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Abstract 

This thesis is aimed at getting a better understanding of drinking games as a social phenomenon. 

Data has been collected in form of individual interviews with five students that has been taken 

part of drinking games. The focus of this study is to understand what function the games and 

the drinking they involve have for the students. Randal Collins theory of interactional rituals 

combined with Robert Mertons concept of sociological ambivalence is applied to analyze how 

the students construct meaning relating to the phenomenon drinking games.  

The results indicate that the games serve as a gathering point at a social event, and provides a 

way for participants to interact and socialize that eases the otherwise uncomfortable feeling that 

can be experienced when meeting new people. The alcohol seems to have a central role in the 

games as an investment for the players, at the same time as it helps them to get intoxicated. The 

games thereby become a convenient solution for the partying students that wants to get drunk 

and socialize together. But the ritualistic perspective also helps to uncover two secret rules that 

must be followed to take part of the ritual in the “right” way.   

Keywords: Drinking games, interaction ritual, sociological ambivalence, pre-drinking, 

drinking motives, student culture, alcohol culture 
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1. Inledning 

Föreställ dig en förfest… ”(…)"Jamen vi kör ett dryckesspel" typ, och så bara "Jaa okej". De 

flesta brukar vara ganska taggade. Och sen så, då brukar någon ge något förslag typ. Sen om 

det är någon som känner igen det förslaget och då bara "jamen vi kör".(…)” (Från intervju med 

Robert:188).  

Beskrivet ovan är en ganska vanligt förekommande situation på en förfest. Människor är 

samlade för att festa och umgås och plötsligt är det någon som introducerar ett dryckesspel, - 

en aktivitet med en uppsättning regler som innefattar förtäring av alkohol (Zamboanga et al., 

2013). ”Kul” tycker de flesta. ”Helst inte” kanske någon känner. Men vad är det egentligen de 

här spelen handlar om? Och hur skulle de kunna förstås ifall man ser dem som en 

interaktionsritual?  

I den här studien har jag gått in för att undersöka just det, - dryckesspel som en 

interaktionsritual. Jag har intervjuat fem stycken studenter om situationer där dryckesspel äger 

rum och diskuterat vad det är som händer i dem och i gruppen under spelets gång. Intresset 

bygger på en fundersamhet kring vad alkoholen har med spelet att göra. Vad ger det att blanda 

in ett rusmedel i en lek? För det kallas ju just dryckesspel. Är det viktigt att det är just alkohol 

som förtärs, eller kan det vara vilken dryck som helst? Och vad är det denna interaktionsritual 

ger deltagarna som gör det värt att upprepa fler gånger? 

Att se något som en interaktionsritual har inneburit att enligt Randal Collins (2004) teori se till 

de känslor som skapas i situationer och hur de påverkar människorna i ritualen men också 

samhället i stort eftersom deltagarna sedan bär med sig denna upplevelse, som i sin tur är med 

till att skapa ny emotionell energi i en annan situation. När vi i interaktionsritualerna samlas 

kring en gemensam aktivitet riktar vi också fokus mot vissa objekt och emblem som får ett visst 

symboliskt värde i just den situationen. Hur de symboliska värdena uppstår kan ur ett 

samhällsperspektiv ses som resultat av sociala normer och strömningar. Att undersöka 

situationer som en interaktionsritual kan därmed vara ett sätt att ta tempen på samhället och ge 

uppmärksamhet till vilka strukturer som präglar interaktionen.  

Valet av att undersöka en situation som innehåller alkohol har delvis grundats på den intressanta 

komplexitet som finns i vårt samhälles förhållande till alkohol. Den danska alkohol- och 

drogforskaren Jakob Demant beskriver hur vi i Norden å ena sidan ser alkohol som en självklar 

del i vår kultur, men å andra sidan ser användningen som något problematiskt (Demant, 

2012:211). Det intressanta i den här studien är att vi får se hur komplexiteten i 
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alkoholanvändningen vävs in i en aktivitet där en uppsättning med regler är med och styr 

användandet. Hur påverkar det drickandet? Och vad kan spelen säga om samhällets normer? 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Denna studies syfte är at undersöka dryckesspel som en interaktionsritual för att skapa en 

djupare förståelse för detta sociala fenomen.  

För att belysa syftet söker jag svar på dessa forskningsfrågor: 

• Hur kan dryckesspelet förstås som en interaktionsritual? 

• Vad betyder dessa interaktionsritualer för individerna? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att förklara lite närmare vad dryckesspel innebär, när de används, 

hur dryckesspel och alkoholkonsumtion bland unga är beskrivet i tidigare forskning och först 

och främst ge exempel på hur dessa spel och lekar kan se ut. 

2.1 Dryckesspel 
Det finns väldigt många olika slags spel och lekar som kan räknas till dryckesspel. Det 

framkommer inte minst under intervjuerna, där intervjupersonerna ger förslag på olika spel som 

kan passa i olika sammanhang. För att visa på vad spelen kan handla om ges här en kort 

beskrivning av några av de spel som diskuteras i intervjuerna:  

2.1.1 Beer pong  
Två spelare eller lag ställer upp plastmuggar i en pyramidformation framför sig på var sin sida 

av ett bord. Dessa muggar fylls (dock inte helt) med alkoholhaltig dryck, exempelvis öl. En 

pingisboll används sedan för att kasta prick på motståndarnas muggar. Om man prickar så måste 

motståndaren dricka upp det som finns i muggen. Spelet är slut när vinnaren prickat 

motståndarens alla muggar, och denne druckit upp.   

2.1.2 Kortspelslekar  
Det finns en mängd olika dryckeslekar som utförs med hjälp av en kortlek. Vissa kräver mer 

aktivt deltagande än andra, vissa är mer tur-baserade och vissa bygger mer på skicklighet. 

Exempel på kortens betydelse kan vara att numret på kortet motsvarar antal klunkar man ska 

ta, eller så kan det finnas olika regler/lekar som ska utföras när ett visst nummer/färg kommer 

upp. Andra kortspelslekar kan handla mer om memorering av kort eller att köra ett ”bluffspel” 

för att inte avslöja sig.   

2.2 Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer jag först presentera tidigare forskning som rör dryckesspel och dess 

definition. Därefter pre-drinking som en del av förfester, för att förstå den situation där 

dryckesspelen utspelar sig och möjliga motiv bakom ett stort intagande av alkohol. Sist ges 

exempel på en studie där alkoholanvändning belyses i ett interaktionsritualteoretiskt perspektiv.  

2.2.1 Definition av dryckesspel 
Zamboanga et al. (2013) skriver att dryckesspel är vanligt förekommande bland studenter och 

hänvisar till tidigare undersökningar som visar att 50%-70% av studenterna i deras amerikanska 

studie deltagit i dryckesspel senaste halvåret. Samtidigt tar författarna upp att studenterna anger 

att de varit bekanta med dryckesspel redan innan de började college, vilket indikerar att 
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dryckesspel inte är begränsat till studentlivet, även om det är vanligt förekommande där. 

Studien handlar om vad som egentligen definierar ett dryckesspel och utgår från tidigare 

litteratur när de presenterar fyra kriterier som ett spel eller aktivitet bör kunna uppfylla för att 

räknas som ett dryckesspel:  

1.  Spelet genomförs enligt vissa regler (enkla eller mer komplicerade) som anger när 

deltagarna ska dricka och hur mycket.  

2. Spelen är utformade för att underlätta en ökad alkoholkonsumtion under en kortare period 

för att leda till berusning.  

3. Att spela dryckesspel är en social händelse.  

4. Dryckesspelen involverar någon typ av fysisk eller kognitiv uppgift.   

Artikeln påpekar vidare att tidigare forskare valt att göra en systematisk uppdelning bland de 

olika typerna av dryckesspel som finns, vilket Zamboanga et al. menar kan bli problematiskt 

eftersom definitionen av dryckesspel ofta är mer komplex än man tänker sig, beroende på vilken 

utgångspunkt man har. Exempelvis kan definitionen se olika ut för speldeltagare respektive 

forskare. I artikeln diskuteras huruvida ”Chugging” (på svenska: att ”svepa”/”halsa”) – att i ett 

relativt snabbt tempo dricka en större mängd av en dryck – anses vara ett dryckesspel eller inte. 

Vissa forskare som utgår från en strikt kategorisering av dryckesspel kan mena på att det inte 

ingår något moment som handlar om ens förmåga att utföra något och därmed, enligt kriterierna, 

inte räknas som ett spel, medan studenterna själva däremot kan mena att det är en konst att 

kunna svepa snabbt, eller att kunna hantera alkoholen man får i sig, och att det därmed är en 

prestigefylld uppgift som går att tävla i. På så sätt gör Zamboanga et al. oss medvetna om att 

det kan finnas ett glapp mellan deltagarnas och forskares syn på och definition av dryckesspel, 

som de menar bör tas i beaktan vid undersökningar. Ifall detta glapp kvarstår finns det risk för 

att en del data och undersökningar blir missvisande, eftersom att en person som ska självskatta 

sitt deltagande i spel kanske inte har samma definition av vad det är för slags spel, eller om det 

ens räknas som ett spel, som den som har utformat frågan. Zamboanga et al. anser därför att 

forskare bör ställa frågor som visar på undersökningsobjektens syn på spelen, eller tydligt 

definiera vad som menas med frågorna för att veta att de pratar om samma saker. Därmed kan 

man komma närmare en förståelse kring aktiviteten dryckesspel.   

I en annan artikel ger Zamboanga & Tomaso (2014) en presentation av forskningsfältet, där 

dryckesspelen lyfts fram som något problematiskt som är relevant att studeras vidare på grund 
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av de negativa riskerna som spelen kan medföra. Jag har gjort mig medveten om detta men 

önskar i min studie att ha ett annat fokus. Istället för att projicera en negativ blick på spelens 

effekter ligger nyfikenheten på att förstå hur spelen fungerar och vad det är för positivt som de 

ger. Intresset är att förstå vad som ligger bakom spelandet på ett mer socialt plan, och varför 

man ägnar sig åt aktiviteten.  

2.2.2 Pre-drinking  
Med hjälp av tidigare forskning på pre-drinking har jag utgått från definitionen av ”pre-

drinking” som ett relativt snabbt intagande av en större mängd alkohol där syftet är att uppnå 

en viss nivå av alkoholpåverkan, som gör att man inte i lika stor utsträckning behöver ägna sig 

åt att dricka alkohol under själva huvudaktiviteten (Østergaard & Andrade, 2014:349). Studien 

visar att 75 % av unga vuxna i Danmark innan en utekväll konsumerar en mängd alkohol som 

överskrider de statliga rekommendationerna (ibid:354). Intentionen bakom detta verkar dels ha 

att göra med pengar, alltså att man dricker mycket före man går vidare till ett ställe där 

alkoholen kostar mer. Dels verkar det också finnas motiv där det intensiva drickandet handlar 

om att uppnå en berusning som upplevs hjälpa en att hantera vissa situationer. Østergaard & 

Andrade framhåller vidare att pre-drinking är en stark dryckesritual som unga ägnar sig åt och 

många deltagare uppger att den sociala aspekten är en stor anledning till förfestande (ibid:350). 

2.2.3 Anden i flaskan 
I slutet av 90-talet publicerades en undersökning av Philip Lalander kallad Anden i flaskan, om 

hur alkoholen kan få en symbolisk betydelse i olika ungdomsgrupper. Han använde sig då bland 

annat av Erving Goffmans interaktionsritualistiska perspektiv för att analysera deras beteende 

kring alkohol. I Lalanders undersökning studeras tre grupper med olika relation till alkohol. En 

av grupperna bestod av främst män, liberalkonservativa, som genom sitt alkoholanvändande 

bröt sig lös från statens regler och socialistiska idéer, vilket gav dem en känsla av styrka och 

makt (Jaatinen, 1998:330). Nästa grupp var mediestuderande kvinnor som genom att 

kontrollera sin alkoholkonsumtion till att inte dricka sig för berusade kände makt genom att 

själv kunna behålla kontrollen över situationen. Den tredje gruppen var unga kristna män som 

genom att avstå från att dricka alkohol förstärkte sin identitet som kristen med tanke på 

”kroppens renhet” (ibid:330). Studien hjälper oss att förstå hur interaktionsritualer får 

människor att socialisera kring ett gemensamt fokus där vissa objekt får en särskild betydelse 

för just vår grupp. Lalanders studie har ett fokus på identitetsskapande bland dessa grupper och 

hur ritualen kring användandet av alkoholen kan bli en markör för det. Jana Jaatinen ifrågasätter 

dock Lalanders fokus på alkohol som symbol och identitetsmarkör, med en tanke på risken att 
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förbise andra viktiga identitetsmarkörer och symboler som håller personerna samman inom 

grupperna (ibid:331). Denna undersökning medför en intressant tanke och input till min 

undersökning, som liknar denna med tanke på alkoholens del i en interaktionsritual. Samtidigt 

har min undersökning redan från början en lite annan riktning med tanke på att jag utgår från 

Collins som interaktionsritualsteoretiker och inte har ett direkt fokus på identitetsskapande utan 

istället på dryckesspelen som ritual.   
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3. Teori 

Till denna undersökning kommer Collins teori om interaktionsritualer tillämpas för att skapa 

förståelse för fenomenet dryckesspel. Med denna utgångspunkt ses dryckesspelen som en social 

ritual där människor samlas för att i gemenskap med andra hedra den sociala samvaron där 

drycken alkohol hamnar i fokus. Som komplement till Collins kommer jag beakta Mertons 

begrepp sociologisk ambivalens för att kunna analysera intervjudeltagarnas utsagor kring 

dryckesspel. I detta kapitel kommer jag redogöra för vad interaktionsritualer är och varför 

begreppet kan hjälpa oss att förstå dryckesspel som socialt fenomen. Jag kommer också att visa 

hur Mertons begrepp sociologisk ambivalens används för att förklara spelarnas, vid första 

ögonkast, motsägelsefulla tillnärmningar till alkoholkonsumtion. 

3.1 Interaktionsritualer  
Randal Collins är en sociolog som intresserar sig för interaktionsritualer, - vad som sker när 

människor samlas i en specifik situation tillsammans med andra i en viss aktivitet. I situationen 

skapas känslor som individen blir påverkad av och sedan bär med sig in i nästa situation. På så 

sätt påverkar dessa interaktionsritualer en själv och andra vidare i andra sammanhang. Enligt 

min tolkning av Collins är det relevant att studera de specifika situationerna där människor 

interagerar, för att förstå sig på samhället. Hans teori tar avstånd från ett mer övergripande 

samhällsperspektiv, men han menar heller inte att det är relevant att ha ett ingående fokus på 

den enskilde individen för att skapa sig en bild av samhället, även om varje människa förstås är 

en viktig aktör (Heidegren & Wästerfors 2008:208). Collins synsätt innebär att människan är 

en inkännande och aktiv aktör som påverkas och formas av de olika situationer den är i. Därmed 

riktas fokuset in på dessa tillfällen och vad som händer i dessa interaktioner och ritualer.  

I Collins mening förstås ritualer som något annat än bara ”högtidligt eller stelnade formaliteter” 

(ibid.:212). Ritualerna hamnar istället på en mer vardaglig nivå, som till exempel att hälsa på 

varandra eller ta en fika. Trots det är det heligheten i ritualerna som Collins vill ta fasta på. Han 

menar på att det i de små handlingar vi gör, ”finns ett objekt som bör aktas och hedras” 

(ibid.:213), och att genomförandet av dessa handlingar där vissa objekt hyllas och får en 

symbolisk betydelse, skapar en struktur, en ritual.  

Collins menar att det centrala i en interaktionsritual är själva processen där deltagarna samlas 

kring ett gemensamt fokus och blir involverade i en gemensam aktivitet där delade känslor 

uppstår (Collins, 2004:47). Nedanstående citat visar hur han själv beskriver de fyra 

”ingredienserna” som interaktionsprocessen innehåller (ibid.:47): 
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1. Two or more people are physically assembled in the same place, so that they affect 

each other by their bodily presence, whether it is in the foreground of their conscious 

attention or not.   

2. There are boundaries to outsiders so that participants have a sense of who is taking 

part and who is excluded.  

3. People focus their attention upon a common object or activity, and by 

communicating this focus to each other become mutually aware of each other’s 

focus of attention. 

4. They share a common mood or emotional experience.   
(Collins, 2004:48) 

 

Genom interaktionsprocessen blir personerna mer involverade i aktiviteten, skärper fokuset och 

blir mer medvetna om de andra deltagarna, deras sinnesstämning och samlade närvaro, vilket 

leder till en intensivare upplevelse av den delade känslan. Ju mer man är i situationen, desto 

mer engagerad blir man i varandras känslor, och i hur man pratar och uttrycker sig, vare sig det 

handlar om känslorna under en begravning eller fest (ibid.:48). Den känslomässiga upplevelsen 

förstärks genom gemenskapen.  

Collins lägger stor vikt vid att deltagarna ska vara fysiskt närvarande i interaktionsritualen för 

att det ska räknas som en ritual (ibid.:63). Vidare skriver Collins att utkomsten av en ”lyckad” 

interaktionsritual blir upplevelsen av: 

• Group solidarity, a feeling of membership.  

• Emotional energy in the individual: a feeling of confidence, elation, strength, 

enthusiasm, and initiative in taking action. 

• Symbols that represent the group: emblems or other representations (visual icons, 

words, gestures) that members feel are associated with themselves collectively; 

these are Durkheim’s “sacred objects.” Persons pumped up with feelings of the 

group solidarity treat symbols with great respect and defend them against the 

disrespect of outsiders, and even more, of renegade insiders. 

• Feelings of morality: the sense of rightness in adhering to the group, respecting its 

symbols, and defending both against transgressors. Along with this goes the sense 

of moral evil or impropriety in violating the group’s solidarity and its symbolic 

representations.       

(Collins, 2004:49) 

 

En central del i interaktionsritualerna blir alltså gemensamheten symbolerna och den känsla 

som skapas under interaktionen, en känsla som binder samman gruppen och förstärker dess 

gemensamma fokus på symbolerna och aktiviteten. I och med ritualen, förstärks även gränsen 
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mot det som inte bidrar till att hedra samma symboler. Om ritualen bryts eller störs kan ett 

moraliskt obehag uppstå för interaktionens deltagare, och det blir därför viktigt att försvara 

ritualens symboler och utförande (Heidegren & Wästerfors, 2008:207). 

Enligt Collins finns oändliga exempel på hur teorin om interaktionsritualer kan hjälpa en att se 

att människor i samhället samspelar på ett rituellt sätt (Heidegren & Wästerfors 2008:207). Det 

är bara att välja ett specifikt sammanhang där människor interagerar på något sätt där dessa 

kännetecken för en interaktionsritual kan urskiljas. Det kan vara allt från en date, ett 

föräldramöte, en fotbollsträning, en familjemiddag, - eller som i denna undersökning – ett 

dryckesspel. Det viktiga är den kroppsliga närvaron och den känsla som uppstår i 

interaktionsritualen. Utan den menar Collins att det är en ”misslyckad” ritual (Collins, 

2004:53). 

3.1.1 Emotionell energi  
Eftersom varje människa deltagit i och bidragit till en rad olika typer av interaktionsritualer 

genom livet och tar avtryck av dem, blir varje enskild individs ingång till en ny 

interaktionssituation unik. På liknande sätt blir även upplevelsen av varje interaktionssituation 

unik. Här intresserar sig Collins för något han benämner emotionell energi, som närmast kan 

beskrivas som att likna människan vid ett batteri som fylls upp och laddar ut med olika energier 

i olika sammanhang (Heidegren & Wästerfors 2008:209). Denna energin kan upplevas som 

både god och dålig, men är alltså inte något som människan skapar, utan snarare bär på en tid. 

När vi deltar i en interaktionsritual, och är fysiskt närvarande med andra som vi delar 

gemensamt fokus med, så alstras en energi i oss. Denna energin bärs sedan med och påverkar 

nya situationer som individen hamnar i. Collins nämner att denna energin kan uppstå genom 

exempelvis intag av droger och alkohol, eller möten med enskilda individer, men att den främst 

alstras i rituella situationer i samvaro med andra. På grund av resultatet av dessa 

interaktionsritualer fortsätter människor vidare att delta i och anordna situationer där denna 

energin kan återskapas. Tillsammans söker människor att upprätthålla stämningen och 

gemenskapen i gruppen.  

3.1.2 Kedjor av interaktionsritualer 
I ett vidare perspektiv ser man hur varje interaktionsritual påverkar individen som för med sig 

emotionell energi till en ny situation, en ny interaktionsritual. På detta sätt menar Collins att det 

skapas kedjor av interaktionsritualer som både individer och samhället i stort blir påverkat av. 

Det som sker en enstaka gång i en situation påverkar inte nödvändigtvis samhället. Men det 

som upprepas, antingen av en och samma person, eller av andra personer i andra situationer, 
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skapar en effekt som påverkar och formar både den enskilda människan och samhället i stort. 

På det viset suddas ”gränsen” ut mellan mikroperspektivet i en specifik situation och 

makroperspektiv på en mer strukturell nivå.  

Energi som förs över från en situation till en annan, gör att symboler som används och dyrkas i 

en situation, sedan kan få en annan betydelse i en ny situation. Ett exempel på ett objekt som 

ändrar symbolisk betydelse beroende på situation är en cigarett. Den kan i ett sammanhang 

förknippas med något positivt som avkoppling, eller vara en identitetsmarkör som skulle kunna 

symbolisera att man är vuxen och cool. I ett annat sammanhang kan cigaretten ses som något 

negativt och hälsofarligt som skadar en själv och andra.  Dessa uppfattningar påverkas av olika 

uppfattningar och normer i samhället. Detta innebär att en person som bär med sig emotionell 

energi från en interaktion där ett visst objekt anses ha ett positivt laddat symboliskt värde, kan 

”smitta av sig” i nästa interaktion den befinner sig i, så att samma objekt också får ett positivt 

laddat symboliskt värde där. På så sätt kan det sägas att interaktionsritualerna kan bli 

sammanlänkade likt kedjor.  

3.1.3 Interaktionsritualer som en spegling av samhället 
Interaktionsritualer kan hjälpa till att analysera kulturella övertygelser och beteendemönster, i 

och med att interaktionsritualer är ett begrepp som kopplar övergripande strukturer till 

samspelet mellan enskilda människor. Collins vill med teorin om interaktionsritualer visa på att 

det finns strukturer även på mikronivå, och att dessa kedjor av interaktionsritualer tillsammans 

bildar strukturer på makronivå (Heidegren & Wästerfors 2008:212).  

Att studera något utifrån teorin om interaktionsritualer gör att vi kan titta närmare på en specifik 

situation som kan säga något mer om samhället i stort. Tanken med denna undersökning är att 

använda det interaktionsritualistiska perspektivet till att öppna upp förståelsen för 

dryckesspelen i en samhällelig kontext. Vad är det för slags emotionell energi som står på spel? 

Vart ligger det gemensamma fokuset? Vilka drag i samhället kan ses i den här ”ritualen”?  

3.1.4 Styrkan i interaktionsritualer 

För att få en djupare förståelse för vad ritualerna gör, ges här ett exempel på hur det teoretiska 

perspektivet kan visa på kraften som kan skapas i och med en interaktionsritual. En studie som 

gjordes efter jordbävningarna på Nya Zeeland 2010 och 2011, använde sig av Collins 

interaktionsritualistiska perspektiv för att analysera hur en student, Sam Johnson, lyckades 

skapa ett stort engagemang bland andra studenter för att hjälpa behövande efter det inträffade 

(Lewis, 2013:811). Studien vill belysa socialt entreprenörskap och dess effekter, som i detta 
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fall blev stora och omtalade. Johnson samlade ihop studenter som var villiga att hjälpa till och 

tillsammans bildade de ”Student Volunteer Army”. Studien av gruppens samarbete visar hur 

Collins interaktionsritualistiska perspektiv kan hjälpa oss att förstå hur människor samlas och 

interagerar med ett gemensamt fokus, - och vad den emotionella energin som uppstår kan leda 

vidare till. Denna studien påpekar hur de små händelserna på mikronivå kan göra stora 

skillnader på makronivå. Även om deltagarnas sinnesstämning kantades av stress och trauma 

från jordbävningen och att se omgivningen ta skada, så var det samtidigt det som gav dem 

motivation till att göra en insats, vilket var deras gemensamma fokus. Känslan av att kunna 

göra en skillnad och hjälpa, samtidigt som att känna en gemenskap där det även finns utrymme 

att släppa ut den stress de själva bar på, genererade en positiv emotionell energi. De emblem 

som fick ett symboliskt värde för gruppen var bland annat Johnsons ledarskap, deras logotyp, 

som bland annat trycktes på tröjor som de bar, och Facebooksidan som fungerade som plattform 

förkommunikation och organiserande (ibid:823f). Den emotionella energin som skapades höll 

dem samman och fick dem att arbeta tillsammans mot ett mål, men spillde även över energi till 

andra som ville ta del i hjälparbetet och delta. I och med Johnsons projekt och engagemang så 

spred sig en drivkraft och tro på att ”tillsammans är vi starka” (ibid:822). 

Den rituella kraften skapar alltså en stark känsla som både påverkar individen och de 

runtomkring. Ett något annorlunda perspektiv på ritual, som Collins tagit utgångspunkt i, är 

Émile Durkheims, vars definition utgår från religion. Enligt Durkheim så är religion en 

organiserad gemenskap som bygger på en delad tro på en gällande kraft i samhället 

(Guneriussen, 2013:100). Ritualerna har som uppgift att påminna de troende om de speciella 

tillfällena där de hyllar sina symboler (objekt som blir ett gemensamt meningsuttryck för det 

heliga) och är i Durkheims förstånd religionens praktiska dimension. Det är genom ritualerna 

som tilltron till de religiösa idéerna upprätthålls, genom att aktörerna känner sig stärkta av 

deltagandet (ibid.:101). Oavsett religionens trosinnehåll, som Durkheim menar förändras över 

tid, så kommer samhället fortsätta vara som en moralisk kraft över individerna som genererar 

nya religioner innebärandes nya ritualer och symboler. Enligt min förståelse går Collins 

användning av ritualbegreppet längre ifrån en religiös och mer in i en vardaglig situation, men 

behåller liksom Durkheim synen på ritualer som en ett sätt att stärka människors gemenskap.  

 

3.2 Sociologisk ambivalens 
Vidare använder jag mig av Mertons begrepp sociologisk ambivalens för att analysera utsagorna 

i intervjuerna. Till skillnad från psykologisk ambivalens, som sätter individens motstridiga 
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känslor i fokus, så visar sociologisk ambivalens på motstridigheter i samhällets normer och 

sociala statusar. Att använda sig av begreppet blir ett sätt att se på sociala konsekvenser av 

sociala strukturer (Merton, 1976:6). Här flyttas också fokus från individen, i linje med Collins 

som menar att vi i interaktionssituationerna kan skönja samhällets strömningar. Begreppet 

sociologisk ambivalens lägger vikten på vilka socialt skapta normer och roller som påverkar 

vårt beteende och tankar i specifika situationer (Jörnesten, 2008:15). Med norm menas här 

socialt skapade regler som påverkar individen och kan förklara att man agerar på ett visst sätt 

eller avstår från vissa beteenden. Och med roll syftas det på socialt skapade roller som 

människor förväntas agera enligt (ibid.:16). Det kan exempelvis handla om en läkare som i sin 

yrkesroll å ena sidan förväntas förhålla sig neutral och professionellt till sina patienter, men å 

andra sidan vara personlig och visa empati, två roller som kan krocka och orsaka ambivalens 

för läkaren. Motstridiga normer kan påverka personer att ha en tvetydig inställning eller 

förhållningssätt till exempelvis en aktivitet såsom dryckesspel. När man ser till sociologisk 

ambivalens riktas fokuset på den sociala strukturen. Personer upplever eller uttrycker 

ambivalensen på grund av att sociala normer genomsyrar roller och sociala statusar, inte på 

grund av deras personlighet (Merton, 1976:8). 

Sociologisk ambivalens visar sig ofta på två olika sätt. Den kan antingen uttryckas tydligt av en 

person som explicit beskriver olika känslor inför samma objekt. Eller så kan ambivalensen vara 

mer dold och implicit, där den tolkas fram genom analysen (ibid.:19). Det är intressant att se 

hur intervjupersonerna i denna studie förhåller sig till samhällets normer och vilka roller de vill 

identifiera sig med. Blicken lyfts till de samhälleliga normer som kan vara med att påverka den 

ambivalens som exempelvis kan finnas kring användningen av alkohol. 
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4. Metod  

4.1 Den kvalitativa intervjun  
För att samla in data som kan ge svar på frågeställningarna valde jag att använda mig av enskilda 

intervjuer. Då huvudmålet med denna undersökning är att skapa förståelse för sociala 

situationer från ”insidan”, användes kvalitativa intervjuer för att lyssna till deltagarnas egna 

upplevelser och för att ge utrymme till nyanser och historier. Intervjuerna har hjälpt till att fånga 

en djup bild av intervjupersonernas upplevelser av dryckesspel, där även detaljerna träder fram. 

Intervjusituationen erbjuder en sfär där respondenten kan uttrycka sig med egna ord och därmed 

presentera sin egen uppfattning och upplevelser (Packer, 2011:43).   

Förutom att sätta mig in i ämnet och läsa på om tidigare forskning inom området så har 

engagemanget för studien också inneburit att vara fullständigt närvarande i intervjusituationen 

(Charmaz 2004:981). Jag försökte att vara så öppen och uppmärksam som möjligt under hela 

samtalet; jag lade märke till vad som sägs, men också till hur det sades och i vilken situation 

uttalandet uppstod. Mening är kontextuellt bundet och skapat i intervjuinteraktionen. Mer om 

detta skriver jag i avsnittet Analysmetod.   

4.1.1 Urval  
Till denna undersökning där avsikten är att skapa förståelse kring dryckesspel, har jag valt att 

samla in data från studenter, då de är en grupp som har pekats ut som stora konsumenter av 

alkohol (IQ, 2017). Dessutom kan studenter röra sig i en miljö med många aktiviteter där 

förfester och dryckesspel kan vara vanligt förekommande, såsom mottagningar, studentpubar, 

olika fester och sittningar.   

De intervjuade personerna är studenter i 20-30års åldern, som själva upplevt situationer där 

dryckesspel försiggått. Kontakten till informanterna skapades via ett så kallat snöbollsurval. Jag 

gick ut med en förfrågan till mina bekanta för att få tag på personer i deras omgivning som 

skulle kunna passa in i målgruppen. Jag la inte vikt vid intervjupersonernas utbildning eller kön 

vid urvalet, då dessa aspekter inte var i fokus i denna studie.   

Fem personer som har deltagit i dryckesspel rekryterades för att delta i studien. Dessa personer 

kommer senare presenteras i avsnittet Presentation av empiri och intervjusituation.   

4.1.2 Intervjuguide  
Intervjuerna utfördes med stöd av en semistrukturerad intervjuguide (Se Bilaga 2). 

Intervjuguiden utgjordes av några övergripande teman som var viktiga för mig att förhålla mig 

till och beröra under intervjun, medan de specifika frågorna formades utefter hur 
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intervjusituationen fortlöpt. På detta sätt fick intervjupersonerna utrymme för egna svar och 

kunde själva vara med och påverka intervjuns förlopp (Packer 2011:43). Frågorna och temana 

i intervjuguiden var utarbetade för att motsvara studiens syfte; målet med intervjuerna var att 

fånga in erfarenheter av dryckesspel och beskrivningar av vad spelen betyder för studenterna. 

Intervjuguiden bidrog därmed till att ta reda på hur dryckesspel upplevdes och presenterades av 

intervjupersonen (Denzin 2002:350).  

För att formulera frågor inspirerades jag av tidigare forskning som indikerade hur relevanta 

frågor inom ämnet kan ställas. Under utformandet av intervjuguiden övervägde jag noga ordval; 

målet var att ställa så öppna frågor som möjligt som kunde uppmuntra intervjupersonen att själv 

beskriva sina upplevelser. Fokus låg på att fråga hur hellre än varför, för att skapa utrymme för 

personerna att friare tala om deras upplevelser. Jag ville undvika att respondenterna skulle 

känna sig ifrågasatt eller att de skulle känna ett behov att förklara sig (Denzin 2002:350f).   

Några dagar innan de riktiga intervjuerna utfördes, genomförde jag en pilotintervju för att testa 

frågorna och hur de mottogs av intervjupersonen. Därefter och preciserade jag formuleringarna 

utefter vilka frågor som verkade vara av störst vikt för att ge svar till mina frågeställningar.  

4.2 Presentation av empiri och intervjusituation  
De intervjuade har i min undersökning fått kodnamnen Tobias, Robert, Patrik, Emil och Martin. 

Fyra av dem är i början/mitten av 20-årsåldern och en i övre 30-årsåldern. De har alla 

erfarenheter av dryckesspel och studentlivet.  

I intervjuerna var intervjuare och intervjuperson placerade mot varandra, på var sin sida av ett 

bord, i fyra av fallen i en delvis lite skramlig miljö med människor som passerade lite nu och 

då, men samtidigt rätt avgränsat på så sätt att vi satt i soffor som skärmade av. Den femte 

intervjun utfördes i vardagsrummet hemma hos personen som blev intervjuad.   

Jag var inte nära bekant med någon av intervjupersonerna, men hade träffat två av dem innan 

vid enstaka tillfällen. Stämningen genom intervjuerna var generellt god och lättsam, något mer 

avspänt och skämtsam stämning med de två som jag träffat tidigare. I och med att även jag är 

student och i liknande ålder som flera av intervjupersonerna så skapades en känsla av att vi ”var 

på samma sida” och hade förståelse för varandra. I och med det blev maktförhållandena delvis 

balanserade, då jag som forskare även var i samma situation som dem. Under intervjun med 

den äldste respondenten, upplevde jag däremot en något annorlunda situation, eftersom 

åldersskillnaden gjorde att vi inte hade tillgång till lika liknande perspektiv. Där fick jag som 
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forskare en lite mer undergiven roll, på grund av åldersskillnaden och på grund av att han hunnit 

uppleva studielivet under två perioder i hans liv.   

4.2.1 Rollfördelning och maktförhållanden  
Under planeringen och genomförande av intervjuerna reflekterade jag över de 

maktförhållanden som kan uppstå i intervjusituationen och hur jag bäst kunde förhålla mig till 

dessa. Jag ville uppmuntra ett så behagligt samtal som möjligt och var även medveten över 

maktförhållandena. I och med att intervjusituationen bygger på ramarna där informanten svarar 

på frågorna som intervjuaren bestämmer, så ligger det redan en asymmetri i maktbalansen 

(Packer 2011:48). Forskarens status bidrar ytterligare till detta, och även det faktum att samtalet 

spelas in och ska användas till en undersökning (ibid.:50). Samtidigt har intervjupersonerna fått 

rollen som ”experter” i och med att de sitter på informationen jag vill åt.   

Förhållandet i intervjun blir också speciellt jämfört med ett vardagligt samtal, i och med att jag 

som forskare behövde inta en dubbelsidig attityd gentemot informantens uttalanden. Dels ville 

jag skapa en öppenhet, och lyssnande försiktigt för att välkomna svaren och skapa tilltro; 

respondentens uttalanden togs. Men samtidigt var jag medveten om vikten av att förhålla mig 

aningen kritiskt till berättelserna, och jag var beredd på att återkomma till vissa uttalanden för 

att locka fram mer precisa och fördjupade svar (Packer 2011:49).   

Även om jag höll en professionell fasad i intervjuerna, behöll vi en avslappnad och vardaglig 

ton i samtalet. Ämnet bjöd in till en del mindre diskussioner genom en blandning av 

igenkännande eller ifrågasättande från bägge parter.   

4.3 Etik och hantering av empiri  
I samband med rekrytering av respondenter, blev intervjupersonerna informerade om studiens 

syfte att undersöka dryckesspel bland studenter. Samtliga gav ett informerat samtycke till att 

delta. Innan intervjuerna började gjorde jag intervjupersonerna uppmärksamma på att de hade 

rätt att avbryta intervjun när de ville, att insamlad data skulle behandlas med försiktighet och 

endast användas till forskningsändamål, och att namn och utmärkande beskrivningar skulle 

bytas ut för att inte avslöja respondenternas identitet (Vetenskapsrådet, 2002:7ff).   

I och med att det kan finnas olika syn kring studenters alkoholbeteende så var jag försiktig med 

att svara med starka reaktioner eller åsikter på det som kom fram under intervjuerna. Detta för 

att skapa ett rum där intervjupersonerna kände att de kunde prata om, och berätta, vad som helst, 

vare sig det skulle handla om mycket intensivt eller minimalt drickande med följande 

upplevelser och händelser.   
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I slutet av intervjuerna avrundade jag genom att ge deltagarna möjlighet att uttrycka sig om 

förloppet, hur de tyckte att intervjusituationen var och om det var något mer de ville tillägga. 

På detta sätt kunde jag försäkra mig själv om att jag lämnade personerna med en god känsla.   

Transkriberingsarbetet (se transkriptionsnyckel, Bilaga 1), kodningen och analysen utfördes 

med stor noggrannhet för att se till att intervjupersonerna blev korrekt citerade och datan blev 

hanterad på ett neutralt sätt. Dock vill jag understryka att det är min tolkning och inte 

respondenternas ”sanning” som framkommer i analysen.   

4.4 Analysmetod  
I denna undersökning har jag tillämpat ett interaktionistiskt förhållningssätt i analysen; 

meningsskapande är situationsbundet, något som uppstår i stunden i förhållande till 

omgivningen. Den mening som uppstår i undersökningen är därmed kopplat till den specifika 

intervjusituationen. Detta är ett lämpligt sätt att analysera interaktionsritualer; även Collins hade 

ett fokus på specifika situationer och det som skapas i interaktioner. Värt att nämna dock är, att 

jag på grund av urvalet av intervjupersoner, arbetat med empiri som inte behandlar en och 

samma dryckesspelssituation, utan min empiri inkluderar flera olika situationer och olika 

dryckesspel. Därmed fokuserar analysen inte på en specifik situation där flera intervjupersoner 

deltagit. Min analys av dryckesspelen som interaktionsritual hamnar snarare på en nivå där 

spelen analyseras som ett socialt fenomen. Utsagorna tolkas i förhållande till 

intervjupersonernas framställning av upplevelser av spelen (Järvinen, 2005:32). Individernas 

egna rapporterade uppfattningar och upplevelser av det sociala fenomenet dryckesspel sätts 

ihop för att bilda ett interaktionsritualistiskt perspektiv.  

Under analysen har jag dels tittat på innehållet, alltså vad som sades, men även formen, det vill 

säga hur det blev sagt, med hänsyn till hur frågorna formulerades. Inom interaktionism ser man 

också till funktioner, vad uttalandena egentligen tyder på och vad de bidrar med. I analysen togs 

det också hänsyn till kontexten som intervjupersonen befann sig i, i själva intervjusituationen, 

men också i ett bredare samhälleligt perspektiv. Detta kan exempelvis ses i hur intervjupersonen 

benämner och positionerar sig i förhållande till andra sociala grupper eller yttre ”sanningar” 

(Järvinen, 2005:40). 

Intervjuerna transkriberades och därefter bearbetades intervjudatan i flera varv, för att 

identifiera relevanta analytiska teman. Arbetssättet kan beskrivas som både deduktivt och 

induktivt, och en växelverkan mellan teori och empiri. Från början gjordes markeringar och 

kommentarer på delar av intervjumaterialet som verkade vara meningsbärande för studien. 
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Dessa markeringar fördes sedan in i ett kodningsschema för att kategorisera citaten med hjälp 

av en teoretisk blick (se exempel nedan). Jag har strävat efter att vara öppen för det oväntade 

och låtit materialet tala; teman har vuxit fram ur materialet. Samtidigt har studiens syfte och 

frågeställningar genomsyrat arbetet och lett blicken, på samma sätt som att teori och tidigare 

forskning funnits i bakhuvudet under analysarbetet. 

Exempel på kodning: 

Citat Kod Kategori Källa  
Om man använder det med nya 
människor eller olika 
umgängeskretsar, då blir det väl 
mer som en isbrytare kanske. Att 
det blir lite enklare snack. 

Användningsområde 

för spelen – Isbrytare 

Underlättar socialt 

Emotionell 

energi 

Tobias:321 

 

Det var många som inte drack. 
Och, jamen jag tror det fanns en 
nykter fadder i varje grupp också. 
Jamen typ visar att det var okej 
typ. Så ja...  

Behandling av 

nykterhet under 

inspark.  

”är okej” att INTE 

dricka.  

Alkoholnorm Robert:422 

 

det hade varit roligare [tryck] om 
han hade halverat drickandet 
kanske, och slängt in lite roligare 
grejer [intervjuare skrattar].  

Bra: mindre 

drickande, mer 

”roliga grejer”.  

Lyckad vs. 

misslyckad 

ritual 

Patrik:664 
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5. Analys 

I detta kapitel redogörs först hur ett dryckesspel kan ses som en interaktionsritual. Sedan 

analyseras hur interaktionsritualen upplevs individerna av individerna, där fokus ligger på den 

emotionella energin, på hur individerna hyllar sina symboler och på vad som händer när 

interaktionsritualen bryts.  

5.1 Dryckesspel som interaktionsritual 
Deltagarna i ett dryckesspel är fysiskt närvarande på ett och samma ställe och det finns en 

avgränsning till de som inte deltar i spelet, antingen genom att de inte befinner sig på samma 

plats eller för att de inte är ”med i leken”. Vidare delar deltagarna ett gemensamt fokus på 

aktiviteten dryckesspel. Under spelets gång skapas en positiv känsla hos deltagarna som ger 

upphov till att interaktionsritualen upprepas vid flera tillfällen.  

I intervjuerna beskrivs dryckesspelen som något som kan vara planerat, men som oftast sker 

spontant under exempelvis en festkväll. Intervjupersonerna ger olika berättelser om hur 

dryckesspelen kan uppstå i olika situationer, i olika typer av grupper (klasskamrater, 

barndomsvänner eller andra bekanta), och hur olika typer av utformning på spelen fyller olika 

syften för de spelande. Med andra ord kan detaljerna i interaktionsritualen se olika ut. 

Interaktionsritualen startar genom att någon föreslår att spela ett dryckesspel, och oftast bemöts 

det med glädje och iver av de andra på festen.  

Efter bearbetning av empirin har jag identifierat några områden som jag uppfattar att deltagarna 

ser som bärande element för en ”lyckad” interaktionsritual som är värd att upprepas. Det 

handlar dels om gemenskapen, aktiveten som sådan, den sociala funktionen och sist men inte 

minst spelreglerna som till viss del styr alkoholkonsumtionen. I följande avsnitt kommer dessa 

resonemang att fördjupas med hjälp av citat från intervjuerna.  

5.2 Spelens bidrag till deltagarna 
Vi ska nu gå djupare in i vad som händer i dryckesspelen som interaktionsritual, se vad det är 

för emotionell energi som skapas och vilka symboler som dyrkas under spelens gång.  

5.2.1 ”Det är en smidig lösning”  
Vi börjar med ett citat från en av intervjupersonerna som beskriver hur han ser på spelens roll: 

(…) Och det jag upplever, tror jag, som dryckesspel... Det är, största rollen som dryckesspel gör, 

det är att det underlättar för folk att umgås och det går ju inte ut på att man ska bli full. Det är 

verkligen, eller det har egentligen inte så mycket med saken att göra. Men det gör att det blir 

lättare för åtta personer som inte känner varandra så himla bra kanske, att sitta intill varann. Det 

är mycket jobbigare för folk om det inte [tryck] finns nån aktivitet, som man kan... Alltså det är 
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ju mycket mer intimare och personligare kanske, om jag sitter här med nån som jag inte känner 

så bra och så ska vi prata [tryck] med varandra, jämfört med att vi hade kunnat kolla på nått 

kortspel eller nått såntdära. Ändå prata lite, men att där, dryckesspelet det underlättar ju det 

sociala mellan folk. (Patrik:244) 

Här poängterar Patrik att spelen inte har så mycket med alkoholkonsumtion att göra. Han påstår 

att huvudsyftet med att spela är för att underlätta det sociala, att kunna samtala kring spelet och 

på så sätt undvika den obekväma stämningen som annars kan uppstå i mötet med nya 

människor.  

Efter detta ifrågasätter jag i intervjun vad alkoholen då har för roll i dryckesspelen; skulle det 

gå lika bra att spela ett helt annat spel som inte innebär att man ska dricka, om spelet ändå 

handlar om sammanhållningen? Då enkla svaret blir då: ”Man dricker ju för att man vill bli 

full” (Patrik:260). Resonemanget fortsätter då om att det därför skulle vara fullt möjligt att 

istället för att just spela ett dryckesspel, kunna dricka alkoholen som en aktivitet för sig, medan 

man ägnade sig åt en annan typ av aktivitet för umgängets skull. Patriks uttalande skulle vid 

fösta anblick kunna tolkas som att själva dryckesspelen egentligen inte har så mycket med 

alkoholen att göra. Att alkoholen inte är så viktig för att upprätthålla stämningen på festen, utan 

det snarare är spelet, aktiviteten i sig, som ger det roliga, liksom de andra intervjupersonerna 

också har gett antydningar om. Denna uppfattning kommer diskuteras vidare igenom analysen. 

En annan intervjuperson är inne på samma raka spår som Patrik när det kommer till vad 

dryckesspelen ger. Martin säger: 

(…) Som jag ser på dryckeslekar, så använder man dom för att slippa prata, och bli full, typ. 

(Martin:256)  

Här ser vi igen dryckesspelets två sidor som spelen bidrar med. När deltagarna är med i spelet 

finns ett gemensamt fokus på själva aktiviteten, vilket kan leda till ett naturligt samtal, eller till 

att man helt enkelt slipper prata för att man utför en aktivitet istället. Samtidigt innehåller spelet 

vissa moment som medför förtäring av alkohol. Om vi återvänder till Patriks resonemang om 

hur drycken och spelet slås ihop, kan vi se det som att dryckesspelet, som innebär en lekaktivitet 

och samtidigt driver på intaget av alkohol, helt enkelt är en ”smidig lösning” som uppfyller 

kvällens syfte (Patrik:292) med berusning, samtidigt som det ger möjlighet för umgänge. Spelet 

löser därmed den möjligt obekväma situationen som kan uppstå i kontakt med nya människor, 

och försäkrar också att behovet av alkoholintag blir uppfyllt.  
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5.2.2 En rolig aktivitet som ger positiv energi 
Även om intervjupersonerna uttryckte att spelen inte är någon huvudaktivitet under kvällen, så 

fungerar spelen som ett kitt för att väva samman gruppen och skapa god stämning. 

Dryckesspelen kan beskrivas fylla ett syfte i att ”få igång folk” (Emil:288) på festen. I intervjun 

med Emil resonerades det kring hur själva spelet hängde ihop med drycken alkohol. När 

respondenten fick frågan om när dryckesspelen används, blev svaret att det känns som en typisk 

”förfestgrej”, och på frågan om varför just förfesten så svarade Emil ”För att… folk ska bli lite 

berusade” (Emil:161). Sedan fortsätter han: 

Jag tänker mig att det finns ju en uppfattning om att man har roligare när man är lite berusad. 

Ehm, och utifrån det så tänker jag mig att, då vill folk gärna, typ spela nå, eller göra nått spel 

liksom för att. Dels för att folk tycker att det är kul att liksom tävla, och man... sådär. Men också 

att man blir berusad. Och det är väldigt lätt att vara en del av nånting. Det behöver liksom inte 

bli stelt eller, såhär alla kan delta utan att, aa, man är olika eller man kanske har svårt för att sitta 

och då sitta och prata två personer, eller man. Men det är som det, alla kan vara med på det typ. 

(Emil:163) 

Här ser vi igen att glädjen i spelet till stor del sägs handla om en slags värme, trygghet och 

gemenskap, enligt respondenten. Emil lägger stor vikt vid att alla kan delta utan att det känns 

stelt, och att dryckesspelet blir en naturlig samlingpunkt, eftersom att man ändå har till syfte att 

bli berusad under en förfest. Dessutom poängterar Emil flera gånger under intervjun att 

aktiviteten i sig är rolig, att spelet kickar igång tävlingsinstinkten. Martin är också inne på 

samma sak och beskriver att ”Det är ju kul, alltså det är alltid kul med lekar liksom, för man får 

ju skratta” (Martin:282). På liknande sätt förklarar Robert vad som gör honom taggad på spelen: 

”(…) att stämningen blir så bra typ. Att, jamen typ att alla ska bli glada och, få lite fart typ” 

(Robert:289).  

Med Collins interaktionsritualistiska perspektiv kan dessa uttalanden ses som ett uttryck för den 

positiva emotionella energin som skapas under spelen och som deltagarna delar. Ritualen för 

dem samman kring det gemensamma fokuset på glädje och lek. Emil uttrycker det så här: 

Men... man samlas liksom runt nånting. Och det tänker jag mig är jättestarkt, inte bara runt 

alkohol typ, utan allt möjligt. Att man, ehh, ja, att det är en grej att samlas kring, liksom. 

Framförallt. (Emil:255) 

Detta resonemang är det som främst har genomsyrat intervjuerna; utsagor om det roliga med 

att spela ett spel, att ha en aktivitet som gör det lättare att umgås med personerna på festen, att 

ha något att prata om i en situation som annars kan upplevas som stel. Spelet fungerar kort sagt 

som en ”isbrytare” (Tobias:321) som en av intervjupersonerna beskriver det. Ritualen erbjuder 
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en samlingspunkt i form av ett spel, en aktivitet där tävlingsmomentet blir en samlande kraft 

och en symbol för gemenskap som är lätt att ta del av.  

5.3 Ritualens uttalade och outtalade regler 
Av intervjupersonernas utsagor kan det alltså tolkas som att själva drickandet av alkohol 

egentligen inte är det centrala för en god stämning på förfesten, utan det viktigaste som spelet 

bidrar med är en samlingspunkt där personerna kan socialisera. Men eftersom att det är just ett 

dryckesspel som man valt att spela så är trots allt drycken en del av det, oavsett vilken dryck 

det är och hur mycket som dricks av den. Vi ska nu gå vidare med att se vad det är för regler 

som ska följas för att det ska bli en lyckad ritual, och hur viktig själva alkoholen är?  

Som tidigare nämnts finns det olika spel med olika tillvägagångssätt, regler och syften. 

Gemensamt kan de beskrivas som att spelen oftast ska utmynna i en vinnare och en förlorare 

genom olika moment som exempelvis kan innehålla utdelning av klunkar på grund av vissa 

regler. Ett exempel skulle vara att man måste dricka ett visst antal klunkar ifall du lyfter ett rött 

spelkort, eller tömma vätskan i glaset om motståndaren prickat den med en pingisboll. Det finns 

alltså en uppsättning med regler för varje spel som styr deltagarnas agerande. Vi kommer nu gå 

djupare in i vad dessa regler betyder för spelarna. Hur påverkas spelarna av ritualernas regler?  

5.3.1 Att avsäga sig ansvaret 
Under intervjun med Martin, där han beskrev den smidiga kombinationen med att spelen var 

roliga och att man samtidigt fick dricka alkohol som en förberedelse innan man drar ut till 

huvudaktiviteten, ställdes frågan om spelen alltså var till för att ”bygga” (i anseendet att fylla 

upp med alkohol för att uppnå en berusande effekt). Martin svarade då: ”Mm, lite grann att 

man ska, få tillfälle att hinka i sig” (Martin:286). Uttalandet kan förstås som att spelen både 

kan leda till intag av en stor mängd alkohol, men även att man ”får tillfälle” att dricka, alltså att 

spelen öppnar upp för en möjlighet som inte alltid annars ses som legitimt beteende. När han 

sen fick frågan om hur förfesten skulle se ut om man var där för att bli full, men inte spelade 

dryckesspel, fortsätter samtalet: 

M: Då tänker jag att det kanske inte skulle vara så stor skillnad annat än att dom som vill bli 

jättefulla, inte riktigt har nån ursäkt att bli det. 

I: Mhm? Kan de inte bara dricka då?  

M: Jo, men då blir det lite stigma åt att "fan vad mycket du dricker, utan anledning"-hållet.  

I: Tänker man inte på det när man spelar, tycker du? 
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M: Nej, men då är det ju spelet som bestämmer hur mycket du dricker, tänker jag. Och att man 

då, såhära "Åh nej, nu fick jag svepa. OJ". Det var ironiskt alltså [intervjuare och intervjuperson 

skrattar]. (Martin:293) 

I detta meningsutbyte framkommer det att spelens regler skapar utrymme och liksom blir en 

täckmantel för att legitimt ”få” dricka alkohol. Martin har annars en uppfattning om att det ur 

hälsosynpunkt inte är bra att dricka ”för mycket”, något som kan påpekas eller pratas om av 

andra. Men i och med att alkoholkonsumtionen blir en del av spelets regler så kan deltagandet 

innebära en anledning till att få ”hinka i sig” utan att man behöver vara rädd att bli ifrågasatt. 

Genom att delta i spelet kan deltagaren på så sätt frånsäga sig ansvaret för mängden av alkohol 

som förtärs och speldeltagaren behöver därmed inte ta ansvar för de eventuellt negativa 

konsekvenserna av drickandet. Ritualens regler blir på så sätt en symbol för att gemensamt 

kunna ta del av en fylla utan dåligt samvete från upplevelsen av samhällets dömande blick.   

5.3.2 Alkohol som insats 
Trots att intervjupersonerna först inte ville ge alkoholen en central roll i interaktionsritualen 

dryckesspel, så kommer det senare fram att den kan ge spelen en annan dimension. Genom ett 

citat från intervjun med Patrik får vi en känsla för vad han menar att alkoholen tillför i spelen: 

Men alltså spel blir ju intressantare och roligare om det är lite insats. Alltså nån kan förlora, nån 

kan vinna. Och då, när folk har alkohol framför sig så finns det ju nått att satsa. (Patrik:302)  

Han menar alltså att alkoholen fungerar som en ”insats” i spelen, något som gör att spelet blir 

intressantare då deltagandet får konsekvenser och gör att man kan utpeka en vinnare och 

förlorare. Han jämför senare med att spela med pengar, en annan insats som gör spel mer 

spännande, men han menar att man på en förfest inte vill vara så seriös. Alkoholen blir därmed 

en lagom allvarlig insats. Den bidrar med en konsekvens i form av att du utsätter din kropp för 

alkoholens påverkan, men samtidigt är det inte så mycket som står på spel, eftersom de flesta, 

enligt Patriks mening, ändå inte dricker mer än de tänkt sig under kvällen, bara för att de är med 

i ett spel.  

5.3.3 Delta på lika villkor 
Vikten av att hålla sig till spelets regler verkar vara något som har en svävande gräns. För 

samtidigt som ingen an intervjupersonerna tycker att någon ska pressa sig att dricka alkohol 

bara för att spelet säger det, så verkar det vara en förutsättning att det trots allt ska vara alkohol 

som dricks under spelen, och inte vilken annan dryck som helst. Detta kan förstås utifrån 

resonemanget om alkohol som en insats, där det följaktligen kan bli ett problem om vissa deltar 

utan att dricka alkohol. Som intervjupersonerna pratar om det så verkar det handlar om att delta 
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på ”lika villkor”. I intervjun med Emil har vi just diskuterat huruvida folk bryr sig om man är 

nykter på en fest eller inte. Han säger då såhär: 

E: Ehh, näe, jag tycker oftast inte att folk bryr sig så mycket. Det är liksom om [tryck] man ska 

spela, eller vara med i nåt sånt dryckesspel, då vore det typ orimligt att sitta och dricka vatten.  

I: Okej. Orimligt för dig eller för dem? 

E: Naah, kanske egentligen lite både och.  

I: Okej, fast, varför då? 

E: Nae, för att det är liksom en del av, av spelet. Att man ska bli berusad. Tänker jag mig. Ehm... 

Eller jag tänker, jag tänker att det är den allmänna uppfattningen. Sen tycker jag, jag tycker alltid 

att det är kul att spela spel ändå. Eh men... Ja. Nejmen jag tänker mig att, [p] aa, vara med på lika 

villkor typ. Eller såhär, samma... Förstår du vad jag menar? (Emil:121) 

Här säger Emil att det att dricka alkohol går hand i hand med att delta i spelsituationen, eller 

som han uttrycker det, det är ”orimligt” att dricka något alkoholfritt som en del av spelet. 

Respondenten påstår att insatsen i spelet blir ojämn om vissa deltar med alkohol och andra inte. 

I intervjun med Martin resoneras det kring att alkoholens roll i spelen har olika betydelse 

beroende på vilket typ av spel det är, och bland vilka slags människor. Han ger ett exempel på 

hur det skulle kunna låta ifall man dricker alkoholfritt:  

Att det kan bli lite såhär "men vad då, ska du inte dricka alkohol? Ska du fuska?". Typ så. Att 

det är lättare. Och mindre bestraffning att dricka nått alkoholfritt. (Martin:490) 

I vissa fall kan det alltså ses som ett ”fusk” att inte dricka alkohol, vilket går i linje med Emils 

resonemang om att delta på lika villkor. Samtidigt så menar Emil själv att han nog inte skulle 

bry sig så mycket om någon annan deltagare drack vatten, och återgår till huvudsyftet med 

leken som alltså handlar om att ha kul i en gemenskap. Här uttrycks en form av ambivalens, där 

spelens regler är viktiga för att ritualen ska gå rätt till, men samtidigt så menar 

intervjupersonerna att det inte spelar så stor roll.  

På samma vis uttrycker även Martin en ambivalens omkring alkoholens relevans för spelens 

regler. Han berättar om ett dryckesspel som kallas ”Eurovision shot contest” där man tar en 

liten mängd av en drink när landet man satsat på under musikunderhållningsprogrammet 

Eurovision Song Contest får ett visst antal poäng. Vi kom fram till att alkoholen i detta spel inte 

är en ”bestraffning” som i många andra spel, utan här intas alkoholen som en belöning när man 

gissat rätt. Det roliga i spelet blir då att se hur de som gissar rätt och får ”hinka i sig” kommer 

klara av att hantera mängden alkohol under spelets gång. Skulle spelarna här dricka något 

alkoholfritt istället så faller liksom det roliga. "(…) Grattis, du drack en liter mer Coca Cola än 

din motståndare." uttrycker Martin ironiskt för att markera att det utan alkoholen inte blir någon 
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insats i spelet, och att det därmed blir meningslöst att spela dryckesspel utan alkohol. Samtidigt, 

när vi diskuterade hur viktigt det är att följa reglerna i bemärkelsen att dricka upp tilldelade 

klunkar så menade han att det inte spelar så stor roll i de flesta lägen, och att man till exempel 

kan be om hjälp att dricka upp om man anser att det blir för mycket. Han blev då frågad: 

I: Okej, så det är liksom okej? Det är inte såhär "nu bryter du regler"? 

M: Nej så heligt är det inte, i dom sällskapen jag har varit. (Martin:373) 

Reglerna är alltså inte så ”heliga” att de behöver följas till punkt och pricka. Men enligt tidigare 

analys så verkar reglerna ändå spela en stor roll för att få spelet att fungera och bli meningsfullt 

för de invigda. Ifall reglerna inte följs faller ju syftet med att ha en aktivitet som styr drickandet, 

och då skulle drickandet lika gärna kunna ske på egen hand.  

5.3.4 De hemliga reglerna 
Resonemanget kring spelens regler känns igen även i de andra intervjuerna, att mängden av 

alkohol inte är viktig för spelets gång. Samtidigt pekas det på att det skulle vara ”orimligt” att 

delta genom att dricka vatten eller meningslöst att spela ett dryckesspel med Coca Cola som 

insats. Det verkar som att det, trots att spelen främst handlar om gemenskap och umgänge, finns 

en dold regel som säger att det måste vara just alkohol som används för att man ska ses som en 

legitim deltagare i ritualen.  

Om vi tittar tillbaka till Patriks uttalande om att intagandet av alkohol under kvällens gång inte 

påverkas särskilt mycket av spelens utfall, så justerades detta sedan. Han menade att vissa, 

främst yngre, som han menar är ”lite mer orutinerade i hur de borde lägga upp drickandet under 

kvällen” (Patrik:320), kan bli mer påverkade av alkoholen som förtärs under spelen. Hans 

argument bygger på att de som är lite mer riskbenägna och inte tänker lika mycket på 

konsekvenser, kanske häller i sig de klunkar som de blir tilldelade, även om det går emot hur 

mycket de tänkt dricka under kvällen. Själv anser han att det viktigaste är att man mår bra under 

spelets och kvällens gång, och vill man inte dricka alla klunkar som man blir tilldelad så gör 

man inte det, och det är ingen som ifrågasätter det bland dem han umgås med (Patrik:340). 

Tillsammans med Emils resonemang om att spelen är roliga även om man inte blir berusad, och 

Martins som menar att reglerna inte är så viktiga att följa till punkt och pricka, så kan 

intervjupersonernas uttalanden tolkas som att det finns ytterligare en ”hemlig regel”. Den utgår 

från den första dolda regeln om att alkohol ska användas för att ta del av ritualen, eftersom att 

det fungerar som din insats, men samtidigt innebär den andra dolda regeln att du förväntas 

behålla ett ”sunt förnuft” kring alkoholintaget och därmed bryta spelens explicita regler 
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angående intaget av mängden alkohol, för att visa att du är rutinerad och har koll på ditt 

drickande. Denna outtalade regeln verkar vara viktig för att visa på att du förstår vad spelet 

”egentligen” går ut på och därmed kunna delta i ritualens gemenskap. 

5.3.5 När ritualen bryts 
Även om spelet har ett fokus på gemenskap, att samlas kring något för att ha kul, så är det inte 

något som automatiskt inkluderar alla på festen. I och med att man startar igång aktiviteten 

dryckesspel, så skapas en gräns till de som inte deltar, eller de som deltar på ”fel sätt”. Hur 

tydlig denna gräns är kan både bero på vilket typ av människor som är inblandade och vilken 

typ av spel som spelas. Vissa spel går bra att ta del av som publik, genom att engagera sig i att 

heja fram en vinnare, medan vissa spel kan bli rätt uteslutande för de som inte deltar i ritualen. 

Om man inte vill dricka alkohol och därmed inte kan delta enligt spelets regler så berättar 

Robert att det kan se ut såhär:  

Ja, alltså det känns som att det blir en gruppering, såhär "Dom som inte dricker" och "Dom som 

dricker" typ. Och... Jamen senast, när testade jag senast [skrattar lite] jamen det var kanske, men 

förrförra helgen typ. Då körde vi såhär dryckesspel. Och så var det en tjej som inte ville vara 

med. Då såhär, alla satt såhär runt bordet, och hon satt sig i bakgrunden med mobilen typ. Så hon 

hamnade lite utanför. (Robert:151) 

Alkoholen blir en förutsättning för att kunna delta i ritualen och ta del av den energi som byggs 

upp under spelets gång. Gemenskapen bryts ifall man inte deltar i spelet på samma sätt. På 

liknande vis kan det förstås som att känslan av gemenskap försvinner när någon ”fuskar” genom 

att vara med i spelet men dricker alkoholfritt, eftersom att deltagarna då inte är med på samma 

premisser. Med Collins ritualperspektiv förstås detta genom distinktionen som finns mellan de 

som med i ritualen och de som är utanför. Ifall man inte vill vara med och hylla samma objekt, 

i det här fallet alkohol, så är man heller inte en del av gemenskapen i ritualen.   



28 

 

6. Slutsats 

Den här studien har gjorts för att undersöka dryckesspel som en interaktionsritual, för att skapa 

förståelse för det sociala fenomenet dryckesspel och vad det ger individerna som deltar i det. 

Med min teoretiska utgångspunkt i Collins interaktionsritualer har jag främst lagt fokus på att 

förstå vad som händer i spelen, vilka känslor som är i omlopp och som deltagarna skapar och 

tar med sig. De frågeställningar som sökte svar var för det första hur dryckesspel kunde förstås 

som en interaktionsritual, och för det andra vad interaktionsritualerna betyder för individerna. 

För att knyta an till den första frågeställningen så kan dryckesspelen förstås som en ritual som 

går ut på att har roligt tillsammans med andra. Spelet skapar en god energi när deltagarna slipper 

uppleva ett stelt samtal med någon de kanske inte känner så bra, utan istället får aktivera sig 

med ett gemensamt fokus på glädje och lek. Spelets regler bidrar till förtäring av alkohol, vilket 

blir en ”smidig lösning” där kvällens mål för berusning blir uppnått samtidigt som man ägnar 

sig åt en rolig aktivitet. Spelen fungerar därmed som en knytningspunkt där tävlingsmomenten 

blir en symbol för gemenskap, att få ta del av något tillsammans med andra.  

För att svara på den andra frågeställningen kan ritualbegreppet hjälpa oss att öppna upp för att 

se hur spelen fungerar och vilka aspekter som är viktiga för att vara en del av ritualen ”på 

riktigt”. Eftersom att det är just ett dryckesspel som har undersökts så har en stor del av 

resonemanget handlat om vilken dryck som ska intas och hur man förväntas förhålla sig till 

den. I och med detta har alkoholens roll satts på spel, då den av deltagarna både framhållits som 

något väldigt viktigt för att spelet ska fungera, samtidigt som den knappt verkar vara i fokus.  

För att ta del av en ”lyckad” spelritual, krävs det att man är införstådd i de två ”hemliga 

reglerna” som upptäckts genom intervjupersonernas utsagor. För det första så är det viktigt att 

spelarna deltar på ”lika villkor”, vilket innebär att man ska dricka alkohol. Detta är för att 

alkoholen har ett symboliskt värde som en insats i spelen, och om man deltar utan alkohol kan 

det ses som ”fusk”. Den andra hemliga regeln handlar om att man inte ska bli för berusad under 

spelens gång, som de ”unga” eller orutinerade. Denna regel handlar därmed om att bryta spelens 

explicita regler vid behov, för att visa att man är införstådd i vad spelen ”egentligen” handlar 

om, - att må bra och ha kul tillsammans. De som inte agerar utefter ritualens hemliga regler, 

och därmed inte är med till att hylla samma symboler som de invigda, kan då bli placerade 

utanför ritualens gemenskap. 

Genom den sociologiska ambivalens som uttrycks genom intervjuerna så kan vi se antydningar 

på samhälleliga normer och värderingar som påverkar deltagarnas syn på och förhållande till 
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spelen. Där ses både förväntningar om att alkoholen fungerar som en extra stämningsförhöjare, 

vilket skapar lust till spelen och berusningen som kan uppstå i dem. Samtidigt uppfattas alkohol 

som något skadligt som inte ska förtäras i för stora mängder. Men i spelen avlastas deltagarna 

delvis från den dömande blicken, eftersom alkoholen är en del av spelet och de behöver därmed 

inte på samma sätt stå till svars för mängden som förtärs. Reglerna blir därmed en symbol för 

att bidra till deras gemensamma, legitima fylla. Här skymtas dock en ambivalens igen, eftersom 

att det enligt den andra hemliga regeln inte längre blir lika legitimt att ”hinka i sig”. Det är 

fortfarande en poäng att vara på sin vakt när det gäller alkoholintaget, för att visa att man är 

rutinerad och förhåller sig till de dolda reglerna.    

Alla deltagare i denna studie är män, något jag inte lagt vikt vid under analysen eftersom att 

syftet med undersökningen var att med hjälp av studenters individuella utsagor undersöka 

dryckesfenomenet som en interaktionsritual, utan intresse att se till könstillhörighet. Däremot 

finns en medvetenhet kring att svaren på mina forskningsfrågor kunnat se annorlunda ut ifall 

det varit en mer jämn könsfördelning mellan intervjupersonerna eller att deltagarna uteslutande 

skulle bestått av kvinnor. Från intervjupersonerna i min studie har det framkommit uttalanden 

som pekar på att det finns en upplevelse av att de som män förväntas förhålla sig till alkohol på 

ett visst sätt eller att dryckesspelen är särskilt populära bland män eftersom att de, enligt en 

intervjupersons uppfattning, i större utsträckning har ett behov av en specifik aktivitet att samlas 

kring jämfört med kvinnor. Detta är något som väcker intressant för att i vidare forskning 

undersöka dryckesspel utifrån ett könsperspektiv.   

Avslutningsvis kan sägas att ritualbegreppet hjälper oss att förstå hur dryckesspelen fungerar 

som en samlingspunkt där vi enligt vissa explicita och dolda regler skapar en gemenskap som 

ger en god energi. Känslan som uppstår i deltagarna under en lyckad ritual gör spelen till en 

positiv upplevelse som önskas upprepas vid fler tillfällen för att upprätthålla gemenskapen. Om 

vi vänder på studiens syfte ser vi också vad denna undersökning av dryckesspel kan säga om 

ritualiserande. Som vi sett av intervjupersonerna så finns det en stor kraft i att ha ett gemensamt 

fokus som samlar och motiverar oss till aktiviteter som skapar glädje och sammanhållning. De 

återkommande ritualerna ger oss riktlinjer för hur vi ska socialisera tillsammans och bygga en 

gemensam mening till situationen vi befinner oss i, och hur den bidrar till en god känsla för oss. 

Ritualerna förstärker banden mellan deltagarna, samtidigt som de skapar en distans till de som 

är utanför och på så sätt bidrar de till att upprätthålla större och mindre grupper i samhället.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Transkriptionsnyckel 
• Överst på varje ny transkription anges intervjupersonens anonymiserade namn, 

information om när och vart intervjun blev utförd. 

• Den som talar anges endast med första bokstaven i det anonymiserade namnet, och 

intervjuaren anges som ”I”.  

• Transkriberingen innehåller linjenummer för att skapa överblick för läsaren. I uppsatsen 

refereras det till dessa i form av namnet på personen som blev intervjuad och vilket 

linjenummer. Exempel (Tobias:249). 

• Tidsmarkering ca var 5:e minut. 

• Allmän rättstavning 

• Uttalandena har skrivits ut som de låter, i talspråk. När den talande avbryter sig själv 

mitt i en mening eller ord, skrivs den del av ordet som hörs och blir sedan blir det 

avbrutet med ett komma (,). Därefter fortsätter personens uttalande.  

• För att inte störa intervjupersonens uttalanden har utskrift av intervjuarens aktiva 

lyssning och medhållande ”mm”, ”ahh” osv har reducerats där det inte anses ha så stor 

vikt.  

• Betoningar markeras antingen med efterföljt ”[tryck]” eller att ordet skrivs med stora 

bokstäver.  

• Kortare pauser skrivs ut som [p]. Vid längre pauser anges en kommentar, exempelvis 

[paus – intervjupersonen tänker efter].  

• På samma sätt har bemärkningar skrivits in för att förstå kontexten och vad som sker i 

situationen. Exempelvis [ljud från intervjupersonens telefon]. 

• Ljuduttryck skrivs exempelvis: [skrattar] 

• Om det inte gått att urskilja vad som blivit sagt har det beskrivits [ohörbart – (tidpunkt)]. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

- Spelas in – pga transkribering (skriva ner vartenda ord) – kunna citera rätt osv 

- Uppgifter blir anonymiserat – namn osv kodas om – kan inte känna igen vem som sagt 

vad.  

- Bara användas till denna undersökning 

- Du har rätt att bryta när du vill och är det frågor du inte har lust att svara på så är det 

bara att säga det.  

- …så själva syftet med undersökningen är liksom att få en djupare förståelse för 

fenomenet 

 

• Ålder 

• Vad studerar du?  

• Hur länge du varit i ”studentvärlden”?  

 

 

• Hur ofta dricker du alkohol 

o Dagar i veckan/månaden/år 

o Hur ofta dricker du mer än 5 drinkar/standardglas per tillfälle? 

 

Allmänt omkring alkoholanvändande 

• 3 ord du förknippar med alkohol 

• I vilka situationer använder du alkohol?  

• Hur är ditt förhållande till alkohol? Vad betyder alkohol för dig? Alkoholens plats i ditt 

liv? 

• Vad ser du för funktion av den? – Vad gör alkoholen och effekten av den? 

• Hur ofta är alkohol en del av en fest? 

• I ett övervägande om du ska dricka alkohol på en fest eller inte 

o Du har en fest inbokad.  

▪ Vad är det som påverkar ditt val om att dricka alkohol eller inte? 

 

Studenter 
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o Det finns en del undersökningar som tyder på att många studenter konsumerar 

mycket alkohol, ofta i en sådan mängd som anses som riskfyllt  

o Definitionen på riskfyllt/binge drinking  - Typ mer än 5 vs 4 drinkar/standardglas 

efter varandra. (för att bli onykter)  

 

- Är det något du känner igen dig i?  

- Varför tror du det är så? (Varför finns den här bilden om studenters drickande) 

• Vad är riskfyllt för dig?  

• Skulle du mena att du själv har ett riskfyllt användande av alkohol (drickande)?  

 

Dryckesspel 

• I vilka situationer används dryckesspel 

• Hur går det till  

o Hur sätter man igång ett spel 

o Hur väljer man ett spel 

• Vad handlar det om 

o Vad är de viktiga delarna för att det ska räknas som ett dryckesspel? 

• Vad är ett bra/dåligt dryckesspel? 

o Favoritspel? – Varför den bra? 

• Varför spelar man ett dryckesspel? Vad bidrar spelet med till stämningen? 

• Vad har alkohol för funktion i de här spelen? 

• Vad är dina upplevelser inför/kring de här spelen? 

• Att inte delta? 

- Hur går resonemanget i huvudet/bland kompisar? 

- Hur hanteras det när någon inte vill vara med? 

 

• En del spel, exempelvis beer-pong Hur känns det att dricka när det är en förlust – vad 

ger det för signaler? 

• Ser spelen olika ut i olika situationer?  

o Med olika människor? 
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▪ Eller har du olika inställning till spelandet beroende på i vilken 

situation du är med. (Ex, vännerna från förr, klassen).  

 

Insparken 

• Vad kände du inför den? 

o Förväntningar? 

• Hur gick den till? 

• Vad spelade alkohol för roll under din inspark? 

 

(Om du hade barn som skulle börja studera – finns det något du skulle vilja säga till dem för att 

liksom förbereda sig eller..?) – alternativ, om det känns givande.  

 

 

Är det något mer du tänkt på, som du känner inte fått komma fram i de andra frågorna? 

 

Hur känns det nu kring hela intervjusituationen och samtalet? 

 

 

- Kan du utveckla det? 

- Hur menar du då? 

- Kan du berätta lite mer om det? 

- Du säger… Vad menar du då?/Vad betyder det? 

- Hur känns det för dig? 

- Hur upplever du det?  

- Har du tänkt på det här? 

 

Olika spel: 

Beer-pong 

Flip-cup 

TV 

Kortlek 


