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Tässä artikkelissa esitellään tiivistetysti
alustavia kokemuksia ja tuloksia pienestä kan-
sainvälisestä vertailututkimuksesta, jossa so-
vellettiin passiivista role-playing-lähestymista-
paa Saksan liittotasavallassa, Suomessa ja
Tanskassa.

Suomen oletettiin edustavan tutkimuksessa
perinteistä pohjoismaista alkoholikulttuuria,
jossa käytetään väkeviä alkoholilaatuja, päih-
tymys on juomisen keskeisiä piirteitäja alkoho-
likontrolli on tiukka. Saksan liittotasavalta
edusti puolestaan olutmaata, jonka alkoholipo-
litiikka on vapaampaa kuin Suomen. Tanska
edusti alkoholipolitiikaltaan melko vapaata eu-
rooppalaisen kulttuurin maata, jossa on kui-
tenkin pohjoismaisen perinteen vaikutusta.
Taulukkoon I on koottu taustatietoa alkoholin
käytöstä kohdemaissa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli hankkia ver-
tailukelpoista tietoa alkoholin asemasta arki-
elämässä näissä maissa. Tutkimuksemme oli
kuitenkin ennen kaikkea metodikokeilu: tarkoi-
tuksena oli selvittää passiivisen role-playing-
metodin eli eläytymismenetelmän käyttökel-
poisuutta kansainväliseen vertailuun. Eläyty-
mismenetelmän kehittely liittyy vahvasti sosi-
aalipsykologisen teorian kehittelyyn, ja meto-
dia voidaan pitää eräänlaisena survey-tutki-
muksen vaihtoehtona - tässä tapauksessa
hankittaessa tietoa j uomatavoista.

ELÄYTYMI S ME NETELMÄ IA ..
KW ITELLU I STA ARKIELAMAN
TII}IN TE I STA KE RTOV AT TARI N AT

Käyttämässämme tutkimusmenetelmässä
tutkittavalle annetaan pieni alkukertomus, jo-

hon hän yrittää eläytyä ja jota hän jatkaa
kirjoittamalla. Menetelmä antaa tutkittavalle
mahdollisuuden tulkita tilannetta, jolloin sekä
hänen omat näkemyksensä että hänen sisäistä-
mänsä yleiset kulttuurisäännöt pääsevät vai-
kuttamaan tulkinnan lopputulokseen. Tulkin-
nasta etsitään sitten henkilön tuottamia kogni-
tiivisia elementtejä, jotka tekevät tilanteen ko-
konaisuuden mielekkääksi. Tämän tutkimuk-
sen kannalta juuri yksilöllis-kulttuurinen tul-
kinta on oleellista. Antti Eskola on esitellyt
kirjoituksissaan (ks. esim. Eskola l9BB, 239-
262) eläy tymismenetelmän historiallista taus-
taa, luonnetta ja sovelluksia - muun muassa
metodin sopivuutta juomisen sosiaalisten mer-
kitysten tutkimiseen. Myös tämän tutkimuksen
tuloksia on .jo .jossain määrin käsitelty hänen
esittelyissään.

Ensimmäisiä suomalaisia eläytymismenetel-
män sovelluksia alkoholitutkimukseen oli An-
na Kihlströmin (1983) tutkimus, jossa selvitel-
tiin erilaisten tilannetekijöiden vaikutusta al-
koholin käyttöön vuorovaikutusepisodeissa.
Tutkija lähestyi ongelmaansa "all-or-none"-
periaatteella (ks. Mixon 1979; Eskola 1988,

263-271): hän oletti pystyvänsä kehittämään
,toisaalta sellaisen alkukertomuksen, johon jat-
ketussa kertomuksessa aina mainittaisiin alko-
holi, toisaalta hän uskoi pystyvänsä kehittä-
mään alkukertomuksen, johon ei koskaan voi-
taisi kuvitella liittyvän alkoholin käyttöä, aina-
kaan suomalaisessa kulttuurissa. Tutkija ei
kuitenkaan pystynyt kehittämään tällaisia
"puhtaita" alkukertomuksia. Alkoholin käytön
todettiin olevan kulttuurisestikin hyvin moni-
mutkainen ilmiö, jota ei voida määritellä tyh-
jentävästi ainoastaan muutamilla tilannefakto-

Tämä artikkeli tiivistää tuloksia vertailevasta kansain-
välisestä tutkimuksesta, johon aloite saatiin Pohjoismai-
sesta päihdetutkimuslautakunnasta (NAD). Projektiin
kuuluivat artikkelin kirjoittajien lisäksi Antti Eskola ja

Anna Kihlström (Suomi) sekä Peter Rieker (Saksan liit-
totasavalta). Projektin työselosteet ovat kirjallisuusluette-
Ion 2. osassa.
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Tilastoitu alkoholin
kulutus vuonna l9B5 (5)
(l 100 %:n alkoholia) 9,9

Eri alkoholilaatujen
tilastoitu kulutus (%) (5)

olut 59
viini 25
väkevät 16

Taulukko 1. Tietoja juomatavoista Tanskassa, Suomessa
ja Saksan liittotasavallassa l980-luvulla

Tanska Suomi Saksan liitto-
tasavalta

kansainvälisiin vertailuihin tähdäten. Tarinoi-
den analysointi on rajattu kulttuurierojen tar-
kasteluun: esille tuodaan niitä piirteitä, jotka
tuntuvat oleellisimmin erottavan tai yhdistä-
vän eri kulttuureja. Tutkimuksessa ollaan kiin-
nostuneita siitä, kuinka usein alkoholi kaiken
kaikkiaan erilaisissa tilanteissa mainitaan, mil-
laisiin toimintoihin ja ilmapiireihin alkoholi
yhdistetään ja kuinka tärkeä rooli alkoholilla
tilanteissa yleensäkin on.

Tutkimuksessa käytettiin neljää erilaista al-
kukertomusta:

"Virtaset ovat lähiössä asuva pariskunta. He molem-
mat ovat alle 30-vuotiaita/yli 60-vuotiaita. Eräänä alku-
viikon iltana/perjantai-iltana Virtaset tapaavat sattumal-
ta vanhat ystävänsä Mäkiset, joita he eivät ole nähneet
pitkään aikaan.

Yritä eläytyä tilanteeseen, ja kirjoita pieni tarina siitä,
miten ilta jatkuu."

Kukin vastaaja jatkoi yhtä alkukertomusra.
Aineisto kerättiin opiskelijoilta, joille kerrot-
tiin, että kyseessä on tutkimus, jonka aiheena
on arkipäivän elämän käytännöt. Heille ei ker-
rottu, että kyseessä oli alkoholitutkimus, jottei
kirjoituksia olisi suunnattu esimerkiksi alkoho-
likeskeisiksi. Jokainen vastaaja kirjoitti oman
kertomuksensa itsenäisesti, minkä jälkeen ker-
tomukset kerättiin välittömästi. Kirjoittami-
nen vei aikaa kymmenestä minuutista tuntiin.
Kirjoitusten pituus vaihteli viidestä rivistä
kahteen täyteen paperiarkilliseen.

Tanskassa vaikeuksia ilmeni aluksi aineiston
keräämisessä. Lopulta vastaajiksi saatiin
l5-lB-vuotiaita lukiolaisia. Suomalaiset ja
länsisaksalaiset (Länsi-Berliinistä) vastaajat
olivat hieman vanhempia, yliopiston sosiologi-
an opiskelijoita. Niinpä vertailtavuus suoraan
tanskalaiseen aineistoon on hieman ongelmal-
lista. Tanskalaisille nuorille on voinut olla vai-
keaa kuvitella jatkoa tilanteelle, jossa heihin
nähden on kyse jo keski-ikäisistä ja vanhoista
ihmisistä; sama ongelma on tosin ollut mah-
dollinen myös suomalaisille ja länsisaksalaisil-
le, etenkin silloin kun nämä ovat yrittäneet
eläytyä vanhojen ihmisten tilanteeseen. Taulu-
kossa 2 on esitetty, kuinka paljon kussakin
maassa oli kaiken kaikkiaan vastaajia ja kuinka
paljon kuhunkin alkukertomukseen saatiin ta-
rinoita maittain.
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Juojien jakauma
väestössä (%)

17-54-vuotiaat

16-
l5-69-vuotiaat
15- es-s8 ( r )

87 (4)

Päivittäisjuojien
jakauma väestössä (%)

l5-54-vuotiaat
l5-69-vuotiaat

15-
5 (3)

40 (1)

Liihteet: (l) Fahrenkrug 1987, (2) Nielsen l9B2 (aineisto
vuodelta 1977), (3) Simpura 1985, (4) Armyr 1983, (5)
Nordisk alkoholstatistik 1988, (6) Alkoholitilastollinen
vuosikirja 1987, (7) Hansen & Andersen 1985

Taulukko 2. Vastaajien kokonaislukumäärä Tanskassa,
Suomessa ja Saksan liittotasavallassa sekä kuhunkin al-
kukertomukseen kirjoitettujen tarinoiden määrät mait-
tain

alkukertomus-tyyppi
työpäivä viikonloppu yht.

alle 30-v. yli 60-v. alle 30-v. yli 60-v.
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reilla. Kertomuksista paljastui sen sijaan eri-
laisten alkoholinkäyttökäytäntöjen kirjo, jota
olisi tuskin saatu esille tavanomaisilla survey-
tekniikoilla.

Oma tutkimuksemme jatkaa juomisen sosi-
aalisten merkitysten etsimistä - tällä kertaa
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Kuten taulukosta 2 voidaan nähdä, kerto-
muksia kussakin kertomusryhmässä on niin
vähän, ettei tilastollisia menetelmiä voi käyt-
tää. Seuraavat tulokset ovatkin luonteeltaan
kuvailevia ja keskittyvät vain aineiston keskei-
simpien puolien esittelyyn. Mutta eläytymis-
menetelmätutkimukselle onkin luonteenomais-
ta, että aineiston analysoinnin kriteerinä ei ole
niinkään tilastollisesti edustava määrä tapauk-
sia, vaan analysoinnin pohjana on pikemmin-
kin kiinnostus jo suhteellisen pienessä aineis-
tossa toistuviin ilmiöihin: niiden etsimiseen,
analysointiin ja osoittamiseen tähdätään. Käy-
tännössä tämä merkitsee noin 10-20 kirjoi-
tuksen keräämistä yhdestä vastaajajoukosta.
Kasvattamalla vastaaj amäärää tarinoihin ei
enää saada oleellisesti uusia piirteitä (ks. satu-
raatioefektistä lisää Bertraux & Bertraux-
Wiame l98l).

Seuraavat esimerkit antavat kuvan aineiston
laadusta:

"Pariskunnat sattuivat erään snack-baarin kohdalle,
johon he päättivät poiketa nauttimaan curry-makkaroita
parin oluttuopillisen kanssa. 'Sinusta on sitten tullut
poliisi', sanoo toinen rouvista, ja hänen miehensä ajatte-
lee: 'Voi ei.' Keskusteltuaan aikansa muun muassa am-
mattiasemistaan ja suosikkilomakohteistaan pariskunnat
erkanevat. Toisen herroista on ajettava auto kotiin,joten
hän ei voi ottaa kolmatta olutta. Hyvästellään. Illalla,
kun toinen pariskunnista katselee TV:stä Dallasta . . ."
(Saksan liittotasavalta, nuori pariskunta, perjantai-ilta,
miesvastaaja, 32-v.)

"Siitä on jo aikaa yli viisi vuotta, kun pariskunnat
viimeksi tapasivat. He päättävät nauttia illallista yhdessä
toisen pariskunnan kotona kello kuusi illalla. 

- Molem-
mat pariskunnat ovat asettautuneet pöytään. Aluksi he
tuntevat olonsa hieman hämmentyneiksi ja vaihtavat
vain rutiinikohteliaisuuksia. Mutta illallisen jälkeen, kah-
via juodessa, he vihdoin pääsevät jutun alkuun. Enim-
mäkseen he puhuvat vanhoista ajoista, mutta myös tule-
vaisuudesta ja taloudellisesta tilanteestaan. Sitten alkaa
olla jo myöhä ja molemmilla pareilla on edessä aikainen
herätys. He sopivat uudesta tapaamisesta lähitulevaisuu-
dessa. Mutta sisimmässään he tietävät, etteivät todella
halua enää tavata." (Tanska, vanha pariskunta, perjan-
tai-ilta, naisvastaaja, l6-v.)

"Virtaset haluavat ehdottomasti kuulla lisää Mäkisten
nykyisestä elämästä. Niinpä he kutsuvat Mäkiset viettä-
mään iltaa kotiinsa. Siellä he sitten istuvat vertailemassa
taloudellista tilannettaan ja lastensa menestymistä. Ta-
poihin kuuluvan kahvittelunjälkeen he päättävät kutsua
taksin ja ajaa kaupungille kalliiseen ravintolaan juhlista-
maan jälleennäkemistään. Mummo kutsutaan talonvah-
diksi. Muutaman drinkin jälkeen herra Virtanen alkaa

Taulukko 3. Tiivistelmä aineiston keskeisimmistä piirteistä
(niiden tarinoiden osuus-7o, joissa piirre esiintyy)

alkoholi- ruokailu- tapaamispaikka N
maininta mainintal ravintola koti

Tanska
Suomi
Saksan liitto-
tasavalta

42
61

74

7l
30
IB

29 t7

79 43
89 28

29 6s3B

rRuokailu tarkoittaa tässä kaikkia viittauksia syömiseen,
kuten illallisia, välipaloja, "snackseja", kahvittelua.

tanssittaa ahkerasti rouva Mäkistä, johon hän oli jo
kouluaikoinaan ihastunut. Herra Mäkinen, kuten taval-
lista, on hyvin aggressiivinen juovuksissa. Hän lähtee
hyvin pian ravintolasta omille teilleen. Rouva Virtanen
loukkaantuu miehensä ja rouva Mäkisen käyttäytymises-
tä. Hän päättää olla kutsumatta Mäkisiä uudelleen vie-
railulle. Kotona Virtaset eivät puhu toisilleen mitään
neljään päivään." (Suomi, nuori pariskunta, alkuviikon
ilta, naisvastaaja, 23-v.)

TULOKSIA MAIDEN V ÄTT STSrÄ
VERTAILUISTA

Yleisiä havaintoja aineistosta on raportoitu
useissa projektin työpapereissa (ks. kirjalli-
suusluettelon 2. osa). Taulukkoon 3 on niistä
koottu joitakin keskeisiä numerotietoja.

Aineiston yleisiö pürteitä

Tanskalaisten aineistossa silmiinpistävin
piirre oli toimintojen moninaisuus. Kertomuk-
sissa oli useita kuvauksia muun muassa erilai-
sista ruokailutilanteista sekä usein myös suora-
naisia viittauksia seksuaaliseen kanssakäymi-
seen. Tällaiset viittaukset puuttuivat saksalais-
ten ja suomalaisten tarinoista. Muutamissa
kirjoituksissa selvästi pilailtiin tutkimuksen
kustannuksella ja vastustettiin koko kirjoitta-
mista. Kaiken kaikkiaan tanskalaisten tarinois-
sa oli hyvin optimistinen, elävä ja miellyttävä
ilmapiiri, joka puuttui melkein täysin suoma-
laisten ja saksalaisten tarinoista.

Myös osa länsisaksalaisista vastaajista sel-
västi vastusti tutkimustamme. Kärkeviä kom-
mentteja kirjoitettiin tarinoiden lopuksi itse
tutkimuksen tarkoituksesta ja tiedonhankinta-
tavasta. Tärkein ja esiintulevin piirre saksa-
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laisten kertomuksissa oli epämukava ilmapiiri.
Ainakin joku tarinan henkilöistä koki tilanteen
jotenkin ahdistavaksi. Vanhojen tuttujen yllät-
tävä tapaaminen näytti pakottavan henkilöitä
vakuuttelemaan toisilleen, että elämä menee

paremmin kuin se todella menikään. Sama

sävy oli myös suomalaisten tarinoissa - tans-
kalaisilta se puuttui lähes täysin.

Suomalaisten tarinoiden ominaisin piirre oli
alkoholin osuus tarinaa jäsentävänä elementti-
nä. .fuomista käytettiin tarinoissa merkkinä,
joka erotteli oleellisimpia tapahtumien vaiheita
toisistaan. Alkoholi oli mukana erityisesti krii-
sitilanteissa, kuten perheriidoissa ja kiistelyis-
sä. Suomalaisissa tarinoissa oli usein kielteinen
sävy: niissä kerrottiin esimerkiksi perheen ha-
joamisista tai epäonnistumisista työssä tai hy-
vinvoinnin tavoittelussa. Tässäkin suhteessa

suomalaisten ja saksalaisten tarinat olivat lä-
hellä toisiaan. Ilmeisesti tanskalaisten nuorten
kirjoittajien realiteettitaso on hieman erilainen
kuin vähän varttuneempien, kriittisten sosiolo-

gian opiskelijoiden.

V uor oa aikutu s k öy t änn ö i s t ä

Taustaksi tutkimuksen alkoholituloksille on

syytä esitellä maittain joitakin arkipäivän käy-
täntöjä. Ensiksikin, Suomessa ja Tanskassa
kahvinjuonti on hyvin tärkeä osa kanssakäy-
mistä, etenkin aikuisten tai vanhojen ihmisten
tavatessa. Tämä kävi ilmi myös tarinoista.
Molemmat maat ovat kahvinkuluttajien kär-
keä kansainvälisissä tilastoissa: Suomi on en-

simmäisellä sijalla, Tanska on kolmas. Myös
Saksan liittotasavallassa juodaan paljon kah-
via: vuonna l9B4 se oli kahdeksanneksi kovin
kahvinkuluttaja. Toiseksi, suomalaisissa tari-
noissa on hyvin harvoin viittauksia yhdessä

ruokailuun, vaikkakin pariskunnat viettävät il-
lan yhdessä. Tämä selittyy varmasti osittain
suomalaisella päivärytmillä. Kolmanneksi,
tanskalaisten tarinoissa pariskunnat tapaavat
toisensa melko myöhään illalla ja kutsu koskee
jotain toista iltaa kuin juuri alkukertomuksen
tapaamisiltaa. Kertomuksissa kuvataan sitten
näitä valmisteltuja tilanteita. Saksalaisessa ai-
neistossakin kutsu esitetään usein, mutta myö-
hempää tapaamista ei kuvata. Useimmiten
saksalaisten tarinat loppuvatkin kohteliaisuuk-
siin: niissä kerrotaan, kuinka hauska oli tavata,
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mutta sen pitemmälle tilannetta ei kuvata.
Suomalaisissa kertomuksissa vanhat tutut kut-
sutaan kotiin kahville tai drinkille välittömästi.
Toiminnan erot .johtunevat sosiaalisten käy-
täntöjen ja arkipäivän vuorovaikutustapojen
eroista näissä maissa.

Alkukertomu su ari oönnin aihe utt am at er ot

Erot, jotka kertomuksiin tulivat alkukerto-
musvarioinnin vaikutuksesta, olivat odotetun
kaltaisia ja melko samanlaisia kaikissa maissa.

Nuorista ihmisistä kertovat tarinat olivat toi-
minnallisempiaja sisälsivät useammin mainin-
toja alkoholin käytöstä kuin vanhemmista ih-
misistä kertovat tarinat. Lisäksi tarinat sijoit-
tuivat useammin kodin ulkopuolelle. Perjantai-
iltoja kuvaavat tarinat sisälsivät niin ikään
enemmän alkoholimainintoja ja olivat toimin-
nallisempia kuin arki-iltakertomukset. Mait-
tain sisältöjen painotus oli melko samanlainen.

Juominen ja muut toiminnot

Alkoholinkäyttömainintoja oli ehdottomasti
eniten suomalaisissa kertomuksissa. Tosin on

huomattava, että myös saksalaisten ja tanska-
laisten kertomuksissa alkoholin käyttö oli mu-
kana pinnan alla: esimerkiksi ruokaillessa juo-
mista pidetään itsestään selvänä ja illanvietois-
sa drinkit kuuluvat asiaan - 

juomista ei tar-
vitse erikseen mainita. Tällaisia piileviä mai-
nintoja on tietysti hyvin vaikea laskea. Sen

sijaan suomalaisissa kertomuksissa alkoholin
käyttö mainitaan aina, kun se vain on kuvitel-
tavissa jollain tavoin tilanteessa läsnä olevaksi.
Suomalaisissa tarinoissa oli myös selvästi
useimmin mainintoja eri alkoholilaaduista ja
-merkeistä: votka ja muut väkevät juomat lii-
tettiin erityisesti vanhemmista ihmisistä kerto-
viin tilanteisiin. Kaikissa tutkimusmaissa
nuorten kerrottiin sen sijaan juovan olutta ja
viiniä.

Juomisen asema saksalaisissaja tanskalaisis-
sa tarinoissa oli täysin toissijainen muihin toi-
mintoihin verrattuna, ja harvoin juominen
suomalaisissakaan tarinoissa oli dominoiva.
Suomalaisissa kertomuksissa alkoholia käytet-
tiin kuitenkin eräänlaisena merkkinä erottele-
maan esimerkiksi toimintojen vaiheita ja eten-

kin vanhoista ihmisistä kertovissa tarinoissa



erottelemaan miesten ja naisten rooleja. Esi-
merkiksi pullon avaamisen jälkeen miehet ja
naiset erottuvat eri ryhmikseen, jotka sitten
jatkavat keskustelujaan eri huoneissa ja eri
aiheista. Muissakin suomalaisissa tutkimuksis-
sa on todettu naisten roolin alkoholin käyttäjä-
nä olevan erilainen kuin miesten: siihen kuuluu
muun muassa miehen alkoholin käytön val-
vonta (Hyttinen & Kihlström 1986; Holmila
l9BB). Saksalaisten ja tanskalaisten kertomuk-
sissa tällaista sukupuoliroolierottelua ei esiin-
tynyt. Viitteitä rajusta ryyppäämisestä tai hu-
maltumisesta sisältyi hyvin harvoin saksalais-
ten tai tanskalaisten tarinoihin, vaikkakin tans-
kalaisten tarinat olivat kyllin eläväisiä antaak-
seen vaikutelman, että henkilöt olisivat olleet
juovuksissa. Sen sijaan jotkin suomalaiset tari-
nat päättyivät huomattavan humalatilan ku-
vaamiseen, ja muutamat näistä tarinoista sel-
västi ilmaisivat, että tarinan henkilöillä oli al-
koholiongelmia.

YHTEENVETOA

Tutkimuksemme näyttää tukevan eräitä ste-
reotypioita länsisaksalaisten, suomalaisten ja
tanskalaisten arkipäiväisiin vuorovaikutuskäy-
täntöihin liittyvistä juomatavoista. Nämä voi-
daan tiivistää muutamiksi keskeisimmiksi ha-
vainnoiksi. Tanskassa kodikkaassa ilmapiirissä
nautiskellaan ruoasta ja juomasta 

- 
ja voi-

daan hyvin. Suomessa parien ja pariskuntien
välisten suhteiden vaikeudet ja kriisit tuodaan
usein esille; juominen esitetään tilanteissa
käännepisteenä joko kielteiseen tai myöntei-
seen suuntaan. Saksan liittotasavallassa ensim-
mäinen vaikutelma on hyvin kohtelias käyttäy-
tyminen vuorovaikutustilanteissa, joissa juo-
misella on lähinnä muodollinen tehtävä: alko-
holin käyttökin on osa kanssakäymisrituaaleja.
Rutiinien noudattamisella vältetään vuorovai-
kutuksen liiallinen intiimisyys ja pitkittymi-
nen. Mutta on myös huomattava, että tutki-
musmaiden tarinat olivat myös jossain määrin
samanlaisia. Pääerot liittyivät yleisiin näke-
myseroihin ja alkoholin asemaan tilanteissa.

Tarinoissa esiintyvät erot maittain voivat
johtua paitsi yleisistä eroista kulttuurisissa
hahmotustavoissa myös osittain erilaisista kir-
joittajaryhmistä. Nuorilla tanskalaisilla vaikut-
ti olevan hyvin optimistinen ja myönteinen

maailmankatsomus verrattuna kriittisten ja
hieman vanhempien sosiologian opiskelijoiden
näkemyksiin Saksan liittotasavallassa jä Suo-
messa. Itse asiassa Saksan liittotasavallassa
useat opiskelijat kieltäytyivät täysin osallistu-
masta tutkimukseen ja jotkut pitivät alkukerto-
muksia porvarillisina. Arvosteleva tai kieltei-
nen suhtautuminen alkukertomuksen elämän-
muotoon varmasti heijastui myös itse tarinaan.

Paljastaako eläytymismenetelmä muuta
kuin stereotypioita? Antti Eskolan (1986
& l9BB, 27+-2Bl) mielestä on hyödytöntä
kysyä, onko tarinoiden sisältö yhtäpitävä to-
dellisuuden kanssa vai ovatko tarinat vain ste-
reotypioita. Sen sijaan kannattaa kysyä, mi-
ten tulkitsemme nämä tarinat, mitä katsomme
niiden merkitsevän. Eläytymismenetelmäai-
neiston tarkoituksena itse asiassa onkin sosi-
ologisen mielikuvituksen ruokkiminen; aineisto
ei heijasta todellisuutta peilin tavoin.

Eläytymismenetelmän tuottamaa materiaa-
lia voidaan pitää tärkeänä lisänä jo olemassa
olevaan tietoon kulttuurisista juomisen mal-
leista. Eläytymismenetelmä ei siis ainoastaan
tuota heuristisia välineitä teoreettiseen ideoin-
tiin, vaan myös merkittävää lisätietoa kulttuu-
risista juomisen käytännöistä. Kansainvälisis-
sä vertailuissa tällaisella tiedolla on jo sinänsä
suuri merkitys.

Tässä tutkimuksessa vertailtiin toisaalta
märkää kulttuuria, jossa juominen on "nor-
maalia" (Saksan liittotasavalta ja Tanska), ja
toisaalta kulttuuria, jossa alkoholiin suhtautu-
minen on jossain määrin ongelmapainotteista
(Suomi). Suomessa juomista ja alkoholia käy-
tetään tietoisesti ja selkeästi ilmaisemaan eri-
laisia tunteita. Märissä kulttuureissa juomi-
seen ei liitetä ongelmallisia ilmiöitä eikä alko-
holia käytetä niin suoranaisesti tunteiden il-
maisussa; alkoholin käyttö on niissä tavano-
maisempaa, ehkä tiedostamattomampaakin.
Alkoholiongelmien ehkäisemiseksi tällaiset ha-
vainnot ovat tärkeitä: ne antavat tarkoin ana-
lysoituina kulttuurisesti relevantteja tapoja
määritellä käyttäytymistä ongelmalliseksi ja
normaaliksi. Vieläkin hyödyllisempiä tuloksia
saataisiin, jos alkukertomuksia varioitaisiin si-
ten, että mukaan otettaisiin jokin piirre ongel-
majuomisesta (ks. ongelmajuojatarinoista Hyt-
tinen & Ylijoki l9BB).
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English Summary

Jussi Simpura - HerarTann Fahrenkrag - Marita
Hyttinen - Thorkil Thorsen: Ekiytymismenetelmä kult-
tuurisissa aertailuissa (Eaeryday life situations and.

drinking patterns: an experiment with nonactiae role
play in Denrnark, Finland. and West Germany)

A method called nonactive role play has been applied
to provide material that can be used in comparisons of
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cultural meanings related to drinking in everyday life
situations. In this method, the data are collected in
written reports by the subjects, who are asked to com-
plete a brief introductory story (called a "script"), de-
scribing some event or situation. In the present study, the
introductory stories covered four variations of an event
where a married couple meet their old friends unexpec-
tedly. In the script, no reference was made to drinking.
The results repeated some stereotypical features ofdrink-
ing patterns in the three countries and also revealed the
dillerent roles ofdrinking in the three cultures.




