
Sammendrag 

Denne avhandlingen handler om mennesker som går på pub om morgenen og det sosiale livet 

dem imellom. Det er en mikrososiologisk undersøkelse av samhandling og konstruksjon av 

mening blant pubgjester som starter dagen med å drikke øl. Den er basert på et langvarig 

feltarbeid på seks puber i Oslo som åpner klokken 8 og 9 om morgenen. Avhandlingen er 

strukturert rundt tre allmenne sosiale prosesser – konstruksjon av identitet, deltakelse i 

fellesskap og opplevelse av kjedsomhet. Samlet sett utgjør det en etnografi om sosiale aspekter 

ved avvikende alkoholbruk og alkoholisme.  

Å drikke øl om morgenen er avvikende atferd, noe gjestene på puben selvsagt er klar 

over. Mange kaller seg også alkoholikere, men er samtidig opptatt av at en kan være alkoholiker 

på ulike måter. Morgendrikkerne navigerer rundt verbale og atferdsmessige strategier i 

konstruksjon av identitet, knyttet til drikkemåter, drikkemønster og drikkemotiver.  Det første 

handler blant annet om ikke å bli for full, i hvert fall ikke tidlig på dagen. Det andre handler om 

å ha evnen til å ta pauser fra drikkingen. Hvilke motiver en har, handler i hovedsak om at 

drikkingen er noe en velger, ikke noe en må. Felles for disse strategiene er at de orienterer seg 

mot normalitet og handler om å inneha en viss grad av kontroll over drikkingen. At drikkingen 

foregår i en sosial kontekst, i et fellesskap med andre framfor alene i sin egen stue, er også et 

aspekt som til en viss grad bidrar til å alminneliggjøre det hele.  

På grunn av morgendrikkingens avvikende karakter, er det et skarpt symbolsk skille 

mellom deltakere og ikke-deltakere, mellom morgendrikkerne på puben og de som går forbi på 

vei til jobb. Det skaper grunnlag for opplevelse av utenforskap, men også for fellesskap. 

Morgendrikkerne fremholder at en sentral motivasjon for å gå på puben er det sosiale, men det 

sosiale er ikke én ting. Fellesskap på morgenpubene tar form på ulike måter. Jeg skiller mellom 

tre ulike typer: Alene, sammen, Tilfeldig sammen og Sammen som vanlig. De karakteriseres av 

ulike relasjonelle bånd og ulike former for interaksjon; fra det helt marginale hvor gjestene 

sitter for seg selv og samhandler lite, til det mer etablerte hvor gjestene sitter på faste plasser 

med de samme andre. De ulike fellesskapsformene skaper ulike grader av tilhørighet, men felles 

er at de tilrettelegger for det mest fundamentale: Den sosiale resposiviteten og søken etter 

anerkjennelse. 

Mange av morgendrikkerne forsøker jevnlig å ta pauser fra drikkingen og for noen er 

målet å slutte helt. Det er vanlig å få tilbakefall, og mange klarer aldri å legge fra seg alkoholen 

selv om de prøver igjen og igjen. Det er mange forklaringer på det, og i avhandlingen løftes 

kjedsomheten fram som én av truslene i denne prosessen. Kjedsomheten har flere nivåer, fra 



situativ og forbigående til eksistensiell og vedvarende, og det handler om tap av mening. Det 

er alvorlig for den som forsøker å slutte fordi den følges av en ambivalens hvor vedkommende 

mister av synet meningen med forsøket.  Kjedsomheten erfares i berøring med de sosiale 

omgivelsene, eksempelvis de roller man har tilgang til og de relasjoner man inngår i. Prosessen 

med å slutte beskrives som kjedsomhetens runddans, ettersom den tidvis rettet seg mot 

regulariteten i den edru tilværelsen, og tidvis mot en tilværelse på puben som var preget av 

stillstand og uten framtidsutsikter.  

Studien bidrar med ny kunnskap om sosiale aspekter ved avvikende alkoholbruk og 

alkoholisme. Det finnes få studier der disse tema er studert mens drikkingen pågår i naturlige 

omgivelser. Samtidig bidrar avhandlingen til teoretisk utviklingen av mer generell karakter. 

Den utvikler et rammeverk som er interaksjonistisk forankret og som tar utgangspunkt i 

allmenne sosiale prosesser, noe som gjør det anvendbart til studier av meningsdimensjoner 

ved alkoholbruk i andre sammenhenger enn på puben om morgenen.   


