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Forord
Denne rapporten har en litt alternativ inngang til tematikken om studenter og alkohol.
Formålet har vært å se mer på alkoholens betydning og funksjon i et kulturelt
perspektiv, og mindre på antall enheter og liter konsumert alkohol blant studenter. Vi
har opplevd studentene ved Stavanger, fra StOr, fadderkomité, studentorganisasjoner,
nye og gamle studenter, som åpne, rause og inkluderende. Tusen takk for at dere har
bidratt med deres erfaringer og refleksjoner, og har latt oss få lov til å være med på
Fadderuken 2010. En spesiell takk til prosjektgruppen ”Studentkultur og alkohol”, med
representanter fra StOr og Samskipnaden, som har bidratt til utviklingen og
gjennomføringen av prosjektet som ligger bak denne rapporten. Vil vi også takke
Hildegunn Sagvaag og ALOR-gruppen ved KoRus Vest Stavanger for støtte og veiledning.
Silje Lill Rimstad, Anne Schanche Selbekk og Inger Eide Robertson
Stavanger, 14.juni 2011
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Sammendrag
Studenter og deres bruk av alkohol har vært gjenstand for en rekke undersøkelser, og
der resultatene viser at studentene som gruppe drikker mer enn det som er helsemessig
forsvarlig på sikt. Media har viet denne tematikken mye oppmerksomhet og spesielt
mye negativ omtale har semesteroppstartsuken, eller fadderuken fått. Gjennom denne
rapporten er formålet å studere fenomenet fadderuken i lys av denne omtalen. Vi ønsker
å se nærmere på hvilken rolle alkoholen har i tilknytning til arrangementet med
utgangspunkt i følgende problemstillinger: Hvilken betydning har bruk av alkohol for
fadderukens målsetning om at studentene skal bli kjent med hverandre? Fungerer
alkoholen i denne sammenheng inkluderende eller ekskluderende? Og til slutt:
representerer bruken av alkohol under arrangementet en unntakstilstand, eller speiler
den studentenes drikkemønster resten av året?
For å svare på problemstillingene, har vi brukt feltarbeid som metode. Vi har vært
deltakende observatører under Fadderuken 2010 ved Universitetet i Stavanger, og har
gjennomført feltsamtaler med en rekke studenter og andre aktører. Festivalområdet er
lagt til utkanten av universitetscampus, og består i hovedsak av to store telt. Det ene
teltet kalles Lille Folken og serverer alkohol, mens det andre teltet, Fadderlandsbyen,
består av en rekke stands der ulike studentorganisasjoner presenterer seg selv.
Aktiviteter i tilknytning til fadderuken gjennomføres også andre steder, som nede i byen
og andre steder på campus.
Studentene mener at fadderuken er bra fordi da snakker alle med alle, og man har
mulighet til å bli kjent med nye folk. De beskriver opplevelsen av åpne fellesskap og
enhet på tvers av studieretninger og allerede etablerte relasjoner. De mener uken er
viktig fordi den skaper varige relasjoner. Nye studenter er nervøse før studieoppstart,
og beskriver fadderuken som et sted der de får nye bekjentskaper. Fadderuken gir en
opplevelse av å tilhøre et studiested, en identitet som student, og gir en mulighet til å
markere Stavanger som en studentby.
Hvilken rolle spiller så alkoholen i dette? Fadderuken har karakteristiske trekk som gjør
at den kan analyseres som et ritual. Et overgangsritual markerer overgangen fra en
identitet til en annen (fra skoleelev til student). I ritualet bringes studentene inn i en
liminal fase, der en oppløsning av de strukturene, statuser og roller som normalt preger
våre relasjoner finner sted. Deltakerne inngår i et stort fellesskap preget av likhet og
samhold. I tilknytning til ritualet, og spesielt i den liminale fasen, inngår alkohol som en
viktig ingrediens. Et eksempel er at alle nye studenter kan kjøpe gule fadder t-skjorter.
Disse t-skjortene gjør at man får billigere øl i Lille Folken og ved utvalgte utesteder nede
i byen. Gjennom å ikle seg disse t-skjortene blir studentene like hverandre, og de
markerer sin deltakelse i ritualet.
Den karakteristiske drikkestilen under Fadderuken er, slik vi har observert det, en type
”privat”, fellesskapsbyggende drikkestil som kan beskrives som ”heroic drinking”.
Studentene sitter sammen ved langbord og drikker øl. Gjennomgående roping av
”skååålll” som runger fra bord til bord, bidrar til dette fellesskapet. Denne ropingen
representerer ikke nødvendigvis ”fylleatferd”, men er slik vi ser det, et kulturelt uttrykk
for identitet, samhold og tilhørighet. Drikkeatferden forutsetter allikevel en aksept for at
det er greit å drikke seg full i tilknytning til begivenheten. Samtidig fremhever
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studentene at fadderuken er mer enn drikking og viser til konserter, helikopterturer,
”stand-up” og Fadderlandsbyen. Fadderuken 2010 fremstår ellers som finslig i forhold
til bråk, vold og uheldige episoder, både ut fra det de involverte beskriver, og ut fra våre
egne observasjoner.
I hvilken grad virker så bruken av alkohol inkluderende eller ekskluderende? Også
studenter som ikke selv drikker alkohol fremhever de fellesskapsbyggende elementene i
det å kunne drikke alkohol. De stiller spørsmålstegn ved hva fadderuken hadde vært
uten alkohol, selv om de for sin egen del hadde foretrukket en alkoholfri fadderuke. Det
kan virke som om bruk av alkohol på den ene siden er med på å åpne opp det rituelle,
fellesskapskonstituerende rommet, for alle, ikke bare for de som drikker tett. Og at det
er mulig å drikke mer eller mindre, eller ingenting, innenfor disse rammene. På den
andre siden er det grunn til å anta at bruk av alkohol i en viss forstand er med på å
definere tilskuere og deltakere i ritualet. Noen studenter melder om at de opplever et
mildt drikkepress, og noen føler de må drikke for å være deltakere.
Samtidig uttrykker studentene at det innenfor begivenheten finnes valgmuligheter. Det
store fellesskapet samles på langbord inne i Lille Folken, men det finnes også andre
muligheter for fellesskap. Ulike studentorganisasjoner har sine egne arrangementer
innenfor det store fellesarrangementet. Dette gir muligheter for å være tilstede på
fadderuken på ulike måter til ulike tider, det gir også handlingsmuligheter i forhold til
inntak av alkohol (hvor mye og hvor ofte), og hvilket symbolsk uttrykk man ønsker å gi
av det å være student. De ulike organisasjonene får vist seg gjennom fellesskapet i
Fadderlandsbyen, der ulike stands representerer ulike studenter med ulike interesser
og ulike agendaer, og er i så måte en fin illustrasjon av bredden i studentmassen. Det at
alle studentorganisasjonene også har ansvar for å stå vakt på festivalområdet gir en type
bred tilhørighet til arrangementet og skaper et fellesskap.
Under fadderuken konsumeres det store mengder alkohol. Noe av det interessant i
denne sammenheng, er spørsmålet om mengden alkohol som konsumeres under
arrangementet representerer en unntakstilstand eller om det speiler studentenes
drikkemønster generelt. Studentene uttrykker gjennom intervjuer at dette er den mest
intense festuken i løpet av året, og at de tar seg større friheter under dette
arrangementet enn ellers. Den rituelle konteksten som fadderuken kan forstås innenfor,
forsterker dette. Dette gir oss samlet sett ett inntrykk av at fadderuken nettopp
representerer en unntakstilstand.
Media fremstiller fadderuken som en eneste stor fyllefest. En slik beskrivelse gir ikke
mening i lys av våre observasjoner; til det er mangfoldet og bredden i arrangementet for
stor, og grad av utagering for begrenset. Mer grunnleggende enn festing og fadderfyll, er
slik vi oppfatter det engasjement og fellesskap. Som igjen er verdier som ikke så lett lar
seg kombinere med destruktiv drikking, selv om alkoholen fungerer som et sosialt lim.
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1. Innledning
”Fadderfylla har tatt overhånd” (Studentmediene i Stavanger
6.9.2010)
I det norske samfunnet er det utviklet en kultur hvor mye av det sosiale samværet
struktureres rundt alkohol, og hvor alkohol spiller en viktig rolle i ulike ritualer (Nesvåg
2005). Undersøkelser viser at 90 % av alle personer i Norge over 15 år, drikker alkohol
(Frøyland 2005). Alkohol er således et rusmiddel som de fleste har et forhold til. Tall fra
SIRUS viser at hele 96 % av studentene drikker alkohol (Tefre et. al 2007:28)

1.1 Studenter og alkohol
Media har viet studentene og deres bruk av alkohol mye spalteplass.
Studenter blir ofte assosiert med bruk av mye alkohol og mytene om ”den glade
studenttilværelse” er mange. Dette sees i sammenheng med at studenttilværelsen er en
periode i livet som er lite regulert og som dermed gir flere muligheter til å bruke
alkohol.
En ny undersøkelse fra AKAN1 viser at alkohol anses som en positiv del av studentlivet
og at drikkekultur har høy status blant studentene (Prestøy Lie 2010). Flere studenter
mener at det å drikke alkohol fungerer som sosial smøring og at det er en viktig ”ice
breaker” når man ønsker å få nye venner. Bruken av alkohol kan således være
inkluderende. Samtidig er det studenter som ikke bruker alkohol (Ibid). I undersøkelsen
til AKAN oppgav de studentene som ikke ønsket eller ikke hadde anledning til å delta på
arrangement der det ble servert alkohol (pga religion, politikk, familiesituasjon etc), at
de mistet tilgangen til viktige nettverksarenaer og venner (Ibid). En undersøkelse fra
NTNU viste at internasjonale studenter reagerer på nordmenns drikkekultur
(Nedregård 2009:5). Alkoholrelaterte aktiviteter kan dermed også være ekskluderende.
Foruten debatten rundt ekskludering/inkludering, har media fokusert på at studentene
drikker for mye. Det er kjent at studentene har økt sitt alkoholforbruk de siste 10 årene
(Tefre 2007:30). Kvinnelige studenter ved Universitetet i Oslo har økt sitt
alkoholforbruk med 28 % de siste 10 årene (Ibid.), mens de mannlige studentene har
økt sitt forbruk med 23 % (Tefre 2007:32).

1.2 Fadderuke
En helt bestemt periode i studenttilværelse har ofte fått mye negativ omtale i pressen.
Dette gjelder semesterstartuken eller ”fadderuken”. Fadderuken har et amerikanskeuropeisk opphav, og er blitt en tradisjon ved de fleste norske universitet/høgskoler.
Hensikten med fadderuken er å hjelpe de nye studentene til å bli kjent med studiestedet
og sine medstudenter. I løpet av en uke tilbys nye og gamle studenter å delta på
arrangement på og utenfor campus2, som en inngang til studentlivet.

1
2

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk
Med campus menes Universitetsområdet
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Selv om fadderuken har gode intensjoner, har arrangementet blitt beskyldt for å være
”et fyllekalas uten sidestykke” (Studentmediene i Stavanger, 9.6.2010). Historiene er
mange om hvordan etablerte studenter ved studiestedet inviterer de nye studentene til
en fadderuke som kun handler om alkohol. I media kan man ved hver semesterstart lese
overskrifter som ”Fadderuker skaper dårlig alkoholkultur” (Studenttorget, 5.11.2010),
”Tung drikkekultur blant studenter” (Adressa, 4.11. 2010). Media bruker fadderuken
som et eksempel på studentenes høye forbruk av alkohol.

2. Bakgrunn
Kompetansesenter rus region vest Stavanger (KoRus Vest Stavanger) ved Rogaland Asenter, startet i 2008 en dialog med studentorganisasjoner i Stavangerregionen i
forbindelse med prosjektet ”Alkoholkultur 2008”. Dette var et tiltak i forbindelse med
Stavanger som kulturhovedstad, i regi av STARUS-gruppen (Stavangergruppen for
rusmiddelforskning3). Hensikten med ”Alkoholkultur 2008” var å fremme en åpen
dialog om alkoholens kulturelle betydning, dens gleder og sorger.
Som en forlengelse av dette prosjektet var det et ønske om å fortsette den åpne dialogen
med studentorganisasjonene. Studiet om alkoholkultur4 under fadderuken har således
vokst frem etter en lengre tids samarbeid med studentene. Det ble nedsatt en
prosjektgruppe rundt tematikken Studentkultur og alkohol, og denne prosjektgruppen
består av representanter fra Studentorganisasjonen (StOr), studentrepresentanter i
Studentskipnaden, og representanter fra KoRus Vest Stavanger. Med utgangspunkt i
denne gruppen ble det tatt initiativ til en undersøkelse av studentkultur og alkohol
under fadderuken.

2.1 Formålet med prosjektet og problemstilling
Gjennom å studere fadderuken var formålet med prosjektet å få konkret kunnskap om
hvordan alkohol inngår i studentfellesskapet ved Universitet i Stavanger. Målsetningen
for fadderuken er at studenter skal bli kjent, spørsmålet vi stilte oss var om alkoholen er
med på å fremme eller hemme denne målsetningen. Vi var videre nysgjerrige på hvilken
meningssammenheng alkoholen inngår i, og hvordan studentene ”spiller ut” alkohol i
forbindelse med et slikt arrangement. Vi ville også undersøke hvordan bruk av alkohol
inngår i samspillet mellom norske og internasjonale studenter. Det var videre
interessant å se på om bruk av alkohol under fadderuken representerte en
unntakstilstand, eller om den speiler det generelle drikkemønsteret blant studenter
resten av året.
Forskningslitteraturen har stort sett vært opptatt av alkoholens skadevirkninger, og i
mindre grad de positive sidene ved bruk av alkohol. Selv om alkoholen uten tvil kan gi
3

Stavangergruppen for rusmiddelforskning består av representanter for Universitetet i Stavanger, Stavanger
Universitetssykehus, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), IRIS og
Rogaland A-senter/KoRus Vest Stavanger.
4 Begrepet alkoholkultur blir av Sverre Nesvåg (2005:11) definert som den gjensidige påvirkningen
mellom den enkelte arbeidstakers individuelle alkoholbruk og de felles alkoholbruksmønstre som finnes
på de ulike arbeidsplassene. I denne rapporten er begrepet alkoholkultur brukt for å beskrive de samme
fenomener mellom studenter og studiestedet.
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flere negative og alvorlige konsekvenser, er det likevel viktig å ha et nyansert bilde av
studentkultur og alkohol. Avhold fra alkohol fremstår ikke som et reelt alternativ for de
fleste studenter. Det er derfor relevant å fokusere på hvilke funksjoner alkoholen har i
studentkulturen under fadderuken. Hovedproblemstillingen for arbeidet vårt kan
formuleres på følgende måte:
- Hvilken betydning har alkoholen for fadderukens målsetning om at studentene skal bli
kjent med hverandre og med studiestedet?
- På hvilken måte fungerer alkoholen inkluderende og ekskluderende?
- Representerer bruken av alkohol under fadderuken en unntakstilstand, eller speiler
den det generelle drikkemønsteret?

3. Metode
For å svare på problemstillingene, har vi valgt feltarbeid som metode, der både
observasjoner og feltsamtaler inngår som en viktig del av datamaterialet. Disse
metodene er valgt fordi vi ønsket å oppnå en forståelse av fenomenet fadderuke for
studenter. Fadderuken som studieobjekt egner seg godt for feltarbeidet fordi den består
av aktiviteter som i stor grad foregår i det offentlig rom og er avgrenset i tid og sted.
Feltarbeidet ble gjennomført ved fadderuken før semesterstart høsten 2010. Ved å gjøre
et feltarbeid er det mulig å se de ulike aktivitetene i sammenheng, og fokusere både på
de kollektive og individuelle aspektene ved en slik begivenhet. Denzin og Lincolns
definisjon av kvalitativ metode passer godt som en beskrivelse av vårt metodologiske
utgangspunkt:
”Qualitative research is multimethod in focus, involving an
interpretive, naturalistic approach to its subject matter. This
means that qualitative researchers study things in their
natural settings, attempting to make sense of, or interpret
phenomena in terms of the meaning people bring to them.”
(Denzin & Lincoln 1994:2).
Målsetningen med feltarbeidet var å være tilstede på så mange arrangementer ved
fadderuken som mulig. I løpet av den uka fadderarrangementet fant sted, var vi
observatører ved arrangementene på campus og nede i Stavanger sentrum. Vi tilbrakte
mange timer på festivalområdet oppe på campus; satt på benker i Lille Folken, var
tilstede på stand-up og gudstjeneste i Lille Folken, var tilskuere til trillebårløp,
fadderleker og motbakkeløp opp på campus og pratet med folk i Fadderlandsbyen. Vi
var videre tilstede på pub-crawl og konsert nede i byen. Ulike typer arrangementer skal
være godt dekket i vårt observasjonsmateriale. Vi har imidlertid ikke deltatt på
arrangementer av mer privat karakter som vorspiel og nachspiel i tilknytning til
begivenheten. Gjennom vår tilstedeværelse på festivalområdet, gjennomførte vi en
rekke feltsamtaler med ulike typer av deltakere. Vi la vekt på å få en bredde i utvalget av
intervjuede. Begrensningen her er at vi i liten grad har snakket med studenter som ikke
har deltatt på arrangementet, selv om også noen av dem inngår i datamaterialet. Vi
intervjuet arrangører, fadderbarn, faddere, tilrettleggere, deltakere, internasjonale
studenter, personer i ulike lag og foreninger, vakter, og ansatte ved SIS helse.
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I forhold til observasjon og feltsamtaler hadde vi på forhånd utarbeidet
observasjonsguide og intervjuguide. Disse redskapene ble brukt som et verktøy og et
utgangspunkt for intervjuer og observasjoner.
Alle intervjuene er ivaretatt i forhold til forskningsetiske krav om anonymitet og
konfidensialitet. De internasjonale studentene ved UiS er i mindretall og er dermed
lettere å identifisere. Vi har søkt NSD (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste), og
fått tilbakemelding fra dem om at dette prosjektet ikke medfører meldeplikt eller
konsesjonsplikt etter personopplysningslovens §§ 31 og 33.

4. Teori
Den teoretiske bakgrunnen for feltarbeidet er hentet fra ritualteoretikerne Van Gennep
(1960) og Turner (1969). For å knytte teorier om ritualer opp mot det moderne
fenomenet fadderuke, har vi valgt å se på arbeidene til Sande (2001). Sande har sett på
rus og russekultur som overgangsritualer i livet, og denne studien anses som sentral for
dette feltarbeidet. I tillegg har vi hentet begreper fra Demant og Törrönen (2011), for å
belyse ulike drikkestiler, samt arbeidet til Beccaria og Sande (2003), for å se drikkestil i
et kulturelt perspektiv. Vi vil nå beskrive de teoretiske perspektivene og begrepene
nærmere.

4.1 Ritual teori
Vi var valgt å gå til litteraturen om ritualer for å se i hvilken grad det er nyttig å se
fadderuken som fenomen i lys av denne. Van Gennep (1960) og Turner (1969) hevder at
ritualer markerer viktige hendelser og overganger mellom ulike faser i livet og beskriver
disse inngående i sine arbeider. Et ritual inneholder i følge Gennep tre ulike faser,
seperasjonsfasen (fra det gamle/hverdagslige), liminalitetsfasen (inn i en rituell verden,
løsrevet fra tid og sted), og en tilbakeføringsfase (tilbake til hverdagslivet) (Gennep
1960). Victor Turner har videreutviklet Van Gennep sine begreper, han er spesielt
opptatt av hva som skjer i den liminale fase. I den liminale/overgangsfasen befinner
deltakerne seg utenfor den sosiale strukturen. Overgangsfasen beskrives som en
”verken-eller” fase (”betwixt and between”), hvor man ikke innehar sin forrige rolle
(som f.eks skoleelev), men man har heller ikke fått sin nye rolle (som f.eks student).
Fasen kjennetegnes dermed av å være en utydelig tilstand, men også en fase hvor alle
deltagerne innehar en lik posisjon, der deres status i hverdagslivet er opphevet. Turner
bruker begrepet ”communitas” for å beskrive den liminale fase. I motsetning til
hverdagslivet som er preget av sosiale strukturer som klasse, posisjoner, hierarkier, er
den liminale fasen preget av homogenitet, fellesskap og fellesskapsfølelse (Turner
1995/1969:94ff). I denne fasen blir hverdagslivet (altså det som skjer utenfor ritualet),
utviklet og utfordret (Turner 1995/1969:ix).
I hvilken grad kan fadderuken beskrives som et overgangsritual, som en symbolsk
feiring av individenes forandring og overgangen fra skoleelever til studenter? Sande
brukt ritualteori når han analyserer russefeiringen som en overgang i livet (Sande
2001). Sande bygger på teoriene til VanGennep (1960) og hevder at alkohol er en viktig
faktor i russetiden for å signalisere separasjon fra identitet som barn og elev. Videre
hevder Sande at bruk av russeuniform fjerner en tidligere identitet og gir mulighet til å
skape ny identitet (Sande 2001:7).
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4.2 Teori om drikkeatferd
Vi ønsker også å se fadderuken i lys av teorier om drikkeatferd. Demant og Törrönen
(2011) har skrevet en artikkel der de begrepsfester tre ulike drikkestiler. Deres
teoretiske begreper fokuser i liten grad på antallet alkoholenheter, men i stedet på
hvilken bakenforliggende årsak som styrer drikkeatferden (Demant og Törrönen 2011).
De tre drikkestilene kan beskrives på følgende måte:
1) Heroic drinking. Innenfor det man kan kalle ”heroic drinking” er beruselse et mål i
seg selv. Alkohol blir brukt for å styrke og bygge gruppetilhørighet. Demant og Törrönen
beskriver drikkestilen på følgende måte: “From ordinary and discrete individual
experience to a mutual ecstatic experience”. De knytter begrepet heroic drinking til den
liminale fase med referanse til Turner:
“When drinking heroically, adolescents are transferred to a
liminal state in which they free themselves to strengthen their
mutual ties of friendship emotionally as communitas – by
touching each other bodily functions” (Demant og Törrönen
2011:4).
En slik drikkestil/drikkesituasjon kan også inneholde karnevalistiske elementer der
man beveger seg vekk fra dagliglivets trivialiteter (Ibid).
2) Playful drinking. ”Playful drinking” er en drikkestil der alkoholen fungerer som en
tilrettelegger for å komme i kontakt med nye folk. I følge Demant og Törrönen har en
slik drikkestil/drikkesituasjon en mer performativ og kontrollert form. Den skiller seg
ut fra heroic drinking ved å være mer offentlig enn privat, der et publikum gjør seg
gjeldene. Slike drikkesituasjoner åpner opp for spillet mellom kjønnene. Demant og
Törrönen beskriver beruselsens funksjon på følgende måte:
“In playful drinking, the intoxication-oriented use of alcohol
follows the logic of “controlled loss of control” as it prepares
bodies for the pleasure of gender games; as well as to
overcome barriers while approaching the other in relation to
flirtation and potential romantic/sexual partners. Thereby the
carnivalistic and excessive features are also elements in
playful drinking styles.” (Demant og Törönnen 2011:4)
3) Hanging out. ”Hanging out” representerer en drikkestil der nytelse av drikkevarer
forekommer uten forventninger til alkoholeffekten. I en slik sammenheng kan man
forestille seg at alkoholholdige drikkevarene kan erstattes med alkoholfri drikke.
De ulike drikkestilene beskriver ulike måter å drikke på som har ulike funksjoner.
Alkoholens funksjon er også i den gitte sosiale settingen knyttet opp mot hvor mye
alkohol som konsumeres. Innenfor det man kan kalle heroic drinking, vil konsumet være
høyt, mens man innenfor det man kan kalle playful drinking vil drikke mer kontrollert,
fordi man gjennom et før høyt inntak ikke lenger kan delta i ”spillet”, f.eks mellom mann
og kvinne.
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Samtidig kan måten man ”spiller ut” et høyt konsum av alkohol variere i ulike kulturelle
settinger. Beccaria og Sande (2003) skiller mellom innvirkningen alkoholen har på
hjernen og på den symbolske intensjonen og funksjonen den har i samfunnet (Beccaria
og Sande 2003:101). De bruker begrepet ”symbolic performance of drunkeness”, for å
beskrive hvordan man uttrykker/ spiller ut sin beruselse (Ibid: 110). I en studie
sammenligner de alkoholens mening og funksjon i overgangsritualer blant unge
mennesker i Italia og Norge. De hevder at det er en forskjell på den symbolske formen
på drikkeritualene mellom Italia og Norge. Italiensk ungdom drikker gjerne mye alkohol,
men uten å bli tydelig beruset og miste selvkontrollen. Målet til italienske ungdom i
drikkesituasjoner er således å bli sterkt beruset, men uten å miste kontrollen. Idealet er
å ikke synliggjøre alkoholens virkning - ”to hold their drinks”. Norsk ungdom på den
andre siden, har også som mål å bli sterkt beruset i drikkesituasjoner, men der det å
spille ut sin beruselse f.eks i forhold til manglende kroppskontroll inngår i det å bli full.
Det å være full i all offentlighet anses ikke som noe negativt i Norge, mens man i Italia
anser dette som en svakhet i personens identitet (Ibid).
Vi vil nå gi en beskrivelse av konteksten for Fadderuken 2010.

5. Beskrivelser av konteksten og feltet
5.1 Rammene for arrangementet
Fadderarrangementet ved Universitetet i Stavanger (UiS) ble lagt til perioden 16.-22.
august 2010. Mens man ved tidligere fadderuker har hatt arrangement midt på campus
ved UiS, har man i år lokalisert arrangementet på idrettsbanen, et avgrenset område på
campus. Området refereres til som festivalområdet, der to store telt er satt opp; ”Lille
Folken” og ”Fadderlandsbyen”.
I Lille Folken er det satt opp langbord og benker og det foregår salg av øl, cider, vin, brus
og kaffe. Det er plass til ca 300 stk inne i Lille Folken på benker, men det er også
langbord i friluft rett utenfor teltet, som rommer minst like mange. I Lille Folken blir det
arrangert ulike aktiviteter i løpet av arrangementet, hovedsakelig musikk/DJ og standup, men det ble også avholdt en gudstjeneste. Lille Folken åpner kl. 14 om
ettermiddagen. StOr 5 hadde i forkant av arrangementet inngått en avtale med UIS om
ikke å ha undervisning eller informasjonsmøter under fadderuken etter kl.14.00.
Lille Folken har ofte blitt omtalt som ”ølteltet”, men arrangørene jobber bevisst for at
teltet skal omtales som ”Lille Folken”. Dette for å unngå et for ensidig fokus på
øl/alkohol under fadderuken.
I Fadderlandsbyen, som er det andre stor teltet, har ulike lag, linjeforeninger,
organisasjoner og klubber, sine ”stands”. De tilbyr studenten informasjon og samtaler
om sine aktiviteter. Det er ikke noen form for salg i ”Fadderlandsbyen”, men på mange
av standene deles det ut pølser (det fyres opp store griller utenfor teltet flere av
dagene), vafler, godteri, kaffe etc. I Fadderlandsbyen står rektor og direktør ved UiS selv
på stand for UiS en av dagene. De prater med studentene om UiS, steker vafler og deler
ut seigmenn.

5
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Det er valgt en faddersjef og et fadderstyre for Fadder 2010. Fadderstyret har jobbet i
lang tid med innholdet og organiseringen, og de har laget et program for fadderuken.
Programmet er gjengitt i avisform, og deles ut, ligger tilgjengelig, på campus og på
festivalområdet. I fadderavisen kan vi lese at faddersjefen i 2010 har lagt mer vekt på
det sosiale ved fadderuken, og i mindre grad lagt vekt på å booke dyre artister til
konsertene. I programmet finner man informasjon om de ulike aktivitetene fra dag til
dag med tidspunkt og sted. I programmet for Fadder 2010 kan man blant annet lese at
det i Lille Folken vil bli presentert en engelsktalende stand up på mandagen, det vil bli
holdt en gudstjeneste på tirsdagen og en ny, norsktalende stand-up på torsdagen. Videre
kan man i programmet lese om flere ulike konserter som avholdes i Folken6 og at det
skal avholdes en pubrunde, en ”pub-crawl”, i sentrum på onsdagen. Fortløpende
presenteres ulike aktiviteter på campus som trillebårløp, motbakkeløp og
idrettskamper. Nytt av året er også tilbud om å se Stavanger fra et helikopter.
Det er mulig å få kjøpe fadder t-skjorter til kr. 50 på Lille Folken. Slike t-skjorter gir
billigere drikkevarer. De som hadde meldt seg som faddere (erfarne studenter) kan få
kjøpe blå t-skjorter. De som er nye studenter, fadderbarna, kan kjøpe gule t-skjorter.
I og rundt festivalområdet har majoriteten på seg slike fadder t-skjorter, mens man i
Fadderlandsbyen og eller på Universitetet generelt finner flest vanlig kledde.
Det finnes ingen offisielle tall på hvor mange studenter som deltok under fadderuken
2010. På det meste anslår vi at det var opptil 1000 personer tilstede samtidig i området
rundt Lille Folken og Fadderlandsbyen (dette gjaldt tirsdag, som var den offisielle
åpningsdagen). På ”pubcrawl” antar vi at det var ca 700 deltakende studenter. Til
sammenligning var det i følge Database for statistikk om høgre utdanning, 4648
førstesemestersstudenter ved UiS høsten 2010, hvorav 2811 aldri tidligere hadde vært
registrert ved institusjonen. Totalt var det 8500 registrerte studenter ved UiS høsten
2010.

5.2 Situasjonsbeskrivelser
Vi vil starte med å gi noen feltbeskrivelser fra fadderuken for å gi et bilde av hva vi hørte
og så. Vi har valgt ut festivalområdet oppe på campus og Stavanger sentrum under
pubcrawl.

5.2.1 Festivalområdet
Selve arrangementet starter mandag den 16. august. Vært er fint og kl. 12 er
fadderstyret i gang med å rigge langbord og trebenker inne og utenfor teltet Lille Folken.
Kl. 14 spilte DJen opp inne i teltet, og studenter i gule og blå t-skjorter kommer i puljer
ned til festivalområdet. Vi setter oss på en trebenk inne i Lille Folken, bestiller tre cola
og observerer studentene og livet. De fleste studentene bestiller seg en halvliter med øl,
og det er kun et fåtall som drikker brus eller kaffe. Stemningen er høy i teltet allerede
denne dagen, som egentlig er dagen før den offisielle åpningen av fadderuken.
Dagen etterpå spaserer vi en del rundt på området utenfor teltet Lille Folken og teltet
Fadderlandsbyen. Området er preget av liv og røre. Flere studentorganisasjoner
6
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serverer grillmat til studentene og ulike faddergrupper oppholder seg på området.
Ettersom været er fint sitter flere studenter på benkene eller på bakken utenfor de to
teltene. Selv om man hører musikken fra Lille Folken er det god mulighet til å sitte og
snakke rolig sammen utenfor. Vi ser mange gul- og blåkledde studenter, men også sivilt
kledde deltakere og noen barn. Det er lov til å drikke alkohol på området rundt
Fadderlandsbyen, men det er flere som ikke drikker alkohol enn de som drikker.

5.2.2. Pub-crawl i Stavanger sentrum
Onsdag kveld den 18. august arrangerer fadderstyret en pub-crawl. Pub-crawl betyr at
studentene blir organisert i grupper på ca 10- 15 studenter og at man går fra pub til pub
i Stavanger sentrum.
Det hele begynner med at studentene samler seg på torget i Stavanger sentrum kl. 18.
Anslagsvis er 700 gule og blå kledde studenter tilstede. Pub-crawl er dermed er ett av de
mest besøkte arrangementene under fadderuken. Hele torget kan beskrives som en
myldrende maurtue i fargene blått og gult. Etter hvert deler studentene seg inn i mindre
grupper og starter sin vandring rundt i byen. Vi setter oss på en av pubene som inngår i
pub-crawlen. I mer eller mindre faste intervaller kommer det inn nye grupper med
studenter som bestiller seg alkohol i baren. Tidvis er det trangt om plassen, men vi ser
ingen tegn til krangling. Ideen med en pub-crawl er at man i løpet av en kveld skal være
innom et utvalg forskjellige puber og barer. Det bestilles og drikkes alkohol på hver pub,
før man så følger gruppen sin videre til neste pub.

6. Resultat
Her følger en presentasjon av de viktigste funnene fra feltarbeidet under Fadderuken
2010. Vi vil presentere resultatene i lys av ritualteorier og teorier om drikkeatferd. Men
først ønsker vi å se nærmere på hvilke elementer ved fadderuken som studentene
trekker frem som betydningsfulle for deres deltakelse.

6. 1 Betydningsfulle faktorer for deltakelse under fadderuken
Selv om det ikke foreligger noen offisielle tall på antallet deltakere under fadderuken, er
arrangørene godt fornøyd med oppmøte på de ulike aktivitetene. Selv deltok vi som
feltarbeideidere på flere av arrangementene og de fleste var godt besøkt. Vi ønsket å
undersøke hvilke faktorer som førte til at studentene oppsøkte og deltok på
fadderarrangementet.

6.1.1 Vennskap, trygghet og identitet
”Fadderuken er bra for da snakker alle med alle” (Student
UiS)
Dette sitatet er hentet fra en student som var med på arrangementet for første gang. Han
fortalte at folk var glade og nysgjerrige på hverandre denne uken, og at arrangementet
gjorde det lett å komme i kontakt med andre studenter. Flere av studentene vi pratet
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med fremhevet hvor viktig fadderuken var for nettopp å få nye bekjentskap og utvikle
vennskap på studiestedet. Inne i Lille Folken møtte vi en student som hadde deltatt på
flere fadderarrangement og som påpekte det relasjonelle perspektivet.
”Fadderukene er veldig viktig fordi de gir lange relasjoner. Jeg
har studert ved Universitetet i tre år og har fremdeles kontakt
med den Faddergruppen jeg tilhørte da jeg begynte” (Fadder
UiS)
Men det var ikke bare dem som satt inne i Lille Folken som hevdet at fadderuken hjalp
dem med å bli kjent med andre studenter. Da vi gikk oppover mot
hovedadministrasjonen ved UiS møtte vi to nye studenter ved UiS. De hadde deltatt på
en konsert kvelden før og fortalte at det er lett å få venner under Fadderuken.
”Kvelden før semesteroppstart var vi så nervøse at vi nesten
ikke klarte å sove fordi vi ikke kjente noen. Nå er vi to allerede
blitt kjent gjennom fadderarrangementet” (Student UiS)
Også flere av de internasjonale studentene som deltok på fadderuken la vekt på
betydning av et arrangement som skaper rom for nye vennskap.
”Vi er blitt kjent med flere utenlandske og norske studenter i
løpet av uken” (Internasjonal student UiS)
Flere av deltakerne fremhevet den betydningen fadderuken hadde for å skape trygghet
og identitet som student. Ved at alle studentene fikk et tilbud om å møtes under
fadderarrangementet, hevdet deltakerne at de fikk styrket sin identitet som student.
Noen av studentene la vekt på at de allerede gjennom fadderuken fikk en opplevelse av å
tilhøre et studiested. Det å bli kjent på studiestedet og bli kjent med noen av
medstudentene, ble av flere deltakere poengtert som viktig for å skape trygghet og
identitet som student. Enkelte viste også til at fadderuken gav studentene en unik
mulighet til å vise hvem de er, og en anledning til å prege Stavanger som studentby.
Disse sitatene viser betydningen av å fokusere på bli-kjent-aktiviteter i oppstarten av
studentlivet. Sitatene må sees i sammenheng med kombinasjonen av fokus på fellesskap
i forhold til det faglige innhold i studiene og de sosiale aktivitetene som inngår i
fadderuken. Sitatene kan tyde på at man har klart å lage en åpen atmosfære i tilknytning
til dette som kan legge et svært viktig grunnlag for studentlivet.

6.1.2 Et spennende Fadderprogram
Blant studentene vi snakket med var det flere som påpekte at fadderuken ikke bare
handler om fest og alkohol, men at det er et mangfoldig tilbud under denne uken. Selv
observerte vi ofte studenter som bladde i programbladet og flere av deltakerne vi pratet
med hadde tidlig bestemt seg for hvilke aktiviteter de ønsket å ta del i under fadderuken.
Nedenfor presenteres en del sitater for å illustrere eksempler på beskrivelser av hvorfor
studentene ønsker å ta del i fadderuken.
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”Det er mange ulike aktivitetstilbud her. Vi har hørt på standup og sett på fadderleker.” (Internasjonal student)
Dette sitatet kan være en indikator på at det å ha konkrete aktiviteter gjør det lettere å
delta i arrangementet. StOr og fadderstyret har hatt fokus på at fadderarrangementet
skal ha et bredt tilbud og at det skal være et tilbud til alle. Inne i teltet Fadderlandsbyen
møter vi en ansatt ved UiS som viser til mangfoldigheten ved arrangementet.
” Fadderuken har et tilbud til mange. Her er det god stemning
og folk koser seg. Her er det et bredt tilbud av kjekke
aktiviteter.” (Ansatt UiS)
Flere av studentene vi prater med i området rundt Fadderlandsbyen, mente at
studentene hadde fått et ufortjent dårlig rykte når det gjaldt alkohol, og at
arrangementet handler om mer enn alkohol.
”Det er ikke bare folk som drikker her, men masse annet som
skjer også.” (Internasjonal student)
De internasjonale studentene var spesielt synlig når den enkelsktalende stand-up
artisten hadde sin forestilling på mandagen i Lille Folken.
Men ikke alle studentene vi møtte på campus deltok under Fadderuken 2010.
Flere av de hjemmeboende Stavanger studentene, studentene som var småbarnsforeldre
og de studentene som studerte på 2. og 3. året deltok ikke på arrangementet. Utenfor
hovedadministrasjonen på UiS og inne på bokcafeen treffer vi noen studenter som sier
at fadderarrangementet først og fremst er for de nye studentene.
”Nei jeg deltar ikke på fadderuken i år, for jeg er jo ikke
ny ved Universitetet. I fjor deltok jeg på noe og det var
kjekt.” (Student UiS)
Det er interessant å merke seg at flere hjemmeboende, alkoholliberale studenter velger
å ikke delta på fadderuken, mens utenlandske avholdsstudenter deltar.
Noen av studiene ved UiS hadde allerede startet opp før fadderuken og noen av
studentene mente derfor at de måtte prioritere studier foran slike arrangement. Utenfor
biblioteket møter vi to masterstudenter som sier at de må prioritere lesing fremfor fest
denne uka.
“International Master students – they do not participate in
fadder, but maybe some at that tent. The international
students come in two categories; Erasmus and full time
students. For us fulltime-students studying are more
important then partying. Erasmus students are only here for 6
months, they are here for exchange. Thinking is different.
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Some do not refer their results back to their University; they
can do anything they want.” 7 (Internasjonal student UiS)
Enkelte av de utenlandske studentene hadde heller ikke fått med seg informasjon om
arrangementet. Inne i bokcafèen møter vi to internasjonale studenter. På spørsmål om
de skal delta på fadderarrangementet svarer den ene:
“Is it for the Norwegian and for the international? Are we
invited? All the activities are in Norwegian. Last week was
only for international statements. This week is for the
Norwegian?”8 (Internasjonal student UiS)
Fadderarrangementet er i hovedsak lokalisert i utkanten av campusområdet ved
grusbanen. Dette gjør at studentene kan velge om de vil gå dit å være en del av miljøet i
og utenfor teltene. Studentene som deltar på fadderarrangementet er i hovedsak de nye
studentene ved universitetet og deres faddere. De vi har snakket med vektlegger
fadderarrangementet som en god mulighet til å bli bedre kjent med andre studenter. Det
kommer gode tilbakemeldinger på at fadderprogrammet også er mer enn Lille Folken og
servering av drikkevarer, men at det også tilbys ulike underholdningsinnslag og
aktiviteter. De fremhever at fadderarrangementet representerer mer enn inntak av
alkohol. Samtidig skaper servering av alkohol en viktig og sentral ramme for
arrangementet.
Plasseringen av Lille Folken, i utkanten av campus, gir studenter et reelt valg i forhold til
om de ville være en del av drikkefellesskapet.
”Det er vanskeligere å gå dit, du må ta et valg om å gå ned på
ølteltet. Det er det jeg tenker. Folk kan reise hjem i stedet for å
gå ned til ølteltet. Før måtte du bare forbi ølteltet når du
skulle et sted.” (Student UiS)
I det neste avsnittet ønsker vi å belyse i hvilken grad teorier om ritualer er nyttig for å
forstå fadderuken som fenomen.

6.2 Fadderuken i lys av teori om ritualer
I hvilken grad er teorier om ritualer nyttige for å forstå fadderuken som fenomen? Vi vil
i dette kapittelet ta utgangspunkt i Van Gennep og Turner sine teorier om
overgangsritualer/ liminal fasen for å vurdere fadderuken i lys av de.
Fritt oversatt: ”Internasjonale masterstudenter deltar ikke på Fadderarrangementet, men kanskje noen
er tilstede i teltet. De internasjonale studenter tilhører to kategorier; Erasmus studenter og fulltids
studenter. For oss masterstudenter er studiene viktigere enn å feste. Erasmus studentene er bare her i 6
måneder, de er her på utveksling. Tankesettet er ulikt. Noen av dem leverer ikke eksamensresultatene
tilbake til sitt universitet. De kan gjøre som de vil”.
8 Fritt oversatt: ”Er det både for de norske og de internasjonale studentene? Er vi invitert? Alle
aktivitetene er på norsk. Forrige uke var det kun for de internasjonale studentene. Denne uken er det kun
for de norske?”
7
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Vi vil nå først beskrive ulike elementer i fadderuken , og se disse elementene i lys av
ritualteori.

6.2.1 Fadderukens form
Ritualer kan forstås som handlinger som gjentas som tradisjon med faste tidspunkt, på
gitte sted med gitte deltakere (Sande 2001:5). Fadderuken har i så måte utviklet seg til å
bli en tradisjon og et ritual ved UiS. Fadderuken har tilnærmet fast tidspunkt ved at den
arrangeres før semesterstart hver høst, og arrangementet finner sted oppe på campus.
Når det gjelder deltakere, så er arrangementet hvert år rettet mot faste deltakere;
studentene ved UiS.
Mye tyder på at fadderuken først og fremst er et arrangement for de helt ferske
studentene. Et eksempel på det er studenten som begrunner hvorfor hun ikke deltar på
fadderuken med at hun ikke er ny student. De fleste deltakerne i fadderuken er nye
studenter ved universitetet og er dermed i en overgangsfase fra det å være skoleelev til
det å være student. Rollen som ”fadderbarn” innebærer å bli ført inn i noe nytt, bli
veiledet av kjente ”faddere”. For erfarne studenter er rollen man kan innta i fadderuken
det å være ”fadder”. I 2010 var det svært mange som meldte seg for å fylle nettopp
rollen som fadder. Ellers representerer det å være et medlem i eller representant for
foreninger og lag en mulig rolle i fadderuken. I rollefordelingen mellom fadder og
fadderbarn ligger allerede elementer av innvielse og rolleoverganger som gjør det
interessant å se fadderuken i lys av ritualteori.

6.2.3 Bruken av fadder t-skjorter
Men også handlingselementer under selve arrangementet kan være med på å
underbygge fadderuken som ritual. Sande hevder at bruk av russeuniform er visuelle
symboler som kan fortolkes som handlinger som fjerner den tidligere faste sosiale
identiteten og gir mulighet til å skape ny identitet (Sande 2001:7). Det er mulig å trekke
paralleller fra bruken av russedrakt under russeferingen, til bruken av fadder t-skjorter
under fadderuken. I begge eksemplene tar man på seg et felles antrekk for å vise at man
er med på et felles arrangement. Denne formen for uniformeringen markerer en
tilhørighet i et studentfellesskap. Fadder t-skjortene knyttes også til billigere
drikkevarer, alle som har kjøpt t-skjorte og som har denne på seg, får billigere øl.
Alkoholen inngår dermed i måten de nye studentene markerer sin nye status som
student på. Bruken av t-skjorter bidrar til fellesskap. Bruken av t-skjorter ble spesielt
tydelig under pub-crawlen i Stavanger sentrum. Ved å bære gule og blå t-skjorter satte
studentene farge på byen, og representerte en annen status enn de andre menneskene
som var i sentrumsområdet. En av de studentene vi snakket med nede i byen denne
kvelden uttalte som følger
”Det er så deilig – all individualitet forsvinner og alle blir en
del av et større fellesskap”. (Student UiS)
Sitatet kan tolkes i lys av ”communitas”-begrepet til Turner, der studentene befinner seg
i en liminal fase, utenfor hverdagslivet, der fellesskapet, fellesskapsfølelsen og likheten
står i sentrum. En fase og et sted utenfor hverdagslivets regler og normer. Som en
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kontrast til hverdagslivet som er preget av hierarki, posisjoner og individuell identitet.
Alle deltakerne har en tilnærmet lik posisjon. Under fadderuken tilbys alle studentene å
kjøpe fadder t-skjorter, og man skiller således ikke på de ulike fakultetene eller mellom
de ulike linjene. Selv om det er en fargeforskjell på t-skjortene mellom fadder (blå) og
fadderbarn (gul), er det likevel en tilstand hvor deltakerne er tilnærmet like og hvor
man har noenlunde lik posisjon. Dette sitatet er en beskrivelse av en ”mutual ecstatic
experience” som strekker seg utover den individuelle erfaringen.
Ved å bruke ritualbegrepet om fadderuken, kan den også tolkes som en unntakstilstand
fra den normale tilværelsen som student.

6.2.5 Oppløsning av hverdagslivets strukturer
Det er andre karakteristiske trekk ved fadderuken som event som gjør det naturlig å
tolkes den innenfor en ritualteoretisk ramme. I en liminal fase foregår det som Turner
beskriver, en oppløsning av de strukturene, statuser og roller som normalt preger våre
relasjoner. Vi finner klare eksempler på dette under fadderuken. Et eksempel er hentet
fra Fadderlandsbyen. Som nevnt var det satt opp flere griller her der grillmat ble
tilberedt. En av dagene sto det to personer og stekte en hel gris, en av disse var muslim
og den andre var vegetarianer. Både muslimen og vegetarianer går her utenom sine
vanlige roller og tilbereder mat for fellesskapet som ingen av dem selv, av ulike grunner,
spiser. Den kan tolkes inn i en liminal fase der man utfører handlinger i fellesskapets
navn som man aldri ville drømt om å gjøre i en annen setting. Et annet eksempel er
rektor ved Universitet som den uken står i Fadderlandsbyen og steiker vafler for sine
studenter, og som i løpet av uka også deltar i trillebårløp sammen med noen kolleger.
Hun trer da på et vis ut av sin rolle som leder, og deltar på linje med studentene.

6.2.4 Fadderuken som unntakstilstand?
Et av de interessante spørsmålene er om bruken av alkohol under fadderuken er
representativ for hvordan studentene drikker resten av året? Det er nærliggende å se på
forskning fra alkoholkultur i arbeidslivet for å forstå alkoholkulturen blant studenter.
Nesvåg har sett på hvilke forhold på arbeidsplassen som påvirker de ansattes
alkoholforbruk. Han fant bl.a at fleksibilitet i arbeidslivet gir flere anledninger til å
drikke alkohol (Nesvåg 2005). Dette med fleksibilitet samsvarer med studentene som på
lik linje med flere arbeidstakere også har en ustrukturert arbeidsdag.
I våre samtaler med studentene fikk vi imidlertid et inntrykk av at studentene så på
fadderuken som en unntakstilstand og at den ikke nødvendigvis representerer det
generelle drikkemønsteret blant studenter. Studentene beskrev fadderuken som en
spesiell uke i studietilværelsen og at inntak av alkohol denne uken var høyere enn
resten av året. Dette at studentene så på fadderuken som unntakstilstand er med på å
forsterke fadderuken som overgangsritual, ved at dette ikke er noe de gjør hver dag. Vi
har valgt å ta med noen sitater fra studentene for å belyse dette ytterligere;
”Vi tar oss større friheter med øl denne uken, men vil skjerpe
oss resten av semesteret. Undervisningen har jo ikke begynt
enda….” (Student UiS)
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”Fadderuken er en spesiell uke og det er den mest intensive
festuken for meg i løpet av året. ” (Student UiS)
Vi spurte en av fadderne om mengden alkohol som ble drukket under fadderuken,
speilet hvor mye som ble drukket resten av året.
”Nei absolutt ikke. Dette er hardt. Det vanlig er kanskje en
eller to dager i mnd. Denne uken er helt spesiell. Men kan
tillate seg mer.”
Studentene beskriver altså fadderuken som en spesiell uke, som skiller seg klart ut fra
resten av året. Men hvilken betydning har alkoholen denne uken? Vi vil nå gå nærmere
inn på hvilken funksjon alkoholen har for relasjonsbygging under arrangementet
fadderuke.

6.3 Alkoholens funksjon under fadderuken
”Før tenkte man at man måtte ha en halvliter hvis folk i det
hele tatt skulle gidde å komme. Men man kan komme og være
interessert i ting uten å fokusere på alkohol. Man trenger ikke
det trekkplasteret i seg selv, selv om alkohol skaper liv og
sosial stemning.” (Studentrepresentant UiS)
Dette sitatet er hentet fra en av arrangørene under fadderuken. Arrangørene påpeker at
alkoholen ikke er hovedtrekkplaster under fadderuken, men at alkoholen likevel har en
funksjon ved å skape god stemning
I det kommende avsnittet vil vi se nærmere på hvilken betydning alkoholen spiller når
studentene skal bli kjent med hverandre.

6.3.1 Alkoholens betydning i relasjonsbygging
Et flertall av studentene vi pratet med var positive til bruken av alkohol
under fadderuken og påpekte at alkoholen hadde en naturlig plass under
arrangementet. En del av deltakerne svarte at alkoholen hadde funksjon som ”ice
breaker” og at alkoholen gjør det lettere for folk å bli kjent.
”Vi får en fin mulighet til å bli kjent med hvordan nordmenn
fester under fadderuken. Det er litt sprøtt. De norske
studentene er vanligvis ”hard to get”. De er innesluttet, og
kommer ikke bort for å snakke med deg. De er kjedelige i
hverdagen, men når de fester gjør de sitt beste for å bli kjent
med andre” (Internasjonal student UiS)
Flere av studentene fortalte at det var lettere for dem å ta kontakt med nye
bekjentskaper over en øl i Lille Folken, fordi alkoholen hjalp dem med å bli litt modigere.
Det å holde rundt en halvliter med øl ble av flere studenter beskrevet som ”nok” for at
man lettere tok kontakt med andre studenter. Studentene fortalte at man ikke trengte å
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være beruset, før alkoholen opplevdes som en relasjonsbygger. Vi ser allikevel hvordan
disse mastergradsstudentene knytter festingen under fadderuken til festing generelt
blant studenter, ikke til unntakstilstand.
Mange av de studentene vi pratet med var allikevel opptatt av å formidle at deres
deltakelse under fadderuken ikke handlet om å bli full. Studenter påpekte at alkoholen
er et viktig element under arrangementet, men likevel sammen med andre faktorer som
sosialt fellesskap og gode diskusjoner.
En gruppe faddere vi møtte i Lille Folken syntes at alkoholen hadde en viktig rolle under
arrangementet og kunne vanskelig se for seg fadderuken uten alkohol.
”Det er vanskelig å se for seg Fadderuke uten alkohol. Øl
hjelper på sosialiseringen, skaper fellesskap. Bruken av
alkohol under Fadderuken er som den skal være. Men det er
kanskje litt kjipt for dem som ikke drikker?” (Fadder UiS)
Hva med de studentene som selv ikke drikker? Enkelte av de studentene vi snakket med
fortalte at de selv ikke brukte alkohol. Selv om de for egen del kunne tenke seg en
fadderuke helt uten alkohol, mente flere av avholdsstudentene at de likevel så en del
gevinster ved alkohol.
”For min del ville det fungert perfekt uten alkohol. Men folk
har den tanken at de slipper seg litt mer løs når de kan kose
seg med en pils, når det er alkohol med i bilde” (Internasjonal
student UiS)
Det var flere av deltakerne som var opptatt av de studentene som ikke drakk alkohol, og
hvordan de opplevde fadderuken. Det kan synes som om studentene bryr seg om
hverandre og hvordan ulike studenter opplever denne uken. Vi valgte derfor å oppsøke
en organisasjon for kristne studenter, som tradisjonelt er avholdene eller moderate i sin
bruk av alkohol, i Fadderlandsbyen for å høre om deres syn på alkoholbruk under
fadderuken.
”Tror alkohol er ganske viktig. Folk blir lettere kjent når de
drikker. Det er jo skummelt å komme til et nytt sted. Det gir en
mulighet til å bli kjent med folk. Tror egentlig det er positivt
på noen måter. Men det er en veldig stor del da. Det er det som
er fellesnevneren, det er der de møtes. Hvis man tar det vekk,
hva blir igjen da? Det er liksom det som er innholdet. Uten
alkohol hadde det kanskje bare blitt Fadder èn dag” (Student
UiS)
Disse studentene ser på alkohol som viktig i forhold til fellesskapsbyggingen under
fadderuken, samtidig påpeker de at alkoholen har en stor plass, og stiller spørsmålstegn
ved hva fadderuken hadde vært uten alkohol. Det er i forlengelsen av dette også
interessant å stille spørsmålet om det at noen drikker, også er med på å åpne opp det
sosiale rommet på generelt grunnlag. Det vil si at også de som ikke drikker alkohol nyter
godt av at noen slår seg mer løs og tillater seg litt mer enn de gjør uten alkohol
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innabords. Om bruk av alkohol også kan fungere som en ”ice-breaker” for de studentene
som ikke bruker alkohol.

6.3.2 Drikkeatferd under fadderuken
For å belyse vår problemstilling ønsket vi å se nærmere på hvordan studentene brukte
alkohol og hvilke drikkatferd vi observerte under arrangementet. Hvordan kan vi
beskrive studentenes drikking under fadderuken i lys av de ulike drikkestilene; heroic
drinking, playful drinking, hanging out, som ble beskrevet av Demant og Törrönen
(2011)?
Lille Folken i utkanten av campus er et av de mest sentrale drikkestedene under
Fadderuken. Hvilken drikkestil praktiseres på Lille Folken? Denne settingen har
karakter av å være en ”privat” setting i den forstand at den kun er for studenter. Dette er
ikke en arena der utenforstående føler at de naturlig passer inn. Den utstrakte bruken av
t-skjorter bidrar også til å skape denne ”interne” stemningen. Som nevnt tidligere betyr
det å ha kjøpt t-skjorte at man får billigere øl.
Observasjoner fra mandag 16. august, Lille Folken:
”Inne i Lille Folken hører vi høy festmusikk og ser mange
øldrikkende studenter samlet rundt langbordene, det er trangt
om plassene. Det gir en opplevelse av at det er sent på kvelden,
selv om klokken kun er 15.00. Det skapes et eget festrom som
er helt annerledes enn 20 meter utenfor teltet. De fleste inne i
”Lille Folken” har på seg blå og gule Fadder t-skjorter, men
noen går også i vanlige klær. Allerede kl. 15.32 er det høy
stemning i teltet og vi hører dagens første ”Å så havnet vi på
fyllefest igjen hei ,skål” .9 En gruppe nye studenter med gule
skjorter står på bordene og løfter glassene roper høyt
skååååååål og prøver å få de andre til å reise seg. Noen bord
er med på denne fellesskålen, andre ikke. Dette bordet med
feststemte studenter prøver stadig hardere å få hele salen til å
reise seg. Noen så bare litt dumt bort på dem, mens noen bord
ble med på skålen.”
Denne drikkeatferden er det naturlig å knytte til en fellskapsbyggende heroic drinking.
Det er ikke først og fremst det å se og bli sett som er målet, eller det å finne seg en
partner, playful drinking, som konstituerer den sosiale omgangen. Det er fellesskap og
likhet. Det gjenspeiles også i hvilke drikkevarer som konsumeres. Det er svært få
studenter i teltet som drikker vin eller kaffe. De aller fleste drikke øl, og de som ikke
liker øl drikker cider. Samtidig betyr ikke dette at alle studentene i teltet er overstadig
beruset, men muligheten og åpningen for det er der. Som en student sa
”Det er greit å bli full under fadderuken og folk blir fulle.
Kanskje ikke kl. 15 på dagen, men senere. Noen studenter viser
fjortisfyll, men det er ok å bli dritings, det er jo tross alt
9

Drikkevise

24

Fadderuke. De fleste kommer imidlertid her for å bli kjent med
nye, ha en fin fest.” (Student UiS)
Drikkeatferden som omhandler roping av ”skååål!!” observerte vi flere ganger i løpet av
uken, både på/utenfor Lille Folken, men også i sentrum. Denne ropingen kan lett sees på
som et resultat av ”fylleatferd”, men vi mener at dette ikke nødvendigvis handler om
beruselse. Vi forstår imidlertid dette som et kulturelt uttrykk som studentene bruker for
å skape identitet, samhold og tilhørighet. Ropet ”skål” viser en lav terskel for inkludering
og vil således trolig kunne skape trygghet og tilhørighet for flere av studentene som
deltar. Denne drikkeatferden forutsetter i så måte ikke at man må være beruset, men er
et uttrykk for fellesskap. Samtidig øker muligens sjansene for at studentene skal delta i
denne fellesskålen i takt med beruselsesgraden. Drikkeatferden forutsetter allikevel
aksepten for at det er greit å drikke seg full i tilknytning til begivenheten. Man kan
”spille ut” alkoholen også på et tidlig stadium fordi det er ”greit” å vise at man er full i
denne sammenhengen (symbolic preformance of drunkenness). Det var allikevel helt
tydelig å observere at ved noen av bordene ønsket ingen av studentene å delta på
fellesskålen og at de kanskje opplevde dette ritualet som litt barnslig eller unødvendig.
En annen observasjon vi gjorde oss på Lille Folken, som kanskje handler om noe av det
samme, var da en student i gul t-skjorte laget seg en hatt av papp som han gikk rundt
med. Vi spurte noen studenter hva de tenkte om denne drikkeatferden. ”Han der er ikke
full, han vil bare ha oppmerksomhet.” Studentene vi pratet med antar altså at denne
studenten ikke er full, men at han likevel har en drikkeatferd som ved første øyekast
kunne få en til å tro at personen er beruset. Han spiller med andre ord ut en beruselse,
uten nødvendigvis å være full. Ritualet og heroic drinking som inngår i det, åpner for en
type løssluppen, karnevalistisk atferd.
Under pub-crawlen ble ropet fra Lille Folken brakt ut i byen. En del av studentene hadde
nok allerede inntatt sine første enheter10 med alkohol før de møtte på torget kl. 18.00,
denne onsdagskvelden i august, for å delta på pub-crawl. Vi observerte imidlertid ingen
tydelig beruset/fulle studenter kl.18.00. Ettersom studentene fortløpende dro fra pub til
pub er det imidlertid nærliggende å anta at flere av studentene innen kort tid hadde
drukket en del alkoholenheter. Vi observerte flere syngende og dansende grupper med
blå og gulkledde studenter i sentrumsgatene. De bar preg av at de ”danser av gårde”, lo
høyt, sang og laget mye liv. De hadde en helt annen drikkeatferd enn andre i bybildet. Vi
observerte hvordan ropene klang fra det ene utestedet til det andre. En gruppe
studenter ropte ”skååål” fra det ene stedet, og fikk svar fra studenter som satt på et
annet utested. På den måten ble det private, eksklusive studentfellesskapet spilt ut i det
offentlige rom, og der tilhørigheten til fellesskapet ble markert av gule og blå t-skjorter.
Dersom vi forstår denne form for drikkeatferd i lys av overgangsritual, vil dette være en
naturlig atferd av studentene fordi de i den liminale fasen står utenfor den sosiale
strukturen og normene. I den liminale fasen gis det rom for atferd som bryter med den
kollektive ordenen i samfunnet (Sande 2001:5). Flere av studentene tematiserer også
den sterke følelsen av fellesskap i tilknytning til arrangementet, der alle kan snakke med
alle, og alle er en del av en større helhet. Noe av det samme ble også sagt om konserten
på Folken dagen før, der et ungt lokalt band fikk spille for fullt hus.

10

Med en enhet alkohol menes 0,33 øl, 1,5 dl vin, eller 4 cl sprit

25

I takt med klokken så vi endringer i atferden til studentene under pub-crawl, og vi
registerte etter hvert en del berusede studenter. Kl.22.00 pratet vi med en gruppe
studenter som fortalte at de hadde drukket 7-10 enheter alkohol. Vi ble imidlertid
overrasket over at studentene ikke ble fullere når de har drukket alkohol ved flere
puber. Ute i sentrumsgatene rundt kl. 23. 00 begynte alkoholen virkelig å sette preg på
flere av studentene. Vi så flere studenter med opprevne Fadder t-skjorter og mange var
blitt ustø. Vi observerte også en student som kastet opp i sentrumsgatene. Det er
sannsynlig at under pub-crawl kvelden var beruselse for de fleste av studentene et mål i
seg selv.
Samtidig som at det å innta alkohol i store mengder var en sentral del av
fadderarrangementet spesielt i tilknytning til Lille Folken og pub-crawl, ga
arrangementet likevel preg av å være relativt ”finslig”. Dette ble også bekreftet av noen
erfarne faddere.
”Dette er ganske finslig. Jeg har vært med på åtte Fadderuker
og har sett mye ulik drikkeatferd. Foreløpig er stemningen
god. Vi skal jo tidlig opp, så vi skal bare feste på dagtid.”
(Fadder UiS)
Heroic drinking blir en den karakteristiske måten å drikke på i tilknytning til
fadderuken. Men innenfor disse rituelle rammene, var det også betydelige elementer av
playful drinking og hanging out, i tilknytning til begivenheten.
I forhold til playful drinking, var det flere av de studentene vi kom i snakk med på
campus som fortalte at de brukte alkoholen til å bli beruset, men uten å bli full. En
student kommenterte skålingen på følende måte:
”Det er mange som brøler SKÅL og gjør mye ut av seg. Men
det er maskin ingeniør studentene - de har behov for å brøle.
Vi som går på sykepleie er 9 gutter og 300 jenter - vi slipper å
gaule”. (Student UiS)
Det kan diskuteres om det å gjøre mye ut av seg som gruppe gjennom brøling av ”skål”,
er den beste måten å tiltrekke seg oppmerksomhet fra det andre kjønn på. Men det å bli
kjent med nye mennesker og kanskje potensielle kjærester er en sentral del av fadderarrangementet. Flere studenter fortalte at de hadde som mål å drikke regulert, å unngå å
miste kontrollen.
En del studenter kjøpte seg en halvliter med øl og brukte denne drikkevaren som en del
av en sosialisering, uten å søke beruselsen, noe som kan assosieres med drikkestilen
hanging out. En del av studentene fortalte at de kjøpte seg èn øl fordi de likte smaken av
alkohol og fordi det var sosialt, men at de av ulike årsaker likevel ikke ønsket å bli
beruset. Noen av studentene hadde en slik drikkestil fordi de skulle lese fag dagen etter,
gå på jobb dagen etter, eller rett og slett fordi de ikke ønsket å bli beruset. Dette må også
sees i sammenheng med at fadderuken som event varer en hel uke, og at studentene
ikke har kapasitet til å drikke mye ved en hver anledning. Hanging out er allikevel ikke
den karakteristiske måten å drikke på under Fadderuken.

26

Det er sannsynlig at drikkeatferden til studentene varierte både i forhold til tid på
døgnet og hvor alkoholen ble inntatt. Selv om vi feltarbeidere prøvde å få med oss de
fleste arenaene hvor studentene oppholdt seg under fadderuken, var det hvert fall en
arena hvor vi ikke deltok; nemlig private vorspiel eller nachspiel. Det er dermed umulig
å si noen om drikkeatferden til studentene på private fester under arrangementet i
denne rapporten.
Bruk av alkohol kan også i tilknytning til ritualet ha en type grensesprengende karakter.
En av arrangørene omtalte at det var ganske stort for en ung student å kunne sitte på
universitetsområdet midt på dagen og drikke en øl sammen med sine medstudenter.
Dette representerer eller symboliserer kanskje en nyvunnet frihet, der man som voksen
selv må ta ansvar for å sette grensene.

6.3.3 Alkoholens rituelle funksjon
Bruken av alkohol har flere funksjoner og meninger. I følge Sande (2001:7) fungerer
alkoholen som et symbol på overgangen fra ungdom til voksen i russetiden. Selv om
studentene under Fadderuken er noe eldre enn russen, mener vi likevel at det er en del
fellestrekk mellom de to gruppene. Studentene bruker trolig alkoholen under
fadderarrangementet både for å feire og markere et fellesskap og overgangen til en ny
identitet som student. På den måten inngår alkoholdrikking under Fadderuken i et
overgangsritual. Dersom man forstår bruken av alkohol under Fadderuken ut fra teorier
om ritual, vil ikke nødvendigvis drikkemønsteret til studentene denne uken være
premissleverandør for den generelle drikkekulturen. Ut fra teori om ritualer vil nemlig
bruken av alkohol denne uken være ulik resten av året.

6.4

Bruken av alkohol – inkluderende eller ekskluderende?

Virker så bruk av alkohol inkluderende eller ekskluderende? Alle de intervjuede har
synspunkter på bruken av alkohol under arrangementet. Flere av deltakerne
rapporterer at alkoholkulturen blant studentene under fadderuken er positiv, og at
alkoholen gjør det lettere for dem å bli inkludert i studentmiljøet. Andre studenter
svarer at de opplever at studentenes bruk av alkohol kan virke ekskluderende på de
studentene som ikke ønsker eller har mulighet til å bruke alkohol.
En av studentene uttalte følgende i forhold til drikking under fadderuken.
”Det er ikke så viktig for meg å drikke mye, men jeg ønsker å
delta på fadderuken” (Student UiS)
Det er interessant at denne studenten setter det å drikke i sammenheng med det å delta
på fadderuken. Han er per definisjon en deltaker når han drikker. Dette kan tolkes i
retning av at alkoholen er med på å definere deltakere og tilskuere, og at det er
vanskelig å være deltaker uten å drikke.
Vi skal se litt nærmere på ulike synspunkter om bruken av alkohol virker inkluderende
eller ekskluderende.
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6.4.1 Utfordringer
De arrangementene under fadderuken der servering av alkohol inngår, er de
arrangementene med størst oppslutning. Selv om helikopterturer og andre aktiviteter
under arrangementet var godt besøkt, var det størst antall studenter tilstede på de
arrangementene der servering av alkohol inngikk. Det er ikke dermed sagt at det var
alkoholen i seg selv som gjorde at folk var tilstede, men der øldrikking fungerte som en
ramme rundt det sosiale fellesskapet.
En undersøkelse fra TNS Gallup viser at 10 % av studentene i Stavanger som har svart
på undersøkelsen er avholdende fra alkohol (Nedregård &.Olsen 2011:116). En del av
informantene forteller at bruken av alkohol under Fadderuken gjør det vanskelig for
dem å delta på arrangementet. De opplever å bli stående utenfor viktige sosiale arenaer
og at de dermed mister muligheter til å skape relasjoner med andre studenter. I
Fadderlandsbyen samtaler vi med en internasjonal pastor. Han påpeker at alkoholen
kan skape vansker for de internasjonale studentene som ikke drikker alkohol.
”Våre studenter drikker ikke alkohol og det kan være litt
vanskelig i forhold til når de skal bli venner med norske
studenter.” (Pastor)
Med det er ikke bare de utenlandske studentene som opplever at alkoholen kan virke
ekskluderende. Også noen norske studenter uttrykker en skepsis til den rollen bruken
av alkohol har under fadderuken. De har selv tilknytning til en kristen organisasjon.
”Fadderuken er mye om å drikke. I fjor når jeg var ny; handlet
alt om drikking liksom, det var ikke noe annet” (Student UiS)
”Noen jeg kjenner som er førsteårs studenter drikker ikke, og
de lurer på hvordan de skal bli kjent med folk når alt handler
om drikking” (Student UiS)
Også de studentene som av andre årsaker enn religion velger å avstå fra
alkohol, opplever at bruken av alkohol under arrangementet kan bli litt i meste laget. På
plenen ved siden av Lille Folken, sitter en gruppe studenter. De fleste drikker øl, men en
av dem har kjøpt seg en cola. Hun forteller at oss at hun opplever at det blir mye
spørsmål rundt hvorfor hun ikke bruker alkohol.
”Øl teltet kan nok fungere som sosialsmøring. Men jeg drikker
ikke alkohol og jeg opplever mye spørsmål om dette. Det er
ofte spørsmål til folk som ikke drikker, om hvorfor de ikke
drikker. Kanskje litt drikkepress?” (Student UiS)
Bruken av alkohol under fadderarrangementet kan virke ekskluderende for noen
grupper. Det er sannsynlig at bruken av alkohol kan hindre en del avholdende studenter
å stille opp på arrangementet og dermed blir avskåret fra viktige arenaer for
nettverksbygging. Likevel møtte vi flere studenter som fortalte oss at de ikke brukte at
alkohol, men at de likevel hadde stor glede av å delta på arrangementet, både som
fadder, fadderbarn og vakter. Vi vil nå gå nærmere inn på hvordan de internasjonale
studenter ved UiS opplever fadderuken og studentenes alkoholkultur.
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6.4.2 Alkohol og interkulturelle relasjoner
Problemstillingen i forhold til bruk av alkohol, er spesielt aktuell i forhold til muslimske
studenter som i stor grad avstår fra bruk. Ved Fadderlandsbyen kommer vi i prat med
noen studenter med muslimsk bakgrunn. De har bodd i Norge i noen år, og er engasjert i
en muslimsk studentorganisasjon. De forteller oss at de i organisasjonen har drøftet
mulighetene for å ha en egen faddergruppe for muslimske studenter der de kan gjøre litt
andre ting under fadderuken, f.eks dra på bowling eller gå på kafé. De ble imidlertid
oppfordret til heller å gjøre dette etter at fadderuken er over. Disse studentene hadde
noen refleksjoner over hvordan det var å være i Lille Folken uten å drikke alkohol.
”Det er ikke et problem for meg å sitte i teltet Lille Folken uten
å drikke alkohol. Jeg har mange venner som drikker. Det går
fint for meg, jeg tar en brus istedenfor, men nå kan jeg ikke ta
det heller fordi det er faste.” (Student UiS)
”Vi hadde jo hørt om hva Lille Folken er. Men vi hadde jo
egentlig ikke vært der nede. Så første året var det litt sånn ”oj,
de drikker jo masse. Men... nå er jeg vant med det liksom, det
går fint.” (Student UiS)
Dette er eksempler på hvordan studenter kan inngå i arrangementet uten å drikke. Disse
studentene har vært med i sine faddergrupper som nye studenter, og har blitt tatt med
ned til Lille Folken. De har også erfaring med å være fadder selv. Den ene av dem
omtaler videre fadderarrangementet som en viktig del av det å bryte barrieren som ny
student, også for studenter med muslimsk bakgrunn.
”Første året når jeg var der. Når man ikke kjenner noen, så er
det noe som bryter barrieren for deg. Du får lov til å hygge deg
med folk du er på fadderuke med. Du blir kjent med folk, det
bygger jo relasjoner etterpå.” (Student UiS)
Sitatene viser også hvordan omgang med en drikkekultur gjør at man blir vant til det,
man blir integrert i en kultur der omgang med alkohol er vanlig og ”ufarlig”. Lille Folken
vil allikevel være en arena der inntak av alkohol setter premisser for den sosiale
omgangen. Og at man egentlig kunne tenke seg en annen type sosial arena der man i
større grad fikk lov til å legge premissene (jmf. kafé, bowling).
I lys av studien til Beccaria og Sande (2003) om forskjellene mellom drikkekulturen i
Italia og Norge, er det interessant å se om internasjonale studenter som kommer fra
land der man har en annerledes drikkekultur enn i Norge (f.eks Sør-Europa). Hva tenker
studentene fra slike land om den drikkekulturen som de møter under Fadderuken
(kanskje det første møte med en norsk drikkekultur)?
Utenfor biblioteket på UiS på onsdagen møter vi en internasjonal student som nylig er
kommet til Norge. Han sier at han hadde med seg en del myter om nordmenns
drikkekultur, men at han er blitt positivt overrasket.
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“I heard from my friends that it could be quite bad here, but I
have not seen it myself.11“ (Internasjonal student UiS)
Han forteller at han har deltatt på en rekke av arrangementene under fadderuken;
engelsktalende stand up, helikoptertur, sittet i Lille Folken og at han har planer om å
delta på pub-crawl senere samme kveld.
Vi spør en annen internasjonal student om hun opplever at nordmenn drikker mye.
Hennes umiddelbare svar at hun har opplevd mye mer drikking i andre land hun har
studenterfaring fra.
”No they don’t drink a lot, not compared to Russia and
Finland” (Internasjonal student UiS)
En gruppe internasjonale studenter, som alle hadde kjøpt seg fadder t-skjorter, forteller
at de har deltatt på en rekke aktiviteter under Fadderuken. Ingen i gruppen har opplevd
den norske alkoholkulturen negativt, men de reagerer på prisnivået på alkoholen i
Norge.
”Det er dyrt med alkohol i Norge. Foruten om prisen på
alkohol er vi ikke overrasket over norsk alkoholkultur”
(Internasjonal student UiS).
De opplevde allikevel at de norske studentene ble hurtigere beruset enn det de var vant
med fra sitt hjemland, og lurte på om dette hang sammen med prisnivået på alkohol.
”De norske studentene blir raskere fulle enn vi blir i Spania.
Kanskje henger dette sammen. At alkohol er så dyrt og at man
derfor blir raskere full?” (Internasjonal student UiS)
Kan dette handle vel så mye om at de norske studentene i større grad har en sosial
aksept for å ”spille ut” sin beruselse, som pris på drikkevarene? Studiet til Beccaria og
Sande (2003) viste at det finnes forskjeller i den symbolske formen på drikkeritualer
mellom Italiensk ungdom og norsk ungdom. Selv om både de italienske og norske
ungdommene i studien hadde en drikkeatferden som kan beskrives som heroic drinking,
gjennom fellesskapsbyggende drikkeleker, blir beruselsesuttrykket ulikt i de ulike
landene. Mens man i Norge kan tillate seg å drikke mye og gi uttrykk for dette ved å
”miste litt hemninger”, ble høy grad av beruselse og mangel på kontroll sett på som noe
negativt av italiensk ungdom. De ulike kulturelle kodene medførte at de italienske
ungdommene i studiet til Beccaria og Sande beholdt en ytre kontroll, selv ved høy
beruselsesgrad. Det er grunn til å tro at de norske studentene ikke har drukket mer og
heller ikke er mer beruset enn det de internasjonale studentene det her er snakk om
selv er, men at de likevel sender ut noen signaler i form av sang, atferd etc som
assosieres med høy grad av beruselse. Slik henger ikke nødvendigvis beruselsesuttrykk
og konsum av alkohol sammen. Samtidig er det sannsynlig at vissheten om at
Fritt oversatt: ”Jeg hadde hørt fra mine venner at det kunne gå vilt for seg her, men jeg har ikke sett
dette selv”
11
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beruselsesatferd vil bli akseptert blant de andre studentene, fører til at norske studenter
tillater seg å bli fulle og miste kontrollen.

6.4.2 Arrangementer i arrangementet
Fadderuken som arrangement har sine hovedaktiviteter, i forhold til antall studenter
som deltar, på festivalområdet der Lille Folken er sentral, og nede i byen i form av
konserter på (store) Folken og pub-crawl. Her samles det store fellesskapet under
fadderuken. Samtidig foregår det ulike aktiviteter forskjellige steder, til forskjellige tider
som favner ulike grupper av studenter. Ulike studentorganisasjoner har sine egne
arrangementer innenfor det store fellesarrangementet. En kristen studentorganisasjon
hadde sitt eget program med rusfrie arrangementer under Fadderuken, de var også
initiativtaker sammen med bl.a studentpresten til å ha en gudstjeneste i Lille Folken. Vi
har allerede nevnt at den muslimske foreningen vurderte å ha sin egen faddergruppe. En
annen studentorganisasjon arrangerte et eget rekebåtcruise. En annen organisasjon
arrangerte et motbakkløp opp mot Ullandhaugtårnet på campus. Idrettsorganisasjonen
arrangerer Faddergames. De ulike linjeforeningene har sine opplegg. Dette gir
muligheter for å være tilstede på Fadderuken på ulike måter til ulike tider, det gir også
noen handlingsmuligheter i forhold til inntak av alkohol (hvor mye og hvor ofte), og
hvilket symbolsk uttrykk man ønsker å gi av det å være student.
De ulike organisasjonene får vist seg gjennom fellesskapet i Fadderlandsbyen, der ulike
stands representerer ulike studenter med ulike interesser og ulike agendaer, og er i så
måte en fin illustrasjon av bredden i studentmassen. Det at alle studentorganisasjonene
også har ansvar for å stå vakt på festivalområdet gir en type bred tilhørighet til
arrangementet som skaper et fellesskap. En fadder opplever at organisasjonene ved
fadderarrangementet dette året er mye mer tydeligere sammenlignet med tidligere år.
”Jeg synes det virker mye bedre i år, men nå er ikke jeg
fadderbarn. De forskjellige organisasjonene er mye tydeligere
i år iom dette teltet, Fadderlandsbyen. Da vet folk hvor de
finner forskjellige grupper. Det er andre ting som foregår
også. Jeg tror det er inne i en positiv utvikling. Alle som har
stand må også være vakter.” (Student UiS)
Arrangørene fremhever Fadder 2010 som et gjennombrudd for den engasjerte
Stavangerstudenten. At studentene i en relativt ny universitetsby etter hvert har utviklet
mer lokal studenttilhørighet og i større grad er villige til å engasjere seg i studentlivet og
i studentorganisasjonene.

6.4.3 Har ”fadderfylla” tatt overhånd?
Vi skal gå litt nærmere inn på påstanden om at ”fadderfylla” har tatt overhånd. Som
tidligere nevnt ble Fadderarrangementet 2010 beskrevet som relativt finslig. Ingen av
de vi snakket med som fungerte som vakter på festivalområdet, rapporterte om bråk
eller uheldige episoder. Fadderarrangementet mottok heller ingen klager fra naboene
(sammenlignet med tidligere år). Røde Kors var parat på festivalområdet, men de hadde
etter eget sigende ingen tilfeller der de måtte gripe inn. De samme tilbakemeldingene
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fikk vi fra vaktene ved utestedet Folken nede i byen. Det ble ikke rapportert om noen
tilfeller av bråk, vold eller andre alvorlige ting. Vi fikk høre om noen få uheldige
episoder med uro oppe på festivalområdet som Fadderkomiteen ordnet opp i. Dette
bildet er i overensstemmelse med de observasjonene vi selv gjorde oppe på campus og
nede i byen i tilknytning til Fadderuken. Skjenkingen av alkohol oppe på festivalområdet
startet kl. 14 under Fadderuken, dette var senere enn tidligere år da skjenkingen startet
kl. 12. Skjenkingen oppe på festivalområdet ble også i 2010 avsluttet tidligere enn årene
før (21.30, mot tidligere 23.00). Det å beskrive fadderuken som en eneste stor fyllefest
gir ikke mening i lys av våre observasjoner; til det er mangfoldet og bredden i
arrangementet for stor, og grad av utagering for begrenset. Mer grunnleggende enn
utagerende festing og fadderfyll, er slik vi oppfatter det engasjement og fellesskap. Som
igjen er verdier som ikke så lett lar seg kombinere med destruktiv drikking, selv om
alkoholen fungerer som et sosialt lim.
Som et bakgrunnsbilde for dette feltarbeidet, er det interessant å se tall på hvordan
Stavanger-studenten drikker generelt, sammenlignet med studenter i andre byer. Det
ble i 2010 gjennomført en Helse- og trivselsundersøkelse blant studenter i mange av
studentbyene i Norge (Nedregård og Olsen 2011). I den undersøkelsen skilte Stavangerstudenten seg ut ved at de hadde noen flere studenter sammenlignet med
gjennomsnittet som var helt avholdene fra alkohol, I tillegg hadde de en markant lavere
andel studenter som drakk 2-3 ganger i uken eller mer (8% av studentene i Stavanger),
sammenlignet med landsgjennomsnittet (17%) (Nedregård og Olsen 2010:116).
Stavanger-studenten drikker altså generelt ikke så ofte som studenter i andre byer.
Undersøkelsen viste videre resultatene fra en risikoskala for alkoholrelaterte
drikkeskader (AUDIT12). Svarene på disse spørsmålene gir samlet sett en poengskåre
som definerer ulike nivå av risikoatferd.. 44 % av Stavanger-studentene hadde i følge
denne testen høy eller alvorlig risiko for helseskader gitt sin bruk av alkohol. Dette tallet
lå et prosentpoeng over gjennomsnittet (Nedregård og Olsen 2010:119). Hvorfor har det
seg da slik at Stavanger-studenten som drikker relativt sjelden, allikevel slår like sterkt
ut på en risikoskala som de som drikker oftere? Dette kan handle om to ting. Det kan for
det første være at Stavanger-studenten drikker mer ved hver drikkeavdeling og at dette
slår ut på en måte slik at AUDIT-skåren blir høy. Det andre handler om alkoholkultur;
Kan det være slik at man i en region som Stavanger, som er preget av en kristen,
pietistisk tradisjon, gjør at den enkelte i større grad føler dårlig samvittighet når de
drikker, og at folk rundt fortere blir bekymret for andres drikking sammenlignet med
andre steder i landet? Det hadde uansett vært interessant å ha mer nøyaktig kunnskap
om hvor mye av diskrepansen mellom hvor ofte man drikker og AUDIT-skåre, som
skyldes antall enheter ved hver drikkeanledning. For å forstå hvordan Stavangerstudenten drikker på det jevne, og hvilke implikasjoner det har.

AUDIT innholder 10 spørsmål om hvor ofte man drikker, hvor mye man drikker når man drikker, men
også spørsmål om man klarer å stoppe etter at man har begynt å drikke, om man trenger en drink om
morgenen dagen derpå, om man husker hva som har skjedd dagen før, om man har skadet seg selv eller
andre i tilknytning til drikkingen, og om selv man føler dårlig samvittighet eller om andre bekymrer seg
over drikkingen.
12
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7. Konklusjon
Fadderarrangementet fremstår som en viktig anledning for nye studenter å bli kjent
med sitt studiested og med sine medstudenter. Gjennom fadderuken brytes barrierer, og
det skapes et åpent sosialt rom der tilhørighet og identitetsbygging står i sentrum. Selv
om ikke alle studentene deltar, og noen bare deltar i begrenset grad, er det vår
vurdering at dette totalt sett er en betydningsfull og viktig marking av et nytt studieår
for mange studenter. Fadderuken fungerer slik vi har observert det, godt i forhold til sin
målsetning om at studenter skal bli kjent. Hvilken rolle spiller så bruk av alkohol i
tilknytning til dette? Bruk av alkohol fremstår som en viktig ingrediens i dette, gjennom
det blå-gule fellesskapet rundt langbordene i Lille Folken. Den karakteristiske
drikkestilen i tilknytning til arrangementet er den private, fellesskapsbyggende og
beruselsessøkende - heroic drinkning. Denne type drikking kan forstås som en del av
den liminale fase i et ritual, der hverdagslivets strukturer, statuser og normer er
opphevet og erstattet av likhet og samhørighet. Slik sett er bruk av alkohol en viktig del
av fadderuken som ritual.
Hvordan virker så bruk av alkohol inkluderende eller ekskluderende? Det kan virke som
om bruk av alkohol på den ene siden er med på å åpne opp det rituelle,
fellesskapskonstituerende rommet, for alle, ikke bare for de som drikker. Og at det er
mulig å drikke mer eller mindre, eller ingenting, innenfor disse rammene. På den andre
siden er det grunn til å anta at bruk av alkohol i en viss forstand er med på å definere
tilskuere og deltakere i ritualet. Noen studenter melder om at de opplever et mildt
drikkepress, og noen føler de må drikke for å være deltakere. Samtidig finnes det
valgmuligheter. Ulike studentorganisasjoner har sine egne arrangementer innenfor det
store fellesarrangementet. Dette gir muligheter for å være tilstede på Fadderuken på
ulike måter til ulike tider, det gir også handlingsmuligheter i forhold til inntak av alkohol
(hvor mye og hvor ofte). De ulike organisasjonene får vist seg gjennom fellesskapet i
Fadderlandsbyen og illustrerer og representerer bredden i studentmassen.
Slik som fadderarrangementet fremstår som finslig, drikker studentene store mengder
alkohol i løpet av fadderuken. Men er denne drikkingen representativ for hvordan
studentene drikker resten av året? Legger studentene under fadderuken grunnlaget for
nye alkoholvaner som innebærer at de drikker mer enn det de gjorde før de begynte å
studere? Det er ikke mulig å gi et klart svar på dette spørsmålet. Det vi vet, er imidlertid
at studentene beskriver fadder som den mest intense festuken i løpet av året. Den
rituelle konteksten som fadderuken kan forstås innenfor forsterker dette. Dette gir oss
samlet sett ett inntrykk av at fadderuken representerer et unntak i forhold til inntak av
alkohol, snarere enn å speile det generelle drikkemønsteret blant studenter.
Det som gjennom feltarbeidet fremstår som det sentrale i fadderuken, er dog ikke bruk
av alkohol og utagerende festing, men engasjement og fellesskapsbygging studenter
imellom.
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8. Tanker for kommende fadderuker
8.1 Fellesskap og engasjement
I våre samtaler med studenter, tilretteleggere og andre under fadderuken ble ord som
fellesskap og engasjement ofte nevnt. Dette er også elementer og verdier som stemmer
godt med våre observasjoner under arrangementet. Det at fadderarrangementet skaper
en uke hvor studentene på kryss av studieretninger, tro og interesser, opplever et
fellesskap, anses som svært betydningsfullt. For mange av studentene vil denne uken
være inngangsporten til den nye tilværelsen som student. At arrangementet også
makter å skaper engasjement ved at både eldre og nye studenter deltar aktivt på de ulike
aktivitetene; fra steking av gris til skåling under pub crawl - er trolig med på å styrke
dette fellesskapet. Så kanskje er det likevel ikke så overraskende at mytene om
fadderuken som en eneste stor fyllefest, likevel ikke stemmer. Kanskje er verdier som
fellesskap og engasjement i seg selv alkoholregulerende, fordi engasjement og fellesskap
vanskelig lar seg kombinere med destruktiv drikking?
Med dette som hypotese kan kanskje kommende fadderstyrer forsterke disse verdiene
ytterligere og således forebygge mye destruktiv bruk av alkohol under arrangementet.
Så hvilke forbedringspotensialer finnes for at fadderarrangementet skal bli et best mulig
arrangement?

8.2 Et best mulig arrangement
Prosjektgruppa rundt ”Student og alkoholkultur” har både før, under og etter
arrangementet gitt uttrykk for at de ønsker at studenter skal få økt bevissthet og mer
kunnskap om alkohol. Prosjektgruppen har derfor ønsket at KoRus Vest Stavanger
kommer med konkrete forslag til tiltak som virker forebyggende og ivaretar
valgmulighetene i arrangementet i forhold til bruk av alkohol og øker bevissthet og
kunnskap om bruk av alkohol blant studentene:
·

Hva med mat under fadderarrangementet? Det var ikke mulig å kjøpe mat
fra kl. 15 til 20 på mandagen, bare drikking. Det anbefales at studentene
får mulighet til å kjøpe seg mat så lenge arrangementet/ Lille Folken
holder åpen

·

Utdeling av gratis vann/ vannflasker

·

Plasseringen av festivalområdet i utkanten av campus gir studenter et
reelt valg i forhold til om de vil være en del av drikkefellesskapet. Vi
tenker det er gunstig i forhold til de studentene som holder seg borte fordi
det trigger forholdet til alkohol. Vi anbefaler at man beholder denne
plasseringen.

·

Oversettelse av programmet til engelsk
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·

Arrangere flere fellesskapsbyggende aktiviteter på festivalområdet.
Forslag: Quiz med spørsmål som favner både norske og internasjonale
studenter?

·

I ølteltet drikker de fleste alkohol. Det anbefales å organisere en lounge i
tillegg, et sted for chill-out, avslapning og samtaler? Et eget telt med litt
lavere lyd og annet utvalg i drikke?

·

En fadderordning med ulike møteplasser som inkluderer alle studentene,
og hvor fellesskapet og engasjementet hos studentene skapes og
videreutvikles

·

Et tilbud til studenter med barn - en/flere av dagene. Forslag: grilling på
strand

·

For å få enda mer kunnskap om hvor mange studenter som faktisk deltar
på fadderuken, hvilke arrangement de deltar på og hva de ønsker seg mer
av, kan det være hensiktmessig å gjennomføre en kvantitativ kartlegging
rundt dette?

·

Stand om alkohol på fadderuken

·

Når drikker studenter for mye? Hva er akseptabel drikkeatferd? Hvordan
sier vi fra til hverandre når vi synes noen har drukket for mye? Vi
anbefaler at det skapes en dialog med studenter om dette
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