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Sammendrag 
Forfatter: Silje Lill Rimstad 

Tittel: Pub etter jobb 

Veileder: Hildegunn Sagvaag 

Selv om bruken av alkohol i grenseoppgangen mellom arbeid og fritid har vært økende i 

Norge, er alkoholforbruket i arbeidssammenheng fortsatt lavere enn i mange andre land. Et 

internasjonalt arbeidsliv medfører at norske yrkesaktive møter andre drikkekulturer, hvor 

alkohol i tilknytning til arbeid både kan være mer utbredt og ha andre funksjoner enn i Norge. 

Formålet med denne masteroppgaven er å utforske hvordan norske yrkesaktive kvinner forstår 

og forholder seg til den arbeidsrelaterte alkoholbruken i England, et aktuelt land for mange 

norske arbeidstakere og et land med lange tradisjoner knyttet til bruken av pub.  

Det ble gjennomført åtte individuelle intervju med norske, yrkesaktive kvinner i London, som 

sammen med feltobservasjon på pub etter jobb ved to ulike puber sentralt i London, danner 

datagrunnlaget. Dataene fra intervjuene ble transkribert og sammen med feltnotatene ble 

dataene analysert ved hjelp av bricolage. 

Pubens rolle i England beskrives av de norske kvinnene som betydningsfull for å forstå den 

engelske kulturen, det engelske arbeidslivet og drikkekulturen. Det engelske arbeidslivet er 

preget av en formell kommunikasjonsstil og behovet for å møte kollegaer i en mer uformell 

kontekst blir fremhevet som viktig. På pub etter jobb får man mer private samtaler mellom 

kollegaer. I tillegg er pub et viktig sted hvor man bygger relasjoner for den videre karrieren. 

Det fremkom at puben er særlig viktig for de yngste kvinnene på jakt etter posisjoner.  

Selv om puben er uformell, har den likevel sine spilleregler og det er viktig å forstå hvordan 

man skal oppføre seg på pub. Betydningen av å få kompetansen om den engelske 

drikkekulturen er sentral, både for å forstå de engelske normene for skikk og bruk og for å 

utvikle strategier for å regulere alkoholinntaket. Flere av de norske kvinnene endret sine 

drikkevaner etter at de flyttet til London, og sosialiseringen inn i den engelske drikkekulturen 

i tilknytning til arbeidslivet synes å være sterk.  
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”There is perhaps no more important place where drinking  

is seen to be a significant social act  

than in the pubs of the British Isles” (Wilson, 2005: 15) 
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1 Introduksjon 
I denne studien undersøker jeg hvordan norske kvinnelige arbeidstakere i England erfarer 

bruken av alkohol i tilknytning til arbeidet sitt. Jeg spør hvilken betydning de opplever 

alkoholen spiller i det engelske arbeidslivet, hvordan de tolker, tilpasser seg til og takler de 

nye forventningene de møter. Temaet for oppgaven ligger innenfor området arbeidsliv og rus.  

1.1 Bakgrunn 
Flertallet av dagens norske kvinner er yrkesaktive. Den siste arbeidskraftundersøkelsen viste 

at 70,9 % av menn og 66,2 % av kvinnene i Norge er sysselsatt (Statistisk Sentralbyrå, 2014). 

Økt kvinnelig deltakelse i arbeidslivet er angitt som èn av flere årsaker til at kvinner, både 

absolutt og relativt til menn, har økt sitt alkoholforbruk (Holmilia & Raitasalo, 2005; Plant & 

Plant, 2006; Bogren, 2007; Ravndal, 2008). I de senere år har en god del norske studier belyst 

slike aspekt ved kvinners økende deltakelse i arbeidslivet (Skutle, Buvik & Iversen, 2009; 

Sagvaag, 2010; Buvik & Frøyland, 2010;Buvik & Sagvaag, 2012; Sagvaag & Buvik, 2014; 

Skutle, 2014; Tungland, Sagvaag & Smith- Solbakken 2014). Studiene viser at det er ulike 

forventninger til bruk av alkohol for kvinner og menn, og forventningene gir ulike 

konsekvenser for alkoholbruk for kvinnelige og mannlige ansatte.  

Fordi kvinner har ankommet arbeidslivet etter at menn har funnet sine posisjoner, er det 

rimelig å anta at yrkesaktive kvinner må tilpasse seg menns forventninger ved å bli lik dem, 

eller at de yrkesaktive kvinnene må skape egne roller (Sagvaag, 2007). Studier har vist at 

kvinnelige ledere befinner seg i kryssituasjoner hvor de opplever forventninger om å drikke 

som menn, men oppføre seg som kvinner (Sagvaag & Buvik, 2014). Et strengt moralsk syn på 

kvinnelig beruselse bidrar til å begrense drikkingen deres (Sagvaag & Buvik, 2014; Skutle et 

al., 2009), og kvinnelige ledere omtaler selv kvinnelig beruselse som lite passende (Buvik & 

Sagvaag, 2012, Sagvaag & Buvik, 2014). For å håndtere både forventingene om å delta i 

drikkerelaterte situasjoner i arbeidslivet og samtidig opptre kvinnelig, med høy moral, har 

norske studier vist at kvinner utvikler strategier for å håndtere arbeidsrelatert bruk av alkohol 

(Sagvaag & Buvik, 2014; Skutle et al., 2009; Tungland et al., 2014).  

Det norske arbeidslivet er fortsatt ”tørt” i den forstand at få drikker mens de utfører vanlige 

arbeidsoperasjoner. Derimot har det vært en kraftig økning i antall anledninger for bruk av 
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alkohol i den såkalte ”gråsonene” i tilknytning til arbeid (Frøyland, 2005; Nesvåg, 2005). 

Gråsoner er grenseoppganger mellom arbeid og fritid hvor alkohol benyttes, som 

lønningspils, julebord og representasjoner (Nesvåg 2005). I tillegg har internasjonalisering og 

økt reisevirksomhet til andre kulturer enn den norske, hvor alkohol i høyere grad brukes i 

hverdagslivet, medført en rekke nye anledninger for alkoholbruk hos ansatte (Nesvåg, 2005). 

Selv om forskning viser at det er mange likheter mellom norsk og internasjonalt arbeidsliv, er 

alkoholforbruket i arbeidssammenheng i Norge fortsatt lavere enn i mange andre land 

(Frøyland, 2014). Kodene og kulturen i andre land kan derfor være svært ulike fra de en 

opplever i norsk arbeidsliv, og bruken av alkohol i tilknytning til arbeid kan være mer utbredt. 

Det kan tenkes at kvinner kan oppleve situasjonene annerledes enn menn. Vi kan anta at 

kvinner allerede i Norge opplever kjønnede forventinger preget av krav om mer regulering og 

kontroll enn hos menn. Under utenlandsopphold kan det tenkes at de derfor dels må forventes 

å bryte med slike innlærte forventninger, samtidig som de må tilpasse seg de alternative 

normsettene og praksisene de vil oppleve i den nye kulturen. Denne studien tar sikte på å 

belyse dette spenningsfeltet.  

Studien er en del av forskningsprosjektet Crossing border ved Universitetet i Stavanger. I 

prosjektet undersøkes norske kvinners arbeidsrelaterte bruk av alkohol i ulike arbeids- og 

livssituasjoner når de arbeider utenfor Norge. Det er gjennomført datainnsamling med 

yrkesaktive norske kvinner i flere land, og den samme temaguiden er benyttet ved alle de 

kvalitative intervjuene i Crossing border prosjektet. (Tungland et al., 2014; Vigeland, 2011; 

Vigeland & Sagvaag, 2014). Denne studien undersøker norske kvinner som arbeider i 

England. Vi valgte England fordi mange nordmenn gjennom årene har studert og arbeidet i 

dette landet, vi har stor utveksling av varer og tjenester, landet ligger kun noen få timers 

flyreise unna, og vi har mye turisme til England. England har dessuten mange fellestrekk med 

vår egen norske kultur, som demokrati, monarki, høy grad av likestilling etc. Likevel finnes 

det en del markante forskjeller mellom drikkekulturen i England og Norge. Den mest slående 

forskjellen er de lange tradisjonene knyttet til bruken av pub, som spiller en stor rolle i 

engelsk hverdagsliv (McGregor, 2012; Muir, 2012). Dette finner en ingen parallell til i Norge.   

Puben har spilt en sentral historisk rolle i det sosiale og kulturelle livet, særlig for 

arbeiderklassen i Storbritannia (Chatteron & Hollands, 2003; Willis, 1977). Det har aldri vært 

et absolutt forbud mot at kvinner drakk på pub, men pubkulturen har tradisjonelt vært 

maskulin (Nicholls, 2009). Et moralistisk syn på kvinners bruk av alkohol og deltakelse på 



4 
 

pub (Plant & Plant, 2006), og et maskulint interiør på pubene (Nicholls, 2009) bidro til å 

ekskludere kvinner fra puber. Det har imidlertid skjedd en modernisering og endring i synet 

på og bruken av britiske puber. På 1990 tallet begynte britisk pubkultur å forandre seg. 

Everett & Bowler (1996) har beskrevet moderniseringen som overgang fra en tradisjonell 

britisk pubkultur til en mer kommersiell pubkultur. I følge Chatteron & Hollands (2003) 

minner nå flere av pubene om kjeder som Starbucks eller McDonalds. Kommersialiseringen 

forklares ut fra demografiske endringer som yngre gjester, flere kvinner og sentrumsnære 

puber, men også ut fra kulturell innflytelse fra europeisk cafèliv og amerikanske 

storkonsumentkjeder, samt endring i smak fra øl til vin.  

Fra å være et tradisjonelt maskulint og arbeiderklassedominert sted, begynte pubene å 

appellere til en ny generasjon av konsumenter med høyere utdannelse og flere kvinner 

(Blackman, 1998; Measham & Brain, 2005). På tross av, eller kanskje på grunn av, endringer 

og moderniseringer i samfunnet, spiller puben fremdeles en viktig rolle i den engelske 

kulturen. Puben er for mange briter, av begge kjønn, et viktig sted hvor man slapper av, 

sosialiserer og hvor man drikker alkohol (Muir, 2012).  

“The pub is, with good reason, seen as a social institution of unparalleled importance 

in English culture life and beer has few equals in the pantheon of cultural signifiers of 

Englishness” (Nicholls, 2009: 3). 

Puben er også et sted som brukes i tilknytning til arbeidslivet. Denne studien har fokus på 

norske, yrkesaktive kvinners møte med den engelske arbeidsrelaterte drikkekulturen.  

1.2 Hensikt med studien 
Hensikten med denne studien er å få bedre forståelse av hvordan norske, yrkesaktive kvinner 

forstår og forholder seg til den arbeidsrelaterte alkoholbruken i et annet land. Både ut fra et 

kulturperspektiv og ut fra et arbeidslivsperspektiv er det nyttig å få mer kunnskap om 

alkoholbruk hos ansatte som arbeider i et annet land. Med økt grad av internasjonalisering er 

det viktig å få mer kunnskap om hvordan alkohol inngår i et internasjonalt arbeidsliv, samt 

hvordan alkohol brukes i grenseoppgangene mellom arbeid og fritid i andre land. Økt 

kunnskap om alkoholbruk i et internasjonalt arbeidsliv vil gi bedrifter og ansatte bedre 

muligheter til å forstå og håndtere den arbeidsrelaterte bruken av alkohol. Studien vil kaste lys 
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over endringer av alkoholvaner i møte med en annen kultur og norske kvinnelige 

arbeidstakeres erfaringer med arbeidsrelatert bruk av alkohol.  

1.3 Disposisjon av oppgaven 
Masteroppgaven består av seks kapitler. Etter denne introduksjonen presenteres relevant 

forskning i kapittel to. Studier som omhandler drikkekultur og arbeidsliv, og studier med 

fokus på kvinner i arbeidslivet vil bli vektlagt.  

I kapittel tre blir det presentert tre teoretiske perspektiver, og dataene vil bli forstått i lys av 

disse teoriene. For det første vil alkoholens betydning gjennom endring av alkoholvaner i en 

ny kultur bli forstått i lys av den franske sosiologen Pierre Bourdieu sine begreper. Bourdieu 

har utviklet et begrepsapparat for analyse av den menneskelige handling og praksis 

(Bourdieu, 1977, 1990, 1995). Slik jeg ser det er hans begreper også fruktbare for å analysere 

hva som skjer når norske kvinner møter engelsk, arbeidsrelatert drikkekultur. For å se 

nærmere på arbeidslivet og forskjellige former for kommunikasjon i ulike (arbeids)kulturer, 

vil teori fra den amerikanske antropologen Edward T. Hall (1989) bli benyttet. Halls (1989) 

begrep anses som sentrale for å utforske om kompetanse på kommunikasjon i arbeidslivet kan 

bidra til forståelse av den arbeidsrelaterte bruken av alkohol i London. For å forstå kvinners 

situasjon spesielt benyttes konvergenshypotesen og Bourdieus begreper.  

I kapittel fire presenteres vitenskapsteoretisk ramme, redegjørelse for metode og begrunnelse 

for metodevalget. I kapittel fem presenteres resultat i form av analyse og tolkning, der 

resultatene drøftes i lys av teori for hvert tema. Tema som kommer frem i materialet vil danne 

overskrifter for underkapitlene i denne delen. Til hvert av temaene har jeg valgt å gi en 

oppsummering som trekker frem essensen i analysen og tolkningen. I siste kapittel vil det bli 

gjort en vurdering av studiens pålitelighet og gyldighet, og en oppsummering av studien med 

forslag til videre forskning innen feltet.  
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2 Forskning  
I dette kapittelet gjøres det rede for forskningsfronten rundt arbeidsliv og alkohol. Ettersom 

det kun finnes et fåtall studier som har hatt fokus på arbeidsliv og alkohol i et internasjonalt 

perspektiv, har jeg valgt å ta med noen studier som har sett på generell bruk av alkohol og 

bruk av alkohol i et kulturelt/internasjonalt perspektiv. I første del av dette kapittelet vil 

variasjon i måten alkohol benyttes i ulike kulturer bli presentert.   

2.1 Drikkekultur  
Det finnes mange oppfatninger og myter om hvordan alkohol brukes i andre land. 

Sammenlignende studier om alkohol har funnet store variasjoner i drikkemønsteret mellom 

ulike nasjoner (Pittman & Raskin-White, 1991). Selv om det ikke finnes noen entydig 

definisjon av ”våt og tørr drikkekultur” blir begrepene ofte benyttet innen alkoholforskning 

for å beskrive ulikhet mellom måten det drikkes i ulike land (Room & Mäkelä, 2000).  

Et drikkemønster preget av et moderat og hyppig alkoholkonsum, hvor alkoholen integreres i 

hverdagslivet, karakteriseres gjerne som ”våt”, mens et sjeldent drikkemønster med høy grad 

av beruselse karakteriseres som ”tørr” (Room & Mäkelä, 2000). Samtidig påpeker Room & 

Mäkelä (2000) at det har skjedd endringer i drikkekulturen i europeiske land og forskjellen 

mellom våt og tørr kultur er mindre nå enn tidligere. Dette innebærer at tidligere ”tørre” 

alkoholkulturer gjerne har fått mer kontinentale drikkevaner, men ofte i tillegg til de 

tradisjonelle drikkesituasjonene med høy grad av beruselse, og at tradisjonelle ”våte” 

alkoholkulturer har fått mer fyll.  

Både den britiske og den norske drikkekulturen har vært preget av høy grad av beruselse 

(Horverak & Bye, 2007; Plant & Plant, 2006), og kan betegnes som ”tørre” drikkekulturer. 

Likevel har den engelske kulturen lange tradisjoner knyttet til pub (Nicholls, 2009; Muir, 

2012), hvor mer daglig bruk av alkohol har vært utbredt. Den engelske alkoholkulturen vil 

trolig befinne seg et sted mellom ”våt” og ”tørr”, og vil skille seg noe fra den tradisjonelle 

norske, ”tørre” alkoholkulturen.   
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2.1.1 Drikkekultur på pub  

Wilson (2005) beskriver drikking som en kommunikativ handling. I likhet med pubens 

betydning i England (McGregor, 2012; Muir, 2012), trekker Wilson (2005) frem Irland og 

beskriver hvilken betydning puben har for produksjon og reproduksjon av irsk kultur. Han 

hevder at drikkekultur er en manifestering av likheter og forskjeller av kultur og identitet. 

Wilson (2005) beskriver at stedet hvor drikking skjer, er steder hvor meninger dannes, 

diskuteres, deles og reproduseres, og hvor identiteter skapes og endres. Wilson trekker frem at 

drikkeplasser er steder hvor annen betydningsfull atferd er tydelig og hvor andre viktige 

hendelser inntreffer. 

I følge Wilson (2005) har drikkeplasser egne regler og sine egne dimensjoner. Fenomenet 

runder, beskriver Wilson som et bearbeidet system av gjengjeldelse, og som strukturer en 

lokal drikkepraksis. I likhet med Coffield & Gofton (1994) og Gusfield (2003), har Wilson 

(2005) beskrevet hvordan denne drikkepraksisen innebærer regler for hvem og hvordan man 

strukturerer kjøp av alkohol på pub.  

I boken ”The Urban Pub”, beskriver Sulkunen, Alasuutari, Nâtkin & Kinnunen (1997), 

arbeiderklassemiljøet på den urbane pub i Finland. Sulkunen et al. hevder at puben bidrar til å 

vedlikeholde en gammel tradisjon av mannlig omgjengelighet innen drikking, prat og 

tidsfordriv, og at pubene representerer den maskuline verden (1997). Forfatterne hevder at 

kvinner på disse finske pubene blir definert gjennom normer og regler ut fra en maskulin 

kultur. Det er verdt å merke at kvinnene i studien til Sulkunen et al. (1997) stort sett var 

negative til puben, og at kvinnene selv i ingen, liten eller begrenset grad deltok på puben. 

Samtidig kunne et pubbesøk relatert til arbeid (personalfest, diskusjon etter et møte e.l) 

muliggjøre at kvinnelige kollegaer i grupper deltok på pub (Sulkunen et al.,1997). Forfatterne 

beskriver hvordan deltakelse i arbeidslivet kunne minske det moralske synet og legitimere 

pubbesøk for kvinner.  

I en norsk studie om unge voksne sin bruk av offentlige drikkesteder i Oslo, fremhever Lund 

& Scheffels (2008) at mange nordmenn har en overdreven oppfatning av at unge, urbane 

kvinner og menn i Norge lever sitt sosiale liv på pub og cafè. Studien til Lund & Scheffels 

(2008) viser at unge voksne nordmenn fremdeles drikker mest alkohol i private hjem, spesielt 

knyttet til fest og feiring. Studien viser imidlertid at puber blir brukt når de unge voksne i skal 

slappe av sammen med venner og bekjente. Motivasjonen for å gå på pub er gjerne knyttet til 
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at bruken av alkohol på pub er enkelt og legitimt, samtidig som samtalen med venner var den 

viktigste aktiviteten på pub. Selv om studien fra Oslo ikke hadde fokus på arbeidsliv og 

alkohol, fremkommer det at det å gå på pub etter jobb med kollegaer var èn av anledningene 

hvor de unge voksne deltakerne i studien brukte puben (Lund & Scheffels, 2006).    

2.2 Alkohol og arbeidsliv 
Studier om bruken av alkohol i tilknytning til arbeidslivet har vært økende både nasjonalt og 

internasjonalt (Frøyland, 2014).  

Nesvåg (2005) har i sin avhandling undersøkt alkoholkultur i norsk arbeidsliv og funnet at 

alkoholkulturen på arbeidsplassene virker inn på og former de ansattes bruk av alkohol. 

Videre fant Nesvåg (2005) at alkohol både kan virke disiplinerende på de ansatte, skape 

fellesskap og inkludering, samtidig som alkohol kan utfordre maktforhold, skape konflikt og 

marginalisering. Studien har vist hvordan alkoholen blir mer tilgjengelig i arbeidslivet og 

hvordan alkoholkultur på arbeidsplasser kan føre til sosial marginalisering hos ansatte som 

ikke mestrer den gode smak og den korrekte stil.  

Sagvaag (2007) har i sin doktoravhandling funnet forskjell blant kvinner og menn når det 

gjelder hva de opplever som meningsfullt ved bruk av alkohol i arbeidssammenheng. I studien 

til Sagvaag (2007) brukte menn fritidsarenaen som en arbeidsrelatert drikkearena hvor 

alkoholen ble brukt som et middel for å bygge jobbrelasjoner. De kvinnelige deltakerne i 

Sagvaag sin studie så på sin side sitt alkoholbruk i relasjon til tunge omsorgsoppgaver utenfor 

arbeid, og fastlåste omsorgsoppgaver på hjemmearenaen. Sagvaag (2007) peker på 

kjønnsforskjeller i bruken av alkohol i tilknytning til arbeid, hvor kvinnenes bruk settes i 

sammenheng med omsorgsoppgaver i nære relasjoner og menns alkoholbruk settes i 

sammenheng med relasjonsarbeid i fjerne relasjoner. Sagvaag (2007) oppsummerer at man i 

et folkehelseperspektiv må se alkoholbruken hos ansatte i en større sammenheng, og ikke bare 

fokusere på det som klart defineres som arbeidsrelatert.  

I en ny kunnskapsoppsummering har Frøyland (2014) funnet at internasjonale studier 

fokuserer på bruken eller påvirkingen av rus på selve arbeidsplassen, mens gråsonedrikking, 

blir mest beskrevet i nordisk sammenheng.  
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2.3 Arbeid, fritid og gråsoner 
Gusfield (2003) beskriver drikking som et ritual. Han hevder at et karaktertrekk ved det 

moderne amerikanske livet er at fritid sees i kontrast til arbeidslivets krav. Mens det i 

arbeidslivet forventes selvkontroll, alvor, disiplin og orden, har man i fritiden mulighet til lek, 

utfoldelse og spontanitet. Gusfield (2003) trekker frem at alkoholen får en symbolsk 

betydning i hvordan man organiserer fritid og arbeid. I følge Gusfield (2003) vil alkohol 

markere avslutning på arbeidsdagen og symboliserer begynnelse på en ny type atferd som 

tilhører fritiden. Mens kaffe ved sin stimulerende virkning er en inngang til arbeid, vil alkohol 

med sin avslappende virkning være en start på fritid. Gusfield (2003) mener at når kollegaer 

feirer slutten av arbeidsdagen eller enden av arbeidsuken med en drink sammen, så illustreres 

drinkens betydning som en styrking av personlige forhold mellom kollegaer. En drink etter 

jobb tillater relasjoner uavhengig av hierarkiet på arbeid og fellesskapet kan skje uavhengige 

av stilling i organisasjonen (Gusfield, 2003).  

Mens Gusfiled (2003) har klare grenser mellom arbeid og fritid, så mener den svenske 

forskeren Porsfelt (2007) at ”after working” er med på å gjøre grensene mellom arbeid og 

fritid mer utydelig. Porsfelt (2007) mener at vi må forstå after working, drikkekulturen som 

handler om at man går på puben etter endt arbeidsdag i stedet for å gå hjem, som et komplekst 

fenomen. Porsfelt (2007) hevder at after working både kan være et overgangsrite som en del 

av arbeidet, og en kolonisering av hjem og fritid. Han kaller puben for virksomheten ”tredje 

rom” og hevder at selv om puben er utenfor selve arbeidsstedet, så blir man likevel bedømt av 

kollegaer og ledere ut fra den yrkesrolle man har (Porsfelt, 2007).  

Porsfelt (2004) hevder at bruken av puben og baren er en konsekvens av den nye 

arbeidslivskulturen, hvor organisasjonene ønsker at ansatte har et stort engasjement og 

lojalitet med bedriften, og hvor skillene mellom arbeidsliv og fritid viskes ut. Også Nesvåg 

(2005) fant at utvisking av grenser mellom arbeid og fritid, i tillegg til varierende 

arbeidstidsordninger, hyppige internasjonale arbeidsreiser og arbeid utenom fast arbeidsplass 

vil kunne påvirke de ansatte alkoholforbruk. Nesvåg (2005) hevder at slike gråsoner gir flere 

anledning til å drikke alkohol i tilknytning til arbeid. At alkoholbruken i dagens arbeidsliv 

spiller den største rollen i grenselandet mellom arbeids og fritid er et funn som deles av flere 

norske studier (Nesvåg, 2005; Skutle et al., 2009). 
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After working har i følge Porsfelt (2007) positive sider i form av samhold og trivsel i en 

organisasjon, samtidig som fenomenet innebærer regulering av fritid, konsekvenser for 

posisjonering og nedsatt involvering for dem som av ulike årsaker ikke deltar på after 

working. Også i Norge er after working gradvis blitt et fenomen. Før hadde vi lønningspils èn 

gang i måneden, så fikk vi fredagspils èn gang i uken og nå drikker vi sammen med kollegaer 

after work uavhengig av ukedag (Buvik, Dahlgren, Frøyland, Kahlbom & Wangen, 2011).  

2.4 Kvinner, alkohol - og arbeid 
Som skrevet innledningsvis er forandring av kvinners drikkemønster ofte sett i sammenheng 

med utviklingen av likestilling mellom kjønnene. Ames & Rebhun (1996) beskrev at kvinner 

som arbeidet på mannsdominerte arbeidsplasser så ut til å bli påvirket av drikkenormene på 

jobb, og studier har vist at kvinner på mannsdominerte arbeidsplasser drikker mer enn kvinner 

som arbeider på kvinnedominerte arbeidsplasser (Haavio-Mannila, 1991; Wilsnack & 

Wilsnack, 1997).  

Ames & Rebhun (1996) fremhever at drikkemønsteret til kvinner må forstås som en 

interaksjon mellom kjønn, etnisitet, klasse og sysselsetting, og hevder at i de fleste kulturer er 

drikkenormene for menn og kvinner forskjellige. Wilsnack & Wilsnack (1997) påpeker at de 

kulturelle ulikheter knyttet til kjønnsroller vil kunne påvirke alkoholbruk. Samtidig påpeker 

Ames & Rebhun (1996) at kulturer er i stadig endring. Kulturelle endringer av drikkenormer 

for kvinner kan muligens gjenspeiles i undersøkelser som viser at kvinner har økt sitt 

alkoholforbruk (Horverak & Bye, 2007; Vedøy & Skretting, 2009).  

Holmila & Raitasalo (2005) har i en oversikt på kjønnsforskjeller og alkohol foreslått fire 

årsaker til at kvinner ville begynne å drikke som menn. Det ene er stress forårsaket av 

kvinners dobbelrolle ved at kvinner både er yrkesaktiv og har et hovedansvar hjemme. Så kan 

årsakene være endringer av kulturell forståelse av mannlig-kvinnelig drikkesamvær. Det kan 

også handle om at kvinner må prøve å imitere livsstilen til personer med høyere status enn 

dem, og Holmila & Raitasalo (2005) trekker frem at dette gjerne innebærer å etterligne menn. 

Eller årsaken kan være at alkoholens rolle knyttet til kjønn er endret (Holmila & Raitasalo, 

2005). Eriksen (1999) påpeker at det de senere år har skjedd et skifte i alkoholens mening 

som et kjønnssymbol. Den nye moderne feminine rollen har ifølge Eriksen (1999) inkorporert 

drikking som et tegn på uavhengighet og selvstendighet, mens avholdenhet symboliserer mer 
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tradisjonelle selvoppofrende kvinner. Månsson & Bogren (2014) er opptatt av hvordan 

kvinners bruk av alkohol fremstilles i sosiale medier og innen forskning. I følge Månsson & 

Bogren (2014) blir kvinners bruk av alkohol enten beskrevet som frigjørende i form av at 

likestilte kvinner bruker alkohol som livsnytere, eller at kvinners bruk av alkohol blir 

beskrevet som risikofylt og med bekymring. Forfatterne påpeker at Eriksen (1999) sitt 

kjønnsrolleperspektiv trenger å bli modifisert, og at forskere og media i større grad må unngå 

å reprodusere stereotype ideer om kvinners bruk av alkohol.  

Samtidig viser studier at kvinner drikker mer enn tidligere og at deltakelse i arbeidslivet samt 

endrede normer i kulturen kan ha betydning for hvordan kvinner bruker alkohol. Men selv om 

kvinner har økt sitt alkoholforbruk, drikker kvinner likevel mindre enn menn (Horverak & 

Bye, 2007; Vedøy & Skretting 2009). Til tross for økt tilgjengelighet, bedre økonomi og mer 

liberale holdninger til kvinners bruk av alkohol, synes kvinner likevel å underlegge seg 

strenge normer for bruk av alkohol (Ravndal, 2008).  

2.4.1 Kvinnelige ledere og alkohol 

Norske studier har vist at både mannlige og kvinnelige ledere oftere enn andre ansatte 

befinner seg i arbeidsrelaterte situasjoner med alkohol, og at kvinner drikker mer alkohol med 

økt ansvar i arbeidslivet (Strand & Steiro, 2003; Skutle et al.,2009; Skutle, 2014; Andreassen, 

2014). Tilsvarende funn finnes i studier fra Storbritannia (Bloomfiled, Grittner, Kramer et al., 

2006; Smith & Foxcroft, 2009). Selv om kvinnelige lederne oftere er eksponert for alkohol og 

i tillegg har behov for å koble av etter jobb, gjerne i form av ”et glass vin etter jobben” 

(Andreassen & Johannessen, 2012; Buvik & Frøyland, 2010; Buvik et al., 2011; Sagvaag & 

Buvik, 2014; Skutle et al., 2009), viser studier samtidig at kvinnelige ledere opplever at de er 

underlagt streng moral og kontroll som begrenser drikkingen (Sagvaag & Buvik, 2014; Skutle 

et al., 2009,). Studier har vist at hyppig eksponering for alkohol og behov for å ha kontroll 

over eget inntak, har medført at mange kvinnelig ledere har utviklet strategier for å redusere 

antall alkoholenheter når de drikker i forbindelse med arbeid (Sagvaag & Buvik, 2014; Skutle 

et al.,2009; Tungland et al., 2014).  

2.4.2 Internasjonalt arbeidsliv og alkohol 

Det foreligger noen norske studier som belyser arbeidsrelatert alkoholbruk i et internasjonalt 

perspektiv. En masteroppgave (Vigeland, 2011), samt et kapittel av Vigeland & Sagvaag 
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(2014), omhandler kvinner som følger med sine ektefeller til utlandet i forbindelse med 

arbeid. Forskerne fant at kvinnenes tidligere alkoholvaner ble utfordret både i møte med andre 

nasjonale alkoholkulturer, alkoholkulturene i bedriftene hvor ektefellene arbeidet, i tillegg til 

at hverdagen deres ga en følelse av ferie- og unntakstilstand som forbindes med alkoholbruk. 

Samtidig fant forskerne at utstasjonerte danner egne submiljø med andre utstasjonerte og at de 

i liten grad ble integrert i det landet de bodde.  

Det er også skrevet et kapittel om norske yrkesaktive kvinner som er utstasjonert i USA 

(Tungland et al., 2014). Forfatterne fant at de norske yrkesaktive kvinnene tilpasset seg en 

amerikansk drikkekultur med hyppig drikking og moderat konsum, samtidig som de utviklet 

strategier for en drikkeatferd hvor de både ivaretok sine drikkeplikter og fremstod som 

profesjonelle (Tungland et al., 2014).   

Selv om det finnes noen få studier som omhandler norske kvinners møte med andre nasjoners 

arbeidsrelaterte drikkekultur, er dette likevel et område som behøver mer forskning. Et økt 

kunnskapsgrunnlag om hvilke arbeidsrelaterte drikkesituasjoner norske yrkesaktive kvinner 

møter i England og i hvilken grad alkoholvaner endres i møte med andre alkoholkulturer, er et 

viktig grunnlag for utforming av rusforebyggende arbeid i arbeidslivet.  

2.5 Presentasjon av problemstilling 
I denne studien ønsker jeg å få frem kunnskap om hvilke erfaringer norske kvinner har i møte 

med engelsk arbeidsrelatert drikkekultur, og hvilken betydning drikkekultur har for bruken av 

alkohol hos norske kvinner som arbeider i England. Bakgrunn for valg av problemstilling er 

ønske om å få en bedre forståelse av hvordan norske kvinner opplever den arbeidsrelaterte 

drikkekultur i England. Mine forskningsspørsmål er forankret i teori og empiri hentet fra 

forskning innen temaet alkohol og kultur, inkludert forskning om arbeidsrelatert alkoholbruk i 

et kulturelt perspektiv. Forskningsspørsmålene er inspirert av Sulkunen (2002), som ved å 

bruke Bourdieu sitt teoretiske rammeverk, har sett på bruken av alkohol som en kulturell 

kompetanse og som et kulturelt uttrykk. Mine forskningsspørsmål er også preget av det 

Porsfelt (2004) betegner som after working, drikkekulturen hvor man går på pub etter jobb.  

Problemstillingen blir da som følger: 
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Hvordan forstår norske kvinner bosatt i London den arbeidsrelaterte bruken av alkohol 

og hvordan forholder de seg til den? 

Problemstillingen søkes belyst gjennom følgende forskningsspørsmål:  

1.  Hvilken mening tillegges alkohol i deltakernes erfaringer med det engelske 

arbeidslivet? 

2. I hvilken grad er deltakernes erfaring med arbeidsrelatert alkoholbruk i England 

forskjellig fra erfaringer fra norsk arbeidsliv? 

3. Hvordan forstår deltakerne eventuelle endringer i eget drikkemønster relatert til 

arbeid? 

2.5.1 Begrepsavklaring 

Begreper benyttet i problemstillingen er:  

• Selv om det ikke finnes noen entydig definisjon av drikkekultur, benyttes begrepet av 

flere for å beskrive drikkevaner i land (Lund & Scheffels, 2008; Room & Mäkelä, 

2000; Wilson, 2005). I denne studien vil begrepet drikkekultur forstås som kjennetegn 

ved måten det drikkes i en nasjon (Horverak & Bye, 2007: 15).  

• Begrepet arbeidsrelatert alkoholbruk er alkoholbruk som skjer i sammenhenger som 

kan knyttes til arbeidsplassen eller situasjoner man kommer inn i på grunn av 

arbeidsforholdet (Frøyland, 2014: 29)  
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3 Teori 
Kulturperspektivet i studier av alkoholbruk har gjerne tatt utgangspunkt i norm teori og 

funksjonell forståelse (Sulkunen, 2002).  

I et normteoretisk perspektiv vil studier om alkoholbruk handle om hvordan ulike normer 

påvirker drikkevanene i samfunnet. Individuelle alkoholvaner forklares ut fra kollektive 

normer (Pittman, 1967). I normteoretisk forståelse blir drikking redusert til fokus på 

ruseffekten, som antas å ha samme mål i alle kulturelle kontekster. Rusforsker Room (1975) 

bygger på en normforståelse hvor han forstår misbruk som brudd på normer, samtidig som 

han beskriver en dynamisk prosess mellom normer og atferd. Normteoretiske perspektivet gir 

viktige bidrag i forståelse av ansattes alkoholvaner, men det mangler fortsatt kunnskap om 

hvordan normer formes og hvordan alkoholvaner eventuelt endres hos ansatte (Nesvåg, 

2005).  

Innen funksjonell teori vil fokuset være på sosial kontekst, individets behov, motiv og 

forventninger, mens ruseffekten vurderes å være mindre betydningsfull. I et antropologisk 

perspektiv har MacAndrew & Edgerton (1969) hevdet at drikkeatferd og rusopplevelse må 

forstås som lært atferd, og at forventninger om drikking må knyttes opp til de funksjoner 

drikkingen tilfredsstiller hos hver enkelt person. Kritikerne mot dette perspektivet, deriblant 

Room (1984), har beskyldt antropologene for å reduserer de problematiske sidene ved 

alkohol. Selv om det finnes kritikere både til norm og funksjonell teori, viser Nesvåg (2014) 

at oppmerksomhet på hvilken betydning normer og forventninger har for alkoholens rolle i 

arbeidslivet, har medført en stor interesse for de grunnleggende sosiale og kulturelle prosesser 

som alkoholbruk på arbeidsplassene inngår i.   

Sulkunene (2002) er en av kritikerne av normteori og funksjonelle forståelse av alkohol. Han 

er kritisk til tendensen til enten å kun fokusere på effekten av rusen eller underkommunisere 

effekten av rus og i stedet fokusere på drikking som et kulturelt utrykk. Sulkunen (2002) 

hevder at Bourdieu har et mer hensiktsmessig utgangspunkt for å forklare menneskelig 

handling ved at Bourdieu fokuserer på mening i stedet for normer og funksjoner. Dette 

innebærer at mennesker gjør sine handlinger meningsfulle ved å gjøre det som virker mest 

naturlig for dem.  
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Sulkunene (2002) bygger på Bourdieu sin forståelse og hevder at vi ikke bare må se på 

kulturen og menneskelig atferd fra et utenforstående perspektiv, men at atferd er forent med 

praktisk fornuft. Det er i følge Sulkunen (2002) betydningsfullt å fokusere på hvordan 

atferden forstås av individet selv og hvordan atferd er påvirket av individuelle valg, strategier 

og aktivitet.  

For å forstå hvilken mening bruken av alkohol har i det engelske arbeidslivet er det 

avgjørende å både ha en forståelse av bruken av alkohol som praksis, samt ha begreper som 

kan brukes til å analysere forholdet mellom deltakerne og alkoholbruken. Bourdieu sine 

begreper kan gi innsikt i forholdet mellom individuelle handlinger og de sosiale omgivelsene, 

og hans begreper anses derfor å være betydningsfulle for å analysere data i denne studien.  

3.1 Habitus, kapital og felt  
Begrepet habitus blir ofte assosiert med ”sosiale vaner”, og er blitt formet av våre erfaringer. 

Habitus gjør at vi handler i faste mønstre, og er en disposisjon for handling (Bourdieu, 1995). 

Likevel er ikke mønstrene rutiner som gjør at vi automatisk repeterer en handling. Habitus 

styrer ikke atferden til menneskene, men gir strategier som gjør dem i stand til å møte ulike 

situasjoner og utfordringer.  

Bourdieu (1977) peker på det uklare og ubestemmelige ved habitus, og at habitus gjør det 

vanskelig å forutse bestemte handlinger. Likevel kan habitus ekskludere handlinger som er 

ukjent for den kulturen som individet tilhører. Habitus er ikke bare en holdning og disposisjon 

for handling, men også kroppsliggjort slik at den gir seg uttrykket i måten vi tenker, føler, går 

og snakker (Bourdieu, 1990). Habitus er varig, men ikke uforanderlig og står hele tiden 

overfor nye utfordringer. Habitus blir påvirket av omgivelsene og på denne måten 

restruktureres habitus i vårt møte med verden. Under gitte forutsetninger kan disposisjonene 

som habitus representerer endre seg. Eksempelvis kan disposisjoner endres dersom en ny 

kulturell forankring inkluderer trygghet og aksept. Bourdieu (1977) mener at økt evne til å 

forme mønstre i habitus er et uttrykk for høy sensitivitet. Samtidig møter de fleste mennesker 

omstendigheter som er i samsvar med det som opprinnelig formet deres habitus (Bourdieu & 

Wacquant, 1993). 

Bourdieu bruker begrepet kapital som manifestasjoner av habitus. Det finnes tre grunnformer 

for kapital; kulturell kapital, sosial kapital og økonomisk kapital. I studien om norske, 
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yrkesaktive kvinner i London er det mest relevant å benytte kulturell og sosialkapital. Den 

sosiale kapitalen handler om tilgang og forbindelse til betydningsfulle sosiale nettverk og 

grupper. Det kan eksempelvis innebære kontakt med eller få tilgang til ledende personer i 

næringslivet. Kulturell kapital handler om å tilegne seg den legitime kulturelle koden i et 

samfunn og knyttes ofte til begrepet dannelse, den ubevisste kunnskapen om hva som er 

korrekt atferd. Det å vite hva som er korrekt og ukorrekt atferd og kommunikasjon på et felt 

gir makt fordi den blant annet er med på å åpne dører i arbeidsmarkedet.    

De tre grunntyper av kapital kan fremtre i en fjerde kapital form; den symbolske kapital. Den 

symbolske kapitalen kan ifølge Bourdieu (1997) sees på som den mest grunnleggende 

kapitalformen, og en hvilken som helst egenskap kan konstituere seg som en symbolsk 

kapital. Sett opp mot arbeidsrelatert bruk av alkohol, kan det å drikke alkohol være en 

symbolsk kapital som verdsettes i gitte kontekster.  

I denne studien om norske, yrkesaktive kvinner i London vil også begrepet felt benyttes. I 

likhet med alle Bourdieus begreper, er ikke begrepet felt ment som ontologiske avgrensninger 

men må forstås analytisk. Et felt kan beskrives som et nettverk av relasjoner mellom 

forskjellige agenters posisjoner og livsstiler (Bourdieu & Waquant, 1993). Felt kan samtidig 

forstås som en arena med egne spilleregler og Bourdieu sammenligner felt med et spill. På 

samme måte som verdien av kort endrer seg etter hvilket spill man spiller, vil ulik kapital ha 

varierende betydning i ulike felt (Bourideu & Waquant, 1993). Innen det akademiske felt har 

eksempelvis kulturell kapital stor betydning, mens for en ufaglært oljearbeider i privat 

næringsliv, vil økonomisk kapital trolig være viktigere enn kulturell kapital. Ulike felt 

forutsetter således ulik kapital, og kapital er kun virksom dersom det finnes aktører som 

gjenkjenner den, verdsetter den og bruker den. Evnen til å omgjøre kapital til et 

meningsinnhold (Bourideu, 1999), ligger nedfelt i den enkeltes habitus. Bourdieus begreper 

habitus, sosiale felt og kapital må forstås i sammenheng med hverandre. I denne studien fra 

London vil begrepet felt både brukes om pub og det engelske arbeidslivet.  

Forskere innen ulike fagtradisjonen er blitt inspirert av Bourdieu sitt teoretiske rammeverk og 

forståelse av kultur og menneskelig atferd. Sulkunen (1982, 2002) er som nevnt ovenfor en av 

forskerne som har bygd mye av sitt arbeid på blant annet Bourdieu sine begrep. Sulkunene et 

al., (1997) viser i ”The urban pub” hvordan arbeiderklassen sin habitus integrerte ulike deler 

av livsstilen, som arbeid, familieliv og puben i en helhet. En annen finsk forsker, Tôrrônen 

(2006), som er inspirert av Bourdieu, bruker begrepet habitus for å beskrive drikkevaner. Han 
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hevder at ett viktige kjennetegnet knyttet til drikkevaner er at subjektet har internalisert 

drikkevanene gjennom aktivt å imitere vanene i omgivelsene, for så å forme dem til egne 

kompetanser, derav kapital (Törrönen, 2006).   

3.1.1 Kjønn  

Ettersom dette er en studie om kvinner, har jeg valgt å bruke begrepene kvinnehabitus og 

symbolsk vold hentet fra Bourdieu (2000), for å løfte frem et kvinneperspektiv på den 

arbeidsrelaterte alkoholbruken.  

Bourdieu (2000) hevder at den kjønnsdelingen som finnes i samfunnet ikke er naturgitt, men 

kulturelt skapt. Det har medført en distinksjon mellom menn og kvinner, og en maskulin 

dominans (Bourdieu, 2000). I følge Bourdieu (2000) kan man se på kjønn som èn form for 

habitus, en kvinnelig og mannlig habitus. Habitus vil i kraft av sosialt konstruerte forståelser 

av de anatomiske kroppsforskjeller mellom kjønnene, utøve en symbolsk vold som er 

bestemmende for muligheter og begrensninger for det enkelte kjønn. Symbolsk vold er en 

umerkelig og usynlig makt som utøves symbolsk i kommunikasjon og kunnskap, gjennom 

livsstil og egenskaper som eksempelvis kjønn (Bourdieu, 2000). Den maskuline dominans er 

således en effekt av symbolsk vold. På tross av mer likestilling mellom kjønnene; kvinner har 

fått stemmerett, adgang til utdannelse og karriere, poengterer Bourdieu (2000) likevel at 

symbolsk vold stadig eksisterer. I følge Bourdieu (2000) blir kvinner, på tross av de store 

samfunnsendringene, fremdeles utelukket fra topposisjoner i næringslivet og 

karriereforskjellene mellom kjønnene er fortsatt stor.  

I tilegg til Bourdieus begreper finner jeg også konvergenshypotesen relevant. 

Konvergenshypotesen innen alkoholforskning tilsier at desto mer likestilte kjønnene blir, jo 

mer vil deres drikkemønster ligne hverandre (Bogren, 2007). I dette perspektivet vil kvinners 

økte deltakelse i arbeidslivet føre til at kvinner adopterer maskuline verdier og 

atferdsmønstre, inkludert bruken av alkohol (Holmila & Raitasalo, 2005). 

3.2 Høy og lav kontekst kultur 
For å belyse de kulturelle forskjellene mellom engelsk og norsk arbeidsliv er det relevant å 

benytte begreper hentet fra Hall (1989). Hall har utforsket kultur, kommunikasjon og 

arbeidsliv og utviklet begrepene lav kontekst kultur og høy kontekst kultur.  
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Lav kontekst kultur finnes i de land hvor det talte språket gir mest mening, hvor eksplisitte 

kommunikasjonsformer benyttes og selve konteksten har liten betydning. I en lavkontekst 

kultur gir det talte språket mest mening, man sier man det man mener, og budskapet blir 

uttrykt klart og tydelig (Hall, 1989). De skandinaviske landene trekkes frem som typiske land 

med lav kontekst kultur. I tilknytning til arbeidslivet vil man i lav kontekst kulturer i liten 

grad tilbringe tid sammen med samarbeidspartnere, man finner i stedet en høy grad av 

individualisering og lite involvering av andre.  

I en høy kontekst kultur gjelder imidlertid mer uskrevne regler og det snakkes mindre 

eksplisitt. Meninger formidles gjennom omstendighetene og ikke i den uttrykte holdningen 

(Hall, 1989). Denne kommunikasjonsformen innebærer at mye blir værende usagt og mye sies 

mellom linjene. I en høy kontekst kultur har konteksten stor betydning og budskapet må 

forstås i sammenheng med denne. Ansiktsuttrykk, pauser og stemmebruk vil også kunne være 

av sentral betydning. Land i sørøst-Asia trekkes frem som typiske høy kontekst land. 

Mennesker i høy kontekst kulturer har behov for å være dypt involvert med hverandre og 

kjenner seg ikke trygge før dette er oppnådd (Hall, 1989).  

Selv om det finnes likhetstrekk mellom de nord europeiske landene, hevder Hall (1989) at 

hvert land har sin egen identitet, eget språk, egne system av ikke verbal kommunikasjon, samt 

egne måter å gjøre ting på. Og ingen kulturer er bare høy kontekst eller lav kontekst. Hall 

plasserte samtidig både Skandinavia og De britiske øyer som land med lav kontekst kulturer. 

Likevel finnes det forskning som viser at det er mer høy kontekst kultur i britisk 

forretningskultur enn hva man finner i andre (nord) europeiske land (Djursaa, 1994).  

Djursaa (1994) har tatt utgangspunkt i Halls teorier og sett på forskjeller mellom britisk og 

dansk/ tysk forretningskultur. I artikkelen viser hun at både prosessen og betydningen av å 

bygge fortrolige relasjoner og nettverksbygging i arbeidslivet kan forstås som forskjeller i 

kontekstmønsteret mellom disse landene. Hun hevder at kommunikasjonen i dansk og tysk 

forretningskultur er mye mer direkte enn den engelske, og at britisk forretningskultur har en 

større grad av høy kontekst kultur enn dansk og tysk. I lys av Djursaa (1994) kan det være en 

større forskjell på kommunikasjonsstilen i det britiske arbeidslivet og i det skandinaviske 

arbeidslivet enn den geografiske avstanden tilsier. Det anses derfor som sentralt å benytte høy 

og lav kontekst kultur begrepene hentet fra Hall, for å belyse forskjellene mellom engelsk og 

norsk arbeidskultur og hvordan dette påvirker den arbeidsrelaterte bruken av alkohol i 

England.   
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3.3 Oppsummering 
Analyse og tolkning av data i denne studien vil primært forstås i lys av Bourdieu. Bourdieu 

sine begreper vil være med å belyse hvordan vi forstår verden og hvordan vi handler i nye 

situasjoner. I analyse og tolkning av alkoholens betydning i arbeidsrelatert sammenhenger, vil 

både Bourdieu og Halls begreper brukes for belyse forståelse om lav og høykontekst kultur 

som en del av kulturell kapital. Ved å kombinere Bourdieu og Hall vil kompleksiteten mellom 

arbeidskultur og alkoholkultur gi en økt forståelse av alkoholens mening i det britiske 

arbeidslivet. I analyse og tolkning av data knyttet til kjønnsperspektivet vil 

konvergenshypotesen sammen med Bourdieus begreper bli benyttet.  
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4 Metodevalg og fremgangsmåte 
I dette kapittelet gjøres det rede for fremgangsmåten i studie. Først vil valg av metode 

begrunnes ut fra problemstilling og den vitenskapelige ramme. Deretter følger en kort 

beskrivelse av det kvalitative intervju og feltobservasjon som metode for innsamling av data. 

Kriterier for utvalg av deltakere til intervjuene, gjennomføring av intervjuene og 

feltobservasjonene, transkribering og dataanalyse vil bli beskrevet. Til slutt beskrives 

forskningsetiske vurderinger av studien.  

4.1  Vitenskapsteoretisk ramme og valg av metode 
Problemstillingen lyder: ”Hvordan forstår norske kvinner bosatt i London den 

arbeidsrelaterte bruken av alkohol og hvordan forholder de seg til den?”  

Med ønske om å fange opp både nyanser og bredden i hvordan de norske kvinner i London 

forstod den arbeidsrelaterte bruken av alkohol, var det relevant å anvende kvalitative metoder. 

Målet med kvalitativ forskning handler mer om forståelse enn forklaringer (Malterud 2011), 

og kvalitativ forskning skaper grunnlag for fordypning i de sosiale fenomen som studeres.  

Det finnes ulike fremgangsmåter innen kvalitativ forskningsmetodikk. Silvermann (2006) 

deler fremgangsmåtene i fire kategorier: observasjon, intervju, analyse av foreliggende tekster 

og visuelle uttrykksmåter, og til slutt analyse av audio- og videopptak. For å svare på 

problemstillingen i denne studien ble både individuelle intervju og felt observasjon benyttet. 

Intervju som kvalitativ fremgangsmåte skaper grunnlag for kunnskap om hvordan 

enkeltpersoner reflekterer og erfarer egen situasjon, mens observasjoner egner seg for å få 

frem personers atferd (Thagaard, 2011). Ved å benytte både intervju og observasjoner ble det 

mulig å få frem data både om den enkelte kvinnene sine refleksjoner, og om konteksten de 

beskrev som vesentlig for arbeidsrelatert bruk av alkohol i London; puben. Intervjuene og 

feltnotatene ble nedtegnet i tekst, i form av feltnotater og transkriberte intervju, og danner 

således data som skal analyseres og tolkes.  

Det er viktige metodiske utfordringer knyttet til hvordan jeg som forskeren analyserer og 

tolker fenomenene som undersøkes. Thagaard (2011) understreker at forskerens 

vitenskapsteoretiske forankring har betydning for hva som undersøkes og danner et 

utgangspunkt for den forståelsen som utvikles. I denne studien har jeg forsøkt å forstå hvilken 
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betydning den arbeidsrelaterte bruken av alkohol har i London. Ut fra målsettingen om å 

oppnå forståelse for fenomenene som studeres har fortolkning en sentral plass. Min 

tilnærming kan således knyttes til fortolkende teorier.  

En av flere fortolkende teoretiske retninger er hermeneutikk, som er knyttet til forståelse og 

tolkning. Thornqiust (2003) påpeker at hermeneutikken kan hjelpe oss til å forstå hvordan vi 

gir verden mening og hvordan vi forstår verden. Med ønske om å forstå bruken av 

arbeidsrelatert alkoholbruk i London har hermeneutikken vært en viktig inspirasjonskilde for 

tilnærmingen i denne studien. Innen hermeneutikken fremheves betydningen av å fortolke 

menneskers handlinger ved å lete etter et dypere meningsinnhold enn det som fremstår 

umiddelbart innlysende. Samtidig har kritikken mot fortolkninger vært at ulike fortolkere 

finner ulike meninger i samme materialet, og at det dermed ikke gir objektiv og vitenskapelig 

kunnskap (Kvale & Brinkmann, 2010). Men Kvale & Brinkmann (2010) trekker frem at 

subjektivitet nettopp er intervjuforskningens styrke, ved at forskere velger ulike spørsmål og 

har ulike perspektiv til den samme teksten. Fortolkninger bringer således frem ny forståelse. 

Innen hermeneutikken fremheves det imidlertid at forskeren må ha en bevissthet rundt egen 

forståelse av egne fortolkningsrammer. Det er også viktig at jeg som forsker erkjenner at 

mennesker forstår og tolker sine erfaringer på bakgrunn av sin forforståelse. Empirien blir 

derfor skapt i et samspill mellom deltakere og forsker.  

4.2 Min forforståelse 
Jeg arbeider og bor i Rogaland, en region med et stort internasjonalt arbeidsmarked. Mange i 

min bekjentskapskrets arbeider i utlandet, og jeg har ved flere anledninger fått mulighet til å 

besøke norske venner som bor og arbeider i andre kulturer. Jeg har også selv bodd i Frankrike 

i ett år som ung arbeidstaker/student og har erfart kulturelle forskjeller i bruken av alkohol. 

Både erfaringene fra eget opphold i Frankrike og besøk hos norske venner som arbeider i 

ulike land, har nok preget min forforståelse. 

Det at flere av deltakerne i studien fra London har likhetstrekk til min egen situasjon; norsk, 

yrkesaktiv kvinne, med mann og barn, har nok også preget min forforståelse.  

I tillegg er min forforståelse preget av min yrkeserfaring. I flere år arbeidet jeg med 

rusproblematikk innen spesialisthelsetjenesten, og som familieterapeut har jeg hatt mange 
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samtaler med norske familier som har bodd i utlandet og hvor ett av medlemmene har fått 

utfordringer med alkohol. De siste fem årene har jeg imidlertid jobbet på Kompetansesenter 

rus (KoRus) Stavanger, med rusforebyggende arbeidet i norsk arbeidsliv og blant studenter. 

Dette har gitt meg et mer nyansert syn på bruken av alkohol. Ved å jobbe rusforebyggende 

har jeg fått anledning til å se både positive, men også mindre heldige sider ved bruken av 

alkohol i tilknytning til arbeid. Interessen for temaet arbeidsliv og rus, og min yrkeserfaring, 

har nok preget min forforståelse.  

Faren er selvsagt til stede for at jeg tar med meg en del forkunnskap som jeg er lite bevisst og 

at jeg på denne måten blander forkunnskaper med deltakerne i London sine erfaringer. Jeg har 

derfor kontinuerlig reflektert kritisk over min forforståelse, og beskrevet skrittene i 

forskningsprosessen.  

4.3 Det kvalitative intervju - datainnsamlingsmetode 
For å svare på problemstillingen ble forskningsintervju valgt som metode for å innhente data. 

Thornquist (2003) skriver at hensikten med intervju er å få innblikk i deltakernes erfaringer 

og deres meningsverden, noe som stemte godt overens med problemstillingen. Selv om det 

finnes ulike typer forskningsintervju, ble individuelle intervju valgt da dette gir god mulighet 

til å høre hver enkelt stemme for seg. Individuelle intervju åpnet i tillegg opp for personlige 

refleksjoner hos hver enkel deltaker. Ved å velge individuelle intervju var det mulig å være 

fleksible i forhold til de norske kvinnenes tidsskjema og lokalisering av intervjuene. 

Fleksibilitet er av betydning når utvalget består av yrkesaktive, travle kvinner og intervjuene 

ble avtalt på e-post fra Norge, men skulle finne sted i London.  

Hildegunn Sagvaag som leder prosjektet Crossing border var sammen med undertegnede på 

alle intervjuene i denne studien. Vi var derfor to forskere som kunne diskutere inntrykk og 

utfordre hverandres oppfatninger.     

4.4 Utvalg, eksklusjonskriterie og rekruttering 
På bakgrunn av problemstillingen var det nødvendig å få norske, kvinnelige deltakere som 

hadde erfaring med å jobbe og bo i London. I denne studien var det ønskelig å ha et fokus på 

yrkesaktive kvinner, og det å være medfølgende og hjemmeværende kvinne til yrkesaktive 

ektefeller var derfor et eksklusjonskriterie. 
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For å rekruttere deltakere til studien ble det satt ned en del kriterier som var betydningsfulle 

for å kunne belyse alkoholbruk i et kulturelt perspektiv:  

Deltakerne måtte: 

• Være kvinner med norsk kulturbakgrunn 

• Bo og arbeide i London. Det ble ikke satt noen eksklusjonskriterier knyttet til 

hvilke type arbeid de hadde. Det var imidlertid et kriterium at de var bosatt i 

London på det tidspunkt intervjuene fant sted.  

For å få frem beskrivelser om hvordan det er å komme ny til London og hvordan det er å ha 

bodd i London i flere år, var det ønskelig med deltakere som representerte både nye og 

etablerte arbeidstakere. Det ble derfor gjort et strategisk utvalg. Det var også ønskelig å 

komme i kontakte med unge og nyutdannede, ettersom forskning viser at unge kvinner 

drikker mer enn eldre kvinner (Horverak & Bye, 2007; Vedøy & Skretting, 2009). Også i 

tilknytning til arbeidslivet har Bennett et al. (2006) beskrevet at det er de yngste 

arbeidstakerne som har vanskeligst med å skille mellom arbeids og privatliv, og som drikker 

mest med kollegaer. Det var imidlertid kun èn personer under 30 år som deltok, mens fire av 

informantene var i 30 års alderen. Ettersom studier har vist at kvinner med (små) barn drikker 

mindre enn kvinner uten barn, og gifte kvinner drikker mindre enn ugifte (Horverak & Bye, 

2007; Vedøy & Skretting, 2009), har det vært interessant å registrere de demografiske 

variablene barn og sivilstatus hos deltakerne i London. I denne studien var to personer ugift 

og de resterende seks var gift/samboer. Fire av kvinnene hadde små barn og den eldste 

deltakeren hadde voksne barn.  

Ved kun å intervjue kvinner har dette gitt mulighet til å få et dypere bilde av hvordan ulike 

norske kvinner, i ulike livsfaser og i ulike arbeidsmiljø, erfarer bruken av alkohol i tilknytning 

til det engelske arbeidslivet. Totalt inngår det åtte norske kvinner i studien. Deltakerne er 

mellom 28 og 60 år, seks av deltakerne har ledererfaring og de representerer ulike bransjer og 

yrker. Noen av deltakerne i studien har bodd mange år i London, mens andre deltakere nylig 

har flyttet dit.  

Deltakerne ble rekruttert gjennom en interesseorganisasjon for norske yrkesaktive kvinner i 

London og omegn. Interesseorganisasjonen videresendte et informasjonsskriv om studien til 

sine medlemmer og de som ønsket å delta tok så kontakt med oss på e-post. Det var flere av 
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medlemmene som ønsket å delta i studien, men som av ulike årsaker ikke hadde anledning til 

å treffe oss mens vi gjorde intervjuene i London. Vi fikk tips av deltakere i studien om å 

kontakte andre navngitte, norske kvinner på e-post, men disse lyktes vi ikke å oppnå kontakt 

med. To av deltakerne er rekruttert gjennom venners venner. Disse vurderes ikke å være nære 

bekjente, men det er en risiko for at de takket ja til å være med i studien fordi det gikk 

gjennom venner.   

For å forstå alkoholbruk i engelsk arbeidsliv i et bredere perspektiv er det viktig å forstå den i 

den sammenheng den oppstår og håndteres i. Det hadde vært enklere og billigere å intervjue 

norske kvinner som tidligere hadde bodd i England, men som nå bodde i Norge. Da ville vi 

imidlertid mistet en del av den nærhet som disse kvinnene hadde til sin egen situasjon. For å 

få tak i det erfaringsnære og umiddelbare var det sentralt å dra til London å snakke med 

kvinnene der.   

Dette er utvalget: 

Navn Alder Yrke Sivil 

status 

Barn Bodd i 

London 

Lise 40 årene Selvstendignæringsdrivende 
og partner i et firma. 

Gift Ja 20 år 

Karen 50 årene Kulturformidling og 
undervisning 

Gift Ja 25 år 

Henriette 20 årene Administrativt innen 
offentlig sektor 

Ugift Nei 2 år 

Elisabeth 60 årene Vært utøvende kunstner, 
jobber nå med undervisning 

Gift Ja 35 år 

Sissel 30 årene Ledende stilling i en 
organisasjon 

Ugift Nei Ny 
innflyttet 

Veronica 40 årene Ledende stilling i et 
oljeselskap 

Gift Ja Ny 
innflyttet 

Camilla 30 årene Leder i en internasjonal 
media bedrift 

Samboer Nei 5 år 

Tone 30 årene Kunstnerisk leder Gift Ja 10 år 
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4.5 Datainnsamling 

4.5.1 Intervju 

Syv av intervjuene skjedde i London, mens ett intervju fant sted mens deltakeren var på 

sommerferie i Norge. Valg av sted for intervjuene ble bestemt av hver enkel deltaker. Vi 

hadde intervju hjemme hos deltaker, på cafè/ restaurant/ pub og på enkeltes arbeidsplass. 

Hvert intervju varte mellom 60-90 minutter. Atmosfæren under alle intervjuene var god, og 

deltakerne viste forståelse for målet med studien og deres egne bidrag.  

Intervjuene foregikk som en samtale og tok utgangspunkt i temaguiden (vedlegg). Jeg var 

hovedintervjuer, og medforsker Sagvaag kom tidvis med supplerende spørsmål. Etter hvert 

som jeg ble kjent med temaguiden, ble jeg mer uavhengig av den. Allerede ved det andre 

intervjuet opplevde jeg at den ble brukt mer som en veileder og som en ”sjekkliste”, og at jeg 

i stedet stilte mer åpne og større spørsmål.  

Analysearbeidet ble påbegynt etter de fire første intervjuene var gjennomført, og ut fra denne 

analysen fikk visse spørsmål mer tyngde og plass i de siste fire intervjuene. Det viste seg i 

løpet av de første intervjuene at puben sin betydning knyttet til det engelske arbeidslivet spilte 

en større rolle enn først antatt, og derfor fikk spørsmål knyttet til pub større plass i de senere 

intervjuene.  

Alle intervjuene ble tatt opp på lydbånd, og jeg transkriberte ordrett alle intervjuene. Det var 

viktig og lærerikt for meg å gjøre dette arbeidet selv. Ved å transkribere tidlig ble jeg bevisst 

språklige utfordringer knyttet til å stille lukkede spørsmål som kunne besvares med ja eller nei 

svar. Under transkriberingen oppdaget jeg også partier under intervjuene hvor jeg hadde 

manglende oppfølging til det deltakerne fortalte, eller at jeg som forsker kom med en del 

forstyrrende kommentarer eller bekreftelser. Denne bevisstheten gav meg mulighet til å 

forbedre intervjuene etter hvert. Selv om alle intervjuene ble transkribert ordrett, er de senere 

redigert for å ta bort muntlige språk som lydene mmmm, pauser, gjentakelser og omskrevet til 

skriftlig bokmål. Malterud (2011) peker på at kvalitativ metode stiller høye krav til forskeren 

knyttet til lojalitet til fortelleres språk. Sitatene som brukes i denne studien er likevel blitt 

redigert noe for å bedre lesbarhet. Alle sitatene som brukes i denne masteroppgaven er valgt 

fordi de på en god måte belyser temaene som har vokst frem fra dataene. Etter at alle de åtte 
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intervjuene var gjennomført ble det tydelig at dataene ville bli ytterligere styrket dersom vi i 

tillegg utførte feltobservasjoner. 

4.5.2 Feltobservasjoner 

Feltobservasjon som kvalitativ metode er studier av mennesker for å se hvilke situasjoner de 

naturlig møtes i, og hvordan de oppfører seg i disse situasjonene (Repstad, 2002). Ettersom 

puben hadde vist seg å være sentral i deltakernes forståelse av den arbeidsrelaterte 

alkoholbruken, anså vi at feltobservasjon på pub kunne bidra til en ytterligere forståelse av 

den arbeidsrelaterte bruken av alkohol, både ved å stadfeste og utfordre det som kom frem i 

intervjuene.   

Pub egner seg godt for feltarbeid ettersom aktiviteten foregår i det offentlige rom. 

Målsetningen med feltarbeidet var å være observatør på ulike puber i to ulike bydeler i 

London i tidsrommet etter arbeidsslutt, fra klokken 16.30 til 20.00.  

Veileder Sagvaag og jeg diskuterte i hvilken grad vi skulle delta på pub som del av en åpen 

eller skjult observasjon. Ved skjult observasjon forteller man ikke deltakerne man observerer 

at man er forsker, mens man ved åpen observasjon informerer aktørene om forskningen 

(Repstad, 2002). Vi valgte skult observasjon av deltakerne på pubene, og ingen av pub 

deltakerne fikk dermed informasjon om hvem vi var eller hva vi gjorde på puben. Det følger 

en del etiske problemstillinger tilknyttet bruken av skjult observasjon, og prinsippet om at 

dem som skal forskes på skal få informasjon og gi et fritt samtykke understrekes i 

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora (1994). Likevel 

poengteres det at observasjoner av folk i offentlige sammenhenger som gater, torg og cafeèr 

vanligvis kan skje uten å informere den det gjelder (Repstad, 2002). Personvernombudet ble 

imidlertid kontaktet av veileder, og personvernombudet bekreftet at vi ikke trengte ytterligere 

godkjenning for å utføre feltarbeidet.   

Deltakerne i studien fortalte at de brukte ulike puber, og vi valgte to ulike bydeler sentralt i 

London; City og Westminster, ettersom disse bydelene har ulike typer arbeidsplasser. I 

bydelen City finner vi bank, finans og mediabedrifter, mens bydelen Westminster har mange 

politikere, lobbyister og butikkansatte. Flere av deltakerne i studien beskrev disse bydelene 

som typiske ”pub etter jobb” bydeler. Målet var å observere fenomenet ”å gå på pub etter jobb 

i London” uten å ha kjennskap til deltakerne. Det var derfor ingen personer vi hadde 
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kjennskap til fra før som ble observert, og vi hadde heller ingen kjennskap til deres 

arbeidssted, stilling eller nasjonalitet.  

Da vi ikke hadde noe kjennskap til de personene vi observerte under feltarbeidet, var vi 

avhengig av andre fysiske observasjoner som PC vesker, dokumentmapper, bekledningen 

deres og grupperingene for i størst mulig grad å forsikre oss om at dette var personer som var 

på pub etter jobb, og ikke bare turister i London eller vennepar som stakk innom puben på vei 

til kino.   

Observasjonene ble dokumentert i feltnotater. I tillegg ble våre egne umiddelbare refleksjoner 

rundt observasjonene nedtegnet. Etter hver kveld med feltarbeid ble vår forståelse og 

meningen med de ulike observasjonene diskutert med hverandre. Feltobservasjonene vil 

sammen med intervjuene danne data til analysen. 

4.6 Analysemetode 
I analysen har jeg benyttet det Kvale & Brinkmann (2010) kaller bricolage. I motsetning til 

mer systematiske analytiske former, vil bricolage handle om å benytte ulike analytiske 

teknikker og begreper. Det å benytte seg av ulike tilnærminger og teknikker er vanlig for 

intervjuanalyse, der forsker ut fra et helhetsbilde fra intervjuene velger seg ut de deler som 

oppfattes som mest interessant i forhold til problemstillingen og arbeider videre med disse 

temaene. Målet med denne formen for analyse er å finne den røde tråden i dataene og se 

sammenhengene som finnes i dokumentasjonen (Kvale & Brinkmann, 2010). Nedenfor vil jeg 

beskrive trinnene i analysen, og vise hvordan jeg har komme frem til funnene i denne studien.  

4.6.1 Analyse arbeidet  

Hensikten med første analysetrinn er å bli kjent med materialet og danne et overordnet bilde 

(Kvale & Brinkmann, 2010). Før gjennomgang av intervjuene hadde jeg skrevet ned min egen 

forforståelse, hva jeg trodde vi ville finne, og diskutert dette med min veileder. Etter at de fire 

første intervjuene var gjennomført og transkribert ordrett hadde jeg på ny møte med min 

veileder hvor tanker ble diskutert og nedtegnet. Et nytt møte med veileder ble gjennomført 

etter at de siste fire intervjuene var gjennomført. Etter at alle intervjuene var blitt transkribert 

hadde jeg en grundig gjennomlesing av alle intervjuene for å danne et helhetsinntrykk.  
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Jeg begynte så å lete etter temaer som utpekte seg i materialet og organiserte de deler av 

materialet jeg ønsket å se nærmere på ved bruk av matrise. Ettersom jeg kun hadde åtte 

intervju var det et såpass begrenset datamateriale at jeg valgte ”klipp og sorter” metoden.  

Den første matrisen (Matrise 1) viser til hvilke overordnede forskjeller de norske kvinnene 

opplevde mellom det å bo og arbeide i London versus Norge; forskjell på det engelske 

arbeidslivet, forskjell på pubens betydning, forskjell på drikkekultur og forskjell på kjønn. 

Disse fire overordnede forskjellene ble foreløpige overskrifter, og i kolonnene nedover fylte 

jeg inn de svarene jeg hadde fått, direkte fra intervjuene. Jeg valgte å skrive ned de 

avveininger, valg og endringer som ble gjort fortløpende.  

MATRISE 1: Overordnede forskjeller mellom Norge og England - i form av sitat  

Forskjell på 

drikkekultur 

Forskjell på 

arbeidskultur 

Forskjell på pubens 

betydning 

Forskjell på kjønn 

• Pub er mye mer 
sosialt akseptert i 
England enn i 
Norge. 

• Det er absolutt 
vanlig å ta et glass 
i løpet av 
arbeidsdagen i 
England. 

• Det er stor aksept 
for å drikke 
alkohol i England 
og alkoholen er 
veldig tilgjengelig.  

• I Norge er det 
fremdeles mye 
moral knyttet til 
dette med alkohol. 
Her i England er 
alkohol en del av 
hverdagen. 

• Ja i den engelske 
kulturen er det 
drikkepress, eller 
hva du skal kalle 
det for. Dette med 
at man kjøper 
runder til 
hverandre. 

 

• Det engelske 
arbeidslivet er 
annerledes enn 
det norske. Du må 
ikke snakke om 
noe politisk, og 
det er veldig 
streng grense for 
ikke å snakke om 
noe kontroversielt 
på jobben. 

• I det engelske 
arbeidslivet sier de 
ting mellom 
linjene. 

• Engelskmenn har 
puben som en 
storstue.  

• Puben har en 
funksjon knyttet 
til arbeidslivet.  

• Den videre 
karrieren kan ha 
noe å si for de 
relasjonene du 
bygger på pub. 

• Det var viktigere å 
gå på pub da jeg 
var yngre og 
skulle bygge 
karrieren opp til 
der hvor jeg er nå. 

• Det er mindre 
viktig for 
(kvinnelige) ledere 
å delta på pub. 

• Vi bygger 
relasjoner på pub.  

• Selvfølgelig kan 
det straffe seg å 
ikke være på pub. 

• I Norge er vi blitt mer 
likestilte, mens her i 
England er det mer 
tradisjonelt 
kjønnsrollemønster. 

• Det er en macho 
kultur som du får mer 
av her enn i Norge. 

• Det er vanskeligere for 
menn å ikke drikke 
enn for kvinner. 

• Det å posisjonere seg 
på puben kan være 
viktigere for menn enn 
for kvinner.  

• Kvinner har flere 
grunner for at de ikke 
alltid kan være med på 
pub.  

• Unge kvinner uten 
barn som skal 
konkurrere med 
mennene i arbeidslivet 
og pub.  
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Den andre matrisen (Matrise 2) inneholder de samme overskriftene, men sammenfatter funn 

fra sitatene i form av tema. Hvert tema danner overskrifter som benyttes for å belyse 

problemstillingen om hvordan deltakerne forstår den yrkesrelaterte bruken av alkohol i 

London og hvordan de forholder seg til den. Temaene ble reformulert flere ganger og en del 

tema ble også slått sammen. I denne fasen oppdaget jeg også at det fantes tema hvor det kun 

tilhørte få sitat. Eksempelvis hadde jeg i tidlig arbeidsfase et tema som het narkotika i 

arbeidslivet, men jeg oppdaget at det var få sitat som tilhørte dette og valgte å ta det bort.  

Under temaet ”Pub som utvidet stue og utvidet kontor” fant jeg ulike nyanser av uttalelser 

som beskriver kvinnenes forskjellige meningsaspekt. Dette gjorde at jeg så mønstre som 

kunne tyde på at den samme aktiviteten, pub etter jobb, virket forskjellig avhengig av hvor 

kvinnene var i karrieren og hennes livssituasjon. Ved å sortere funnene fra intervjuene inn 

under temaoverskrifter ble det enklere å se likheter og forskjeller mellom deltakerne.  

MATRISE 2: Hvordan de yrkesaktive, norske kvinnene forstår engelsk, arbeidsrelatert 
bruk av alkohol og hvordan de forholder seg til den 

Drikkekultur Arbeidskultur Pubens betydning Kjønn 

• Endret 
drikkemønster 

• Frislupne 
engelskmenn 
og moralske 
nordmenn? 

• Å forstå 
runder på pub 
og lære 
strategier 

• Høy aksept, 
stor 
tilgengelighet 
og lav pris  

 

• Formelt på 
jobb og 
uformelt på 
pub 

• Viktig å 
bygge 
relasjoner i 
det 
engelske 
arbeidslivet 

 

• Pub som utvidet 
stue og utvidet 
kontor 

• Pub for unge 
kvinner på jakt 
etter posisjon 

• Kontrollert og 
profesjonell på 
pub 

• Selvfølgelig kan 
det straffe seg å 
ikke være på 
puben 

• Pubens betydning 
for 
relasjonsbygging  

• Pubens 
betydning i lys 
av posisjon, 
alder, kjønn og 
familie  

• Pub, kjønn og 
familiesituasjon 
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I hele analyseprosessen er det jeg som velger ut det jeg mener bør bli med og hva som blir 

utelatt av det deltakerne har formidlet. På tross av et samarbeid med veileder er det en 

subjektiv vurdering som ligger bak disse valgene og denne vurderingen får konsekvenser for 

den helhetlige fremstillingen. Det er derfor viktig å være varsom i dette arbeidet. For å sjekke 

at svarene stemte med helheten og råmaterialet i de transkriberte intervjuene og feltnotatene, 

gikk jeg gjennom datamaterialet på ny. Dette ble gjort for å lete etter data som motsa funnene 

og konklusjonene jeg hadde kommet frem til.  

Overskrifter i form av tema som blir trukket frem er således et resultat av induktiv metode, 

hvor hyppigheten og vektleggingen i materialet gav grunnlag for tematiseringen i analysen 

(Repstad, 2002). Etter hvert som jeg jobbet meg gjennom råmaterialet oppstod imidlertid 

ønske om å bruke Bourdieu og Hall sitt teoretiske rammeverk, og dette har nok skapt noen 

teoribaserte forventninger som trolig preget mine valg.  

Den endelige fremstillingen av studiens analyse og tolkning, slik den presenteres i kapittel 

fem, med overskrifter i form av tema, fortløpende tekst og sitater, er et resultat av gjentagende 

gjennomgang av datamaterialet.  

4.7 Forskningsetiske vurderinger 
Kvale & Brinkmann (2010) understreker at intervjuforskning er fylt med etiske og moralske 

spørsmål. Etiske vurderinger ble gjort gjennom hele forskningsprosessen av det sensitive 

temaet bruk av alkohol er. Alle deltakerne som ble intervjuet fikk informasjon om studien på 

en e-post som ble sendt dem i forkant av møtet. De ble informert skriftlig om at deltakelsen 

var frivillig og at de til en hver tid kunne trekke seg uten at det ville få konsekvenser for dem. 

Da vi møtte dem ansikt til ansikt gjentok vi innholdet i informasjonsskrivet, samt at 

deltakerne skrev under på et informert samtykke. Deltakerne ble på ny informert om at de når 

som helst kunne trekke seg. De ble også orientert om hvordan datamaterialet ville bli 

oppbevart og senere makulert.  

Prosjektet er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Utvidelse av 

prosjektet med feltarbeid på pub i London medførte ikke meldeplikt eller konsesjonsplikt etter 
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personopplysningslovens §§ 31 og 33, ettersom vi ikke skulle observere de kvinnene som vi 

tidligere hadde intervjuet.  

Ved to anledning opplevde vi at deltakerne i intervjusituasjonen fortalte om et risikofylt bruk 

av alkohol hos andre i nær familie. Vi brukte da noe lengre tid på selve intervjuet, for å sikre 

oss at deltaker opplevde å være ivaretatt. Begge deltakerne fikk informasjon om hvor de 

kunne ta kontakt for å få mer hjelp. De hadde imidlertid snakket om dette temaet med andre 

på et tidligere tidspunkt, og ingen av dem formidlet behov for mer oppfølging. 

Denne studien ble gjennomført med økonomisk støtte fra Universitetet i Stavanger (UiS) og 

Kompetansesenter rus (KoRus) vest Stavanger v/ Rogaland A-senter.  
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5 Analyse og tolkning 
Problemstillingen i denne studien har fokus på hvordan norske kvinner som arbeider i London 

forstår bruken av alkohol relatert til engelsk arbeidskultur og hvordan de forholder seg til den. 

I samtale med kvinnene ble pubens betydning for arbeidslivet fremhevet, og bildet var 

nyansert. Den engelske arbeidskulturens formalitet fremstod som betydningsfull for å forstå 

bruken av pub etter jobb. I tillegg viste det seg at pubens funksjon i tilknytning til arbeid var 

avhengig av kjønn, alder, posisjon og familiesituasjon. Når kvinnene i denne studien deltok på 

pub etter jobb, opplevde de at det var viktig å kunne spillereglene på pub samt å fremstå 

profesjonelle. Studien viser også at sosialisering inn i den engelske drikkekulturen i 

tilknytning til arbeidslivet i England er sterk. Norske yrkesaktive kvinner i London sin 

forståelse av den arbeidsrelaterte bruken av alkohol kan systematisere gjennom følgende 

tema:  

1. Puben som utvidet stue og utvidet kontor. 

2. Pubens betydning i lys av posisjon, alder, kjønn og familie.  

3. Kontrollert og profesjonell på pub. 

4. Høy aksept, stor tilgjengelighet og lav pris. 

5.1 Puben som utvidet stue og utvidet kontor  
For å forstå pubens betydning for arbeidslivet er det sentralt å forstå hvilken betydning puben 

har i den engelske kulturen. Fokuset i dette avsnittet vil derfor omhandle både pubens 

generelle betydning i den engelske kulturen og pubens betydning tilknyttet det engelske 

arbeidslivet.  

De norske kvinnene beskriver at puben er stedet hvor engelskmennene møter familie, venner 

og bekjente. På puben opplever både unge, eldre, menn og kvinner å være velkommen. 

Mangfoldet av puber med ulik karakter skaper rom for at mange kan finne en pub som passer 

dem, deres smak og behov. Her følger noen beskrivelser fra feltobservasjonene.  

Pubene i London sentrum ligger tett, og variasjonen av puber er stor. Det finnes 

gamle, brune puber med tepper på gulvene, slitte bord og benker, og en innestengt lukt 
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av mugg, matos og øl. Andre puber har bevart det gamle, engelske preget, med brunt 

inventar, flotte, tunge malerier på veggene, men hvor lukten av ved som spraker i 

peisen og skummende øl er den mest fremtredende. Og så finnes et stort utvalg av mer 

nymotens puber som gjerne karakteriseres av moderne interiør, luftige rom og lyse 

farger ispedd gull, sølv og sort. Her lukter det gjerne mer i retning av sterk parfyme, 

champagne og vin.  

Det at puben fungerer som en stue blir av mange trukket frem som et sentralt kjennetegn ved 

puben. Flere av deltakerne forteller at de sjelden blir invitert hjem til venner og nære 

kollegaer, men at puben blir et samlingssted for omgangskretsen og blir en utvidet stue for 

sosiale treff. Elisabeth fortalte:  

Engelskmenn har puben som en stue. Hvis engelskmenn skal møtes eller feire 

bursdager, så inviterer de bare folk til en pub. Jeg var jo litt paff over dette da jeg 

først kom til London, ”Hva slags bursdagsselskap er dette? Jeg må betale for min 

egen drink?” Men samtidig har jeg erfart at det er jo en veldig kjekk måte å treffes på 

pub. Ja, jeg har en kollega som jeg har hatt veldig god kontakt med, men jeg har aldri 

vært hjemme hos henne. Vi treffes på pub. Pub er en viktig del av den engelske 

kulturen.  

Sitatet er beskrivende for hvor betydningsfull deltakerne i studien vurderte at puben er i 

London. At puben fremstod som så betydningsfull i den engelske kulturen er i seg selv ikke et 

overraskende funn, ettersom puben sin rolle i England har en lang historie. I tråd med 

Nicholls (2009), McGregor (2012) og Muir (2012) kan vi forstå at puben har spilt og 

fremdeles spiller en sentral rolle i det engelske hverdagslivet. Det er likevel interessant å 

bemerke at selv om flere av de norske kvinnene reagerte litt på denne formen for 

samværsform da de først kom til London, erfarte deltakerne at de etter kort tid opplevde det 

som positivt og naturlig å møtes på pub. Kvinnenes fortellinger vitner om sensitivitet overfor 

en ny kultur, og hvordan de tilpasser seg den nye kulturen.  

Bourdieu (1977) mener at menneskelig atferd ikke kun er bestemt ut av miljøet eller 

omgivelsene, men er også forent med praktiske betraktninger. Det å gå på pub gir mening i 

lys av pubens praktiske anliggende. I følge Sulkunen (2002) gjør vi vår adferd meningsfull for 

oss selv, ikke alltid like bevisst, men likefullt ved å gjøre det som virker naturlig. Pubens 

betydning virker etter hvert både naturlig og forståelig for disse kvinnene og de føler seg vel i 
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feltet pub. Det betyr at for kvinnene i London ble det etter en stund naturlig å bruke puben på 

samme måte som engelskmennene bruker puben - som en utvidet stue.  

Selv om kvinnene har erfart at alkoholen spiller en sentral rolle i England, og at puben er av 

stor betydning, så trakk flere av deltakerne frem at det å gå på pub handlet om mer enn å 

konsumere alkohol. Puben ble av flere av deltakerne forstått som et sted hvor man lærer å 

kjenne den britiske kulturen, inkludert den britiske arbeidskulturen. Dette leder frem det andre 

sentrale funnet i denne studien; bruken av puben i tilknytning til arbeidslivet. 

5.1.1 Formelt på jobb og uformelt på pub 

Deltakerne i studien opplevde at det var forskjeller på det engelske og det norske arbeidslivet, 

og mange av deltakerne beskrev den engelske arbeidskulturen som veldig fremmed i 

begynnelsen av oppholdet. Den mest grunnleggende forskjellen var hvordan de opplevde 

kommunikasjonen i det engelske arbeidslivet kontra det norske. Flere fremhevet at puben 

derfor både hadde stor betydning for å forstå den engelske arbeidskulturen, samt at puben fikk 

en sentral betydning i tilknytning til det britiske arbeidslivet nettopp på grunn av 

kommunikasjonsformen i den engelske arbeidskulturen. Lise fortalte: 

Pubens funksjon knyttet til arbeidslivet er veldig viktig. Det engelske arbeidslivet er 

annerledes enn det norske. Engelskmenn er mer sånn at du snakker om løst og fast, 

men ikke at du snakker om mye. Du må ikke snakke om noe politisk, og det er veldig 

streng grense for ikke å snakke om noe kontroversielt på jobben. Det snakkes litt om 

løst og fast, helt overfladisk. Men folk har behov for å ha en relasjon til kollegaer. Så 

puben har en funksjon der. Det med at folk kan ha en mer avslappet privatsamtale med 

kollegaer, som de ikke ville hatt inne på kontoret. At du snakker om noe litt mer 

personlig, du slapper litt mer av og tar opp mer personlige ting. I Norge tar du gjerne 

en slik privat prat med kollegaer over en kopp kaffe om morningen, men i England 

sitter du på pub og forbinder det med alkohol og drikking da. 

I likhet med flere av de andre deltakerne trekker Lise frem at man i det engelske arbeidslivet 

kun snakker om overfladiske tema på jobb, og at det ikke snakkes om tema som er knyttet til 

personlig eller privatkarakter. Personlige historier fortalt i jobbsammenheng kan i det 

engelske arbeidslivet bli betraktet som upassende. I tillegg har det engelske arbeidslivet en 

kommunikasjonsform som var ukjent for flere av de norske kvinnene. Deltakerne beskrev at 
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kommunikasjonen i det engelske arbeidslivet bar preg av at budskapet ofte var gjemt bak 

høflighetsfraser. Henriette fortalte: 

Når du kommer som norsk og er vant med å si det du mener, så lærer du fort det at det 

ikke er tingen. Det læres smertelig at du ikke kan si ting du mener. En annen ting er 

hvordan engelskmennene sier ting til deg. Her i England er litt hinting det samme som 

sterk kritikk. Så hvis de bare hinter om at noe er litt feil, så betyr det egentlig at du har 

gjort en skikkelig dårlig jobb og må helt klart ta deg sammen. Så hvis de sier «kanskje 

du skulle gjort dette litt annerledes» så er det egentlig kvass kritikk… så du må lære 

deg det. Jeg trodde først at jeg fikk mye bra tilbakemeldinger, men det var egentlig 

ikke slik. I det engelske arbeidslivet sier de ting mellom linjene. Det var på pub med 

kollegaer jeg fikk tips om at jeg ikke burde si ting så direkte.  

Dette trekker også Lise frem i sin beskrivelse av kommunikasjonen i det engelske arbeidslivet 

versus Norge. Lise fortalte:   

Nordmenn er veldig direkte, man sier det man mener og e-mailene er veldig rett på 

sak. Men i England er det en mye mer indirekte måte å uttrykke seg på. Det du ser 

eller hører, er kanskje ikke det du ser eller hører. Det er ikke så lett for nye nordmenn 

i England å vite dette, men jeg tror du forstår mer av den enkelske kulturen ved å 

forstå pubens betydning.  

Alle disse sitatene er med på å understreke et fenomen som flere av deltakerne trakk frem; at 

arbeidslivet er mer formelt og mer preget av høflighetsfraser i England enn hva de er vant 

med fra en mer direkte og tydelig kommunikasjonsstil Norge.  

Erfaringene til deltakerne i London stemmer godt overens med undersøkelsen til Djursaa 

(1994), som fant at det er store forskjeller på engelsk og dansk/ tysk forretnings 

kommunikasjonsstil. Mens kommunikasjonen i Danmark og Tyskland var preget av en 

direkte tale og et klart budskap, var kommunikasjonen i engelsk forretningsliv preget av at 

mye ble formidlet mellom linjene.  

For å forstå betydning av deltakelse på pub etter jobb er det relevant å benytte Halls (1989) 

teorier om høykontekst og lavkontekst kommunikasjon. De norske kvinnene i London trakk 

frem at deltakelse på pub var viktig for at de skulle forstå det formelle klimaet og den høy 

kontekst kulturelle kommunikasjonsformen i det britiske arbeidslivet. På pub gjaldt andre 
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kommunikasjonskoder og der opplevde deltakerne en annen type nærhet, samvær og åpenhet 

med sine kollegaer enn på jobb. På pub fikk de også tips og tilbakemeldinger på sin atferd og 

kommunikasjonsstil.  

Pubens betydning for kvinnenes kunnskap om kommunikasjonsformer kan belyses ved å 

kombinere kulturell kapital begrepet til Bourdieu med Halls høy kontekst 

kommunikasjonsbegrep. Det var deltakelse på pub med kollegaer som gav kvinnene kunnskap 

om hvordan man skulle forstå og håndtere kommunikasjonen i arbeidslivet. Først når 

deltakerne skjønte at engelskmenn kommuniserer på andre måter enn den norske, kunne de 

innrette seg og forstå denne formen for kommunikasjon. Ved å få kunnskap om høy kontekst 

kommunikasjon og forstå hva som er korrekt atferd i arbeidssituasjoner, opparbeidet de 

norske kvinnene seg kulturell kapital. Deltakelse på pub kan således forstås ved at kunnskap 

om høy kontekst kommunikasjon, det formelle engelske arbeidslivet, blir en del av kulturell 

kapital, korrekt atferd i arbeidslivet. Deltakelse på pub gav de norske kvinnene kunnskap om 

spillereglene og kommunikasjonsformen på det sosiale feltet arbeid.  

Puben sin betydning knyttet til det britiske arbeidslivet blir fremhevet av alle deltakerne. Selv 

om flere av deltakerne hadde deltatt på pub etter jobb i Norge, opplevde de at fenomenet var 

mye mer utbredt i England. Mens de i Norge kunne ta en kopp morgenkaffe med kollegaer før 

jobb, tok de nå et glass vin med kollegaer etter jobb. Som en forlengelse av den utbredte 

kulturen med å gå på pub etter jobb, påpekte flere av deltakerne at skille mellom arbeid og 

fritid i England ble mer utydelig enn hva de var vant med fra Norge. Erfaringene til kvinnene 

i London skiller seg på flere måter fra funn hentet fra Sulkunen et al. (1997) og Gusfield 

(2003) som så på pubdeltakelse som, en ”frisone”, en motvekt til restriksjoner og befalinger 

på arbeidsplassen. Både Sulkunen et al.(1997) og Gusfield (2003) konkluderer med 

forholdsvis klare skiller mellom hva som er fritid og hva som er arbeid. Selv om de norske 

kvinnene i vår studie fra London opplevde at puben innbød til en mer uformell og personlig 

prat med kollegaer, var de likevel oppmerksom på sin drikkeatferd og handlemåte som om de 

var på jobb. Selv om atmosfæren var mer jovial på pub, opplevde kvinnene samtidig å bli 

bedømt og vurdert på lik linje med når de var på jobb. Dette fremheves også av Porsfelt 

(2004), når han viser til deltakelse på pub sin betydning for posisjonering på jobb.  

I studien fra London har flere av de norske kvinnene beskrevet pub etter jobb nærmest som 

”et utvidet kontor”, et fenomen Porsfelt (2004) beskriver som ”det tredje rom”. Begge 

begrepene handler om å forstå puben som kontekst for samvær med kollegaer etter jobb, som 
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verken er arbeid eller fritid men noe midt mellom. Det er imidlertid en forskjell på Porsfelt 

(2004) sine undersøkelser fra Sverige og denne studien fra London. Selv om også Porsfelt 

(2004) mente at det å treffe kollegaer after work bidro til en mer uformell omgangstone og 

styrket relasjoner mellom kollegaer, understrekes forskjellen mellom Porsfelt (2004) og denne 

studien fra London nettopp ved den formelle kommunikasjonsformen i det engelske 

arbeidslivet. I tråd med Hall (1989) og Djursaa (1994) kan vi anta at det skandinaviske 

arbeidslivet tilhører en lav kontekst kultur, hvor kommunikasjonsformen er direkte og 

innlysende. I tillegg vil lav kontekst kulturen i Skandinavia skaper rom for private samtaler 

mellom kollegaer på arbeidsplassen, samt at forventningene om at kollegaer skal tilbringe 

mye tid sammen er begrenset. I motsetning til en slik arbeidskultur er det mulig å forstå at 

høykontekst kommunikasjonsformen i det britiske arbeidslivet skaper et enda større behov for 

en arena hvor man kan møte kollegaer på en mer uformell måte. Den uformelle atmosfæren 

på pub tilbyr en slik arena hvor man kan ha mer private/ personlige samtaler med kollegaer. I 

tillegg vil det i en høy kontekst kultur ligge større forventninger om at kollegaer og 

samarbeidsparter skal tilbringe tid sammen. Puben får dermed en ekstra viktig betydning som 

kontekst for relasjonsbygging mellom kollegaer og samarbeidsparter i London.  

5.1.2 Pubens betydning for relasjonsbygging   

Flere av de norske kvinnene i denne studien trakk frem at de i begynnelsen av oppholdet i 

London ikke hadde forstått hvor viktig puben var for relasjonsbygging i det engelske 

arbeidslivet. Lise fortalte:  

Før jeg fikk barn, så var jeg en del ute med mannen min sine kollegaer. Da var det en 

del familiefedre som stod rundt der på puben og litt sånn planløst drakk. Da sa jeg til 

mannen min at når vi får barn så kommer ikke jeg til å godta noe sånt på fredagen. 

Det er sånn familiekveld og du skal ikke stå og drikke uten mål og mening. Men så 

skjønte jeg at i min tilnærming til puben var preget av den norske kulturen. Jeg hadde 

ikke skjønt hvilken betydning puben hadde for relasjonsbygging. 

De norske kvinnenes syn på puben og pubdeltakernes tilsynelatende planløse tilstedeværelse, 

kan belyses ved bruk av Bourdieu (1995) sine begreper. De norske kvinnenes forståelse av 

puben var preget av deres norske normer og forventninger som ligger nedfelt i kvinnenes 

habitus. Fra Norge hadde de norske kvinnene med seg en forståelse om drikkekultur som 

skilte seg fra den drikkekulturen de erfarte i London, og som i begynnelsen av oppholdet 
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virket lite meningsfull. Men det som for Lise og flere av de andre deltakerne så ut som planløs 

drikking på pub, viste seg etter hvert å være betydningsfull relasjonsbygging på pub. 

5.1.3 Viktig å bygge relasjoner i det engelske arbeidslivet 

Henriette fortalte:  

Vi bygger mye relasjoner på pub i London. De som er på min alder har ikke noe 

problem med å gå ut og drikke etter jobb fordi de er fri og kan gjøre det. Pluss at vi 

ikke bare har kontakt med nåværende kollegaer, men det er viktig å ha kontakt med 

dem vi jobbet med før. De som har sluttet og som nå jobber for andre bedrifter. Vi kan 

dele mye informasjon og får derfor mye hjelp av hverandre. Ja, det er viktig å kjenne 

folk. Derfor er det viktig å holde kontakt med folk.  

Her beskriver Henriette at kollegaer ofte blir venner, og flere av deltakerne trakk frem at 

kollegaer som venner er ekstra viktige fordi mange ikke har familie rundt seg i London. Men 

Henriette trekker ikke bare frem det vennskapelige i slike relasjoner, hun beskriver samtidig 

hvordan relasjoner har betydning for videre karriere og hvordan de kan hjelpe hverandre i 

nåværende og kommende jobber. Flere av de andre deltakerne i studien trakk også frem 

betydningen av å bygge relasjoner med kollegaer, både som venner og som betydningsfulle 

parter for den videre karrieren.  

Samtidig var ikke alle deltakerne i studien like ofte på pub, og disse var kun på pub ved 

spesielle anledninger. Likevel opplevde mange av deltakerne forventninger om, i det minste 

til en viss grad å delta på puben etter jobb. Dersom de ofte sa ”nei” til å gå på pub etter jobb, 

kunne det bli oppfattet negativt av kollegaer og ledere. Men deltakerne trakk også frem at de 

selv hadde interesse av å være tilstede på puben etter arbeid for å være sosiale, for å få nye 

venner og pleie viktige sider innen arbeidet. Lise fortalte:  

Jeg tror det er viktigere å bygge relasjoner i det engelske arbeidslivet enn i det norske 

arbeidslivet. Det er viktig å si ”ja” til den drinken med tanke på fremgang, 

forfremmelser og alle mulige ting. Den videre karrieren kan ha noe å si for de 

relasjonene du bygger på pub.  

Lise sitt sitat belyser en erfaring hun deler med flere andre deltakere i studien, nemlig at 

deltakelse på puben kan ha stor betydning for karrieren. Lise har en opplevelse av at man i 
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England i større grad enn i Norge trenger å skape relasjoner til betydningsfulle andre som kan 

bistå i den videre karrieren, og at denne relasjonsbyggingen i stor grad finner sted på pub. 

Betydningen av å bygge relasjoner og nettverk i det engelske arbeidslivet sammenfaller med 

Djursaa (1994) sin studie. Hun fant at det å bygge fortrolige relasjoner i det engelske 

arbeidslivet var viktigere i England enn i Danmark og Tyskland.   

Til forskjell fra den norske studien til Sagvaag (2007) hvor hun fant at det kun var de 

mannlige deltakerne som fremhevet alkoholen sin betydning for å bygge relasjoner i 

arbeidslivet, trakk alle kvinnene i London frem pubens betydning for relasjonsbygging i 

arbeidslivet. Det bør imidlertid påpekes at kvinnene i studien til Sagvaag (2007) representerte 

et annet utvalg av kvinnelig ansatte enn kvinnene i London. Funnene fra London viser at 

puben er en viktig arena for karrieremessig relasjonsbygging for kvinnene, og betydningen av 

å delta på pub kunne derfor være stor. Dette er i tråd med det Porsfelt (2007) fant. Feltet pub 

er således av stor betydning for å bygge karriere for begge kjønn og det fører til at mange 

velger å gå på pub etter jobb.  

Det er mulig å forstå hvordan habitus muliggjør at kvinnene kan forstå spillet som foregår på 

det sosiale feltet, pub. Selv om ikke habitus styrer atferden til mennesker, gir habitus dem 

likevel strategier som gjør at de kan håndtere ulike situasjoner (Bourdieu, 1995). Kvinnenes 

tilpasning handlet om at de deltok på pub fordi de hadde erfart at deltakelse bidro til å bygge 

relasjoner eller styrke viktige karrieremasseige bånd. Det er også mulig å forstå at kvinnene 

tilpasset seg det engelske arbeidslivet hvor puben tilbyr et rom med muligheter de ikke finner 

i det engelske arbeidslivet på kontoret.  

Mulighetene for å bygge en karriere ved deltakelse på pub kan forstås ut fra Bourdieus begrep 

sosial kapital. Ettersom sosial kapital handler mye om hvem du kjenner, vil både venner, 

bekjente, jobb relasjoner og omgangskrets som en del av den enkeltes sosiale kapital ha 

betydning for karrieren. En slik sosial kapital kan gi inngang til ulike nettverk eller klubber, 

og det er således betydelig makt i kjennskap til betydningsfulle andre. Dette understreker flere 

av deltakernes som hadde erfart at dersom du ville bygge en karriere, så var det viktig å delta 

på pub. Sosial kapital i regi av å danne relasjoner med betydningsfulle andre, vil kunne være 

viktig for å lykkes i yrkeskarrieren. Det å gå på pub bygger kapital som gir tilgang på 

posisjoner og karrieremessige gevinster på et annet sosialt felt; arbeidslivet. Lise fortalte: 
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Forleden var jeg ute med noen advokatpartnere. Vi drakk sånn engelsk ”bitter” og da 

var det viktig at alle drakk. Det var en kjent gammel pub, og bitteren var veldig 

spesiell, og da var det viktig å smake på den i hvert fall. Det er litt drikkepress. Du 

viser at du tar en øl. Hvis du sier nei til alt, så sier du på en måte ”nei” til 

relasjonene. Hvis de vet at du er avhold, så er det greit. Men hvis ikke virker du litt 

sånn prippen, snerpete på en måte. Du sier ”ja” på en måte ved å ta en drink. Men du 

kan gjerne bare ta èn drink. Du befester forholdet ved den handlingen. Så den drinken 

blir veldig symbolsk. Ja, jeg tror det er viktig at man ikke alltid takker nei til en drink.  

Det formidles her at alkoholen i tilknytning til arbeidslivet har en stor symbolsk betydning. 

Det handler ikke om å drikke mye, men å forstå hvilken mening alkoholen har for det 

relasjonelle forholdet i det engelske arbeidslivet. Lise beskriver hvordan det å si ja til en øl 

handler om å vise den andre parten at man ønsker å ha en relasjon og at denne formen for 

relasjonsbygging er viktig for den videre karrieren. Ved bruk av Bourdieus (1997) begreper er 

det mulig å forstå at kvinnene opparbeidet symbolsk kapital allerede ved å forstå at det å 

takke ja til et glass øl eller vin handlet om mye mer enn å drikke, men at man ved denne 

handlingen manifesterte en relasjon til den andre parten. Ved å takke ja til et glass hadde de 

norske kvinnene skjønt at det å delta på pub og takke ja til en drink ble verdsatt av de andre 

pubdeltakerne.  

Oppsummert kan pubens sentrale betydning i tilknytning til arbeidslivet forstås i relasjon til 

den formell kommunikasjonskultur i det engelske arbeidslivet. Ved at det engelske 

arbeidslivet ikke ga rom for private og joviale samtaler, samtidig som det engelske 

arbeidslivet har stort behov for relasjonsbygging, ble det skapt et behov for å møte kollegaer 

og samarbeidsparter i mer uformelle omgivelser. Den mer uformelle puben skapte rom for 

relasjonsbygging, både i form av vennskap og posisjonering i karrierestigen.  

5.2 Pubens betydning i lys av posisjon, alder, kjønn 
og familie 
Selv om deltakerne trakk frem at det å gå på pub etter jobb var viktig for mange i London, så 

påpekte deltakerne imidlertid at det var forskjell på hvor du var i karriereløpet. I tillegg trakk 

deltakerne frem at kjønn og familiesituasjon spilte en rolle for hvor viktig det var at man 

deltok på pub.  
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5.2.1 Puben for unge kvinner på jakt etter posisjon 

I samtale med Camilla fortalte hun: 

Det var viktigere å gå på pub da jeg var yngre og skulle bygge karrieren opp til der 

hvor jeg er nå. Ja, det sosiale og alt det der er viktig, men jeg føler at nå når jeg har 

en ledende stilling, at jeg trenger ikke å sosialisere med de andre lenger, slik jeg 

gjorde før.  

Camilla opplever at hun som leder ikke det samme behov for eller ønske om å gå på pub som 

de ansatte. Dette samsvarer med erfaringene til andre av deltakerne. Tone fortalte:  

Jeg som leder har ikke hatt behov for å servere folk alkohol for å bygge relasjoner. 

Det har med å gjøre at de har mer behov for å bli kjent med meg, enn det jeg har for å 

bli kjent med dem. 

Både Tone og Camilla trekker frem et poeng, som blir bekreftet av andre deltakere, at 

deltakelsen på puben er mest viktig i begynnelsen av yrkeskarrieren. Ved starten av 

yrkeskarrieren er det viktig å bli kjent, vise seg selv frem i andre kontekster enn på kontoret 

og vise at man er villig til å yte “det lille ekstra” som å bli med på pub etter jobb. Deltakerne 

opplever at mens unge, nyansatte kan oppleve en form for pub plikt, så har ledere mer frie 

valg om de ønsker å delta på pub eller ei.  

Camilla beskrev imidlertid at det i noen bedrifter utviklet seg kulturer hvor også kvinnelige 

deltakere i toppledelsen trenger å gå på pub for å vedlikeholde relasjoner og posisjoner i 

bedriften. Camilla fortalte: 

Dette med å gå på pub for karrieren gjelder ikke bare de yngste, også hvis du er på et 

høyere ledelsesnivå, slik som min sjef. Det viktig med ”work hard, play hard”. Det 

betyr at du skal jobbe hardt, så skal du gå på puben, og så skal du hjem kl.23.00, og så 

skal du på jobb igjen. Det er veldig typisk England og London.  

Camilla har arbeidet i ulike land, men trekker frem at hun synes at England, og London 

spesielt, har en arbeidskultur hvor det forventes at man arbeider hardt, samtidig som det 

forventes at man er smidig og sosial på puben etter arbeid. Camilla tilhører media bransjen og 

sier at det lenge har vært en kultur også blant ledere at det skal drikkes mye. Det å vise at du 

både jobber hardt og kan være med på en fest er kvaliteter som verdsettes i dette miljøet.   
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Mens tidligere studier fra Norge har vist at kvinnelige ledere oftere enn andre kvinnelige 

arbeidstakere befinner seg i situasjoner med arbeidsrelatert alkoholbruk (Andreassen & 

Johannsessen, 2012; Buvik & Sagvaag, 2012; Buvik & Frøyland, 2012; Skutle 2014), ser ikke 

dette ut til å gjelde det å gå på pub etter jobb i London. Det kan i stedet se ut som at betydning 

for deltakelse på pub spesielt gjelder de yngste kvinnelige deltakerne som er på vei oppover i 

karrieren, og mindre dem som allerede er der de ønsker å være karrieremessig.  

Det at det var de yngste, barnløse kvinnene i vår studiet som var mest opptatt av å delta på 

puben etter jobb, er tidligere beskrevet av Porsfelt (2007). Også andre studier har vist at det er 

de yngste arbeidstakerne som drikker mest med kollegaer (Bennett et al., 2006 ). Årsaken til 

at det er flest unge kvinner uten barn som deltar på pub etter jobb kan skyldes at de har bedre 

tid og anledning til å delta, men flere av deltakerne understreket betydningen av å bygge og 

vedlikeholde viktige jobbrelasjoner på puben. De yngste deltakerne i studien trakk frem at det 

å få barn kunne skape utfordringer i forhold til å bygge en karriere, fordi tilstedeværelse på 

puben var så viktig for posisjoneringen, særlig i begynnelsen av karrieren. Flere av deltakerne 

trakk frem at mange unge kvinner i London utsatte det å få barn fordi dette la hindringer i 

karrieren.  

De kvinnelige deltakerne i London fortalte at det å vise andre sider ved seg selv knyttet til 

fleksibilitet, smidighet og sosial kompetanse var viktig for karrieren. Dette er tidligere 

beskrevet av Porsfelt (2004, 2007). I likhet med Nesvåg (2005, 2014), påpeker også de 

norske, yrkesaktive kvinnene i London, at selv om alkoholen gir mulighet for avslapping, er 

det likevel en grad av spenning og forventninger knyttet til arbeidsrelaterte situasjoner med 

alkohol. Flere av deltakerne i London mente at forventingene om å gå på pub etter jobb kunne 

være altfor store. Samtidig trakk de norske kvinnene i London frem at det lå karrieremessige 

gevinster i å delta.  

Bourdieu (1999) hevder at mennesker benytter strategier for å forsvare sin aktuelle og sine 

potensielle posisjoner i det sosiale rom. Den potensielle karrierestigen kan få deltakerne til å 

avfinne seg med betingelser som kan virke uakseptable i andre kontekster eller situasjoner. 

Dette kan vi forstå som at de norske kvinnene, og spesielt de yngste, valgte å gå på pub i 

London fordi de anså dette som en viktig strategi i den engelske arbeidskulturen. Samtidig var 

det de yngste deltakerne i studien som beskrev at de satte størst pris på puben. I følge 

Bourdieu (1999) vil den som har en habitus som er tilpasset praksisen erfare verden som 

forståelig og meningsfull. Det betyr at den kompetente pubdeltaker ikke ser det sosiale feltet 
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pub fra utsiden, men vil i stedet føle seg nærmere andre kollegaer på pub og se flere 

muligheter for å bygge relasjoner. Habitus gjør en sensitiv for mulighetene som ligger i ulike 

situasjoner man havner i. Deltakernes habitus vil være med på å etablere det sosiale feltet pub 

inn i en forståelig verden.  

Det er interessant at deltakerne i London beskrev kvinnelige ledere som en gruppe som i 

mindre grad enn andre arbeidstakere trengte puben for å bli vurdert, bedømt, eller for å danne 

relasjoner. Deltakerne mente at kvinnelige ledere ikke hadde samme behov for å bli kjent med 

sine arbeidstakere, men at de i stedet kunne velge å delta på puben når dette passer dem. I lys 

av sosialkapital begrepet kan vi forstå at ledere allerede har tilgang til og kjennskap til 

betydningsfulle andre, og at deres behov for tilstedeværelse på pub ikke handler om 

relasjonsbygging. Fordi de allerede besitter ressurser i form av medlemskap og tilhørighet i 

arbeidshierarkiet, oppsøker kvinnelige ledere i større grad puben når de selv ønsker det. De 

norske deltakerne i London opplevde altså at mens de var unge og skulle opparbeide seg en 

karriere så var det viktig å være på pub, mens når de fikk rollen som ledere var deltakelse på 

pub mindre viktig. Dette bekreftes gjennom observasjoner fra feltarbeidet: 

Begge pubene vi besøkte var allerede godt besøkt da vi ankom puben onsdag og 

torsdag kl. 16.30. På begge pubene var det en overrepresentasjon av menn over 50 år. 

Alderen på menn anslås å være mellom 25-65 år, mens kvinnene så ut til å være mye 

yngre enn mennene, i 22- 35 års alderen. Kun en fjerdedel av pubdeltakerne var 

kvinner. 

Feltobservasjonene stadfestet at det var de yngste kvinnelige ansatte (22 -35 år) som i størst 

grad deltok på pub etter jobb, mens kvinner over 35 år i liten grad deltok. Dette stemmer 

overens med de norske kvinnenes erfaringer. Selv om de fleste kvinnelige lederne vi 

intervjuet ikke opplevde et press om å gå på pub etter jobb, opplevde de likevel at det var 

mange situasjoner med alkohol de som ledere burde delta på i tilknytning til arbeid. 

Situasjoner som ledere oftere befant seg i var representasjoner, seminarer og reiser. Dette 

samsvarer med andre studier som viser at ledere er mer eksponert for arbeidsrelatert 

alkoholbruk enn andre ansatte (Andreassen, 2014; Buvik et al., 2011; Buvik et al.2012; 

Nesvåg, 2014; Sagvaag, 2007; Sagvaag & Buvik ,2014; Skutle et al. 2009). En annen 

beskrivelse fra intervjuene i London var at ledere på toppnivå også deltar en del på pub. I 

likhet med Sagvaag og Buvik (2014), hadde også disse lederne sine egne subkulturer hvor 

bruken av alkohol var utbredt og drikkepresset kunne tidvis være stort.  
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Under feltarbeidet observerte vi at alderen på menn varierte stort, og en stor andel menn var 

over 35 år. Det kunne dermed se ut som at menn i større grad enn kvinner deltok på pub 

uavhengig av posisjoner. De åtte norske kvinnene i London trakk frem at i tillegg til hvilken 

posisjon man hadde i arbeidslivet, så spilte også kjønn og familiesituasjon en viktig rolle.  

5.2.2 Pub, kjønn og familiesituasjon 

Flere av de norske kvinnene opplevde at det var en forskjell på det engelske og norske 

kjønnsrollemønsteret som påvirket bruken av pub etter jobb. Uttalelser fra Henriette og Karen 

er med på å understreke dette. Henriette fortalte: 

I Norge er vi blitt mer likestilte, mens her i England er det mer tradisjonelt 

kjønnsrollemønster. Det er større forventninger til menn om å delta på pub etter jobb. 

Kvinner kan bruke unnskyldningen om å hente barn, slik at de ikke trenger å gå på 

pub.  

Karen fortalte: Jeg tror det å posisjonere seg på puben kan være viktigere for menn 

enn for kvinner. De fleste godtar at kvinner har større familieansvar. Slik jeg ser det 

har kvinner en lettere situasjon for å unngå drikkesituasjoner. Men de som ikke har 

familie, og yngre jenter som ikke skal hjem til mann og barn, de blir ofte med guttene 

med på pub. Yngre kvinner, uten barn, som konkurrerer på menns premisser. 

Flere av de andre deltakerne beskriver, i likhet med Karen og Henriette, noen 

kjønnsforskjeller de mener preger England i større grad enn Norge. Karen trekker frem at hun 

tror det kan være viktigere for menn enn for kvinner å posisjonere seg på puben. Dette fordi 

barn og familieforpliktelser blir knyttet til kvinner, noe som fører til at kvinnene har en legal 

grunn til å la være å gå på pub.  

Flere av deltakerne trakk også frem at menn i England trolig opplever mer drikkepress enn 

kvinner. Camilla fortalte:   

Det er vanskeligere for menn å ikke drikke, enn for kvinner. For det er en del av denne 

macho kulturen, som jeg tror du får mer av her enn i Norge. Fordi du skal være mer 

macho som mann. Du skal helst ha en pint1 i hånden hele tiden, helst. 

                                                
1 Pint er en måleenhet brukt ved salg av ca 0,5 l øl.  
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Intervju deltakerne fortalte at mens kvinner med små barn hadde mange unnskyldninger for å 

ikke gå på pub etter jobb, så mente deltakerne at det forventes i mye større grad at menn 

deltar. Dette forklarte deltakerne ut fra at England har en mer ”macho kultur” hvor ”menn 

skal være menn”, og hvor det anses om maskulint å drikke alkohol. I historisk perspektiv 

synes dette nærliggende å forstå som at puben har tilhørt mannen (Chatteron & Hollands, 

2003; Sulkunen et al., 1997). Norske studier (Skutle et al.,2009; Skutle, 2014) påpeker at flere 

mannlige enn kvinnelige ledere i Norge opplevde drikkepress. Også i London mente de 

norske, yrkesaktive kvinnene at det var et større press på menn om å delta på pub etter jobb.  

Man kan kun spekulere i om norske menn i London ville opplevd at det var et drikkepress. 

Ettersom alkoholforbruket i arbeidssammenheng i Norge er lavere enn mange andre land 

(Frøyland, 2014), bruken av alkohol spiller en viktig rolle i engelsk hverdagsliv (McGregor, 

2012; Muir, 2012), og pubkulturen tradisjonelt har vært maskulin (Nicholls, 2009), kan det 

tenkes at norske menn i London opplever større forventinger om å drikke alkohol i England 

enn de gjør i Norge. Samtidig kan økningen av ”gråsoner” i det norske arbeidslivet (Frøyland, 

2005; Nesvåg, 2005), bruken av after working i Norge (Buvik et al., 2011), og økt 

reisevirksomhet til andre land, ha medført at norske menn likevel ikke opplever markant 

større forventinger om arbeidsrelatert bruk av alkohol i London enn de gjør i Norge. Det er 

imidlertid nærliggende å anta at engelske menn ikke opplever drikkepress. Det er grunn til å 

tro at britenes bruk av pub er dypt forankret i deres drikkekultur, og at engelske menn tar pub 

etter jobb som en selvfølgelighet ”sånn er det bare”, uten å stille spørsmålstegn ved dette.  

Flere norske studier finner at kvinner har flere unnskyldninger enn menn for å ikke drikke 

alkohol (Skutle et al. 2009; Skutle, 2014), et funn som stemmer godt overens med intervjuene 

av våre norske, yrkesaktive kvinner i London. Kjønnsforskjellene kan avspeile 

holdningsforskjeller til mannlige og kvinnelige ansatte, og flere av deltakerne mente at den 

engelske kjønnskulturen påvirket det arbeidsrelaterte alkoholforbruket. Men vi kan også anta 

at den norske kjønnsforståelsen som ligger nedfelt i deltakerens habitus gir spesifikke 

forventninger til mannlig og kvinnelig deltakelse på hjemmearenaen. Det er mulig å forstå at 

de norske kvinnene var vant med fra Norge at begge foreldrene hadde et ansvar overfor barna 

og hjemmet. Når de norske kvinnene opplevde at det var mer tradisjonelle kjønnsroller i 

England, kan dette tolkes som om de norske kvinnene ikke opplevde at deres forventninger til 

rollefordeling i hjemmet ble gjenspeilt i den britiske kulturen.  
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I tråd med Ames & Rebhun (1996) og Wilsnack & Wilsnack (1997) vil de kulturelle normene 

knyttet til alkoholbruk være ulike for menn og kvinner. Tradisjonell mannlig kjønnsrolle 

innebærer at menn har større aksept for å bruke alkohol og beruselse, og en slik kultur vil 

være med på å bidra til ulike drikkemønster hos kvinner og menn. Forventningene til mannlig 

atferd er nærmere tilknyttet bruk av alkohol, mens kvinners rolle tradisjonelt er knyttet til hus 

og barn. Det betyr at de kulturelle normene i England skaper større forventninger om 

pubdeltakelse hos menn. Dette stemmer med funn fra ”The urban Pub” (1997) hvor Sulkunen 

et al. fant at kvinners begrensede deltakelse på pub, ble vurdert og moralisert ut fra et 

maskulint perspektiv. Mye har imidlertid skjedd i løpet av disse årene, både i forhold til 

alkoholens rolle i samfunnet og mye har skjedd i forhold til likestilling og kjønn. Det bør i 

tillegg nevnes at deltakerne i Sulkunen et al. sin studie tilhørte den finske arbeiderklassen, 

mens deltakerne i denne studien i større grad tilhørte høyt utdannende kvinner fra Norge. 

Likevel er det interessant å bemerke at selv et godt stykke inn i 2000 tallet, blir fremdeles 

kvinner i større grad enn menn knyttet til barn og familieansvar.  

Ved at kvinnene var de som i størst grad tok på seg ansvaret for barna og familiens praktiske 

gjøremål, vil man ved bruk av Bourdieus (1997) begrep forstå dette som at kvinner har 

inkorporert sin kvinnehabitus rundt det som er rimelig å forvente av dem. Når flertallet av de 

norske kvinnene i London fortalte at de valgte å være hjemme med barn i stedet for å gå på 

pub etter jobb, kan vi forstå at kvinnene aksepterer det å ha hovedansvaret for barna som en 

del av forventningene. Det betyr at flertallet av de norske kvinnene har en kvinnehabitus som 

er tilpasset praksisen i den britiske hverdagen og kvinnene vil ikke oppfatte den symbolske 

volden ved en ureflektert aksept, hvor de ikke stiller spørsmålstegn ved situasjonen. 

Kvinnenes oppfattede valg om å gå hjem i stedet for å gå på pub, vil ved bruk av Bourdieus 

begrep, handle om en ureflektert aksept fordi kvinnene ser det å være hjemme med barna som 

naturlige og derfor ikke setter spørsmålstegn ved dette.   

Samtidig vil nok ikke kvinnene i vår studie kjenne seg igjen i denne analysen. Tvert i mot 

hadde ikke kvinnene vi snakket med en opplevelse av å bli pådyttet ansvaret eller en uvilje 

mot å være hjemme med barn. Kvinnene beskrev derimot at det å være hjemme med barna 

etter jobb var betydningsfullt. I tillegg beskrev de norske kvinnene at ansvaret for barna virket 

som en beskyttelse mot det britiske arbeidslivets forventninger om deltakelse på pub. Noen av 

deltakerne med barn i denne studien hadde opparbeidet seg en karriere i Norge eller andre 

land før de kom til London, mens de eldste deltakerne hadde klart å bygge en karriere i 
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London samtidig som de hadde små barn. Flere av deltakerne som hadde bodd lenge i London 

påpekte imidlertid at pub i tilknytning til arbeid for kvinner var mer utbredt nå, enn da de selv 

gjorde karriere for noen tiår siden.  

Erfaringene til de norske kvinnene i London stemmer ikke overens med konvergenshypotesen 

(Bogren, 2007), som påpeker at økt likestilling vil gi økt forbruk hos kvinner og en 

etterligning av menns drikkevaner. Ingen av deltakerne i denne studien hadde selv opplevd at 

de måtte drikke like mye som menn. Veronica fortalte:” Det er ingen forventninger til meg 

som kvinne om å holde samme nivå som en mann når det gjelder bruken av alkohol. Nei, det 

ikke et tema.” 

Men flere av kvinnene viser til at dersom de unge kvinnene opplever at de må drikke på 

menns vilkår så kan det gå galt. De norske deltakerne beskrev at dersom kvinnene drakk like 

mye som menn så kunne dette medføre at de ble altfor fulle. Flere av deltakerne var bekymret 

for de unge kvinnene. Karen fortalte:  

Her i England har det vært store problemer med økt fyll hos kvinner. Unge kvinner 

uten barn som skal konkurrere med mennene i arbeidslivet og pub. For 10-15 år siden 

så drakk de ikke på den måten, fordi de ikke skulle konkurrere med mennene. Denne 

”Ladette kulturen”, kulturen hvor jenter skal kunne drikke like mye som guttene, har 

ført til store helseproblemer for kvinnene. Dette er ordinære kvinner i jobb. De er i 

jobb og har kanskje gått ut for å feire, gjerne i jobbsammenheng, og så har det blitt 

altfor mye. 

I lys av konvergenshypotesen kan vi forstå at særlig unge kvinner som vil stige i karrieren var 

avhengig av å delta på pub og ved å være på pub vil de imitere menn sin drikkeatferd. Dette er 

i motsetning til de kvinnelige lederne som har oppnådd en karriere, som ikke opplevde et 

behov for å gå på pub, og som dermed ikke hadde et drikkemønster som lignet menns 

drikkemønster. Samtidig var det ingen av deltakerne som selv hadde sett høy grad av 

beruselse hos unge kvinner på pub etter jobb. De hadde imidlertid lest om fyll hos unge 

kvinner i blader og aviser. Dette kan bety at fenomenet beruselse er mindre utbredt på pub 

etter jobb enn det som fremkommer i media, eller at de norske kvinnene tilhørte en 

arbeidskultur og benyttet tilhørende puber hvor høy grad av beruselse var lite utbredt. Det er 

også mulig å forstå at selv de yngste deltakerne i denne studien var for voksne, og at høy grad 

av beruselse er mer et ungdomsfenomen. Dette sammenfaller med andre studier (Vedøy & 
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Skretting, 2009; Measham & Brain, 2005) I tråd med Eriksen (1999) er det også mulig å 

forstå at kvinner bruker alkohol som et tegn på uavhengighet og selvstendighet, men hvor høy 

grad av beruselse ikke er målet.   

Det er interessant å bemerke at ingen av de kvinnene vi snakket med som hadde barn selv 

uttrykket misnøye med å ikke kunne delta på pub på lik linje med menn og de barnløse 

kvinnene. Samtidig er det tankevekkende at kvinner i moderne tid kan miste sosialisering, 

viktig informasjon og posisjonering ved at de ikke har anledning til å delta på lik linje med 

menn på pub.   

5.2.3 Selvfølgelig kan det straffe seg å ikke være på puben  

Samtlige av deltakerne i studien trakk frem at det kan by på utfordringer dersom man ikke 

ønsker eller ikke har mulighet til å bli med kollegaer på pub etter jobb. Konsekvensene kan i 

følge deltakerne være at kvinnene får mindre tid og sosialt samvær med kollegaer, og noen 

hadde opplevd å bli ”uglesett” av kollegaer dersom de ikke ønsket å bli med ut etter jobb.  

Men like viktig for flere av kvinnene var deltakelse på puben som en arena hvor du ble 

bedømt av ledere og samarbeidsparter, og hvor du får vist din sosiale kompetanse. Karen 

fortalte:   

Det er nok en forskjell mellom å jobbe i Norge og jobbe i England, men det kommer 

nok også an på hvilket yrke du har. I London er det større press. Du sitter ikke på en 

jobb på livstid. Veldig ofte blir du bedømt, du har kortere kontrakter, du føler deg mer 

usikker og må vise til mer, mer resultatorientert. Mange kvinner her synes det er 

vanskelig å kombinere, i lengden, dersom man har familie. Men for yngre kvinner som 

kommer ut i arbeidslivet etter en lengre utdanning, da er det viktig å hevde seg, være 

med der det skjer og konkurrere. Og da konkurrerer man som regel mest på jobb, men 

selvfølgelig kan det straffe seg å ikke være på puben.  

Her trekker Karen frem flere poeng som også ble fortalt av mange av de andre deltakerne. For 

det første beskriver Karen arbeidslivet i England som mer prestasjonskrevende og mer 

usikkert enn arbeidsmarkedet i Norge. Dette medfører at mange ansatte er villig til å bruke en 

del av sin tid til å gå på pub etter jobb, for å vise ledere, kollegaer og samarbeidsparter at man 

er fleksibel og sosial. Ved bruk av Hall (1989) sitt begrep kan vi forstå at relasjonsbygging er 
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sentralt i en høykontekst kultur, og deltakernes forståelse av viktigheten av å bygge relasjoner 

i det engelske arbeidslivet sammenfaller med funn fra Djursaa (1994) sin studie.  

Karen fremhever, i likhet med flere av de andre deltakerne, at deltakelse på pub er viktig for å 

markere seg og for å delta i den tøffe konkurransen som finnes i det britiske arbeidslivet. 

Samtidig kan mangel på deltakelse på pub få konsekvenser for de aller fleste yrkesaktive. Å 

ikke delta på pub etter jobb kan innebære at de mister muligheten til de meste attraktive 

prosjektene på jobben. Bruk av alkohol i tilknytning til arbeid er både av Nesvåg (2014) og 

Porsfelt (2004), beskrevet å både ha en sosialt inkluderende virkning, men også en 

ekskluderende effekt. I likhet med funn fra London studien fant også Porsfelt (2004, 2007) at 

det å ikke ha anledning til å delta på after working kan gi konsekvenser for posisjonering på 

arbeid. Karen fortalte:” Man går nok glipp av noe dersom man ikke har anledning til å være 

med på pub. Men det er et valg man tar. Jeg har gått når jeg har hatt lyst, ikke fordi jeg har 

følt meg presset”.  

Karen sitt sitat er med på å understreke et poeng som ble fremhevet av flere deltakere. De 

mener at selv om de norske kvinnene både så verdien av å gå på pub og tidvis kunne føle 

visse forventninger om å bli med, så tok de samtidig et eget selvstendig valg om å delta eller 

ikke.  

Oppsummert kan vi forstå at både posisjon, alder, kjønn og familie hadde betydning for den 

arbeidsrelaterte bruken av alkohol i London. Det ser ut som om puben er viktigst for de 

yngste kvinnene som skal posisjonere seg i arbeidslivet. Kvinnelige ledere opplever i større 

grad enn yngre kvinner at de kan gå på pub etter jobb når de selv ønsker det, og kvinner med 

barn hadde flere unnskyldninger for å dra rett hjem etter jobb. Samtidig kunne det straffe seg 

å ikke være på pub etter jobb, både sosialt og karrieremessig.  

5.3 Kontrollert og profesjonell på pub 
Puben ble fremstilt som en arena for mindre formell omgangsform, men likevel skulle man 

være både kontrollert og profesjonell på pub, noe følgende observasjoner fra feltet kan 

illustrere: 

Begge kjønn var formelt antrukket på pub, og på grunn av de pene klærne kunne det se 

ut som om de alle var på vei til en bedre middag eller fest. De hadde imidlertid med 
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seg små stresskofferter og PC utstyr som gjorde at vi antok at dette var personer som 

var på pub etter jobb. Enkelte stod også bøyd over en felles PC eller et dokument. 

Selv om ikke alle kvinnene deltok like hyppig på pub etter jobb, snakket samtlige deltakere i 

studien om betydningen av å forstå hvordan man skulle oppføre seg når man drakk sammen 

med kollegaer, hva som var ok og hva som ikke var ok. Lise fortalte: 

Det var en veldig overgang for meg å oppleve at folk gikk på pub og drakk hver dag i 

England. Selv prøver jeg å være forsiktig, fordi jeg ønsker jo å være profesjonell. Så 

jeg prøver bare å drikke et par glass hvis jeg er ute i jobbsammenheng.   

Sitatet til Lise representerer viktige poeng som flere av deltakerne vektla; ønsket om å fremstå 

som profesjonell førte til at de begrenset inntaket av alkohol. Selv om alle de norske kvinnene 

i vår studie, uavhengig av plass i jobb hierarkiet, ønsket å fremstå som profesjonell, ble dette 

trukket frem som særdeles betydningsfull for de kvinnelige lederne. Flere trakk frem at de 

opplevde å ha et ansvar som leder og at de så på seg selv som rollemodeller. Camilla fortalte:  

Jeg synes det er ok å ta et glass, men jeg liker ikke å gå på pub med teamet mitt. Ok. 

Jeg er redd for å skli ut… Redd for at grensene mellom å være sjef og være kompis 

med de ansatte sklir ut. Nei, da er det bedre å være helt edru.   

Kvinnene trekker frem at de som ledere ikke ønsket å fremstå som beruset, og det var viktig 

for dem å vise at de hadde kontroll på alkoholinntaket. Dette funnet kan sees i sammenheng 

med tidligere studier som viser at kvinnelige ledere følger strengere krav til seg selv i forhold 

til hvordan de skal opptre (Sagvaag & Buvik, 2012; Skutle et al., 2099; Skutle, 2014). Det at 

ledere velger å drikke moderat i jobbsammenheng kan både forstås ut fra et kontrollbehov, 

men også som en redsel for stigmatisering (Buvik & Sagvaag, 2012). Mens studier fra Norge 

har vist at kvinnelige ledere gjerne tar ”et glass etter jobben” sammen med andre ledere, for å 

bearbeide inntrykk fra jobben (Buvik & Sagvaag, 2012; Sagvaag & Buvik, 2014), var det 

ingen av de norske lederne i London som beskrev dette. Dette kan være en tilfeldighet eller at 

norske kvinnelige ledere i London ikke på samme måte opplever et behov for å bearbeide 

inntrykk sammen med andre ledere.  

Det var ikke bare lederne som var opptatt av hvordan man oppførte seg på pub. Alle de norske 

deltakerne trakk frem betydningen av å ikke bli full med kollegaer. Henriette fortalte: 
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På min forrige arbeidsplass her i London leide vi en pub. Det var fri flyt av alkohol og 

det kom flasker på bordet hele tiden. Noen ble ganske bedugget. Men ikke sånn full 

som man blir i Norge. Selv om mange drikker nesten hver dag, så blir ikke folk så 

fulle. Nei, det er viktig å ikke bli full.    

Selv om Henriette har opplevd at noen av kollegaene ble litt pussa på pub, påpeker hun at det 

på ingen måte kan sammenlignes med den type fyll som hun har erfart fra Norge. Camilla 

beskriver imidlertid at innen hennes arbeidsmiljø, media, vil du raskt kunne bli oppfattet som 

mer truende dersom du er edru på sammenkomster. Camilla fortalte: 

Ja, ved enkelte sammenkomster tror jeg du er mer akseptert hvis du er dritings, enn 

hvis du er edru. Hvis du er dritings så vil folk le av deg, ”ha,ha,ha…så du hun i går, 

det var morsomt”.  Men hvis du er edru så er det slik at folk helst ikke vil snakke med 

deg og du blir nesten litt utstøtt. 

Den kulturen Camilla tilhører skiller seg fra de andre deltakernes sine erfaringer. Sitatet er 

imidlertid med på å belyse at det finnes ulike bruk av alkohol i ulike bransjer. Dette er 

tidligere beskrevet i andre studier (Andreassen & Johannessen, 2012; Andreassen, 2014; 

Skutle et al., 2009).   

Nesvåg (2014) trekker frem at dersom ansatte ikke har de riktige sosiale og kulturelle evnene 

til å delta i situasjoner med alkohol, kunne dette medføre eksklusjon. Det å oppføre seg 

korrekt i alkoholrelaterte arbeidssituasjoner var av stor betydning. Dette leder frem til et annet 

funn fra studien som handler om å forstå runder på pub og lære seg nye strategier for å 

håndtere drikkerelaterte situasjoner.  

5.3.1 Å forstå runder på pub og lære strategier 

De norske, kvinnelige deltakerne trakk frem at den engelske drikkekulturen er nært forbundet 

med ” å kjøpe runder”. Deltakerne hadde erfart at mens man i Norge stort sett kjøper sin egen 

drikke på pub, har man i England lange tradisjoner med å kjøpe runder. Å kjøpe runder 

innebærer at når man ankommer en pub så vil èn av deltakerne kjøpe drikkevarer til alle i 

følget. Når glassene er tomme, eller begynner å bli halvtomme, så vil en ny person i følget 

gjenta dette. Slik fortsetter dette til alle har hatt sin omgang med å betale for drikkevarene. På 

denne måten synkroniseres drikkeatferden blant kollegaer.  
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Flere av deltakerne trakk frem at de syntes det var en fin måte å ”spleise” på drikkevarene. De 

beskrev at det førte til en god form for sosialisering mellom kollegaer. At hver og en skulle 

stille seg opp i baren for å betale for seg opplevde de som tungvint og litt gjerrig. Andre sa at 

de måtte lage seg noen regler eller finne noen triks som gjorde at de ikke måtte drikke så mye 

fordi det ble mange runder. Lise fortalte: 

Ja i den engelske kulturen er det drikkepress, eller hva du skal kalle det for. Dette med 

at man kjøper runder til hverandre. Engelskmenn er sjenerøse, de skal kjøpe store 

runder. Jeg tror det er viktig at folk som flytter til England har kunnskap og et bevisst 

forhold til hvilken rolle puben har i England. De kan jo være bevisst på at dersom det 

kommer runde etter runde, så trenger de ikke si ”ja” til alt. Fordi om det er 6 stk og 

de andre kjøper runder, så vil ikke det si at du må drikke 6 runder. Du kan si nei. Du 

trenger ikke å spandere runde, men du kan, hvis du vil være sjenerøs. Men du kan 

vente til neste gang du går ut. Det er ikke alle 6 som trenger å kjøpe hver gang. Så du 

er ikke gnien om du ikke gjør det. Men hvis du aldri går frem for å kjøpe en runde kan 

du bli oppfattet som gnien. En annen ting er at du har jo også mer kontroll hvis du går 

frem og kjøper, for da kan du jo kjøpe noe alkoholfritt til deg selv.  

Her vektlegger Lise betydningen av å bestille selv, slik at man har en viss kontroll på hva som 

blir bestilt og konsumert. Lise er også opptatt av at nordmenn som kommer til England må ha 

kunnskap om spillereglene knyttet til runder som gjelder når man er på pub. Enkelte av 

deltakerne i studien sa de hadde lært seg å alltid melde seg til å bestille først, for på denne 

måten å unngå å drikke så mye før det ble deres tur. Ved å betale den første runden opplevde 

de å ha bidratt både økonomisk og symbolsk, og det ble lettere å takke nei til senere runder.  

En annen strategi var å beholde det ene glasset under hele oppholdet på pub, slik at det bare 

ble ett glass med alkohol per pub kveld. Andre deltakere fortalte at de ikke drakk fra glasset, 

men latet som de drakk for å unngå å være en ”festbrems”. På denne måten oppnår kvinnene 

både å vise at de er omgjengelig og sosial, samtidig som de ikke ødela morgendagen med 

alkohol. Veronica fortalte:  

Ofte er det noen som vil på pub. Det vil som oftest ikke jeg, men det hender at jeg er 

med likevel. Så da blir det gjerne noe sånt svakt som jeg står og ”spytter i glasset” og 

som jeg egentlig ikke drikker. Så går jeg hjem. 
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På samme måte som de norske kvinnene i USA (Tungland et al., 2014) utviklet også de 

norske kvinnene i London strategier for drikkeatferd, hvor de både ivaretok en profesjonell 

rolle som leder og arbeidstaker, og ivaretok sin delaktighet ved arbeidsrelatert alkoholbruk.  

En av strategiene som flere av deltakerne i London trakk frem var knyttet til fenomenet å 

kjøpe runder. Men dette med runder kan virke ukjent for nye arbeidstakere i London og man 

vil således kunne oppleve å ikke forstå spillet. Hvert sosiale felt har sin egen logikk og egne 

regler (Bourdieu, 1995). På  feltet pub er det viktig å kunne spillereglene, og pub deltakere 

som ikke innehar den kulturelle kapitalen, kan risikere å bryte uskrevne regler. Dersom man 

velger å kjøpe sin egen drikke uten å spandere på andre, vil man dermed kunne risikere bli 

oppfattet som rar. Eller at man kun tar i mot gratis drikke fra alle andre og dermed blir 

oppfattet som gjerrig. Dette med å takke ja eller nei til runder er også forbundet til uklarhet. 

Dersom man føler seg forpliktet til å drikke alle runder vil man kunne ende med å drikke mer 

enn man ellers ville gjort. Kvinnene i London så nødvendigheten av å forstå denne 

drikkeskikken for å kunne begrense sitt alkoholforbruk. Det å forstå fenomenet runder og 

kunne strategier for å unngå å drikke for mye blir en del av den enkeltes kulturelle kapital. 

Ved å identifisere de former for kapital som er gyldige i feltet pub kan deltakerne opptre 

korrekt og oppnå kapital.  

De fleste kvinnene fortalte imidlertid at å kjøpe runder til hverandre var så innarbeidet og 

vanlig at deltakerne på puben ikke tenker noe over dette. De har lært seg regler for atferd i 

dette sosiale feltet og kjøp av runder er blitt en vane. Det betyr at kvinnene har internalisert 

drikkevanene gjennom aktivt å imitere vanene i omgivelsene, for så å forme dem til egen 

kompetanse, kapital. De kan beskrives som kompetente pub gjester ved at de har tilpasset seg 

praksisen, har kulturell kapital i form av korrekt atferd og puben har således blitt forståelig og 

meningsfull. Deres atferd er tilpasset praksisen på de engelske puber. 

Dette er i tråd med Skog (1985) som hevdet at menneskers drikkeatferd påvirkes av den 

kollektive dimensjonen og at vi imiterer drikkevaner som finnes i vårt sosiale nettverk. På 

denne måten vil kollektive drikkekulturer utvikles og konsumet kopieres i systemet. Dette 

betyr at vi blir påvirket av hvordan våre kollegaer bruker alkohol, og vi endrer gjerne våre 

drikkevaner for å etterligne andres bruk av alkohol.  

Fenomenet å kjøpe runder er tidligere blitt beskrevet av flere (Coffield & Gofton, 1994; 

Gusfield, 2003; Wilson 2005). Gusfield (2003) mener at runder er med på å understreke en 
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ikke-hierarktisk relasjon mellom kollegaer utenfor arbeidsplassen. Våre funn fra London 

skiller seg imidlertid noe fra det Gusfield (2003) beskriver. Selv om alle kvinnene vi 

intervjuet i London hadde erfaring med at kollegaer delte på runder, så beskrev deltakerne i 

London at fenomenet runder samtidig var nært tilknyttet kjønn. Når ledere og ansatte delte på 

å betale for runder var dette gjerne knyttet til at mennene i følget, uavhengig av stilling i 

bedriften, kjøpte og spanderte runder på de kvinnelige medarbeiderne. Våre observasjoner av 

personer på pub etter jobb under feltarbeidet viste at i tillegg til at det var en størst andel menn 

som deltok, var det også disse mennene som så ut til å ta hoveddelen av innkjøp av runder. 

Felt observasjoner: 

På den moderne puben i City observerte vi at kvinnene på puben i City drakk vin. I 

likhet med de andre kvinnene stod også vi med hvert vår vinglass. På den brunere 

puben i Westminister drakk imidlertid majoriteten av kvinnene øl, så da bestilte også 

vi øl. Mennene drakk øl på begge pubene. Vi plasserte oss helt i hjørnet av pubene, 

hvor vi hadde god oversikt over hele lokalet. 

På begge pubene var det mennene som i all hovedsak kjøpte inn alkohol til sin 

”gruppe”. På puben i City kjøpte de øl til mennene og en flaske med hvitvin til 

kvinnene. Hvitvinsflasken ble oppbevart i en vinkjøler på bordet, og ble servert 

kvinnene hver gang mennene kjøpte en ny runde med øl. Vi observerte ofte at kvinnene 

tok hånden sin over glasset når mennene ønsket å gi dem påfyll av vin. Likevel stod 

kvinnene og holdt i vinglasset sitt, og satte det ikke fra seg på bordet. På puben i 

Westminster stod kvinnen tilsvarende og holdt på den ene ølen og takket nei til nye 

runder. Vi så imidlertid ikke at noen av mennene takket nei til en ny runde. Vi 

observerte heller ikke noen som kun kjøpte alkohol til seg selv. Det så ut som de fleste 

hygget seg og at praten gikk lett. Vi observerte enkelte menn som løsnet på slipsknuten 

med den ene hånden, mens de løftet øl glasset i en felles, men svært sivilisert, skål 

sammen med kollegaene i følget. Det antas at de fleste mennene drakk ca tre øl, mens 

flere av kvinnene kun drakk ett glass vin (City) eller en liten øl (Westminster) hver.  

Det at fenomenet å kjøpe runder så ut til å være knyttet til maskulinitet kan forstås som en del 

av gentleman holdningen i England; at menn er høflige og sjenerøse mot kvinner. Men disse 

funnene stemmer også overens med argumentene til Coffield & Gofton (1994) om at det å 

kunne drikkekulturen på pub, inkludert å kjøpe runder, tilhører arbeiderklassekulturen hvor 

verdier rundt maskulinitet og manndom settes høyt.  
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I lys av konvergenshypotesen kan vi forstå at når kvinner blir med på pub etter jobb og det 

blir kjøp inn runder, så må kvinnene drikke som mennene og på denne måten imitere menns 

drikkevaner. Når kvinnene i tillegg befinner seg på puben, som tidligere har vært mannens 

domene (Nicholls, 2009), kan dette mulig forsterke en mer maskulin bruk av alkohol. Dette 

stemmer imidlertid ikke overens med hva de norske kvinnene selv hadde erfart og hva vi 

observerte under feltarbeidet. Under feltarbeidet så vi flere ganger at kvinnene stod og holdt 

hånden over vinglasset sitt når mennene ville tilby dem påfyll. Det er rimelig å anta at flere av 

kvinnene på pub etter jobb kun fikk i seg små mengder alkohol og at de hadde stor kontroll 

over eget inntak. Dette tyder på at det som tilsynelatende ser ut som drikkepress, likevel ikke 

fører til mer konsum fordi kvinnene hadde sine strategier for å takle bruken av alkohol på pub 

etter jobb.  

Oppsummert viser dette at selv om puben gir rom for mer uformelle samtaler med kollegaer, 

så forventes en korrekt atferd og egne spilleregler på pub. Intervjudeltakerne trekker frem 

betydningen av å forholde seg til den arbeidsrelaterte bruken av alkohol på pub med kontroll 

og profesjonalitet. Det er mulig å forstå at de oppnår kontroll ved først og fremst å forstå 

fenomenet runder på pub og utvikle ulike strategier for å kontrollere alkoholforbruket i 

arbeidsrelaterte sammenhenger.   

5.4 Høy aksept, stor tilgjengelighet og lav pris 
Noen av deltakerne i denne studien hadde bodd i London i mange år, mens andre var ny 

innflyttet. Alle var imidlertid opptatt av forskjellen mellom Norge og England i bruken av 

alkohol. Henriette fortalte:   

Vi går i hvert fall på puben fire ganger i uken uten at det er rart, fire til fem ganger. I 

Norge så var det ikke sånt. For det første er det jo veldig dyrt hjemme og så er det 

også knyttet til hvordan norske arbeidsplasser er plassert. Her har du ikke en eneste 

arbeidsplass som ikke ligger ved siden av i hvert fall fem puber. Når du kjøper hus her 

i England så må du se på fire ting; hvilke skoler der er i området, hvordan huset er, 

transporten og puben.  

Henriette trekker frem flere poeng som blir bekreftes av de andre deltakerne. Hun trekker 

frem at det å gå på pub er mye mer sosial akseptert i England enn i Norge og det er ikke 

uvanlig å bruke puben flere dager i uken. Et annet poeng er tilgjengeligheten. I følge Henriette 
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er de færreste arbeidsplasser i Norge sentrert rundt en pub, mens hun i likhet med flere av 

deltakerne påpeker at i London er det en pub på nesten hvert hjørne. Den geografiske 

nærheten mellom arbeidsplasser og puber innebærer at det å gå på pub etter jobb er veldig 

enkelt. Å ha en pub tilgjengelig er i følge deltakerne også viktig når man skal kjøpe hus, på lik 

linje med kvaliteten på skolene i nærheten og standarden på huset. Mange av deltakerne var 

opptatt av å ha en god pub i nærhet til egen bolig for å kunne bruke puben som samlingssted 

for venner og familie på fritiden. Et annet poenget alle deltakerne trakk frem er pris. Det er 

billigere med alkohol i England og derfor er grensen for å kjøpe alkohol lavere. Høy aksept 

for hyppig bruk av alkohol, stor tilgjengelighet av alkohol og lav pris blir av deltakerne 

trukket frem som viktige elementer for hva som kjennetegner bruken av alkohol i England. 

Samtidig var det flere av deltakerne som trekker frem at det å være norsk i England innebar 

noen beskyttelsesfaktorer mot et for stort forbruk av alkohol.  

5.4.1 Frislupne engelskmenn og moralske nordmenn? 

Beskyttelsesfaktorene mot et for stort bruk av alkohol var i følge deltakerne nært knyttet til 

moral og drikkekultur. Dette belyses i Sissel sitt utsag: ” I Norge er det fremdeles mye moral 

knyttet til dette med alkohol. Her i England er alkohol en del av hverdagen og pub er mye mer 

sosialt akseptert.” 

Flere av deltakerne trakk frem at de opplevde at drikkemønsteret i Norge hadde endret seg de 

senere årene, og at mer kontinentale drikkevaner som å ta et glass vin midt i uken eller åpne 

en flaske vin til søndagsmiddagen var mer utbredt. Men selv om deltakerne opplevde at det 

hadde skjedd endringer i bruken av alkohol hjemme i Norge, så mente deltakerne at det 

fremdeles er en konsensus om at man ikke skal drikke for mye eller for ofte i Norge. 

Deltakerne var av den oppfatning at nordmenn fremdeles var skeptiske når de hørte at 

alkoholen var en del av hverdagen i London, mens deltakerne mente at engelskmenn har et 

mer avbalansert og naturlig forhold til alkohol. Samtidig fortalte flere av kvinnene at de hadde 

med seg et moralistisk syn på alkohol fra Norge og at dette synet var med på å regulere 

alkoholforbruket deres. Lise fortalte:  

Jeg husker vi var ute en gjeng med norske damer. Alle var damer med høy utdanning 

og gode stillinger. Da var det en av dem som ble veldig full. Alle vi andre reagerte 

veldig på det. Det passet seg ikke. Nei, det ble helt feil.  
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I samtalene med de norske kvinnene kom det frem at de mente det var svært upassende av 

begge kjønn å bli beruset, og spesielt usjarmerende var kvinnelig fyll. Et funn som tidligere er 

beskrevet i andre studier (Buvik & Sagvaag 2012, Sagvaag & Buvik 2014, Skutle et al., 

2009). En tolkningsmulighet er at de norske kvinnene sitt syn på beruselse var preget 

kjønnede forventninger om at kvinner skal fremstå med kontroll, og det anses som umoralsk å 

miste kontrollen over alkoholinntaket. Flere norske studier viser at kvinner underlegger seg 

strenge normer for bruk av alkohol (Ravndal, 2008; Sagvaag & Buvik, 2014, Skutle et al., 

2009), og det er viktig for kvinner å ikke bli beruset. Det er mulig å forstå at de norske 

kvinnenes normer og syn på kvinnelig beruselse ligger nedfelt i deltakernes habitus, og deres 

tenkning rundt beruselse manifesterer seg gjennom deres praksis.   

Men et moralsk syn på kvinnelig beruselse er trolig ikke bare knyttet til norske kvinner. I tråd 

med Wilsnack & Wilsnack (1997) er de kulturelle normer i mange land med på å begrense 

kvinners bruk av alkohol. Samtidig har trolig bruk av alkohol hos kvinner vært i endring. 

Plant & Plant (2006) argumenterer for at det er større aksept for alkohol og beruselse blant de 

yngste kvinnene i Storbritannia. Dette stemmer overens med erfaringene til deltakerne i 

London. Selv om det er større aksept for bruk av alkohol blant kvinner, viser både engelske 

og norske studier at kvinner fremdeles drikker mindre alkohol enn menn (Horverak & Bye, 

2007; Plant & Plant, 2006; Vedøy & Skretting, 2009).  

De norske kvinnene i London var også opptatt av mannlig beruselse, og flere av deltakerne 

mente det var en større toleranse generelt sett for å bli full hos engelskmenn enn blant norske. 

Veronica fortalte: 

Ja, det er mer akseptert her i London at folk virkelig hatt seg en fest. Ja i bakrus altså. 

I England skjer det ingenting om du kommer i bakrus på jobb. Det er sosialt akseptert 

her. Det kan være hvem som helst som plutselig klager på at det ble så sent i går.  

Veronica har erfart at det å komme i bakrus på jobb i London er mer akseptert enn hjemme i 

Norge, og at både ledere og ansatte av begge kjønn, har høylytt beklaget seg over å være i 

dårlig form på jobb etter en våt aften. Veronica fortalte:  

Vi norske ledere er nok litt strengere overfor våre egne ansatte. Og hvis vi hører at de 

skeier ut eller opplever at de skeier helt ut med alkohol, så synes vi det er veldig 

negativt. Ja, det er typisk norsk å reagere på det. 
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Flere av kvinnene vi pratet med mener at det er kulturelle forskjeller i synet på beruselse 

mellom engelskmenn og nordmenn, og at nordmenn dømmer beruselse hardere enn 

engelskmenn. De fremhevet at det er streng moral knyttet til bruken av alkohol i Norge og at 

det å bli beruset er forbundet med fordømmelse. Dette skiller seg noe fra den norske studien 

til Lund & Scheffels (2008), hvor det å være beruset sammen ble ansett som noe positivt ved 

at det skapte sterke sosiale bånd mellom unge voksne i Oslo. Samtidig fant Lund & Scheffels 

(2008) at det å drikke mer enn de andre vennene i gruppen kunne bli oppfattet som skamfullt.  

En tolkningsmulighet er at de norske kvinnene i London sitt syn på beruselse var preget av 

den norske drikkekulturen. Den norske drikkekulturen kan karakteriseres som ”tørr”, ved et 

sjeldent drikkemønster med høy grad av beruselse (Room & Mäkelä, 2000). Dette betyr at 

beruselse og fyll ikke er ukjent fra den norske kulturen, men at beruselse knyttes til helger og 

ikke til ukedager sammen med kollegaer. Det at noen blir beruset i jobbsammenheng kan 

derfor bli ansett som upassende og umoralsk med norske øyne. På grunn av engelskmenn sin 

hverdagslige bruk av alkohol (Muir, 2012; Nicholls, 2009; Plant & Plant, 2006) er det grunn 

til å tro at engelskmenn til forskjell fra nordmenn, ikke reagerer like strengt på beruselse. Selv 

om de norske kvinnene vi pratet med mente at engelskmenn var mer frislupne i forholdet til 

alkohol, var det samtidig flere som mente at den engelske drikkekulturen førte til mindre fyll.  

5.4.2 Endret drikkemønster 

De yrkesaktive norske, kvinnene opplevde at den engelske drikkekulturen hadde mange 

positive sider. Flere deltakere satte stor pris på det engelske drikkemønsteret og mente at høy 

aksept for bruk av alkohol i hverdagen førte til mindre fyll og et mer fornuftig og naturlig 

forhold til alkohol. Flere av de norske kvinnene fortalte at de hadde endret sitt drikkemønster, 

ved at de drakk hyppigere og moderat. Henriette fortalte: 

I Norge tenker man mye mer alkohol er det samme som fest. Mens her drikker man 

som en sosial ting. Pub etter jobb er jo supert. Jeg tror vi påvirkes i høy grad av 

kulturen der vi oppholder oss. Men det handler ikke bare om at jeg blir påvirket, men 

jeg liker denne alkoholkulturen mye bedre. 

Tone, som har bodd i London i flere år, opplever på sin side at selv om hun har endret sitt 

drikkemønster etter å ha bodd flere år her, så er hun likevel preget av å være norsk. Hun sier:   
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Det er absolutt vanlig å ta ett glass i løpet av arbeidsdagen i England, men for meg så 

funker ikke det. Jeg tror dette synet henger sammen med at jeg er norsk. Tidligere 

jobbet jeg på pub og da reagerte jeg veldig hvis folk kom innom og drakk tidlig på 

dagen. Jeg tror det er det norske som sitter i meg, men også fordi jeg vet at jeg rett og 

slett ikke fungerer. Så mitt valg vedrørende alkohol er både praktisk og kulturelt. 

Observasjoner fra feltarbeidet viser at fenomenet pub etter jobb, mest sannsynlig er avgrenset 

i tid. Både onsdagen og torsdagen da vi observerte var det var stapp fullt av gjester fra kl. 

17.00 og tilnærmet tomme lokaler kl. 18.30. Felt observasjoner: 

På begge pubene var stemningen god og det så ut som om kvelden skulle bli sen. Men 

begge steder observerte vi at rundt klokken 18.20 begynte èn etter èn å forlate puben. 

De satt fra seg et tomt glass, plukket opp PC vesken, nikket til sine kollegaer og gikk ut 

døren. Kort tid etter var majoriteten av gjestene borte, og den delen av puben hvor 

selve disken stod var tilnæret tom for folk. Like plutselig som pub etter jobb startet, 

var det hele plutselig over. Noen få av gjestene ble imidlertid igjen på pubene for å 

spise. De forlot da selve disk området og gikk i en avdeling på puben hvor det fantes 

bord og stoler.  

Resultatene viser at flere av kvinnene i studien fra London opplever at de har endret 

drikkevanene sine etter at de flyttet til London. Deltakerne i studien beskriver en britisk 

drikkekultur som til dels er svært forskjellig fra det de beskriver som en norsk drikkekultur. 

Den største endringen i drikkevaner var knyttet til hyppigheten og måten de drakk alkohol. 

Det er mulig å forstå dette som at England har en mer ”våt” alkoholkultur enn den norske, 

hvor et daglig alkoholforbruk på pub er mer utbredt. Flere hadde opplevd å endre 

alkoholvanene fra kun å drikke i helgene, til å spre forbruket over flere dager. For å tilpasse 

seg den engelske drikkekulturen er det mulig å forstå at de norske, yrkesaktive kvinnene har 

måtte bryte med tidligere innlærte forventinger om alkohol. 

Erfaringene til de norske, yrkesaktive kvinnene i London skiller seg fra funn hentet fra 

Vigeland (2011). Vigeland (2011) fant at de norske kvinnene stort sett hold seg sammen med 

andre nordmenn i utlandet og beholdt det norske drikkemønsteret. Årsaken til disse ulikhetene 

kan muligens forklares med at deltakerne i London var integrert i den engelske kulturen, mens 

de norske deltakerne i Vigelands (2011) studie kun skulle bo i utlandet en kortere periode og 

de hadde i liten grad kontakt med lokalbefolkningen.  
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I samtaler med kvinnene fremkommer det at de har internalisert engelske drikkevaner 

gjennom sin erfaring med engelsk pubkultur. Gjennom denne internaliseringen blir 

drikkevanene omgjort til kroppslige utvidelser av subjektet. Vi har imidlertid ulik sensitivitet 

og evne til å danne nye handlingsmønstre. Endring av vaner kan forstås som et uttrykk for 

hvor sensible vi er for nye kontekster (Bourdieu, 1977). Ettersom de fleste av kvinnene i 

London opplevde å ha endret sine drikkevaner, kan man anta at disse kvinnene har en høy 

grad av sensitivitet. Bourdieu (1990) hevder at dersom det skal skje en endring av vaner, så 

vil vi være avhengig av et møte med den nye konteksten som fordrer et aktivt samspill med 

omgivelsene. Det å være integrert og aktivt delta i den nye kulturen ser ut til å være med på å 

forklare at de endret sine drikkevaner. Dette stemmer godt med våre data ettersom de aller 

fleste av deltakerne i studien var godt integrert i den engelske kulturen og tre var gift med 

engelskmenn.  

Flere av deltakerne trakk frem at pub etter jobb på fredager kunne strekke seg frem til 

stengetid, og at det ikke var uvanlig å gå på nattklubb etterpå. Fenomenet pub etter jobb ser 

imidlertid ut til å være tidsbegrenset de andre ukedagene. Dette bidrar trolig til å regulere 

forbruket av alkohol.   

Oppsummert ser det ut som at drikkekulturen i den dominerende kulturen påvirker alkohol 

vanene. Dette resultatet er kanskje ikke uventet, men ettersom norsk og britisk kultur har en 

del likhetstrekk er det likevel litt overraskende. De norske, yrkesaktive kvinnene i denne 

studien forstår at alkoholens tilgjengelighet, lave pris og høy aksept for bruk av alkohol i 

London, har påvirket både deres private og arbeidsrelaterte bruk av alkohol. De fleste av 

deltakerne hevder at de ikke har økt alkoholforbruket, men endret sine drikkevaner i tråd med 

Engelsk drikkekultur. 
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6 Avslutning  
Gjennom individuelle intervju med åtte norske kvinner som bor og arbeider i London, har vi 

hentet frem erfaringer og refleksjoner de har gjort seg med arbeidsrelatert bruk av alkohol i 

London. De individuelle intervjuene har i tillegg til feltobservasjoner fra pub i London søkt å 

gi svar på problemstillingen: ”Hvordan forstår norske, yrkesaktive kvinner alkoholbruk 

knyttet til det britiske arbeidslivet og hvordan forholder de seg til den?” 

Nå følger først en vurdering av pålitelighet og gyldighet av resultatene i studien. Så 

presenteres en oppsummering av de mest sentrale funnene i studien og til slutt forslag til 

videre forskning innen dette temaet.   

6.1 Pålitelighet og gyldighet 
Det er betydningsfullt å ha en kontinuerlig kritisk vurdering av prosjektet for å gjennomføre 

studien på en pålitelig og tillitsvekkende måte. Vitenskapelig kunnskap skal være et resultat 

av systematisk kritisk refleksjon (Malterud, 2011). For å styrke studiens pålitelighet 

(reliabilitet) og gyldighet (validitet) er forskningsprosessen gjort gjennomsiktig. Silvermann 

(2006) understreker behovet for detaljerte beskrivelser av forskningsstrategi og 

analysemetoder. I denne studien har jeg gjennom hele prosessen forsøkt å gi en transparent 

fremstilling av gjennomføringen av studien, ved å vise til hvilke valg som er blitt tatt og 

begrunne valgene. I tillegg er det teoretiske grunnlaget beskrevet og begrunnet.   

Thagaard (2011) trekker frem at påliteligheten kan styrkes ved at flere forskere deltar i 

prosjektet. Selv om denne studien bygger på et selvstendig arbeid, er studien styrket ved at vi 

var to forskere tilstedet ved alle intervjuene og ved feltarbeidet. Dette samarbeidet gav 

grunnlag for diskusjoner rundt viktige beslutninger i prosessen.     

Gyldigheten vurderes ut fra overførbarhet. I hvilken grad kan funn fra denne studien gjøres 

gjeldene for andre enn i den konteksten de er undersøkt? Thagaard (2011) beskriver at 

overførbarheten kan forstås som en rekontekstualisering, ved at den teoretiske forståelsen i 

studien settes inn i en større sammenheng. På denne måten kan en enkelt studie bidra til mer 

generell teoretisk forståelse av sosiale fenomener, og ikke bare fokusere på enkelt hendelser. 

Erfaringene og refleksjoner rundt den arbeidsrelaterte bruken av alkohol i London er hentet 

fra åtte kvinner, som er forholdsvis få deltakere. De representerer kvinner med ulik alder, i 
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ulike bransjer og med ulik familiesituasjon. Mens noen av kvinnene hadde bodd i London 

lenge, var andre ny innflyttet. Dette kan vurderes som en svakhet for studien fordi gruppen av 

kvinner ikke var homogen, samtidig som disse ulikhetene gjorde at vi fikk belyst ulike 

erfaringer. På tross av at kvinnene var ulike, både i alder, sivil status, lengde på oppholdet i 

London, hvilken bransje de tilhørte og hvor de var i karriereløpet, hadde de sammenfallende 

erfaringer med alkohol i tilknytning til arbeid og puben sin sentrale rolle. Det er derfor grunn 

til å tro at vi har fanget noe som flere norske kvinner erfarer med arbeidsrelatert bruk av 

alkohol i London.  

Ettersom pubens betydning ved arbeidsrelatert bruk av alkohol er beskrevet i andre studier 

(Porsfelt 2004, 2007) og forståelsen av Englands forretningskultur som preget av høy 

kontekst kommunikasjon tidligere er beskrevet (Djursaa, 1994), kan vi samtidig anta at det 

som kommer frem om pubens betydning har en mer generell karakter. 

Generaliseringspotensialet for denne studien er likevel klart begrenset. 

For å belyse problemstillingen ble individuelle intervju og feltobservasjoner benyttet. Vi 

kunne imidlertid ha benyttet andre metoder. Gruppeintervju kunne ha gitt spennende 

diskusjoner og viktige refleksjoner, og det er mulig vi ville fått frem mer data knyttet til 

holdninger ved bruk av fokusgruppeintervju. Samtidig ville både rene gruppeintervju og 

fokusgruppeintervjue være vanskelig å organisere fra Norge. Det var således mer praktisk å 

avtale individuelle intervju med hver enkel deltakere London. Ved kun å intervjue kvinner 

fikk vi et klart kvinnefokus i studien. Menn sine opplevelser og erfaringer med arbeidsrelatert 

bruk av alkohol i London ville nok gitt andre bidrag og beskrivelser. Det ville imidlertid blitt 

en for stor studie i denne sammenheng. 

Å benytte feltarbeid som metode er både en styrke og en svakhet. Ved at vi ikke har noe 

kjennskap til de personene vi observerte under feltarbeidet, er begrensingene at vi ikke med 

sikkerhet kan si at de vi observerte var på pub etter jobb. Observasjonene ble derfor tolket ut 

fra ytre faktorer som PC vesker og dokumentmapper. En annen svakhet er at vi ikke kjente til 

jobbrelasjonene til dem vi observerte eller hvilken stilling de hadde i bedriften. Det positive 

med skjult observasjon på pub var at vi kunne observere mennesker i det offentlige rom uten 

at dette ble uetisk, samtidig som vår tilstedeværelse ikke påvirket feltdeltakernes atferd på 

puben. Observasjonene utgjorde supplement til data fra intervjuene. Under feltarbeidet fikk vi 

nye data om atferd på pub, som hvordan kvinner holdt hånden over glasset for å ikke få 

påfyll, og alderssammensetningen blant kvinner og menn på pub.  
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6.2 Oppsummering 
I denne kvalitative studien om norske, yrkesaktive kvinners erfaring med arbeidsrelatert bruk 

av alkohol i London beskriver de norske kvinnene at puben har en sentral rolle for å forstå 

den engelske kulturen og det engelske arbeidslivet.  

Det engelske arbeidslivet er preget av en høy kontekst kultur (Hall, 1998), med en formell 

kommunikasjon og strenge normer for hvilke tema som kan tillates. Puben får dermed en 

viktig funksjon som arena for mer private samtaler og flere utvikler vennskapsrelasjoner med 

kollegaer på pub. Deltakelse på pub kunne gi de norske, yrkesaktive kvinnene kunnskap om 

hvordan de skulle forstå den formelle kommunikasjonsformen i arbeidslivet, og forstå hva 

som er korrekt atferd i engelsk arbeidsliv (kulturell kapital). En arbeidskultur preget av høy 

kontekst kommunikasjon (Hall, 1998) vil samtidig vektlegge betydningen av å bygge 

relasjoner. Deltakelse på pub skaper mulighet for å bygge relasjoner som gir karrieremessige 

gevinster, og deltakelse på pub blir derfor viktig for videre posisjonering. Det kan derfor 

synes som om arbeidskulturen i London profiterer på en drikkekultur på pub.  

Denne kvalitative studien viser at deltakelse på pub er særlig viktig for de yngste, yrkesaktive 

kvinnene som skal gjøre karriere. De unge kvinnene opparbeidet sosial kapital (Bourdieu, 

1997) i regi av å danne relasjoner med betydningsfulle personer i arbeidslivet, og at dette ble 

ansett som viktig for den videre karrieren. På denne måten opparbeidet de yngste kvinnene 

seg en bestemt kapital på puben som de kunne bruke i arbeidslivet. De kvinnelige ledere 

opplever imidlertid ikke de samme forventningene og heller ikke det samme behov for å gå på 

pub etter jobb. Dette kan vi forstå ved at kvinnelige ledere allerede har tilhørighet og tilgang 

til viktige personer i arbeidslivet. Kvinner som har familie og barn hadde flere unnskyldninger 

for å ikke delta på pub etter jobb, og familieforpliktelser knyttet til disse kvinnene førte til 

mindre deltakelse på pub etter jobb. En måte å forstå dette på er at engelsk kjønnskultur 

påvirker det arbeidsrelaterte alkoholforbruket.  

Gjennom samtalene vi hadde med kvinnene fremkommer det at alkoholen har en symbolsk 

betydning i spenningsfeltet mellom pub og arbeid i London. Det handler ikke om å drikke 

mye, men å forstå pubens betydning for arbeidslivet. Samtidig er aksepten for bruk av alkohol 

er høy. Det blir derfor sentralt å forstå hvordan man skal håndtere alkoholbruk i tilknytning til 

det engelske arbeidslivet og hvordan man skal oppføre seg på pub med kollegaer. Den britiske 

puben som umiddelbart fremstår som uformell, har likevel sine egne spillerregler for atferd. 
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Det er ikke rimelig å forvente at de norske arbeidstakerne intuitivt kan de spilleregler som 

foregår på engelske puber. Samtidig er det mulig å forstå hvordan deres habitus muliggjør at 

kvinnene etter hvert kan forstå spillet som foregår på det sosiale feltet pub. For de norske 

kvinnene vi snakket med blir det sentralt å få kompetanse om den engelske drikkekulturen, 

både for å forstå de engelske normene for skikk og bruk (kulturell kapital), og for å utvikle 

strategier for å regulere alkoholinntaket.  

Sosialiseringen inn i drikkekulturen i tilknytning til arbeidslivet i England synes å være sterk, 

og flere av deltakerne endret sine drikkevaner etter at de flyttet til London. Dette kan skyldes 

at de norske deltakerne så gevinsten av å imitere den engelske drikkekulturen for 

relasjonsbygging, men også fordi den engelske mer daglige bruken av alkohol appellerte til 

flere av deltakerne.  

Mer kunnskap om puben og alkoholens symbolske betydning vil kunne gi bedrifter og 

utdanningsinstitusjoner økt kompetanse om hvilke alkoholrelaterte situasjoner studenter og 

ansatte møter i andre kulturer. Spesielt bedrifter som har ansatte arbeidsplassert i andre land 

eller ansatte som skal flytte til en ny kultur, vil kunne bruke kunnskap om drikkekultur ved 

forberedelser til utenlandsopphold.  

Det kan se ut som det er mange unge kvinner i begynnelsen på karriere som deltar på pub i 

London. De yngste arbeidstakerne kommer gjerne rett fra en studietilværelse og skal inn i en 

Engelsk arbeidskultur hvor puben ser ut til å spille en sentral rolle. Det vil derfor være 

spennende å utføre en ny studie rettet mot unge norske arbeidstakere i London. Det ville også 

være nyttig å gjennomføre en ny studie i London med fokus på menn, for å kunne forstå 

hvordan norske menn erfarer og forstår den arbeidsrelaterte bruken av alkohol. Muligens vil 

norske menn forstå og forholde seg til den arbeidsrelaterte bruken av alkohol i London på en 

annen måte enn norske kvinner.  
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Prosjekt om nordmenn sin arbeidsrelaterte alkoholbruk ved arbeidsplassering 
utanlands 
Målet for denne studien er å utforska nordmenn sin arbeidsrelaterte alkoholbruk i ulike arbeids- og 
livssituasjonar når dei blir arbeidsplasserte utanlands. Fokuset vil vera på kvinner i leiande stillingar, 
kvinner med høgare utdanning og kvinner som flyttar med ektefellar ved arbeidsplassering utanlands.  
Ein vil freista å avdekka alkoholen si rolle i arbeidskulturen både ved akseptert bruk og ikkje 
akseptert. For å kunna forstå kva rolle alkoholen spelar for den einskilde før og etter at bruken har blitt 
eit tema på arbeid, kan det vera av interesse å sjå den i relasjon til rådane oppfatningar av akseptert 
bruk av alkohol og av ikkje akseptert bruk.  

Det vil også vera av interesse å få kunnskap om alkoholbruk i ulike arbeidskulturar og ved ulike 
situasjonar relatert til arbeid. Dessutan kan det ver aktuelt å få fram om det er andre livssituasjonar 
som påverkar den arbeidsrelaterte alkoholbruken og å utforska sambandet mellom drikkemåtar i ulike 
verksemder, i ulike aldrar og ulike miljø. 

Deltaking i prosjektet er frivillig, og det vil ikkje få konsekvensar for deg om du ikkje ynskjer å delta. 
Du kan kva tid som helst kan be om å få sletta dei opplysingar som er registrert om deg. Alle 
opplysningar som blir registrert vil bli behandla konfidensielt. Det er berre prosjektleiar Hildegunn 
Sagvaag, prosjektmedarbeidarne Marie Smith-Solbakken, Else Tungland og Silje Lill Rimstad som 
har tilgang til opplysningane, og me har teieplikt. Når resultata frå prosjektet blir presentert i ein 
rapport, ev. i artiklar skal det ikkje skal være mogeleg å kjenne igjen einskilde personar. Lydopptak og 
identifiserbare utskrifter frå intervjua vil bli sletta innan prosjektet blir avslutta 30.06.2013. 

Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forsking, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 
(NSD). Me vonar med dette prosjektet at dei tilbakemeldingane som kommer frem skal være med å 
utvikle kunnskap om arbeidsrelatert alkoholbruk og.  

……………………………..    ……………………………….. 

Prosjektleiar       

Hildegunn Sagvaag      

 

 

……………………………..    ………………………………… 

Prosjektmedarbeidar 

Silje Lill Rimstad  
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Kontaktinformasjon:   Hildegunn Sagvaag 

    Universitetet i Stavanger 

    4036 Stavanger 

    51 83 42 36 eller 997 93 634 

    hildegunn.sagvaag@uis.no 
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Samtykkeerklæring. 

 

Eg har fått både skriftlig og munnleg informasjon om prosjektet ”Nordmenn sin 
arbeidsrelaterte alkoholbruk utanlands”, og ynskjer å delta i prosjektet. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

Sted   Dato     underskrift        
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Temaguide for prosjekt om nordmenn sin arbeidsrelaterte alkoholbruk ved 

arbeidsplassering utanlands 

Bruk av alkohol på arbeid 

• Fortel om situasjoner der bruk av alkohol skjer på arbeid, i arbeidstida. 

• Kva funksjon meinar du at alkoholen har i desse situasjonane? 

• Korleis opplever du desse situasjonane? Konstruktivt? Destruktivt? Dilemma? 

Bruka av alkohol i arbeidsrelaterte situasjonar 

• Fortel om situasjonar der bruk av alkohol i tilknytning til arbeids skjer, som td. 
Representsjon, kundekontakt, tilstelningar for tilsette med og utan familie, andre 
situasjonar du er i pga ditt eller partnaren sitt arbeid.  

• Kva funksjon meinar du arbeidet har i desse situasjonane? 

• Korleis opplever du desse situasjonane? Konstruktivt? Destruktivt? Dilemma? 

Arbeidsrelatert bruk av alkohol utanlands i høve til Noreg 

• Fortel om møte med den utanlandske alkoholkulturen i høve til den norske. 

• Fortel om møte med den utanlandske arbeidsrelaterte alkoholkulturen i høve til den 
norske. 

• Korleis vurderer du det verdifulle, det problematiske og dilemma ved alkoholbruk i 
den ”nye” kulturen? 

• Korleis vurderer du det verdifulle, det problematiske og dilemma ved å vera norsk i 
relasjon til en ”ny” drikkekultur? 

• Hadde arbeidsgivar nokon innføring eller førebuing i drikkekulturen knyt til jobben 
utanlands? Fortel i så fall om det- eventuelt kva du meiner ville vore ei nyttig 
førebuing. 

Råd til andre 

• Har du nokre råd om arbeidsrelaterte drikking til andre som flyttar utanlands pga 
jobben? 

• Har du nokre råd om arbeidsrelatert drikking til firma som har tilsette arbeidsplassert 
utanlands? 
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Handtering av problematisk bruk av alkohol 

• Fortel om erfaringer ved handtering av problematisk bruk av alkohol 

Avslutting 

• Kva tankar gjer du deg om temaet arbeidsrelatert bruk av alkohol etter desse 
refleksjonane? 
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i Behandlingsansvarlig  
I forskningsprosjekt er behandlingsansvarlig som regel den institusjon, ved institusjonens øverste leder, som forsker/student er 
ansatt ved/studerer ved. 

Den behandlingsansvarlige har bestemmelsesrett over opplysningene og det er den behandlingsansvarlige som står ansvarlig 
utad for at behandlingen er lovlig. Den behandlingsansvarlige vil være den som kan saksøkes og pådra seg straffeansvar for 
overtredelse av lovens bestemmelser. Avgjørende moment når man skal avgjøre hvem som er ansvarlig er blant annet hvem 
som initierer prosjektet og om forskers befatning med prosjektet skjer i egenskap av å være ansatt eller ikke. 

ii Daglig ansvar 
Forsker/veileder skal føres opp i dette feltet. 

Det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysningene ligger hos øverste leder for virksomheten som er oppført som 
behandlingsansvarlig. I forsknings- og studentprosjekt delegeres det daglige ansvaret til forsker/veileder for prosjektet.   

iii Studentprosjekt 
Feltet fylles ut dersom behandlingen av personopplysningene gjennomføres som et studentprosjekt.  

iv Spesielle tillatelser 
For mer informasjon om hvorvidt et prosjekt er fremleggelsespliktig for Regional komité for medisinsk forskningsetikk, vises det 
til www.etikkom.no 

For å få utlevert taushetsbelagte opplysninger fra offentlige forvaltningsorgan, sykehus, trygdekontor, sosialkontor m.m., må det 
søkes om dispensasjon fra taushetsplikten. Dispensasjon søkes vanligvis fra aktuelt departement. Søknad om utlevering av 
helseopplysninger rettes til Sosial- og helsedirektoratet. 

 

http://www.etikkom.no

