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Abstract 

This essay shows how six adults in the age between 26 and 71 relate to alcohol and talk about 

the importance of alcohol in their early lives, when they grew up and now in their everyday life. 

Three men and three women participates in this study. I used the snowball method and 

Facebook to get in touch with people to interview. A short summary and presentation was sent 

out through e-mail to a total amount of ten persons. There are six persons participating in this 

study, four through physically recorded interviews and two answered the interview questions 

through e-mail. Theoretical perspectives in this essay is Peter L. Berger and Thomas 

Luckmanns phenomenology and Sara Ahmeds queer phenomenology. The aim for this study 

was partly to show how these persons, as individual subjects, relate to alcohol but also how 

they look at the body’s orientation in spaces where alcohol is present such as the pub. Both the 

women and the men in this study talked about the pub as a place where it’s expensive and that 

the supply is limited. The pub was not described as a particularly nice place. The women in this 

study talked about that they don’t feel a need to drink alcohol or to become drunk.  The men in 

this study primarily see alcohol as a type of meal drink. When it comes to differences between 

masculinity and femininity associated with alcohol this essay shows that the women in this 

study often think about the risks of drinking too much or they look down on others drinking too 

much. The men in this study showed awareness of the fact that women are more likely to be 

corrected if they drink too much and that it’s easier for men to become drunk without anyone 

correcting them.  
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Inledning 
 
När jag beslöt mig för att skriva en C-uppsats om människors förhållande till alkohol och om 

alkoholens betydelse i deras vardag, funderade jag givetvis över min egen syn på alkohol och 

vilka svar jag själv hade kunnat ge. Jag är tvåspråkig och har vuxit upp i Stockholm, men rest 

otaliga gånger till Oslo där min far bor. Hemma i Stockholm var min mors och styvfars syn på 

alkohol närmast liberal och ingenting jag kunde konsumera innan min artonårsdag. Det fanns 

heller ingen tydlig åtskillnad i hur min mor och min styvfar konsumerade alkohol eller för den 

delen i hur de pratade om alkohol. Öl och vin låg inom ramen för måltidsdrycker och starksprit, 

huvudsakligen whisky, var en sällskapsdryck. 

I Norge hos min far var synen på alkohol en helt annan. I tuffa perioder när min far hade det 

svårt bevittnade jag att han ofta tog till flaskan för att bedöva ångest, smärta och oro. Bristen 

på pengar och min fars oförmåga att hantera kärleksrelationer var orsaken, men detta var något 

jag skulle förstå och i viss mån även kunna relatera till först när jag själv blev vuxen. Alkoholens 

betydelse och min fars förhållande till alkohol var annorlunda. Pappas grannar var alkoholister 

och mestadels män, pappa var man och hans svårigheter att hantera kärleksrelationer gjorde att 

alkohol var något jag knappt såg kvinnor dricka. Jag såg aldrig min farmor dricka, jag såg aldrig 

mina fastrar dricka och jag såg aldrig pappas flickvänner dricka. Detta innebar att jag ytterst 

sällan kom att bevittna fulla eller redlöst berusade kvinnor.  

Mina föräldrar har haft olika förhållningssätt till alkohol och har konsumerat alkohol på olika 

sätt, eller av olika anledningar. Trots att min mors önskan var att min alkoholdebut inte skulle 

äga rum innan min artonårsdag så drack jag alkohol med pappa första gången redan som 

fjortonåring. Min alkoholdebut i Sverige skulle dock dröja till min artonårsdag. Med bakgrund 

av att jag, i min barndom och även in i vuxenlivet, bevittnat vuxna män och kvinnor konsumera 

alkohol på olika sätt så är utgångspunkten för min studie att undersöka hur män och kvinnor 

förhåller sig till alkohol och hur de själva ser på föreställningar om manligt och kvinnligt 

drickande.  

Inom alkoholforskningen utgår förståelsen av kön som något som bygger på antagandet att 

”kvinnor och män är två, från varandra separerade, men inom sig homogena grupper”. I den 

samtidiga alkoholpolitiska diskursen ses alkoholkonsumtion ytterst som en hälsofråga, även om 

normer och vanor om alkohol är könskodade. Exempel på könskodade tolkningar är 

motboksperioden som präglades av ett genuskontrakt mellan staten och medborgarna som lade 
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grunden för föreställningar som går ut på att kvinnor inte tycker om alkohol och inte vill dricka 

alkohol, samtidigt som alkoholkonsumtion var något som associerades till den manliga 

identiteten (Bogren 2014, s. 575). 

Under det senaste decenniet har teoretiska perspektiv där genus definierats som aktivt agerande, 

snarare än som en inre, stabil egenskap fått större inflytande inom alkoholforskningen och 

främst inom intervjustudier. De vardagliga betydelserna som människor skapar kring genus och 

alkoholkonsumtion är mångfacetterade och inte sällan motstridiga (Bogren 2014, s. 579).  

Trots att förespråkare för postfeminismen anser att människor inte längre känner ett behov av 

att dela in beteenden efter könstillhörighet så lever föreställningen att ”kvinnor dricker som 

män” kvar. Tanken att det skulle vara onaturligt för kvinnor att dricka alkohol löper parallellt 

med tanken att kvinnor idag ”dricker som män” och dessa sammanvävs med en 

konsumtionsinriktad och postfeministisk tolkning av alkohol som ser kvinnans 

alkoholkonsumtion som ett projekt som bygger på kvinnans frigörelse och valfrihet. Trots att 

det bedrivits få studier om mäns alkoholkonsumtion visar ändå forskningen att 

maskulinitetsskapandet äger rum i ett spänningsfält mellan en traditionellt ”grabbig” eller 

”macho” maskulinitet där alkohol förknippas med ”tuffhet ”och ”våld” samt nyare 

maskulinitetsideal som handlar om faderskap, kreativitet och svaghet (Bogren 2014, s. 584). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tre män och tre kvinnor förhåller sig till alkohol samt 

vilken betydelse alkohol utgör i deras livsvärld. Jag undersöker dels hur de själva förhåller sig 

till alkohol, men även hur de förstår sina medmänniskors bruk av alkohol och inställning till 

alkohol. Jag intresserar mig för hur dessa män och kvinnor ser på kroppars orientering i rum 

där alkohol flödar samt vad som händer när föreställningar om manlighet och kvinnlighet 

kopplat till alkohol på olika sätt utmanas. 

Utifrån syftet har jag formulerat tre forskningsbara frågor: 

• Hur ser studiens informanter på sitt eget förhållande till alkohol och hur förstår de sina 

medmänniskors förhållande till alkohol? 

 

• Hur orienterar sig kvinnliga och manliga kroppar i rum där alkohol finns? 
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• Hur kan förställningar om manlighet och kvinnlighet kopplat till alkohol utmanas i 

vardagslivet?  

Material och metod 

I det här avsnittet görs inledningsvis en åtskillnad mellan etik och moral för forskningen i 

relation till uppsatsen. Detta avlöses med en diskussion om hur urvalet av informanter fördelar 

sig och vilka skillnader som uppstår när man väljer att använda sig av både mejlintervjuer och 

fysiska intervjuer i samma studie. Avsnittet avrundas med att beskriva min metod och föra en 

diskussion om metodkritik. Avsnittet avslutas med en kort redogörelse för anonymisering eller 

avidentifiering. 

Vetenskapsrådet (2017) skiljer mellan etik och moral genom att skriva ut att människor är i 

behov av en moral som manifesteras i deras beteende riktat mot andra människor, snarare än 

moral som något man behöver vara medveten om eller förstå sin egen moraliska ståndpunkt. 

Människor visar vad moralen innehåller i praktiken, i sina val och i sina handlingar. En etik, 

däremot, kan vi inte ha utan att vara medvetna om att vi har den. Etik är teori som söker normer 

för att rättfärdiga en ståndpunkt. Etiken är medveten, reflekterad och motiverad (2017, s. 12). 

Intervju och urval 

Studiens empiri grundar sig på sex intervjuer. Fyra intervjuer är utförda på plats, inspelade och 

i efterhand transkriberade på dator. Två intervjuer är genomförda via mejl.  

Tre kvinnor och tre män medverkar i studien. En kvinna är fyrtiotalist, en kvinna är sjuttiotalist, 

en man är sextiotalist, en kvinna är åttiotalist och två män är nittiotalister. Trots valet av 

snöbollsmetoden så anser jag att urvalet blivit rättvist fördelat med tanke på att informanterna 

kommer från olika generationer och kommer från olika socioekonomiska bakgrunder och från 

områden runt om i Sverige och inte enbart från Stockholm. 

Den tydligaste skillnaden i de olika intervjumetoderna var att de fysiska intervjuerna öppnade 

upp för följdfrågor, andra frågor och motfrågor som exempelvis ”varför då?”, ”vill du utveckla” 

eller ”vad tror du det beror på?”. De fysiska intervjuerna bidrog även till att jag som intervjuare 

kunde bygga upp en miljö där intervjupersonerna kände sig trygga nog att dela med sig av 

upplevelser och tala om känslor (Kvale 1997, s. 118).  
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Detta var något som mejlintervjuerna inte kunde bidra till då intervjupersonerna endast skrev 

ner svar på varje intervjufråga. Mejlintervjuerna bidrog även till att intervjupersonerna kunde 

välja att avstå från att besvara en fråga och även om de motiverade varför så kunde jag inte 

analysera deras svar utifrån en kvalitativ dimension som om jag istället hade kunnat fråga varför 

de exempelvis inte har ett förhållande till krogen eller hur de tolkade intervjufrågan för att söka 

medvetenhet och reflektion.  

I mejlintervjuerna fick jag heller inte samma tillträde till intervjupersonens livsvärld med 

tonfall, uttryck och gester som inte enbart kommuniceras i ord (Kvale 1997, s. 118f). 

Snöbollsmetoden  

För att hitta personer till min studie använde jag mig av Facebook som socialt medium. Jag 

publicerade en kort presentation av studien på min Facebook-sida med en öppen förfrågan och 

vädjan till samtliga Facebook-användare i min kontaktlista att skicka ett personligt meddelande 

till mig för att delta i studien i form av en intervju.  

De personer som jag fick kontakt med, som antingen kommenterade inlägget direkt i 

kommentarsfältet eller skickade ett personligt meddelande till mig via Facebook, kom jag sedan 

att mejla ut ett sidobrev och intervjufrågor (se bilaga 1 och 2) till den e-postadressen de angivit.  

De informanter som valde att ta kontakt med mig genom att kommentera inlägget direkt på min 

Facebook-sida gjordes först inte anonyma. Detta beror på att mitt inlägg kunde läsas av fler än 

enbart dem själva. Detta var något oreflekterat och som jag inte var medveten om där och då 

och inte hade motiverat ur forskningssynpunkt. När jag mejlat ut sidobrevet och 

intervjufrågorna till personerna som svarat mig direkt i kommentarsfältet tog jag bort Facebook-

inlägget. Genom att endast använda Facebook för att söka intervjupersoner uteslöts automatiskt 

en mängd personer från studien. Detta var personer som inte har en användare på Facebook 

eller personer som inte följer mig på Facebook och därmed inte tar del av sådant jag publicerar.  

Jag mejlade ut sidobrev och intervjufrågor till totalt tio personer som på olika sätt tagit kontakt 

med mig med en önskan om att vilja delta i studien. Sju personer svarade. Fyra personer bokade 

jag upp intervju med och tre personer skickade tillbaka svar på intervjufrågorna i mejlform. Jag 

valde att ta bort en mejlintervju eftersom avsaknaden av egna reflektioner och avsaknaden av 

svar på en eller flera frågor begränsade analysen. 
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Det finns uppfattningar om snöbollsmetoden som bygger på att metoden försvårar för forskaren 

att kontrollera urvalet av informanter och försvårar även i det avseende att man som forskare 

inte kan avgöra om persona är representativa för just det fält man valt att studera (Lindberg 

2012, s. 50).  

Det påverkar inte studien negativt att jag inte kan styra över vilka personer som är 

representativa, eller inte, då utgångspunkten i studien är att alla har ett förhållande till alkohol 

oavsett om man brukar alkohol själv eller valt att helt avstå från alkohol. Svårigheten var nog 

inte metodvalet, utan snarare att jag valde att genomföra både mejlintervjuer och fysiska 

intervjuer. Mejlintervjuerna begränsade empirin i den mån att jag inte hade lika stor frihet som 

forskare att diskutera med informanterna varför de valde att svara som de gjorde eller be om 

förtydliganden eller konkretiseringar.  

När jag skriver ” (…) ” i blockcitaten innebär det att ett nytt stycke avlöser det tidigare stycket. 

Det kan handla om ett hopp i intervjun, men något som på ett eller annat sätt har en koppling 

till stycket innan.  

När jag skriver ut ” … ” i blockcitaten så är detta för att redovisa en fördröjning, ett uppehåll 

eller när informanten har tänkt efter innan. 

Anonymisering 

I uppsatsen är samtliga informanter anonymiserade och uppträder med fingerade namn. Detta 

var även något som framgick av sidobrevet (se bilaga 1) som mejlades ut till informanterna 

innan de fysiska intervjuernas bokades in och innan mejlintervjuerna skickades tillbaka till mig.   

Anonymisering eller avidentifiering innebär att man raderar alla eventuella kopplingar mellan 

prover, enkätsvar och en bestämd individ. Rent konkret innebär anonymisering att ingen kan 

kombinera en viss uppgift till en bestämd individs identitet (Vetenskapsrådet 2017, s. 40). När 

jag påbörjade transkriberingsprocessen för de fysiska intervjuerna bytte jag ut informanternas 

riktiga namn mot kodnamn, som exempelvis ”man, 54” (man, 54 år gammal) eller ”kvinna, 30” 

(kvinna, 30 år gammal) och så vidare. När jag sedan skapat fingerade namn så bytte jag ut 

kodnamnen mot dessa. Jag beslutade även att inte skriva ut var någonstans de fysiska 

intervjuerna ägt rum för att istället endast notera datum, intervjulängd och i vilken stad intervjun 

genomfördes.  
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Teoretiskt ramverk  

Från början hade jag tänkt använda mig Berger och Luckmanns fenomenologi och 

intersektionella perspektiv. När jag sedan började analysera empirin upplevde jag att 

intersektionella perspektiv inte täckte in genus och kopplingen mellan genus och alkohol.  

Jag hade svårt att motivera hur fenomenologin, som modernistisk teori, kunde komplettera 

intersektionaliteten, som postmodernistisk eller snarare poststrukturalistisk teori. Det slog mig 

att jag vid ett undervisningstillfälle på Skogskyrkogården analyserat gravstenar och kroppars 

riktning och orientering utifrån Sara Ahmeds queera fenomenologi. Queer fenomenologi var 

ett ämne som jag tidigare haft att göra med och jag kom sedan att besluta mig för att 

kombinera fenomenologi och queer fenomenologi. Fenomenologi undersöker hur människor 

orienterar sig i sin livsvärld och på olika sätt tolkar sin livsvärld som socialt konstruerad 

utifrån en subjektiv upplevelse. Queer fenomenologi undersöker hur kroppar orienterar sig, 

väljer stigar och vad som händer när kroppar bryter mot invanda eller förutbestämda stigar 

(linjer) och inte längre orienterar sig i ”rummet”.  

Två avhandlingar som använt sig av queer fenomenologi som teori är Förkroppsligad fiktion 

och fiktionaliserade kroppar (2014) och Materialiserade sexualiteter: om hur normer 

framträder, förhandlas och ges hållbarhet (2012). Dessa avhandlingar har på ett eller flera 

sätt inspirerat mig genom att de på olika sätt visar hur mitt teoretiska ramverk kan användas 

ute i fältet och hur man kan närma sig empirin genom att utgå från dessa teoretiska perspektiv.  

Erik Lundell (2014) använder queer fenomenologi för att analysera villkoren för att 

förkroppsliga ett rum och kropp. För att undersöka lajvare som ”kliver in i” och anlända till en 

”annan verklighet” använder sig Lundell av Sara Ahmeds teorier om kroppars orientering och 

riktning med fokus på hur kroppar tar plats, känner sig bekväma eller inte bekväma och hur 

deras orientering stoppas upp eller inte (Lundell 2014, s. 20).  

Lundell använder Sara Ahmeds teorier i sin analys av hur ”lajvande” kan rymma upprepade 

eller samtidiga positioner, eller kroppars villkor i rum som uppfattas som fiktiva, eller 

”påhittade”. Lundell beskriver levande rollspel som det rum där kroppar anländer på olika 

villkor. Följaktligen undersöker hon lajvandets villkor och hur kroppar anländer till det rum 

som lajvandet utgör (Lundell 2014, s. 21).  
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Liksom Lundell använder Sara Ahmeds queera fenomenologi för att undersöka kroppars 

villkor, riktning, hur de tar plats och stoppas upp eller inte stoppas upp i ”lajvandet” 

undersöker jag kroppar i det rum som krogen utgör och där alkohol finns tillgängligt, på 

liknande sätt som Lundell beskriver i min empiri. Jag undersöker hur kroppar orienterar sig på 

krogen som rum med fokus på kropparnas orientering, linjer samt vilka kroppar som tar plats 

och vad det beror på. 

Syftet med avhandlingen materialiserade sexualiteter: om hur normer framträder, förhandlas 

och ges hållbarhet (2012) är att undersöka hur olika föreställningar om sexualitet formas 

genom olika typer av materialiteter. Detta uppnås genom att studera vilka betydelser 

materialiteter har för hur heteronormer formas och sätts i drift. Michelle Göransson söker hur 

materialiteter verkar i processer där människors sexuella orientering bildas och ombildas samt 

hur kroppar, rum och ting skapas som heterosexuella eller icke-heterosexuella (Göransson 

2012, s. 13). 

Så som Michelle Göransson förstår Ahmeds queera fenomenologi handlar det om orientering 

mot det rum som glider undan och där är orientering ett centralt begrepp. Det viktiga för 

hennes analys har varit hur kroppar blir orienterade, tar plats och skaver mot omvärlden 

(Göransson 2012, s. 24). Göranssons läsning av Ahmeds queera fenomenologi 

överensstämmer med min egen. I min analys så använder jag queer fenomenologi för att 

undersöka hur kroppar tar plats på krogen, vilka handlingar som upprepas på krogen och vilka 

kroppar som passerar på krogen utan att behöva konfrontera sitt kön. I analysen använder jag 

Michelle Göranssons teoretiska begrepp ”skevande” för att beskriva informanternas 

upplevelser av att inte orientera sig eller av att ”skeva” mot gängse föreställningar av manlig 

och kvinnlig alkoholkonsumtion och för att undersöka vad som händer med dessa kroppar då 

de väljer att inte vara i linje eller att ta en ny riktning. 

Fenomenologi 
 

För min studie är det relevant att fenomenologin ser på medvetandet som något som har en 

”riktadhet” mot objekt oavsett om objektet, för medvetandet, upplevs som ingående i en yttre 

fysisk värld, i en inre subjektiv verklighet eller i olika verklighetsfärer som medvetandet 

uppträder genom (Berger & Luckmann 1991, s. 34). Övergången från olika verkligheter 

upplevs som en chock som orsakas av den förskjutning i uppmärksamheten som övergången 

innebär (Berger & Luckmann 1998, s. 33). Med fenomenologin vill jag se hur synen på 
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alkohol kan förändras genom att medvetandet byter verklighetssfär och objektet (ölet eller 

alkoholhaltiga drycken) blir del av en subjektiv verklighet och något man intresserar sig för 

eller som något man inte alls intresserar sig för i en yttre fysisk värld. Jag vill undersöka hur 

informanterna i studien ser på bruket av alkohol i sin familj, bekantskapskrets eller närmiljö 

och hur dessa människor förhåller sig till alkohol. Jag vill även undersöka om det finns 

förbindelser mellan båda könens projekt för alkohol. Vad är en manlig sak att göra och vad är 

en kvinnlig sak att göra? 

För fenomenologin är utgångspunkten att man lever i en gemensam värld vilket i sig skapar 

en förståelse för att det finns en förbindelse mellan ”min” mening och mina medmänniskors 

mening för sina projekt. Tillsammans skapar detta ett common sense för hur vardagslivets 

verklighet är konstruerad. Common sense är ett slags ”sunt förnuft” och common sense-

kunskap är kunskapen man delar med andra i vardagens rutiner och normala situationer 

(Berger & Luckmann 1991, s. 37). I studien undersöker jag vad som blir ett common sense i 

bruket av alkohol. Jag undersöker även vilka händelser som är med och påverkar, och i viss 

mån styr, skapandet av common sense kring alkohol. Jag intresserar mig för hur common 

sense hör ihop med bruksvanor i stort eller för hur man ”skall” bruka alkohol utifrån gängse 

bestämmelser och regler för detta. I studien används även common sense i förhållande till 

dryckesval och vilka drycker män och kvinnor förväntas konsumera.  

För min studie är det även relevant att fenomenologin ser vardagslivets verklighet som 

framträdande ur en intersubjektiv värld som delas av fler än enbart en själv. Intersubjektiviteten 

skiljer vardagslivet från andra verklighet som man vet om existerar. Trots att man i drömvärlden 

är ensam, är man ändå medveten om att vardagslivets verklighet är lika verklig och 

framträdande för alla. Man kan inte leva och ta plats i vardagslivet utan att interagera och 

kommunicera med sina medmänniskor (Berger & Luckmann 1991, s. 37). Jag undersöker hur 

informanterna ser på alkoholens påverkan för interaktion och förutsättningarna för socialt 

umgänge på krogen och undersöker även hur informanterna själva ser på krogen och hur de 

förhåller sig till krogen. 

Queer fenomenologi 

För min studie är queer fenomenologi relevant för att den fokuserar på kroppars orientering, 

var ens ”här” är någonstans, som är startpunkten för den rumsliga orienteringen och kroppens 

”här” (Ahmed 2010, s. 51). Kroppen är ”invand” och upprepar handlingar. Det inrotade, eller 

vanemässiga, med kroppen är att den imiterar eller upprepar handlingar. Kroppen blir inte 
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pressad i mötet med saker eller med andra, efter exempelvis kroppars ”vithet” obemärkt förbi. 

”Vitheten”, som Sara Ahmed skriver, släpar efter för att ”vita kroppar” inte behöver konfrontera 

sin egen ”vithet” (Ahmed 2010, s. 57). Jag undersöker hur kroppar tar plats och upprepar 

handlingar på krogen samt hur studiens informanter ser på detta och förklarar krogen som rum. 

Jag undersöker även vilka kroppar som passerar obemärkt, vilka kroppar som passar in och 

vilka kroppar som inte passar in på krogen. 

Stigar vi följer kan verka som en typ av orientering, eller som ett sätt att vara i linje med andra 

på. Vi säger att vi har orienterat oss när vi är i linje. Vi anser oss vara i linje när vi tittar åt 

samma håll. Att vara i linje tillåter kroppar att inta nya utrymmen som redan tagit form (Ahmed 

2006, s 15). Att ge en ”riktning” innebär att visa för någon som är vilse hur den skall kunna 

hitta tillbaka. Riktningar är instruktioner om ”vart”, ”hur” och ”vad” riktningen tar oss men 

bygger även på ett slags ”kontrakt” som innebär att vi måste följa en linje som någon annan 

stakat ut före oss. Vi är hela tiden ombedda att följa befintliga riktningar och stigar (Ahmed 

2006, s. 16). I studien undersöker jag alkoholens negativa påföljder, så som alkoholmissbruk, 

och hur det, på olika sätt, påverkar missbrukarens ”kropp” och ”orientering”. Jag undersöker 

även hur synen på alkohol i barndomen eller hur föräldrarnas syn på alkohol påverkade 

orienteringen i vuxenlivet. 

Desorientering är en misslyckad orientering. Kroppar som exempelvis inte följer linjerna av att 

vara ”vit” stoppas upp. Att ”stoppas upp” innebär inte bara att man inte tar sig någonstans, utan 

styr även ens förståelse för vad som är ”här” (Ahmed 2006, s. 160). Orienteringar visar hur det 

kroppsliga, rumsliga och sociala hänger samman (Ahmed 2006, s. 181). I studien undersöker 

jag vilka konsekvenserna blir för kroppar som ”desorienterar sig” i sin kroppsliga orientering 

kring kontexter eller högtider där bruket av alkohol är så tydligt och reglerna uppsatta. Jag 

undersöker vad som händer när kroppar gör sakar de inte är pålagda eller ombedda att göra, 

utan gör det ändå. Vad händer när en man dricker en typisk ”kvinnlig” dryck som kvinnor 

förväntas dricka och inte män.  

Människor förväntas bete sig mot objekt på olika sätt, som ett villkor eller krav för att vara 

älskad av familjen eller omtyckt i sociala sammanhang. Detta handlar om att man skall 

”straightens up” eller bli straight genom orientering. Sara Ahmed exemplifierar med att om en 

pojke ska få familjens kärlek så måste han orientera sig mot en kvinna och vara förtjust i henne. 

På samma sätt förväntas en flicka orientera sig mot män och vara förtjust i män (Ahmed 2006, 

s. 85). Min förståelse för begreppet ”straightens up” är att det handlar om samhällets 
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förväntningar på könet eller att man har ett krav på sig att bete sig mot objekt i olika situationer 

och i olika sammanhang. I studien undersöker jag varför vissa människor går på krogen oftare 

än andra och vad informanterna tror att detta beror på.  

Michelle Göransson använder ”skevande” som teoretiskt begrepp och använder ”skava” eller 

”skavandet” för att beskriva de personliga upplevelserna av att inte vara linje med omvärlden 

(Göransson 2012, s. 22). Att använda begreppet ”skavande” är relevant för studien då begreppet 

undersöker vilka kroppar som inte är i linje och inte orienterar sig i överenstämmelse med 

omgivningens förväntningar på deras orientering. Det är relevant för studien att använda mig 

av begreppet när jag undersöker hur det är att vara man och kvinna på krogen och vad som 

händer när deras kroppsliga orientering ändrar de förgivettagna bestämmelserna för vad som 

förväntas ske i ett specifikt rum, som exempelvis det krogen utgör, eller när deras kroppar 

”skaver” mot normer för manlig och kvinnlig alkoholkonsumtion och gör ”omanliga” eller 

”okvinnliga” saker. Vilka förutsättningar har män och kvinnor från början och hur påverkar det 

deras orientering i förhållande till bruk av alkohol. Vilka risker finns det för en kvinna att dricka 

för mycket och ställs män inför några risker när de dricker för mycket?  

Tidigare forskning 

I avhandlingen Självklara drycker: kaffe och alkohol i social samvaro (2015) undersöker 

Ingegerd Sigfridsson hur män och kvinnor skildrar och berättar om alkohol på krogen. I 

avhandlingen sågs krogen som en manlig miljö, vilket främst syntes i de kvinnliga 

informanternas utsagor om hur svårt det var att avstå från alkohol på krogen, medan männen 

istället lyfte fram nödvändigheten, eller självklarheten, av att dricka just öl på krogen 

(Sigfridsson 2015, s. 145). 

Avhandlingen Anden i flaskan (1998) undersöker alkoholens symboliska betydelse för 

ungdomar i ungdomsgrupper (Lalander 1998, s. 16). I avhandlingens analys är begrepp som 

identitet, identitetsskapande, symbolisk skapande och rörelse i rum centrala. 

Det senaste decenniet har teoretiska perspektiv i alkoholforskningen där genus avgränsas till 

något som är ”aktivt agerande” fått stort erkännande. Vardagliga betydelser som människor 

skapar kring genus och alkoholkonsumtion är fler och går ibland mot varandra. Unga kvinnor 

ser alkoholkonsumtion som något fyllt av lust, men påtalar samtidigt alla de risker som det 

innebär att dricka för mycket eller att inte längre uppfattas som ”kvinnlig” (Bogren 2014, s. 

579) 
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Trots antagandet att västvärlden befinner sig i ett postfeministiskt tillstånd lever förställningar 

och den sexualiserade kritik om ”den fulla slampan” kvar. En intervjustudie visar att även 

personer med likformiga attityder till jämställdhet var kritiska till kvinnors alkoholkonsumtion 

och inte lika kritiska till männens alkoholkonsumtion. Att dricka öl och rusa sig på offentliga 

platser sågs som ett typiskt manligt beteende. Medierapporteringen utgår också från påståendet 

att ”kvinnor idag dricker som män” och det finns ytterst få studier som undersöker vad 

kvinnorna själva anser om det här påståendet (Bogren 2014, s. 580).  

Forskningen har märkt ut en del avgörande faktorer för vilka betydelser man kan finna i 

alkoholen och betydelser. Dessa är kön, klass, etnicitet och rumslig historia. I Sverige har 

forskningen visat att det finns skillnader i drickande, snarare än att undersöka hur skillnader 

skapas (Lalander 1998, s. 42f). Antropologer har riktat ett intresse för alkoholens symboliska 

betydelser till vardags, med ett intresse för människorna som brukar den, snarare än alkoholen 

i sig (Niels 2009, s. 184). 

I Kung alkohol och andra drogaktörer (2009) skriver Eddy Nehls att forskning som bedrivits 

om alkohol och droger ger en inblick i att man inte riktigt närmat sig grundproblemet som 

handlar om en förståelse för varför människor faktiskt dricker. En annan gemensam nämnare 

för forskning om alkohol, droger och missbruk visar att problemet ligger hos individen och 

fokus riktas mot individualismen (Nehls 2009, s. 181).  

Reflexivitet  

I det här avsnittet redogör jag för forskningsetik, forskaretik och reflekterar över min egen roll 

som forskare i arbetet med uppsatsen. 

Forskaretik 

Forskningsetik handlar bland annat om hur informanter får behandlas och det givna är att de 

ska skyddas från kränkningar eller andra skador. Forskaretiken rör överväganden av etiska 

frågor som berör den som medverkar i forskningen. Forskaretik, däremot, är forskarens ansvar 

gentemot forskningen, forskarsamhället eller bara samhället i stort (Vetenskapliga rådet 2017, 

s. 12). I uppsatsen har det inte funnits skäl för etikprövning i och med att jag inte skriver ut 

informanternas etnicitet eller sexuella läggning. Det jag efterfrågat i samband med intervjuerna 

är ålder, kön, arbete/sysselsättning och civilstånd som underlag för analysen.   
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Som forskare behöver man ha en slags subjektiv självmedvetenhet i mötet med människor och 

i studiet av andra människor vara medveten om sin egen medvetenhet (Ehn & Klein 1994, s. 

10ff).  

I min barndom och in i vuxenlivet har jag sett män och kvinnor dricka alkohol på olika sätt och 

av olika anledningar. Den ”manliga” alkoholkonsumtionen har stått för den osunda och 

överdrivna konsumtionen och den ”kvinnliga” alkoholkonsumtionen har på något sätt 

förmedlat en slags avhållsamhet eller i alla fall måttlighet. I mitt vuxna liv har jag dock inte 

upplevt att det finns några ”manliga” eller ”kvinnliga” drycker utan majoriteten av mina 

kvinnliga vänner och familjemedlemmar dricker öl, med ytterst få undantag. Det föll därför 

naturligt att undersöka hur mina informanter ser på manligt och kvinnligt drickande och 

dryckesval. Som forskare har jag varit öppen för att låta informanterna modifiera min bild av 

alkohol och hur män och kvinnor brukar alkohol, vad de dricker och hur de själva förhåller sig 

till alkohol.  
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Analys 

I den här delen av uppsatsen redovisar jag empirin från intervjuerna med informanterna i 

studien. Analysen inleds med att utgå från informanternas livsvärld och hur de själva förhåller 

sig till alkohol samt hur de ser på sina medmänniskors bruk av alkohol. Därefter övergår 

analysen till att hantera ”krogen” som rum med fokus på hur informanterna själva ser på krogen 

och hur de ser på den kroppsliga orienteringen, vilka kroppar som tar plats och vilka kroppar 

som inte tar plats på krogen. Analysen avslutas med en uppdelning mellan de kvinnliga och 

manliga informanterna i studien. Kvinnorna börjar med att berätta om hur de ser på manligt och 

kvinnligt drickande och dryckesval och därefter får männen berätta om hur de ser på manligt 

och kvinnligt drickande och dryckesval. Utgångspunkten är ett fokus på kropparnas orientering, 

desorientering och ”skevande” mot normer för manlig och kvinnlig alkoholkonsumtion. 

Alkohol i livsvärlden 

Cynthia är sjuttioett år, änka och pensionär. Hon växte upp och utbildade sig i USA innan hon 

flyttade till Sverige.  Hennes första alkoholrelaterade minnen och upplevelser kommer därifrån. 

Hon säger att det är ”jobbigt med alkoholister” vilket bottnar i att hennes man var alkoholist. 

Ända sedan hon själv lärt sig hantera alkohol så har vin legat närmre än sprit. Hon berättar: 

Midsommarafton var en plåga. Måste man hålla på med det där… är det kul? Nej. Är det 

gott? Nej. Hade någon erbjudit mig ett glas vin istället har jag mycket hellre tagit det, 

men då är man ju konstig. Till saken hör att i USA dricker man öl som smakar som beskt 

vatten. Det är extremt … ja, inte så gott. Och då, på den tiden, drack de mycket öl; det 

här ”vattniga” ölet, varför ska man ens hålla på med det? Det finns ingen som helst 

anledning. Så det, ihop med snaps… det dröjde länge innan jag träffade på sån här lite 

mer smakrik öl som jag kunde tycka var gott, det var ju inte så vanligt förr, som med 

olika sorters öl som det är nu för tiden när det är sådan här ”hipster-grej”.  

(Cynthia, 71). 

Cynthia berättar att flera av hennes väninnor dricker två glas vin om dagen, vilket hon inte tror 

de hade gjort när de jobbade utan var något de påbörjade när de blev pensionärer. Hon avslutar 

med att säga att ”en gång i månaden får man ett glas vin eller när man går och hälsar på 

kompisar”.  

Min förståelse för alkoholens betydelse för Cynthia bottnar delvis i flytten från USA till Sverige 

när hon var i tjugoårsåldern, men även för att hennes man var alkoholist. Varför Cynthia 
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föredrar vin framför öl förstår jag ligger rotat i ölets funktion; hur det smakade, luktade och såg 

ut. Hon beskriver ett öl som var ”vattnigt”, smakade ”beskt” och var ”äckligt”: Dessa faktorer 

anser jag även ligger till grund för hur hon förhåller sig till alkohol.  

Cynthia beskriver Midsommarafton som en ”plåga” och alkohol, i synnerhet, starksprit som 

något som inte alls utgjorde en positiv funktion i hennes livsvärld och som hon helt sonika valde 

bort. När hon sedan började vidga sina vyer och kom att prova smakrikare ölsorter och inte 

enbart det ljusa ölet, så förstår jag det som att hon på något sätt bytte verklighetssfär. Plötsligt 

blev ölet en del av en subjektiv verklighet och hon började intresserade sig för smakerna som 

ölet tog fram (Berger & Luckmann 1991, s. 34). Jag förstår det som att hennes medvetenhet 

kring öl uppträdde på ett nytt sätt och hon kunde, som hon själv antydde i intervjun, ”tycka att 

det var gott”. Jag förstår den ”chock” i övergången mellan olika verklighetssfärer, som Berger 

& Luckmann redogör för (1998, s. 33) som när man får en ”aha-upplevelse” eller när ens 

fördomar utmanas eller när man stöter på något som ändrar ens verklighetsuppfattning eller 

föreställning om objekt eller fenomen. Ölet, om vi ska se det som ett objekt, intog en ny position 

i Cynthias livsvärld och hon kom att rikta en ny sorts uppmärksamhet mot ”öl” som dryck. Från 

att i USA vara avgränsat i något slags yttre fysisk verklighet för hennes medvetande så innebar 

flytten till Sverige så småningom att hon upptäckte ett nytt öl som blev mer intressant för hennes 

projekt.  

Starksprit och högtider var något som Cynthia, utifrån en queer fenomenologisk analys, 

opponerade sig kraftigt mot. Jag förstår det som att hennes kropp på något sätt desorienterade 

sig och upphörde att följa de bestämmelser, eller linjer, som är så villkorslöst deklarerade på 

svenska högtider där kroppslig, rumslig och social orientering har en tydlig ”riktning” i rummet. 

När Cynthias kropp desorienterade sig (hon visar misstro mot starkspritsdrickande) så 

stoppades hennes kropp upp som en kropp som inte följde bestämmelserna för orienteringens 

utgångspunkt, i rummets ”här” (Ahmed 2006, s. 160). Hon säger själv att hon hellre hade valt 

att dricka vin, trots att hon då löpt en risk att passera som ”konstig” eller ”annorlunda” i det 

rum hon befann sig i.  

Cynthia lyfter även ytterligare en aspekt som rör hennes bekantskapskrets förhållande till 

alkohol. Hennes väninnor dricker två glas vin om dagen och själv dricker hon ytterst sällan. 

Detta påbörjade när de blev pensionärer. Enligt min analys av detta lyfter Cynthia fram 

tidsaspekten och hur åldrande kan påverka förhållandet till alkohol. När man är pensionär har 

man mer tid och behöver fylla ut dagarna med något annat än arbete. Att byta yrkeslivet mot 
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livet som pensionär skulle i det här exemplet kunna förstås som att övergången från de olika 

”verkligheterna” upplevs som en ”chock” för medvetandet och förskjutningen i 

uppmärksamheten behöver fyllas ut med något; alkohol till exempel (Berger & Luckmann 

1998, s. 33).  

Matilda är trettio år, har sambo och jobbar som arbetsterapeut. Hon dricker inte öl utan tycker 

det är äckligt. Vin tycker hon är gott och har börjat köpa naturviner som med fördel skall 

konsumeras som en måltidsdryck. Matilda berättar att naturviner är en beställningsdryck på 

Systembolaget, vilket innebär att man inte kan gå och plocka en flaska lite när man vill. Hon 

säger att hennes alkoholkonsumtion förändrats från hon var yngre till idag:  

Mina föräldrar var verkligen såhär ”NEJ”. Så jag upplever, och jag tror verkligen att det 

verkligen stämmer, att jag började dricka mycket senare. Jag tror jag var 16 år, något 

sånt. Det är ändå ganska sent. Jag hade ett tjejgäng som jag umgicks med och vi hade kul 

utan alkohol, så vi kände inget behov av det. (Matilda, 30) 

Matilda dricker vin och föredrar naturviner. Detta begränsar hennes konsumtion och gör det till 

något speciellt och lite ”lyx” i vardagen. Det blir lite mer som ett projekt för henne genom att 

beställa. Hemifrån gjorde hennes föräldrar alkohol till något som inte var närvarande och som 

något förbjudet. Hon drack första gången när hon var 16 år gammal och anser att det var en sen 

alkoholdebut.  

I denna beskrivning tycker jag mig avläsa att Matildas orientering eller riktning har förändrats 

när det kommer till alkoholkonsumtion, eller förhållandet till alkohol och i synen på alkohol. 

Under tonåren orienterade sig Matilda i linje med föräldrarna och umgänget, men sedan i 

vuxenlivet så har orienteringen tagit en ny riktning och är inte längre i linje med föräldrarna 

och umgänget (Ahmed 2006, s. 15). Intresset för naturviner och genom att göra alkoholen 

närvarande på ett helt annat sätt har Matildas riktningen fått nya instruktioner och hennes 

kroppsliga orientering har tagit en ny linje, bort från krogen och blivit mer avgränsad till 

hemmet (Ahmed 2006, s. 16). 

Anledningen till varför Matilda förklarar att hennes förhållande till alkohol har förändrats 

förstår jag delvis beror på alkoholsynen från föräldrahemmet, men även på grund av hennes 

umgänge där man kunde ha roligt utan alkohol. Umgänge och miljö har en påverkan för 

föreställningar om alkohol och för vilken betydelse alkohol utgör i vardagen. Detta 

gemensamma ställningstagande ”mot” alkohol i vardagen ser jag som exempel på en 



16 

 

förbindelse mellan Matildas mening för ”projektet” att dricka och hennes vänners mening för 

samma projekt. Jag avläser ett common sense för hur deras verklighet ordnas (Berger & 

Luckmann 1991, s. 37) där deras ”sunda förnuft” är att alkohol är något man klarar sig utan, en 

bild som även i hög grad bekräftas av Matildas föräldrar. I Matildas vardag nu i det vuxna livet 

har hon utvecklat ett intresse för naturviner, vilket gör anspråk på en slags klassfråga. Det kräver 

tid (engagemang, bildning och kunskap om förhållande mellan mat och dryck) och pengar 

(dyrare viner). Min förståelse för naturviner är att det är ett uttryck för ett lite ”finare” 

vardagsdrickande.  

Linn är fyrtiofyra år, singel och jobbar som butiksbiträde och alkoholdebuterade som 16-åring, 

vilket hon anser var sent. Hon har, liksom Cynthia, levt med en närstående som missbrukat 

alkohol. I mejlintervjun skriver hon ut alkoholens betydelse för henne på följande sätt: 

Människor med dåligt omdöme använder gärna alkohol som självmedicinering vilket 

kanske fungerar bra tillfälligt med någon liten promille i kroppen, men gör måendet 

betydligt värre. Det botar verkligen ingenting, utan jag skulle säga att det generellt sett 

förvärrar och kan få fruktansvärda konsekvenser med självskadebeteenden under 

påverkan av alkohol. (Linn, 44) 

Linn skriver i mejlintervjun att hon, liksom Cynthia, har levt i närhet till en person som 

missbrukade alkohol. Detta påvisas när hon skall förklara alkoholens betydelse som något vissa 

brukar för självmedicinerande ändamål som förvärrar livssituationen, utvecklar skadebeteenden 

och så vidare. Linn smakade alkohol första gången när hon var 16 år gammal och tycker, liksom 

Matilda, att det var en sen alkoholdebut.  

Min egen förståelse för alkoholmissbruk ur ett queer fenomenologiskt betraktelsesätt är att 

missbrukarens ”kropp” följer en stig (intar en orientering) som inte är ”i linje”, vilket i sig är en 

dålig utgångspunkt (Ahmed 2006, s. 15). Missbrukarens ”kropp” är inte orienterad, ur linje och 

intar nya utrymmen och former. Sara Ahmed pratar om att vara ”i linje” som något som innebär 

att våra kroppar orienterar sig åt samma håll och har en riktning (lyder instruktioner) som 

bygger på en förståelse (en norm) för vilka stigar som är de rätta och som vi är pålagda att följa 

(Ahmed 2005, s. 15f). Utifrån detta anser jag att missbrukarens ”kropp” inte orienterar sig åt 

samma håll utan att ”alkoholberoendet” eller ”suger” efter alkohol utgör det ”här” som är 

utgångspunkten för kroppens orientering i rummet (Ahmed 2010, s. 51). En alkoholmissbrukare 

som inte har anhöriga som ger kroppen en riktning (instruerar) missbrukaren hur denne skall 
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hitta tillbaka till den ”rätta stigen”, eller linjen, har enligt min förståelse oerhört svårt att hitta 

tillbaka och ut ur missbruket.  

Ludvig är tjugosex år gammal, har sambo och jobbar som journalist. Han berättar att han 

förhåller sig till alkohol som en typ av måltidsdryck att bruka i sällskap. Han tycker alkohol 

fungerar utmärkt i sociala situationer som ett ”smörjmedel”. Jag frågar honom varför:  

Nej men jag tror att man, eller det (alkoholen) påverkar omdömet. Det är väl det första 

som ryker när man dricker. Jag tror att man får lättare eftersom ens eventuella sociala 

skrupler får vila lite. (…) Jag tror att det finns alkoholromantik delvis för att 

Systembolaget och monopolet kan bidra till det lite spännande, det förbjudna hos 

ungdomar idag, främst. Det kanske gör att man får en ganska osund inställning till alkohol 

redan från början (…) Alkohol är lite mer en ”big deal” för att det är lite det här ”en gång 

i veckan, två gånger i veckan-drickandet”.  

För Ludvigs föräldrar var alkohol begränsat till någonting man drack en eller två gånger om 

året i samband med högtider: 

Alkohol var kanske inte någonting farligt, men det sågs kanske som någonting lite 

”sunkigt”. Jag skämdes otroligt mycket när min mamma och pappa fick reda på att jag 

hade druckit första gången (…) Hemifrån har alkoholen spelat en väldigt liten roll för att 

man haft föräldrar som varit ganska nära nykterister liksom. Och jag umgicks i 

bekantskapskretsar som väldigt länge var … jag drack första gången när jag var 16 och 

hade det inte varit på mitt eget initiativ att vi skulle ses och dricka för första gången så 

hade det nog inte blivit av för jag tror ingen av oss såg det som något viktigt för vi hade 

den inställningen. Folk som började dricka tidigt var löjliga. (Ludvig, 26) 

Ludvig förhåller sig till alkohol som en måltidsdryck. Han beskriver även att alkohol fungerar 

utmärkt som ”smörjmedel” i sociala sammanhang. Alkoholen påverkar omdömet och gör så att 

man vågar ta för sig mer, vilket kan vara både bra och dåligt, beroende på definitionen av ”våga 

ta för sig mer” och vem som dricker. Jag anser att det är viktigt att notera att detta är något 

väldigt individuellt och inte gäller för alla. Kvinnor och män dricker olika och har, redan från 

början, olika förutsättningar exempelvis vilket framgår av avsnittet om tidigare forskning i 

uppsatsen. Samtidigt säger Ludvig att det svenska alkoholmonopolet och Systembolaget har 

skapat ett förhållningssätt till alkohol i samhället som något spännande och förbjudet, främst 

hos ungdomar. Detta kan förstås som att ungdomars orientering tar en riktning via 

alkoholmonopolet som skapar förhållningssättet till alkohol som något förbjudet och som de 
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inte får konsumera innan de fyllt tjugo år (Ahmed 2006, s. 16). Ungdomar blir implicit 

instruerade av staten att ta en viss riktning och denna riktning bygger på svensk lagstiftning och 

är en ”linje” som någon redan bestämt. De ungdomar som köper alkohol på svarta marknaden 

och av ”langare” kan på så sätt förstås ”desorientera” sina kroppar (Ahmed 2006, s. 160) genom 

att inte följa dessa linjer.  

Ludvigs förhållande till alkohol har genomgått en liknande resa som den Matilda redogjorde 

för tidigare. Alkohol har för Ludvig haft olika common sense i olika miljöer och i olika 

umgängeskretsar. Hemifrån var Ludvigs föräldrars syn på alkohol, enligt hans egen förståelse, 

något som var lite ”sunkigt” snarare än direkt farligt. Alkohol spelade ut en mycket liten roll 

både i Ludvigs familjehem och i hans tidiga bekantskapskretsar som opponerade sig mot 

alkohol och ansåg att de som drack alkohol för tidigt var ”töntiga”. Ludvig var 15 år första 

gången han drack. 

Ludvigs förståelse för alkohol som ett utmärkt ”smörjmedel” i sociala situationer anser jag 

bygger på förutsättningen att alla dricker, vilket till viss del kan förenkla förutsättningarna för 

interaktion (Berger & Luckmann 1991, s. 37) men i och med att alkohol även påverkar 

omdömet så kan det även påverka interaktionen och kommunikationen med människorna på 

krogen. Man kan säga saker man ”ångrar” i fyllan och så vidare.  

Jonas är femtiosex år, gift och jobbar som statstjänsteman. Han alkoholdebuterade som 13-

åring, drack någon mellanöl som inte smakade särskilt gott. Alkoholens betydelse, så som han 

själv ser den, beskriver Jonas på följande sätt:  

Berusningens påverkan på människan fysiskt med avslappning, är i kombination med de 

kulturella överenskommelserna som jag kallar bruksvanor, ett viktigt inslag i vår 

umgängeskultur. Den andra betydelsen har alkohol som nedbrytande företeelse, där 

samma fysiska och kulturella egenskaper skapar både kortvariga problem, har hänt mig, 

och långvarig nedbrytning, har inte hänt mig. (Jonas, 56) 

Jonas hade den tidigaste alkoholdebuten av samtliga informanter, redan vid 13 års ålder när han 

provade mellanöl. I vuxenlivet föredrar Jonas öl, matviner och viss starksprit. Han anser sig ha 

ett fritt förhållande till alkohol och beskriver i mejlintervjun berusningens fysiska påverkan i 

kombination med de kulturelle överenskommelserna (bruksvanor) som viktiga inslag i 

umgängeskulturen. Bruksvanor ser jag som ett slags ”kontrakt” eller common sense (Berger & 

Luckmann 1991, s. 37) mellan människor, som ingående i denna umgängeskulturen Jonas 
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beskriver, vilken slags alkohol som skall brukas vid: högtider, bröllop, svensexor, möhippor 

och så vidare. Detta handlar om rutiner och handlingar, eller om förståelsen för dessa och hur 

man förhåller sig till dem. Jonas redogörelse för alkoholens nedbrytande funktion är enligt min 

förståelse exempel på när detta common sense inte längre delas eller när man överkonsumerar, 

dricker ”fel” eller brukar alkoholen på ett sätt som inte är förenligt med dessa rutiner och 

handlingar. 

Max är tjugosju år, singel och jobbar som kanslist. Han beskriver att familjen och släkten alltid 

dricker i sociala sammanhang och betydligt oftare än vad han själv gör: 

Man pratar inte om det, utan det är en självklarhet att det ska korkas upp en flaska vin på 

fredagskvällen, kanske inte i den mån att man blir berusad direkt, men att det är en 

naturlig del av umgänget väldigt mycket. (Max, 27) 

Max anser att han inte dricker som sin familj. Enligt honom själv ser familjen alkoholen som 

en naturlig del av umgänget och dricker på ett slags ”förutsättningslöst” sätt. De gör det till en 

”grej”. Min förståelse är att Max ser alkoholen som något i periferin, som avgränsas till en yttre 

värld, som inte utgör ett ”viktigt” projekt och som har mindre betydelse (Berger & Luckmann 

1991, s. 34). Hos familjen är medvetandet kring alkohol inordnat i en subjektiv verklighet där 

alkohol ofta står framme, dricks ofta och bjuds på. Max beskriver sitt eget förhållande till 

alkohol som ett förhållande som inte motsvarar familjens förhållande till alkohol. Han placerar 

sig automatiskt utanför och allierar sig inte med familjens bruk av alkohol i en vardaglig 

bemärkelse. På samma sätt som bruksvanor i umgängeskulturen bygger på ett common sense 

så anser jag att Max och familjens common sense kring bruksvanor i vardagen går isär (Berger 

& Luckmann 1991, s. 37). Common sense-kunskapen för alkohol hos familjen intar vidare 

betydelser än enbart något som begränsas till en ”dryck” att rusa sig på. Alkoholen blir explicit 

något som kopplas samman med ”fredags-rutinen”, vardagen och umgänget. Som Max själv 

beskriver det; ”man pratar inte om det, utan det är en självklarhet att det ska korkas upp en 

flaska vin på fredagskvällen”.  

Krogen som rum  

I mejlintervjun skriver Jonas att krogen är en plats han sällan söker upp själv. Han följer med 

om arbetskamrater eller bekanta föreslår ett besök och då begränsas den egna konsumtionen till 

1–4 glas öl eller vin. Jonas skriver: 
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Jag är snål. Ofta dricker jag en öl till krogmaten, då det antingen inte finns vin som jag 

tror är bra, eller endast på hel flaska och därmed alltför dyrt. Finns det bra vin på glas 

väljer jag efter humör. (Jonas, 56) 

Av studiens informanter är hälften singlar/ensamstående (Cynthia, Max och Linn) och hälften 

lever i samboförhållande eller är gifta (Jonas, Matilda och Ludvig). Jonas berättar att han sällan 

söker upp krogen själv, men följer med om tillfälle ges. Han är kräsen när det kommer till utbud 

och är snål vilket medför att han tänker på vad han får betala för både när det kommer till 

kvantitet och kvalitet. 

Ludvig anser att krogen har en stor plats i människors liv, även om han själv inte tycker att 

krogen är viktig och något han sällan uppsöker. Han beskriver krogens negativa konsekvenser 

på följande sätt: 

Jag tror att om du går på krogen och dricker mycket så tror jag ingen bryr sig (…) När 

man sitter hemma och dricker mycket, jag tror det finns en ”sunkigare” bild av det än att 

gå på krogen och konsumera lika mycket. Det är nästan lite status att bli utslängd från 

krogen för att man är full. Det är lite ballt liksom.   

Jag frågar honom varför han tror att det är mer okej att dricka alkohol på krogen än hemma: 

Det är nog kanske en lite mer … det är ju en övervakad miljö på ett annat sätt och då 

kanske man tänker att det alltid kommer finns någon som kommer dra i handbromsen. 

Det gör det ju inte hemma. (Ludvig, 26) 

För Ludvig är krogen oviktig, men hans syn på krogen är att ingen bryr sig om hur mycket man 

dricker för att det är lite ”status” att bli utslängd. Detta kopplar jag samman med Sara Ahmeds 

teorier om kroppen som rutinmässigt upprepar inövade handlingar (Ahmed 2010, s. 57). Ludvig 

berättar att på krogen kan man dricka hur mycket som helst utan att löpa någon större risk i och 

med att krogmiljön är övervakad och man känner sig inte utelämnad. Det finns alltid någon som 

drar i handbromsen.  

Detta anser jag dock begränsas till ”män” om man skall utgå från tidigare forskning och krogen 

som ”manligt” rum där kvinnor och män konsumerar olika, eller kanske under olika 

förutsättningar. Detta innebär att jag inte tror att Ludvig hade uttryckt sig på samma sätt om 

han varit kvinna. Orienteringens ”här” har olika utgångspunkter för män och kvinnor (Ahmed 

2010, s. 51) och på krogen intar kvinnors kroppar och mäns kroppar olika positioner där den 
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manliga kroppen inte pressas och kan passera förbi obemärkt (Ahmed 2010, s. 57). Män kan 

därför förlita sig på att någon ”tar hand om dem” om de skulle dricka sig redlöst berusade, men 

kvinnor kan inte förlita sig på att någon drar i handbromsen i och med att deras utgångspunkt, 

redan innan de druckit sig berusade, är att vara på sin vakt och att inte låta sig utsättas för fara. 

I och med att ”dricka öl” eller dricka sig berusad på offentliga platser anses vara ett ”manligt 

beteende” så finns en kritik mot kvinnor som ”dricker som män” och kvinnorna känner av denna 

kritik och måste tygla sin ”lust” av att dricka alkohol på krogen på grund av de risker som det 

innebär att dricka sig berusad på krogen som kvinna.  

Att kroppar upprepar och imiterar handlingar utan att kräva något gensvar (Ahmed 2010, s. 57) 

tycker jag mig se prov på när Ludvig säger att ”det nästan är lite status att bli utslängd från 

krogen för att man är full”. Min förståelse för detta utlåtande är dock att det bygger på en 

motsats, en motsatt miljö där det inte är lika okej att bli full. I intervjun med Ludvig förstår jag 

det som att hemmiljön begränsar alkoholkonsumtionen i och med att bilden av ensamsupande 

eller hemmasupande är lite ”sunkigare”, något som jag tror bottnar i samhällets värderingar 

eller syn på utanförskap generellt sätt som något belagt med skam och att skammen i sig är 

belagd med skam och att psykisk ohälsa är något man skall ”hyssja ner” och inte prata om. 

Max förklarar sin syn på krogen på följande sätt: 

När man är yngre och precis börjar få gå på krogen tror jag att många upplever det som 

något stort och häftigt, medan jag själv börjar känna att det inte är något … jag känner 

ingen dragningskraft till krogen alls på samma sätt som jag gjort tidigare.  

Jag frågar honom vad han tror att det beror på: 

Jag tror att det är just den begränsade friheten i att välja utbud och sedan att det ska vara 

en stökig miljö. Sedan är det ju det ekonomiska. De som inte har världens bästa ekonomi 

prioriterar kanske väljer annat än att betala väldigt mycket. Jag upplever i och för sig 

också ändå att av mina vänner så är det nog de som tillhör en lite lägre klass, med lite 

sämre ekonomi, är de som har en tendens att besöka krogen oftare. Vad det beror på har 

jag inget bra svar på.  

Jag frågar honom återigen vad han tror att det beror på: 

Det kanske är en vilja att visa att man kan, att man har råd, fast man egentligen inte har 

det … att visa att man kanske är lite bättre än vad man egentligen är, har lite mer pengar 

än vad man egentligen har. (Max, 27) 
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Max säger, liksom Matilda, att han tror att krogen är mer spännande när man är yngre. För 

honom själv är en av krogens baksidor den begränsade friheten i fråga om utbud och pris. Detta 

anser jag påvisar att ruset inte kommer i första rummet, utan att smaken hamnar i fokus. Han 

anser att de med en ansträngd ekonomi prioriterar annat, men samtidigt visar det sig bland Max 

vänner, att de ur en längre samhällsklass är de som besöker krogen med en mer regelbundenhet 

och spenderar mer. Max försöker förklara detta med att man vill visa fram sidor av sig själv 

som inte överensstämmer med verkligheten, eller som jag ser det, att krogen kan förstås som 

en ”verklighetsflykt” där man kan träda in i en annan roll och koppla på en annan yta. Detta 

kan förstås utifrån Sara Ahmeds teori om ”straightens up” eller att en orientering kan ha krav 

på sig att bete sig mot objekt på ett visst sätt i ett visst sammanhang (Ahmed 2006, s. 85).  

Om utgångspunkten är att sammanhanget är ”krogen” och att objekten är ”krogbesökarna” så 

kan dess människor tro att de får ett erkännande om de lever upp till den gängse föreställningen 

om krogen, som jag redan varit inne på, som nästan samtliga informanter stämt in på; att det är 

dyrt på krogen. Givetvis ser jag även att det finns en klassaspekt i detta, att vilja träda in i en 

roll och få något slags erkännande för stunden. Det som blir svårt, som med allt skådespel, är 

när medvetandet får en ny riktning, eller när kroppen krävs på en ny orientering och bete sig 

annorlunda mot objekten i sammanhang som utgörs av vardagen (Berger och Luckmann 1991, 

s. 34). 

Cynthia börjar med att berätta att hon inte är en krogmänniska själv och förmedlar sin syn på 

krogen, som i min analys förstås lite som ett ”varför” också: 

Det är ju så dyrt att dricka ute så jag har aldrig riktigt förstått att man kan sitta en hel 

kväll på krogen utan att bli ruinerad, men uppenbarligen så är det ju massor av folk som 

gör det. Och det kanske hänger ihop med alkoholen i sig, för sedan när man tappat den 

där ”spärren” då fortsätter man att handa fast man inte har råd (…) jag tror att alkohol i 

samhället är lite obra skulle jag säga (…) Det går så fort. Folk bli så jävla korkade 

(Cynthia, 71)  

Matilda går sällan ut på krogen och tror att det kan ha med mognad att göra, men även för att 

hon lever i samboförhållande och är lite ”hemmakär”: 

Det är mycket mysigare att ha folk över och sitta och dricka lite vin och äta god mat. Jag 

tror att det har att göra med ålder. Det är inte lika spännande att var på ett dansgolv där 

det är jättehög musik och folk knuffas. Man blir ”klibbig” av att folk häller över … det 

beror ju på vilka ställen man går på (…) jag tror att ens intresse ändras och när man har 
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… bara skillnaden mellan att vara i förhållande eller är singel. Jag har kompisar som är 

singlar och det är ju mer ute för att hitta någon, eller för att umgås med folk. Själv så 

tycker jag det är skönare att sitta hemma. Men man vill ändå ha det här sociala, och man 

vill ju ändå ha ”umgängesdelen”. Är man ute och fester så är det lite ”rus” (man vill åt). 

Det är så man ser det. (Matilda, 30)  

Matilda, liksom Cynthia och Linn, fokuserar på krogens baksidor; ”klibbigt”, ölspill på 

dansgolvet, svettig, hög musik och så vidare. Hon går även in på att livssituationen kan ha en 

direkt koppling till krogens betydelse, om man är singel eller lever i ett förhållande tillsammans 

med någon. Matildas föreställning av krogen är att man går dit för att få sig ett ”rus”, dricka sig 

full. Min förståelse av detta är alltså att Matilda anser att ”fylla” är norm och en av de 

huvudsakliga anledningarna. Man går inte ut och festar och dricker om avsikten inte är att bli 

full.  

Linn beskriver sitt förhållande till krogen som ”hyfsat bra”…:  

… men sedan finns det ju alltid en större klick som går ”all-in” och är lagom ocharmiga 

i sitt beteende. Ser inte gränser på samma sätt, för högljudda, för slemmiga, för ”på”, för 

aggressiva, för fulla. Spärrarna släpper, för en del lite grann så att det bara blir kul, och 

för en del hela vägen så det blir otäckt. (Linn, 44) 

Cynthia berättar att hon inte är en krogmänniska och besöker sällan krogen. Hon förstår heller 

inte hur folk har råd. Folk som dricker sig redlöst berusade anser hon fort blir korkade. Linn 

beskriver att det finns en större ”klick” som går ”all-in” och är för högljudda, för ”slemmiga” 

och för ”på”. Även om varken Cynthia eller Linn tillskriver den här ”klicken” ett kön, så är min 

förståelse att de båda vänder sig mot männen vilket jag bygger på tidigare forskning som bygger 

på att berusning och att dricka öl är ett manligt beteende (Bogren 2014, s. 580). Jag bygger det 

även på hennes val av verb som ”slemmiga” och för ”på” med utgångspunkten att hon är kvinna. 

Utifrån Linn och Cynthias beskrivning av ”den fulla krogbesökaren” kan det verka som att 

dessa varelser beter sig närmast okorrekt och inte förenligt med deras önskemål, men om man 

samtidigt skall utgå från krogen som en rum styrt av män som får uttrycka och ”härja fritt” i 

någon mening, där attribut som ”tuffhet, ”våld” och ”grabbighet” är eftersträvansvärda, så anser 

jag inte att mäns kroppar ”pressas” på krogen. Så som Sara Ahmed beskriver att ”vita” kroppar 

inte pressas, utan passerar obemärkt förbi (2015, s. 57) anser jag på samma sätt att mäns kroppar 

kan passera obemärkt i krogmiljöer och inte behöver konfrontera sin ”manlighet”.  
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Michelle Göransson (2012, s. 22) använder ”skeva” som teoretiskt begrepp i sin avhandling för 

att visa hur man ”queerar” sig mot något eller när man ”skevar” mot normerna och 

omgivningens förståelse för vissa fenomen. Göransson använder ”skava” eller ”skavandet” för 

att beskriva de personliga upplevelserna av att inte vara i linje med omvärlden. Min egen 

förståelse är att männen själva inte upplever att deras kroppar, eller kroppsliga orientering, faller 

”ur linje” eller ”skaver” mot de rådande föreställningarna om manlig alkoholkonsumtion, utan 

snarare bekräftar denna bild och bibehåller därmed dikotomin ”man” och ”kvinna” på krogen. 

Det som både Cynthia och Linn registrerar som ett problem, vilket får deras kroppar att 

orientera sig bort från krogen som rum, vidmakthåller den manliga överordningen på krogen. 

För analysen är det även viktigt att väga in att betydelsen av ”krogen” eller förståelsen för 

”krogen” kan se olika ut för studiens informanter, vilket därmed innebär att ”rummet” kan se 

olika ut. Jonas pratar om alkohol som en måltidsdryck på krogen där vin skall passa till maten. 

Detta anser jag förutsätter ett större engagemang och att krogen är ”lite finare”. Enligt min egen 

förståelse handlar Jonas beskrivning av ”krogen” som ett ställe där man dricker lite ”finare” 

och där stor betydelse läggs på råvaror, meny och utbud. Cynthia och Linn beskriver, enligt 

min förståelse, den lite ”sunkigare” krogmiljön, där supande och våldsamheter lyfts fram. 

Matilda, och till viss del även Max, förstår jag mer beskriver krogen som ”nattklubben”. 

Matilda anser jag skildrar ett ställe att dansa på (”klibbiga golv”) snarare än ”puben” och Max 

beskriver också en ”stökig miljö” och det negativa av att ha ett dyrt och begränsat dryckesutbud. 

Kvinnorna om maskulinitet och femininitet kopplat till alkohol 

Kvinnor som är fulla är äckliga, eller ja, det är inte fint med flickor som är fulla. Herrar 

som är fulla är liksom, upp till en viss gräns i alla fall, lite ”ja, ja, ja, grabbarna”, liksom. 

(Cynthia, 71) 

Cynthia berättar att hon tror att kvinnor i högre utsträckning än män måste vara på sin vakt. 

Hon tror att detta är något kvinnor får lära sig redan i tidig ålder, att man inte kan bli hur full 

som helst för att man inte vet vad det kan leda till, som exempelvis oönskad graviditet. I sin 

omgivning har Cynthia erfarit att kvinnor dricker vin och män dricker också vin, men även 

starksprit:  

Jag skulle säga att som nu när det är ”fotbollssjosan” och jag tror absolut att om du går 

till de här krogarna som är där runt arean och du beställer, du är man och beställer ett glas 

vin, så är det som ”Öhhh… Va?”, alltså man bryter mot gruppen. (Cynthia, 71) 
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Linns erfarenhet är att kvinnor helst konsumerar öl, vin och cider medan männen i högre 

utsträckning konsumerar öl och starksprit. För egen del anser sig Linn inte behöva alkohol för 

att ”stärka” sin identitet eller för att bli – som hon uttrycker det – ”tuff och världsbäst”.  

Matilda tror att det sågs som något manligt att dricka öl förr i tiden, en syn som än idag i viss 

mån lever kvar, trots att både män och kvinnor dricker öl: 

Det är vanligt att man ser det som så, att öl är manligt och drinkar är kvinnligt. Jag 

kommer ihåg när vi var studenter, då var det en flaska som var liksom avlång, hade svart 

kork och så var det glitter och liksom så. Det var skitäckligt det vinet. Vissa ölflaskor är 

det döskallar (på) och lite ”grabbigare” touch. (Matilda, 30) 

Linn skriver i mejlintervjun att hon inte behöver alkohol för att ”stärka” sin identitet eller för 

att bli ”tuff” och ”världsbäst”.  

Utifrån föreställningar och manlig och kvinnlig alkoholkonsumtion anser jag att dessa 

egenskaper eller uttryck är tydligt kopplade till en ”maskulinitet”, vilket jag delvis bygger på 

Sara Ahmeds teorier om ”straightens up” (Ahmed 2006, s. 85). Utifrån en heterosexuell norm, 

och för att kvinnor och män skall få något erkännande eller göra sig förstådda, så skall de 

orientera sig mot det motsatta könet och inte ”queera” förståelsen för heterosexuella könsroller. 

Män skall göra ”manliga” saker och kvinnor skall göra ”kvinnliga” saker. 

Om en kvinna skulle dricka alkohol för att bli ”tuff” eller för att stärka sin identitet så skulle 

hon, utifrån denna kontext, positioneras som ”annorlunda” och som någon som opponerade sig 

mot, eller ”skavde” sig mot, föreställningar om manlig och kvinnlig alkoholkonsumtion eller 

manliga och kvinnliga egenskaper och inte följa orienteringen, eller linjerna, för bestämmelser 

för vad det är att ”vara” kvinna på krogen (Ahmed 2006, s. 160). Detta, enligt min förståelse, 

innebär att kvinnor som skulle ”skava” mot gängse föreställningar om kvinnors kroppsliga 

orientering i rum där alkohol finns, skulle göra ett försök att ändra bestämmelserna för rummets 

”här”.  

Cynthia säger att kvinnor redan i tidig ålder får lära sig att vara på sin vakt. ”Fulla tjejer” kan 

till exempel utsättas för våld och sexuella övergrepp som kan leda till oönskad graviditet. 

Hennes syn på föreställningar och manlig och kvinnlig alkoholkonsumtion är att fulla tjejer är 

äckliga och att män på något sätt ursäktas med sin maskulinitet eller genom den ”grabbiga” 

jargongen. Detta kan förstås som att kvinnor och mäns kroppsliga ”här”, som utgångspunkt för 

den rumsliga orienteringen, är olika redan från början (Ahmed 2010, s. 51). Kvinnor räds för 
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riskerna med att ”dricka som män” eller att dricka för mycket (Bogren 2014, s. 579) och att bli 

fråntagna sin femininitet och kvinnliga attribut. Jag anser att föreställningar som att ”kvinnor 

får skylla sig själva eller inte borde ha klätt sig utmanade” är med och påverkar den här 

uppfattningen. Män, å andra sidan, uppfostras med att öl, ”bärs”, och fylla är manliga beteenden 

som redan är inordnade i den ”manliga naturen”. Med detta vill jag säga att utgångspunkten för 

det kroppsliga ”här:et” i rummet fördelar sig olika mellan könen, vilket Cynthias exempel 

påvisar. Om en kvinna dessutom ”skevar” mot de linjer hon är ombedd att följa i rummet så 

löper hon större risk för att bli tillrättavisad. Kvinnors ”skavande” (Göransson 2012, s. 22) gör 

så att omgivningen lättare kan angripa det som avviker, vilket blir extra tydligt för kvinnor när 

mäns kroppar passerar obemärkt på krogen. 

När kvinnan ”dricker som män” eller dricker sig berusad så mynnar detta ut i föreställningar 

som ”tjejer som dricker som män är äckliga” eller påskyndar den sexualiserade kritiken om den 

”fulla slampan” (Bogren 2014, s. 580).  

Männen om maskulinitet och femininitet kopplat till alkohol 

Ludvig berättar att han anser att den allmänna inställningen är att det är manligt att ta en bärs:  

En stor stark. Det känns som den ultimata mansdrycken på något sätt.  

Jag frågar honom varför han tror att det är så: 

Jag tror det kan handla mycket om klass, men majoriteten i samhället är ju någon form 

av arbetarklass eller medelklass. Det finns ju olika drycker som har olika status och jag 

tror att öl, för att det kommer från brukstraditioner och ännu längre tillbaks, att det är 

någon slags arbetardryck. Arbetare traditionellt är ju män (…) Jag tror att kvinnor som 

dricker en stor stark, som män … i ganska hög grad tycker män att det är coolt, jag tror 

inte det ses ner på, det är ganska intressant. När kvinnor gör manliga saker brukar det i 

alla fall nu för tiden ses som något bra, men förr har det ju sätts som något väldigt dåligt. 

Jag tänker verkligen att en man dricker en bärs och en kvinna kanske dricker någon 

paraplydrink som har en rolig för att det är ”tjejigt” liksom. (Ludvig, 26) 

Ludvig berättar att han tror att det fortfarande är lite status om en kvinna dricker som en man, 

men samtidigt blir en full kvinna i TV näthatad mer än om en full man hade varit med i TV. 

Angående föreställningar om drycker kopplat till maskulinitet och femininitet säger Ludvig: 
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Om en man står och dricker en Cosmopolitan så tror jag att det finns kanske någon slags 

påtvingad skam. Jag tror att det fortfarande kan finnas det för att det finns föreställningar 

om vad man ska och inte ska göra som man är man eller kvinna. Scrubs, till exempel; det 

är ett stående skämt att huvudkaraktären J.D. gillar ”Appletinies” för att det är ”omanligt” 

och då är han lite fjollig liksom. Det finns ju väldigt manliga drinkar också, typ Old 

Fashion som alla dricker i Mad Men, det är ju någonting coolt, gammeldags och jag tror 

att ju starkare drycken är, om vi tänker vodka, tequila, whisky, då faller den in i 

manlighetsgruppen på något sätt. (Ludvig, 26) 

Ett common sense i fråga om dryckesval (Berger & Luckmann 1991, s. 37) handlar om män 

och kvinnors upplevelser och hur män och kvinnor dricker. Att utropa ”en stor stark” kan utifrån 

analysen ses som en manlig handling. Att män, som Ludvig var inne på, skulle tycka att kvinnor 

som dricker en öl är ”coola” anser jag endast påvisar en manlig överordning som intakt där 

kvinnans orientering förväntas vara mer ”rörlig” och ”föränderlig. Männens orientering 

behöver inte göra sig förändringsbenägen i och med den manliga överordningen. Att som 

kvinna dricka en öl, eller ”stor stark”, anser jag visar prov på en kvinnlig handling, eller vilja, 

att inta nya områden och former för det kvinnliga könet.  

Kvinnors frigörelse – och valfrihetsprojekt (Bogren 2014, s. 584) ser jag dock som något, i det 

här fallet, som främst skall verka för att gynna männen, snarare än något som syftar till att få 

kvinnor att opponera sig mot föreställningar om manlig och kvinnlig alkoholkonsumtion. 

Ludvigs bild av kvinnliga drycker är en paraplydrink som har en rolig och lite ”tjejig” färg, det 

vill säga, kvinnan fortsätter att orientera sig i linje med de gängse föreställningarna för kvinnlig 

alkoholkonsumtion genom att man fortsätter att manifestera typiska kvinnliga drycker, trots att 

kvinnor mer och mer börjat ta efter ett ”manligt” öldrickande. 

Ett exempel på en desorientering (Ahmed 2006, s. 160) tycker jag mig se i Ludvigs exempel 

om huvudkaraktären J.D. i den amerikanska komediserien Scrubs. Detta anser jag vara ett 

exempel på när manligheten faller ur de inrättade linjerna avsedda för honom att följa. J.D. 

dricker Appletinis och i ett klipp ur serien byter han plats med sin öl och en kvinnas gröna 

Appletini-drink på krogen (Ryan Lewis, 2011). J.D. ses njuta av drinken, håller den med båda 

händerna och intar vad som för förstås vara en relativt ”omanlig” kroppshållning, som på något 

sätt ”skaver” mot föreställningar om hur en man dricker. Kvinnan säger: “nice drink, does it 

come in hetero?” varpå J.D. svarar: “it does, but I don’t like it”.  
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Detta anser jag utgör ett exempel på vad som händer när manligheten stoppas upp och män 

skaver mot föreställningar om manligt drickande eller manlig alkoholkonsumtion. 

Cosmopolitan är ytterligare ett exempel.  

Ludvigs exempel på den amerikanska dramaserien Mad Men anser jag endast vidhåller de 

gängse föreställningarna om manlig alkoholkonsumtion och att drycken Old Fashion stämmer 

in på föreställningarna för vad män dricker, förutom just ”en stor stark”. Ludvig menar att 

drycken faller in i manlighetsgruppen, vilket jag också är inne på. Däremot skulle en kvinna 

inte kunna dricka en Old Fashion, på samma sätt som en man inte skulle kunna dricka en 

Cosmopolitan eller en Appletini. Det finns kodade drycker och jag anser, med bakgrund av 

dessa två exempel, att populärkulturen är med och spelar en stor roll i skapandet av dessa 

manliga och kvinnliga ideal och vad män och kvinnor skall dricka eller förväntas dricka. 

När det kommer till könsskillnader i alkoholkonsumtion är Jonas bild att det är stigmatiserande 

att bli för berusad för det sammanhang man befinner sig i, och mer stigmatiserande för kvinnor 

än för män. Jonas bild av könsskillnader i drickande och dryckesval är att de är större i ett 

mellanskikt och mindre hos grupper med ett svagt eller ett starkt kulturellt kapital. Jonas tror 

att detta kan vara ett uttryck för mellanskiktets rörlighet i strävan efter genuinitet eller 

klassförflyttning. Män strävar i högre grad efter genuinitet (några öl med grabbarna) och 

kvinnor efter klassförflyttning (Cavakväll med tjejerna).  

Max tror att det handlar mycket om var man fått med sig hemifrån eller från sina vänner och 

umgängeskretsar:  

”Nu ska pappa ta en whisky”, att det blir en ”grabbig stämning” kring vissa drycker och 

kring drickandet att ”grejen” är att man ska dricka sig redlöst berusad som man och inte 

som kvinna.  

Jag frågar honom varför han tror att det finns en sådan föreställning: 

Det har med ”macho-kulturen” att göra och det kan också påverka vad man väljer att 

dricka, att man kanske väljer att dricka starkare drycker just av den anledningen. Att man 

ska verka lite hårdare, medan kvinnor, oftare i alla fall än män, väljer dyrare viner eller 

så för att framstå som lite finare. (Max, 27) 

Ludvig säger att den allmänna föreställningen är att det är manligt att ta en bärs. En stor stark 

ser han som den ultimata mansdrycken. Kvinnor som dricker en stor stark tror Ludvig 



29 

 

uppskattas mer av männen, att statusfyllt för en kvinna att kunna dricka som en man, men 

samtidigt är det inte acceptabelt av en kvinna att vara full i offentliga sammanhang, vilket jag 

anser sätter kvinnan i en omöjlig position.  

Man kan se det som att det finns en förbindelse mellan mäns mening och kvinnors mening för 

sina projekt (Berger & Luckmann 1991, s. 37). Utifrån Ludvigs exempel ser jag männens 

mening för sitt projekt som att ta en ”bärs” och att det är en ”manlig” sak att göra, vilket även 

kan kopplas till det som Jonas var inne på; att man i högre grad än kvinnor strävar efter 

genuinitet, något ”äkta” manligt att göra som vidhåller mäns ”manlighet”. Som Max var inne 

på; män upplevs som ”hårdare”, dricker starkare drycker och lever i en slags ”macho-kultur”. 

Kvinnans mening för sitt projekt, så som männen tolkar det, anser jag framgår av mina 

informanter; Jonas ser det som klassförflyttning (Cavakväll med tjejerna) och Max ser det som 

att kvinnor väljer lite dyrare och lite finare drycker.  
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Sammanfattning och diskussion 

Syftet med uppsatsen var att, med hjälp av tre vuxna män och tre vuxna kvinnor, undersöka hur 

män och kvinnor förhåller sig till alkohol och vilken betydelse alkohol utgör i deras livsvärld 

och vardag. Syftet var även att undersöka hur dessa människor ser på sina medmänniskors 

inställning till alkohol och bruk av alkohol. Uppsatsens syfte var även att undersöka hur kroppar 

orienterar sig i rum där alkohol är närvarande och vad som händer när föreställningar om 

manlighet och kvinnlighet kopplat till alkohol på olika sätt utmanas. Jag har närmat mig empirin 

utifrån Berger och Luckmanns fenomenologi och Sara Ahmeds queera fenomenologi.  

När jag växte upp såg jag i stor utsträckning alkohol som något män drack, inte sällan för 

mycket, för att bli fulla. Jag såg alkohol som något kvinnor drack måttligt, utan att 

överkonsumera, och kvinnor kunde därför inte bli alkoholister. Detta skulle förändras när jag 

själv blev vuxen och såg kvinnor dricka öl på krogen, dricka starksprit och bli fulla, precis som 

männen blev.  

Tidigare forskning inom mitt forskningsområde har lyft fram bruket av alkohol inom främst 

ungdomsgrupper. Den här uppsatsen har inte undersökt hur tonåringar eller unga vuxna dricker 

eller vilka dryckesvanor de har utan har istället riktats mot vuxna i åldrarna 26 till 71 år. 

Tidigare intervjustudier har visat krogen som en miljö för män (Sigfridsson 2015) och 

alkoholens symboliska värde i ungdomsgrupper (Lalander 1998). Forskningen har även visat 

att unga kvinnor ser alkoholkonsumtion som något lustfyllt, men räds samtidigt över riskerna 

med att dricka som män och på så sätt inte göra kvinnliga saker. Intervjustudier har även visat 

att det finns en tydlig kritik mot kvinnor som dricker för mycket, på offentliga platser, som skall 

känneteckna ett manligt beteende (Bogren 2014). 

Den här studien har visat att ålder är en faktor som hänger ihop med hur människor förhåller 

sig till alkohol och brukar alkohol, men även ens bakgrund och hur öl, vin eller sprit 

introducerades för en i ung eller i vuxen ålder. Umgänget och familjen har en stor påverkan och 

om alkohol inte fanns i ens uppväxtmiljö så uteslöts det automatisk från ens livsvärld. I vuxen 

ålder kan uppfattningar om alkohol gå isär mot familjens bruk av alkohol. Studien har visat att 

man inte behöver identifiera sig med familjens bruk av alkohol och att man kan utveckla ett 

helt eget drickande i hemmet eller i ens egna bekantskapskrets som skiljer sig åt från när man 

växte upp. 
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Kvinnorna i studien beskriver att det är jobbigt med alkoholister och två av tre har levt nära 

personer som missbrukat alkohol. Precis som jag själv fick erfara att min pappa och hans 

manliga vänner missbrukade alkohol när jag var liten, vilket fick mig att tro att alkohol var 

något man berusade sig på, ensam eller med andra, och drack för mycket av. Samtidigt såg jag 

alkohol som något man drack måttligt av inom ramarna för familjemiddagar eller andra sociala 

sammanhang till bords. Studien har visat att man blir medveten om alkoholens negativa verkan 

på kropp och sinne om man lever med en alkoholmissbrukare, snarare än de lustfyllda känslorna 

som följer av att dricka måttligt eller att anpassa dryck efter måltid som de flesta informanter 

lyfter fram. 

Studien har visat att intressen är med och påverkar hur man förhåller sig till alkohol och 

naturviner är ett exempel på hur man kan utveckla ett eget sorts drickande, ett helgdrickande 

där smak föregår rus. Alkoholens betydelse för männen i studien är först och främst som en 

måltidsdryck, men de pratar om alkoholens negativa och positiva olika funktioner i samhället 

och för sina medmänniskor. De ser alkoholen som något bra i sociala situationer och beskriver 

bruk och bruksvanor som viktiga inslag i livsvärlden. 

Studien har visat att en plats som krogen har flerfaldiga betydelser. Kvinnorna ser krogen som 

en plats där det är dyrt att dricka och där folk blir fulla och korkade. De beskriver att krogens 

betydelse och ens eget förhållande till krogen påverkas av mognad och om man lever i en 

relation med någon jämfört om man är singel. Kvinnorna ser inte krogen som en spännande 

plats längre utan som en miljö där vissa människor dricker omdömeslöst och alldeles för 

mycket. Männen söker sällan upp krogen, tycker också att det är dyrt och en plats som inte är 

särskilt viktig eller tilltalande i deras livsvärld och vardag. Männen lyfter istället för de negativa 

sidorna av krogen, som att det exempelvis är en plats där det anses som status att bli utslängd 

från och att därför skulle vara eftersträvansvärt att dricka för mycket till följd av att krogen ses 

som en övervakad miljö. Männen pratar om den begränsade friheten och om det begränsade 

utbudet på krogen och lyfter fram klassaspekten som handlar om att människor ur en lägre 

samhällsklass besöker krogen oftare. Jag kan dock konstatera att studiens informanter på flera 

sätt kan redogöra för hur det var eller är på krogen, trots att krogen blivit mindre betydelsefull 

i deras vardag, vilket tyder på att de besökte krogen själva när de var ungdomar och i allra 

högsta grad kan relatera till krogen eller nattklubben med dess bestämmelser för hur ungdomar 

beter sig eller förväntas bete sig.   
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När det kommer till föreställningar om manligt och kvinnligt drickande lyfter kvinnorna fram 

att kvinnor som dricker för mycket är äckliga och män passerar förbi, eller att manligheten 

ursäktar det manliga drickande. De beskriver att kvinnor måste var på sin vakt, men upplever 

själva inte att de behöver alkohol för att stärka sig själva eller får att våga ta plats på krogen. 

De beskriver även att de inte känner något behov av att bli fulla.  

Männen i studien pratar om det manliga med att dricka öl. De pratar om att kvinnor som dricker 

öl uppskattas av männen idag då kvinnor som gör manliga saker inte längre ses ner på. Samtidigt 

visar männen en medvetenhet kring att det är mer stigmatiserande för kvinnor att dricka för 

mycket och att fulla kvinnor blir föremål för hat och angrips mer än män. Detta anser jag visar 

att trots att kvinnor idag tillåts göra manliga saker och tillåts dricka alkohol i offentliga 

sammanhang så har deras inställning till krogen och alkohol inte genomgått någon övergripande 

förändring. Kvinnorna är fortfarande medvetna om att de måste anpassa sig efter männens 

drickande och efter den manliga överordningen och män kommer ständigt uppträda som 

”orosmoln” och på flera sätt påverka eller styra den kvinnliga orienteringen och få kvinnor att 

göra saker de inte vill göra. Min förståelse är att det inte är männen som avgör om en kvinna 

skall dricka eller inte, utan kvinnan som dricker måste anpassa sig efter den miljö hon dricker i 

och det är männen som styr över miljön och över hur man skall dricka. 

Kvinnorna i studien beskriver att kvinnor över lag behöver bejaka sin femininitet eller 

kvinnlighet och inte kan dricka som maskulina män gör. Kvinnorna i studien beskriver att de 

ogärna dricker öl vilket inte stämmer överens med min egen livsvärld där kvinnor väljer just öl 

när det kommer till dryckesval, med ytterst få undantag. Att alkoholkonsumtion fortfarande 

associeras med manlighet bidrar till att kvinnor tvingas göra saker de inte vill göra. Att det 

skulle vara eftersträvansvärt att dricka som män eller att män skulle tycka att kvinnor som 

dricker öl är coola är några exempel på att kvinnor dricker för männens skull. Detta bidrar även 

till att män inte behöver oroa sig över att riskera sin manlighet och behöver inte ”skeva” mot 

något. Kvinnor däremot behöver ”skeva” för att få göra sådant de inte är ombedda av männen 

att göra och inta nya utrymmen och dricka som kvinnor i miljöer där manligheten är överordnad 

kvinnligheten.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Presentation av ämne 

 
Den här höstterminen skriver jag en kandidatuppsats (C-uppsats) i ämnet Etnologi kulturell 

mångfald i Europa på Södertörns Högskola i Flemingsberg.  

Syftet med studien är att undersöka hur både män och kvinnor förhåller sig till alkohol och hur 

de berättar om drycken. Jag intresserar mig för själva meningsskapandet kring alkohol, vilken 

betydelse alkohol har för människor samt hur föreställningar om alkohol påverkar 

identitetsskapande. En del av uppsatsen kommer bestå av intervjuer.  

I uppsatsen kommer DU att vara anonym och uppträda med ett fingerat namn. Det innebär att 

DINA svar inte kommer kunna härledas tillbaka till DIG. Om intervjun sker fysiskt kommer 

den att bandas in för transkribering. När intervjun har sammanställts i textform så kommer den 

bandade intervjun att raderas. DINA svar kommer vara föremål för analys och diskussion i 

uppsatsen och kommer användas inom ramen för en C-uppsats inom ämnet Etnologi på 

Södertörns Högskola. Uppsatsen kommer även publiceras på Diva; http://www.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid=2837 (Digitala Vetenskapliga Arkivet).   

Jag behöver veta om DU önskar medverka i form av fysisk intervju eller mejlintervju. 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning 

Harald Nylund 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

Ålder: 

Kön: 

Arbete/Sysselsättning: 

Civilstånd: 

 

1. Hur förhåller du dig till alkohol? 

2. Vad har alkohol för betydelse för dig? 

3. Vilken funktion eller vilka funktioner fyller alkohol för dig? 

4. Vad betyder alkohol i dagens samhälle enligt dig? 

5. Hur gammal var du när du drack alkohol första gången? Berätta gärna om den 

händelsen. 

6. Finns det skillnader i föreställningar om ”manligt” och ”kvinnligt” drickande, eller finns 

det, enligt dig, typiska ”manliga” och ”kvinnliga” drycker? 

7. Dricker du olika drycker i hemmet, på middagar, på krogen eller på restauranger? 

Motivera gärna. 

8. Hur anser du att föreställningar om krogen ser ut i dagens samhälle och hur tror du att 

människor påverkas av dessa föreställningar? 

9. Hur anser du att folk förhåller sig till alkohol i din omgivning/närmiljö? 

10. Hur anser du att folk förhåller sig till alkohol på krogen? 

11. Vad har du själv för förhållande till krogen? 

12. Vilken alkoholhaltig dryck föredrar du? Varför? 

13. Tror du att klass har en påverkan på alkohol och i uppfattningar, -och i föreställningar 

om alkohol? I så fall hur?  


