är berusad är enligt tjejerna ett 
”ovärdigt” beteende och de lägger även en del av ansvaret för eventuella 
övergrepp på tjejer som beter sig så.  

Alicia: Om man skulle vara på en hemmafest och så ser man… Man själv kan 
ju ha sett tjejer som ligger där i någons knä. Man bara ’men fy fan vad 
pinsamt’, man bara, ’men skärp dig, vem gör så där’? Man blir nästan såhär, 
’ja, men då får du skylla dig själv’. Nä men inte riktigt, men lite så när det är 
någon man inte känner. 
Lisa: När det är varje gång. 
Alicia: Ja, då vill man inte vara en av dem. Det känns så ovärdigt. Man känner 
att ens värdighet bara “puff”, om man ligger där och har ingen kontroll, ingen 
självbehärskning, bara går med på allting. 
Lena: Man kan ju inte känna sig särskilt schysst dagen efter. [Ex 69] 

 
I resonemanget ovan kopplar tjejerna samman nykterhet med kontroll och 
värdighet, och använder även dessa värden i gränsdragningen gentemot 
andra tjejer som de menar saknar självbehärskning. Som Alicia säger; de får 
nästan skylla sig själva om det skulle hända dem någonting (åtminstone om 
det inte är någon som man känner). Kontroll handlar i det här fallet om en 
kontrollerad berusning såväl som om en kontrollerad sexualitet. Gränsen 
dras också främst i relation till den närstående andre; det vill säga i relation 
till personer som kategoriseras på samma sätt som de själva – som 
”tonårsflickor” och liksom de själva riskerar att hamna i den ”dömda” 
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kategorin: som den ”dåliga flickan”. (Jämför resonemang i Skeggs 2008; 
Siedman 2013).  

Ovanstående resonemang visar hur tjejerna i de olika femtonårsgrupperna 
värderar balansen mellan möjligheter och risker med drickandet på olika sätt. 
(Ett förhållande som även gäller i vuxenberättelsernas tal om ungdomen.) En 
av de saker som tjejerna i de berusningspositiva grupperna ser som 
motiverande och roliga med att dricka är att kontrollförlusten öppnar upp för 
möjligheter att göra och säga saker som de inte hade gjort om de varit 
nyktra, som att hångla med killar (se exempel 33). Att hångla med killar när 
man är berusad är däremot något som de måttligt drickande grupperna 
snarare betraktar som en risk med att dricka. Medan de berusningspositiva 
grupperna ser fördömandet av deras drickande som ett problem, snarare än 
det de faktiskt gör när de är berusade, framstår i stället alkoholnormen och 
pressen att dricka som ett problem i de måttligt drickande grupperna. Inom 
båda kategorierna känner de sig emellertid dömda och bedömda av andra. 

Annorlunda uttryckt är skillnaden mellan dessa grupper huvudsakligen att 
tjejerna i den första gruppen säger att ’visst vi gör en del grejor, men vi 
känner åtminstone skam när vi har gått för långt’, medan den andra gruppen 
säger, ’vi går inte för långt’.  

 

Föräldraförmaningar och risken för våldtäkt  

Oberoende av hur tjejerna ser på kontroll och ryktesspridning, eller på 
riskerna för att bli utsatta för sexuellt våld, är det företeelser som de förhåller 
sig till när de talar om sitt eget eller andras drickande.79 Risken att utsättas 
för sexuellt våld är något många tjejer blivit varnade för av sina föräldrar, 
och som det verkar huvudsakligen av sina mödrar. Även om de flesta av dem 
inte verkar betrakta risken för att bli våldtagen som särskilt överhängande, är 
det ändå det första som kommer upp när vi frågar om vilka risker de ser med 
att dricka alkohol.  

I nedanstående intervjusekvens frågar moderatorn tjejerna i Presens 3 om 
varför de tror att deras föräldrar inte vill att de ska dricka. Frågan kommer 
sig av att tjejerna tidigare i intervjun har pratat om att de tycker att 
föräldrarna förmedlar en dubbelmoral när de förbjuder dem att dricka 
alkohol samtidigt som de själva dricker. Tjejerna svarar då att det beror på 
att deras mammor är oroliga för att de ska bli utsatta för ”dåliga saker” eller 
att de ska bli våldtagna.   

                                                      
79 Detta gäller även för samhällsvetartjejerna, men diskussionen kommer upp efter det att 
bandspelaren stängts av. 



 

 162

Moderator: Jag tänkte på det att era föräldrar inte vill att ni dricker. Varför tror 
ni att de inte vill det? 
Eva: För det kan ju hända dåliga saker.  
Elsa: För man kan göra saker som man inte … även fast man har lite kontroll. 
Man kan typ bli våldtagen. 
Eva: Mamma kör alltid med den. 
[Tjejerna talar i mun på varandra] 
Lina: Det är det min mamma är mest orolig för. 
Eva: Att man blir våldtagen. 
Moderator: Att det ska hända dig något? 
Mimmi: Eller att man gör något dumt. Min mamma tror att… Hon är väldigt 
mycket oskuld eller sådär, och hon är väldigt rädd att man ska ha sex när man 
är full. Så hon är mer… Mamma är ganska öppen. Hon är mer såhär, vill inte 
det. Det är mer så hon tänker tror jag.  Hon vill inte att det ska hända något. 
[Ex 70] 
 

Den spontana och samfällda reaktionen på moderatorns fråga är att deras 
mammor är oroliga för att flickorna antingen ska bli våldtagna eller, som 
Mimmi säger, att de ska ha sex när de är berusade. I tjejernas reaktioner 
finns också ett underkännande av föräldrarnas argument att de inte ska 
dricka. Evas kommentar ”mamma kör alltid med det” tyder på att hon ser 
mammans argument som en strategi för att få henne att låta blir att dricka, 
vilket Eva inte är intresserad av. Eva tycker att hennes mamma överdriver 
riskerna med drickandet och tjejerna konkluderar att riskerna med drickandet 
trots allt är små eftersom de tar så bra hand om varandra.  

Tjejerna fortsätter att skoja om hur snedvridna verklighetsuppfattningar 
deras föräldrar har. Förutom att de med emfas understryker att de inte tycker 
att föräldrarnas bild av verkligheten stämmer överens med hur de själva 
uppfattar att det är, ifrågasätter de återigen den offerroll som de menar att 
tjejer får i de här sammanhangen.  

Moderator: Det här med att tjejer alltid blir offer, varför är det så? 
Elsa: Därför att de tror att det alltid är de som blir våldtagna. När de går hem 
kommer små gubbar ut ur buskarna [skratt] och killarna kan typ inte stå emot. 
Tjejer är oskyldiga, ’oj de blir fulla, de blir våldtagna’, det är alltid så. Men 
det är ju verkligen inte så. 
Moderator: Hur är det då? 
Elsa: Men vi går ju hem med någon och, jag vet inte, det är bara inte så. 
Lina: Så är det alltid med min mamma, hon är alltid mest rädd för hemvägen, 
hur jag ska ta mig hem. Det är då hon jämt tror jag ska bli påhoppad eller 
våldtagen eller… men jag menar, det är ju aldrig så.  
Moderator: Men du är inte själv rädd för det då? 
Lina: Nä, alltså jag har ju alltid sällskap hem med någon, och det går ju oftast. 
[Ex 71] 
 

Elsa har en ganska raljerande och avståndstagande ton när hon beskriver de 
”små gubbar” som kommer ut från buskarna och våldtar ”oskyldiga” tjejer. 
Både Elsa och Lina understryker flera gånger att de inte tycker att det är en 
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bild som stämmer överens med den verklighet de upplever, och Lina 
poängterar, liksom Camilla och Eva tidigare, att de har koll på varandra. 
Samtidigt finns det en viss osäkerhet i resonemanget då Lina avslutar 
meningen med att säga: ”och det går ju oftast”.  

Även tjejerna i Presens 8 tar upp föräldrarnas varningar för att bli 
våldtagna och precis som Presens 3 anser de att varningarna är överdrivna. I 
linje med hur de tidigare har resonerat kring kontroll har de dock ett annat 
sätt att ta till sig av förmaningarna. Christina och Alicia menar att de är mer 
rädda för att föräldrarna ska komma på dem med att dricka än vad de är för 
att bli våldtagna.  

Moderator: Jag tycker det är intressant det där med att hålla rätt balans, det är 
någonting med hur man gör det som jag tycker är spännande. Ni var ju inne på 
att man är rädd för att förlora kontrollen, och att man är full. Men om ni 
tänker på vad ni har blivit varnade för, eller vad ni själva är rädda för när det 
gäller alkohol, vad är det ni tänker på då? 
Christina: Det man får höra är ’drick inte så mycket, då blir du våldtagen’.  
Lena: Det är typiskt ens föräldrar, dricker du för mycket blir du våldtagen. De 
framställer det så. 
Christina: Fast jag känner det så. Jag inte vill tappa kontrollen för jag vill inte 
bli påkommen. [Tjejerna håller med] Jag vill inte att någon ska ringa mina 
föräldrar och liksom ’Christina är så full så ni måste komma och hämta 
henne’.  
Alicia: Inte bara för att de skulle bli arga utan jag skulle tycka det var pinsamt 
att vakna upp dagen efter. För det känns som att mina föräldrar inte bara 
skulle… Visst, de skulle väl bli lite såhär, ’ska det vara så här får du stanna 
hemma’. Jag vet inte… Men sedan tror jag att det skulle vara lite som att ’lilla 
skitunge’ typ, och då skulle det bli så pinsamt. [Ex 72] 
 

Några av tjejerna tycks ha tagit till sig av föräldrarnas förmaningar och 
menar att det kan finnas en poäng med att undvika att bli berusad för att 
minimera risken att bli våldtagen. I den här gruppen godtar de delvis 
resonemanget om att risken för våldtäkter är större om de är ute på stan – 
eller ska traska genom skogen som Alicia säger – än om de är på 
hemmafester med några vänner.   

 

Lisa: Men eftersom de framställer det som att om man blir så full att man 
förlorar medvetandet så blir man våldtagen, då kan man i alla fall undvika att 
bli så full att man förlorar medvetandet. Då har man en mindre chans i alla 
fall. 
Moderator: Det är så du tänker eller? 
Lisa: Ja, lite. Jag vill inte förlora kontrollen, nej. 
Alicia: Det känns obehagligt, bara det här att… 
Lisa: Bara inte minnas, nej, nej. 
Lena: Jag tror också det är så här; om man dricker på hemmafester är det 
antagligen mindre risk, alltså om det är med några få människor man känner, 
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än om man dricker ute på stan. Då är det väl antagligen en större risk, 
eftersom då kan man träffa på vem som helst. 
Alicia: Om man ska traska själv genom skogen. [Ex 73] 
 

Skillnaden mellan gruppernas perspektiv på alkohol tycks i det här fallet 
även spela roll för hur de använder sig av föräldrarnas varningar och 
förmaningar. De tjejer som tycker att en viss grad av kontrollförlust är något 
positivt avfärdar föräldrarnas argument som osannolika, och de som tycker 
att kontroll är positivt tar dem till sig och använder det som ytterligare ett 
argument för att dricka måttligt. Tjejerna använder sig helt enkelt av de 
argument som stärker den självpresentation de redan etablerat i gruppen. 

Huruvida föräldrarnas föreställningar uppfattas som 
verklighetsförankrade eller inte är dock viktigt i sammanhanget. Om tjejerna 
upplever det som att föräldrarna spelar ut våldtäktskortet mot dem – det vill 
säga om de upplever att våldtäktsrisken inte står i proportion till de varningar 
de får – förvandlas föräldrarnas förmaningar från oro och omtanke till ett sätt 
att använda flickornas sexualitet som ett medel att kontrollera dem. Detta 
innebär också en risk, eftersom föräldrarna därmed riskerar att överföra en 
indirekt skuldbörda på tjejerna i de fall det skulle hända dem något. En risk 
som är mycket reell utifrån hur våldtäktsfall diskuteras i domstolar, media 
och hos allmänheten (se Jeffner 1998). En annan tänkbar konsekvens är att 
tjejerna upplever att de blir placerade i en begränsande offerposition, vilket 
några av tjejerna i Presens 3 framhåller när de talar om att de betraktas som 
offer. 

Det är följaktligen en ganska stereotyp bild som framkommer i relation 
till temat kontroll och sexualitet; en bild som förstärks av att våld och 
aggressivitet huvudsakligen associeras med mäns drickande.  

 

Störiga, bröliga och orädda: konstruktionen av den manliga 
dryckesstereotypen  

Avståndstagandet och gränsdragandet gentemot mäns dryckesbeteende, som 
framkommit i flera av föregående exempel, är ett genomgående drag i både 
manliga och kvinnliga gruppers berättelser. Kommentarer om att mäns 
dryckesbeteende är ”bröligt" eller ”gruffigt” är vanligt förekommande, 
liksom att intervjupersonerna beskriver mäns beteende med biologiska 
argument om ”testosteroner” eller ”alfahanne-beteende”. Även om både 
kvinnor och män tillstår att kvinnor kan blir aggressiva när de dricker, 
handlar spontana kommentarer om aggressioner eller bråk oftast om män. 
Patricio i gruppen med hantverkarkillar i 20- årsåldern menar till exempel att 
det är jobbigt att vara ute på ställen med yngre killar eftersom det ofta blir 
bråkigt då.  
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Patricio: Då är testosteronet ända upp hit och det märker man av. Det märker 
jag av nu när jag är äldre med killar som är arton, nitton år. Fy fan vad jobbiga 
dom är! Fy fan. Man kan inte vara i samma rum som dem, för de är jävligt 
kaxiga. Och det ska vara ’uuääååh!’Man ska skrika högljutt och… Det är 
mycket Alfahane-grejen och hävda sig och alla har liten kuk och måste…” 
[Ex 74] 

 
 
På ett liknande sätt benämner gruppen med de fyrtioåriga lärarmännen vid 
flera tillfällen både sitt eget och andra mäns beteende som ”bröligt”, som 
Kristian nedan i relation till en av bilderna i stimuli-materialet. [Bild 3. 
Appendix 2]  

 
Kristian: Fast i den här situationen känner jag att här kan det ändå uppstå 
lite… bröliga typer kan dyka upp. […] Det kan också bli lite handgemäng, lite 
såhär ’öh, vad fan gör du! ÖööÖööÖöö!’ Det är inte säkert att det gör det… 
Här i periferin kan det bli lite brölskuff liksom… [Ex 75] 

 
Ett annat exempel från en grupp som både använder begreppet ”bröl” och 
”alfahanne” om manligt dryckesbeteende är den äldsta gruppen med 
lärarkvinnor, där de vid upprepade tillfällen återkommer till ett obehag inför 
vad de kallar för ”brölhannar”. Med brölhannar syftar de huvudsakligen på 
fotbollssupportrar eller grupper av män som de menar sitter och dricker på 
tåg eller tunnelbanor.   

Ingalill: Ja, de låter otroligt mycket. Det är brölhannarna som är ute här, alltså 
Alfahannar. [Någon i gruppen: ja, brölhannar, skrävlare] 
Marie: Ja, nu ska de bröla ett par timmar och visa...  
Ingalill: Ja, jag säger som Marie. Jag går av bussen eller tåget eller ...  
Marie: Ja, direkt! [Ex 76] 
 

Talet om mäns stökiga beteenden handlar ofta om män i allmänhet – de 
andra – men det är flera av männen som, likt grupperna med lärare och 
hantverkare, känner igen sig i det ”bröliga” och ”gruffiga” beteendet. 
Däremot är det få intervjupersoner som ger konkreta beskrivningar av 
aggressiva situationer eller deras egen roll i den. Det är också få män som 
berättar att de blivit avrådda från att dricka av anledningen att de riskerar att 
bli utsatta för våld och både äldre och yngre grupper svarar nekande på 
frågan om de är rädda för att bli utsatta för våld.  

En av få grupper där dessa risker uppkommer på ett mer direkt sätt är den 
med artonåriga killar från byggprogrammet. Här uppstår diskussionen när de 
talar om hur det är ute på pubar och klubbar. Killarna säger att det ofta blir 
tjafs och bråk när klubbarna stänger, men att dessa situationer inte är något 
de uppfattar som särskilt allvarliga. Tobias benämner det som ”knuffbråk” 
och Henke beskriver det som gapigt och tjafsigt: ”Men det är det här när 
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man står mot varandra bara, ääh, du vet, det är inget slagsmål och så utan 
man bara står och tjafsar och gapar och skriker på varandra…”[Ex 77] 

De allvarliga situationerna uppstår huvudsakligen med vakterna på 
klubbarna, menar de, och fortsätter sedan upprört att berätta om situationer 
där de blivit utsatta för våld. Henke beskriver till exempel en situation när en 
väktare hade slängt in honom i en glasvägg och tagit strypgrepp på honom, 
enligt Henke med anledning av att han hade fel färg på skorna. ”Jag hade 
vita och han tyckte inte om vita […] och då slängde han in mig i en sådan 
där glasentré, glasväggen där, så den sprack och sen tog han strypgrepp på 
mig…” [Ex 78]. 

Denna typ av situation menar killarna är vanligt förekommande 

Petter: Det är så det är ute kan jag säga, så är det varenda gång. [Flera av 
killarna börjar tala instämmande] Väktarna är helt dumma i huvudet, helt… 
Tobias: De gör allt för att få bråk.  
Petter: Och man kan inte göra någonting. De slår en, ’pang’, och man har inte 
gjort någonting. Det blir ändå en själv som får skiten. Förstår du vad jag 
menar? De ringer polisen, bara ’bla bla de har bråkat’. Då kommer de och 
plockar en. Det är så det är. 
Henke: [mumlar] Jag gjorde en anmälan. Sedan, två veckor efter var det 
nerlagt. 
Moderator: Ok, men polisen kom dit och anmälde det? Ja… så var det 
ingenting mer? 
Petter: Muppar. [Ex 79] 
 

Killarna uppfattar våldet från vakterna som både oprovocerat och vanligt 
förekommande och de ger även uttryck för en uppgivenhet kring sina 
möjligheter att påverka situationen i någon högre utsträckning. Utifrån det 
killarna sagt om riskerna för ”knuffbråken” och situationen med väktarna 
frågar jag dem om de inte är rädda när de går ut. Frågan ligger i linje med de 
samtal jag haft med tjejgrupperna om hur de ser på risker och rädsla, men jag 
har också frågat äldre mansgrupper samma sak och fått liknande svar.  

Moderator: Knuffbråk, ok… Men är ni inte rädda då? 
Henke: För vad då? 
Moderator: För våld, för att bli utsatt för våld. Jag skulle vara rätt skraj om jag 
var med om att det alltid blev tjafs. 
Tobias: Är man med kompisarna vill man inte visa att man… även hur stora 
de än är. Eller, man tycker inte att de är så stora då kanske men… 
Moderator: Så att man inte vill visa, vad sa du att? 
Tobias: Man vill inte visa kompisarna att man är rädd, även om de är fem och 
man är tre. 
Moderator: Just det, men är du det då?   
Tobias: Om man är rädd?  
Moderator: Ja 
Tobias: Ja, litegrann kanske. 
Henke: Jag vet inte, inte när man är inne i dimman. 
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Tobias: Nä, inte när man är full, då tycker jag, då är man nästan aldrig rädd. 
[Ex 80] 
 

Tobias säger först i linje med moderatorns påstående att han inte vill visa att 
han är rädd inför kompisar och sedan att han kanske är lite rädd. När Henrik, 
som är mer oförstående inför frågan, säger att han inte är rädd när han är 
inne i dimman, svänger Tobias och säger att inte heller han är rädd när han 
är berusad. Till min förtret bryts intervjun här av att vi är tvungna att byta 
rum och samtalet om rädsla fördjupas därmed inte mer. När jag tar upp 
frågan på nytt flyttar Petter fokus från deras egen rädsla för att bli utsatta för 
våld till den oro och omtanke de känner för sina vänner och flickvänner och 
då kommer också risken för våldtäkt upp igen.   

Moderator: Vi pratade om bråk ute… Jag undrade om ni inte var skraja för att 
ni sa att när man väl är berusad så känner man inte av så mycket att man är 
rädd. Men innan då? Innan ni går ut? 
Henke: Då tänker man inte på det. 
Petter: Jag är mest rädd att det ska hända en kompis någonting. Jag skiter i 
mig själv. Jag är ett jävla svin och får skylla mig själv om det händer 
någonting, men jag är rädd att det ska hända min kompis någonting. 
Henke: När kompisen drar hem tidigare till exempel.  
Petter: Ja, men typ. 
Henke: Om man är ett gäng och en drar hem, och han [flera personer talar 
samtidigt] för att han är lite bråkig, då är man mer rädd att han kommer åka på 
spö. 
Moderatorn: Ja, men kollar ni varandra då, så att ingen i… 
[Flera instämmer] 
Petter: Ja, varenda gång. 
Henke: Kan hända att man inte ringer ibland, ibland tänker man ju inte på det.  
Johan: Fast jag kan känna att jag blir mest orolig om jag ska ska ut 
tillsammans med min flickvän, då kan jag känna… Då kan jag vara lite orolig 
att det ska hända henne någonting. För det är inte alltid man… Om man går på 
en klubb eller någonting, då är man inte tillsammans hela tiden. 
Moderator: Vad är du rädd ska hända henne? 
Johan: Jag vet inte, att det kommer någon äcklig jävel och tafsar och är äcklig 
och… Jag kanske drar hem tidigare och så kommer någon och våldtar henne. 
Om hon har druckit lite så kanske hon… Nämen det är ju så, då är man ju på 
krigsstigen… då ser man bara svart… nä rött heter det. [Ex 81] 
 
   

I den här gruppen tycks det inte vara helt accepterat att visa rädsla eller oro 
för egen del och Petter presenterar dessutom sig själv som ”ett jävla svin” 
som får skylla sig själv om det händer honom något. Däremot visar killarna 
oro för att deras vänner ska bli utsatta för någonting, särskilt de som är lite 
bråkiga, som Henke säger. Oron tar sig också uttryck i ett omhändertagande, 
som flera grupper talat om tidigare, som här handlar om att killarna ringer 
och kollar om kompisarna har kommit hem ordentligt. Johan uttrycker även 
en oro för att hans flickvän ska bli utsatt för sexuella närmanden när hon är 
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ute (som dock främst uttrycks genom en ilska gentemot den man som 
eventuellt utsätter henne för det). 

I gruppen med samhällsvetarkillar talar de om rädsla – eller brist på rädsla 
– på ungefär samma sätt som killarna på byggprogrammet. Samhällskillarna 
säger att de inte känner någon större rädsla när de är ute, även om Martin 
och Max säger att de kan känna rädsla i specifika situationer. De nämner 
även att kompisarna finns där som en trygghet. Däremot skiljer sig deras 
erfarenheter av Stockholms uteliv på många sätt från byggkillarnas och de 
upplever inte exponeringen för våld på samma sätt. I deras fall kan en 
aggressiv stämning handla om att någon stör sig på att de sitter och sjunger 
på tunnelbanan, men de berättar inte om situationer när de hamnat konflikt 
med väktare eller dörrvakter.   

Max: Men jag brukar aldrig tänka på att, alltså om man tänker på våld och så, 
att jag ska bli nedslagen. Det tänker jag aldrig på. Man kan ju inte leva sitt liv 
ordentligt då.  
Martin: Nej, men ändå, ibland så händer det ju att det blir en hätsk stämning 
på tunnelbanan klockan fyra. Så sitter man där och sjunger sånger och någon 
har somnat. Och då kommer det fram några grabbar som är störiga eller som 
stör sig på en för att man sitter och sjunger. Det kan hända. Men då blir man 
såhär... man blir ju inte rädd. Det är ju inte som att jag går hemifrån innan 
kvällen börjar och tänker ’det kanske blir bråk i kväll’. [Max: Nej, nej precis.] 
Men jag kan ju bli rädd i själva situationen när det uppkommer, alltså inte 
våld direkt, men att det finns en sådan stämning.  
Max: Ja, ja det är klart.  
Martin: Ja men på bussen hem eller...Det är ganska vanligt, men inte så att jag 
är rädd för det. 
Moderator: Men ni har inga strategier så där då, runt drickandet? Alltså att ni 
måste ha ett nummer i fall någonting skulle hända eller...? 
Karl: Nej, men jag vet att jag har kompisar som finns. 
Sverker: Ja, men om man går ut själv så skulle det säkert vara läskigare. Eller 
om man tappar bort alla polare på något sätt. [mmh] 
Martin: Ja, men inget sådär... 
Max: Nej, men jag kan gå hem vid två, tre, fyra fem på natten med min 
mobil… utan batterier på mobilen [ja] utan att tänka på det direkt. [Ex 82] 
 

Risken för att bli utsatt för våld beskrivs följaktligen som mycket mindre 
påtaglig av killarna i samhällsprogrammet än av killarna i byggprogrammet. 
Samhällsvetarkillarna är också en grupp som presenterar sig själva om 
personer som kan ”passera” i de flesta situationer; de identifierar sig och 
känner att de smälter in i en stor variation av olika dryckessituationer, från 
att förfesta med öl på en buss till att dricka vin på en finare middag. 
Möjligen är det så att deras medelklassposition påverkar det bemötande de 
får när de går ut, eller de platser de går ut på.  

Grupperna liknar således varandra såtillvida att de varken uppfattar den 
potentiella våldsutsattheten som en aspekt att oroa sig över eller som en 
aspekt som gör att de har behov av att kontrollera sitt drickande i större 
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utsträckning. Ett förhållningssätt som känns igen även i äldre mansgrupper. 
Rädsla eller oro för sitt eget välbefinnande tycks således inte vara en 
accepterad del i någon av dessa självpresentationer, även om det är 
accepterat att uttrycka oro och omtänksamhet gentemot andra personer. 
Samtidigt görs maskulinitet på olika sätt i dessa grupper, vilket framförallt 
visar sig i hur de presenterar sig själva i relation till våldsamma situationer. 
Byggkillarna identifierar sig i större utsträckning med ilska och aggressioner 
än vad samhällsvetarkillarna gör. I olika mån beskriver dock båda grupperna 
sig själva som utsatta för andras irritation eller aggressioner, även om det hos 
samhällsvetarkillarna handlar om personer som inte uppskattar att de sjunger 
på tunnelbanan och i gruppen med byggkillar handlar om dörrvakter som 
bråkar med dem.  

 De berusningspositiva tjej- och killgrupperna liknar varandra i den 
bemärkelsen att kompisgänget och omhändertagandet är en viktig aspekt av 
tryggheten kring drickandet. Men även om tjejgrupperna har ett liknande 
förhållningssätt till rädsla i relation till riskerna för våldtäkter, beskriver de 
en annan oro över hur andra, särkskilt andra tjejer, ska betrakta dem eller 
döma deras beteenden.  

 

Avslutande diskussion   
Även om både män och kvinnor (tjejer och killar) från olika åldersgrupper 
tillskriver berusning och kontrollförlust positivt värde, får begreppen olika 
betydelser i maskulinitets- och femininitetsgörande. Inte minst skapas 
genusnormerna på olika sätt i relation till sexualitet och aggressioner, vilket 
även framkommit i en lång rad tidigare studier.80 Dessa normer tycks vara 
starka i alla åldersgrupper även om de tar sig olika uttryck. I linje med hur 
Järvinen (1991) beskrivit det kontrollerade kvinnoideal som grundlades 
under motboksperioden81 berättar den äldsta gruppen med lärarkvinnor om 
sina upplevelser av att tjejer förväntades vara nyktra, kontrollerade och 
omhändertagande gentemot berusade killar när de var tonåringar. De 
beskriver också hur en avvikelse från det beteendet kunde leda till att de 
betraktades som ”dåliga flickor”. Det omhändertagande beteendet liknar de, i 
likhet med en grupp hantverkarmän i samma ålder, med en 
moderskapsmetafor: ”att mamma-ta hand om”. Samtidigt är det flera i denna 

                                                      
80 Se till exempel Abrahamsson 1994, 2004; Abrahamsson & Heimdahl 2012; Bogen 2006, 
2011; Eriksen 1999; Ettorre 1986; Holmila & Raitasalo 2005; Jeffner 1998; Järvinen 1991; 
Lalander 2003; Measham 2002; Simonen, et al 2013; Thurnell-Read 2009; Tryggvesson 
2005; Törronen & Maunu 2009. 
81 Se ”Alkoholdiskursens kvinnoideal” i kapitel 1 och den avslutande diskussionen i kapitel 4.  
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lärargrupp som berättar hur mycket det dracks på ”hipporna” i ungdomen. 
Det finns följaktligen en diskrepans i skildringarna som kan ha att göra med 
att kvinnorna i gruppen har olika erfarenheter, eller att de talar om olika 
åldersperioder. (De flesta hävdar att drickandet blev mer jämställt när de 
började på universitetet i slutet av sextiotalet). Skillnaden mellan 
berättelserna kan även handla om att de drack på ett liknande sätt som 
killarna på dessa fester, men upplevde att det bedömdes och sanktionerades 
på andra sätt. 

I de yngsta tjejgrupperna framställs inte kontroll och omhändertagande 
genom moderskapsmetaforer, och de tillskriver inte heller sig själva något 
särskilt ansvar för att vara nyktra eller att ta hand om berusade killar (även 
om äldre och yngre kvinnor i den måttliga kategorin menar att de känner 
ansvar för att ta hand om både tjejer och killar). Däremot förhåller de sig på 
ett liknande sätt till kontroll/kontrollförlust och sexualitet som de äldre 
kvinnorna gör. Detta visar sig främst genom ett avståndstagande gentemot 
den ”dåliga flickan”, men också genom en mer generell oro över hur deras 
handlingar ska bli bedömda av andra – huvudsakligen andra tjejer. 
Gränsdragandet kan delvis förstås utifrån aversionen mot den nära andre (se 
Siedman 2013; Skeggs 2008). Utpekandet av den dåliga flickan handlar 
utifrån det antagandet ytterst om en rädsla för att själv vara den som bedöms 
som dålig, och är därmed en gränsdragning som görs för att skapa en 
respektabel femininitet (Skeggs 2008). Denna gränsdragning görs emellertid 
med viss ambivalens, vilken bland annat visar sig i hur de femtonåriga 
tjejerna i Presens 8 å ena sidan nekar till att det skulle finnas ett problem 
med ryktesspridning, å andra sidan tar avstånd från de tjejer som de menar 
saknar kontroll och värdighet. På ett liknande sätt tar lärarkvinnorna avstånd 
från positionen som den ”dåliga flickan” samtidigt som de också kritiserar 
fördömandet av henne. I de äldre kvinnornas berättelser kan detta delvis ses 
som ett uttryck för ett retrospektivt berättande, men mer generellt kan 
gruppernas förhållningssätt handla om att de hamnar i konflikt med olika 
normer. Konflikten innebär att de behöver väga mellan en önskan att 
presentera sig själva som ”respektabla” – och då ta avstånd från den dåliga 
flickan – och samtidigt stå för jämställda värderingar genom att ta avstånd 
från själva fördömandet av henne. 

Det kvinnliga genusgörandet i dessa berättelser handlar framförallt om att 
förhålla sig till andras bedömningar. Framförallt kommenterar tonårstjejerna 
ofta att de blir dömda av olika anledningar. För att de dricker för mycket, 
eller för lite, för att de är för lösaktiga eller för tråkiga, för att de är aktiva, 
passiva eller ”killiga”. De tycks ständigt bära på en utvärdering av dem 
själva. Men den är inte bara relaterad till sexualitet. Oron kretsar kring att 
deras handlingar ska uppfattas som fel eller gränsbrytande. Ett exempel är 
hur Eva (se exempel 65) i Presens 3 beskriver att hon blev kallad för 
”pojkflicka” eftersom hon testade att röka och göra stinkbomber. Risken 
med kontrollförlust tycks således inte bara handla om att inte ha kontroll 
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över sitt eget drickande eller beteende, utan om att inte ha kontroll över 
andras bedömningar av ens beteenden. 

Den andra sidan av detta förhållande är det offerskap som flera av 
flickorna upplever att de blir placerade i – och gör motstånd mot. Motståndet 
görs dels uttryckligen genom påpekanden om att de inte vill bli betraktade 
som offer, dels genom att de genomgående i intervjuerna poängterar att de 
har egen vilja och förmåga att bestämma själva.      

Även maskulinitet görs i berättelserna. Dels beskrivs mäns 
dryckesbeteende genomgående som stökigt och bröligt, dels positioneras 
män (utifrån kvinnornas potentiella offerskap) som potentiella förövare. Som 
jag tidigare diskuterat innebär denna form av maskulinitet ett större 
tillåtande till utlevelse och kontrollförlust (jmf Eriksen 1999; Simonen, et al 
2013; Thurnell-Read 2009; Törrönen & Maunu 2009; Törronen & 
Roumeloitis 2012). Å andra sidan är också detta en begränsande position. I 
dessa beskrivningar ligger nämligen en förväntan på att män ska vara orädda 
och gränsprövande och kanske till och med lite aggressiva. I både vuxna 
mäns och killars självpresentationer tar detta sig uttryck i en disidentifiering 
eller en frånvaro av rädsla och kontrollbehov. Även om den ”bröliga killen” 
delvis kan betraktas som den andre, på liknande sätt som den ”dåliga 
flickan”, är det flera män som identifierar sig med det bröliga beteendet, 
eller som åtminstone har överseende med det. Detta kan i sin tur förstås 
utifrån att det är en position som ligger nära idealet om den orädda killen.  

Det är emellertid långt ifrån alla män som identifierar sig med ett 
gränsbrytande eller aggressivt beteende, och i den mån det görs, görs det i 
olika grad. I gymnasiekillarnas berättelser framträder till exempel aspekter 
som sällan lyfts fram som viktiga i maskulinitetsgörande: oron och 
omsorgen om vänner. En omsorg som bland annat visar sig genom att de 
ringer och kollar om vännerna kommit hem ordentligt. I byggkillarnas 
berättelser framkommer även ett slags offerskap och en utsatthet, men det är 
tydligare relaterat till konkreta aggressionssituationer än tjejernas 
offerskapsposition.  

I tidigare avsnitt diskuterade jag hur de delvis konkurrerande 
ungdomsdiskurserna öppnade upp för flexibla betydelser och 
självrepresentationer. Flexibiliteten i dessa självpresentationer begränsas 
dock av hur ungdomsdiskurserna sammanvävs med genusdiskurser. Även i 
ungdomsberättelserna framträder den hora-och madonna diskurs som jag 
diskuterat i barndomskapitlet. I barndomsberättelserna visade sig denna 
diskurs genom det omhändertagande modersidealet och i framställandet av 
den töntiga och lekfulla pappan, men här ligger tyngdpunkten snarare på 
gränsdragandet gentemot den ”dåliga flickan” och den ”rädda pojken” – eller 
i framlyftandet av den (lagom) kontrollerade tjejen och den gränsbrytande 
killen. Samma underliggande diskurs, men olika representationer. Dessa 
kommer jag att diskutera närmre i avhandlingens slutkapitel.  
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Kapitel 6: Vuxendom 

Introduktion 
Det här kapitlet handlar om intervjupersonernas vuxendom och bygger 
huvudsakligen på svaren från intervjufrågorna: Hur utvecklades ert 
drickande efter tonåren? Hur ser ert drickande ut idag?82  

Den vanligaste berättelsekategorin är återigen ett måttlighetsnarrativ, 
inom vars ram de måttliga- och berusningspositiva perspektiv som beskrevs i 
ungdomskapitlet återfinns. De personer eller grupper som presenterade 
berusningspositiva ungdomsberättelser berättar i de flesta fall att de börjat 
dricka på ett måttligare sätt som vuxna, medan de som presenterade måttliga 
ungdomsberättelser menar att de i stort sett dricker på samma sätt som 
tidigare. Måttlighetsnarrativet karakteriseras i vuxenberättelserna främst av 
att intervjupersonerna anger den goda smaken som anledning till att de 
dricker. Uttalandet att det är ”gott med ett glas vin” upprepas gång på gång i 
berättelserna. Det finns intervjupersoner som är mer berusningspositiva än 
andra och som efter en stunds pratande medger att de vid vissa tillfällen 
”festar till det” och dricker för att bli berusade, men i likhet med 
barndomsberättelserna använder de sig sällan av just det ordet. Istället 
beskriver de, med en berusningsomskrivande eller avdramatiserande 
terminologi, att de blir avslappnade eller glada. På samma sätt som i 
barndomsberättelserna är det också vanligt att intervjupersonerna uttrycker 
tacksamhet för att de har kontroll över drickandet och inte har några problem 
med alkohol. Med andra ord är det i dessa vuxenberättelser viktigt att 
presentera sig som en person som klarar av att hantera alkohol och som 
håller sig på ”rätt sida” av gränsen.  

Den andra stora narrativa kategorin utgörs av problemberättelser. Inom 
problemnarrativet ryms dels personliga berättelser som handlar om 
alkoholproblem som intervjupersonen har haft, dels mer generella 
diskussioner om varför andra människor får problem med alkohol. Det finns 

                                                      
82 Då tonåringarnas ”nutidsberättelser” behandlades i föregående kapitel, kommer det här 
kapitlet främst att handla om de vuxna gruppernas berättelser.  
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emellertid inga berättelser som handlar om intervjupersonens nuvarande 
problem.83 

Måttlighetsberättelser och problemberättelser är vanligtvis inflätade i 
varandra. En berättelse som handlar om att intervjupersonen dricker vin för 
att det är gott glider ofta över i en berättelse som handlar om personens 
tidigare problem eller andras alkoholproblem. Pendlandet mellan dessa två 
ämnen: det goda och trevliga med alkoholen och det problematiska och svåra 
som den ger upphov till, gör att berättelserna präglas av ambivalens och 
leder även till diskussioner i grupperna. 

Eftersom intervjupersonerna lägger så stor vikt vid smak och njutning 
skulle det jag kallar för måttlighetsberättelser även kunna benämnas som 
njutningsberättelser. Uttalandet om den goda smaken balanseras dock i de 
flesta fall med en kommentar om måttlighet, vilket innebär att berättaren 
poängterar att hon är en person som håller sig ”innanför gränsen” – till 
skillnad från någon annan som inte gör det. Måttlighetsnormen visar sig 
alltså inte främst genom en uttalad måttlighet, utan genom det sätt på vilket 
intervjupersonerna använder måttlighet för att dra gränser gentemot andra 
personer eller grupper. På samma sätt som i barndomsberättelserna ska 
betoningen av måttlighet inte förstås som ett mått på hur mycket som dricks 
– snarare är det ett ideal som intervjupersonerna förhåller sig till i sina 
självpresentationer. Därmed kommer jag huvudsakligen att benämna 
berättelserna som måttlighetsberättelser. 

I likhet med vad som framkommit i tidigare forskning framträder genom i 
dessa berättelser ett vuxenideal som handlar om att vara måttlig, ha god 
smak (Sigfridsson 2005) och vara en ansvarstagande förälder (Törnqvist 
2007). Arbete, arbetsmoral och stress framstår även som viktiga symboliska 
värden som kan användas för att legitimera eller förklara 
måttlighetsdrickande såväl som problemdrickande.  

 
 

                                                      
83 Det bör poängteras att ”vuxendom” är en lång period som för de äldsta personerna 
innefattar många olika faser. Från att ha varit ung vuxen; i studier, jobb eller militärtjänst, till 
att i många fall skaffa barn och familj med allt vad det innebär. Även om merparten av 
intervjupersonerna talar om tonårstiden som en period präglad av mycket drickande finns en 
del personer i de äldsta grupperna som menar att det ”riktiga” drickandet tog fart först efter 
gymnasietiden. Framförallt talas det om universitetstiden eller militärtjänstgöringen som 
perioder med mycket drickande. I flera av de äldsta grupperna beskrivs också ytterligare en 
period när barnen flyttat hemifrån som i vissa fall innebar ett något ökat drickande.  
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Kapitlets disposition 
Detta kapitel behandlar främst de legitimeringar som intervjupersonerna 
förklarar sitt drickande med, samt de diskussioner som omgärdar den fina 
balansgången mellan bruk och missbruk. Kapitlet är uppdelat i två 
övergripande delar. I kapitlets första del gås måttlighetsnarrativet igenom 
med fokus på hur drickandet förklaras och legitimeras genom njutning, 
belöning och arbetsmoral, samt hur dessa förklaringar kopplas samman med 
genus. Eftersom måttlighetsberättelser och problemberättelser är inflätade i 
varandra handlar detta avsnitt också till stor del om gränsdragande och 
riskerna med att dricka för mycket. Denna första del avslutas med en 
diskussion om hur berättelserna kan förstås i relation till tidigare 
skötsamhetsideal. 

I kapitlets andra del diskuteras dels personliga problemberättelser och hur 
de är strukturerade på olika sätt i olika grupper, dels ges exempel på de 
återkommande diskussioner som handlar om orsakerna till alkoholproblem. 
Därefter diskuteras hur problemberättelserna kan förstås utifrån 
interagerande diskurser om måttlighet och problem å ena sidan, och 
konsumtion, individualism och biomedicin å den andra.  

 

Måttlighetsnarrativ: Belönande njutning och farlig 
avslappning  

 

Men jag kan tycka det är otroligt gott med ett riktigt gott rödvin till någon god 
mat, så känner man att det passar jättebra ihop och det är supergott. Berusad 
blir jag inte på ett glas vin. Hellre att det är riktigt gott än att det är mycket. 
[Alma. Lärare. 30-40 år] [Ex 83] 

 

Nu är man ju fokuserad på om man har ett gott vin. […] Jag kan ta ett glas vin 
och njuta av det en middag, jag kan dricka två också om jag tycker att det är 
jättegott, eller tre, det är inte det. Men det handlar väldigt mycket om smaken. 
[Susanne. Lärare. 55-65 år][Ex 84] 

 

Ja, man dricker för att det är gott idag. En kall öl kan man se fram emot. En 
kall öl liksom. Har du haft en jobbig vecka så kan man bara… ’Kom på 
fredag! Fan vad gott med en kall öl’. Det kan man ju se fram emot. [Jorge. 
Hantverkare. 20 år] [Ex 85] 
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Lennart: Nej det är ju en god smak, det är ju en helt annan grej. Det är ju… 
Roland: Mer kultur 
Lennart: Ja just det.  
Roland: Konjak och whisky och så där. [Hantverkare. 44-50 år] [Ex 86] 

 

[M]en nu blir det mer att man tar en öl för att det faktiskt är gott att ta en öl. 
Framförallt är det väl varför man dricker som har förändrats för mig. [Linnea. 
Samhällsvetarprogrammet. 18 år] [Ex 87] 
 

När intervjupersonerna motiverar sitt nuvarande drickande är njutning, 
avslappning och belöning de mest centrala begreppen, men som citaten visar 
är det huvudsakligen den goda smaken som poängteras. Betydelsen av 
smaken anses också vara den största skillnaden i förhållande till hur 
deltagarna drack när de var yngre, då flertalet snarare drack för berusningen 
eller spänningens skull. Om den vanligaste kommentaren i de 
berusningspositiva personernas ungdomsberättelser är att det var så roligt att 
dricka, är den vanligaste kommentaren i vuxenberättelserna att det är så gott 
att dricka. Vinet har en mycket central roll här, även om öl, whisky och 
konjak också nämns. Flera av intervjupersoner berättar att de är med i 
vinprovningssällskap eller liknande. Den ”goda smaken” tycks också vara 
”demokratiserad” i den bemärkelsen att den lyfts fram i alla grupper. 
Kvinnor, män, arbetare, akademiker, unga och gamla – alla pratar de om 
smaken. Även i tonårsgrupperna uppger en del, som Linnea ovan, att de idag 
dricker för smakens skull, till skillnad från hur de drack tidigare i tonåren. 
Njutning framställs följaktligen som en legitim och relativt oproblematisk 
anledning till att dricka alkohol, även i vardagen.  

Andra anledningar som anges till drickandet, är att det är socialt och 
trevligt, men det är oftast inte det första som nämns. Den sociala betydelsen 
av drickandet framkommer istället främst genom ett understrykande av att 
berättaren inte dricker ensam, vilket i sin tur indikerar att ensamdrickande 
anses vara problematiskt.  

När avslappning kommer på tal är det i de flesta fall efter en stunds 
pratande och inte sällan efter det att moderatorn drivit frågan vidare genom 
att fråga efter andra anledningar till att ta ett glas vin än att det är så gott. 
Frågan kan då generera svar i likhet med att man ska inte ska sticka under 
stol med att det också ger en viss avslappning (se exempel 92). Avslappning 
är med andra ord ett benämnande av en berusningseffekt, som annars sällan 
benämns på ett direkt sätt. I de grupper som är mycket måttligt drickande är 
å andra sidan inte heller smaken alltid en accepterad anledning att dricka.  

Ett exempel på hur smaken motiverar drickandet kommer från Lisbeth i 
gruppen med lärare i åldern 48-73 år. Lisbeth talar här om hur lådvinet 
påverkat svenskarnas alkoholkonsumtion till ett ökat drickande – ett vanligt 
förekommande ämne i fokusgrupperna. I Lisbeths korta uttalande ryms 
också flera andra av måttlighetsberättelsernas vanligaste komponenter: Hon 
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berättar hur måttligt hon och hennes man dricker (eller drack innan lådvinet 
introducerades på marknaden) och påpekar att en vinflaska då kunde räcka 
en hel helg. Hon indikerar att vinet har en viss effekt på sömnen, men 
betonar att hon aldrig dricker i ensamhet och att hon framförallt dricker i 
samband med måltider. Till sist avslutar hon resonemanget med att säga att 
hon i umgänget med sina vänner kan tycka att det är ”jättegott” att dricka 
flera glas vin. För att legitimera vindrickandet, och även kvantiteten av 
drickandet, använder hon alltså smaken som huvudargument framför det 
sociala eller den avslappnande effekten. Viljan att dricka ”flera glas vin” 
legitimeras således inte av det sociala, roliga eller trevliga som det hade gjort 
i en typisk ungdomsberättelse.  

Jag tänker på hur man beter sig när man har de här stora lådorna nu. Förr var 
det så här;’Nej ska vi öppna en flaska vin? Nej gud, det tar hela helgen innan 
vi har druckit upp den där’. Ett tag drack vi jättelite, men det var nog som du 
sa när barnen var små. Jag kunde sova ändå, jag var ju trött. Men jag dricker 
aldrig vin själv. Om min man och jag dricker vin då är det i samband med 
mat. Annars kan jag dricka vin när man ska sitta så här; tjejer liksom. Då kan 
jag tycka att det är jättegott och då kan jag dricka flera glas vin. [Lisbeth. 
Lärare 48-73 år] [Ex 88] 
 

Arbete och stress som legitimerande förklaring 
Vid de tillfällen då intervjupersonerna nämner alkoholens avslappnande 
effekter är det huvudsakligen i samband med tal om arbete och stress. Många 
menar att de vill koppla av efter en stressig arbetsvecka och flera av dem 
som berättar att de varit på väg att utveckla ett alkoholberoende menar att en 
stressig arbetssituation låg i botten av problematiken. Kopplingen mellan 
arbete och drickande känns igen från barndomsberättelserna där flera 
deltagare beskrev hur deras pappor efter arbetsveckan slappnade av med en 
öl eller ”ett par snabba nubbar” och där alkoholproblem delvis förklaras och 
förmildras av att papporna hade en hög arbetsmoral. I barndomsberättelserna 
nämndes bara pappornas drickande, men i berättelserna om det nutida 
drickandet är det många kvinnor som berättar om behovet att slappna av med 
ett glas vin efter jobbet. Framförallt är det lärarkvinnor som berättar om en 
stressig arbetssituation, även om den inte alltid kopplas samman med ett 
behov av att dricka alkohol. I vissa fall talar de om att de behöver sova en 
stund efter jobbet, eller tvärtom, inte kan dricka vin efter jobbet eftersom de 
då riskerar att somna.  

Lotta ingår i samma grupp med lärare som Lisbeth (ex 88) och är en av 
dem som vittnar om ett arbete som är förknippat med mycket stress och höga 
krav. Bland annat säger Lotta att hon till följd av stressen började betrakta 
fredagskvällens stund med ett vinglas som ”helig”. Det blev ett sätt för 
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henne att fly verkligheten, menar hon. Lotta betonar samtidigt att detta 
förhållningssätt var livsfarligt och att hon inte längre dricker alkohol på det 
viset. Med sin berättelse indikerar hon att hon var på väg att få 
alkoholproblem och att arbetskraven var en av anledningarna till det. Lotta 
talar specifikt om en berusningseffekt, vilket annars är ovanligt i dessa 
berättelser. De andra kvinnorna hummar med och instämmer i hennes 
resonemang och bekräftar på så vis att det är en situation som de accepterar 
och känner igen sig i. 84 

Lotta: [M]en när jag jobbade som lärare, det här att öppna en flaska vin på 
fredag kväll, det var heligt. Två glas vin och sen sov jag efter maten och bara 
stupade i säng, bort från verkligheten. För det behövdes så lite. Och så 
utnyttjade jag aldrig alkohol som yngre.  
Moderator: Koppla av alltså?  
Lotta: Ja liksom att bara ’poff’. På den här lätta salongsberusningseffekten så 
att man går ner i varv. Och det är livsfarligt. Men just på fredagkvällar var de 
här två glasen vin heligt när jag jobbade på skolan, vilket resulterade i att 
fredagkvällen blev väldigt kort. För då hinner tröttheten i kapp en och när man 
går och lägger sig har man dessutom en natt då man sover väldigt gott jämfört 
med alla andra nätter som man har haft tidigare när man har vaknat mitt i 
natten. [Flera instämmer]. Det använder man ju inte alkohol till nu, utan när 
man var yngre. [Ex 89] 
 

I gruppen med artonåriga samhällsvetarkillar gör Olle och Max en liknande 
sammankoppling mellan föräldrarnas drickande, deras arbetssituation och 
behovet av avslappning. Olle säger att pappan dricker mer öl de veckor då 
han har arbetat mycket och tror att det beror på att ansträngningen gör att 
han har ett större behov av att slappna av då. Pappans drickande blir utifrån 
Olles beskrivning både en belönande avkoppling och ett sätt att komma bort 
från vardagen. För att understryka att det inte är en problematisk situation 
som presenteras betonar han att pappan inte alltid dricker öl på kvällen och 
att han inte heller blir berusad. Dröjandet och tveksamheterna i berättandet 
tyder på att han är osäker på om han bör berätta detta om pappan. Max går 
dock in och bekräftar hans berättelse genom att visa att han känner igen sig i 
det som sägs.  

Olle: Men jag kan nog tycka att till exempel min pappa dricker kanske… Om 
han ibland dricker en öl på eftermiddagen när han kommer hem från jobbet, 
på vardagar, att det blir oftare ju mer han jobbar. Eller om han jobbar mer 
vissa veckor så dricker han mer öl tror jag. För att det kanske är skönare att 
komma hem och ta en öl när man har jobbat mer. Det behövs kanske mer på 
något sätt. Ja, men det är ju så mycket som du har ansträngt dig också. Det är 
ju skönt att dricka och komma bort från vardagen. Ja lite så.  
Max: Ja, för att slappna av. 

                                                      
84 Maria Abrahamsson modererar 
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Olle: Ja, ja precis. Jag menar, jag tror inte att min pappa…Han blir ju inte full, 
men han kanske oftare dricker öl om han har jobbat mycket. [Ex 90] 
 

På ett liknande sätt berättar Jenny i en annan lärargrupp [28-46 år] om hur 
hennes pappa brukar komma hem och ”belöna” sig själv med en öl och en 
korvbit. Jenny beskriver inte pappans drickande som direkt problematiskt, 
men understryker att hon inte gillar att han dricker så mycket. Samtidigt 
legitimerar hon pappans drickande genom att peka på att han använder det 
som en belöning efter hårt arbete. Flera gånger återkommer hon till att han 
både njuter och belönar sig själv när han dricker sin öl.  

[S]å länge jag kan minnas, när han kom hem från jobbet dricker han någon typ 
av alkohol. Inte det första han gör, men på kvällen ska det vara en öl och så 
ska det vara en korvbit eller något sånt här. Jag tror att det är… att han mindes 
när han var ung och bodde i Tyskland eller något sånt. Han njuter och jag 
tycker i och för sig… Jag gillar det inte för jag tycker det är för mycket för det 
är verkligen varje kväll. Det är alltid alkohol varje kväll. Men jag tror att det 
är hans sätt att belöna sig själv, njuta, känna det här är belöning… det jag får 
efter allt mitt arbete. [Jenny. 28- 46 åriga lärarinnor]. [Ex 91] 

 
I likhet med vad som framkommit i tidigare kapitel framträder följaktligen 
hårt arbete som ett viktigt ideal som både kan förklara och legitimera 
drickande, även när det är på gränsen för vad intervjupersonerna tycker är 
hälsosamt eller acceptabelt – eller kanske framförallt då. Parallellt med 
arbetsidealet framträder också njutning och belöning som viktiga värden. 
Varken njutning eller belöning kan dock åtnjutas utan att arbetsinsatsen finns 
med som legitimering. Det är alltså en ”prestationsbaserad” form av njutning 
som intervjupersonerna ger uttryck för här (jmf Winter 2014). På samma sätt 
visar intervjupersonerna att det finns risker med att njuta i övermått. Dessa 
risker är också anledningen till att de är så noga med att markera gränser mot 
det problematiska. Sammanvävningarna av både positiva och negativa 
aspekter ger som tidigare påpekats upphov till en viss ambivalens i 
berättelserna, vilket blir ännu tydligare när grupperna diskuterar förekomsten 
av lådvinet. 

Den farliga vinboxen: Belöning och (kvinno)fälla  

Lådvinet, eller bag-in-box, är ett vanligt samtalsämne i grupperna. Ämnet är 
även utgångspunkt för flera andra diskussioner som handlar om njutning, 
belöning, avslappning och förmågan att sätta gränser. I dessa diskussioner 
får lådvinet ofta symbolisera en förändrad dryckeskultur och i den 
bemärkelsen ger den även uttryck för den ambivalens som uppkommer i 
fokusgrupperna: Å ena sidan erbjuder boxen njutning och bekvämlighet – 
det är praktiskt att kunna dricka ett glas utan att behöva öppna en flaska – å 
andra sidan kan den ge upphov till en gränslöshet som intervjupersonerna tar 
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avstånd från. Framförallt pekar många på att lådvinets intåg har gjort att de 
dricker mer nu än vad de gjorde tidigare och att det blivit lätt att dricka för 
mycket. I samtalen om lådvinet markeras därför nästan alltid en gräns kring 
intervjupersonernas eget drickande, men det reflekteras också över andra 
personers förmåga att sätta gränser. Ett sådant samtal förs exempelvis av 
gruppen med lärarkvinnor i åldern 49-65 år. I synnerhet funderar Karin över 
lådvinets påverkan på människors förmåga att sätta gränser. Samtalet tar fart 
genom att kvinnorna börjar prata om hur gott det är med ett glas vin. När 
Susanne påpekar att man inte ska sticka under stol med att det finns andra 
anledningar att dricka vin än dess kulinariska kvaliteter, börjar kvinnorna 
prata i munnen på varandra. Kvinnornas skratt och inflikade kommentarer 
visar att de känner igen sig och håller med Susanne i hennes resonemang. De 
verkar också tycka att det är befriande att prata om de avslappnande 
effekterna av drickandet. Även här anges det hårda arbetet under 
veckodagarna som en anledning till att vilja åt den avslappnande effekten.  

Susanne: Ja, men det är klart, man tycker ju att det är gott, men om man 
kommer hem på fredagskvällen och tar ett glas vin är det klart att man känner 
att man [blir lite avslappnad]. [Kvinnorna pratar i munnen på varandra och 
fnissar]. Ja, herregud, det får man ju liksom inte sticka under stol med.  
Ingalill: Absolut inte.  
Susanne: Så är det bara… Då kan man ju dricka lingondricka om man tycker 
att det är gott. Men det är ju också en annan effekt [ja, absolut] att man kanske 
känner sig lugnare [ja]. Eller inte vet jag.  
Lena: Avkopplad. 
Marie: Man vill fira lite att det är fredag. 
Susanne: Man kommer i ett annat sinnestillstånd. Sedan att man inte behöver 
dricka fem eller sex glas vin, det är en annan sak. Man vet att, eller man är så 
gammal nu att man vet ungefär hur mycket man tycker är lagom, vad som är 
gott. [Ex 92] 
 

Genom Susannes kommentar om att ”man är så gammal att man vet hur 
mycket som är lagom”, kommer Karin in på att lådvinet också kan skapa 
problem. Hon tycker att boxen är perfekt för hennes egna behov, men 
uttrycker oro för andra personer som hon menar har svårt att sätta gränser 
för sitt drickande. Karin ger därmed uttryck för två ständigt återkommande 
teman i fokusgrupperna; frågan om varför vissa människor inte kan hantera 
alkohol och tacksamheten över den egna förmågan att sätta gränser. 

Karin: Och samtidigt är man glad att man känner det.  
Susanne: Ja, jag är jätteglad för det. 
Karin: För jag har väninnor som inte riktigt har den där spärren. Och 
varför…? Då tänker jag att jag köper jätteofta boxvin och då är det vissa 
favoriter jag gillar. Och jag vill gärna ha en box hemma och tar ett glas kanske 
en dag eller kanske, ja, eller vill jag så tar jag ett glas varje dag, men jag kan 
lika gärna hoppa över. Det är ingenting att jag måste [nej]. Och till exempel 
tänker jag ibland… Jag är lite snål kanske, men sex vinflaskor står det, och jag 
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tänker att; ’Det skulle vara gott med lite vin’. Nej men jag har ingen lust att 
öppna för då måste jag dricka både idag och i morgon för jag vill inte kasta 
bort det. [mhm, nej] Och då kanske jag inte… Då kan jag gå och köpa en liten 
flaska på systemet, men därför tycker jag att box, det passar mig. Och det kan 
räcka i tre fyra veckor. Om det inte kommer någon som gärna fyller på hela 
tiden [fniss] för då går det åt. [Marie: Ja, då märks det]. Då blir jag nästan lite 
putt. [skratt] Ja, men det där ska ju räcka i tre, fyra veckor. Nä, men då känner 
jag att jag är glad att jag... Och varför har det blivit så för mig? För jag har ju 
en på ganska nära håll som: ’Kan jag få ta ett, kan jag ta ett glas till?’. Ja, det 
är klart. Vad ska jag säga? Nej det får du inte? [i frågande ton] [skratt] Du kan 
få ta ett glas till, ja. Men sedan kan det ju vara när man sitter och öppnar en 
flaska och så, hoppsan, nu var den slut ja, och så kanske man tar lite för det 
passar just då. Och då är det klart att man känner sig lite avslappnad. Men 
aldrig så att man dricker för att bli säker eller så. [nej] Det har jag aldrig känt 
tror jag. [Marie: Nej, inte nu.] Jag tror inte, jag tror bara att jag blir trött. Jag 
blir nog tråkigare om jag dricker, så av den anledningen är det ingen idé. Men 
det är, det är gott med ett gott vin [mhm, ja] det är det. Och jag tycker att box 
passar mig perfekt. [Ex 93] 
 

Det övergripande budskapet i Karins berättelse handlar om att hon tycker att 
det är bra och praktiskt med lådvinet, men när Karin säger att hon dricker för 
avslappningen pekar hon först mot någon annan som inte har någon gräns. 
Genom det visar hon att hon själv kan hantera boxen – ett budskap hon 
förstärker med att visa tacksamhet över att hon har gränser. Tacksamheten 
mildrar även omdömet om den gränslöse andre då det indikerar att förmågan 
att sätta gränser inte alltid är en fråga om val eller karaktär. I slutet av 
berättelsen återkommer Karin till kvinnornas tidigare resonemang om hur 
gott det är med ett glas vin. Eftersom den goda smaken etablerats som en 
accepterad anledning till att dricka alkohol i gruppen är det också den som 
får legitimera vindrickandet i sig. 

Orsaken till att Karin, och många andra i fokusgrupperna, har behov av att 
rättfärdiga bruket av lådvin och samtidigt markera gränser för drickandet, 
kan vara att det är ett ämne som ofta lyfts fram i media och andra offentliga 
diskussioner som en anledning till ett ökat alkoholberoende. Framförallt har 
kvinnors oförmåga att hantera boxarnas volym diskuterats och den har i 
många fall även fått benämningen ”kvinnofälla”.85   

Benämnandet av vinboxen som en kvinnofälla, eller som ett specifikt 
kvinnoproblem, förekommer i några av fokusgrupperna, bland annat i den 
äldsta gruppen med hantverkarmän. Männen relaterar inte alkoholproblem 
enbart till kvinnor, men kopplar däremot samman kvinnors alkoholproblem 

                                                      
85 En snabb nätsökning ger en stor mängd träffar på temat, bland annat från artiklar med 
rubriker som:” Är du en ”bag-in box mamma” (Enarsson 2008), eller tidningen ”Accent” som 
hävdar att missbruket bland kvinnor ökat med 50 % till följd av bag-in-box (Christoffersson 
2011a,b). Tidningen Genus skriver istället om att vinboxens koppling till kvinnors 
alkoholproblem är överdriven (Sant 2013).  
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– i det här fallet hemmafruarnas – med vinboxen. Också i den här gruppen 
uttrycker männen tacksamhet över att de själva är sådana som kan behålla 
kontroll. I deras resonemang anses volymen på dunkarna vara det främsta 
skälet till kvinnornas drickande, samt uttråkning och möjligen ensamhet. Det 
finns emellertid inget arbete eller socialt problem med i beskrivningen som 
kan rättfärdiga drickandet, snarare är det bristen på arbete och uppgifter som 
får dem att ta till ”dunken”. 86 

Mats: Det finns ju många kvinnor som är gifta och har socialt nätverk som ni 
pratar om och som går och smygtutar hemma. [Flera instämmer] Och så faller 
de dit och blir alkoholister. 
Anders: Jo det klart, då har du ju de här jävla trelitersdunkarna. […]  
Anders: Vi som kan handskas med spriten vi är lyckligt lottade. Sedan har vi 
den här gruppen som inte kan det, till exempel de där hemmafruarna som 
trycker på den där knappen till vinaren. De har tråkigt. [Hantverkare 56-65] 
[Ex 94] 
 

En grupp som ännu tydligare relaterar vinboxen till problem är 
undersköterskorna i åldersgruppen 34-49 år. Detta är en grupp där flera 
beskriver sig som måttliga konsumenter och överhuvudtaget är de ganska 
negativt inställda till alkoholkonsumtion. Gruppens kritiska inställning kan 
till stor del förklaras av att de är uppvuxna i, vad de själva beskriver som, 
alkoholisthem. Yvonne, som är den mest tongivande i samtalen, berättar att 
hon själv hade ett problematiskt förhållande till alkohol som tonåring. Som 
vuxen beskriver hon sig som en ”vinkvinna” och formulerar det som att hon 
”åkte på hela den där kvinnofällan”. I likhet med hur hantverkarmännen i 
tidigare citat förklarade hemmafruarnas vindrickande med ensamhet och 
tristess, identifierar Yvonne sig med hur ensamma kvinnor använder vin: 
”ensamma kvinnor och vindunken, och det är mig i ett nötskal”.87 

Moderator: Hur har det varit för dig Yvonne, har anledningen att dricka 
ändrats för dig på något sätt? Anledningen att använda alkohol, har den blivit 
annorlunda?  
Yvonne: Ja, oh ja. Men så dricker jag nästan inte.  
Moderator: Nej, det är väldigt lite numera?  
Yvonne: Ja men jag har, och det är inte så länge sen, för jag började också 
märka att vinet… jag var vinkvinna… att det kändes som att det ville ha mig. 
Det var inte jag som ville ha vinet utan jag märkte att jag slappnade av och då 
kunde det vara ett glas på kvällen. Men det där kände jag började bli lite 
farligt. Det var så jag började märka det, att jag började längta hem till det där 
glaset vin. [Anna: Ja] För att jag slappnade av. Det började med att jag sov 

                                                      
86 Utdraget som följer är ihopklippt från en längre diskussion där hantverkarmännen diskuterar 
vilka det är som riskerar att få alkoholproblem och varför. Det längre intervjuutdraget 
kommer att presenteras i ett stycke om alkoholproblem längre fram i kapitlet.   
87 Maria Abrahamsson modererar 
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bra, men det var ju inte att jag drack mig berusad, utan det kunde vara det där 
glaset. Men jag märkte att jag inte hade makt över det och då blev det slut. Så 
nu dricker jag inte så att säga. Nu drack jag det inte för, det är flera veckor 
sen. För ett par månader sen tog jag ett glas vin och jag tyckte det var äckligt. 
Jag slog ut det. [Ex 95]  
 

Yvonne beskriver i likhet med Lotta i lärargruppen (ex 89) att hon drack vin 
på kvällen för att slappna av, men framhåller att hon inte blev berusad. 
Samtidigt presenterar hon sig själv som en ”vinkvinna” och skapar därmed 
en etikett för drickandet där hennes könstillhörighet utgör en del av 
förklaringen. Detta etikettskapande innebär att förklaringen i någon mån 
förväntas vara vedertagen och kunna förstås av den som lyssnar. ”Ah, en 
vinkvinna – då förstår vi!”. I Yvonnes berättelse finns inga bakomliggande 
orsaker till drickandet. Istället beskriver hon en känsla av att inte kunna styra 
över det eftersom ”vinet ville ha henne”. Det problematiska orsakades med 
andra ord av det beroendeframkallande i substansen, vilken hon som kvinna 
föreslås vara mer känslig för.  

 

Belöning och belöningssystem: Kvinnlig kontroll och manlig biologi  

Begreppet belöning används frekvent i intervjuerna, men inte på ett helt 
entydigt sätt. Ibland används även begreppet ”belöningssystem”. Betydelsen 
av dessa begrepp går också ofta in i varandra. Belöning används 
huvudsakligen för att beskriva att något känns belönande, som i en allmän 
känsla av välbehag (och är då tätt sammankopplat med njutning) eller som 
en prestationsbaserad legitimering av drickandet (oftast en ansträngande 
arbetsdag). Belöningssystemet används främst för att förklara hur kroppen 
eller hjärnan fungerar. I det senare exemplet refererar intervjupersonerna till 
processer i hjärnan; ”enzymer”, gener eller biologi i största allmänhet. Det 
händer även att de hänvisar till vetenskap, experter, media eller något som 
”alla vet”. Både belöning och belöningssystem kan användas för att förklara 
missbruk eller beroende och kan även användas som legitimerande 
förklaring i maskulinitets-och femininitetsgörande. På detta sätt används det 
av Yvonne i undersköterskegruppen och även av en grupp hantverkarmän i 
åldern 40-55.  

Efter att Yvonne i undersköterskegruppen berättat om hur hon under en 
period riskerade att få alkoholproblem och definierat sig som en 
”vinkvinna”, glider samtalet in på hur vissa personer dricker alkohol när de 
utför olika hushållssysslor. Yvonne anger då belöningssystemet som orsak 
till att just kvinnor dricker alkohol.  

Yvonne: Jag tror att det där med likör när man städar. I och för sig har jag 
aldrig hört det, men vin i badet och vin när man stryker… jag tror det är 
belöningssystemet som går in. [Flera: Ja]  
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Anna: Ja det kan det nog vara.  
Yvonne: Och speciellt kvinnor är ju duktiga på det där med belöningssystem. 
[Ex 96] 
 

Förklaringen med belöningssystemet får viss respons i gruppen, men när 
Yvonne hävdar att kvinnor skulle vara särskilt duktiga på belöningssystemet 
– i bemärkelsen att de skulle vara särskilt benägna att belöna sig själva med 
alkohol – protesterar både Anette och Anna. Protesten ligger delvis i att de 
tolkar Yvonnes kommentar som att kvinnor njuter av att dricka i ensamhet, 
vilket Yvonne tidigare berättat att hon gjorde när hon hade problem med 
alkohol. Därmed vill de markera ett avstånd mot en potentiellt problematisk 
situation. För att släta över situationen säger Sara att hon visserligen tycker 
om vin, men ”inte har lärt sig att njuta av vin i ensamhet”. Yvonne svarar 
med att säga att det ju också är trevligt att sitta och äta med en väninna, 
vilket alla i gruppen kan instämma i. Gruppen har således nått en ”tillfälligt 
konsensus” (Goffman 1959/1998) som dock rubbas en stund senare då 
kvinnorna börjar tala om hur vinboxen blivit en allt vanligare företeelse. 
Yvonne förklarar att vinboxen blev en ”kvinnofälla” för henne, och talar 
liksom tidigare om problemet som om det vore ett välkänt fenomen där 
problemformeln består av ensamma kvinnor och vinbox. Även om de andra 
kvinnorna håller med om den generella beskrivningen av det ökande 
vindrickandet tar de återigen avstånd från definitionen av drickandet som ett 
specifikt kvinnoproblem. Carina protesterar genom att berätta att det är 
hennes man som köper bag-in-box i deras hem och att han ibland dricker när 
han är ensam. Carina påpekar dock (genom både avdramatisering och 
berusningsomskrivning) att han visserligen dricker vin från boxen, men att 
han aldrig blir redlös. Han dricker för någon slags avslappning.  

Anette: Jo, nu är det vindunken. [skratt] 
Anna: Ja den dära…  
Moderator: Bag in boxen.  
Flera: Ja  
Anna: Det är bagen som gäller. [Flera: Mm, ja] Jo, men sedan den kom har 
det blivit mer att då kan man ta sig ett glas vin.  
Yvonne: Den var jättefarlig. Det tänkte ju inte jag på. Den köper inte jag för 
att det märkte jag att det blev farligt. Det var lätt att bara ta ett glas från den. 
[Flera: Mm, ja] Jag åkte på hela den där kvinnofällan som de pratade om med 
ensamma kvinnor och vindunken och det är mig i ett nötskal.   
Carina: För hemma är det gubben som dricker. Han kan köpa bag-in-box och 
sitta och dricka vin, och det gör han själv hemma.  
Moderator: Ja  
Carina: Men det är aldrig så där, inte så där att han blir redlös.  
Moderator: Nej  
Carina: Nej, men ett glas bara och så. Någon slags avslappning. [Ex 97] 
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Ensamheten är en viktig faktor i Yvonnes problemformulering, på samma 
sätt som det var i de äldsta hantverkarmännens beskrivningar av 
hemmafruarna i tidigare avsnitt. När Yvonne beskriver problemet genom att 
säga att kvinnor är ”duktiga på det där med belöningssystemet” och ”den där 
kvinnofällan som de pratade om med ensamma kvinnor och vindunken” 
refererar hon igen till något hon anser vara allmänt känt.  

I Yvonnes resonemang tycks belöning och belöningssystem 
huvudsakligen ha en betydelse av tröst eller uppmuntran, vilket skiljer sig 
något från hur belöning används i gruppen med hantverkare (40-55 år). Där 
kopplas betydelsen av begreppet snarare samman med avslappning och en 
känsla av att släppa kontroll. I den här gruppen presenterar männen sig själva 
som måttligt drickande och anger framförallt den goda smaken som motiv 
till drickandet. Samtidigt medger de att det finns tillfällen då de berusar sig 
även om det sällan är ett mål i sig. ”Är det riktig fest så festar vi fortfarande” 
som Hasse uttrycker det. Männen beskriver sitt drickande som ”grabbigt” 
och Bo berättar om hur han tillhör ett gäng som åker ut i skogen för att spela 
kort och ”rensa huvudet” som han säger. ”Jag ska inte säga att man åker 
upp bara för att man vill bli berusad, men det blir ju lite annan jargong”.  

Till skillnad från Yvonne, anser den här gruppen att kvinnor har svårare 
att belöna sig själva än vad män har, vilket de förklarar med att kvinnor har 
större kontrollbehov och svårt att slappna av. Männen kommer in på ämnet 
genom att Roland och Bo berättar hur härligt de tycker att det är att släppa 
loss när de går på fotboll. Roland beskriver en specifik situation när han 
hade varit med AIK på en match i Göteborg där han upplevde en ”djurisk” 
känsla av att ge sig hän och bli ett med kollektivet. Det är den känslan han 
menar att kvinnor saknar. Det är dock kicken från adrenalinet och känslan av 
gemenskap, snarare än berusning, som ger upphov den starka känslan, menar 
han.  

Roland: Det var absolut bland det skönaste jag varit med om. Vi satt på 
läktaren, alla var lite… vi hade druckit lite öl på vägen ner. Kom ner där och 
liksom… Det är det här som min gumma inte fattar någonting av, det här 
grabbiga sitter ihop. Ja, men alltså, det var ju så schysst väder, det var… 
allting var rullat.  
Bo: Ja, det var samma mål. 
Roland: Alla kör samma, det är vi. Och det här grabbiga. Men det fattar inte…  
Moderator: Det är grabbarna det handlar om? 
Roland: Tjejerna har inte samma känsla i det där va, det här kollektivet, det 
här djuriska som man tar fram. Det faktiskt det här djuriska som kommer i det 
här, ja när man liksom… skriker bara. [Ex 98] 
 

Bo och Hasse känner igen sig i Rolands beskrivning och delar hans 
uppfattning om att det finns en skillnad mellan hur kvinnor och män 
upplever kontrollförlust. När moderatorn frågar varför de tror att det är på 
det sättet säger Hasse att han inte är någon forskare, men ”om han har 
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förstått saken rätt så belönar vi oss med alkohol”, något han tror att kvinnor 
har svårare då det ger dem dåligt samvete. Roland vill även förklara kvinnors 
kontrollbehov med deras föräldraskap; det vill säga, moderskapet.    

Moderator: Varför tror ni att det är så då? 
Roland: Kontrollbehov. Tjejer de tänker på… hur är det. Jag kan tänka mig att 
det är det här mamma på något sätt, om det nu är ungar med.  
Moderator: Ansvar? 
Roland: Ja ansvar ja, och kontroll. Att man inte kan släppa loss lika mycket.   
Moderator: Tror du också det Hasse? Du var väldigt inne på det… 
Hasse: Ja jag tror att… ehhh, att de tänker för mycket. Att de inte tillåter sig 
själva att bara släppa allting och bara flyta ut [Bo: Nej] med alkohol. För det 
är ju det man gör egentligen, man släpper från allting, alla bekymmer och 
besvär och [Bo: Mm] bara är sig själv ett tag. Och sen kanske man inte är sig 
själv, men man tycker det i varje fall. [Bo: Ja]  
Moderator: Men har du en tanke om varför det kan vara så? Var det kommer 
ifrån liksom? 
Hasse: Nej jag är ingen forskare på det området. Men jag tror att det är, alltså, 
om jag fattat rätt så belönar vi ju oss ju med alkohol och tycker att det är helt 
okej. Men tjejer tycker nog inte att det är okej att belöna sig med alkohol och 
släppa loss. Jag tror att de får dåligt samvete helt enkelt. [Ex 99] 

 
Den typ av berusning som hantverkarmännen beskriver här handlar om att 
släppa kontroll och ansvar och ge sig hän i en kollektiv manlig gemenskap, 
det som även benämnts ”heroiskt berusning” (Törronen och Maunu 2009). 
Befrielsen från ansvar och kontroll förklaras dels med en manlig 
”djuriskhet”, dels med en (vetenskaplig) förklaring om hur människor 
belönar sig med alkohol. Senare i intervjun talar Roland även om hur han 
tror att testosteroner har en inverkan i liknande situationer. I likhet med 
ungdomsberättelserna, där män beskrivs som ”bröliga” och testosteronstinna, 
görs här en sammankoppling mellan kontrollförlust (ansvarsbefrielse), 
biologi och maskulinitet. Samtidigt görs en skillnad gentemot kvinnor, som 
utifrån en oförmåga eller ovilja att genom drickandet slappna av och förlora 
kontroll, tillskrivs en större ansvarskänsla. Denna ansvarskänsla förklaras i 
sin tur utifrån deras roller som mödrar.  

I både Yvonnes och hantverkarmännens beskrivningar görs en 
sammankoppling mellan belöning eller belöningssystem och kön. I Yvonnes 
berättelser låg det belönande i drickandet dock inte i kontrollförlusten –
snarare var hon noga med att poängtera att hon inte blev berusad, att hon 
behöll kontroll. I dessa grupper används kontroll följaktligen som en 
gränsdragare mellan män och kvinnor, där maskulinitet görs genom 
förmågan att förlora kontroll och femininitet görs genom förmågan att 
behålla kontroll.   
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Barndom och föräldraskap med retrospektiv blick  

”Mina barn ska aldrig någonsin få se mig packad”  

Familjen är ett annat vanligt förekommande tema i vuxenberättelserna. 
Framställandet av sig själv som en ansvarsfull förälder framträder som en 
viktig aspekt av vuxenidealet, vilket framförallt visar sig genom att de som 
har barn berättar att de drastiskt minskade sitt alkoholintag när de bildade 
familj. En del berättar även att de slutade dricka helt under en period. Många 
anger trötthet och ansvar för barnen som den främsta orsaken till det 
minskade drickandet, men praktiska anledningar som att man behöver 
skjutsa sina barn till olika aktiviteter eller ”hålla vak” för tonårsbarn på 
nätterna, är också vanliga anledningar. Det finns även berättelser som 
handlar om att intervjupersonerna började dricka mindre av principiella skäl. 
I de flesta fall förklarar intervjupersonerna att de vill bespara sina egna barn 
de minnen av pinsamma eller berusade föräldrar som de själva hade som 
barn. Förutom att dessa berättelser visar på ett föräldraideal som handlar om 
måttlighet, är de intressanta att sätta i relation till berättelserna om 
barndomen, där det just var ovanligt att intervjupersonerna benämndes som 
berusade. (Däremot var det vanligt med beskrivningar om att papporna vid 
något tillfälle blivit lite larviga eller fåniga). När dessa personer pratar om 
sina egna föräldraroller är det dock några personer som framhåller att de inte 
vill att deras egna barn ska ha liknande erfarenheter av berusade föräldrar 
som de själva haft. Kent, som om sin barndom berättade hur pinsamt det var 
att hans pappa alltid skulle sjunga offentligt när han druckit, säger till 
exempel om sin egen föräldraroll att han inte vill att hans barn ska få se 
honom ”packad”. Mats som hade en liknande erfarenhet håller med honom.  

Moderator: Men ni, i alla fall några av er, sa att det förändrades sedan när ni 
fick barn? [O ja. Ja radikalt]. Det var där den stora förändringen skedde? 
Kent: Ja jag bestämde till och med så att mina barn aldrig någonsin ska få se 
mig packad. [Mats: nej] Jag har väl hållit det alla gånger utom en [skratt]. 
Men det var någon slags grej… och det kanske var något man hade med sig 
hemifrån att jag hade tyckt att det var lite pinigt att åka tunnelbana eller ... 
tunnelbana och spårvagn med farsan som skulle sjunga och greja och ha sig. 
[skratt] Så att då tänkte jag att, nej, de ska inte få ... Men vi har ju druckit och 
så där, men aldrig blivit fulla egentligen. [Lärare 57-64 år] [Ex 100] 
 

Det kan noteras att Kent använder en ”avdramatisering” när han talar om sig 
själv: ”jag har ju druckit och så men aldrig varit full egentligen”, på ett 
liknande sätt som han gjorde när han talade om pappans drickande tidigare. 
Det Kent berättar här säger följaktligen inte bara något om ett måttligt 
föräldraideal utan visar också hur berättelsen formas i relation till den dåtida 
barndomen och det nutida föräldraskapet. När fokus var hans föräldrar och 
hans egen position som barn låg tyngdpunkten på att presentera familjen och 
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barndomssituationen på ett oproblematiskt sätt. När fokus riktas mot 
presentationen av det egna föräldraskapet ligger tyngdpunkten istället på att 
visa sitt eget ansvar som förälder, vilket bland annat görs genom att han 
understryker att han lärt sig något av den erfarenhet han gjorde som barn. 
Kents sätt att använda sig av en ”avdramatisering” både i relation till 
barndomsminnet och i relation till den vuxna berättelsen påminner också om 
att det just är den vuxna personen med sina samlade erfarenheter och 
nuvarande värderingar som berättar om minnet. 

Kent fortsatte i likhet med de flesta andra intervjupersoner att dricka 
alkohol även sedan han blivit förälder, även om både han och andra uppger 
att de då blev mycket mer sparsamma med alkoholen. Det finns dock de som 
uppger att de under en period slutade att dricka helt. Ingalill [KL 49-65] är 
ett sådant exempel. Även hon hänvisar beslutet till ett barndomsminne. I det 
här fallet handlade det om att hon av misstag drack alkohol på en fest då hon 
tog fel på sin egen sockerdricka och pappans grogglas. Många 
intervjupersoner delar Ingalills upplevelse att av misstag ha smakat alkohol 
som barn, men moderatorns (min) förvåning beror på att jag inte förstått att 
minnet var så negativt för Ingalill när hon berättade om det.88 Det Ingalill 
beskriver som ”traumatiskt” i minnet med sockerdrickan är framförallt att 
hon förstod att det fanns en uppdelning mellan föräldrarnas värld och hennes 
egen och att det, som hon säger, fanns någonting konstigt i vuxenvärlden 
som hon som barn inte kunde delta i. Något som dessutom var farligt. Denna 
uppdelning ville hon inte att hennes egna barn skulle få uppleva. 

 
Moderator: Vad var din tanke med det då att du skulle vara alkoholfri? 
Ingalill: Ja, jag tror det var den här missen med sockerdrickan som jag tog när 
jag var liten. [ja, jaha, just det] [Kvinnorna pratar i munnen på varandra]. Ja 
men precis, att det blev… Alltså att det fanns någonting konstigt i 
vuxenvärlden som jag som barn inte kunde få delta i.  
Moderator: [förvånad] Jaha, så det var det som var din upplevelse med 
sockerdrickan?  
Ingalill: Ja, det var ju liksom att wow, där var det ju något som var farligt, när 
jag var liten och råkade missa och ta pappas grogg, när jag trodde att det var 
min sockerdricka. Och det ville jag inte att mina barn skulle uppleva i vårt 
umgänge. Och jag vet att, när jag hade mina middagar och så där, nej men vi 
hade ju inte, vi hade varken öl eller vin utan vi drack väl lingondricka eller 
någonting annat. [Ex 101] 
 

                                                      
88 Detta är dock en viktig insikt för mig både som intervjuare och tolkare, då jag antagligen 
hade tolkat hennes barndomsupplevelse på ett annat sätt om jag inte senare fått reda på att den 
var negativt laddad för henne. Det samma gäller för Kents och de andras barndomsberättelser 
där pappornas drickande beskrivs med berusningsomskrivande och avdramatiserande ord. 
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Viljan att presentera sig själv som en ansvarsfull förälder innebär dock i de 
flesta fall inte att deltagarna beskriver sig själva som helnyktra, utan snarare 
att de har förmågan att handskas med alkohol på ett ansvarsfullt sätt inför 
sina barn. Det är också vanligt att de poängterar att barnen har fått vara med 
på fester och middagar, vilket i de äldre grupperna anses vara en förändring 
som skett i föräldraidealet sedan de själva var barn. Överhuvudtaget påpekas 
det ofta att relationerna mellan föräldrar och barn blivit öppnare sedan de 
själva var unga.     

Föräldrarnas öppenhet bekräftas i flera av tonåringarnas berättelser. Dels 
händer det att deltagarna refererar till vad de vet om föräldrarnas egen 
ungdomstid när de rättfärdigar sitt eget drickande (jmf till exempel Presens 2 
i kapitel 5), dels är det flera som menar att föräldrarna har förståelse för 
deras drickande eftersom de själva drack som unga. Det finns också exempel 
på intervjupersoner som menar att föräldrarnas drickande var inspirerande 
eftersom de genom dem fick en uppfattning om att man kan ha roligt med 
alkohol. I de yngsta tonårsgrupperna finns emellertid en ganska tydlig 
uppfattning om vad vuxenskap, och inte minst föräldraskap, innebär i 
relation till drickande. För de flesta är det okej att föräldrarna dricker vin 
eller öl till maten, men som tidigare framkom i barndomskapitlet är det 
viktigt att föräldrarna inte berusar sig. Åtminstone inte när barnen ser på, 
som Mimmi i Presens 3 uttrycker det. I den bemärkelsen har alltså vuxna 
och tonåringar en gemensam bild av vuxendomen. Framförallt finns det en 
önskan från tonåringarna om att slippa se sina föräldrar berusade, men i det 
avseendet är de hårdare i sin syn på berusade föräldrar än vad de vuxna 
grupperna är i förhållande till sitt eget drickande.  

 

Graviditet och alkohol  

Graviditet och alkohol är en aspekt av föräldraskapet som det i princip inte 
alls talas om i grupperna. Ämnet kommer upp till diskussion enbart i 
gruppen med lärarkvinnor i åldern 49-65 år. Första gången i samband med 
att lärarna pratar om vilka skillnader de ser mellan den egna och de yngre 
generationernas drickande. Andra gången är det på grund av att jag som 
moderator vill fördjupa mig i ämnet och tar upp det på nytt. Att ämnet inte 
dyker upp i andra grupper kan bero på att det ses som en självklarhet att inte 
dricka under graviditeten, men också på att det därmed finns en känslighet 
kring ämnet. Diskussionerna i lärargruppen visar att denna känslighet delvis 
är en fråga om generationsskillnad och förändrat föräldraideal, vilket i sin tur 
belyser de konflikter som kan uppstå när olika tidsideal ska förenas i en och 
samma berättelse. 

I gruppen med lärarkvinnor väcker ämnet engagemang, vilket märks 
genom att kvinnorna pratar samtidigt och bekräftar varandra genom 
hummanden, skratt och kommentarer. Anna-Karin, Lena och Ingalill drack 
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dock inget under sina graviditeter och det bidrar till att det uppstår en viss 
spänning kring ämnet.89  

 När kvinnorna första gången kommer in på ämnet berättar Karin att hon 
drack snaps på midsommar när hon var höggravid. Hon skojar om hur det 
hade sett ut om hon och hennes man kommit in till förlossningen och varit 
”lite på snusen”. Karin tar inte upp de eventuella risker som skulle kunna 
finnas med alkoholintaget utan funderar mer över det olämpliga och komiska 
i att komma in till förlossning och vara berusad. Karin säger också med 
självklarhet att hon inte alls tänkte på att avstå från alkohol under 
graviditeten: ”det fanns inte i min värld”. Samtidigt kommenterar hon den 
stora skillnaden mellan sitt eget och sina barns förhållningssätt till alkohol 
och graviditet med att hon tycker att det är lite konstigt att hennes egna 
döttrar inte (ens) vill dricka ”en liten” 0,2% cider.  

Karin: [M]en jag tänker på hur man var själv med… Jag sade just det till [en 
kollega] att herregud, när jag väntade barn, mitt andra barn som jag skulle ha 
vid midsommaren, jag drack snaps och sedan tänkte jag, ’men herregud, tänk 
om det är dags!?’ Kommer in och är lite på snusen! [mhm, fniss] Ja, och han 
var också lite på snusen.  
Moderator: Ah, jaha, det var precis innan du skulle föda alltså? 
Karin: Jaa. [Moderator: Intressant] Och avstå alkohol under graviditeten det 
fanns inte i min värld. Jag har inte druckit särskilt mycket men jag sade aldrig 
nej. Och sedan tänker jag på mina egna döttrar; ’åh, är det alkohol, 0.2, nähä!’ 
Inte. Inte en liten cider. Nej [Deltagarna pratar i munnen på varandra: Nej nu 
är det helt annorlunda, helt annat]  
Moderator: Känner ni igen det där? 
Flera i gruppen: Jaa, ja absolut! [Ex 102] 
 

När ämnet kommer upp igen talar kvinnorna om att rekommendationerna 
såg annorlunda ut i början av 1970-talet och att ingen av dem då blev 
ordinerad total avhållsamhet. Karin menar att hon inte fick några 
rekommendationer alls under graviditeten, vare sig vad gäller alkohol eller 
mat, medan Susanne minns det som att rekommendationerna gällde 
måttlighet snarare än absolutism. Här framkommer också blandade känslor 
från både Karin och Susanne. Å ena sidan tycker de att deras egna barn är 
lite för strikta, eller till och med ”fanatiska” som Karin säger, och Karin 
uttrycker återigen en viss förvåning över att de inte ens kan tänka sig att 
dricka en lättöl eller en cider. Å andra sidan skäms både Karin och Susanne 
över att de var så ”oupplysta” på den tiden.  

                                                      
89 Att Anna-Karin är femton år yngre än de andra kvinnorna kan dock spela en viss roll i det 
här fallet. 
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Moderator: Men en sak som jag tyckte var intressant som ni sa här innan var 
det här med alkohol och graviditet, för där verkar det ju ha skett en väldigt 
stor förändring? [mhm, jo] 
Susanne: Ja, en stor förändring. Verkligen. 
Karin: Ja 
Ingalill: Verkligen. 
Anna-Karin: Men jag drack ingenting när jag var gravid. 
Moderatorn vänder sig till Lena: Och inte du heller?  
Lena: Nej 
Susanne: Det fanns ju inga sådana varningssignaler på den tiden att man 
skulle vara totalt absolutist när man... ett glas vin det var helt ok, [o ja] och det 
fick man också veta att det var helt ok att dricka ett glas vin. Fast jag vet att 
man tänkte att man skulle ju inte dricka speciellt mycket, men jag vet att det 
hände att man tog ett glas vin ibland ... det... absolut.  
Anna-Karin: Ja då var det bara att jag smakade, jag var inte ens...  [Deltagarna 
talar över varandra] 
Karin: Och jag vet inte ens en gång att det var någon som sade till mig att man 
inte skulle dricka när jag väntade barn och jag gjorde det. Jag blev ju med 
barn sjuttiotvå [1972] eller, innan förresten. Min dotter föddes sjuttiotvå, men 
man pratade inte om det då. [Instämmanden: nej, nej] Inte om mat heller. 
Susanne: Och jag kan nästan tycka att de är ...[Deltagarna talar över varandra] 
Karin: ... väldigt, väldigt fanatiska. Men du kan väl ta en liten…’nähä!’. Och 
inte ens en gång om det finns två procent alkohol i en cider så tar man inte 
det. [nej] Och man köper alkoholfri öl [ja]. Inte ens en gång lättöl [Nej. 
Alkoholfri]. Vad är detta? tänker jag. Men ok, det är ju så. [Susanne skrattar] 
Moderator: Men vad tänker ni om det då, när ni tänker tillbaka på det? 
Susanne: Nämen jag tycker ju att det är bra att det är nu som det är... det 
tycker jag absolut.  
Karin (muttrar): Men man får lite dåligt samvete för att man ... 
Susanne: Ja, usch, vi var ju så oupplysta, så kan jag tänka. 
Karin: Jaa... 
Susanne: Att vi inte förstod det. [Ex 103] 
 

Kvinnornas diskussion, som framförallt kretsar kring Karins och Susannes 
erfarenheter, belyser dels en tydlig generationsskillnad vad gäller synen på 
alkohol och graviditet, dels visar den hur Karin och Susanne i sina 
självpresentationer (som goda mödrar) navigerar mellan olika normsystem 
(det dåtida och det nutida) och mellan föränderliga, och ofta motstridiga, 
rekommendationer och råd. Tydligast märks det genom hur Susanne och 
Karin pendlar mellan att både rättfärdiga och kritisera sitt handlande. Varken 
Susanne eller Karin uttrycker någon större oro för att graviditetsdrickandet 
skulle ha påverkat deras barn, men när Anna-Karin och Lena påpekar att 
ingen av dem drack under sina graviditeter, vill de ändå försvara handlingen 
genom att understryka att det inte fanns några varningssignaler på den tiden. 
De påpekar emellertid att de har dåligt samvete över att de, som de säger, var 
så oupplysta. Samtidigt uttrycker de en förundran, för att inte säga kritik, 
över döttrarnas strikthet.  
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I likhet med hur Kents och Ingalills barndomsberättelser delvis kom i ett 
annat ljus när de berättade om hur minnena påverkat deras handlingar som 
vuxna (och hur den vuxna moralen finns med i barndomsberättelsen) visar 
graviditetsberättelserna hur normsystem från olika tider kan skapa konflikt 
när man med hjälp av en retrospektiv berättelse vill skapa en presentabel 
självpresentation i nutid. 

 

Sammanfattande diskussion 
I berättelserna om vuxendomen framträder måttlighet, njutning och 
arbetsmoral som viktiga komponenter i en respektabel vuxenpresentation, 
liksom att vara en ansvarstagande förälder i bemärkelsen att inte visa sig 
berusad inför sina barn. Vad gäller måttlighetsnormen framträder den främst 
genom det sätt intervjupersonerna genomgående drar gränser gentemot andra 
personer okontrollerade eller övermåttliga drickande. Trots att så mycket 
fokus ligger på alkoholens goda smak dras gränserna alltså inte i första hand 
utifrån dryckernas kvalitet, utan med utgångspunkt i mängden som dricks. 
Smak och kvalitet används med andra ord inte som grund för andrafiering. 
Däremot pekar intervjupersonerna ofta på att andra personer inte kan hålla 
sig till rätt mängd alkohol. Det är följaktligen mindre acceptabelt att 
presentera sig själv som en person som dricker mycket, än som en person 
som inte har tillräckligt god smak. Detta visar sig till exempel genom hur 
diskussionerna om lådvinet inte främst handlar om vinets kvalitet, utan om 
riskerna med att dricka för mycket. Å andra sidan är mängden alkohol som 
kan drickas inom ramen för en acceptabel måttlighet något diffus. På samma 
sätt som i barndomsberättelserna bör måttlighet således förstås som ett ideal, 
snarare än som ett mått på hur mycket alkohol som dricks.  

Värdet av arbetsmoral visar sig främst genom hur hårt arbete och stress 
ger legitimitet till njutningen eller den belönande avslappningen – ruset. Som 
framkommit i flera tidigare studier, tycks det gamla skötsamhetsidealet leva 
kvar, även om den tidigare uppdelningen mellan helg och vardag delvis har 
försvunnit. (Se också Bogren 2006a; Lalander 1998; Norell & Törnqvist 
1995). I den här studien beskrivs det hårda arbetet ofta i termer av ”stress” 
och det tycks gälla akademiker i lika hög utsträckning som personer i 
arbetaryrken och såväl män som kvinnor. Faktum är att det mest är 
lärarkvinnor som betonar arbetsstressen och behovet av avslappning och 
avkoppling. Om kopplingen mellan arbete och alkohol tidigare i huvudsak 
gällde arbetarklassens män, tycks kopplingen i den här studien främst gälla 
akademikerkvinnor. Vuxenberättelserna skiljer sig i den bemärkelsen från 
barndomsberättelserna där enbart mäns drickande och arbete 
kommenterades. Här finns en något paradoxal brist på överrensstämmelse 
mellan kvinnors egna beskrivningar av sitt drickande och andra personers 
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mer övergripande beskrivningar av kvinnors drickande. För trots att många 
kvinnor själva betonar behovet av avslappning talas det sällan om kvinnor 
som slappnar av eller tar en öl efter jobbet. Tvärtom påpekas det ofta att 
kvinnor inte kan eller vill slappna av eller förlora kontroll i samma 
utsträckning som män. Detta antagande framkommer bland annat i genom de 
olika betydelser en del av intervjupersonerna tillskriver begreppen belöning 
eller belöningssystem.  

Utifrån tanken att gränser ofta dras i relation till en nära andre (Skeggs 
2008) kan det ständiga poängterandet av de egna gränserna tolkas som att 
det finns en stark rädsla hos intervjupersonerna för att hamna i den 
”fördömda kategorin”; det vill säga, kategorin av personer med 
alkoholproblem. Rädslan märks inte minst inte genom pendlandet mellan 
måttlighetsberättelser och problemberättelser, samt i den ofta ställda frågan; 
varför har inte jag problem med alkohol?  

Problemnarrativ: Tur, tacksamhet och ambivalens  
Många av berättelserna om vuxenåren präglas av beskrivningar av egna 
tidigare alkoholproblem eller allmänna funderingar om vad det är som gör 
att människor får alkoholproblem. En viktig aspekt av de personliga 
berättelserna är att de alltid handlar om problem som personen har haft och 
kommit ur. I vissa fall handlar de även om hur deltagarna var på väg att få 
alkoholproblem, men kom till insikt och klarade sig från det. 
Missbruksforskning har visat att personer som tagit sig ur alkoholproblem 
ofta strukturerar sina berättelser utifrån en omvandling (Blomqvist 2002; 
Järvinen 2000). Vanligtvis tar denna omvandlingsberättelse sin början i en 
period då berättaren hade problem med alkohol, samt i de betingelser som 
skapat problemen, och leder så småningom fram till en vändpunkt som 
ligger till grund för en positiv nutid. En vändpunkt är en händelse eller en 
insikt som är avgörande för att personen ska kunna ta sig ur sina problem. 
Det jag här kallar för ”problemberättelser” följer i många avseenden denna 
omvandlingsstruktur. Förklaringarna till problemen och vändpunkterna 
skiljer sig åt i olika berättelser, men både förklaringar och vändpunkter tycks 
”smitta av sig” i grupperna. I en grupp där flera personer har erfarenheter av 
alkoholproblem återupprepas vanligen den första personens berättelse av de 
andra personerna i gruppen. Detta fenomen är emellertid inte specifikt för 
just problemberättelser utan en del av hur normer och ”tillfällig konsensus” 
skapas i grupper (jmf Goffman 1959/1998). På samma sätt som 
legitimerande eller ursäktande förklaringar till alkoholproblem är uttryck för 
vad som är accepterat enligt gällande normer, är även vändpunkter det. I de 
här berättelserna återkommer huvudsakligen två förklaringar till 
alkoholproblem: Den rådande alkoholnormen eller tidsandan och hårt arbete 
eller stress. Psykologiska aspekter, substansens beroendeframkallande kraft 
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eller könstillhörighet kan också vara del i dessa förklaringar, men beskrivs 
huvudsakligen av kvinnor. De män som berättar att de haft alkoholproblem 
anger vanligen partner, familj eller en kaosartad livsituation som vändpunkt, 
medan kvinnorna anger medvetna ställningstagande eller långvariga 
mognadsprocesser. Vad gäller dessa skillnader överensstämmer 
problemberättelserna också med resultat från tidigare forskning (Blomqvist 
2002).  

Berättelser som inte handlar om personliga problem, präglas 
huvudsakligen av tacksamhet och en känsla av tur. I dessa berättelser finns 
också en tydlig osäkerhet i relation till var normalitetens gränser egentligen 
ska dras.   

 

”Man tillhörde ju rödvinsvänstern” 

Nej, då var det jättemycket vin, rödvin var det framförallt. Det var det här, 
rödvinsvänstern. Alla satt och surrade och drack vin. [Susanne. Lärare 49-65 
år. Ex 104] 
 

I de äldsta grupperna (de som var unga under 1960–70-talet) är det många 
som talar om universitetsstudierna och militärtjänsten som perioder där det 
dracks mycket. Det var också kulturer där drickandet premierades – om än 
på olika sätt och med olika betydelser – och flera intervjupersoner beskriver 
det som en tid då de själva, och personer i deras omgivning, riskerade att få 
alkoholproblem. Ett flertal av dessa personer benämner också sig själva som 
tillhörande ”rödvinsvänstern”, vilket främst gäller dem som berättar om sin 
universitetstid. Det finns dock inga deltagare som påstår att de drack vinet 
för den goda smakens skull, tvärtom påtalas vinets dåliga kvalitet och att det 
var surt och äckligt. (Här dyker namn som Parador och Pearl Rose upp vid 
flera tillfällen). Den vinkultur som beskrivs här skiljer sig följaktligen på 
många sätt från den vinkultur som beskrivs idag, där betoningen ligger på 
smak och kvalitet. Här handlar det snarare om att uttrycka en viss stil eller 
politisk hållning.  

Mats från den äldsta lärargruppen [57-65 år] berättar om hur det var när 
han gick på konstfack i slutet av 1960-talet. I detta sammanhang var det både 
accepterat och önskvärt att dricka mycket och ofta, men eftersom syftet med 
de sociala sammankomsterna främst var att diskutera politik var det inte 
accepterat att förlora kontroll eller uppträda berusat. Att vara skärpt och 
kunna argumentera för sin sak var det som gav social status och Mats menar 
att han var hård mot kompisar som han tyckte ”tappade stilen”.  

Mats: Jag kom in i en sådan där rödvinsperiod där. Ja det var när jag gick på 
konstfack, då var det ju så, det köret. Då lämnade jag öldrickandet och började 
dricka vin. Och det var ju väldigt, väldigt mycket sitta och diskutera och 



 

 195 

smutta. Och man fick ju aldrig bli för full, utan man skulle ju hålla koll och 
kunna vara klar i huvudet. Så jag tycker nog ändå att det var ganska lugnt. 
Men det är klart, det var ju ofta. Plötsligt var man ju ute och drack på 
vardagkvällar. Det kunde ju vara två tre kvällar i veckan ibland. Man kanske 
satt kvar eller gick någonstans och tog en öl och… Då försvann det där med 
att gå och festa på helgerna.  
Moderator: Men det här med att hålla koll, alltså med att inte... Du sade att 
man inte fick dricka för mycket? [Mats: Ja]. På vilket sätt då?  
Mats: Ja alltså, det var skämsigt va, även i de kretsarna, Alltid. Om det var 
någon som ballade ur och svamlade så, det märkte man. Och gjorde man det 
någon gång så, det var inte bra. Utan man skulle kunna dricka mycket utan att 
det märktes. Det var ju så. Och klarade man inte det då kunde man ju låta bli 
att dricka. [Ex 105] 
 

Mats berättelse är ett exempel på att ett högt alkoholintag inte måste 
innebära kontrollförlust och att maskulinitetsgörande inte heller alltid 
handlar om den hedonistiska form av berusning som beskrevs av 
hantverkarmännen tidigare. Gränserna för en accepterad och icke-accepterad 
berusning interagerar således med klasstillhörighet och social kontext, där 
drickandet i den intellektuella medelklassmiljö som Mats befann sig i alltså 
handlade om att kunna inta mycket alkohol utan att förlora kontroll.  

De andra männen i lärargruppen känner igen sig i Mats beskrivning och 
Göran berättar att det även för honom höll på att bli för mycket drickande. 
Till och med så mycket att hans vänner började oroa sig för honom. I likhet 
med många andra frågar sig Göran hur det kommer sig att inte han blev 
”alkis” då. När moderatorn (jag) frågar honom om vad han själv tror om 
saken, säger han först att han inte riktigt vet, men att det ändå ”var stopp på 
något sätt”. Senare säger han dock att förändringen antagligen kom sig av att 
han träffade sin fru och bildade familj, en beskrivning de andra männen i 
gruppen känner igen sig i.  

Göran: Jajamän! (skratt) Jo men det var ju mycket så. [Mats: Ja] Och man satt 
ju och löste världsproblemen och rökte pipa. [Ja, ja. Göran och gruppen 
skrattar]. Jo, men det var ju en rolig tid, men det var... De som jag umgicks 
med då, det var ju både tjejer och killar och gamla klasskompisar också. Det 
var mycket dricka då, det var det. Och det var inte bra. Eh... Men sedan... Jag 
vet inte... Jag träffade ju [min fru] då och vi levde nog likadant hon och jag 
tror jag, men... Sedan lugnade det ju ner sig ordentligt när man fick barn och 
sådant.  
Mats: Ja, där blev det ju en enorm skillnad. [Ja. jo, oj, oj! De andra 
instämmer]. Jag vet inte, men den där övergången måste ju ha varit lite 
glidande för att...  
Björn: Jag tror att det blev ändring i och med att man lämnade studierna och 
bildade familj så att säga.[Ex 106] 
 

 
Torkel, som är en lärare i femtioårsåldern [ML 40-50] berättar i likhet med 
Göran att han började känna oro inför sitt drickande under en period i den 
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tidiga vuxendomen, men i hans fall var det militärtjänsten som beskrivs ligga 
till grund för drickandet. Även Torkel menar att hans ”räddning” var att han 
träffade sin flickvän och bildade familj.  

Torkel: Ja, min högkonsumtion var väl egentligen efter lumpentiden. Jag 
började lite smått i lumpen för jag tillhörde transport. Hur fritt som helst. Vi 
kunde åka in och ut med spriten på regementet. Sedan började väl mina 
lumparkompisar mer kraftigt. Nästan varje dag hade vi öl på vårat logiment. 
Sedan efter lumpen började jag jobba i Mellanstad och kom i kontakt med 
mycket norrlänningar som hade väldigt fin tillgång till hemkört. Jag och mina 
grannar som var norrlänningar hade öppna dörrar så vi sprang mellan lägren. 
Sedan träffade jag en tjej och jag tror att det blev min räddning i det läget, för 
där blev jag lite orolig. För det var ju alla dagar utom söndag, som var en 
helig dag.  
Stefan: Jaha, så du gick i kyrkan då? 
Torkel: Nej. [skratt från gruppen] Jag har alltid haft söndag som en vilodag. 
Men sedan träffade jag en tjej och så blev jag pappa. Där satte allting stopp. 
[Ex 107] 
 

 
I likhet med Torkel och Göran berättar Agnes i en grupp med 
undersköterskor i samma ålderskategori [47-61 år] att hon var på väg att 
utveckla alkoholproblem under de tidiga vuxenåren. Agnes tillhör dem som i 
likhet med Göran och Mats definierar sig själv som ”rödvinsvänster”, men 
för henne pågick drickandet under flera år. Agnes säger att hon under den 
perioden fick ett ”psykologiskt” beroende av alkohol, vilket utifrån hennes 
beskrivning innebar att hon började längta efter en whisky även på 
veckodagarna. Att hon benämner drickandet som ett psykologiskt beroende 
kan tolkas som ett sätt att markera att beroendet inte var så allvarligt. Värt att 
ta på allvar, men inte ett ”riktigt” beroende som innebär fysiskt begär i form 
av abstinens. Det kan också tolkas som ett uttryck för en förklaringsmodell 
som utgår från att beroendeproblematik har sin grund i ”psyket” som i 
bemärkelsen ”processer i hjärnan”. Agnes beskriver att hon hade ett stort 
umgänge; hemmet ”var som en busshållplats” och därigenom poängterar hon 
även de sociala och kollektiva aspekterna av drickandet.  

Agnes: Nej, för mig blev det uppehåll i flera år. Jag drack ingenting fast det 
gjorde jag senare då sextiofyra och sen var det ju… Jag var politiskt 
engagerad i vänstern. Rödvinsvänstern kallade man oss för. Det var då det 
började igen. Ja och det var alltså då, den yngsta var två år, så det var ju 
sjuttio [1970]. Man var ute och demonstrerade. I början på universitetet, det 
var de intellektuella, och så spred det sig nedåt till alla. Man var ute och 
demonstrera mot Vietnam, sådana här röd front demonstrationer. Vi hade lite 
kampanjer och flygblad som man klistrade på nätterna. Ja och då var det 
mycket rödvin. Det var det faktiskt. Och då börja man dricka lite grann. Sedan 
började vi åka ut och resa. Ja så fortsatte vi. Man köpte ju själv taxfree och så 
där. Folk började resa till Spanien och så. Sedan började vi ju att dricka lite 
whisky och så här … Jag vet ju att vi var ett stort gäng… Vi började ju 



 

 197 

fundera över det där. För sedan så fick man ett psykologiskt beroende och då 
var det så här; man drack ju på helgerna. Vi hade ett stort umgänge då, 
hemmet var som, det var som en busshållplats hemma hos oss. [skratt] Och då 
började man på fredag.  
Katinka: Är det föräldrahemmet du pratar om?  
Agnes: Nej, man hade eget då. Det här var ju efter, i tjugoårsåldern. Sedan 
kom man till det där att man hade ett psykologiskt beroende och då började 
man tycka att det var långt till fredagen, så då kunde man ju ta sig lite whisky 
på onsdagen. [skratt]. Det blev bara så några gånger för sedan var vi tvungna 
att diskutera. Jag träffade min man sextiofyra. Då var man tvungen att börja 
fundera att ’så här kan vi ju inte hålla på för sedan har vi ett 
alkoholberoende’… Så vi lade av helt och hållet, men inte förrän på åttiotalet. 
Då började vi lägga av för ’titta så här kan vi inte ha det’. Jag hade en kompis 
som var lärare hon drack Pearl Rose. Det var mycket Pearl Rose på sjuttiotalet 
och när hon kom hem från jobbet kopplade hon av med en Pearl Rose. Och de 
hade också kommit till samma slutsats som vi, säkert andra med som inte jag 
vet. Så vi lade av helt. Idag är jag nykterist och ju mer jag lär mig om sprit 
och ju mer jag ser, ju mer jag läser, så vet jag inte vad det ska vara bra för, 
utan tvärtom tycker jag… Eländes elände. [Ex 108] 
 

Agnes beskrivning av problemen är i likhet med Görans dubbeltydig. Hon 
beskriver visserligen drickandet som problematiskt, men samtidigt försöker 
hon på olika sätt mildra problembeskrivningen. Dels genom att upprepa att 
hon hade ett ”psykologiskt beroende” och dels genom att understryka att hon 
inte drack på veckodagarna. Snarare var det när hon vid några tillfällen 
gjorde det som hon upptäckte sitt beroende. Å andra sidan säger hon att hon 
inte lade av med drickandet helt förrän på 1980-talet då hon och hennes man 
kommit fram till att ”de inte kunde ha det som de hade det”. Genom att 
avsluta resonemanget med att hänvisa till vänner som hade kommit till 
samma slutsatser som hon själv anför hon en slags allmängiltighet till hennes 
problem, vilket också kan tolkas som en slags förmildrande omständighet. 
Agnes poängterar att hon tycker att det mest är ”elände” med alkoholen och 
att hon därför är nykterist i dag. 

Dessa tre berättelser har gemensamt att de förklarar en hög 
alkoholkonsumtion med en viss tidsanda eller alkoholkultur som rådde i den 
sociala kontext som de befann sig i. De har också gemensamt att de handlar 
om ett beteende som kunde ha blivit problematiskt om de inte hade satt stopp 
i tid. Berättelserna skiljer sig dock åt vad gäller beskrivningar av lösningar 
och vändpunkter. I Torkel och Görans berättelser kom vändpunkten när de 
träffade en tjej och bildade familj, medan Agnes beskriver att hon tog ett 
gemensamt beslut tillsammans med sin man när situationen inte kändes 
hållbar längre. Familj och barn hade hon redan och det tycks inte ha varit 
anledningen till beslutet att sluta dricka. Snarare verkar hennes man ha delat 
problemen med henne, vilket kan ha varit en bidragande orsak till att det tog 
lång tid för henne att komma ur problemen. Även om Agnes i likhet med 
Göran och Torkel delvis förklarar drickandet med den omgivande miljön, 
lägger hon i likhet med Yvonne (som beskrev sig själv som en vinkvinna), 
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mer fokus på psykologiska orsaker och substansens beroendeframkallande 
egenskaper. Ytterligare en skillnad är att både Göran och Torkel beskriver 
att de idag har en ganska frimodig och positiv inställning alkohol, medan 
Agnes istället har blivit nykterist.  

 

Stress, krav och sena kvällar: ”Hur lätt det är att hamna dit det vet 
man aldrig” 

I gruppen med lärare mellan fyrtio och femtio år [ML 40-50] som Torkel 
också ingår i, berättar tre av männen hur de under en period var på väg att få 
problem med alkohol. Åtminstone drack de mer än vad de själva tyckte var 
hälsosamt. Alla tre börjar sina berättelser med att säga att de tidigare var 
egna företagare, vilket innebar mycket stress, krav och sena kvällar, och två 
av männen avslutar med att säga att deras familjer till slut fick dem att dricka 
mindre. Arbetssituationen beskrivs således vara en del av orsaken till 
problemen och familjerna blev vändpunkten. Sara, som är enda kvinnan i 
gruppen, berättar att hon drack mycket fram till dess att hon fick barn, men 
hon beskriver inte drickandet som problematiskt. Överhuvudtaget är detta en 
grupp som menar att de dricker mycket och att de under en lång tid fortsatte 
att dricka på det ”berusningspositiva” sätt de drack på som ungdomar. Det 
finns dock även i dessa berättelser en viss tvetydighet. Lärarna pendlar 
mellan att säga att de dricker ”mycket” och ”normalt” eller i varje fall 
mycket mindre än tidigare. På samma sätt förhåller de sig ambivalenta till 
själva problembeskrivningen och uttrycker en undran kring vad som 
egentligen kännetecknar alkoholproblem.   

Manne är den av männen som börjar berätta om sina problem och hans 
berättelse kan därmed förstås som en del av hur de andra männens 
berättelser sedan utvecklas.90  

Moderator: Ja, hur utvecklades drickandet sedan under åren… fram till nu 
typ… upp till vuxen ålder?   
Manne: Hm, ja du, det är en lång historia [skratt i gruppen]. Ja, jag startade 
företag och efter jag hade kört det, alltså som det kändes dygnet runt, köpte 
jag en gård, köpte en villa i Förorten, flyttade därifrån upp till gården på 
Landsbygden. Sedan hände det saker och … då ändrades mina alkoholvanor 
katastrofalt. Till det värre givetvis. [suckar] Ja, så att där blev en vändpunkt 
vad det gäller det. Innan dess hade jag inte… Jag sportade, hade eget företag, 
men… Då kom den biten … eller alkohol med in i bilden. Eh… Som tur är 
har jag oftast haft den insikten att jag … att nej, dit men inte längre. Men, 
efter det så har det inte varit bra… efter vad jag tycker. [Moderator: Nej] 
Manne: Men jag har absolut inte, hoppas jag inte, problem med det. Eller jag 
vet inte vad problem är egentligen. Eller jag vet ju vad problem är, men … Ja, 

                                                      
90 Maria Abrahamsson modererar här.  
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man är som en normal människa är. Alltså, vad är det? Ett glas vin om dagen?  
Jag säger inte att jag gör det, men jag säger att… eh… jag tror att man är 
ganska som alla andra egentligen. Helgerna, det är som i kväll, det är fredag, 
vi tar några biror för att koppla bort det, den här smeten man har inne i 
knoppen efter veckan. [Ex 109] 
 

Den första delen av Mannes berättelse handlar om hur han startade företag 
och hur saker rullade på med husköp och flyttar och hur det sedan hände en 
del saker som gjorde att hans alkoholvanor ändrades ”katastrofalt”. Manne 
nämner en vändpunkt, men syftar här på händelser som gjorde att han 
ändrade sina alkoholvanor till det värre. Snarare menar Manne att han haft 
tur som haft en insikt om var gränserna går, men samtidigt tycker han inte att 
det ”blivit riktigt bra” efter den problematiska perioden. Efter det 
konstaterandet vänder han dock berättelsen genom att understryka att han 
absolut inte har några problem med alkohol, för att sedan lägga till att han 
hoppas att han inte har problem med alkohol. Manne slutar med att säga att 
han inte vet vad som är problematiskt och att han nog egentligen dricker som 
en ”normal människa”. Detta kopplar han samman med ett mer allmängiltigt 
argument om att han som ”alla andra” till fredagen tar några öl för att koppla 
bort ”den här smeten man har inne i knoppen efter veckan”. 

I likhet med de problemberättelser som presenterades tidigare uppstår 
ambivalensen i Mannes berättelse därför att han både vill berätta om ett 
drickande som han upplevde som problematiskt och presentera sig själv på 
ett positivt sätt; det vill säga, som en person som har tagit sig igenom 
problemen och som är som de flesta andra. Hans ambivalenta sätt att berätta 
förstärks även av att han är den första i gruppen som berättar om sina 
problem och att han därför är osäker på hur hans berättelse kommer att tas 
emot av de andra. Ambivalensen kan också vara ett uttryck för en osäkerhet 
kring var gränserna för vad som är normalt egentligen går.  

Moderatorn fortsätter att fråga Manne om den dåliga perioden han hade 
tidigare och han säger suckande att man blir dum i huvudet när man dricker 
för mycket. Stefan kommenterar Mannes berättelser med att igenkännande 
säga att det är ”sjukt” att man dricker med flit trots att poängen är att man 
ska bli dum i huvudet. Manne kommer då in på hur drickandet tog 
”tvärstopp” och att det till stor del var familjens förtjänst. Det var emellertid 
inte bara familjen som gjorde att han började dricka mindre. Det var också 
en rad andra händelser som ledde till att han kom till insikt; bland annat blev 
han omhändertagen för fylleri och var på väg att förlora körkortet. När 
moderatorn uttryckligen frågar honom om det var en vändpunkt för honom 
är han dock tveksam. Han var redan medveten om problemen, säger han, 
men i efterhand kan han se att det kanske var bra att saker ställdes på sin 
spets.   

Manne: Ja, men det är sjukt… för jag kom på det varje gång, att, ’va fan, nu är 
jag här igen’ och fattade aldrig. Men sedan tog det bara ett tvärstopp och så är 
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man väl lite mera sansad idag, om man säger så. Tack vare barn och övrig 
personal i familjen. [Sara och någon annan fnissar] 
Moderator: Men det är nog många som har sådana erfarenheter. Att man 
kommer till en punkt. 
Manne: Fast jag säger, hur lätt det är att hamna dit det vet man aldrig.  
Moderator: Nej, och det vet man aldrig… 
Manne: Fy fan. 
Stefan: Nej. 
Manne. Så känner jag. Jag har känt mig jävligt orolig alltså. Jag har sökt hjälp 
också. Eller liksom på grund av att jag själv tyckte att, det här är inte bra. Jag 
vart själv indragen i det för att jag satt och sov på tunnelbanan och hade varit 
på fest och somnade och satt på pendeln. Sedan var det några som kom och 
knackade på mig och sa ’du ska gå av här nu’. ’Vad i helvete’ sa jag, ’jag ska 
sova i min säng’ sa jag, för jag trodde att jag var hemma, men det var jag 
inte… Men jag fick en annan säng. Och sedan tog man upp det i det sociala 
och om man skulle ha körkortet kvar och vad de var. Så att det var väl kanske 
bra. 
Maria: Var de det som blev vändpunkten?  
Manne: Näeh, det ska jag inte säga… puh… tja… jag visste ju ungefär vad det 
var i varje fall va, men eh det kanske var bra att det hände. [ Ex 110] 
 

Det finns följaktligen inte någon tydlig vändpunkt i Mannes berättelse och 
han verkar själv motvillig till att gå med på moderatorns implicita påstående 
om att det fanns en sådan. Han förlägger visserligen en del av det positiva 
händelseförloppet hos familjen och i de negativa erfarenheter som fick 
honom att komma till insikt, men framförallt verkar han tycka att det var tur 
som gjorde att han tog sig ur problemen. På samma sätt som det kanske mest 
var otur att han hamnade i dem. Han hade en insikt om att han drack för 
mycket, men vad det var som till slut fick honom att ta tag i sina problem är 
inte lika tydligt.  

När Manne berättat sin historia fortsätter både Torsten och Stefan att 
berätta om liknande erfarenheter. Torsten säger att han visserligen inte kom 
så långt som Manne, men han känner igen sig i situationen att ha en egen 
firma då det varken fanns gränser för hur mycket han kunde arbeta eller 
dricka. Han fortsätter sedan berätta hur han under det han beskriver som de 
”mörka åren” festade mycket med sitt kompisgäng, men det var en period 
som tog slut när han skaffade familj. ”Men ja, sedan blev det väl liksom 
som… man fixade barn och familj och så och då håller det ju inte”. [Ex 111] 

Stefan berättar i sin tur att han egentligen haft en ganska hög konsumtion 
sedan skoltiden, men under två perioder har den varit särskilt hög; under 
tiden han hade eget företag och under tiden han gick på idrottshögskolan där 
det var ”fantastiskt mycket supande”. I likhet med hur Manne uttryckte sig 
tidigare säger Stefan först att han har en hög alkoholkonsumtion och sedan 
ifrågasätter han sitt eget uttalande med en undran om vad som egentligen 
kan betraktas som ”hög konsumtion”.  
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Stefan: Ganska hög konsumtion har det nog varit hela tiden. Eller, ja, om den 
nu är hög, det vet jag inte men… Jag vet två perioder som verkligen har varit 
hög konsumtion och det var...  jag hade också ett eget företag. Jag hade ett 
gatukök och på onsdagar var det lill-lördag och då gick man ut och partade 
lite med dagskassan. [Ex 112] 
 

Stefan poängterar också att drickandet nu har blivit ”normalt” igen; ”ganska 
mycket, men under städade förhållanden”.  

När den här gruppen talar om att deras normaldrickande är högt, skiljer de 
sig från den allmänna måttlighetsnormen. Samtidigt är den underliggande 
frågeställningen om vad som egentligen är ett normalt drickande ett uttryck 
för att dessa gränser är ganska diffusa, vilket även visar sig i andra gruppers 
oro och diskussioner över var gränserna för normaldrickandet ska dras.91 

Förutom arbete och stress, förklarar den här gruppen också sin höga 
alkoholkonsumtion med att drickandet generellt sett har ökat i Sverige. På 
samma sätt som tidigare grupper refererade rödvinsvänsterperioden som en 
anledning till sin höga alkoholkonsumtion, hänvisar denna grupp till dagens 
rådande alkoholnormer. I likhet med många andra grupper uttrycker de även 
en oro för den nya alkoholkulturens konsekvenser. Oron är särskilt stark i de 
äldsta grupperna. Det kan bero på att de tillhör en ålderskohort som dricker 
mycket alkohol och därför är måna om att peka på sina egna gränser. Det 
kan också bero på att det är en åldersgrupp som upplevt förändringar i 
alkoholkulturen, vilket bland annat inneburit en glidning från helgdrickande 
till vardagsdrickande. Denna glidning är det också många, liksom Manne, 
som påpekar. 

Manne: Ja men förr så drack man väl i Sverige… då drack man väl på det här 
nordiska sättet att man festdrack för att det var kul. Men sedan så kom ju det 
här med att man ska dricka café au lait och dricka rödvin hela dagarna på 
nittiotalet [ja, ja]. Att vi skulle närma oss Europa och sådär [Ja, precis] och då 
blir det ju det att man har lagt på, att man både dricker två glas rödvin till 
vardags och så super man på helgen. [Gruppen skrattar och instämmer]. Och 
vips så drack man dubbelt så mycket och så blev det normalt och dricka och 
så började… Ungarna är för fan ute och super på vardagarna hela tiden. Jag 
tror inte ens att jag drack, jag drack ändå hyfsat mycket på gymnasiet om man 
säger så, men jag kan inte komma på en enda gång jag gjorde det. [Ex 113] 
 
 

                                                      
91 Det finns dock några andra manliga grupper som på ett liknande sätt talar om att de dricker 
mycket.  



 

 202

”Varför blev inte jag alkis?” Livsstil vs. gener 

Som tidigare nämnts uppkommer i de flesta grupper diskussioner kring 
frågan om varför andra personer får alkoholproblem. På samma sätt som i de 
personliga problemberättelserna präglas dessa diskussioner av både 
tacksamhet och ambivalens. I många fall inrymmer de också 
frågeställningen om huruvida det är biologi och gener eller sociala faktorer 
som orsakar alkoholproblem.  

En sådan diskussion förs livligt i den äldsta gruppen med lärarmän. 
Männen har tidigare talat om problemet med bag-in-box och i samband med 
det kommer Mats, Anders och Per in på en diskussion om vilka det är som 
riskerar att få alkoholproblem. Anders argumentation bygger på att de har 
haft tur som tillhör den delen av befolkningen som kan handskas med 
alkohol. Han tror också att genetikens utveckling kommer att leda till att 
man genom blodprover snart kommer att kunna se vilka som riskerar att få 
alkoholproblem. Den argumentation som förs av Per handlar istället om att 
yttre faktorer påverkar riskerna att få alkoholproblem och därför finns det 
ingen särskild grupp som ligger i riskzonen. Vem som helst kan råka ut för 
en skilsmässa, arbetslöshet eller en personlig förlust som gör att man inte 
längre kan hantera sådant som man tidigare hanterade, menar han.  

Anders: För jag menar, det är som jag säger. Vi som kan handskas med 
spriten vi är lyckligt lottade. Sedan har vi den här gruppen som inte kan det, 
till exempel de där hemmafruarna som trycker på den där knappen till vinaren, 
de har tråkigt.  
Per: Jag är inte lika säker som du på att vi är så där skyddade att vi klarar oss. 
Anders: Jo då, det där är genetiskt. 
Per: Jag har sett så många.  
Anders: Jag tror det. 
Per: Jag har sett dem som klarat sig upp mot fyrtio och femtioårsåldern, men 
så händer någonting och så trillar de dit. Och det är allt för många för att man 
ska kunna tro att det är en viss del. 
Anders: Ja, men jag tror att de som trillar dit de gör nog det förr eller senare. 
Dom har anlagen för det. [Ulf: Mm] Det tror jag i alla fall.  
Inge: Jo, men det tror jag också, det dör ju folk runt omkring oss hela tiden. 
[Ex 114] 

 
Diskussionen engagerar männen och de talar länge och livligt i munnen på 
varandra. Argumentationen fortsätter på ett liknande sätt fram och tillbaka. 
Anders upprepar att de som kan hantera alkohol är lyckligt lottade, medan 
Mats och Per hävdar att det egentligen inte finns någon som kan hantera 
alkohol. I likhet med Manne i lärargruppen menar de att det finns en fin linje 
mellan normalkonsumtion och problemkonsumtion och att man aldrig vet 
hur lätt det kan vara att trilla igenom. När moderatorn efter en lång stunds 
argumenterande frågar Anders vad han tror att alkoholproblem beror på, 
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refererar han till biologiska förklaringar och säger att han tror att det beror på 
något ”enzym eller någonting”. Hans förklaring tillbakavisas dock av Per.  

Moderatorn: Men vad tror du att det beror på? Dom som inte klarar av det? 
Vad tror du att det beror på? 
Anders: Jag tror att det, jag vet inte, jag är ingen professor. [Moderatorn: Nej 
nej] Jag tror det sitter här uppe. [Pekar på huvudet] 
Moderatorn: Alltså mentalt, eller? 
Anders: Mentalt eller någonting. Eller så är det något enzym eller någonting 
som inte funkar som det ska. Som han Lars Lind sa, han var torsk efter första 
groggen och sedan vart han alkis. Och det finns de som inte pallar med det 
här. Dom klarar inte av att ha någonting hemma. Jag har ju bekanta, eller jag 
känner folk, de kan inte ha någonting hemma utan det är jävlar mig botten i 
flaskan och de kan fan inte handskas med spriten. 
Mats: Ja, det är konstigt. 
Anders: Men att alla inte kan det, där tror jag du har totalt fel, för i så fall 
skulle ju alla förr eller senare råka ut för någonting. Ta måttlighetsdrickarna 
här. Dom skulle ju aldrig sätta sig i en bil eller någonting. 
Mats: Alltså de som ballar ur om man ska säga så.   
Anders: Ja. 
Mats: Vad har de för tecken på att de gör det då? Alltså, det är ju som jag 
tycker vanliga människor. [Männen pratar i munnen på varandra][Ex 115] 
 
 

Den argumentationslinje som förs av Anders handlar följaktligen om att det 
är människors biologiska och genetiska förutsättningar som orsakar 
alkoholproblem. Dessa förutsättningar är svåra, för att inte säga omöjliga, att 
styra över eller kontrollera. I denna argumentationslinje görs alkoholproblem 
till ett individuellt problem i den bemärkelsen att det inte är ett problem som 
samhället eller den sociala omgivningen kan orsaka eller göra något åt. 
Samtidigt kan inte heller individen själv påverka sin situation i någon större 
utsträckning. Antingen ”tål” man alkohol eller så gör man det inte. De som 
tål alkohol kan anse sig lyckligt lottade, medan de andra borde hålla sig 
borta från alkohol helt och hållet.  

Den argumentationslinje som drivs av Mats och Per handlar istället om att 
alkoholproblem kan förstås utifrån en kombination av måttlöshet och sociala 
problem eller personlig olycka. Argumentet är att vem som helst kan riskera 
att hamna i missbruk eftersom vem som helt kan drabbas av sådana problem. 
Måttlighet är följaktligen det säkraste kortet för att inte drabbas av problem, 
men det kan även behövas kollektiva samhällsåtgärder som förhindrar att 
individer försätter sig i svåra situationer.  

Frågan är dock vad det är som gör just denna diskussion så upprörd? I 
detta fall kan anledningen vara att det är en diskussionsglad grupp där 
männen känner varandra väl. På ett generellt plan kan upprördheten också 
tolkas utifrån föreställningen om den närstående andre (Skeggs 2008); det 
vill säga, att det finns en stark rädsla hos intervjupersonerna för att vara eller 
bli någon som inte kan hantera alkohol – någon som faller igenom. Denna 
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rädsla kan också ligga till grund för att gränsdragningar – och tal om gränser 
– är så vanligt förekommande i grupperna. Oron förstärks i sin tur av en 
osäkerhet kring var gränserna för normaldrickande egentligen ska dras. I 
likhet med hur de berusningspositiva självpresentationerna i 
ungdomskapitlet balanserade mellan drickandets risker och möjligheter 
framkommer även här ett balanserande. Här handlar det emellertid om en 
balansgång mellan viljan att njuta och rädslan för att njuta för mycket.  

Denna balansgång kan slutligen illustreras genom ett uttalande från Göran 
och Björn [ML 57-65]. Det här tillägget görs efter att intervjun pågått i 
nästan två timmar. Jag har avslutat intervjun och frågat i fall de har något att 
tillägga. Det är med andra ord ett tillägg som är viktigt för dem att göra.  

Göran: Jag tycker att det är knepigt det här med alkohol. Samtidigt som… 
Man vill ju inte glorifiera det på något sätt. Men samtidigt måste jag erkänna 
att det är en väldigt trevlig del av ens liv, tycker jag. Ja, jag vet inte. Man letar 
efter goda viner och tycker att det är skitkul om man får tag på någon god 
whisky. Alltså, det är trevligt. Men samtidigt är det ju så jäkla läskigt när det 
blir så här. Och att folk… Många brott sker i alkoholberusning och att 
det…(suckar). Ja, och samtidigt som en del har trevligt är det en del som går 
under. Det där är ju jävligt tudelat.  
Björn: Ja jag håller med dig. Jag tycker att det här intresset som har kommit 
till de senaste tio, femton åren med vinklubb och whiskyklubb och att lära sig 
om de här produkterna samtidigt som man tycker att det är gott att dricka dem. 
Och så har vi gjort och gör en del resor och det är väldigt kul och trevligt. Det 
är ett sätt att berika tillvaron tycker jag.[Ex 116] 

 
 

 

Avslutande diskussion 
De förklaringar och legitimeringar som framkommer tydligast i 
vuxenberättelserna är måttlighet, njutning, belöning och arbetsmoral. 
Därutöver framkommer ett tydligt gränsdragande gentemot det som anses 
vara ett okontrollerat eller övermåttligt drickande och gentemot 
alkoholproblem eller alkoholism. Att arbeta hårt och samtidigt kunna njuta 
och slappna av är följaktligen viktiga aspekter av en acceptabel 
vuxenpresentation. I likhet med tidigare kapitel kommer jag att diskutera 
dessa legitimeringar i relation till olika diskursiva ramar. I ett första steg går 
jag igenom diskurserna, för att i ett andra steg diskutera olika tolkningar av 
legitimeringarnas förekomst och betydelse, samt den ambivalens som också 
visar sig i berättelserna.  

För det första framkommer återigen den måttlighets- och 
problemorienterade diskurs som varit dominerande inom den ”torra 
alkoholkultur” som präglat Sverige under det senaste seklet (Bruun et al 
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1985: Johansson 1998) och som beskrivits på flera ställen i avhandlingen. 
Denna diskurs kan ses som en del av en välfärdspolitik som förespråkade 
kollektiva och statliga lösningar, vilket bland annat tog sig uttryck i ett 
alkoholpolitiskt fokus på reglering och problemprevention. Det (i huvudsak) 
manliga skötsamhetsideal som innebar acceptans för en belönande berusning 
efter arbetsveckans slut (Ambjörnsson 1988) och det kvinnoideal som 
förordade nykterhet och kontroll (Järvinen 1991), skapades också inom 
ramen för denna diskurs.  

För det andra framkommer en individualistisk och konsumtionsinriktad 
diskurs som brukar framhållas som en del av 1990-talets (ny)liberala 
samhällsutveckling – det som Beck (2000) kallat för risksamhället. Denna 
utveckling har enligt ett flertal modernitetsforskare inneburit att ansvaret för 
människors trygghet, hälsa och framgång flyttats från välfärdsamhällets 
kollektiva trygghetssystem till individen själv (Beck 2000; Månsson & 
Bogren 2014; O’Malley & Valverde 2004; Parker 2007; Rose 2001; 
Sedgewick 1994; Vrecko 2010). Nikolas Rose (2001) menar att denna 
övergång även förändrat själva idén om vad hälsa innebär. Strävan efter 
hälsa handlar, enligt Rose, inte länge om att undvika eller förebygga 
sjukdom och död, utan om att uppnå ett generellt välmående i termer av 
skönhet, framgång, rikedom lycka, aktiv sexualitet, etcetera. Hälsa blir i den 
bemärkelsen en fråga om personligt självförverkligande som kan, och bör, 
uppnås genom njutning och konsumtion. Som en del i detta allmänna 
självförverkligande har njutning även blivit mer universellt i sin 
tillgänglighet; alla är vi värda att unna oss något (O’Malley & Valverde 
2004).  

För det tredje framkommer en biologiskt orienterad diskurs, vars 
framväxt skett parallellt med att de liberala diskursernas ökade dominans 
(Rose 2001). Sammansmältningen mellan biologiska och liberala diskurser 
har, enligt Rose (2001), givit upphov till det han benämner som ”den nya 
biopolitiken”. Denna biopolitik innebär i generella ordalag att allt mer av 
den mänskliga existensen förklaras utifrån biologi och gener. Framförallt 
används genetiken för att predicera människors framtida problem och 
sjukdomar, inte minst alkohol- och drogberoende (se även Vrecko 2010). 
Idag handlar en stor del av det hälsofrämjande arbetet, från stater såväl som 
kommersiella aktörer, därmed om att identifiera individer som riskerar att 
utveckla problem (a.a.). Som en del av den biopolitiska utvecklingen har 
hjärnans belöningssystem fått en ökad betydelse som förklaringsmodell 
inom missbruksforskningen (Vrecko 2010). Belöningssystemet, liksom 
genetiska och biologiska förklaringsmodeller i allmänhet, har dock även fått 
ett stort genomslag i massmedia där det, enligt Scott Vrecko (2010) tagit 
över en stor del av det socialvetenskapliga förklaringsutrymmet (se även 
Winter 2014). 

En konsekvens av att de biologiska förklaringsmodellerna binds samman 
med liberala normer om företagsamhet och självförverkligande, är att 
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individer uppmanas att använda kunskap och uppfattningar om biologiska 
och genetiska egenskaper i olika valsituationer, till exempel sådana som 
handlar om vad de bör äta eller dricka, hur de bör träna, bo, arbeta, etcetera. 
På det sättet blir människors biologi en del av deras livprojekt. Framtiden är 
emellertid svår att kontrollera. Även om individer får tillgång till kunskap 
om framtida sjukdomar eller potentiell beroendeproblematik kan de inte vara 
säkra på om, när och i vilken utsträckning de kommer att bli sjuka eller få 
problem. Osäkerheten förstärks av att individer ständigt tvingas hantera en 
mängd, ofta motstridiga, råd om vad som är det bästa sättet att optimera det 
egna välbefinnandet. Råd som inte minst förmedlas via media.  

Kopplingarna mellan hälsa och personligt ansvar, i relation till ett ökat 
samhälleligt fokus på ekonomisk vinning, innebär dessutom att människor 
som misslyckas med att vara hälsosamma – eller ”lyckade” i en bredare 
bemärkelse – anses vara en ekonomisk börda för samhället, samtidigt som de 
hålls personligt ansvariga för sina misslyckanden (Rose 2001). Det ökade 
individuella ansvaret har på det sättet resulterat i en ökad oro och 
riskmedvetenhet hos människor, vilka känner ansvar för att säkra det egna 
nutida och framtida välbefinnandet (Rose 2001; se också Beck 2000).  

I denna liberala, konsumtionsorienterade och biopolitiska era är risk och 
njutning följaktligen ett viktigt begreppspar. Samspelet mellan dessa begrepp 
ger emellertid upphov till ambivalens inom de liberala diskurserna. Som 
O’Malley och Valverde (2004) påpekat, står hedonism, genom sin 
presumtiva koppling till beroendeproblem, i konflikt med andra liberala 
anspråk som ansvarsfullhet, rationalitet och självständighet. Inom ramen för 
dessa diskurser behöver njutning därmed konstrueras som en rationell, 
kontrollerad och viljestyrd handling. När njutning presenteras i offentliga 
diskurser är det därför huvudsakligen i form av en ansvarsfull och måttlig 
lyxkonsumtion, som görs när andra behov är tillgodosedda. Ett annat uttryck 
för konstruktionen av en rationell njutning är det som Featherstone kallat för 
en ”beräknande hedonism” (Featherstone 1991:90, i O’Malley och Valverde 
2004), vilket i huvudsak innebär att människor uppmanas att behandla 
njutning som en belöning för hårt arbete och framgång. Människor kan då 
tillåta sig att njuta (konsumera) samtidigt som de fortsätter att prestera i 
marknadsmässiga termer (O’Malley och Valverde 2004).  

I intervjupersonernas berättelser visar sig interagerandet mellan dessa 
diskurser först och främst genom betoningen av måttlighet. Måttligheten 
består dock av olika komponenter: Dels en form av ”beräknande hedonism” 
(Featherstone 1991; i O’Malley & Valverde 2004) som tar sig uttryck i att 
intervjupersonerna betraktar njutningen (drickandet) som en 
prestationsbaserad form av belöning (jmf Winter 2014), dels ett 
framhävande av riskerna med njutningen som i stället tar sig uttryck i 
gränsdragandet mot överkonsumtion och alkoholproblem. Betoningen av 
god smak och måttlighet kan utifrån de liberala diskursernas förordande av 
en kontrollerad lyxkonsumtion förstås som en slags rationalisering av 
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njutningen. Det kan även tolkas som ett sätt för intervjupersonerna att 
presentera sig själva som personer som har lyckats med livsprojektet, det vill 
säga, med att ha skapat ett framgångsrikt och hälsosamt liv. Betydelsen av 
arbetsmoral och belöning överensstämmer dock även med det ”belönande 
rus” som det gamla skötsamhetsidealet förordade (Ambjörnsson 1988). De 
”nya” och de ”gamla” måttlighetsidealen skiljer sig med andra ord inte helt 
från varandra, även om de har olika syften: det ena har fokus på hårt arbete 
och samhällsbygge och det andra på konsumtion och självförverkligande.  

I några av fokusgrupperna används även begreppet belöningssystem. 
Framförallt används det för att förklara eller legitimera alkoholproblem eller 
beroende, men också för att förklara kvinnor och mäns olika förhållande till 
kontroll och avslappning. I likhet med vad som framkommit i Katarina 
Winters studie om hur medias beskrivningar av biomedicinsk forskning 
tolkas av tidningsläsare, tycks det i dessa fokusgrupper ske en 
sammanblandning mellan å ena sidan den biomedicinska förståelsen av 
belöningssystem, som i ”kemiska processer i hjärnan”, och å andra sidan 
intervjupersonernas egna förståelser av vad det betyder att belöna sig med 
något (Winter 2014).92 Denna sammanblandning kan delvis förklaras med att 
det specifika begreppet ”belöningssystem” fått sådan stark genomslagskraft 
inom beroendeforskning och media under senare år. På ett mer generellt plan 
kan det även förstås utifrån hur biologiska och konsumtionsinriktade 
diskurser sammanflätas i den ”nya biopolitiken” (Rose 2001). 
Sammanblandningen mellan den biomedicinska betydelsen av 
belöningssystem och den njutnings- och prestationsbaserade betydelsen av 
belöning, kan exempelvis göra att begreppen förstärker varandra. En 
frekvent och allmän användning av begreppet belöningssystem kan leda till 
att de medicinska förklaringarna får ökad legitimitet – även om de sätt 
människor använder begreppet på inte alltid följer dess medicinska 
betydelse. När behovet av njutning och belöning förklaras utifrån ”naturliga” 
processer i hjärnan, kan de biologiska diskurserna på samma sätt stärka 
konsumtionsdiskursernas budskap om en rationell njutning; det vill säga, 
budskapet om att vi förtjänar att belöna oss med något efter prestation. Det 
prestationsmässiga förtjänandet konstrueras således som ett ”naturligt” 
behov hos människor. Samtidigt kan den specifikt medicinska betydelsen av 
begreppet “belöningssystem” försvagas av att den ges en mer allmän 
betydelse av att något är belönande. 
                                                      
92 I Winters studie hade belöningsbegreppet dels en prestationsbaserad betydelse och dels en 
betydelse av generell uppmuntran i vardagslivet, det vill säga, att man dricker eller äter något 
gott för att få ”guldkant på tillvaron”. Belöningssystemet användes också som förklaring till 
beroende, vilket utifrån de övriga förståelserna av belöning ofta skapade konflikter hos 
intervjupersonerna (Winter 2014). Det är således Winters sätt att beskriva begreppen som jag 
använder mig av här.  
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Interaktionen mellan diskurserna tydliggörs likväl främst genom den 
ambivalens som framkommer i så många av intervjupersonernas berättelser. 
Å ena sidan betoning på njutning, å andra sidan oron över de risker som 
njutningen medför. Oron och riskmedvetenheten handlar inte bara om 
rädslan för att få alkoholproblem eller bli alkoholist, utan även om själva 
osäkerheten kring var gränsen mellan normalbruk och problematiskt bruk 
går. Detta fenomen, att individer oroar sig för huruvida det ena eller det 
andra är ett missbruk, är enligt Vrecko (2010) ytterligare en konsekvens av 
biopolitiken. Budskapet, som ständigt når oss via media, om att i stort sett 
alla mänskliga, njutbara, beteenden riskerar att bli missbruk, har lett till att 
människor lever med en missbruksmetafor tillgänglig i vardagsvärlden 
(Vrecko 2010). Med det menar han att människor ständigt jämför sina egna 
beteenden med ett potentiellt missbruksbeteende eller framtida problem.93 
Oron över att bli sjuk eller få problem förstärks i sin tur av trycket på ett 
individuellt ansvar för den egna kroppen och hälsan, men också genom att 
den genetik som sägs ligga till grund för människors nutida och framtida 
problem svårligen kan kontrolleras.  

Intervjupersonernas oro över att bli alkoholiserad eller få alkoholproblem, 
och frånvaron av berättelser om egna eller närståendes problem, pekar även 
på att alkoholism medför ett starkt stigma. Oron över att få alkoholproblem 
tycks dock i första hand handla om sociala aspekter, som risken att hamna 
utanför ett socialt sammanhang eller ”falla igenom” det sociala skyddsnätet, 
snarare än om en oro för att bli fysiskt sjuk. Stigmat kan följaktligen tolkas 
som en rädsla för att förlora sin hälsa i den vidare mening som Rose lägger i 
begreppet: i att ha förlorat kontrollen över livsprojektet. Skammen som föder 
stigmat kan med andra ord handla att ha misslyckats med 
självförverkligandet – med själva livet.  

I samband med talet om alkoholproblem uttrycker intervjupersonerna ofta 
en känsla av att ha haft tur, eller en tacksamhet över att de själva eller deras 
närstående kan kontrollera drickandet. Denna tacksamhet är vanligtvis 
kopplad till en föreställning om att alkoholproblem har biologiska eller 
genetiska orsaker. Tacksamheten får i det här avseendet också nästan 
fatalistiska betydelser, då genetiken närmast framställs som en slags nyckfull 
gud som slumpmässigt delar ut varierande förutsättningar till olika 
människor. Eftersom man inte kan styra över de biologiska och genetiska 
processerna återstår tacksamhet över att vara någon som klarat sig undan 
problem. I ett avseende kan tacksamheten fungera som en påminnelse om att 
vara försiktig, som ett sätt att säga: ”jag har tur som inte har alkoholproblem, 
men man vet aldrig…” Samtidigt kan den ”genetiska fatalism” som 

                                                      
93 Jämför Alasuutari (1995) om hur alkoholism inom en finsk kontext utgör en diskursiv ram 
som formar samtal om alkoholdrickande i allmänhet. 
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tacksamheten är ett uttryck för, även underminera det individuella ansvaret 
då personer förlägger orsaker till alkoholproblem utanför sin egen kontroll. 
Personer som dricker mycket, men som inte ser sitt drickande som 
problematiskt, ges därmed ökat utrymme att argumentera för ett fortsatt 
drickande.94       

Slutligen kan ambivalensen ses som ett uttryck för att intervjupersonerna 
använder diskurser på ett aktivt sätt, och på ett sätt som passar deras 
självpresentationer. När diskurser samspelar och konkurrerar med varandra 
på dessa sätt, behöver intervjupersonerna navigera mellan olika positiva och 
problematiska positioner som de interpelleras i – i det här fallet en njutande 
individ eller en individ i risk. 

Vad som anses vara njutningsfullt eller riskabelt är emellertid också 
förenat med föreställningar om genus (Månsson & Bogren 2014). I 
intervjuerna används könstillhörighet både som gränsdragare och 
legitimerande och ursäktande förklaring till drickande, berusning och 
alkoholproblem. Framförallt görs olika kopplingar mellan könstillhörighet, 
kontroll och ansvar. Hur genus konstrueras i de olika livsperioderna kommer 
jag att diskutera vidare i det nästkommande och avslutande kapitlet.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
94 Resonemanget kan jämföras med Rose (2001) som hävdar att en genetisk dogmatism eller 
”genetism” tenderar att mystifiera genernas betydelse genom att de tillskrivs en slags 
allsmäktig kraft, samtidigt som den även tenderar att reducera sociala problem till att bli en 
fråga om individuella kroppar och enskilda handlingar (Rose 2001). 
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Kapitel 7. Normalitetens gränser 

På en av de första föreläsningarna jag deltog i som ny sociologistudent 
uppmanades vi av professorn att som sociologer alltid dra öronen åt oss när 
det talas om stora samhällsförändringar. Framförallt skulle vi fråga oss; vad 
är det som har förändrats? På vilken nivå har förändringen skett? Denna 
uppmaning har funnits med mig under arbetet med avhandlingen och dess 
betydelse har tydliggjorts efterhand. Frågan har framförallt varit hur man ska 
förstå förändringarna i den svenska alkoholkulturen utifrån den komplexa 
relation av skillnader och likheter som framträder i fokusgruppernas 
berättelser. Det är också i spänningsförhållandet mellan likheter och 
skillnader – förändring och stabilitet – den här slutdiskussionen förs. 

Till att börja med finns stora skillnader i hur fokusgrupper från olika 
ålderskategorier beskriver drickandet från sin barndom, ungdom och tidiga 
vuxendom. Dessa skillnader illustrerar de förändringar som skett i 
svenskarnas konsumtionsmönster under de senaste decennierna, vilka 
kortfattat inneburit att det blivit vanligare att dricka öl och vin och att det 
inte längre anses moraliskt förkastligt att salongsberusa sig på en onsdag – 
inte ens om du är kvinna. Å andra sidan framträder också stora likheter 
mellan åldersgrupperna. Dessa likheter gäller framförallt de betydelser 
intervjupersonerna tillskriver drickandet samt de sätt på vilka de förklarar, 
legitimerar och drar gränser kring sitt eget och andras drickande. Utifrån 
antagandet att benämningar, legitimeringar och gränsdragningar indikerar 
vad som är normativt gångbart inom en viss kultur eller ett visst samhälle 
(Lamont 2000; Lamont & Molnár 2002; Scott & Lyman 1969; West & 
Fenstermaker 1995) kan denna diskrepans (mellan skillnader och likheter) 
tolkas som att normerna förändras långsammare än konsumtionsmönstren.  

Denna slutsats är emellertid något förenklad. De normativa gränserna 
framträder inte lika tydligt eller entydigt i relation till alla livsperioder eller 
ämnen. Snarare tycks det vara så att vissa normer är mer seglivade än andra; 
de ändrar möjligen färg och form, men inte innehåll. För att återgå till 
Sontags skildring av drickandet i Sverige under slutet av 1960-talet, är det 
svårt att i fokusgrupperna upptäcka någon skamfylld relation till vare sig 
systembolagsbesök eller vardagsdrickande, samtidigt som den skamfyllda 
relationen till drickandet i andra avseenden är påtaglig. Framförallt finns ett 
starkt stigma kring alkoholproblem och alkoholism. Stigmat framträder inte 
minst genom hur intervjupersonerna – i likhet med Sontags iakttagelser – 
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återkommande rättfärdigar sitt eget eller sin familjs drickande med att de inte 
har alkoholproblem. På samma sätt visar andrafieringen av berusade 
personer i barndoms- och vuxenberättelser att inte heller ruset är 
skambefriat, detta trots att vare sig alkoholproblem eller berusning är 
ovanliga fenomen i Sverige. Det något neurotiska förhållande till alkohol 
som Sontag beskriver framkommer även i den ambivalens som uttrycks i 
många fokusgrupper: Å ena sidan dricker vi, å andra sidan skäms vi. Å ena 
sidan finns en stark vilja till kontrollförlust, å andra sidan en stark rädsla för 
att förlora kontroll. I likhet med vad Alasuutaris (1995) etnografiska studier i 
Finland visat, tycks alltså även intervjupersonerna i detta material förhålla 
sig till en diskursiv ”alkoholistram”. Alkoholistramen innebär att de ständigt 
utvärderar sitt eget och andras drickande i förhållande till en förståelse för att 
drickande kan orsaka alkoholism – även när de inte talar om extremt 
drickande eller problem. Denna alkoholist- och problemram omfattar 
berättelser om alla livsperioder, även om den tar sig olika uttryck. 

En av Sontags poänger är att svenskarnas skamfyllda relation till alkohol 
liknar den som människor i många andra länder har till sexualitet. Men 
frågan är om inte Sontag förbiser en viktig koppling mellan alkoholnormer 
och sexualitet; är vi verkligen så frigjorda som hon antyder? Åtminstone 
framkommer i detta intervjumaterial ett samband mellan sexualnormer och 
alkoholnormer. Denna sammankoppling gäller dock kvinnor i högre grad än 
män. Kvinnors drickande regleras också i större utsträckning än mäns 
drickande av normer kring föräldraskap, ansvar och kontroll. Även om män 
och kvinnor dricker mer lika idag än de gjorde för femtio år sedan, regleras 
deras drickande i många avseenden utifrån olika förväntningar.  

 
 

Åldersnormer och åldersadekvata självpresentationer 
 

Alkoholnormer i barndomen  

De åldersrelaterade alkoholnormerna framträder klarast och mest enhetligt i 
barndomsberättelserna. Tydligheten tar sig dels uttryck i att 
måttlighetsnarrativet är så dominerande i alla åldersgruppers 
barndomsberättelser, dels i de starka genusnormer som framkommer i 
relation till moderskap och faderskap. Normernas styrka framträder också 
genom att avdramatiseringar, berusningsomskrivningar och andrafiering 
används på ett liknande sätt i alla grupper. Den övergripande förväntan är att 
föräldrar kan dricka alkohol, men de ska dricka måttligt, vara trygga och 
undvika att berusa sig. Framförallt ska de inte ha problem med alkohol. 
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Gränserna för vad som är tillåtet i dessa avseenden dras dock olika snävt för 
män och kvinnor. För fäder dras gränsen vid att vara alltför berusad eller 
berusad på ett dåligt sätt, vilket i det här sammanhanget innebär att bete sig 
aggressivt, ”däcka” eller kräkas. För mödrar dras gränserna istället vid att 
visa ett aktivt dryckesbeteende, bli alkoholpåverkad eller i någon mån 
personlighetsförändrad. Framförallt får kvinnor inte bli pinsamma eller göra 
bort sig i någon bemärkelse. 

Att dessa normer framträder så starkt i barndomen kan, som tidigare 
diskuterats, delvis förklaras med att de skapas inom diskursiva ramar som på 
olika vis interagerar och förstärker varandra: en problemdiskurs, en 
barndomsdiskurs och en genusdiskurs. I synnerhet tycks idealet om en trygg 
och problemfri barndom (jmf Edgren-Henrichson 1993; Gullestad 1996) 
förstärka idealet om en ansvarstagande, kontrollerad och omhändertagande 
mor (och kvinna i största allmänhet). På samma sätt ger de interagerande 
diskurserna upphov till en maskulinitetskonstruktion som annars sällan är 
beskriven inom alkoholforskningen: den töntiga, pinsamma och barnsliga 
pappan. Att dessa beskrivningar är så samstämmiga i olika åldersgrupper kan 
tolkas som att dessa barndoms- och genusnormer reproducerats över tid.  

Alkoholnormer i ungdomen  

I ungdomsberättelserna framträder ett mer polariserat förhållande mellan två 
alkoholnormer som rör sig på en skala mellan en stark berusningsnorm och 
en något mindre stark måttlighetsnorm. Båda normerna förhåller sig till en 
gemensam föreställning om vad det innebär att vara ungdom – en 
ungdomsdiskurs – vilken kortfattat innebär att ungdomar ska testa gränser, 
vara nyfikna och dricka alkohol. Samtidigt bör ungdomar också uppvisa 
mognad och självständighet. Att dessa betydelser beskrivs på liknande sätt i 
de olika åldersgrupperna kan även här tolkas som en reproducerad 
ungdomsdiskurs. Denna diskurs är emellertid inte entydig; det är snarare 
själva polariseringen mellan å ena sidan berusningspositiva och å andra 
sidan måttliga självpresentationer – och de sätt på vilka dessa legitimeras – 
som reproduceras. Åtminstone görs självpresentationer på liknande sätt i 
olika åldersgrupper. Polariseringen kan förklaras utifrån att 
ungdomsdiskursen både innefattar föreställningar om att ungdomar ska 
dricka och testa gränser (som en del av en integrering i en dryckeskultur) och 
begränsas av en övergripande juridisk diskurs som problematiserar 
ungdomars drickande (jmf Bogren 2006a). Dessa konkurrerande 
föreställningar öppnar för både positiva och negativa självrepresentationer 
som det gäller för intervjupersonerna att navigera mellan. Ett sätt att skapa 
manövreringsutrymme är att fylla begrepp som är relaterade till 
ungdomsdiskursen med betydelser som kan skapa positiva 
självpresentationer, exempelvis begreppet mognad som kan användas för att 
legitimera såväl berusningsdrickande som måttlighet och nykterhet. 
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Liknande skillnader mellan olika ungdomsgrupper har framkommit i flera 
tidigare studier (se till exempel Bogren 2006a; Demant 2012; Johansson 
1998; Lalander 1998; Norell & Törnqvist 1995; Parker 2007). Bogren 
(2006a) har visat att ungdomar för att skapa positiva självpresentationer 
lägger olika betydelser i begrepp som mognad och självständighet beroende 
på om de förhåller sig måttligt, nyktert eller berusningspositivt till 
drickandet. I den bemärkelsen har hennes studie även likheter med Norell 
och Törnqvists (1995) och Lalanders (1998) studier, vars ungdomsgrupper 
uppvisar en liknande variation i sitt förhållningssätt till berusning och 
måttlighet. I vissa av dessa ungdomsgrupper legitimerar man exempelvis sitt 
drickande genom att presentera sig själva som ”rebeller” i relation till det 
som anses vara normativt. 

Protesten mot det normativa återkommer följaktligen i självpresentationer 
i alla dessa ungdomsstudier – däremot skiljer sig förståelsen av vad som 
anses vara normativt åt. Medan det upproriska i Lalanders och Norell och 
Törnqvists studier huvudsakligen består i ett avståndstagande från ett 
traditionellt måttligt och skötsamt ideal (jmf Ambjörnsson 1988), består det 
rebelliska i den här avhandlingens fokusgrupper snarare i ett 
avståndstagande från en dominerande berusningsnorm. Denna skillnad 
skulle kunna betyda att dryckesnormen bland ungdomar förändrats under de 
cirka femton år som gått sedan Lalanders och Norell och Törnqvists studier. 
En sådan förändring skulle kunna handla om att dryckesnormen, eller kanske 
snarare berusningsnormen, blivit starkare, vilket å andra sidan motsägs av 
den kraftiga minskning av ungdomars drickande som uppmätts under senare 
år (CAN 2011; 2013). Rimligtvis borde berusningsnormen varit starkare 
under den uppgång i konsumtionen som skedde under andra hälften av 1990-
talet och som nådde sin kulmen kring millennieskiftet (a.a.). En annan 
tolkning är att grupperna i Lalanders och Norell och Törnqvists studier 
protesterade mot det skötsamhetsideal som de var uppvuxna med, medan de 
yngsta grupperna i den här studien tar avstånd från det ymnigare och – i 
förhållande till tidigare skötsamhetsideal – mer gränslösa drickande som de 
vuxit upp med (och som de berusningspositiva grupperna i den här studien 
refererar till som normalitet). Ytterligare en tolkning skulle kunna vara att 
åldersindelningen är olika i de olika studierna och att normen att dricka kan 
upplevas som mer pressande i tonåren än när man är över 20 år, som 
deltagarna i Lalanders och Norell och Törnqvists studier. Å andra sidan 
återkommer polariseringen mellan måttliga och berusningspositiva 
berättelser och självpresentationer i den här studien på liknande sätt i alla 
åldersgrupper. Detta förhållande utgör också den största skillnaden mellan 
denna studie och tidigare studier. Då tidigare forskning främst har 
koncentrerat sig på variationer inom gruppen ungdomar, med viss koppling 
till klass- och genustillhörighet, fokuserar den här studien även på de 
variationer som finns inom och mellan olika generationsgrupper. Resultatet 
visar att betydelserna inte skiljer sig nämnvärt åt mellan olika åldersgrupper 
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och de kan heller inte på något entydigt sätt tillskrivas specifika klass- eller 
genuskategorier. 

En sista övergripande tolkning är att vissa legitimeringar och 
gränsdragningar (t.ex. mellan måttlighet och berusning) är gångbara givet 
den kulturella och diskursiva kontexten, och att det är dessa förklaringar som 
reproduceras. Givet att föreställningen om ungdomen är densamma, och 
givet att den i alkoholsammanhang fortsätter att tolkas utifrån sociala och 
juridiska diskurser, kommer en viss typ av representationer och 
legitimeringar att vara möjliga och andra att vara omöjliga. Dessa begränsas 
och möjliggörs i sin tur ytterligare av sammanhängande genus 
(klass/etnicitets) diskurser. Även om alkoholkonsumtionsmängden 
förändras, kan samma typer av legitimeringar fortsätta att användas eftersom 
det grundläggande förhållandet mellan alkohol, ungdom, och genus inte har 
förändrats. I den meningen är diskurserna reproducerade. På liknande sätt 
reproduceras alkohol- och åldersnormer i andra livsperioder.  

Alkoholnormer i vuxendomen 

I vuxenberättelserna framträder återigen en måttlighetsnorm, vilken 
huvudsakligen framkommer genom att intervjupersonerna presenterar sig 
själva som personer med förmåga att sätta gränser för sitt drickande. Normen 
är dock inte lika entydig som i barndomsberättelserna, då det i 
vuxenberättelserna även finns en stark betoning av njutning, belöning och 
konsumtion. Den övergripande förväntan i vuxenberättelserna är att vuxna 
personer ska vara mogna och dricka för den goda smakens skull. Om de 
arbetar hårt och stressar mycket kan det vara acceptabelt att belöna sig och 
dricka för att bli lite avslappnad. Däremot är det inte acceptabelt att visa sig 
berusad inför sina barn, eller dricka på ett okontrollerat eller måttlöst sätt. I 
likhet med barndomsberättelserna använder sig intervjupersonerna av 
berusningsomskrivningar och avdramatiseringar, men inte lika frekvent.  

Det som framförallt karaktäriserar vuxenberättelserna är ambivalens. 
Intervjupersonerna pendlar ständigt mellan att å ena sidan beskriva 
alkoholens goda smak och det njutningsfulla i att dricka, och å andra sidan 
peka på alkoholproblem och potentiella anledningar till dessa. Denna 
ambivalens kan förstås som ett uttryck för en oro över det egna drickandets 
gränser: Är mitt eget drickande normalt eller problematiskt och var går 
gränsen för det ena eller andra? En oro som även tar sig uttryck i det 
upprepade gränsdragandet gentemot den (nära) andre – alkoholisten. 
Ambivalensen kan också tolkas utifrån att intervjupersonerna ”interpelleras” 
av tre delvis konkurrerande diskurser: En liberal diskurs som är orienterad 
mot individualism och konsumtion och som sägs ha präglat västvärlden 
under senare decennier (Beck 2000; O’Malley & Valverde 2004; Rose 2001; 
Vrecko 2010); en problemdiskurs som kan ses som en kvarleva från den 
”torra” alkoholkultur där politik så väl som forskning hade ett större fokus 
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på måttlighet och problemprevention (Bruun et al 1985: Johansson 1998) 
samt en biologisk eller biomedicinsk diskurs som i relation till de liberala 
diskurserna skapat det som Rose (2001) kallar den ”nya biopolitiken”. De 
olika diskurserna kan bland annat skönjas i intervjupersonernas olika sätt att 
förstå och argumentera kring vad som skapar alkoholproblem. Här finns två 
huvudsakliga argumentationslinjer: en som förklarar alkoholproblem med 
biologiska eller medicinska orsaker och en som förklarar alkoholproblem 
med en kombination av måttlöshet och sociala problem eller personlig 
olycka. Utifrån dessa argumentationslinjer kan ambivalensen även förstås 
som en konflikt mellan olika normsystem som överlappar varandra under en 
övergångsfas.  

Inom båda argumentationslinjerna, samt i vuxenberättelserna rent 
generellt, framkommer arbetsmoral som ett viktigt symboliskt värde. Detta 
visar sig framförallt genom hur både män och kvinnor genomgående 
beskriver njutning och avslappning som belöning efter en hård dags arbete. 
Det hårda arbetet benämns emellertid oftare som stress. Betydelsen av 
arbetsmoral framkom även i barndomsberättelserna, men i dessa berättelser 
är den främst förbehållen män. I dag tycks skötsamhetsidealet i lika stor 
utsträckning gälla kvinnor – särskilt medelklasskvinnor. Arbete och belöning 
har följaktligen stabila betydelser i den bemärkelsen att de fortfarande är 
gångbara för att legitimera drickande (jämför med motbokstidens 
skötsamhetsideal), även om formerna för arbetet, liksom belöningen, har 
förändrats På samma sätt som i barndomen och ungdomen finns således 
vissa förklaringar och legitimeringar som går igen – reproduceras – i de 
olika fokusgrupperna. Här tycks även nya begrepp som ”belöningssystem” 
sammansmälta med gamla begrepp och skapa nya betydelser.  

 

Alkoholdiskursens genusideal 
De åldersrelaterade alkoholnormerna och självpresentationerna formas även 
i relation till genusdiskurser, eller mer specifikt till det jag här kallar för 
”alkoholdiskursens genusideal”. Denna diskurs kan härledas till Margaretha 
Järvinens (1991) beskrivning av ”alkoholdiskursens kvinnoideal”. Idealet 
innebar att kvinnor, för att uppfylla motbokstidens förväntningar på att vara 
ansvarfulla och omhändertagande mödrar och hemmafruar, dels skulle vara 
nyktra och kontrollera sitt eget drickande, dels övervaka och begränsa mäns 
drickande. Kvinnor som visade sig berusade offentligt ansågs försumma sina 
förpliktelser och riskerade även att pekas ut som moraliskt tvivelaktiga eller 
”lätta på foten” (Järvinen 1991; se även Bruun et al 1985; Eriksen 1999 och 
Knobblock 1995). Eftersom kvinnors förehavanden huvudsakligen ansågs 
angå den privata sfären, var det framförallt inom den offentliga sfären som 
kvinnors drickande betraktades som hotande eller ”onaturligt” (Eriksen 
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1999). Alkoholdiskursens kvinnoideal formas följaktligen av föreställningar 
om ansvarstagande, omhändertagande, moral och sexuell återhållsamhet. 
Dessa begrepp länkas samman genom att de på olika sätt är kopplade till 
kontroll: Kontroll över det egna drickandet och ruset; kontroll över den 
privata sfären; hemmet, barnen och männen (ansvar och omhändertagande) 
och kontroll över den egna sexualiteten och reproduktionen (moralen). 
Idealet konstrueras både av en internaliserad form av kontroll som syftar till 
att reglera det egna beteendet, och av en externaliserad form av kontroll som 
syftar till att reglera andra människors beteenden. Motbokstidens 
kontrollsystem innebar även att kvinnornas förehavanden kontrollerades av 
samhällets kontrollorgan. Ytterligare en betydelse av kontroll är således att 
kvinnor ska reglera sitt beteende utifrån andras bedömningar. Förväntan på 
att kvinnor ska kontrollera sitt eget och andras beteenden handlar därmed 
också om att samhället ska kunna kontrollera dem.  

Alkoholdiskursen omfattar även ett mansideal, vilket, utifrån principen att 
genuskategorier skapas relationellt och utifrån en heterosexuell matris, utgör 
en motsats till kvinnoidealet (Butler 1990; Hirdman 2001). Också i 
konstruktionen av detta ideal är kontrollbegreppet centralt, men 
kopplingarna görs istället genom befrielse från kontroll och ansvar. Denna är 
både intern, i relation till kroppen och de egna handlingarna, och extern, i 
relation till reglerandet av andras handlingar. Som Thurnell-Read (2009) 
påpekat har (den interna) kontrollen dock en mångtydig betydelse i relation 
till maskulinitetsskapandet. Beroende på faktorer som social kontext eller 
klasstillhörighet, ryms i förväntansbilden av mäns alkoholkonsumtion både 
att dricka stora mängder alkohol utan att förlora kroppskontroll och att 
förväntas uppvisa ett okontrollerat beteende till följd av ett stort 
alkoholintag. I jämförelse med kvinnoidealet har det också funnits en större 
acceptans för kontrollförlust inför en offentlighet (Eriksen 1999; Järvinen 
1991; Thurnell-Read 2009). Däremot har få kopplingar gjorts till mäns 
ansvar inom den privata sfären, det vill säga till faderskap, ansvar och 
kontroll. 

Att idealen konstrueras på detta sätt kan tolkas som att alkoholdiskursen 
samverkar med en övergripande genusdiskurs som innefattar ett ”hora och 
madonna”-ideal. Ett liknande ideal har i en latinamerikansk kontext 
benämnts som ”marianismo” och ”machismo” (Craske 1999), vilket på 
svenska kan översättas ungefär som ett jungfru Maria-ideal visavi ett macho-
ideal. I detta begreppspar representerar Maria (madonnan) en paradoxal 
kombination av jungfrulighet och moderlighet, utifrån vilken den kvinnliga 
idealbilden just konstrueras som vän, moderligt uppoffrande och 
omhändertagande. Betoningen av jungfrulighet innebär samtidigt att sexuell 
aktivitet betraktas som ett hot mot det goda moderskapet, varför den sexuellt 
frigjorda eller utlevande kvinnan konstrueras som den andra – ”horan” eller 
den ”dåliga flickan”. Diskursen innebär följaktligen en betoning av 
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moderskapet å ena sidan och sexualitet – eller sexuell återhållsamhet – å den 
andra.  

”Machismo” ligger i sin tur till grund för konstruktionen av ett mansideal 
där män förväntas vara potenta och aktiva, vilket innefattar en acceptans för 
aggressioner, sexuellt utlevande och gränsbrytande beteende. Samtidigt finns 
i denna ansvarsbefrielse en underliggande infantilisering av män, som i vissa 
avseenden liknas vid barn som behöver underhållas och tas om hand. 
Kvinnors roll blir då att, som en följd av moderskapsidealet, kontrollera män 
och samtidigt ha ett milt överseende med deras beteenden (Craske 1999; jmf 
Järvinen 1991). Även om det finns skillnader i hur dessa diskursiva 
idealtyper konstruerats inom en svensk och en latinamerikansk kontext, finns 
det komponenter i diskursen som liknar uppbyggnaden i alkoholdiskursens 
genusideal.95 

Det är emellertid för enkelt att påstå att kvinnoidealet enbart konstrueras i 
relation till kontroll och nykterhet och mansidealet i relation till drickande 
och kontrollförlust. Att män generellt sett tillåts ett större mått av 
kontrollförlust i alkoholsammanhang innebär exempelvis inte att denna 
kontrollförlust är helt oreglerad eller accepterad i alla sammanhang. Det 
manliga skötsamhetsideal, som beskrivits av Ambjörnsson (1988; se även 
Bogren 2006a; Lalander 1998; Norell & Törnqvist 1995) och som kan anses 
utgöra motsvarigheten till motbokstidens kvinnoideal, innebar visserligen 
tillåtelse till kontrollförlust, men bara som ett tillfälligt avbrott vid särskilda 
tillfällen (helger, fester och högtider) och som en belöning för ett annars 
idogt och ansvarsfullt arbete. På samma sätt är alkoholnormer inte alltid 
begränsande för kvinnor. Just på grund av att alkoholkonsumtion i många 
sammanhang antagits vara en skadlig eller omoralisk handling för kvinnor, 
har alkohol också kunnat användas som symbol för frihet, framgång och 
självständighet i femininitetskonstruktioner (Månsson & Bogren 2012; 
Papagaroufali 2002).  

Det är således alltför enkelt att hävda att det finns ett kvinnoideal och ett 
mansideal. Som bland annat poängterats av Månsson och Bogren (2012) 
figurerar ett flertal olika genusideal på samma gång och dessa förändras och 
varierar i olika tider och sociala kontexter, samt med klass, sexualitet och 
etnicitet. Samtidigt menar jag, i likhet med Järvinen (1991), att 
motbokstidens kvinnoideal i många avseenden lever vidare – om än i nya 
skepnader. Det innebär att intervjupersonerna i detta fokusgruppsmaterial för 
att kunna presentera sig själva som kulturellt begripliga drickande män och 

                                                      
95 Det bör noteras att den ”latinamerikanska” kontext som jag refererar till här innefattar ett 
stort antal länder. kulturer och sociala grupperingar, och att genusidealen formas på olika sätt 
inom dessa. Litteraturen beskriver i det här fallet hur idealet om marianismo och machismo 
påverkat politiska diskurser och institutioner i latinamerikanska länder. 
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kvinnor, fortfarande förhåller sig till de förväntningar som dessa ideal utgör 
(jmf Goffman 1998/1959; Butler 1988; West & Fenstermaker 1995; West & 
Zimmerman; 1987). Även om det finns variationer och uttryck för motstånd, 
utgör alkoholdiskursens genusideal så att säga den yttre ram vilken reglerar 
de variationer av berättelser och självpresentationer som är möjliga eller 
omöjliga, det vill säga, den ram som sätter gränserna för normaliteten. 
Förväntningarna tar sig olika uttryck i olika åldersperioder, då 
föreställningarna om en viss ålder aktiverar olika delar av genusdiskursen 
och vice versa. Genomgående framträder dock kontroll och ansvar som 
avgörande för hur gränserna kring en normativ maskulinitet och femininitet 
skapas, vilket även har uppenbara kopplingar till det som anses vara njutbart 
och motiverande respektive riskabelt och problematiskt.  

I barndomsberättelserna visar sig alkoholdiskursens genusideal 
huvudsakligen genom beskrivningar av pappor som klantiga, pinsamma och 
måttligt berusade och genom den tystnad som omgärdar mammornas 
drickande. Femininitet konstrueras således utifrån en förväntan om 
nykterhet, trygghet och ansvar, som har en tydlig koppling till 
alkoholdiskursens moderskapsideal. Gränserna dras hårt kring denna nyktra 
kvinnoposition, vilket inte bara synliggörs genom den tabubeläggande 
tystnaden kring kvinnors drickande utan även i de starka reaktioner som 
normöverträdelser framkallar. Reaktionerna i Presens 3, där tonårstjejerna 
uttryckte starkt avståndstagande genom bland annat äckel, visar tydligt hur 
skambelagd positionen som den andra är; det vill säga, positionen som en 
aktivt drickande eller alkoholpåverkad mamma (jmf Siedman 2013; Skeggs 
2008).  

Maskulinitet konstrueras istället utifrån en förväntan, eller snarare 
acceptans, för en måttlig kontrollförlust och ansvarsbefrielse. Genom att 
papporna benämns med ord som lustiga och töntiga, och genom 
beskrivningar av hur de spelar luftgitarr, sjunger högt eller drar dumma 
skämt, får denna ansvarsbefrielse närmast barnsliga konnotationer. Denna 
barnlika maskulinitetskonstruktion kan delvis förstås som det väna 
moderskapets motsats, där män likt barn kan lämna över ansvaret till en milt 
överseende, kontrollerande och omhändertagande moder (jmf Craske 1999). 
Detta innebär inte att faderskapspositionen är helt befriad från ansvar. 
Tvärtom är den andre i barndomsberättelserna just en okontrollerat berusad 
man. Pappornas drickande legitimeras också med att de inte var för 
berusade, förlorade kroppskontroll eller betedde sig aggressivt. Fadersrollen 
förväntas alltså stå för ett visst mått av trygghet, vilket också visar sig genom 
att deras drickande legitimeras utifrån arbete och arbetsmoral. Till skillnad 
från mödrarna är de dock tillåtna en tillfällig ansvarsbefrielse. De barnsliga 
och pinsamma mammorna lyser däremot med sin frånvaro.  

Bristen på avvikande berättelser i dessa avseenden tyder på att 
genusnormerna är starka och gällande ansvar och kontroll relativt 
oförändrade i relation till Järvinens beskrivning av alkoholdiskursens 
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kvinnoideal. Konsekvensen av dessa normer är att kvinnor (som har barn) 
behöver presentera sig som nyktra för att inte riskera att bli dömda som 
dåliga föräldrar – en risk som män inte alls löper i samma utsträckning. Att 
liknande genusideal även framträder inom populärkulturen och i 
barnlitteraturen tyder på att de har en kulturell/diskursiv förankring som 
sträcker sig utanför alkoholkontexten.  

I ungdomsberättelserna framträder genusdiskursen huvudsakligen genom 
skillnaderna i de sätt både yngre och äldre män och kvinnor förklarar, 
legitimerar och kritiserar sitt eget eller andras drickande och 
dryckesbeteende. Genusidealen är inte lika tydligt konstruerade som två 
enhetliga motsatser, men även här finns skillnader i hur maskulinitet och 
femininitet konstrueras i relation till kontroll och ansvar. För det första 
framträder oro och ansvarskänsla som en tydlig vattendelare mellan 
maskulina och feminina självpresentationer. Rädsla och oro för 
kontrollförlust inte ingår som en accepterad del av killarnas 
självpresentationer på samma sätt som det gör i tjejernas. Detta visar sig 
huvudsakligen genom att tjejer som identifierar sig som måttliga (gäller även 
i äldre kvinnors ungdomsberättelser) genomgående beskriver sig själva som 
oroliga och nojiga över sitt eget och andras drickande, samt uttrycker rädsla 
för att förlora kontroll och göra bort sig på ett sätt som killar eller äldre män 
sällan eller aldrig gör.  

Vad gäller det berusningspositiva drickande som både yngre och äldre 
män och kvinnor identifierar sig med, legitimeras det huvudsakligen med att 
det är roligt och spännande och öppnar upp för flirt och sociala relationer. 
Dessa positiva aspekter av drickandet skiljer sig alltså inte avsevärt mellan 
tjejers och killars självpresentationer. Däremot finns det en skillnad i vad 
som anses vara problematiskt eller riskfyllt. I tjejernas fall handlar risker 
huvudsakligen om att de ska bli utsatta för något (våldtäkter eller sexuella 
trakasserier) eller att deras beteende ska bedömas som dåligt eller omoraliskt 
av andra (för att de exempelvis hånglar eller flirtar). Riskerna formuleras 
följaktligen i relation till sexualitet, där tjejerna inte bara förväntas ha 
kontroll över sin egen sexualitet, utan även över andra människors eventuella 
integritetsöverträdelser. Det är dock inte bara en okontrollerad sexualitet 
som anses vara riskabel. I likhet med de måttliga grupperna beskriver även 
de berusningspositiva tjejerna att de i en vidare bemärkelse oroar sig för hur 
deras handlingar ska bedömas av andra.  

Risker är inte lika uttalade i killarnas fall, åtminstone inte när de själva 
formulerar dem. Det kan handla om att bli för berusad eller hamna i en 
konfliktsituation, men få uttrycker oro för sådana risker. När 
intervjupersonerna talar om unga killar formuleras det problematiska 
drickandet huvudsakligen i termer av aggressivitet, bristande kroppskontroll 
eller homosocialitet. Risk, i form av ett gränsöverskridande 
berusningsbeteende, tycks således vara en accepterad, eller till och med 
önskvärd, del av de unga killarnas maskulinitetsgörande. Även om också 
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berusningspositiva tjejer testar gränser och argumenterar för att det är en del 
av deras utveckling, har de svårt göra sig fria från ansvar på samma sätt som 
killarna. Detta ska inte tolkas som att killar inte tar ansvar för sig själva eller 
andra. Flera berättelser visar på det motsatta. Däremot är ansvarstagandet 
inte en uttalad del i deras självpresentationer – och därmed kan man tänka 
sig – inte i de normer de presenterar sig själva i relation till. 

Det är inte bara risker som antas vara olika för killar och tjejer; deras 
handlingar förklaras och legitimeras också på olika sätt. Både tjejers och 
killars beteenden förklaras genom generaliserande och genusbundna 
argument om att killar eller tjejer är på ett visst sätt. Killars beteenden 
förklaras och ursäktas dock huvudsakligen genom argument som har 
biologiska eller ”djuriska” konnotationer. De beskrivs som ”brölhannar”, 
”alfahannar” eller som ”bröliga”, ”gruffiga” och testosteronstinna. Tjejers 
dryckesbeteende förklaras däremot sällan med hormoner eller biologi, 
åtminstone inte på något explicit sätt. När ansvarskänslan åberopas förklaras 
den antingen inte alls, eller så görs det med hänvisning till moderskapet. (En 
sådan koppling görs exempelvis i användandet av moderskapsmetaforen i 
uttrycket ”mamma ta hand om”). När risker åberopas görs det emellertid 
med hänvisning till den ”dåliga flickan”. Att riskerna med tjejers drickande 
huvudsakligen handlar om en okontrollerad sexualitet skulle kunna tolkas 
som en indirekt hänvisning till biologi i den bemärkelsen att det handlar om 
att kontrollera reproduktionen. I dessa fall tycks riskbedömningen dock 
handla om sexualmoral snarare än om risk för graviditet.  

Den andre är i dessa berättelser följaktligen antingen ”den dåliga flickan” 
(horan), eller på en mer implicit nivå, en måttligt drickande kille som är 
orolig för sitt eget beteende samt brydd över andras bedömningar. Även 
”brölhannen” kan betraktas som en slags andrafiering. Denna position 
befinner sig dock i en gråzon då det, givet vissa förutsättningar, är en 
position som det för vissa män är möjligt att identifiera sig med. 

I relation till alkoholdiskursens genusideal finns följaktligen en starkare 
betoning av sexualitet i ungdomsperioden än i andra livsperioder. Även om 
det inte tycks finnas någon uppenbar förväntan på dagens tonårstjejer att 
vara nyktra eller dricka mindre än killar, tycks de förhålla sig till liknande 
riskbedömningar som tidigare generationers kvinnor. Samtidigt bör det 
poängteras att de normativa gränserna inte är så hårt dragna att alla tjejer 
(varken i yngre eller äldre kvinnors beskrivningar) begränsar sitt beteende 
genom att exempelvis undvika att flirta eller uppvisa sexuell agens. I relation 
till machoidealet är kopplingarna till gränsbrytande, kontrollförlust, 
aggressioner och potens tydligare här än i andra livsperioder. Då det sällan 
görs några explicita kopplingar till mäns sexualitet – framförallt inte sådana 
som handlar om begränsningar eller risker – ska potens här förstås i en 
generell betydelse av kraft eller aktivitet.  

I vuxenberättelserna framträder genusidealen slutligen på ett mindre 
tydligt sätt än i de andra livsperioderna. I både manliga och kvinnliga 
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självpresentationer legitimeras drickandet med god smak och avslappning 
efter en lång arbetsdag och i både manliga och kvinnliga självpresentationer 
konstrueras alkoholisten som den andre. Generellt görs dock även i dessa 
berättelser en skillnad mellan vad som anses vara en acceptabel 
kontrollförlust och ansvarsbefrielse för män respektive kvinnor.  

I de vuxna männens självpresentationer är det inte accepterat att vara 
stökig eller gränsbrytande på samma sätt som i ungdomsberättelserna, men 
för vissa personer kan det vid specifika tillfällen vara tillåtet med en 
utflytande form av kontrollförlust. I den mån mäns drickande och berusning 
legitimeras med annat än god smak och arbetsmoral är det liksom i 
ungdomsberättelserna utifrån biologiska argument som testosteroner och 
”djuriskhet”.  

De vuxna kvinnornas självpresentationer skiljer sig i många avseenden 
från motbokstidens kvinnoideal. De dricker, de dricker offentligt och de talar 
om berusning i form av ”avslappning” efter en lång arbetsdag. Deras plats i 
den offentliga sfären är med andra ord accepterad och kan användas som 
legitimering för drickandet. Å andra sidan beskrivs kvinnor ha svårare för att 
slappna av och förlora kontroll än vad män har och den form av gränslösa 
kontrollförlust som beskrivs i vissa mansgrupper finns inte återgiven på 
samma sätt i kvinnogrupperna. Det är även vanligare att kvinnor själva 
poängterar att de har kontroll över sitt drickande. Ett exempel på detta 
fenomen är problemberättelserna. Medan de män som berättar om tidigare 
problem återger hur drickandet gjorde att de höll på att förlora kontrollen 
över sina liv och sin arbetssituation, lägger kvinnorna betoning på att de trots 
drickandet hade kontroll. Familjen beskrivs inte heller vara en räddning från 
problem på samma sätt som den är i männens berättelser. Detta skulle kunna 
tolkas som att kvinnor just känner en större ansvarsbörda i relation till familj 
och barn, vilket dels gör det mer skambelagt att presentera sig som någon 
som inte kan sköta ansvaret för familjen, dels gör det svårare att bli räddad 
av den.  

Precis som i ungdomsberättelserna förklaras kvinnors förmodade 
ansvarskännande ibland utifrån en generell föreställning om kvinnlighet, 
men det förekommer även att den explicit förklaras genom deras roll som 
mödrar. Däremot förklaras eller legitimeras kvinnors drickande sällan med 
biologiska argument.  

Sammanfattningsvis dras gränserna mellan en normativ maskulinitet och 
femininitet i alla livsperioder tydligast genom betydelsen av ansvar och 
kontroll. Det mest tabubelagda förefaller vara en kvinna som är ansvarslös, 
pinsam, gör bort sig eller tappar masken, eller en man som visar oro eller 
rädsla, särskilt inför andras bedömningar. Denna traditionella och något 
stereotypa bild är välbekant inom alkoholforskningen och har bekräftats i en 
rad studier på området.  
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Alkoholdiskursens genusideal 

 
 Barndom Ungdom Vuxendom 

Alkoholideal Måttlighet; betoning på 

avsaknad av berusning 

och begränsat 

alkoholintag  

 

Berusning för sociala ändamål 

Måttlighet 

Måttlighet; betoning på 

begränsat alkoholintag 

(mindre begränsat än i 

barndomen) och god smak 

Åldersrelaterade 
ideal 

Trygghet Testande 

Gränsöverskridande 

Mognad/ omognad 

Självständighet 

Sociabilitet 

God smak, njutning, 

arbetsmoral, kontroll. 

Femininitetsideal/ 
förväntad 
femininitet 

Moderskapsideal 

 

”Osynliga mamman”: 

nykter, passiv och trygg  

 

 

Måttlig självrepresentation: 

Ansvarskännande, 

omhändertagande och 

självständig.  

Rädsla för kontrollförlust och 

oro för andras bedömningar.  

Sexuellt återhållsam  

 

Berusningspositiv 

självpresentation:  

Testande, social, flirtig och 

självständig.  

Positiv till kontrollerad 

kontrollförlust. Oro inför 

andras bedömningar. 

Sexuellt återhållsam 

Måttligt drickande 

Kontrollerad (utan 

undantag) 

Hårt arbetande (med 

undantag) 

Social  

 

Maskulinitetsideal/ 
förväntad 
maskulinitet 

Barnlikt macho-ideal 

”Pinsamma pappan”:  

måttligt berusad, aktiv 

 

Testande, social, flirtig och 

självständig. 

Gränsöverskridande. 

Positiv till ”heroisk berusning” 

och ”kontrollerad 

kontrollförlust”.  

Den orädde och testande 

killen 

Måttligt drickande 

Kontrollerad (med 

undantag) 

Hårt arbetande (utan 

undantag) 

Social  

 

Den (närstående) 
andre 

Alkoholisten 

Den okontrollerat 

berusade mannen 

Den berusade och 

”äckliga” mamman  

Den ”dåliga flickan” (horan) 

Den religiösa och 

”osjälvständiga” flickan 

Den oroliga, rädda eller 

brydda killen  

Alkoholisten 

Den gränslöst drickande 

Ensamdrickaren (gäller 

främst kvinnor) 

 

Förklaringar och 
legitimeringar 

Berusningsomskrivningar 

Avdramatiseringar 

Arbetsmoral 

Moderskap (implicit) 

Faderskap (implicit) 

Ungdomen som en särskild 

period 

Mognad och självständighet 

Moderskap (tjejer) 

Generell känsla av 

ansvarstagande (tjejer) 

Biologi (killar) 

Genustillhörighet (killar och 

tjejer) 

Berusningsomskrivningar 

Avdramatiseringar 

Arbetsprestation  

Njutning 

Belöning 

Biologi (män) 

Moderskap (kvinnor) 

Genustillhörighet (män och 

kvinnor) 

Undantag / 
andrafiering i 
gråzonen 

-  ”Brölhannen” 

”Pojkflickan” 

- 
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Biologiska män och rationella kvinnor 

 
Som diskuterats i föregående avsnitt, ursäktas och kritiseras mäns drickande 
och berusningsbeteende genomgående utifrån en biologisk terminologi (som 
bröliga, djuriska och testosteronstinna), medan kvinnors (förväntat) 
ansvarsfulla och kontrollerade beteende förklaras och kritiseras utifrån 
moderskap och moderskapsmetaforer. I dessa fall är det den kulturella 
konstruktionen av moderskapet som anförs snarare än biologiska eller 
kroppsliga aspekter, så som graviditet eller reproduktionsförmåga. Med visst 
undantag för ungdomsberättelserna handlar kontroll i dessa 
femininitetskonstruktioner inte främst om att kontrollera sin reproduktion 
eller sexualitet utan snarare om en mer allmän förmåga till självbehärskning 
och ansvarskänsla i relation till andras behov och förväntningar. 
Moderskapet symboliserar i dessa avseenden en form av rationalitet. De 
biologiska argumenten å sin sida pekar istället mot irrationalitet, då biologi 
inte är något man med egen vilja kan kontrollera eller styra över (jmf Scott 
& Lyman 1968; West & Zimmerman 1987, West & Fenstermaker 1995). 
Förenklat kan man då säga att män konstrueras som biologiska, irrationella 
och känslostyrda och kvinnor som civiliserade, rationella och tankemässigt 
kontrollerade. Även om genusidealen i dessa fall bygger på en mer 
allomfattande diskurs om horan och madonnan (marianismo och machismo) 
är den ansvarsfulla och kontrollerade kvinnan respektive den okontrollerade 
och ansvarslösa mannen inte några universella idealbilder. I andra 
sammanhang skulle representationer av auktoritära och rationella män, eller 
ansvarslösa och infantila kvinnor, kunnat vara dominerande; med andra ord; 
representationer som i högre grad grundar sig på föreställningar om män som 
rationella, ansvarstagande och beslutsamma och kvinnor som känsliga och 
irrationella. Sådana representationer har också delvis framkommit i tidigare 
forskning. Åtminstone finns det alkoholstudier som visar att kvinnors 
drickande kopplas samman med biologi. Alexandra Bogren och Elinor 
Månsson (2014) har genom studier av dagspress respektive veckotidningar 
visat att kvinnors drickande beskrivs, förklaras och kritiseras utifrån 
argument om biologi och kroppslighet, det vill säga med sådant som rör 
hormoner, reproduktion, utseende eller hälsoproblem (se också Bogren 
2006b; 2008; 2011a, samt liknande resultat i Jackson & Tinkler 2007 som 
visat att sådana argument används för att varna kvinnor för risker åren 1995-
2005 såväl som åren 1918-1928). Dessa förklaringsmodeller används dock 
enbart när kvinnor varnas för att dricka alkohol. När kvinnor interpelleras 
som konsumenter, när de uppmanas att dricka, anförs istället rationalitet, 
exempelvis i betydelsen självständighet och modernitet. (Månsson & Bogren 
2014). Det som skiljer deras studier från min är för det första att tidningar 
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har ett budskap till en läsare och en konsument, medan mina fokusgruppers 
berättelser skapas i relation till andras förväntningar och utifrån en vilja att 
accepteras i ett socialt sammanhang. Den underliggande logik som 
framkommer i dessa skilda material är emellertid densamma: När kvinnor 
varnas för att konsumera alkohol, eller när de talar om risker eller problem 
med alkoholkonsumtion, används biologiska argument (relaterade till 
sexualitet i min studie), men när kvinnor uppmanas till nykterhet eller 
måttlighet, används rationalitetsargument (kvinnor är mer moraliska, 
ansvarskännande och självständiga).  

Enligt Scott och Lyman (1968) är genusbundna argument, liksom 
argument som hänvisar till kropp och biologi, vanliga när man vill ursäkta en 
ifrågasatt handling. Då biologi syftar till något som anses vara naturligt och 
oundvikligt, blir även handlingarna oundvikliga och därmed svåra att göra 
någonting åt eller argumentera emot. När biologiska argument används för 
att ursäkta mäns dryckesbeteende befriar det dem följaktligen från ansvar 
eftersom beteendet är bortom deras kontroll. När biologiska argument 
används för att förklara varför kvinnors drickande är riskfyllt, är den 
underliggande betydelsen istället att kvinnors nykterhet är naturlig. I relation 
till argument och ursäkter som gäller alkoholkonsumtion skulle Scott och 
Lymans (1968) teori således kunna utvecklas enligt följande: Biologiska 
argument används för att mildra ansvaret för mäns beteende då de anses vara 
problematiska eller riskfyllda, och för att avskräcka kvinnor från beteenden 
som anses vara problematiska eller riskfyllda. 

Det frekventa användandet av biologiska ursäkter och legitimeringar kan 
även tolkas som att det i dessa fokusgrupper finns en grundläggande 
uppfattning om att mäns drickande är mer ”naturligt” än kvinnors drickande 
(jmf Eriksen 1999). På samma sätt kan förklaringar som grundar sig i 
föreställningar om moderskapet ses som ett åberopande av en ”naturlig” roll 
som synliggör en underliggande idé om att (det ansvarsfulla) föräldraskapet 
är mer naturligt för kvinnor än för män.  

Utifrån att sammankopplingen mellan biologi och kön görs på olika sätt i 
olika sammanhang kan man även dra slutsatsen att diskurser som åberopar 
natur och biologi används på ett flexibelt sätt för att legitimera och befästa 
samhälleliga och kulturella föreställningar. I det här fallet föreställningen att 
män och kvinnor är skilda kategorier, samt att mäns berusningsbeteende är 
naturligt och att kvinnors ansvarskänsla och nykterhet är naturlig (jmf Butler 
1990).  

En anledning till att dessa genusideal framträder så tydligt i 
fokusgrupperna kan vara att den retrospektiva berättarformen tenderar att 
reducera komplexitet och nyanser och att den därför förstärker traditionella 
representationer och föreställningar. En sammanhängande tolkning, som 
också kan förklara varför de framträder mindre tydligt i berättelserna om 
vuxenåren, kan vara att det i fokusgrupperna finns tydligare föreställningar 
om vad barndom och ungdom innebär.  
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Diskursiva diskrepanser  
Som Alasuutari (1995) anfört, finns inte alltid någon direkt koppling mellan 
diskurser, sociala kontexter och människors handlingar eller 
självpresentationer. Diskrepanser mellan diskurser och självpresentationer 
framträder också i fokusgrupperna. Dessa kan ta sig uttryck genom att det 
finns tydliga skillnader mellan en generell uppfattning om hur något är eller 
bör vara, och de beskrivningar eller legitimeringar som används i 
intervjupersonernas självpresentationer. Ett exempel på en sådan diskrepans 
är hur många vuxna kvinnor legitimerar sitt drickande utifrån ett hårt och 
stressigt arbete, samtidigt som kvinnors drickande i allmänhet sällan 
förklaras eller legitimeras utifrån deras förvärvsarbete. Detta ska sättas i 
relation till att mäns arbete i generell bemärkelse ofta anförs för att 
legitimera deras drickande.  

Ett annat exempel på diskursiva diskrepanser är den starka 
jämställdhetstanke som trots allt framkommer i grupperna. De flesta 
intervjupersoner menar att skillnaderna mellan kvinnors och mäns drickande 
inte är så stora idag, och de som var unga på 1970-talet betonar att 
relationerna mellan män och kvinnor blev mer jämställda då. I många av de 
yngre grupperna uppfattas frågeställningen om skillnader mellan kvinnor 
och mäns drickande ofta som ganska långsökt eller till och med irrelevant. 
Samtidigt som intervjupersonerna ger uttryck för denna jämställdhetstanke, 
pågår dock ett ständigt skiljandegörande mellan vad som uppfattas som 
manligt och kvinnligt. Som påtalats i ovanstående beskrivning, förklaras, 
ursäktas, legitimeras och kritiseras specifika dryckesbeteenden 
återkommande med utgångspunkt i personens eller gruppens kön. 
Gränsdragandet mellan det som anses vara ett manligt och kvinnligt 
beteende, görs emellertid på olika sätt i manliga och kvinnliga grupper. För 
det första förhåller sig kvinnor i mycket högre utsträckning till mäns 
beteende än vad män förhåller sig till kvinnors beteende: män förhåller sig 
till andra män och kvinnor förhåller sig till män och andra kvinnor. För det 
andra är kvinnor generellt sett kritiska till mäns drickande och 
dryckesbeteenden som uppfattas som dåliga beskrivs ofta som ”typiskt 
manliga”. Män är däremot både positivt och negativt inställda till det som de 
anser vara ett manligt dryckesbeteende. När beteenden benämns som 
kvinnliga är det oftast för att i en homosocial bemärkelse kritisera andra 
mäns drickande genom att beskriva det som ”feminint” eller ”fjolligt”. Detta 
fenomen kan ses som ett uttryck för att det manliga drickandet fortfarande är 
norm och därför en mer naturlig referensram än vad kvinnors drickande är 
(jmf resonemang i Norell & Törnqvist 1995), samt att maskulinitet i hög 
grad konstrueras som en motsats till det som är feminint.  
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Navigeringar, sprickor och motstånd  
Som påpekats av Goffman (2011/1961), liksom av etnometodologiskt och 
poststrukturalistiskt influerade forskare och teoretiker (Butler 1990; Hacking 
2001a; Söndergaard 2002; West & Fenstermaker 1995) förhåller sig 
individer inte passivt till normer. Det gör inte heller intervjupersonerna i 
dessa fokusgrupper. Både ålders- och genusideal är föremål för protester och 
omförhandlingar och intervjupersonerna använder även diskurser på ett 
aktivt sätt för att omförhandla potentiellt problematiska positioner och 
självpresentationer. Ett sådant omförhandlande görs exempelvis i 
tonårsgrupperna där tjejerna använder ungdomsdiskursen på ett aktivt sätt 
för att legitimera både berusningsdrickande och måttlighet. 

Som tidigare påpekats kan alkohol även ha en positiv symbolik i kvinnors 
självrepresentationer. För Julia, en av kvinnorna i den äldsta 
undersköterskegruppen, blev drickandet en symbol för frihet och 
självständighet. På ett liknande sätt legitimerar flera av de 
berusningspositiva tonårstjejerna sitt drickande med förmågan att göra 
självständiga val (jmf Månsson & Bogren 2014; Papagaroufali 2002). För 
dessa tjejer betraktas drickandet som en del i att skaffa sig erfarenheter och 
utvecklas – en utveckling som innefattar rätten att bryta gränser och göra 
misstag. Utifrån deras vilja till självständighet uttrycks även protester mot ett 
offerskap som de upplever att de blir positionerade i. Detta offerskap handlar 
delvis om risken att bli utsatt för sexuellt våld, men också om ett 
handlingsutrymme som är begränsat i mer generella termer. En sådan 
erfarenhet synliggörs av Eva i Presens 3, som menar att hon genom 
positionen som ”pojkflicka” ökade sina handlingsmöjligheter eftersom hon 
inte blev lika utsatt för andra personers bedömningar. Även om positionen 
som pojkflicka innebär ett visst mått av frihet kan den dock också vara 
problematisk då den innebär en risk att bli dömd som avvikande eller 
onormal i relation till en kvinnlig normalitet. Att Evas beteende är otänkbart 
inom ramen för positionen som enbart flicka (utan prefixet pojk-) är ett 
tydligt exempel på hur gränserna för en normativ feminitet dras i denna 
ungdomskontext. Evas positionering som pojkflicka pekar också på den 
balansgång som kan krävas om man vill gå utanför de normativa ramarna, 
samtidigt som man undviker sociala sanktioner och utanförskap.  

Magnus är genom sin uttalade nykterhet ett annat exempel på en 
normbrytande självpresentation. Hans berättelse visar dessutom att 
omgivningens reaktioner på ett normbrytande beteende kan ta sig uttryck i 
både fysiska och verbala trakasserier. Magnus omförhandlar dock inte 
positionen som nykter (genom att exempelvis benämna sig själv som 
”flickpojke”). Istället ”protesterar” han genom att välja bort de sammanhang 
där han inte blir accepterad.  

Ytterligare ett exempel på normbrytande är de tonårstjejer som använder 
religion för att legitimera sin nykterhet. I deras fall tydliggör deras 
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muslimska och utländska bakgrund hur alkoholnormen skapas genom 
interagerande diskurser om genus, jämställdhet och nationalism. Genom 
denna interaktion sätts likhetstecken mellan drickande, svenskhet och 
jämställdhet, medan nykterhet kopplas samman med utländsk härkomst, 
islam och kvinnlig ofrihet. För dessa tjejer handlar det således om att i sina 
självpresentationer förhålla sig till dessa förväntningar och hävda motsatsen.  

Deras berättelser visar också att det är mer accepterat för en tjej att 
legitimera nykterhet eller måttlighet med rädsla, än med religiös tillhörighet.  

Ambivalens och andrafiering i gråzonen 
När andrafiering sker – när något eller någon utpekas som den andre – är det 
ett tecken på att det utpekade betraktas som en normativ överträdelse. 
Andrafiering tar sig bland annat uttryck genom avståndstagande och 
motvilja, vilket i sin tur grundas i känslor av skam eller rädsla (Siedman 
2013; Skeggs 2008). Starka känslor och uttryck för avståndstagande kan tyda 
på att normöverträdelserna anses vara stora, men också på att 
intervjupersonen själv befinner sig nära gränsen till den kritiserade 
positionen. I dessa fall är den andre ofta någon som finns i personens nära 
omgivning; det vill säga, någon som kan betecknas som en ”närstående 
andre” (Skeggs 2008). De andrafieringar som ger upphov till starkast 
avståndstagande i fokusgrupperna är den ”äckliga” och berusade mamman, 
samt alkoholisten. Dessa framträder tydligast i barndoms- respektive 
vuxenberättelser. Andra exempel på andrafieringar är den okontrollerat 
berusade mannen i barndomsberättelserna, samt den ”dåliga flickan”, 
”brölhannen” och den oroliga eller brydda killen i ungdomsberättelserna. 
Vissa av dessa andrafierade positioner är emellertid mer explicita än andra. 
Den oroliga killen är exempelvis inte en position som intervjupersonerna 
uttalat tar avstånd från på samma sätt som den ”dåliga flickan”. 

Dessa gränsdragningar och andrafieringar görs oftast omedvetet. 
Samtidigt är min erfarenhet från den här studien att intervjupersonerna ofta 
är medvetna om sina fördomar eller kategoriseringar och kan reflektera över 
dem. Närheten till den andre kan förvisso öka rädslan och behovet av 
fördömanden, men den kan också skapa utrymme för identifiering och 
sympati. Gränsdragningarna är följaktligen inte alltid hårda eller statiska 
utan präglas oftare av ambivalens. Ambivalensen kan delvis tolkas som ett 
förhandlande om huruvida positionen är normbrytande och problematisk 
eller inte, och om hur allvarlig överträdelsen i sådana fall är (jmf 
Søndergaard 2002). Den kan också förstås som en kombination av rädsla och 
identifiering. Sådana andrafieringar kan betraktas som gränspositioner eller 
andrafieringar i gråzonen.  

Både ”brölhannen” och den ”dåliga flickan” är exempel på 
gränspositioner som berättarna kan identifiera sig med samtidigt som de 
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också tar avstånd från dem. I fallet med den ”dåliga flickan” görs 
andrafieringen huvudsakligen av tjejer och kvinnor. Även om ingen 
presenterar sig själv som en ”dålig flicka” menar intervjupersonerna att det 
är en orättfärdig eller orättvis positionering. Här handlar det således mer om 
solidarisering än om identifikation. Denna ambivalens kan i sin tur vara ett 
uttryck för en diskursiv konflikt; i det här fallet mellan en 
jämställdhetsdiskurs och alkoholdiskursens genusideal.  

”Brölhannen” är istället en andrafiering som görs av både män och 
kvinnor. Medan kvinnogrupper vanligen tar avstånd från positionen, kan 
både yngre och äldre män identifiera sig med den – åtminstone som en del 
av ett tidigare ungdoms-jag. De kan även förhålla sig till positionen med ett 
milt överseende. Möjligheten till identifikation beror följaktligen på vem 
personen är och hur stark den normativa överträdelsen anses vara. 
Andrafiering, ambivalens och andrafieringar i gråzonen kan följaktligen 
synliggöra var normalitetens gränser dras hårdast, för vem de gäller, och om 
det finns diskursiva konflikter.  

Avslutningsvis vill jag ägna några rader åt att blicka framåt. Att kvinnors 
drickande och nykterhet beskrivits och reglerats i relation till 
moderskapsideal (innefattande starka sexualitetsnormer) är en välkänd bild 
inom den genusorienterade alkoholforskningen. I denna forskning finns 
emellertid en viss slagsida åt att studera kvinnor och femininitet, liksom 
ungdomar och ungdomsdrickande – vilket även denna studie delvis gör sig 
skyldig till. I de mönster som framkommit i fokusgruppsintervjuerna kan 
man emellertid hitta några områden som skulle behöva undersökas med 
större skärpa. Huvudsakligen gäller det maskulinitetsgörande i olika åldrar. 
Den klantiga och töntiga maskulinitet som beskrivs i barndomsberättelserna 
har exempelvis sällan förekommit i tidigare forskning. Detta kan vara ett 
utslag av att alkoholstudier med genusperspektiv vanligtvis haft fokus på en 
utlevande och gränslös form av maskulinitet som oftare återfinns inom vissa 
ungdomsgrupper och/eller arbetarklassgrupper. I den mån män 
överhuvudtaget studerats och problematiserats som en särskild kategori (på 
det vis som till exempel ofta görs med kategorin ungdomar eller kategorin 
kvinnor) är det ytterst sällan som medelåldern varit i fokus; det vill säga, den 
ålder då män vanligtvis är föräldrar. Bristen på forskning om faderskap eller 
föräldraskap i allmänhet kan också vara en konsekvens av att barn och 
barndom studerats i liten utsträckning utanför missbruksforskningen. 
Generellt sett saknas också frågeställningar som handlar om betydelse- och 
identitetsskapande i relation till alkohol i vuxendomen, vilket särskilt gäller i 
relation till ålderdomen. 

Det finns också få studier om ungdomar som inte dricker. Då unga mäns 
drickande är nere på historiskt låga nivåer i Sverige idag skulle det vara 
relevant för framtida forskning att undersöka varför och i vilka sammanhang 
män väljer att inte dricka.  
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Summary 

Introduction 
Since the mid-1990s, European alcohol cultures have caused some confusion 
among researchers. A number of quantitative studies show that European 
drinking cultures are changing: countries such as Sweden, formerly labelled 
as ‘dry drinking cultures’ (low consumption on an aggregated level, but a 
high number of binge-drinking episodes), have increased their consumption 
and are now considered to be closer to ‘continental drinking cultures’. At the 
same time, countries such as Italy seem to have changed their drinking 
patterns in an opposite direction (Järvinen & Room 2007; Mäkälä et al. 
2006; Parker 2007). Discussions of convergence – the hypothesis that 
drinking patterns in European countries are getting more alike – also address 
the drinking of adolescents (Beccaria & Sande 2003; Järvinen & Room 
2007) and women’s and men’s drinking (Bergmark 2004: Holmila & 
Raitasalo 2005; Mäkälä et al. 2006).  

However, qualitatively oriented researchers argue that even though 
drinking patterns are changing in terms of quantity and choice of beverage, 
they may stay relatively stable in terms of meanings, motives and norms (cf. 
Beccaria & Sande 2003; Tigerstedt & Törrönen 2007). Norms and meanings 
of alcohol are in turn formed in different ways in different contexts and are 
also closely intertwined with social categories such as gender, age and social 
class. Hence, while men’s and women’s consumption levels are now closer 
to each other than they were fifty years ago, it does not necessarily mean that 
their drinking and intoxication are judged in the same way. On the contrary, 
gendered drinking norms are both powerful and durable (Abrahamsson & 
Heimdahl 2010, Abrahamsson 2004;2006, Bernhardsson & Bogren 2012; 
Bergmark 2004; Bogren 2006b; 2011; Eriksen 1999; Ettorre 1986; Holmila 
& Raitasalo 2005; Jackson & Tinkler 2007; Järvinen 1999; Measham 2002; 
Norell & Törnqvist 1995; Törronen & Maunu 2009). Several scholars have 
also emphasised that there are bigger differences within groups of men and 
women than between them. These differences apply to such factors as age, 
generational belonging, housing area, social class and ethnicity. Hence, a 
growing body of qualitative research argues that in order to study alcohol 
culture and social change, one needs to consider not only quantities of 
drinking and choices of beverage, but also social norms of e.g. gender and 
age as well as the interplay between such norms and drinking situations. 
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Such an approach involves a view on alcohol culture as a complex 
phenomenon – consisting of a variety of different alcohol cultures – rather 
than as a homogeneous and stable whole. 

 

Aim and contribution of the study  
In connection with this discussion, the purpose of this thesis is to examine 
Swedish alcohol culture(s) by analyzing the meanings that focus groups 
from different generations (15-65 years old) ascribe to drinking in relation to 
different life periods: childhood, adolescence and adulthood. More 
specifically, it aims to analyse how the interviewees specify and negotiate 
normative boundaries and self-presentations in relation to norms and 
discourses of gender and age. An essential part of the analysis is to examine 
differences within gender and age-groups, as well as the similarities between 
them.  

When gender and age are studied within qualitative alcohol research, the 
focus tends to be on one specific category, most commonly youth, women or 
young women. Seen from this perspective, my study can make an important 
contribution in two ways: First, its inter-generational approach enables a 
comparison of what older generations narrate about their childhood and 
youth with the narratives of today’s adolescents of their childhood and 
present youth. Second, the study has an intersectional approach, in the sense 
that the analysis focuses both on differences within categories (such as the 
category of 15-year-old middle-class girls or 65-year-old craftsmen) and 
differences between categories.  

 

The material 
Focus group interviews entail that the researcher gathers a group of people 
who for a limited time discuss a specific topic. It is a particularly useful 
method of examining normative understandings in different groups, because 
the researcher, by studying interaction in the groups, can approach the 
collective processes by which norms and identities are created. The 
interpretation processes that take place in the focus groups also illustrate the 
ambiguities and paradoxes surrounding meaning-making.  

The focus group material in this study consists of two different sets of 
interviews. The first set was collected in 2008–2010 within the frame of a 
larger comparative project, ‘The changing positions of alcohol culture’ .The 
interviews included in this study were made with 20 groups of men and 
women aged 18 to 65 of different occupational and educational status, 
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comprising teachers, assistant nurses and craftsmen. The youngest groups 
consisted of third-grade students of upper secondary school, recruited from 
both practice -oriented and theoretically-oriented programs. The majority of 
the interviews were conducted in the Stockholm area. 

The second set of interviews were made with 15-year-old girls in 9 focus 
groups and were conducted by the Centre for Social Research on Alcohol 
and Drugs (SoRAD), as commissioned by the Stockholm Prevention Centre 
(Preventionscentrum Stockholm) in 2010. The groups were recruited from 
upper secondary schools in Stockholm areas with different socio-economic 
status. From this material I have chosen four interviews for closer analysis. 

The interviews were moderated by me or docent Maria Abrahamsson and 
Filip Roumeliotis from SoRAD. We asked the same open-ended questions in 
all groups about the participants’ relation to alcohol in their childhood, 
adolescence and adulthood. All groups were required to be ‘pre-existing’ and 
‘homogeneous’, that is, the participants should be friends or acquainted, 
have the same age and gender and share the same profession or educational 
status. The underlying idea is that participants with similar backgrounds and 
experiences share a common notion and understanding of the social reality 
which ‘reflects’ the cultural and social context they live in (Wibeck 2000). 

The empirical material thus consists of 24 ‘homogeneous’ focus groups 
with participants aged 15 to 65 – an extent and range that is quite unique in 
alcohol research. 

 

Theoretical framework and analytical tools  
With the narratives of the groups in focus, my ambition has been to create a 
theoretical framework that takes into account the interviewees’ experiences 
and interpretations as well as the surrounding power structures and 
discourses. This has resulted in three predominant theoretical perspectives: 
ethnomethodology, social constructionism, and post-structuralism. What all 
of these perspectives have in common is the assumption that reality is 
socially constructed. What is vital in such construing processes are 
meanings, interpretations and language as well as the interconnected 
relationship between expectations, behavioral patterns and norms. However, 
different perspectives highlight different parts of these processes.  

The framework of the study contains some interlinked theoretical 
concepts that have guided the analysis, including narratives and self-
presentations, symbolic boundaries and othering, accounts and 
accountability, and discursive frames. 

The general idea of narrative analysis is that individuals make use of 
narratives (stories) in order to structure their life experiences and present 
themselves in a certain way in front of others (Czarniawska 2004; Reissman 
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2008; Robertson 2005). For such self-presenting and identity-making 
purposes they use symbolic boundaries in order to place themselves and 
others into groups and to create a sense of equality and belonging (Lamont 
and Molnár 2000; Zerubavel 1991). Hence, a key part of boundary-making is 
the creation of the Other, who gets to symbolize what we are not or do not 
want to be. By the deviant position, the Other marks the boundaries of what 
is considered to be the norm and is therefore an important part of any 
normalisation process. 

Accounts (Scott & Lyman 1968) and accountability (West & 
Fenstermaker 1995) are other important concepts in such processes, also 
referring to evaluating processes in which certain behaviors or self-
presentations are being explained, condemned or neutralized. The way 
people account for certain behaviors is in turn based on background 
expectations and therefore point at what is regarded as normal or common 
sense in a given culture or society (Scott & Lyman 1968; West & 
Fenstermaker 1995). 

Such cultural expectations are anchored in institutions and discursive 
frameworks. The term ‘discursive frame’ is mostly inspired by Michel 
Foucault’s theories of ‘abstract discourses’ Alasuutari 1995;Hacking 2004b). 
The general assumption is that linguistic communication not only provides 
information or ‘reflects’ a reality, but it also produces certain facts, positions 
and identities. Discourses of childhood, youth and adulthood, for example, 
activate specific repertoires of possible narratives and self-presentations and 
restrict or preclude others. Even silences – what is not said – are in this sense 
productive, as they may point to taboos (Foucault 1993). 

 

Analytical steps  

1: The narrative approach responds to questions such as: What is the story 
about? How do the interviewees present themselves and others? Is there an 
Other? What symbolic (e.g., moral) values are they identifying with or 
disassociating themselves from? How do they explain or excuse their own 
and others’ behaviors? Are there patterns in the stories, narratives that are 
more common than others?  
 
2: The discourse-analytic approach responds to questions such as: What 
makes these stories possible, impossible or problematic? Which words or 
concepts are linked to different people and events? What is taken for granted 
/ seen as normal, and what is not mentioned at all? 
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Empirical findings  
 

Childhood narratives  

The childhood narratives can be divided into three main categories: 
‘moderation narratives’, ‘temperance narratives’ and ‘problem narratives’. 
While the moderation narrative is very dominant, few narratives deal with 
alcohol problems or temperance. As a whole, all the narratives point to a 
strong norm of moderation: a ‘normal’ family is presented as moderately 
drinking and unproblematic, and the parents represent safety, responsibility 
and control. Drunkenness is commonly ascribed to someone Other than close 
family members: distant relatives, neighbors, friends’ parents, random 
people on the street, ‘drunkards’, etc. That is, if someone is described as 
being drunk, it is almost never a parent of the narrator. Intoxication is rarely 
explicitly talked about in terms of one’s own family members, but it does not 
mean that it is not spoken about at all. When they talk about intoxication, the 
interviewees use specific terminology, which I have denominated as 
‘euphemisms’ and ‘diffusions’. Euphemism is a phrase used by the narrators 
to describe intoxication without explicitly naming it as such, opting for 
‘silly’, ‘happy’ or ‘embarrassing’ instead. A common phrase would be: ‘I 
have never seen my father drunk, but he became a bit silly (happy, 
embarrassing) when he drank’. Normally this is followed by diffusion, 
where the narrator points out that even if the parent (father) was a bit silly, 
he did not pass out or vomit. Diffusions offer a way of pointing out the outer 
limits of the acceptable, while also underlining that the parent kept within 
the limits of acceptable intoxication. On the other hand, if it were not fairly 
common or at least possible for a parent to vomit or pass out, the 
interviewees would not need to make this point. 

The structuring of moderation narratives around otherness, euphemisms 
and diffusions is equally common in all age groups, which can be interpreted 
as reproducing the moderation norm and as a reproduced ideal of a protected 
and unproblematic childhood. It is nevertheless important to stress that the 
meaning of ‘moderation’ varies depending on family background and 
generational belonging. In the oldest age groups, moderation normally 
means that the parents (fathers) had a beer and schnapps on Saturday night 
or on rare festive occasions (where women are commonly described as 
having a soda, a liqueur or half a schnapps). In the youngest age groups 
moderation often means that the parents drink beer or wine with dinner and 
sometimes several times a week. Hence, the notion of moderation should be 
understood as an ideal – a normative frame - which encompasses a wide 
range of drinking behaviors rather than as a measure of the quantities 
consumed. 
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These interwoven childhood and moderation ideals are framed by a rather 
solid gender discourse, which is essentially expressed by the fact that all 
concrete and detailed stories are about men. Irrespective of whether it is a 
story about a mildly intoxicated and silly person or a representation of a 
drunken Other, the protagonist is a man. Even if the interviewees sometimes 
talk about women in general terms, there are no stories where women are 
presented as active agents; there are no ‘silly’ or ‘embarrassing’ mothers. 
The particular terminology used to describe men’s intoxication in relation to 
the silence around women’s drinking shows that the normative boundaries 
around motherhood and fatherhood are not only different but also rather 
constricted. In fact, the compact silence on mothers’ drinking and 
intoxication points to a taboo. Mothers are expected to be controlled, 
responsible and caring to a much higher degree, and are not in any way 
accepted to step out of that role. An embarrassing or uncontrolled mother is 
an unspeakable thing. 

This ideal of a confident and controlled motherhood has not only 
regulated general feminine norms and norms of female drinking in 
particular, but it is also the prerequisite for the construction of an 
irresponsible and childish form of masculinity. Rather, they constitute each 
other. However, while ‘silly fathers’ are common in these childhood 
narratives, it is not a type of masculinity commonly described in the field of 
alcohol research. The image is similarly unusual within research on 
fatherhood and masculinity in general. 

     
 

Youth narratives  

In contrast to the childhood narratives, youth narratives reveal a more 
polarized condition of a strong intoxication norm and a less strong norm of 
moderation. The two norms are evident in a great body of narratives 
categorized as ‘positive to drunkenness’, in a smaller group of narratives 
labelled as ‘moderate narratives’ and in a very few narratives categorized as 
‘temperance narratives’. These narratives are in turn connected to different 
types of self-representations. The groups or persons that are positive to 
drunkenness mainly present themselves as social, curious, funny and creative 
persons, while those expressing a more moderate perspective on drinking 
portray themselves as independent and responsible. Moderate drinkers also 
commonly present themselves as ‘rebels’ against a dominating drinking 
norm. However, all narratives relate to a dominating youth discourse, which 
basically embraces the idea that teenagers should drink alcohol, break 
boundaries and be curious. An underlying idea is that such qualities are 
needed in order to become a mature and ‘normal’ grown-up. At the same 
time, this discourse is intertwined with social and legal discourses that 
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problematize teenage drinking. It conveys the message that teenagers who 
abstain from drinking are responsible, mature and independent. 
Consequently, the concept of youth is linked to a group of key concepts such 
as maturity, independence, curiosity, sociability, rebelliousness and 
boundary-breaking. These concepts are filled with different meanings 
depending on whether the narrator wants to legitimize or de-legitimize a 
certain drinking behavior. That is, the narrators use the youth discourse in 
flexible ways in order to give positive presentations of themselves as either 
intoxication-oriented, moderate or teetotaler. 

Similar differences in drinking norms and legitimation strategies among 
teenage groups have been shown in earlier research (see e.g., Bogren 2006a, 
Lalander 1998; Norell & Törnqvist 1995.) However, while previous research 
has mainly focused on youth groups, and has commonly discussed the 
specific characteristics of a particular group or the ‘youth of today’, my 
study shows that there are no decisive differences between the age groups: 
Groups of 65-year-olds talk about youth through similar self-representations 
and ways of legitimizing drinking or moderation as present-day 15-year-olds 
talking about their lives today. This may signify a reproduced discourse of 
youth, which in turn reproduces a certain set of self-presentations and 
drinking norms. 

In the same way, there is no clear-cut connection between certain self-
presentations and work or gender categories. A group of 15-year-old middle-
class girls that are positive to drinking may, for example, share more 
drinking values with a group of 65-year-old construction workers than with 
other groups of moderately drinking 15-year-old girls from a middle-class 
background. 

Nevertheless, this result should not be interpreted as making gender and 
class categorizations insignificant, but rather as the result of a complex 
intertwining of different categories. As in the childhood narratives, the youth 
narratives reveal a strong gender norm which mainly revolves around the 
concept of control. This norm unfolds in two interconnecting ways: there is a 
link between control/loss of control and fear, and a link between control/loss 
of control and sexuality. 

First, in the moderately drinking groups the narrators usually explain their 
moderation by fear of losing control and ‘messing up’ or by fear of seeing 
others in loss of control. While they also commonly describe themselves as 
worried or anxious persons, such descriptions only apply to female groups. 
Few men explicitly describe themselves as drinking moderately and none 
describes himself as a worried or fearful person. By the same token, many 
men confirm that they are, or have been, exposed to violence or aggressive 
situations while drinking, at the same time declaring that they have never felt 
afraid. 

Second, all age groups (particularly female groups) express that girls who 
get intoxicated and ‘lose control’ run the risk of being judged as sexually 
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licentious or promiscuous. In the female groups this is also expressed as a 
fear of being seen as the ‘bad girl’. The teenage girls are also commonly 
being warned about getting to drunk, since they could then run the risk of 
getting raped or sexually assaulted. Such warnings are often given by their 
mothers. However, the worry of “being judged” does not only apply to 
sexual actions, but seem to comprise a more general worry about how their 
actions are going to be evaluated by others.  

In conclusion, then, fear and control/loss of control are important values 
in the boundary- making of acceptable femininities and masculinities. 

 

Adult narratives  

In the adult narratives a strong moderation norm re-emerges, albeit not as 
obviously as in the childhood narratives, because it can equally be described 
as a norm of pleasure. Presenting oneself as an adult in these narratives 
amounts to drinking moderately and possessing good taste – drinking for 
pleasure – and being a responsible and safe parent (c.f. similar results in 
Sigfridsson 2005; Törnqvist 2007). Even if pleasure and good taste are 
important concepts in these narratives (for working class and academics 
alike), moderation is an even more central concept/value. This is most 
evident in how the interviewees repeatedly point out that they know how to 
limit their drinking. They will also point to persons who do not have that 
same ability. A clear distinction is thus made between moderation and 
people who overstep the mark. This boundary -making reveals an underlying 
fear of being someone who does not have boundaries and therefore runs the 
risk of ‘falling through’. If the Other in the youth stories was ‘the bad girl’ or 
‘the scared boy’, in the adult narratives it is ‘the alcoholic’. 

However, what characterizes these narratives the most is ambivalence. On 
the one hand interviewees emphasize pleasure and taste, and on the other 
hand, they repeatedly point at alcohol problems and potential reasons for 
such problems. This oscillation between themes is also expressed by 
constantly occurring discussions about what causes alcohol problems, with 
two central lines of reasoning: One mainly explains alcohol problems 
genetically or by other biological ‘attributes’, while the other refers to 
personal or social problems in relation to excessive drinking.  

One interpretation of the ambivalence is that the interviewees are relating 
to three intertwined and concurring discourses: One liberal and 
individualistic discourse that encourages consumption and pleasure and that 
has been increasingly dominant within the Western world during the last 
decades (Beck 2000; O’Malley & Valverde 2013; Rose 2001;Vrecko 2010); 
one problem-oriented discourse that can be seen as a remnant of the “dry 
alcohol culture” where politics as well as research had a greater focus on 
moderation and problem-prevention (Bruun et al 1985: Johansson 1998), and 
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finally a biological/biomedical discourse that together with the liberal 
discourses, created what Rose (2001) has called “the new bio-politics”.  

As with the stories from other life periods, gender is often used as a 
boundary maker and as a way of legitimizing and explaining certain 
behaviors. There is no consensus on the way in which groups ascribe 
gendered meanings to drinking, although similarly to the other life periods, 
loss of control is commonly ascribed to men while responsibility and control 
are commonly ascribed to women. 

 
 
 

Conclusions and final discussion: The limits of 
normality  
To conclude, the findings suggest that even though drinking patterns are 
changing in terms of quantity and choice of beverage, meanings, motives 
and norms seem to be rather stable– especially in regard to gender. Overall, a 
clear distinction is being made between men and women. In short, femininity 
is constructed in terms of control, responsibility and caring, while 
masculinity is constructed in terms of fearlessness, breaking of boundaries, 
and loss of control.  

One way of interpreting the appearance of these rather traditional gender 
images, is that alcohol norms and self-presentations are constructed in 
relation to gender discourses; or more specifically to what I call “the gender 
ideals of alcohol discourse”. This concept derives from what Margaretha 
Järvinen (1991) has named “the female ideal of alcohol discourse”, an ideal 
that was particularly strong during the rationing period in Sweden (1917/21-
1955). The ideal was constructed around concepts of responsibility, caring, 
moral, and restrained sexuality. These concepts are in turn linked to control: 
an internal control that aims to regulate the action of the woman herself, and 
an external control that aims to regulate the behaviors of others – in this case 
manly husbands and other men. However, this female ideal has a male 
counterpart, although rarely articulated as such in alcohol research. Control 
is also central for the formation of the male ideal, but the connection is 
generally made by liberation from control and responsibility, both in regard 
to internal and external control. Also, in contrast to the feminine ideal, the 
masculine ideal is not linked to fatherhood or domestic responsibilities.            

The specific formation of these gender ideals is – in my interpretation – 
due to the intersection between alcohol discourses and a discourse of the 
“whore and Madonna”. This discourse embraces the idea of the good 
(virgin) mother on the one hand, and the aversion towards the whore – the 
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“bad girl” – on the other. Conversely, the discourse comprises a ”macho-
ideal”, in relation to which masculinity is constructed in terms of 
aggressiveness, boundary-braking, and virility. But a part of the masculine 
ideal also has childish connotations, in the sense that men are being looked 
upon as children who needs to be controlled, taken care of, and treated with 
indulgence (Craske 1999).  

The assertion that the female ideal is only constructed in relation to 
soberness and control, and that the male ideal is only constructed in relation 
to drinking and loss of control is a simplification. Likewise, in reality, men 
and women conduct their behaviors in relation to a whole range of different 
female and male ideals. Nevertheless, these particular gender ideals appear 
to be strong in the focus groups. That means that in order to present 
themselves as “culturally intelligible”, the interviewees relate to the 
expectations that the ideals constitute (c.f. Goffman 1998/1959; Butler 1988; 
1990; West & Fenstermaker 1995; West & Zimmerman; 1987). Even if there 
are variations of self-presentations, as well as expressions of resistance, the 
gender ideals of the alcohol discourse form the outer frame that regulates 
what kind of variation that is possible or impossible. In other words, it sets 
the limits of normality.  

Thus, as formally argued by Järvinen (1991), the gender ideals of the 
alcohol discourse seem to be persisting, although taking new expressions. In 
the focus group narratives they vary in strength and are expressed differently 
in relation to the drinking norms of different life-periods (moderate in 
childhood and adulthood, and both binge-drinking and moderation in 
adolescence), i.e., conceptions of a certain age activates different parts of the 
gender discourse – and vice versa.  

The ideals are most evident in the childhood narratives, which is mainly 
illustrated by narratives of the “invisible moms” and the “silly dads”. Thus, 
with the childhood ideals of security as a general frame, femininity is 
constructed in relation to an expectation of soberness, security, and 
responsibility that has a clear connection to the motherhood ideal of the 
alcohol discourse. Masculinity on the other hand is constructed in relation to 
an expectation – or rather acceptance – of a moderate loss of control and 
liberation from responsibility. Here, as is shown by the way men are 
commonly described as silly and goofy, the child-like aspects of the male 
ideal are activated.  

In narratives about adolescence, both those categorized as moderate and 
those categorized as positive to drunkenness, the interviewees relate to a 
general conception of adolescence, in short: teenagers should drink alcohol, 
break boundaries and be curious. However, if you are a girl you need to be 
careful and not overstep the lines and lose too much control (since that 
means you can get in trouble), and if you are a guy you need to show that 
you dare to break boundaries and lose control. Hence, risk is articulated in 
different ways for girl and boys. Girls run the risk of getting exposed to rape 



 

 240

or sexual harassment, but also a risk of getting their actions evaluated as bad 
or boundary-breaking in a broader sense. Girls are not only expected to 
control their own actions (internal control), but also to control the possible 
violations of others (external control). Thus, femininity is mainly constructed 
in relation to sexuality – by dissociation from the “bad girl” – but also in 
relation to a general expectation of responsibility that the motherly ideal 
comprises. Even if teenage girls drink and get intoxicated to a large extent 
today, they still seem to relate to similar judgments of risk as former 
generations of women. 

Risks are not as explicitly articulated for the boys, even if the risk of 
getting too drunk or getting into a conflict is sometimes mentioned. 
However, when interviewees talk about boys in general, their behavior is 
typically described as aggressive, uncontrolled, noisy and homosocial. 
Hence, masculinity mainly seems to be constructed in relation to the 
“macho”-part of the male ideal of the alcohol discourse.  

In narratives of adulthood the gender ideals appear in a less evident way 
than in other life-periods. Grown-up men are not accepted to be noisy or lose 
control in the same way as in adolescence, but for some men, in some 
situations, it is accepted to get intoxicated.  

Women’s self-presentations clearly differ from how the female ideal was 
constructed during the rationing period: They drink, they drink in public and 
– as men – they legitimize their drinking with a hard day’s work. On the 
other hand, women are also generally described in the focus groups as 
having a harder time relaxing and letting themselves “loose control” than 
men. The kind of limitless loss of control that is described by some male 
interviewees in regard to their own drinking is not present in any female 
accounts. It’s also more common that women point out that they are in 
control of their drinking.  

      
 

Biological men and rational women  

In all life periods, men’s and women’s drinking are frequently accounted for 
in different ways. For both men and women gender-specific arguments are 
being used: women are like that, or men are like that. But while men’s 
drinking behaviors are generally excused with arguments about biology and 
hormones – men are e.g., commonly described as ´”bellowing” and “stuffed 
with testosterones” – women’s (anticipated) responsibility is explained with 
their role as mothers or with metaphors about motherhood. And it is the 
cultural aspects of motherhood that is being referred to and not the 
biological, such as pregnancies or hormone-production. In this sense, 
motherhood here represents rationality, in terms of self-control and sense of 
responsibility in relation to the needs of others. The biological arguments on 
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the other hand, are pointing to irrationality, since biology is not something 
that one mindfully can control. In other words, men are constructed as 
biological, irrational and driven by emotions, while women are described as 
civilized, rational and driven by reason.  

This result partly differs from results presented in other research, e.g., 
media studies, where biological arguments are commonly linked to women’s 
alcohol consumption (Bogren 2006b, 2008). However, these arguments are 
used when women’s drinking is criticized or when they are being warned 
about the risks of drinking. Hence, although the arguments of biology are 
connected to women in their study, and to men in this study, the logic stays 
the same: biological arguments are used when women’s drinking is being 
problematized, and when men’s drinking behaviors are being excused. 
Conversely, arguments of rationality are used when women are encouraged 
to stay sober, or, as been shown in other research, when they are encouraged 
for commercial purposes to drink (Månsson & Bogren 2014).  

As Scott & Lyman (1968) has suggested, arguments about biology refer 
to something that is “natural” and therefor inevitable and unchangeable. 
Hence, the underlying conception seems to be that men’s drinking is more 
natural than women’s, and therefore, they cannot be held accountable for 
their actions in the same way as women can. Additionally, in relation to how 
arguments of biology in other studies are being linked to women, one can 
conclude that there’s no clear link between the ideas of “nature” and gender. 
Discourses that bring about ideas of nature and biology seem to be used in a 
flexible way in order to justify cultural conceptions and arrangements; e.g., 
the conception that female and male behavior is naturally divided and 
different (c.f. Butler 1990).  

Finally, it should be noted that the distinctions made between men and 
women in the focus groups mainly relate to behaviors that are perceived as 
risky or problematic. With regard to positive meanings ascribed to drinking, 
similarities between age and gender groups are generally greater than the 
differences between them. It is also important to mention that the women 
and men in the study do not just passively accept the different norms and 
ideals surrounding drinking, but also frequently reflect on and protest against 
them.  
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Appendix 1. Intervjuguide  

 
A. Först ber vi dig berätta om hur du som barn eller ung kom i kontakt med 
alkohol eller blev medveten om att alkohol finns. 
 
1. Hur upptäckte ni att människor dricker alkohol? Kan ni beskriva 
situationen och vad som hände? Vilka människor fanns med? Vad kände ni? 
 
2. När drack ni alkohol själva första gången? Beskriv situationen. Var 
befann ni er och tillsammans med vilka personer? Vad hände?  
 
3. Hur utvecklades ert drickande under din ungdom? Alternativ till yngre: 
Hur har ert drickande utvecklats sedan? 
 
B. Nu ska ni få en uppgift. Titta på bilderna och fundera över era egna 
erfarenheter av alkohol utifrån vad bilderna visar. 
 
1. Känner ni igen de situationer som bilderna visar? Om ni gör det, vilket är 
sammanhanget? 
2. Vad händer på bilden? 
3 Vad föreställer ni er ska hända sedan? 
 
Här visas ett bildkollage där alla bilder syns samtidigt. 
 
C. Nu ska vi prata lite mer om hur ni, era vänner, kollegor och närstående 
använder alkohol nu för tiden.  
  
1. Hur skulle ni vilja beskriva en lyckad dryckessituation? Hur skulle ni vilja 
beskriva en misslyckad dryckessituation? Tror ni att en lyckad och 
misslyckad dryckessituation skiljer sig åt mellan olika generationer och 
mellan kvinnor och män? Använd gärna bilderna som exempel. 
 
2. Vilken betydelse anser ni att berusningen har vid en lyckad 
dryckessituation?  Vilken betydelse anser ni att berusningen har vid en 
misslyckad dryckessituation? Använd gärna bilderna som exempel. 
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3. Hur skulle ni vilja beskriva en typisk situation där ni dricker alkohol nu 
för tiden? Hur skulle ni vilja beskriva en situation som inte är typisk? 
Använd gärna bilderna som exempel. 
 
D. Hittills har vi talat om er barn- och ungdomstid och om era dryckesvanor 
idag. Som avslutning vill vi be er att fundera över hur ni tycker att era egna 
och andras dryckesvanor har förändrats från er barn- och ungdomstid fram 
till idag. 
 
1. Har avsikten med att dricka alkohol för din egen del eller för närstående 
personer förändrats? 
 
2. Har mängden ni dricker förändrats? Hur mycket som är lämpligt att dricka 
tillsammans med vem och när? Har sättet att hålla drickandet på en lämplig 
nivå har förändrats? 
 
3. Vilka förändringar tycker ni har skett med pojkars och flickors drickande 
och med vuxna mäns och kvinnors drickande om ni jämför er barndom med 
idag?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 254

 



 

 255 

Appendix 2. Stimuli-material  
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Appendix 3. Första berusningstillfället 

 
Nedan följer ett urval av ”berusningspositiva” citat som beskriver ett av de 
första dryckestillfällena. 
  

Ja du vet, man var ju tolv tretton år och man tog väl ett litet glas och tyckte 
man var full som en pelikan. Och alla var lika fulla. […] Man träffades på 
kvällen och man hade snott hemma, eller någon annan hade kunnat ta lite 
hemma och du vet, man sprang och tullade lite i flaskorna. Och sedan festade 
man till, och så blev man lite full och var sjuk och så där. [Margareta. 
Undersköterska 51-64 år] 
 
Jag var väl fjorton, femton år ungefär. Jag och en kompis hade köpt två 
mellanöl. Vi hade köpt två burkar var och det var Valborgsmässoafton. Det 
var första gången som vi drack och vi höll på och rulla upp håret på varandra 
och det var jätteroligt och man var yr i huvudet. [Katinka. Undersköterska 47-
61 år] 

 

Men jag växte ju upp [ på landsbygden] och där var det ju gäng. Vi var ett 
gäng, och då var det Bult som gällde. […] Sådant var det ju. Och sedan vart 
det någon som köpte något från någon gubbe då som hade gjort… Det är ju 
mycket hembränt [Anna. Undersköterska 34- 49 år] 
 

 

Jag och en kompis var nere och så visste vi att det var någon som hade 
hemgjort vin i någon källare där. Och så lyckades vi ta oss in i källarförrådet 
bredvid, he. Vi höll väl på med några snören, någon snara runt [skratt]. Vi 
tappade några flaskor, men till slut fick vi upp nån mäsk, någon dålig flaska. 
[Åh Gud!] Och så drack vi väl upp den och sedan… ja… [Bo. Hantverkare 
44- 50 år]  

 

[Jag] vet inte vilken ålder. Det var väl samma. Ungefär i sexan där kanske. Jag 
hade kommit åt sådana där souvenirflaskor. Vi hade samlat på oss. Jag och en 
kompis hällde i oss de där och blev ju fulla så klart. Det var ju läskigt. 
[Lennart. Hantverkare 44-50 år] 
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Jag började på högstadiet. I sjuan, åttan, någonstans där. Då var man ju och 
köpte på frukostrasten, när man släppte mellanölet. [Kent. Lärare 55-65 år] 

 

Ja det var ju i samband med att vi skulle dricka till vi grabbar, före den här 
jazzklubben, och så blev det lite snett. Och då blev det ju kräkningar och sånt 
där. Dåliga kläder och svårt att förklara nästa dag för morsan och farsan. 
[skrattar] [Björn. Lärare 55-65 år] 

 

Ja, men det gick ju till så att man gick till pappas barskåp. [ja, ja] Ja det har 
jag själv gjort, och tog olika slattar så att det… [flera stycken unisont: så att 
det inte skulle märkas] Ja just det. Och alla blev ju såå fulla. [Susanne. Lärare 
49-65 år] 
 
Ja, och så var det mycket festa i Folketspark med kompisar och ... Jag och min 
kompis vi kunde dela på en 75: a. [Anna- Karin. Lärare 49- 65 år] 
 
Det var också med gymnasiekompisarna… Då gick vi iväg till parken med 
vårt svartvinbärsbrännvin. Då var det målinriktat drickande [skratt]. Det var 
svartvinbärsvin som vi blandade…[Aurora]… jaa, Aurora [skratt]. Och 
sittandes där i parken med lite sockerdricka. Det var i början på gymnasiet. 
[Tove. Lärare 30-40] 

 

Ja, jag och en polare hade fått tag på, på en sådan där … rom… vad heter de?, 
En sådan där Baccardi [ja] en sådan där 70 centiliters som vi skulle dela med 
cola. Så blandade vi. Det var jätteäckligt. Och så tvingade vi varandra att 
dricka för att vi hade köpt den här romen. Det var skitäckligt och vi tvingade 
varandra att dricka såhär "drick! drick!" Hetsdrack såhär. Klockan var sex på 
en lördag och vi skulle vara hemma klockan tolv, så då försökte vi nyktra till 
och det var inte så jävla… Jag spydde som en gris [svagt fniss i bakgrund] 
[Jorge. Hantverkare 20 - 30 år] 

 

[M]en sen i nian var det jag och Kjell som hade varit på en Danmarksfärja och 
köpt en flaska i taget … sådana där småflaskor [Moderator: Souvenirflaskor?] 
Ja, souvenirflaskor. Så det kunde man köpa, en i taget där tills vi hade samlat 
på oss några stycken. Och då sen när vi kom hem någon gång så drack jag det 
och det slutade dåligt gjorde det. [skratt ] [Moderator: Hur slutade det?] Va? 
Ja det slutade med att jag kräktes utanför Tommys grill tror jag [skratt] och 
blev hemsläpad. Ja så slutade det. Dan efter sa jag att jag aldrig mer skulle 
dricka. Så började det [skratt] [Jonathan. Lärare 30 år] 

 

Ja, jag kommer ihåg, var hemma hos en kompis och, så att hans föräldrar inte 
skulle märka att vi tagit något, tog vi en pet-flaska och tog lite från alla olika 
[Från gruppen: Häxblandning…] och var ute i parken jag och några andra… 
och drack det där. [Tobias. Byggprogrammet] 
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Nej, vi snodde från föräldrar. Mina hade ett sådan där stort skåp med massa 
snaps som vi gick och öppnade det skåpet och småsöp lite från varje. [Max. 
Samhällsvetarprogram] 
 
Ja, men det är ju jättestort med smuggelsprit. Det finns ju bilar som kör runt 
och lämnar utanför dörren. Det var så man fick. Eller det var så jag fick tag i 
det. Från att man var fjorton till det att man började ha kompisar som kunde 
köpa på systemet. [Karl. Samhällsvetarprogram] 
 
Nyårsafton… det var när jag kanske gick i sexan, nyårsafton till sjuan. Då var 
jag med några, två år äldre tjejkompisar och då fick vi gå ifrån alla föräldrar. 
Då gick vi till hennes systers fest och fick smaka champagne… mycket 
champagne. Och då kände jag av att jag var lite såhär ´wheee, vad kul det här 
var’. [Eva. Femtonårig tjej. Presens 3.] 
 
 


