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Sammendrag 
Teorien om kollektive drikkekulturer innebærer at påvirkninger på ulike måter flyter mellom 
samhandlende aktører. Men hva skjer i situasjoner der normer og regler forbyr bruken av 
alkohol?  
Denne oppgaven belyser hvordan ungdommene i et rusfritt musikkverksted på Østlandet 
likevel, gjennom sin samhandling med hverandre, skaper og opprettholder en skjult, felles 
drikkekultur. Datamaterialet ble fremskaffet gjennom kvalitative intervjuer og et feltarbeid.  
Analysen viser hvordan deltakerne har etablert to rammer, som videre kan medføre to ulike 
måter å forholde seg til alkohol. Rammebegrepet brukt i oppgaven er basert på Erving 
Goffmans bok Frame Analysis (1974). Rammene samsvarer med og følger sosiale 
frontstage- og backstage-kontekster. Dette konseptet er tatt fra Goffmans The Presentation 
of Self in Everyday Life (1959). Oppgaven oppretter videre begrepet alkoholprat, som en 
analytisk kategorisering av hvordan man i samtaler forholder seg til alkohol og drikking. 
Datamaterialet vil vise det jeg har kalt rockeverksted-rammen og kompis-rammen.  
I rockeverksted-rammen unngås positive former for alkoholprat. Rammen er særlig 
tilstedeværende i offentlige frontstage-kontekster. Dersom alkohol omtales, gjøres det enten 
negativt eller forholdsvis nøytralt. Ved omtaler av rus, trekker miljøet heller frem andre 
måter å føle spenning og velbehag, som utøving av musikk eller det å prate med venner. I de 
få tilfeller der positiv alkoholprat eller rus likevel skjer i rammen, vil situasjonen kreve 
kompetent legitimering eller nøytralisering. Disse situasjonene vil likevel uten unntak føre til 
en negativ sanksjon. Omfanget av denne vil avhenge av omstendighetene, og kan være alt fra 
tilsnakk til permanent utestengelse. I uttalelser knyttet til rockeverksted-rammen var det også 
trekk av techniques of affirmation, som i oppgaven oversettes til avholdende bekreftelse. 
Uttalelsene var knyttet til ulike former for markering av tilhørighet til musikkverkstedet, 
gjennom distanseringer fra "de som fester mye". 
I kompis-rammen var derimot positiv alkoholprat like akseptable som ethvert annet tema. 
Denne rammen er sosialt akseptert i private, mer backstage-lignende kontekster. I de tilfeller 
der kompis-rammen ble forsøkt brukt i mer offentlige kontekster, førte dette til misnøye 
blant andre medlemmer. Bruk av feil ramme til feil tid førte derfor med få unntak også til 
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sosiale sanksjoner. Samtidig viste riktig bruk av kompis-rammen trekk av 
nøytraliseringsteknikker, i det at alkoholprat mellom "kompiser" kan nøytraliseres på 
grunnlag av de samhandlendes alder, relasjon og lignende omstendigheter. 
Læringen av rammene gir medlemmene kompetanse i to dimensjoner: 1.) innholdet i 
musikkverkstedets rammer og 2.) ulike måter å nøytralisere/legitimere normbrudd i eller 
bytter fra rockeverksted-rammen.  
Studien kan tyde på at det selv i - formelt sett - rusfrie ungdomstiltak kan finne sted både 
prat om og konsum av alkohol blant medlemmene. Grunnen er at normer for hvordan man 
forholder seg til et fenomen ofte er kontekstuelt betinget. I studien samler de sentrale delene 
av miljøet seg rundt de offentlige alkoholrestriktive normene, og de positive virkningene 
miljøet mener normene fører til. Samtidig gjøres andre normer gjeldende i medlemmenes 
private samhandling. Hvordan medlemmene over tid forholder seg til alkoholprat (både 
frontstage og backstage) fører således til at miljøet i det skjulte skaper og viderefører en 
kollektiv drikkekultur.  
I oppgavens metodekapittel drøfter jeg utfordringer ved å forske på "mine egne". Jeg 
tilbrakte selv mye tid på musikkverkstedet i ungdomsårene. Tross følelsen av at min egen 
kjennskap til miljøet ville gjøre det lettere å få et grep om samværsform og normer, viste det 
seg å være vanskelig å få tilgang til den delen av samhandlingen som foregikk innenfor 
kompisrammen. På et mer generelt plan peker oppgaven mot at feedback fra miljøet en 
studerer, samt det å forholde seg kritisk til ens egen evne til å samle inn et godt datamateriale 
er essensielt for gjennomføringen av gode samfunnsvitenskapelige studier.  
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Forord 
Dette forordet har vært vanskelig å skrive, fordi så mange personer har vært nødvendige for 
å gjennomføre oppgaven, og fordi mye av det som føles fristende å skrive antagelig er mer 
sosialt akseptert å fortelle på tomannshånd.  
Samtidig fordrer den litterære rammen knyttet til masteroppgaver at man takker ulike 
mennesker et forord. Jeg vil derfor først takke alle som har deltatt i diskusjoner av prosjektet, 
deriblant en rekke mer og mindre fremmede "ikke-sosiologer påtvunget sosiologrollen". 
Dere har lyttet og kommet med innspill til mer og mindre ryddige resonnementer i 
forklaringer av hva jeg har drevet med. Seminargruppen skal også takkes for å ha klappet 
meg på skulderen frem til jeg forsto at jeg hadde funnet noe 
Jeg vil videre takke veilederne – Willy Pedersen og Eirik Hammersvik – som både sammen 
og i ulike perioder har vært mye av grunnen til at oppgaven ble ferdig. Pedersens grundige 
konstruktive kritikk og ærlighet i prosjektets midt- og sluttfase har vært en viktig 
inspirasjonskilde til å arbeide videre med et prosjekt jeg tidvis fryktet var ugjennomførlig. 
En enorm takk skal også gis til miljø og leder ved "studiens" musikkverksted. Informantene 
har stått for de viktigste elementene av hva studien beskriver, og enkelte av dem har i tillegg 
vært gode diskusjonspartnere, både i startfasen og i arbeidet som ble gjort da studiens tema 
ble endret. Lederen har også vært en god samtalepartner og en "annen vinkling" i drøftingen 
av mekanismene. I tillegg har hun stått for de statistiske beskrivelsene av musikkverkstedet, 
og hjulpet med fjerningen av teoretiske innfallsvinkler som ville vært vanskelige å belyse 
gjennom miljøet. 
Til sist vil jeg takke venner og familie. Mamma og pappa har "skylden" for at jeg føler en 
kontinuerlig undring, og har også vært gode å diskutere med, både om oppgaven og resten av 
livet. Det samme gjelder søsknene mine Torun og Håkon. Bestefar fikk dessverre ikke 
anledning til å lese den ferdige oppgaven, men har likevel vært "med" etter bestemor 
plasserte meg på kontoret hans. Erlend har alltid vært der siden 1988, og er en av mange 
grunner til at jeg er meg. Arne Martin og Veronica har gitt meg trygghet i skumle perioder. 
Sven Trygve har stått for et sted å bo, et godt vennskap og kommentarer på oppgaven. 
Renate har gitt meg en følelse av trygghet og at det er "greit å være meg". 
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1. Innledning 
Det å drikke er forholdsvis normalt for unge i aldersspennet 15-20 år. I tall for perioden 
mellom 2006 og 2008 oppga omtrent tre fjerdedeler av dette segmentet å ha inntatt alkohol i 
løpet av de siste fire ukene (Vedøy og Skretting 2009, s. 21). Det er derfor naturlig å anta at 
de også snakker om drikking med hverandre. Men er dette gjeldende samtlige av stedene de 
er? 
I denne studien vil det redegjøres for hvordan miljøet ved et musikkverksted legger 
begrensninger på medlemmenes mulighet til å snakke om alkohol og drikking.  
Musikkverkstedene og ungdomsklubbene har blitt en del av landets satsning på forebygging 
blant unge. St. prop. 58 (1997-1998) la i sin tid opp en handlingsplan for å redusere bruken 
av rusmidler i ungdomsbefolkningen. Planen tok sikte på å "presentere strategier og 
satsningsområder i det holdningsskapende og forebyggende arbeidet med rusmiddelbruk". 
Blant de planlagte tiltakene sto det at man skulle ha en "bred mobilisering av frivillige 
krefter, organisasjoner og ungdomskulturelle miljøer" (NOU 1998:18, s. 28). Den brede 
mobiliseringen som etterspørres kan også finnes i dokumenter som St. meld. nr. 16 (1996-
97), som tok for seg den daværende situasjonen og det fremtidige arbeidet med Norges 
narkotikapolitikk. Blant de intenderte effektene ønsket man å "bidra til å stimulere ungdoms 
egne initiativ til å skape «motkulturer» mot rusmiddelmisbruk" (NOU 1998:18, s. 147).  
Både tiltakene referert over og tidligere tiltak ble basert på forskning på rusmiddelbruk blant 
unge, som blant annet viste at kommuner med få fritidstilbud for unge hadde større 
utfordringer med rus. Dette ledet til en større satsning på og opprettholdelse av fritidsklubber 
(NOU 2003:4, s. 19). 
Samtidig tyder mye på at ungdom som er aktive i fritidsklubber og deler av 
organisasjonslivet faktisk har et noe høyere alkoholforbruk enn annen ungdom. I særlig grad 
drikker ungdom i politiske organisasjoner, supporterklubber og ungdommer som spiller i 
band mer enn annen organisasjonsungdom (Pedersen 2008).  
Det er rimelig å anta at denne statistiske korrelasjonen kan skjule ulike bakenforliggende 
sammenhenger. Ulike typer spenningssøken (sensation seeking) har både i Norge og andre 
land blitt påvist å ha en korrelasjon med bruken av alkohol (Pedersen 1991; Cohn m. fl. 
2015; Lejuez m. fl. 2002). Det å spille for et publikum, eller aktiviteter som det å 
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argumentere for og mot politiske standpunkter i en debattsetting, kan for noen være noe av 
det man finner spennende ved klubb- og organisasjonstilhørighet. En mulig forklaring kan 
følgelig være at ungdom som søker til ulike former for organisasjoner, også er på utkikk etter 
sosial spenning. Dermed vil organisasjonsungdom også ha sannsynlige personlighetstrekk 
som disponerer for et høyere alkoholkonsum. En amerikansk studie av rusmiddelbruken til 
226 musikere i de vestlige delene av New York viser også en korrelasjon mellom 
spenningssøken, tilhørighet til enkelte musikksjangre og bruk av illegale rusmidler og 
alkohol (Miller og Quigley 2011). Grunnet forskjellene mellom norsk og amerikansk 
rusmiddelbrukskultur er tallene fra studien ikke nødvendigvis overførbare. Studien er likevel 
interessant i illustrasjonen av at tilhørighet til sjangerbaserte musikkulturer kan være en 
mulig påvirkningskilde på rusmiddelbruk. 
En annen dels beslektet forklaring kan være at ungdommene gjennom sin kontakt med 
likesinnede finner venner det føles trygt å prøve ut drikking og andre typer 
"hemmeligholdte", tidvis illegale aktiviteter med. Forskning viser at høy sosial integrasjon 
og popularitet er korrelert med alkoholbruk blant ungdom (Pedersen og van Soest 2015, s. 5; 
Järvinen og Østergaard 2009, s. 382). Dette har antagelig en sammenheng med at ungdom 
gjerne bruker alkohol i sosiale situasjoner, heller enn når de er alene. Alkoholforbruket kan 
dermed komme til å øke som følge av tilhørighet til fritids- og interesseorganisasjoner, fordi 
økt sosial kontaktflate potensielt også øker antallet personer det føles naturlig å innta eller 
prøve alkohol med.  
Selv om fellesskap, spenning og vennskap gjennom "likhet" kan være gode forklaringer på at 
alkoholbruk kan øke blant dem som oppsøker frivillige organisasjoner, er det likevel to 
ytterligere aspekter som kan spille inn. Disse har å gjøre med hvordan ungdom faktisk 
forholder seg innenfor de normative rammene i møter med andre. Mer spesifikt handler det 
om:  

1.) Hvordan de bygger eller internaliserer de normsett som omhandler bruken av alkohol 
og andre rusmidler 

2.) Hvordan de utvikler kompetanse for å mestre samhandlingen på arenaer hvor ulike 
normsett er gyldige  

Enkelte studier om alkohol og ungdom har pekt på måten dagens unge forholder seg til 
voksne – især sine foreldre – i relasjoner som bærer preg av demokrati og forhandling 
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(Järvinen og Østergaard 2009, s. 379-381). Selv om musikkverksteder er kommunalt drevne 
ungdomstiltak, med fastsatte regelverk, vil oppgaven vise at forhandling fortsatt er en del av 
det sosiale spillet i studiens miljø.  
Perspektivet jeg legger til grunn er følgende: I all samhandling møter vi individer hvis 
meninger og virkelighetsforståelser avviker fra våre egne. Dette resulterer i diskusjoner og 
samarbeid om hvordan situasjoner skal tolkes og gjennomføres. Sagt litt annerledes forsøker 
vi å skape en felles fortolkning av hva som skal eller ikke skal være aksepterte former for 
atferd og utsagn innad i situasjonen, samt hvilke roller vi påtar oss. 
Gjennom å vise forståelse og sensitivitet for andres tolkninger og meninger, og ved å benytte 
ulike typer sosiale sanksjoner mot uønskede eller uakseptable ytringer, tolkninger, 
handlingstyper og væremåter, lar vi status quo enten fortsette eller utvikles i en ny retning. 
Det er her de tidligere nevnte forhandlingene kommer inn. Gjennom forhandling skapes 
sosialt delte forståelser av hva som er akseptert i situasjonen. 
Disse fremforhandlede situasjonsoppfattelsene vil i oppgaven kalles rammer, etter 
inspirasjon fra Goffmans begrep i boken Frame Analysis (1986). Rammene eksisterer også 
innenfor hver sine deler av det sosiale spillet i miljøet, som samsvarer med Goffmans 
begreper backstage og frontstage (The Presentation of Self in Everyday Life, 1986).  
Deler av behovet for rammene kan forklares gjennom Goffmans begrep facework, hentet fra 
boken Interaction Ritual (2008). For å kunne opprettholde noens ansikt i 
samhandlingssituasjoner, har man også behov for å definere hva som er sosial akseptabelt. 
Oppgavene vil vise hvordan medlemmene bruker elementer av rockeverksted-rammen til å 
bygge et respektabelt ansikt i miljøet. Facework-begrepet brukes videre for å vise noen av 
mekanismene bak hvordan medlemmene danner sosiale bånd og statuser seg imellom. 
Facework er i likhet med samhandling rundt rammer også en forhandlingssituasjon. 
Samhandlende kan ønske et annet ansikt enn det man blir tilbudt i situasjonen, eller være 
uenige i ansiktet andre ønsker seg. 
Oppgaven viser hvordan ungdommene sammen definerer situasjonsrammene, og hvordan 
dette er avgjørende for å forstå sosial samhandling i konteksten jeg belyser. Rammene 
påvirker særlig om alkohol skal omtales positivt, negativt eller totalt unngås i samtalene 
ungdommene i mellom. Rammene kan også bestemme om alkoholkonsum skal være en 
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naturlig del, tillates i moderasjon, være et feilsteg eller fremstå som et avvik i en sosial 
situasjon. 
De verbale måtene å forholde seg til alkohol vil bli kalt alkoholprat. Oppgaven vil vise at de 
ulike formene for alkoholprat kan ha forskjellig normativ status i miljøet, avhengig av 
hvilken ramme man definerer seg inn i. Det vil også vises hvordan avholdende bekreftelse og 
nøytraliseringsstrategier brukes i henholdsvis rockeverksted- og kompis-rammen. 
I utarbeidingen og den første vurderingen av de tidligste delene av datamaterialet gjorde jeg 
noe som til dels kan ses på som en "feil". Feilen oppstod fordi jeg selv har en fortid i miljøet 
jeg har studert. Til mitt hell var feilen jeg gjorde også illustrerende for kraften bak noen av 
mekanismene oppgaven analyserer. En del av metodekapittelet vil derfor tilegnes feilen. 
Delkapittelet vil ta for seg forløpet for hva som skjedde, samt hvordan jeg kompenserte for 
feilen dels ved å endre vektleggingen av studiens metoder, og dels ved å diskutere med 
miljøet. 
Analysen vil deretter deles i to kapitler – kapittel 5 og 6 – som tar for seg oppgavens to 
rammer og kontekstene de eksisterer i. 
Selv om oppgaven tar for seg et miljø med lite omfang og en spesialisert funksjon i 
nærmiljøet, tror jeg funnene også avdekker generaliserbare mekanismer. 
Hvordan medlemmene veksler mellom ulike rammer, illustrerer antakelig hvordan en 
kollektiv drikkekultur fortoner seg i storsamfunnet. Jeg vil derfor i siste kapittel trekke 
trådene og vise hvordan innrammingen av situasjoner tildeler et miljø en kollektiv 
drikkekultur og kompetanse i denne, men også kompetanse som kan brukes til å endre 
drikkekulturens innhold. 
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2. Sentrale teorier og begreper i studien 
Vår bruk av rusmidler inneholder selvfølgelig også aspekter av individuelle valg. Vi velger 
selv om vi ønsker å gå til et utested eller ikke. Vi velger også om vi ønsker å kjøpe flaske 
brus, en kopp kaffe eller et glass øl. Det å løfte et glass øl opp til munnen for å drikke er 
gjerne en viljestyrt handling. Samtidig er det slik at alkohol vanligvis brukes i sosiale 
kontekster. Følgelig vil vårt inntak av alkohol, slik John B. Reid og Ole Jørgen Skog i sine 
artikler viser, også kunne bli påvirket av menneskene vi har rundt oss. Hvor ofte vi velger å 
havne i situasjoner med alkoholbruk vil påvirkes av hvor ofte vi eksponeres for muligheten 
av dem. Graden av eksponering vil variere med hvor sosialt akseptert det er å snakke om 
alkohol og alkoholbruk i dagliglivet. Videre vil måten vi samhandler rundt alkohol og 
alkoholbruk kunne påvirke hvordan andre oppfatter oss. I analyser av alkoholbruk vil man 
derfor trenge begreper, i form av konseptforståelser og teorier som i tilstrekkelig grad tar for 
seg det sosiale ved alkohol og drikkekultur. Begrepene vil på samme måte som 
rammebegrepet jeg senere skal beskrive gi oss en evne til å forstå og tolke hva som skjer, og 
videre være knagger vi kan henge observasjonene på, for å sette dem i system. 

2.1 Kultur som fenomen og normbærer 
Analysekapittelet vil forsøke å beskrive mekanismer som fungerer i et miljø påvirket både av 
en institusjonskultur og trekk fra ulike subkulturer knyttet til musikk. Det er derfor 
hensiktsmessig å gjøre rede for hvordan begreper og konsepter som kultur, subkultur, 
identitetsmarkering og opptegning av normbaserte grenser vil forstås. 
Selve kulturbegrepet blant annet på Clifford Geertz' artikkel Thick Description (1973). En 
kultur kan ses som en pakke av mangfoldige komponenter. Kulturen kan beskrive normer for 
atferd og handlingsmønster -  "slik gjør vi [handling/ritual] her" – og tilskrive ulike verdier 
til sosiale objekter. Den kan tegne opp et rollehierarki, og gi nødvendige forståelsesnøkler til 
handlinger, ord, grenser fundert på kulturelle normer og brukes for å markere en identitet. 
Kulturer kan også bære med seg ulike grader av språk og sosiolekter. 
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For å kunne eksistere må kulturen være delt mellom flere individer. Kulturer er derfor også 
avgrensede fenomener, hvor spredningen av kulturen avgrenses innenfor steder, kontekster 
og/eller gitte folkegrupper. 
Fordi mennesker i løpet av livet møter ulike påvirkninger, vil deres forståelser og 
vektlegginger av elementer i kulturene de tilhører være forskjellige. Siden kulturer eksisterer 
og kommuniseres i samhandling, er det nødvendig å forstå kulturer som foranderlige spekter 
av elementene de inneholder, heller enn statiske, homogene forståelser, normer, ritualer og 
verdisystemer. Samtidig virker kulturen sosialt samordnende i dem, fordi kulturer hjelper oss 
å forstå handlinger og ytringer, enes om meninger og markere gruppeidentiteter. Gjennom et 
sitat av Gilbert Ryle illustrerer Geertz hvordan kulturer gir oss evnen til å lese mellom 
linjene om et blunk var en vits, et flørt, en markering av en delt hemmelighet eller at den 
blunkende fikk rusk på øyet (Geertz 1973, s. 6). Kulturer kan slik delvis forstås som et slags 
kombinert kodekart og verdiindekseringssystem for dens medlemmer, som gir mening og 
tillagt "verdi" til handlinger, ord og sammensatte ritualer. 
Verdier og forståelser, men også hvor stor vekt som blir lagt for å markere grensene av 
"medlemskap" og ens egen tilhørighet kan variere betydelig fra kultur til kultur. Både verdier 
som divergerer fra storkulturen og behovet for å markere medlemskap og gruppens 
avgrensning kan være særlig tydelig i studier av subkulturer. I artikkelen How Edge Are 
You? beskrives det hvordan et internasjonalt internettforum for personer tilknyttet straight 
edge-kulturen kommuniserer denne kulturen seg imellom (Williams og Copes 2005). 
Straight edge-kulturen oppstod som en gren av punk-musikken på tidlig 80-tall, delvis basert 
på tekster og ideer fra bandet Minor Threat (s. 69-70). Kulturen sentreres rundt det å avstå 
fra alle former for rusmidler, og i mange tilfeller også promiskuøs sex, reseptbelagte 
medikamenter, koffein og inntak av kjøtt. 
Artikkelen viser hvordan subkulturen på ulike måter kommuniseres og forhandles på et 
nettforum. Viktige eksterne elementer er tekster fra musikk tilknyttet sjangeren, samt 
intervjuer og artikler knyttet til subkulturelle nøkkelpersoner som musikere i bandene. 
Samtidig skjer viktige deler av kommunikasjonen – særlig nå i senere tid – direkte mellom 
straightedgere, gjennom utveksling av MP3er, fanzines og diskusjoner på internettforum (s. 
70).  
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I denne kommunikasjonen mellom medlemmer finnes markører for og meldinger av 
straightedge-identitet, men også utfordringer og forhandlinger rundt forummedlemmers rett 
til å kalle seg straightedge. Det gjøres slik vurderinger av medlemmenes subkulturelle 
autentisitet, på bakgrunn av deres uttrykte verdier og musikken de høres på. Både verdier og 
musikksmak tillegges slik subkulturelle verdier, som gjør det mulig for medlemmene å skille 
seg selv fra andre, men også å skape et fellesskap. Forhandlinger rundt disse elementene gjør 
at personer som ikke lytter til "ekte" straightedge-musikk likevel inkluderes på bakgrunn av 
meninger og deltakelse i miljøet. Medlemmene viser også ulik vektlegging av det å ønske 
"merkelappen" straightedge, versus det å faktisk leve ut fra et straightedge-verdisett (s.75-
80) 
Videre tegner de opp strenge skiller mellom seg selv og rusavhengige, men også 
storsamfunnet og dets i deres øyne overdrevne fokus på rus og seksualitet. Gjennom 
sammenligningen og opptegningen av avstand mellom dem selv og andre skapes inn- og ut-
grupper på bakgrunn av subkulturens verdier (s. 80-82).  
De samme trekkene ses i Copes, Hochstetler og Williams' skildringer av "hustlers" og 
"crackheads" (2008). I artikkelen skildres det hvordan grensene mellom de to kategoriene 
tegnes opp gjennom høyt og lavt ansette måter å forholde seg til den illegale dopkulturen. 
Artikkelen tar utgangspunkt i skildringer fra 28 straffedømte som sonet fengselsstraffer i to 
fengsler i Louisiana (s. 257).  
Gjennom det å vise til atferdstrekk med positive verdier i subkulturen, skapte de 
straffedømte en identitet som i gatekulturen satte dem over "crackheads". Blant disse 
trekkene fant man blant annet det å kunne bruke crack-kokain uten å bli avhengige, å både 
moralsk og hygienisk sett være "renere" enn crack-avhengige, å kunne opprettholde og 
opprette eierskap av personlige eiendeler (fordi crack-avhengige selger eiendeler for å kjøpe 
brukerdoser), å kunne holde hodet kaldt (crack-avhengige er ofte paranoide, rastløse og 
konstant nervøse), det å ha evnen til å skape seg et kriminelt levesett som kan opprettholdes 
over tid, samt det å ha "heart", altså mot, og styrken til å forsvare seg (s. 259-265). I tillegg 
ble det å utsette avhengige for stigmatiserende situasjoner brukt for å befeste hustleres 
posisjon som bedre enn det å være avhengig (s. 265-266). 
Et viktig poeng å trekke frem, eksemplifisert godt i avsnittene over, er at kulturer bærer med 
seg normer. Mer spesifikt eksemplifiseres det hvordan normer gir ulike positive og negative 
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verdier til handlinger, atferder, statuser og sosiale objekter. Disse normene kulturer fører 
med seg har også vist seg å være viktige i forståelsen av hvordan avvik og kriminalitet 
oppstår. I argumentasjonen for bruken av Situational Action Theory viser Per-Olof H. 
Wikström og hans samarbeidspartnere til en rekke studier, der resultatene indikerer at 
avvikende og kriminelle handlinger virker å kun bli vurdert av personer som i liten grad føler 
seg knyttet til internaliserte normer med relevans for handlingen (Wikström, Tseloni og 
Karlis 2011, s. 404). 

2.2 Kollektiv drikkekultur 
Oppgaven har det sosiale ved alkohol og alkoholprat som bakenforliggende tema, og bruker 
praksisen blant ungdommene i et spesifikt musikkverksted for å vise hvordan et spesifikt og 
forholdsvis oversiktlig miljø skaper sin egen kultur rundt dette. Det teoretiske bakteppet er 
knyttet til den kollektive drikkekultur.  
Jeg har valgt to teoretikere for å beskrive innholdet i dette begrepet.  Den norske forskeren 
Ole Jørgen Skog myntet begrepet, men han arbeidet stort sett med kvantitative data på 
aggregert nivå. Amerikaneren John B. Reid var imidlertid opptatt av mange av de samme 
prosessene, men på mikronivå. Begge forfattere gir forslag til hvilke mekanismer som 
befinner seg på et mikronivå. Deres teoretiske bidrag var derfor til hjelp da jeg skulle finne 
en innfallsvinkel for et kvalitativt forskningsopplegg om hvordan unge forholder seg til 
alkohol.  
John B. Reid etterlyser i boka Behavioural approaches to alcoholism (1978, s. 58-74), 
forskning på de sosiale omstendighetene rundt inntak av alkohol. I Reids tekst refereres det 
videre til en rekke undersøkelser som viser at mengden konsumert alkohol i puber, barer og 
lignende steder korrelerer sterkt med hvor lenge gjestene sitter i barene. Konsumet er også 
moderat korrelert med hvor stor gruppen bargjestene sitter med er (Reid 1978, s. 63-65). 
Deretter vises det til et prosjekt Reid og hans medarbeidere gjennomførte, hvor de med et 
utvalg av assistenter utstyrt med skjulte båndopptagere og mikrofoner utførte ulike 
modellsituasjoner i en spesifikk bar hvor assistene var regnet for å være stamgjester.  
Assistentene forsøkte det Reid og hans team kalte "varme" og "kalde" modeller, i tillegg til 
en kontrollgruppemodell der assistentene drakk og samhandlet i et naturlig tempo. I den 
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varme modellen var assistentene åpne, og søkte aktivt engasjerte samtaler med bargjestene 
de satt ved siden av. I den kalde modellen var assistentene distanserte fra personen eller 
personene de satt ved siden av, og forsøkte dersom noen henvendte seg til dem å stoppe 
enhver samtale så fort som mulig. I tillegg hadde man modeller for mengden alkohol som 
skulle konsumeres i løpet av timen forsøket skulle vare.  
Konklusjonen var at assistentene i svært liten grad påvirket de andre bargjestenes 
alkoholkonsum dersom en kald modell ble brukt, mens man hadde stor påvirkning både ved 
høyt og lavt alkoholkonsum dersom assistenten fulgte den varme modellen. 
Alkoholkonsumet i kontrollgruppen foregikk omtrent i samme tempo som tempoet vist i 
tekstene Reid henviser til tidligere i artikkelen (1978, s. 66-73). Det kan dermed 
argumenteres for at alkoholkonsumet på den ene siden er forholdsvis situasjonsbestemt, altså 
at en svært sosial person med høyt eller lavt konsumnivå virkelig kan styre andres konsum.  
Samtidig er det viktig å påpeke at også større samfunnsmessige kontekster må tas høyde for. 
Dette blir tydelig i Ole Jørgen Skogs bidrag. Mens Reids stadfesting av at personene en har 
rundt seg teller gjennom et slags småskala kvantitativt forskningsdesign, tar Skog i 
artikkelen The collectivity of drinking cultures: A theory of the distribution of alcohol 
consumption (1985) for seg et lignende tema, her gjort gjennom statistiske analyser av 
konsummønstre i betydelig større utvalg.  
Artikkelen starter med en kritikk av Ledermanns teori om distribusjonen av alkoholkonsum i 
befolkningen, dels fordi denne ikke i tilfredsstillende grad passer data man har til rådighet, 
og dels fordi den ifølge Skog ikke gir forklaringer av nevneverdig nytte i rusforebyggende 
arbeid (s. 2-3). Skog trekker deretter ut visse elementer fra modellen han mener vil være 
nyttige å ta med seg videre, med intensjon om å lage en ny og bedre modell. Modellen 
postulerer to hypoteser for henholdsvis 1.) hvordan alkoholforbruk fordeler seg gjennom en 
multiplikatoreffekt, og 2.) hvordan sosiale faktorer spiller inn gjennom sosial samhandling 
og kontroll.  
I første hypotese er påstanden at personer som drikker forskjellige ulike mengder alkohol vil 
respondere multiplikativt på ytre påvirkninger på alkoholkonsum. Med dette mener han at 
forskjellene i endring av alkoholkonsumet i liter ren alkohol vil bli svært store mellom en 
person som drikker 5 liter, og en annen som drikker 25 liter. Dette til tross for at den 
prosentvise endringen blir forholdsvis lik. Dette betyr også at prosentandelen personer man 
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kan kategorisere som tunge konsumenter vil variere avhengig av det gjennomsnittlige 
forbruket i befolkningen.  
I den andre hypotesen henviser Skog til Reids tekst, samt en rekke av tekstene Reid selv 
refererer til. Deretter gis det en kort oppsummering av hvorfor Reid og andre forskere har 
rett. Det vises her til at våre vaner, holdninger og forventninger som regel dannes i og 
påvirkes av samhandling med andre. I tillegg drikker vi ikke bare sammen: vi snakker om 
det å drikke i edru tilstand, og personer vi har sosiale forpliktelser til har som regel 
forventninger til oss om måtehold og dertil tilhørende oppførselstyper (Skog 1985, s. 4-7). 
Gjennom disse typene sosial påvirkning influeres altså viljen vår til å plassere oss selv i 
situasjoner hvor det er plausibelt at vi kommer til å konsumere alkohol, samt hvor mye 
alkohol vi konsumerer når vi først er i dem. 
Den første hypotesen har blitt bekreftet av flere studier, deriblant i en norsk analyse av data 
fra ESPAD-undersøkelsen i 2011 (Brunborg, Bye og Rossow 2014). Samtidig har andre 
studier vist at en av Skogs andre antagelser i denne sammenheng ikke stemmer: endringer i 
drikkerater trenger ikke nødvendigvis være homogene. I en artikkel skrevet av Willy 
Pedersen og Tilmann von Soest, vises det til at norsk ungdom har hatt et fall i 
alkoholkonsum siden begynnelsen av forrige tiår. Fallet skjedde i en periode der det 
generelle norske alkoholforbruket økte betydelig (Pedersen og von Soest 2015, s. 223). 
Utviklingen mellom ulike alderskohorter har også vist seg å være ujevn i Sverige (Raninen, 
Leifman og Ramstedt 2013, s. 594-596).  
Skog har i senere tid blitt anklaget for å ha gjort enkelte metodologiske feilgrep i 
utregningene som ledet opp til teoriens prediksjoner (2000). Svaret fra Skog viste at de to 
hadde sett bort fra viktige referanser til andre studier, samt tolket poengene hans feil. Skogs 
intensjon med teorien var å beskrive mekanismene som leder til de statistiske distribusjonene 
som kan observeres i grupperinger, ikke å legge frem en deterministisk mekanisme uten 
statistiske avvik (Skog 2001). Dette motsvaret får også støtte fra Rossow, Mäkelä og Kerr 
(2014). Samtidig har en mer generell kritikk fra Gmel og Rehm vist seg å fortsatt stemme, i 
det at mengden internasjonalt publiserte artikler som gjør grundige tester av Skogs teori 
fortsatt er forholdsvis liten, tross statusen teorien har hatt siden den ble lagt frem (Rossow et 
al 2014, s. 1454). 



19 
 
Selv om både Skog og Reid er en god inngangsport til forståelsen av konseptet kollektive 
drikkekulturer, er tekstene deres i liten grad fruktbare for konkrete analyser av kvalitative 
data. Med intensjon om å finne en innfallsvinkel som i større grad kan forklare samhandling 
på mikronivå, fant jeg frem til noen av Goffmans begreper. 

2.3 Rammer, facework og frontstage/backstage 
Enhver sosial samhandlingssituasjon hviler på normer for akseptabel atferd og utsagn. 
Mennesker, i funksjon av å ha følelser, interesser og ønsker, trenger ifølge Goffman den 
rituelle utøvelsen av normer. Ritualiseringen av normbruk skjer for å opprettholde en orden i 
vår samhandling med hverandre. Omformulert skaper mennesker normer fordi vi påvirkes av 
hverandre, både i form av respekten vi mottar og respekten vi selv viser (Goffman 1986:22). 
I enkelte tilfeller vil normene være åpenbare, i form av nedskrevne regler, eller på annet vis 
delte offisielle regelverk. I andre tilfeller er opphavene til samhandlingsnormene mindre 
klare. 
Når vi mobiliserer normer i situasjoner, og det i liten grad kan forklares "hvor" normen 
stammer fra, er dette slik Goffman ser det en konsekvens at mennesker lærer flere sett med 
generelle normer. Noen av normsettene følger også naturlig med forskjellige sosiale 
kontekster, mens andre er mer grunnleggende normer for storsamfunnet eller mindre 
grupperinger (Goffman 1986, s. 35-37).  
Goffman kaller både nedskrevne og tillærte "generaliserbare" normer for primære 
rammeverk. Begrunnelsen for bruken av ordet "primær" er at primærrammeverkene brukt i 
en situasjon ikke kan spores tilbake til noen forutgående tolkning av samme situasjon. De er 
i så måte en innfallsvinkel for å skape noe meningsfylt ut av aspekter i en situasjon, aspekter 
som forut for dette ville vært meningsløse (Goffman 1986, s. 21-22). Goffman kaller 
primærrammeverkene "det første konseptet som trengs" (s. 25). De kan følgelig ses som 
skjema for tolkning og agering.  
Skjemamodellen har vist seg å stemme godt overens med sosialpsykologiske undersøkelser 
av kulturmobilisering. Mennesker internaliserer erfaringer med en "standardverdi" for 
korrekthet, og kan bare i de færreste tilfeller spore opp et opphav for eventuelle meninger 
man har inntatt. Dette er en av forklaringene sosialpsykologien og enkelte kultursosiologer 
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bruker for selvmotsigelsene man finner i menneskers handlinger (DiMaggio 1997, s. 264-
268). 
Samtidig er primærrammeverket bare et av to elementer ved hvordan normene mobiliseres. 
Det viktigste poenget i Frame Analysis er at de samhandlende både verbalt og nonverbalt 
fremforhandler rammer for situasjonen. Siden vi gjennom våre sosiale posisjoner og roller 
kan tillates svært ulike ting, vil det være fordelaktig å definere hvilken ramme man skal 
forstå situasjoner ut fra.   
Goffman viser også at rammebytter også kan bli til en form for lek. Måten mennesker leker 
med rammer minner blant annet på hvordan dyr lekeslåss med hverandre. Gjennom ulike 
gester og ytringer melder vi at det som skjer ikke er så alvorlig som det kunne vært. På 
denne måten kan vi starte "liksom-krangler" om samtaleemner man bryr seg om, uten å 
skade forholdet mellom de samhandlende. Denne ramme-omdefineringen kalles 
transformation, altså en endring av innholdet i en allerede eksisterende ramme. Det å trekke 
frem lek gjøres for å illustrere et sentralt konsept i rammeanalyse. Forståelsen av situasjoner 
kan ofte kreve keying. Begrepet kan oversettes som en forståelsesnøkkel, som forhandles 
frem for at samhandlende og tilskuere skal se hva innholdet i situasjonen faktisk er (Goffman 
1986, s. 40-46).  
Keying omtaler egentlig en helhetlig prosess, hvor underkategoriene favner om alt fra 
fantasier og lek (s. 48-56), konkurranser (s. 56-58), seremonier (s. 58), trening på situasjoner 
man kan ende opp i (s.58-74) og en komplisert kategori omtalt som "regroundings" (s.74-
77), hvor en eller flere personer endrer sin status på tross av en høyst reell annen status for at 
en situasjon skal starte eller fungere på en tilfredsstillende måte. 
Poenget med keying-konseptet er at mennesker forhandler seg frem til en ramme for å forstå 
og forenkle valgene av handlinger i en situasjon. Forhandlingen kan utøves i ulik grad av de 
samhandlende, og i ulik grad i forskjellige situasjonskategorier.  Gjennom de 
fremforhandlede rammene bestemmer aktørene hva som kan og ikke kan sies, og hvilke 
handlinger som tillates av hver aktør. I tillegg til rammer, vil individers ulike roller overfor 
hverandre være en viktig påvirkningsfaktor for hva slags rammer man benytter seg av. 
Noe av rammetildelingen skjer på bakgrunn av et konsept Goffman har kalt kollektiv 
sannhet. Forståelsen av konseptet er at mennesker i forhandling med hverandre skaper 
forståelser av fenomener og situasjoner. Sannhetene forhandles frem på bakgrunn av 
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aktørenes erfaringer og forutgående verdier. Dernest plasseres de samhandlende i et 
statushierarki, som gir ulik mulighet til å videre påvirke den kollektive sannheten (Demant 
og Järvinen 2011, s. 94). 
I tillegg til å påvirke hvilke rammer det er naturlig å tilføre situasjonen, påvirker rollene vi 
tildeles blant annet hvor stort slingringsmonn vi får for brudd av normene. Både rollene og 
rammene vi tar til oss er knyttet til følelsene våre. Selve rolletildelingen beskrives i første 
kapittel av boken Interaction Ritual (2008). 
Mennesker forsøker ifølge Goffman å opprettholde ansikt i sin samhandling med hverandre. 
Ordet han gir for rollene vi inntar er face – i denne teksten skrevet som ansikt der 
betydningen er hans analytiske begrep. Ansikt beskriver en enhet som både inneholder 
personen vi melder til andre at vi vil oppfattes som, samt personen andre viser de oppfatter 
oss som. Den "meldte personen" kaller han line – i denne teksten linje. Det helhetlige 
samarbeidet mellom personen som ytrer en linje og mottagernes behandling av denne skaper 
et ansikt, og kalles derfor facework (Goffman 2008, s. 5-13).  
Facework begynner med en melding (eller antagelse) av hvilke ansikter de samhandlende 
ønsker. Ansiktet man har meldt blir deretter enten godkjent eller avvist av de andre. En 
avvisning kan medføre at man må melde et nytt ansikt, eller at de andre tildeler en det 
ansiktet de mener man har rett på. Dette tildelte ansiktet kan være tilsvarende, dårligere eller 
bedre enn det man ønsket, som videre vil føre til en nøytral, positiv eller negativ endring i 
følelsene man har knyttet til situasjonen.  
Det meldte ansiktet viser hvor mye respekt man ønsker fra personene man samhandler med, 
mens det tildelte/aksepterte ansiktet man får fra andre viser respekten man kan forvente av 
dem. Ansiktene legger også føringer på hvilke ytringer og handlinger man tillates å gjøre. 
Grunnet den rituelle karakteren man har i samhandlingen rundt facework, anser Goffman 
ansiktet for å være hellig (Goffman 2008, s. 19). 
Facework har også to underliggende prosesser man bruker for å ikke tape ansikt. Den første 
kaller Goffman "the avoidance process" – her oversatt til unngåelsesprosessen. Intensjonen 
er her å unngå trusler mot eget og/eller andres ansikt. Prosessen vil mer spesifikt brukes i 
utformingen av linjer for å unngå sosiale feiltrinn, når man av forskjellige grunner ønsker å 
si noen imot på en medfølende måte, eller når de samhandlende vil se bort fra noe som bryter 
med enten ønsket eller tildelt ansikt.  
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I utformingen av en linje vil man forsøke å unngå potensielle kontroverser, moderere eller å 
nøytralisere eventuelle kontroversielle trekk man ikke kan unngå, eventuelt å unngå 
situasjonen som helhet, for å fjerne all risiko for tap av ansikt. Gitt at man likevel ender opp i 
situasjonen, vil man aktivt forsøke å unngå tematikker som kan lede til samme type tap. 
Skulle det tross dette være uunngåelig å komme med en uheldig handling eller ytring, er to 
ytterligere taktikker tilgjengelige. Den potensielt forlegne kan late som at ingenting skjedde, 
eller å late som at det som skjedde hadde minimale konsekvenser.  
På samme måte kan andre forsøke å forhindre tapet av ansikt gjennom å late som at man 
ikke så hva som skjedde, at det var uten egentlige konsekvenser. De taktfulle samhandlende 
kan også "snu seg bort fra" personen frem til denne har fått samlet seg, og satt på et ansikt 
igjen (Goffman 2008, s. 15-18). Slik unngår man å bli satt eller å sette noen i forlegenhet.  
Ifølge Andre Modigliani (1971) kan denne uviljen til forlegenhet også forklare resultatene 
fra Millgrams lydighetseksperimenter, hvorfor mennesker ofte viker for åpenbart feilaktige 
bedømmelser, eller unngår å forsøke å forhindre forestående ulykker. Mennesker ønsker å 
ikke fremstå som dumme i sosiale situasjoner, og handler etter ønsket i så stor grad at vi ofte 
avstår fra handling i situasjoner der utfallet også kan stille oss i et godt lys. 
Den andre prosessen kalles "the corrective process", som kan oversettes til 
korreksjonsprosessen. Goffman definerer denne prosessen som handlingene vi utfører for å 
gjenopprette "a satisfactory ritual state". Oversatt ønsker man å reagere på en handling som 
i så stor grad bryter med noens ansikt at den ikke kan ignoreres, og som har forstyrret 
balansen eller den rituelle ordenen i samhandlingen. Korreksen har ifølge Goffman en 
lengde og intensitet som samsvarer med alvorligheten av normbruddet. Selve 
handlingsrekken i prosessen kaller han et interchange – en utveksling. Denne vil bestå av 
minst to aktører, og minst to handlinger (Goffman 2008, s. 19).  
Den første handlingen er en påpekning av at og/eller hvordan en linje bryter med ansikt. 
Handling nummer to åpner deretter for at den normbrytende lar seg korrigere og 
gjenopprette ansikt. Her forklarer Goffman at man kan velge en rekke "klassiske" retninger. 
Retningene ligner til dels på primære og sekundære avvik, altså at et individ lar seg korrigere 
– et primært avvik, eller at personen tar avviket til seg som en del av sin identitet – et 
sekundært avvik.  
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Et alternativ man har er å vise overfor de andre at det fantes formildende omstendigheter 
som ledet til bruddet, eller at konsekvensene rent faktisk ikke var så alvorlige som de kunne 
virke som. En annen innfallsvinkel er å forsøke å fleipe det vekk, ved å fortelle at det var 
ment som en spøk. Særlig den første, men også den andre av disse retningen minner om 
primære avvik. En tredje innfallsvinkel, som minner om sekundære avvik, er at aktøren tar 
bruddet til seg som en erklært del av hvem man er. Aksepteres dette, kan samhandlingen 
fortsette, med denne karakteristikken som et forventet trekk.  
Ytterlige alternativer i handling to av utvekslingen kan gitt at en annens ansikt tar skade 
være å tilby kompensasjon for skaden, eller å foreslå en passende straff eller reaksjon mot en 
selv. Handlingsrekkefølgen vil her ofte bli "konfrontasjon – bøting – aksept – 
takknemmelighet". Samtidig kan også den normbrytende komme folk i forkjøpet og unngå 
konfrontasjonen, de rammede kan ved mangelfull bøteinnsats fortsette å kreve ytterligere 
bøting for bruddet, eller i enkelte tilfeller tillegge denne unnskyldende grunner før den 
brytende har fått anledning til det. Eventuelt kan den normbrytende velge å ikke akseptere 
sanksjonen, hvorpå de rammede står igjen med ansvaret for neste reaksjon. De vil her måtte 
velge å vise at bøtingen de har krevet ikke var så viktig, konfrontere mer aggressivt, eller å 
fryse ut personen som begikk bruddet (Goffman 2008, s. 19-23). Ifølge Goffman "tester" 
aktøren de potensielle handlingene han eller hun kan utøve gjennom tankeeksperimenter i 
sitt eget hode, ved å vurdere de potensielle symbolske meningene de kan få (s 38-39). 
Et interessant spørsmål blir her hvordan vennskap kan påvirke forekomsten og 
alvorlighetsgraden av sanksjoner. Et laboratorieeksperiment utført av Tae-Seop Lim og John 
Waite Bowers (1991) viste at nærhet/intimitet hadde en signifikant korrelasjon med det å 
redde en annens ansikt gjennom takt og solidaritet. Det er dermed lett å tenke seg at man for 
å redde ansiktet til en venn kan unnskylde og/eller godta dennes brudd på normer og regler. 
Nærhet og intime bånd kan ifølge artikkelen bygges på påpekinger og følelser av likhet. 
Beskrivelsene over fremstiller menneskers samhandling som et slags skuespill mellom 
skuespillere. I Goffmans bok The Presentation of Self in Everyday Life skildres ett ytterligere 
aspekt i menneskers samhandling med hverandre, nemlig at man blant annet kan dele 
menneskers oppførsel inn i konseptene frontstage og backstage. Goffmans poeng er at 
mennesker – akkurat som skuespillere – har områder hvor alt som kan være kontrært til 
rollen man spiller kan slippe til, hvor forberedelsene til rollen kan gjøres og så videre. 
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Backstage er – ifølge Goffman, illustrert med et sitat av Simone de Beauvoir – området der 
mennesker "polerer våpnene og setter på maskene før scenen begynner, og frisker opp 
sminken mellom scenene" (Goffman 1959, s. 112-113). 

2.4 Nøytralisering og avholdende bekreftelse 
Oppgaven vil i kapittel 6 vise hvordan backstage-kontekster skapt på grunnlag av "kompis-
forhold" åpner for positivt ladd alkoholprat. Påstanden vil være at rammeforhandlinger og de 
mellommenneskelige forholdene i disse avgrensede situasjonene nøytraliserer eventuelle 
negative verdier knyttet til å snakke positivt om alkohol. Samtidig vil rockeverksted-rammen 
vises spor av motsatte mekanismer – "techniques of affirmation" – som her vil oversettes til 
avholdende bekreftelse. 
Mitt teoretiske utgangspunkt for nøytraliseringsteori er Sykes og Matzas artikkel Techniques 
of Neutralization: A Theory of Delinquency (1957). I artikkelen mente de to at mange av de 
daværende teoriene om kriminalitet og avvik la for mye vekt på avvikeres bånd til ulike 
former for "avvikerkultur". En internalisering av det å være en "delinquent" ville bety at 
vedkommende også burde føle en moralsk rettmessighet knyttet til sine handlinger. 
"Delinquents" måtte ville ifølge deres tolkning av litteraturen også anse lovlydige/konforme 
personer som mindre moralske enn dem selv.  
Disse antagelsene stemte i liten grad overens med empiriske funn, da mange avvikere oppgir 
å føle skam for sine handlinger, og ofte føler stor konforme personer som mødre, prester og 
andre skikkelser. Dette gjør at ungdomsforbrytere (og andre avvikere) trekker opp grenser 
for hvem man kan ha som offer for sine handlinger. I tillegg ser man som regel spor av 
konformitet, eventuelt en viss påvirkning fra sosialt press i retning av konformitet. Det at 
avviker per definisjon må eksistere i et storsamfunn, gjør også at samfunnet til enhver tid kan 
utøve negative sanksjoner mot oppdagede normbrudd. Det å tegne opp en teori der avvikere 
er separate fra samfunnet de eksisterer i er høyst uheldig, som ledet dem til å utforme en i 
deres øyne mer nyansert teoretisk innfallsvinkel (Sykes og Matza 1957, s. 664-666).  
Påstandene i kritikken har i ettertid blitt kritisert, da kriminelle miljøer med normsett som 
står i stor konflikt med storsamfunnet rent faktisk eksisterer. Datamaterialet de to baserte seg 
på var også lite representativt, da det i hovedsak bestod av "middle-class bankers and reform 
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school detainees". Sykes og Matzas teori er derfor mest relevant i beskrivelser av avvik 
utført av personer med klare tilknytninger til normalsamfunnet (Topalli 2006, s. 475-477). 
Teorien er derfor av relevans for denne oppgaven, ettersom miljøet den beskriver er klart 
bundet til det "hegemoniske" samfunnet, heller enn en "avvikerkultur.  
I teorien var påstanden at den avvikende kan være enig i at sine handlinger ikke 
nødvendigvis er fullstendig moralsk riktige, men likevel kan nøytralisere (og slik legitimere) 
dem overfor seg selv. Denne nøytraliseringen brukes både overfor aktøren selv og andre, og 
kategoriseres inn i 5 strategier (s. 667-669): 

1. Nekte for ansvar ("denial of responsibility") 
Den avvikende viser til eksterne krefter/påvirkninger som årsak til hans eller hennes 
avvikende handling, for eksempel selvvergerett i volds- og drapssaker, eller påstander om å 
være en konsekvens av samfunnet man har vokst opp i. 

2. Nekte for skade ("denial of injury") 
Påstanden om at avviket ikke har signifikant konsekvens for noen. Avvikeren kan påstå at 
finansfirmaet man svindlet fra er så stort at de har råd til at små summer forsvinner, at man 
"bare lånte" en bil som ble stjålet, eller at en slåsskamp mellom gjenger er et oppgjør av en 
privat uenighet, uten behov for innblanding fra eksterne instanser. 

3. Nekte for offer ("denial of the victim") 
Offeret "fortjener" handlingen det har blitt utsatt for. Strategien kan brukes til å legitimere 
"Robin Hood-handlinger" som å hacke kontoer brukt av pedofile eller terrororganisasjoner i 
sosiale medier, men også som legitimering av hatkriminalitet og diskriminering. 

4. Fordømme de fordømmende ("condemn the condemners") 
Den avvikende viser til eventuelle anklageres egen dobbeltmoral, som korrupsjon i politiet, 
statistiske skjevheter i dommer av etniske minoriteter sammenlignet med den dominante 
grupperingen og lignende. 
 



26 
 

5. Appellere til en høyere lojalitet ("appeal to higher loyalties") 
Den avvikende har en tilhørighet til en gruppe eller et vennskap som veies høyere enn lover 
eller normer. Man ser derfor mellom fingrene på at en venn nasker fra en butikk, nasker selv 
i søken etter sosial anerkjennelse fra venner, eller avstår fra å melde en venn for skattefusk 
(Sykes og Matza 1957, s. 667-669). 
Teorien om nøytraliseringsteknikker har fått en viss anerkjennelse i perioden etter den ble 
publisert. Samtidig har kritikk vist at nøytraliseringsteori i liten grad forklarer enkelte typer 
subkulturer.  
Copes og Williams' artikkel Techniques of Affirmation: Deviant Behavior, Moral 
Commitment, and Subcultural Identity (2007) er et forsøk på å legge frem en alternative teori 
som i større grad kan fange opp disse grupperingene. Mens nøytralisering brukes for å 
legitimere en handling, handler Copes og Williams' teori om hvordan man som medlem av 
en subkultur kan søke avholdende bekreftelse. Mer spesifikt handler det om legitimeringer 
av å avstå fra handlinger man mener er moralsk problematiske, som likevel er anerkjente 
eller hyppig forekommende i storkulturen. Som eksempler på strategiene brukes 
observasjoner og sitater fra straightedge-miljøet1 (s. 259-267): 

1. Bekreftelse av ansvar ("acknowledgement of responsibility") 
Aktøren viser til at man selv har ansvar for sitt eget liv. Man må derfor ikke la andre påvirke 
en til å gjøre ting som man selv mener er problematiske. 

2. Bekreftelse av skade ("acknowledgement of injury") 
Rusmidler har ofte skadelige effekter på kropp og psyke, og kan derfor går ut over den som 
ruser seg. 
 

                                                
1 Straightedge-kulturen beskrives på side 14-15. 
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3. Bekreftelse av offer ("acknowledgement of the victim") 
Aktøren viser til hvordan ens handlinger kan gå ut over andre. Samfunnets alkoholbruk fører 
til mange former for vold og ulykker. Alkoholisme og annen rusavhengighet er dessuten en 
belastning for både samfunn og pårørende. 

4. Se bort fra anklagere ("discounting condemners") 
Aktøren forsøker å forklare eller avkrefte legitimiteten av kritikk han eller hun mottar i sitt 
avhold. Man kan fremstille drikkende og rusmiddelbrukere som svake eller patetiske, og seg 
selv som "en som ikke trenger å ruse seg".  

5. Referere til prioriterte relasjoner ("reference to priority relationships") 
Her viser man til at det å prioritere en relasjon burde føre til at man avsto fra handlinger 
som i praksis ville påvirke den andre negativt (jfr. kat. 3). 
Disse strategiene er også mulig å finne elementer av i ulike klimaorganisasjoner, politisk 
kommunikasjon vedrørende pelsdyroppdrett og lignende politiske og sosiale bevegelser.  

2.5 Alkoholprat 
For å kunne behandle oppgavens tema på en ryddig måte, var det nødvendig skape en 
kategorisering av ulike måter å forholde seg til alkohol i samtaler. Begrepet alkoholprat er 
ment å belyse hvordan alkohol og drikking som sosiale objekter kan ilegges positive og 
negative verdier i samtaler.  
Bruk av en kategori utelukker ikke per definisjon bruken av en annen kategori. 
Mekanismene for hvilke kategorier som tillates ligger i rammen man forhandler seg frem til 
å bruke. 
De ulike kategoriene er som følger: 
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1. Prat om fester, byturer, andre som har drukket og drikkehistorier 
Dette er antagelig den typen prat vi instinktivt tenker på dersom noen bruker begrepet 
"alkoholprat". Denne typen alkoholprat kan ha enkelte negativt ladde beskrivelser av 
situasjonene, men vil på et mer generelt plan omtale alkohol og situasjoner som beskrives i 
positiv favør. Denne kategorien begrenses i miljøet til kompis-rammen, som vil redegjøres 
for i kapittel 6. 

2. Avtaler om å drikke sammen 
Dette er en annen positivt ladd form for alkoholprat. I en avtale om å drikke sammen skapes 
en enighet om at alkoholkonsum er noe ønskverdig, og noe man skal gjøre sammen ved en 
senere anledning. Også denne begrenses til kompis-rammen. Samtidig kan det gjøres 
rammeforhandlinger som "blander" elementer av kompis-rammen inn i rockeverksted-
rammen. Legitimerende trekk ved situasjonen vil da brukes som begrunnelse. Et eksempel 
fra miljøet kommer fra en delvis brukt praksis knyttet til planleggingsmøter. Disse møtene 
arrangeres ofte over pizza på et utested i en by i nærheten. I etterkant av enkelte av disse 
møtene har ansatte over 18 avtalt å bli igjen for å ta noen pils sammen. Legitimeringen blir 
der at personene i situasjonen alle er over 18, og at avtalen om å bli igjen skjer når kun 
personer over 18 er tilstede. 

3. Diskusjon av preferanser, merker, drikkemåter, drikkeleker og lignende 
Denne samtaleformen kan inneholde både positivt og negativt ladde påstander om 
drikkevarer og situasjoner. Kategorien handler om "hva man liker/misliker", sentrert rundt 
ens preferanser, atskilt fra gruppens normer for drikkeatferd. I funksjon av å omhandle ting 
man liker, er det naturlig å anta at positive konnotasjoner til drikking vil være mest 
fremtredende. Samtidig kan man også ta opp konsepter av typen "jeg blir alltid dårlig av 
rom", "jeg liker egentlig ikke smaken av øl", "jeg syns rusbrus er kvalmende" og så videre. 
Denne kategorien forekommer også hovedsakelig i kompis-rammen, men påstander om 
hvilke alkoholtyper man blir dårlig av eller av lignende grunner ikke liker tillates også til 
dels i mer offentlige kontekster. 
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4. Diskusjoner om normer knyttet til drikking og alt rundt (f. eks. normer om 
alkoholprat) 

Denne kategorien tar for seg de normative aspektene ved drikking. Kategorien kan dermed gi 
samtaleelementer med både positivt, nøytralt og negativt ladde innspill om alkohol. 
Innholdet i samtalefragmenter i denne kategorien vil i stor grad kunne være sosialt bestemt, 
gjennom rammen man befinner seg i, generelle samfunnsnormer for alkoholkonsum og 
gruppen man tilhører eller befinner seg i. Normdiskusjonene kan ta for seg ting man ikke 
liker ved drikking – eksempelvis overstadig beruselse, at folk mister noen av hemningene 
mot voldsutøvelse og lignende. Samtidig kan som nevnt mer nøytrale og positive sider ved 
alkoholkonsum også være en del av normdiskusjonene. Man kan vise til at det å "ta noen pils 
med venner" kan være en form for oppbyggelig avslapning. I tillegg kan diskusjonsdeltakere 
komme med påstander som at alkohol kan være "nødvendig" i spesifikke situasjoner, for 
eksempel fest, julebord eller lignende. Diskusjonen vil slik bygge på det primære og de 
tilegnede rammeverkene man har, samt hvilken/hvilke ramme(r) man har forhandlet seg inn 
i. Det er også viktig å merke seg at normdiskusjoner ikke utelukkende vil handle om hva 
man ikke liker eller aksepterer. Diskusjonene kan også ta for seg når det er og ikke er sosial 
akseptabelt å diskutere drikking. Påstander av typen "slik snakker vi ikke om her" er også en 
form for kommunikasjon om alkohol. Normer handler som vist i delkapittel 2.1 ikke 
utelukkende om begrensninger, de kan også være ledetråder for sosialt akseptert atferd. 

5. Negative omtaler av drikking, basert på egne eller andres erfaringer 
Denne kategorien er utelukkende negativ i sitt forhold til alkohol og drikking. Kategorien 
kan i så måte ses på som en slags "skrekkeksempel-kategori". Her finner man fortellinger om 
pumping i etterkant av for høyt alkoholkonsum, volds- og voldtektshistorier, 
problematiseringer av rus-imaget til enkelte musikkstjerner og andre former for fortellinger 
der alkoholkonsum settes i negativt lys. 

2.6 Rusmiddelbruk i rockekulturen og andre innfallsvinkler 
Begrepet "rus" er mer omfattende og uklart enn det ved første øyekast kan synes å være. 
Selv om vi i stor grad knytter rusbegrepet til rusmidler, har vi også en rekke andre 
"bindestreks-rusbegreper". Når noe bra skjer, som når man får til noe man er stolt eller 
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fornøyd med, dersom utøveren eller laget man heier på i en idrett vinner en konkurranse eller 
kamp, eller dersom noe godt skjer en i livet, snakker man gjerne om en gledesrus. Når man 
er utøver av aktiviteter som gir en spenningsfølelse, snakker man ofte om at man føler en 
adrenalin- eller spenningsrus. 
En rusfølelse kan altså også være en positiv følelse knyttet til noe sosialt fundert eller 
spennende opplevelser. Som nevnt i innledningen er det derfor naturlig å tro at 
ungdomsklubber vil tiltrekke seg ungdom som søker denne typen rus. Videre har en analyse 
av Jo Saglie (1994, s. 79) om voksnes alkoholforbruk vist en korrelasjon mellom høyt 
forbruk og en interesse for sport, pop/rock og et urbant uteliv.  
Det er naturlig å anta at en stor andel av medlemsmassene vil være interesserte i pop og/eller 
rock, og at korrelasjonen dersom den fortsatt er gjeldende også vil inntre hos unge i løpet av 
ungdomsårene. Gjennom det å lytte mye på musikken er det mulig å bli en del av en 
"mellomnivåkultur" knyttet til musikken.  
Innenfor begge "oversjangere" er det lett å finne frem til artister som forherliger bruk av 
både alkohol og andre rusmidler. I enkelte tilfeller vil rusmidler være en del av imaget til 
artistene. Eksempler er her cannabisbruken til bandet Pantera, samt en rekke rusmidler 
knyttet til bandet Motörhead. Navnet på sistnevnte band er et britisk slangbegrep for 
amfetaminavhengige, og bandets frontfigur Lemmy Kilmister har blitt en uoffisiell 
ambassadør for den halvoffisielle "rockerspriten" Jack Daniels.  
Spørsmålet blir således om kulturelle trekk og forbilder kan påvirke ungdommers 
alkoholforbruk. Både Norge og USA har hatt et fall i ungdomspopulasjonens forbruk av 
alkohol (CDC.gov 2013; Bye 2012). Analyser gjort ved det amerikanske forskningssenteret 
Child Trends viser at påvirkning fra familie, jevnaldrende og lignende faktorer har en 
sterkere og mer sannsynlig påvirkning enn lovgivning på delstatsnivå (Child Trends 2014).  
En lignende utvikling har blitt påvist i Storbritannia, hvor det generelle forbruket har sunket. 
Tallene viser videre at alkoholskadene og omfanget av forbruket har økt kraftig blant unge 
som likevel drikker, samt at debutalderen blant disse synker (Healey m. fl. 2013). Sosiale og 
kulturelle/subkulturelle påvirkninger ser derfor i likhet med sensation seeking ut til å være 
sannsynlige påvirkende faktorer. 



31 
 
Kan det så være at artisters referanser til rusmidler i musikk og image har en påvirkning på 
ungdommers drikkemønster? Gitt at denne typen "reklame" følger de statistiske tendensene 
for mer generalisert reklame for alkohol, kan mye tyde på dette. Studier gjort på tyske og 
amerikanske ungdommer har vist en signifikant positiv korrelasjon mellom graden av 
eksponering for alkoholreklame og drikkerater (Morgenstern m. fl. 2011; Collins m. fl. 
2007).  
En studie av hvordan alkoholreferanser i musikk påvirker drikkemønstrene på 
serveringssteder styrker denne antagelsen. I studien fant man en statistisk økning i kundenes 
pengebruk dersom bartenderne bare spilte av musikk med alkoholreferanser, sammenlignet 
med kontrollperioder hvor musikken var fri for referanser (Engels m. fl. 2011). E 
n longitudinell analyse av alkoholreferanser i musikk har også vist at dette kan være et 
moment. I analysen ble det funnet at antall alkoholreferanser i sanger på de britiske Top 10 
singel-listene har økt betraktelig siden 90-tallet. I sammenligningen av årene 2001 og 2010, 
fant man at henholdsvis 8,1% og 18,5% av sangene inneholdt alkoholreferanser. I tillegg 
inneholdt 4% og 12,6% referanser til "heavy drinking", i studien definert ved at sangen 
inneholder referanser til "being drunk or drinking multiple drinks" (Hardcastle m. fl. 2015). 
Samtidig avdekker Atte Oksanens artikkel Addiction and rehabilitation in autobiographical 
books by rock artists, 1974-2010 (2013) en interessant nyanse i den moderne rockekulturen. 
Avhengighet var et hyppig forekommende tema i en stor andel av de 96 bøkene som ble 
analysert2. Forekomsten av emnet var særlig høy i selvbiografier utgitt i og etter 90-tallet. I 
analysene ble det ikke funnet statistisk signifikante forskjeller mellom verken artistenes 
kjønn eller alder. Selvbiografienes rus- og avhengighetshistorier viste seg videre å i liten 
grad glamorisere rusen. Selvbiografiene viste derimot en tendens til endringer i 
rockeartistkulturen, hvor kjente artister problematiserte følgene av høy rusmiddelbruk 
knyttet til artisttilværelsen. 
Lignende tendenser kan observeres i det norske rockemiljøet. I P3-artikkelen Skål for rocken 
(2013) fronter bandet Oslo Ess et image hvor høyt alkoholforbruk er en sentral distinksjon. 
                                                
2 82% beskrev avhengighet, 62% artistens egen avhengighet, 57% rusrehabilitering og 40% personlig deltakelse i 
rehabilitering. 51% av de avhengige rockeartistene hadde suksessfulle rehabiliteringsopphold, 42% klarte å bli kvitt 
avhengigheten på egen hånd, og at 7% fortsatte i avhengigheten. 



32 
 
Alkoholbruk og rus fra andre rusmidler er videre en del av narrativet i flere av sangene 
deres3. Samtidig finner man i samme artikkel kritikker av rusmiddelbruk, andre artisters 
redegjøring for tidligere avhengighet, og at utelivsbransjen – tross alkoholens sentrale plass 
på artistenes ridere4 – har observert en utvikling hos artister, i en mer sunnhetsopptatt 
retning. 
Den norske (og internasjonale) musikkbransjens ruskultur diskuteres også i to nylig 
publiserte kronikker. I den første problematiserer artisten Ida Maria Børli Sivertsen den 
sentrale rollen rus har fått i musikk, og især i artistimaget plateselskapene selger til 
offentligheten. Kronikken har tittelen Jeg trenger ikke være full for å være kreativ, og 
problematiserer ruskulturen i musikken gjennom historier om både hennes egne og andre 
artisters problemforhold til rus. Essensen av appellen kronikken avslutter med er det samme 
som tittelen – det er både problematisk og unødvendig at rus skal være en så stor del av 
artistimaget (Sivertsen 2015).  
Musiker og kultursosiolog Knut Schreiner skrev en svarkronikk til Sivertsen, med tittelen 
Det er kult å være død. I kronikken gjør Schreiner rede for hvordan rusmiddelbruk er en 
naturlig del av musikkulturen, fordi musikk ofte handler om å "søke ytterkantene og 
grensene, bort fra det hverdagslige A4-livet". Han viser deretter til hvordan ulike artister har 
representert alternative statuser til det normale.  
Forklaringen er ifølge Schreiner at artister er liminale karakterer – karakterer som står i 
overgangene mellom samfunnets fastlagte posisjoner. Døden er også noe som i mange 
tilfeller har gitt artister en ikonisk status. "Ved å dø forblir man ung og dermed for evig 
vakker, for evig i overgangsritualet, et symbol på alt kulturen forherliger". Til forskjell fra 
yngre artister, kan eldre artister ikke ruse seg like mye, da dette får dem til å fremstå som 
tragiske, og rusen hindrer dem fra å opptre like godt som tidligere. Myten om rusen og 
kreativiteten er likevel svært innarbeidet i vår forståelse av kreativitet, og myter er – ifølge 
Schreiner – noe som ikke kan endres. Mange musikere har også en "mørk, destruktiv strek i 
karakteren sin", og at de "søker musikken for å lindre smerte og depresjon, fylle indre hull 
                                                
3 Eksempler: Klin Gæærn, Midnatt. 
4 Navnet på listen artister sender inn til konsertlokaler med forespørsler og krav til sceneoppsett, mat og drikke på 
backstageområder og lignende. 
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som ikke kan fylles, uansett suksess og antall drinker". Han argumenterer slik for at det å dø 
som ung artist er tragisk, men at det uavhengig av hva man mener har en bakgrunn i 
predisposisjoner, samt en innarbeidet kulturell verdi som setter stopper for artistens 
kunstneriske forfall, og hever den estetiske opplevelsen av dennes verker (Schreiner 2015). 
Det ligger antagelig enkelte rettmessige poeng i hva Schreiner skrev i sitt svar. Samtidig er 
en svakhet i kronikken hans påstand om at myter er uforanderlige. Myter er sosialt 
konstruerte fenomener, og er dermed per definisjon mulige å forandre eller forkaste. Videre 
har levende artister av åpenbare grunner en større mulighet til å aktivt delta i utviklingen av 
en kultur. Band som Minor Threat kunne ikke skrevet sanger som ble et grunnlag for 
straightedge-kulturen etter å først ha dødd. Det er derfor høyst mulig å endre både kulturen i 
musikkbransjen og det "typiske" artistimaget i en mer rusmoderat retning. 
Dette nye fokuset på sunnhet og "å kunne fortsette å yte" er videre mulig å finne i yngre 
artisters uttalelser, deriblant i dette intervjuet med Jørgen Munkeby, frontfigur i det norske 
jazz-metallbandet Shining (TheQuietus.com 2013): 

DP: Do you think the clean living lifestyle you’ve mentioned in previous 
interviews is part of the reason you have so much energy as a group? 
JM: Maybe you can turn it round and say maybe I wouldn’t be able to do this 
stuff if I were drunk or ate unhealthy food or stuff like that. The guys in the 
band are the same. The keyboard player quit the band - he was one of the 
guys who was most into what we’re doing, but he discovered he had bipolar 
and couldn’t tour - but when he came with the band he made us change the 
hospitality rider, and from that time we’ve had that. When we come to a new 
venue, we need to know the nearest swimming pool and gym. I never have the 
time on tour to do that stuff. But the rest of the band go to the gym every other 
day, or even every day, so the other guys have the same kind of lives. I think 
it’s important - we wouldn’t be able to do what we’re doing if we were drunk. 

Distansen mellom artist og publikum har rett nok blitt mindre etter internett ble en allment 
brukt arena, men er likevel betydelig kortere til personene de unge omgås. Omgangskretsen 
er derfor er en langt mer sannsynlig arena for påvirkning. En studie utført av Jakob Demant 
og Margaretha Järvinen (2006) viser hvordan danske ungdommer bygger popularitet og en 
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oppfattet modenhet overfor jevnaldrende gjennom facework, og av særskilt interesse som 
kontrast for oppgaven: gjennom bruk av festing og alkohol som modenhetsmarkeringer i 
samtaler. Artikkelen demonstrerer også hvordan ungdommene bygger sosiale rangstiger 
gjennom utøvelse av linjer, og at personer med høy rang kunne styre hvordan fokusgruppene 
diskuterte. Korrelasjoner mellom høyt forbruk og det å ha venner som drikker mye er også 
påvist av forfattere brukt i denne oppgaven, blant andre Collins m. fl. (2007) og Pedersen 
(1991). Som nevnt tidligere er høy sosial integrasjon en ytterligere positiv korrelasjon 
(Pedersen og von Soest 2015). 
Slik Goffman ser det, ligger det dessuten en viss kraft i retningslinjer (rules of conduct) for 
atferd i samfunnet. Retningslinjer gjennomsyrer alle deler av samfunnet, og opprettholdes i 
navn og til ære for nesten alt. Retningslinjene er slik "anbefalinger ikke fordi de er 
behagelige, billige eller effektive, men fordi de er passende eller rettferdige" (Goffman 2008, 
s. 48). 
At ungdom kan påvirkes av idoler og musikk er følgelig mulig, men ikke nødvendigvis en 
hovedfaktor. Antallet alkohol- og drikkereferanser i populærmusikk ser ut til å gå i motsatt 
retning av ungdoms generelle drikkerater. Mye av populærmusikken er også skrevet av 
musikere fra ungdomskull født på 70- og 80-tallet, som ut fra de norske statistikkene hadde 
et betydelig høyere alkoholforbruk i ungdomstiden (Bye 2012, Brunborg m. fl. 2014). 
Sosiale faktorer som identitetsbygging/facework og vennskap anses derfor for å være en god 
innfallsvinkel til en forståelse av hvordan kollektive drikkekulturer dannes. 
En siste innfallsvinkel kan være at kommune og stat gjennom musikkverkstedene forsøker å 
utøve det Foucault kaller governmentality. I dette perspektivet ville musikkverkstedet være 
et verktøy for å skape "selv-inspiserende, selv-problematiserende og selv-forbedrende 
individer", som følger statlig bestemte standarder for hva som er trygt og sunt (Järvinen 
2012, s. 241). Dette er synlig i kommunikasjonen fra en rekke statlige instanser, men viste 
seg å ikke være mulig å spore opp i forholdet mellom kommunen og musikkverkstedet. 
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3. Metode 
Jeg vil først beskrive og begrunne studiens valg av metoder. Samtidig viste det seg etter 
hvert at mine data ble ufullstendige, jeg gjorde i en viss forstand en "feil". Delkapitlene etter 
metodebeskrivelsene vil derfor bli brukt til å redegjøre for hvordan jeg – gjennom en i 
utgangspunktet mangelfull forståelse av min egen rolle i samtalene i verkstedet – faktisk 
også utviklet en bedre forståelse av det rammebegrepet oppgaven omhandler. 
Delkapittel 3.1 vil ta for seg valget av et kvalitativt design og utviklingen av oppgavens 
opprinnelige design. Delkapittel 3.2 vil beskrive konseptene feltarbeid og sosiologiske 
intervjuer, hvilke typer data de frembringer, og forklare hvordan vektingen av de to 
metodene skulle være i henhold til prosjektskissen. I delkapittel 3.3 vil jeg avklare mitt eget 
forhold til miljøet og hvordan dette påvirket designet underveis. Det siste delkapittelet vil 
beskrive kontaktbyggingen under feltarbeidet, samt de grove trekkene av informantgruppen. 

3.1 Valget av et kvalitativ design 
I utviklingen av oppgavens prosjektskisse, besto en betydelig del av forarbeidet i det å utføre 
litteratursøk for å se om det fantes litteratur om den kollektive drikkekulturen med fokus på 
hvilke mekanismer som antas å virke for gjensidig påvirkning av aktørene. Søket viste 
enkelte resultater, men innholdet i artiklene jeg fant besvarte i liten grad mekanismene jeg 
ønsket å forstå. I systematiseringen av hva jeg undret på utviklet jeg etter hvert et design som 
skulle studere hvordan en gruppe ungdommer omtalte eller unngikk å omtale alkohol, samt 
hvilke symbolske verdier de knyttet til alkoholen. 
Det er også i denne typen skildringer at kvalitative metoder viser noe av sin metodologiske 
verdi. Mens kvantitative design beskriver stratifiserte fordelinger og tendenser for sosiale 
fenomener– slik Ole Jørgen Skog (1985) gjør i sin artikkel – er et av bruksområdene til 
kvalitative design å studere og beskrive mekanismer bak fenomenet man har funnet.  
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3.2 Feltarbeid og kvalitative intervjuer – oppgavens design 
Siden oppgaven i utgangspunktet skulle beskrive ungdommers samhandling med hverandre, 
ble det vurdert dithen at hoveddelen av datamaterialet burde bygge på et feltarbeid. I tillegg 
skulle det gjennomføres en kort intervjurunde, for å dekke eventuelle fasetter feltarbeidet 
ikke ville klare å fange opp.  
Det å utføre et godt gjennomført feltarbeid kan være en svært langvarig og arbeidsintensiv 
prosess. Dette er fordi feltarbeider forutsetter både tilstrekkelig innpass i miljøet man skal 
studere, samt en varhet overfor alle de små detaljene av alt man observerer og deltar i. Det 
første møtet med gruppen man skal studere er derfor svært viktig, både på grunn av behovet 
for god kontakt, og det at "detaljene" vil virke mindre tydelige etter hvert som man blir vant 
til hvordan samhandlingen i gruppen skjer (Fangen 2008, s. 66-68). Litt parodisk sagt kan 
man si at en forsker i et feltarbeid lett kan ende opp med å kjempe både intenst for og mot å 
bli en del av miljøet forskeren studerer – for fordi man trenger tilgangen, og mot fordi man 
ved for stor sosial integrasjon kan ende opp med å agere i miljøet uten å betrakte. 
Dersom det utføres riktig, skaffer forskeren tilgang til enorme rikdommer av informasjon om 
grupperingen eller grupperingene som studeres. Dersom man studerer et spesifikt fenomen, 
kan forskeren i stor grad beskrive hvordan utføringen eller det å bli rammet av dette 
fenomenet oppleves.  
Et trekk som skiller kvalitative og kvantitative design er at kvalitative studier i større grad 
kan danne forskningsspørsmålene og datamaterialet parallelt (Thagaard 2003, s. 27; Fangen 
2008, s. 32). I så måte er en fordel – men samtidig utfordring – ved feltarbeider at de 
medfører at forskeren ikke nødvendigvis helt vet hva hun eller han begir seg ut på, og 
dermed kan by på både positive og negative overraskelser. Feltarbeidet er også mer egnet til 
å avdekke de "offentlige" trekkene av fenomener, heller enn det som eventuelt skjer bak 
lukkede dører. 
Mens feltarbeider kan være relativt tidskrevende, vil selve gjennomføringen av 
samfunnsvitenskapelige intervjuer typisk være mindre tidkrevende, og det vil være enklere å 
systematisk forholde seg til en spesifikk tematikk. Selv om man i de fleste tilfeller vil klare å 
bygge kontakt med et miljø i deltakende observasjoner, kan intervjuet være en god 
inngangsport – en "unnskyldning for kontakt" (Fangen 2008, s. 141).  
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Intervjuet gir forskeren tilgang på gruppemedlemmers forklaringer av fenomener man ønsker 
å belyse. Samtidig er heller ikke intervjuet fritt for metodologiske eller etiske utfordringer. 
Gjennomføringen av et effektivt intervju avhenger i stor grad av at intervjuobjektet føler seg 
komfortabel med å svare på spørsmålene forskeren stiller. Informanter kan derfor påvirkes 
av forskerens kjønn, alder, subkulturelle indikasjoner og lignende ytre kjennetegn. 
Forskerens reaksjoner på svar kan videre påvirke informanten til å føle at vedkommende 
ikke er interessert i seg, eventuelt til å overdrive enkelte aspekter eller på annen måte fortelle 
"det man tror forskeren vil høre" for å få positive reaksjoner (Thagaard 2003, s. 91-93, 97-
101). Man møter tidvis også på situasjoner der informanten leter etter ord for å formulere 
seg. I disse situasjonene må forskeren være varsom med å skyte inn formuleringer, fordi 
informantens eget narrativ er hva som er analytisk interessant (Silverman 2005, s. 20). 
Samtidig er det å studere et fenomen gjennom samtaler med tenkende, følende personer med 
momentane reaksjoner til det man spør om er også en av de store styrkene til intervjuet som 
metode. Deltakende observasjon avhenger av innpass og kontinuerlig oppmerksomhet i 
situasjoner, på utkikk etter detaljer som på overflaten kan føles ubetydelige. Et godt intervju 
vil derimot være en flytende samtale hvor forskeren får servert historier, kan stille spørsmål 
om aspekter man undrer over, og ikke minst en god anledning til å diskutere studiens tema 
med noen som står midt i det man studerer.  
Intervjusituasjonen lar også informanten legge frem sin kulturelt pregede forklaring av et 
fenomen. Dette skillet mellom forskerens og informantens tolkning er en delvis utfordring, 
men også en styrke ved intervjuet som metode. Forskjeller i oppfatning kan lett føre til en 
følelse av at "informanten tar feil" eller "lyver". Det vil i enkelte tilfeller være relevant å 
vurdere om uttalelser "stemmer overens med virkeligheten", men uttalelsen må også forstås 
som et kulturelt fundert narrativ (Silverman 2005, s. 157). Dette narrativet kan dersom det 
tas for hva det er lede forskeren til hva miljøet oppfatter som virkelig, heller enn en 
forståelse farget av forskerens egne erfaringer og kulturelle tilknytninger. 
Som jeg skal vise i neste delkapittel, var muligheten til å diskutere med medlemmene noe av 
det som nærmest reddet meg, da jeg innså at hva jeg følte jeg hadde observert egentlig bare 
var en del av det totale bildet. 
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3.3 Forskerens forhold til miljø, data og 
forskningsspørsmål 

Oppgavens eventuelle relevans for andre må vurderes på grunnlag de svakheter og 
begrensninger som kan finnes i datamaterialet den er skrevet ut fra, og tematikkene den tar 
for seg. Samtidig er den tematiske begrensningen, sammen med hendelsesforløpet som ledet 
opp til oppgavens endelige form nettopp noe av det jeg anser for å være dens sterke sider. 
I innsamlingen av datamaterialet og den påfølgende analysen oppstod en rekke utfordringer. 
Den første var avstanden mellom forskningsspørsmålene jeg hadde, og datamaterialet jeg 
fikk. Den opprinnelige prosjektskissen tok sikte på å belyse følgende: 

1. Hvilke symbolske verdier miljøet knyttet til alkohol og alkoholbruk 
2. Hvilke ritualer for alkoholbruk som forekom i miljøet 
3. Hvorvidt avholdspersoner i miljøet tenderte mot å knytte andre symboler og 

kulturelle verdier til alkohol enn de drikkende 
Det første spørsmålet er til dels mulig å se spor av i oppgaven. Samtidig kan dette forklares 
med at spørsmålet er svært generelt. I praksis er det eneste som tapes ved å omformulere det 
til "hvordan utøver mennesker fenomenet jeg er interessert i?" tilknytningene spørsmålet har 
til en tematikk og et begrenset begrepsapparat.  
Spørsmål to var i liten grad mulig å finne svar på i datamaterialet, fordi miljøet ut fra 
informantenes uttalelser begrenset seg til å drikke med vennegruppene sine. Disse 
grupperingene virket å være (og/eller defineres som) separate fra musikkverkstedmiljøet. 
Informantenes mening om hvordan drikking foregikk tenderte også mot at ritualene varierte 
ut fra tid, sted og hvem som var med. Konklusjonen var derfor at spørsmålet ga sjeldne og til 
dels intetsigende svar. 
Det tredje spørsmålet spurte implisitt om miljøet viste en dikotom meningsforskjell mellom 
drikkende og ikke-drikkende. I intervjurunden var det især drikkende informanter som la 
frem lange og nyanserende drøftinger av hvorfor rusforbudet ved musikkverkstedet var 
hensiktsmessig. Videre la særlig de tre eldste informantene stor vekt på det å være gode 
forbilder for miljøet. De formulerte dermed en forståelse av å være naturlige forbilder for 
yngre medlemmer, og tidvis tegn på å ha gjort reflekterte valg om å innta en slik posisjon. 
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Samtidig hadde jeg samtaler både med informanter og andre i miljøet hvor positive verdier 
ble knyttet til ulike aspekter ved alkoholbruk. 
Førstegangsvurderingen av datamaterialet ble gjort med et for stort fokus på å svare på 
spørsmålene gjengitt over. Fordi jeg ikke var tilstrekkelig åpen for å kunne observere 
fenomener som hadde mindre tydelige bånd til forskningsspørsmålene, gikk jeg på mange 
måter glipp av de første tegnene av denne oppgavens endelige tema. Jeg hadde videre inntatt 
en tilnærming til mitt eget forhold til miljøet som viste seg å være lite hensiktsmessig. 
Musikkverkstedet var et sted jeg selv tilbrakte mye tid ved i ungdomsårene. Jeg hadde derfor 
en viss kjennskap til de sosiale strukturene i miljøet, trekkene ved institusjonskulturen og en 
lang rekke minner som i varierende grad fortsatt står ganske klart i hodet. I et lite 
konstruktivt forsøk på å unngå å skrive for subjektivt om miljøet, forsøkte jeg å se bort fra 
mye av det jeg visste om miljøet. Heller enn å systematisere egen kunnskap, spørre 
informanter om denne og på andre måter bruke forkunnskapene til finne frem til de mest 
interessante tematikkene og spørsmålene, brukte jeg derfor i startfasen av datainnsamlingen 
mye krefter på å "lære alt på nytt". Samtidig førte trolig min lange erfaring fra miljøet til en 
"lavere sensitivitet" for detaljer i den deltakende observasjonsfasen, fordi situasjonene jeg 
trådde inn i allerede føltes forholdsvis "kjente" (Fangen 2008, s. 67). 
Konsekvensen var at jeg den ene siden oppfattet datamaterialet fra feltarbeidet for å være 
mangelfullt, rotete og udetaljert, og samtidig så bort fra alle erfaringene og innsiktene som 
kunne sikret mot å misforstå og gå glipp av observasjoner og utsagn fra miljøet.  
Samtidig var det heldigvis i samspillet mellom notatene, diskusjoner med daværende og 
tidligere medlemmer og unoterte hendelser fra feltarbeidet mulig å se omrisset av noe som 
kunne brukes. 
Etter å ha systematisert dataene ut fra forståelsen av at miljøet antagelig skapte separate 
sosiale kontekster i begynnelsen oppfattet som "sfærer", inspirert av Barths Economic 
Spheres in Darfur (1967), ble arbeidet med å finne passende sosiologiske og 
samfunnsvitenskapelige teorier betydelig enklere. Goffmans rammebegrep ble valgt som 
grunnleggende utgangspunkt, med rockeverksted-rammen og kompis-rammen som 
analytiske knagger for de ulike sitatene og observasjonene. Analysen viste etter hvert at 
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rammene hadde en viss forskjell i sin behandling av alkohol som samtaletema, som ledet til 
opprettelsen av begrepet alkoholprat. 
Også i analysen av disse rammene lå utfordringen: kompis-rammen mobiliseres vanligvis av 
personer som også har relasjoner med hverandre utenfor miljøet, og situasjonen rammen 
skapes i føles grunnet rammebyttet som "noe annet enn" den offisielle samhandlingen. På 
grunn av dette hadde jeg både vansker med å få hyppige observasjoner av kompis-rammen, 
og å oppfatte at kompis-rammen hadde blitt mobilisert i de tilfellene der jeg selv hadde vært 
rammet inn i den 
Feltarbeidsnotatene er derfor relativt fyldige om rockeverksted-rammen og situasjoner som 
illustrerer hvordan denne påvirker mulige former for alkoholprat. I kontrast måtte kompis-
rammen belyses gjennom noen få av informantenes svar på spørsmål om beslektede eller 
direkte relaterte tematikker i intervjutranskriptene.  
Det at kompis-rammen føles som "noe annet enn" rockeverksted-rammens 
samhandlingsformer gjorde også at jeg i enkelte situasjoner som antagelig kunne blitt brukt 
som illustrerende samhandlinger rett og slett glemte å føre notater. Nettopp dette er en god 
illustrasjon av hva slags kraft som ligger i rammeskifter som av ulike grunner føles 
"rettmessige". 
Det at jeg i de innledende fasene manglet en grunnleggende forståelse av hva jeg så etter 
hadde også den følge at jeg ble sittende i områder hvor det antagelig i liten grad ville kunne 
skje positiv alkoholprat. Rett nok er fellesområdet i musikkverkstedets første etasje det mest 
sosialt interessante rommet å sitte i, i funksjon av å være et område de fleste medlemmer er 
innom på vei til bandøving, instruksjonstimer og andre gjøremål ved musikkverkstedet. 
Samtidig er det faktum at leders kontor ligger i et hjørne av rommet, og at døren inn til dette 
vanligvis står åpen en sannsynlig begrensende faktor på muligheten til å bedrive høylytt 
positiv alkoholprat. 

3.4 Miljøet, informantene og kontaktbyggingsprosessen 
Musikkverkstedet hadde i skoleåret 2014/2015 96 medlemmer. De aller fleste av disse var 
mellom 13 og 21 år gamle, hvorav om lag 20% er jenter. Halvparten av medlemmene 
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befinner seg i aldersspennet 13 til 16. 15% av medlemsmassen er yngre enn 13, og 35% er 
eldre enn 16. Samtlige av kommunens større tettsteder og områder representert i 
medlemsmassen. Dette har mye å gjøre med posisjonen institusjonen over tid har fått i 
kommunens kulturliv og ungdomstilbud.  
Informantene i intervjudelen av studien spredde seg i et aldersspenn mellom 15 og 23 år. De 
eldste av informantene hadde ulike mer eller mindre offisielle oppgaver på huset, og jevnt 
over lang fartstid i miljøet. I denne delen hadde jeg 6 mannlige, og 6 kvinnelige informanter. 
Disse ble fordelt på 7 intervjuer, hvorav to av intervjuene var intervjuer med flere enn en 
person. Et av disse var et intervju med fire jenter, og et med to gutter.  
Den første dagen av feltarbeidet møtte jeg opp på musikkverkstedets allmøtet. På dette møtet 
informeres det om planlagte aktiviteter for halvåret, arrangementer som ble gjennomført 
halvåret før, og hvordan musikkverkstedets økonomiske situasjon er. I tillegg deler man ut 
bandøvingstid for bandene som øver i musikkverkstedets lokaler. 
Da "min" del av møtet startet, ble jeg først kortfattet introdusert av leder. Introduksjonen ga 
en kort oppsummering av hvilke roller jeg hadde i perioden da jeg selv tilhørte miljøet. Jeg 
informerte deretter om rollen min som masterstudent, hva tematikken jeg ønsket å studere 
var, og at medlemmene sto helt fritt til å si fra at de ikke ønsket å være en del av studien. I 
den sistnevnte delen av introduksjonen gikk jeg også grundig gjennom hva informert 
samtykke innebærer. Dette utartet seg til et "foredrag" som enkelte medlemmer i etterkant 
ertet meg for, grunnet "foredragets" lengde, form og detaljerte gjennomgang konseptet. Etter 
fremlegget ble det åpnet for spørsmål. Her gikk de få spørsmålene som ble spurt på 
tematikken heller enn gjennomføringen. 
Første kontaktbygging med miljøet man skal studere kan påvirke hvordan resten av studien 
forløper seg (Thagaard 2003, s. 65-66). Hvordan og av hvem jeg skulle presenteres ble 
derfor diskutert i forkant av møtet. Samtidig var jeg i funksjon av å kjenne både leder, de 
ansatte og enkelte av medlemmene forholdsvis sikker på at presentasjonen ville føles passe 
"komfortabel", og være fri for overdrevet positive karakteristikker av meg. 
I henhold til NSDs daværende forskrifter, ble det det anbefalt å sende med et 
informasjonsskriv til foresatte for medlemmer under 16 år. Dette ble sendt rundt i løpet av 
fremlegget. Siden identifiserbare personopplysninger ikke ville bli hentet inn under 
feltarbeidet, ble dette i samråd med NSD regnet som tilstrekkelig informasjon. 
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Forslag til hvilke av medlemmene jeg burde intervjue kom fra daglig leder ved 
musikkverkstedet. Vi diskuterte oss i løpet av prosjektet frem til at det ville være nyttig å 
finne informanter som dekket en betydelig del av aldersspennet mellom 16 og de eldste 
medlemmene, samt medlemmer med ulik grad av tilknytning og aktivitetsnivå i miljøet. De 
lengste og mest nyanserende svarene kom som forventet fra de mer "sentrale" medlemmene. 
To av de syv gjennomførte intervjuene har ikke blitt sitert i oppgaven, fordi de ikke tilførte 
nye momenter til det oppgaven diskuterer. Man kunne derfor argumentert for at jeg i større 
grad burde fokusert på "nøkkelpersoner" i miljøet (Thagaard 2003, s. 65-66). Fordi uttalelser 
fra de to informantene understøtter det som blir sagt i andre intervjuer, og fordi de også 
tilførte enkelte kunnskaper om andre medlemmer, vurderes intervjuene likevel for å ha vært 
hensiktsmessige. Intervjuene var dessuten korte, som medførte at de tok kort tid å 
transkribere. 
I intervjurunden ble det gjennomført et intervju med en gruppe jenter som hadde fylt 15 året 
studien ble gjennomført. Jeg fikk bekreftet fra jentene at de hadde levert informasjonsskrivet 
jeg hadde delt ut til foreldrene, og kontaktet NSD i forkant for å undersøke om intervjuet 
ville være mulig å bruke. Det ble foreslått at man skulle unngå personopplysninger. Denne 
informasjonen ble gitt videre til informantene jeg ønsket å intervjue, som med unntak av 
bruken av et fornavn overholdt dette perfekt. 
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4. En beskrivelse av musikkverkstedet 
Studien er sentrert rundt et rusfritt ungdomstiltak, lokalisert i det administrative tettstedet i 
en østlandskommune. I dette tettstedet finner man også en rekke andre viktige tilbud, som 
tannlegekontor, legesenter, større butikker, ulike former for gatekjøkken, noen caféer, en 
kinarestaurant og et bibliotek. Området er derfor velkjent og forholdsvis hyppig brukt av en 
betydelig andel av kommunens innbyggere. De aller fleste av bussene som passerer de 
største av kommunens andre tettsteder, stopper også her. I så måte har musikkverkstedet for 
ungdommene i miljøet blitt et godt likt samlingspunkt lokalisert i et av kommunens allerede 
naturlige samlingspunkt. 
Selve kommunen ligger plassert litt unna Oslo, med noen store bykommuner i nærheten. 
Kommunen har til dels et ruralt preg, men også store industri- og boligområder. Kommunens 
ungdommer pleier tidvis å fleipe med en slags "bygdeidentitet", men en betydelig andel av 
dem er nok kulturelt sett like urbane som ungdommer oppvokst i de nærmeste byene. Det er 
i samtlige av områdene knyttet til skoledistriktene en viss tilgang til både 
idrettsorganisasjoner, speidergrupper, fritidsklubber og lignende. 
Musikkverkstedets lokaler er et hvitmalt gammelt skolebygg. Bygget har i lange perioder 
(også forut for stiftingen av det opprinnelige rockeverkstedet på midten av 80-tallet) vært 
vedlikeholdt litt mindre enn det kanskje burde ha blitt. Slik sett er musikkverkstedets lokaler 
svært lette å beskrive som "et bygg med personlighet og sjel". 
Bygget består av tre etasjer over bakken, samt en kjelleretasje hvor toalettene befinner seg. I 
det daglige virket er det i hovedsak første og andre etasje som brukes, da tredje etasje 
grunnet brannforskrifter samt bygningssikkerhetsmessige hensyn ikke er trygge som 
oppholdsrom for større grupper mennesker. I første etasje finner man et stort hovedrom. Her 
har musikkverkstedet en kjøkkenkrok med en stor benkflate som kan brukes til salg, noen 
datamaskiner og en liten scene. I dette rommet finner man døren inn til kontoret til daglig 
leder. Man har også dører inn til et instruksjonsrom og en stor trappeoppgang som leder opp 
til neste etasje. Inn til denne etasjen har man tre inngangsdører, hvorav to – en foran ved 
hovedrommet og en på kortsiden ved trappeoppgangen – er dørene man vanligvis bruker. 
I andre etasje har man noen små oppbevaringsrom, hvor det lagres stoler og lignende. Videre 
har man to store øvingsrom, hvorav det største brukes som scene under de større 
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arrangementene – Åpen Scene – mens det litt mindre ofte er et slags oppholdsrom nærmere 
scenen enn det store rommet i første etasje. Under Åpen Scene pleier det ofte å være mulig å 
kjøpe brus, kakestykker, pizza og andre spiselige og drikkbare produkter på benken ved 
kjøkkenet. Musikkverkstedet er åpent de fleste ukedager, og følger for det meste 
ferieplanene i kommunens skoler. Dersom medlemmene ønsker å øve utenfor åpningstiden 
eller i helgene, kan de få tildelt en nøkkel mot et depositum.  
Til daglig er det oppholdsrommet i første etasje miljøet trekker til utenom instruksjon og 
bandøvinger. Her pleier de å vise hverandre ting på datamaskinene, samt prate med 
hverandre om "så godt som alt mellom himmel og jord". Mange ender ofte også opp med å 
sitte på kontoret til daglig leder for å snakke med henne.  
Den daglige lederen av musikkverkstedet har jobbet der siden bare noen år etter det ble 
åpnet. Hun har gjennom sin personlighet og innsats blitt en slags morsfigur for hele miljøet. 
Samtidig er hun en person man også kan snakke med om aspekter ved livet man ikke 
nødvendigvis ville diskutert med ens foreldre. Hun er av typen som strekker seg langt forbi 
det som kreves av henne i hvor hardt hun er villig til å kjempe og arbeide for miljøet – noe 
som antagelig er en av hovedgrunnene til hvor høy respekt og kjærlighet miljøet og tidligere 
medlemmer føler for henne.  
I tillegg til daglig leder jobber det en rekke både lønnede og frivillige instruktører, tekniske 
medarbeidere og lignende ved musikkverkstedet. De lønnede instruktørene har ofte fortid 
som medlemmer og frivillige instruktører. I tillegg har man både nå og tidligere hatt 
etablerte profesjonelle musikere i instruktørstaben. 
Sammensetningen av dette "skjelettet" rundt medlemsmassen gjør at miljøet på en avslappet 
måte har det både gøy og koselig, samtidig som det skapes svært kompetente musikere av de 
av medlemmene som aspirerer mot å lære seg instrumentene sine ordentlig. Dette fordi man 
alltid har personer rundt seg som kan svare på eventuelle musikkrelaterte spørsmål man har, 
både i medlemsmassen og blant personene i miljøet med offisielle funksjoner.  
Man ser også at medlemmene i stor grad rekrutteres til mer formelle utdanninger innenfor 
musikk. Av personer jeg kjenner til, har en håndfull vært innom ulike programmer ved 
Liverpool Institute of Performing Arts (LIPA, også kjent som Paul McCartney-skolen), 
minst tre har studert eller studerer ved Norges Musikkhøgskole, og godt over ti personer har 
studert eller studerer musikkvitenskap, musikkteknologi og lignende studier ved ulike norske 
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universiteter og høgskoler. Eventuelle medlemmer som ikke enda har begynt på 
videregående skole ender ofte opp med å enten søke eller vurdere å søke på musikklinjene 
ved de videregående skolene i fylket. 
Musikkverkstedet er kommunalt eid, og har så lenge det har eksistert vært en viktig del av 
den kulturpolitiske diskusjonen i kommunen. Det har derfor alltid vært mye kontakt mellom 
musikkverkstedet og maktstrukturene i kommunen, både kommunestyret og de 
administrative leddene som kulturavdelingen. Denne kontakten har tidvis vært preget av 
nærmest konfliktfylte forhold, men også av perioder med svært gode forhold til 
kommunestyret, kultursjefer og kulturavdelingen. Fra litt ut i 2000-tallet til slutten av 2012 
var det en rekke diskusjoner i kommunen om hvorvidt musikkverkstedet skulle flyttes til et 
nytt kulturhus man ikke enda hadde bygget, samt en diskusjon om hvorvidt en kommunal 
satsning på en ny kulturscene skulle lokaliseres til musikkverkstedets lokaler eller en ny 
skole i nærheten. Konfliktene har ifølge leder aldri dreiet seg om rusmiddelbruk eller 
berusede personer ved musikkverkstedet, men heller økonomiske og politiske prioriteringer, 
samt enkelte konflikter med personer i administrative ledd. Som eksempel kan det nevnes at 
kommunen i perioden da feltarbeidet ble gjennomført nettopp hadde fått ny kultursjef. 
Denne sjefen var en person man allerede da hadde fått et godt inntrykk av, ifølge ansatte i 
miljøet fordi den nye kultursjefen "faktisk møtte opp på ting".  
Stedets innkjøp av utstyr og materiell finansieres tilnærmet utelukkende gjennom 
medlemsavgift fra personene som tilhører miljøet, samt inntekter fra konsertene. Samtidig er 
de ansatte ved musikkverkstedet lønnet og administrert av kommunen. Tross stedets 
medlemsstyrte virke og arbeid, og selvfinansiering av materiellutgifter, er altså 
musikkverkstedets eksistens også i stor grad styrt og tilrettelagt av politikeres og byråkraters 
vilje til å satse på ungdomsklubber og ungdomskultur. Bygget musikkverkstedet bruker er 
også kommunalt eid. Musikkverkstedets eksistens beror følgelig på at de ansatte og miljøet 
følger de normer og regler som eksisterer for ungdomsklubber, og selv håndhever eventuelle 
brudd på disse så effektivt som mulig. Denne håndhevingen av regelverket må også være 
såpass utvetydig at kommunale politikere ikke begynner å betvile at det gjøres. 
Som vist i neste kapittel, er dette også noe man har klart å få til ved musikkverkstedet. 
Miljøet har endt opp med å både internalisere regelverket, samt å håndheve det aktivt, både 
til daglig og i offentlige arrangementssammenhenger. 
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5. Generell samhandling og rockeverksted-
rammen 

Hovedpoenget analysekapitlene skal vise er at miljøet ved musikkverkstedet forholder seg til 
alkoholprat på to forskjellige og identifiserbare måter. Hvordan de forholder seg til 
alkoholprat avhenger av hvilken sosialt fremforhandlet kontekst de befinner seg i. Disse 
kontekstene vil bli systematisert inn i to forskjellige rammer, inspirert av Goffmans 
rammebegrep. 
Dette første analysekapittelet beskriver noen av mekanismene i den offentlige sfæren ved 
musikkverkstedet. Delkapittel 5.1 vil gjennom å beskrive mer generell samhandling ved 
musikkverkstedet gi et bakteppe for de påfølgende funnene, blant annet ved vise hvordan 
facework skaper grunnlaget for sosiale forhold. Delkapittel 5.2 vil deretter vise de 
grunnleggende trekkene av rockeverksted-rammen. Denne redegjøringen vil fokusere på 
hvordan miljøet forholder seg til positiv alkoholprat i offentlighet, samt mellom personer 
som ikke enda har definert hverandre som "kompis". Det siste delkapittelet vil belyse de 
mest sannsynlige bakgrunnene for rockeverksted-rammens eksistens. 

5.1 Generell samhandling: "Ellers er det løst og fast, 
egentlig..." 

Kommunikasjon er en nødvendighet for avtaler om hva man skal gjøre, og diskusjoner om 
hva man skal mene. Retningen og innholdet av kommunikasjonen vil fremforhandles av 
personene som er tilstede.  
Samtidig vil man i de fleste tenkelige situasjoner gå inn med antagelser om hva man vil møte 
av normer og ytringer. Antagelsene er basert på de samhandlendes erfaringer. Siden alle liv 
er forskjellige, vil også antagelsene være varierte. Resultatet er at aktørene må diskutere seg 
frem til og mellom rammer som skal gjelde for samhandlingen. Rammene bestemmer både 
hvilke roller vi kan velge, og hvilke typer atferd og utsagn som er sosialt aksepterte 
(Goffman 1986, s. 22-37).  
Antagelsene og forhandlingen vil påvirkes både av generaliserbare normer fra stor- og 
lokalkulturen(e) man tilhører, og fra eventuelle relevante erfaringer man har gjort i mer 
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sosialt begrensede situasjoner. Gjennom å skape populære fritidstilbud for unge, får 
kommunene slik en mulighet til å påvirke ungdommers fritid, og til dels deres meninger og 
forhold til rusmidler. 
For å forstå analysen av de sosiale mekanismene knyttet til alkoholprat, er det nødvendig å 
vite hvordan medlemmenes generelle samhandling er. Denne samhandlingen er fundamentet 
for alle vennskapene og bekjentskapene som eksisterer ved musikkverkstedet. Det er også 
her følelsen av et "oss" skapes, og dermed behovet for å definere hvilke typer samhandling 
som vil være sosialt akseptert. Den generelle samhandlingen er altså rammeverket der blant 
annet mer alkoholspesifikke normer festes til. 
Som vist av Dag Album i Innholdsløst Meningsfull Prat (1994) ønsker mennesker å gjøre 
ting i fellesskap (s. 94). Det å finne noe å samhandle rundt er en effektiv måte å skape en 
følelse av å være sammen om noe. Rammene for samhandlingen er en slags standard som 
skal leves opp til, som omtalt av Goffman i Frame Analysis (1986, s. 22). Samtaler om 
musikk ble gjennomgående nevnt i informantenes svar om hvilke tema de mente var typiske, 
og svært tilstedeværende i observasjonene gjort under feltarbeidet.  
Samtidig poengterer Album at innholdet i samtaler egentlig er underordnet selve det å ha en 
samtale. Hva man snakker om kan være et redskap, heller enn selve poenget med 
samhandlingen som, slik Album ser det, er samvær (1994, s. 95). En informant fortalte: 

Ø: Jeg vil anta at du som de fleste andre her er en del ute og prater i 
fellesområdene. Er det noen tema som er typiske å snakke om? 
I: Musikk. Det er veldig typisk. Ellers så er det løst og fast, egentlig. Alt 
mulig. Det hender man diskuterer litt mer alvorlige ting og. For det er jo et 
sted hvor man faktisk kan gjøre det, og kan prate med både yngre og eldre. 
Da kan man jo snakke med mange forskjellige plan. 

Ut fra Albums påstand er det sannsynlig at medlemmene kan snakke om tilnærmet "alt 
mulig". Det å finne et samtaletema der alle parter kan komme med innspill gjør det enkelt å 
skape en følelse av fellesskap og samvær. Gjennom å akseptere en viss bredde av meninger 
og kunnskapsnivåer, skapes en følelse av inkludering og aksept. Samtidig vil de nevnte 
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følelsene bero på at enkelte typer aggressive eller diskriminerende ytringer og handlinger 
begrenses. 
Musikkverkstedet ble av flere av informantene betegnet som et sted man kunne gå når man 
kjedet seg, slet med en tanke, et problem eller var nedfor. Musikkverkstedet er samtidig først 
og fremst et sted man går til for hyggens skyld – et sted for hyggelige fritidssysler. Dette 
gjenspeilet seg i hvor mye tid enkelte av informantene tilbragte i lokalene. I intervjuet med 
to av de yngre informantene spurte jeg om musikkverkstedet hadde en sentral plass i livene 
deres. En av dem svarte slik: 

Ja, absolutt! Det har på sett og vis blitt et slags andre hjem. Hvis du kjeder 
deg eller noe, kan du dra og snakke litt med [daglig leder], og så møter du 
folk du kjenner. Det har vært veldig ålreit.  

Rollen stedet har som "et andre hjem" kommer av at medlemmene ofte får nære forhold til 
de andre medlemmene og de ansatte, gjerne på tvers av alderssegmenter. Grunnet den 
gjensidige respekten, tilliten og nærheten medlemmene imellom, gir miljøet for mange en 
følelse av trygghet og varme.  
I en utdyping av hva som ble ment med å kunne snakke om "alt mulig", sa en informant at 
det med unntak av musikk var få fastlagte tema som ble snakket om i fellesområdene. Slik 
informanten (og kameraten han ble intervjuet med) oppfattet det, var temaene som kom opp 
noe som ble påvirket av hvem man snakket med: 

Ø: Men, når dere sitter her nede og snakker, er det noen typiske tema som 
pleier å dukke opp? 
2: Nei, det… [sitter og nøler, avbrytes av 1] 
1: Nei, det er ikke det. Det er jo slik at man møter kompisene sine, og så… I 
vårt tilfelle går jo vi i klasse sammen, så… 

Vi ser allerede her konturene av mekanismer som er relevante i både rockeverksted- og 
kompis-rammen. Hvem man snakker med påvirker hva samtalen handler om. Ansiktene de 
samhandlende gir seg selv og andre vil altså påvirke hva samtalen kan handle om. Samtidig 
vil relasjonen mellom de to påvirke innrammingen av samhandlingen.  
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De to informantene gikk på musikklinjen ved en av de lokale videregående skolene. Musikk 
var dermed en sentral del av hverdagen deres, både på skolen og som fritidsaktivitet 
gjennom tilhørigheten til musikkverkstedet. Dette ga dem også god kompetanse i samtaler 
om musikk, som gjorde musikk til et naturlig samtaletema. I tillegg var de venner, en 
relasjon som gir dem innsikt i deler av den andres liv. 
Kompetanse – både i rent faktisk og "sosialt fremstilt" form – er en viktig del av facework. 
En typisk positivt oppfattet måte å fremstille den andre, er å tildele den et ansikt som 
kompetent i det man snakker om, og/eller som kompetent i den sosiale konteksten. Dette 
handler om å vise at personen hører til i situasjonen, og fremstille den som et respektert, 
vitende menneske. Gjennom gjensidig respekt og forventede eller bedre tildelte ansikter 
skapes en situasjon som føles behagelig for alle parter (Goffman 2008, s. 19). Mange av 
ytringene kan også være en melding om at man selv skal oppfattet som et respektabelt 
menneske. Mulige vinklinger kan være å tydelig vise at man akter å følge normene for 
situasjonen, eller ved å vise til trekk som i situasjonen vil fremstå som ettertraktede eller 
"gode" (Album 1994, s. 89). 
Samtidig er det svært få samtaler mellom venner som nødvendigvis holder en "skjematisk", 
"klinisk ren" stil. Samhandling – og kanskje særlig mellom venner – kan ofte "leke" med 
ulike definisjoner av situasjoner. I sammenheng med svaret sitert over, fortalte de to 
informantene om en samtaleform som også nevnes av Goffman (1986, s. 40-49): 

Ø: Så det blir mye av det samme dere snakker om til vanlig? Litt 
utstyrsdiskusjon, og musikk og sånn… 
1: Jo, det hender jo det! Det går også mye i musikkrangler og slikt. [Alle ler.] 
Ja, du vet! 
2: Ja, det er mye slikt. Det er av og til at vi har hatt ganske høylytte krangler, 
men det er jo ikke alvorlig i den grad at vi er sure på hverandre etterpå. Det 
er veldig gøy! 

At guttene likevel hadde "krangler" er et eksempel på det Goffman kaller keying. Gjennom 
metakommunikasjon kan guttene fortelle hverandre at en sosial situasjon skal tolkes 
annerledes enn den "typiske" rammetolkningen. Eventuell aggresjon og uenighet vil 
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gjennom den nye fremforhandlede rammen bli sett på som en fleip. Denne typen keying kan 
minne mye om høylytt vennskapelig "kjegling" mellom venner som er supportere av 
konkurrerende fotballag (Goffman 1986, s. 40-46).  
Som eksempel på et "krangletema" skjøt jeg inn "Mike Portnoy eller Mike Mangini – hvem 
er best?", en tematikk de to kjente seg igjen i. "Krangelen" ville her handlet om hvorvidt den 
forrige eller daværende trommeslageren i bandet Dream Theater var best. Det å snakke 
høylytt (men godlynt) om hvilke stjerner som har den høyeste tekniske dyktigheten, hvilke 
utstyrsmerker som har høyest kvalitet og lignende, er en form for lek med egen og andres 
kompetanse. Gjennom leken får begge vist sin egen kompetanse, og vist interessen både for 
temaet og samtalen med den andre. Samtidig gjør "avtalen" om at "aggresjonen" ikke er reell 
at samhandlingsordenen holdes stabil. Keying er også svært viktig i fenomener som 
sarkasme. Uten de rette "forståelsesnøklene" er det vanskelig å forstå fleipen, med den følge 
at sosiale situasjoner plutselig kan føles svært ubehagelige. 
Disse samtaleaspektene danner mye av grunnlaget for gjentatt sosial kontakt. Gjennom tone, 
kroppsspråk og hvordan vi konstituerer hverandres identiteter, kommuniseres også 
muligheten for å fortsette praten (Album 1994). Ved å klart vise at man setter pris på den 
andres nærvær, får man også den andre til å føle seg vel, og samtidig potensialet for senere 
relasjoner. 
En av disse formene for relasjoner er vennskap, som også er av høy relevans i analyse av 
begge rammer. Som vist av Lim og Bowers kan et vennskap føre til en sterk følelse av 
solidaritet. En konsekvens av solidaritetsfølelsene et vennskap gir, er at aktører ofte utøver 
større omtanke og medlidenhet i sine sanksjoner mot venners, sammenlignet med sanksjoner 
mot personer de har makt over eller et nøytralt forhold til (Lim og Bowers 1991, s. 14-18). 
Dette kan antagelig føre til at man i mindre grad vil bruke strenge sanksjoner mot ens venner 
i de sentrale delene av miljøet ved musikkverkstedet. Samtidig vil kapittel 6 vise at 
lojaliteten til personer man står nær også er en viktig faktor innenfor kompis-rammen. 
Facework fungerer derfor i "begge ender" av samspillet mellom rammene. 
En åpenbar prosess i facework er den aktive byggingen av ansikter, i form av å direkte eller 
implisitt beskrive "hvem man er". Samtidig er det i de fleste situasjoner viktig å unngå 
enkelte tematikker og beskrivelser av en selv eller andre. Disse unngåelsene gjøres for å 
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opprettholde samhandlingsordenen i situasjonen. Gjennom å vise respekt for den andres 
ansikt, unngås ytringer som får den andre til å føle seg nervøs eller utilpass (Goffman 2008, 
s. 15-18). Dette sørger for en stabilitet i ritualet. 
Denne prosessen var blant annet mulig å se i hvordan medlemmene forholdt seg til 
hverandre i backstageområdet under konserter. Merk at dette området i goffmansk betydning 
fortsatt er en sosial frontstage, fordi bandene sjelden er alene i rommet, og i tillegg ikke er 
like godt kjent med alle. De to musikklinjeelevene fortalte følgende: 

1: Nei, folk sitter jo og gjør seg klar til at de skal på scenen. Jeg vet ikke… 
Jeg tenker egentlig ikke spesielt over hva som snakkes om. 
2: Nei, det er vel litt mer slik at mange folk møter hverandre, for det er mange 
band som spiller her, og så er det alltid et par band som ikke har vært her før, 
og ikke kjenner alle. Så det er mye mer sånn "jeg kommer derfra, og spiller 
med dem", mye miksing og triksing, og man viser frem utstyret sitt og slikt. 
Ø: Ja, utstyrsfleksing er en gammel tradisjon! [Alle ler.]  
2: Ja, det er veldig mye av det også, faktisk. Men det er ikke så mange 
diskusjoner og krangler hvor man kan være litt tøffe med hverandre, det er 
mer slik at man er hyggelig og… Så skal man jo opp på scenen, og er litt 
nervøs, så det gjelder å være hyggelig. 

Denne sensitiviteten og omtanken er noe de fleste nok vil kjenne igjen i sine egne liv, 
kanskje særlig fra sosiale situasjoner der man føler seg nervøs. Det å forsterke andres følelse 
av nervøsitet vil gjøre den sosiale situasjonen ustabil. I verste fall vil nervøsitetsforsterkende 
oppførsel føre til at samhandlingen bryter fullstendig sammen. Meldinger av respekt for 
andre og normene i en kontekst kan derfor ofte være ekstra tydelige i situasjoner som er 
kjent for å gjøre folk nervøse.. 
I tillegg til å være et tema å samles rundt, kan "utstyrsfleksing" også brukes i selve 
danningen av ansikt. For musikere kan utstyret man eier forstås som identitetsmarkører i en 
subkulturell kontekst, på samme måte som band og verdier fungerer blant straightedgerne i 
artikkelen "How Edge Are You?" (2005). Det å eie spesifikke merker av instrumenter, 
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forsterkere og lignende, kan brukes for å vise tilknytting til eller individualitet innenfor selve 
sjangeren. Mange ser blant annet kombinasjonen av en Marshall-forsterker og en Gibson Les 
Paul som selve oppsummeringen av "rocke-lyden". De to merkene er også viktige innenfor 
enkelte segmenter av heavy metal-miljøene. Eierskap av disse kan slik gi en viss kredibilitet 
når man sitter i et backstageområde.  
Eksempler på denne "utstyrsidentiteten" ses i Geoffrey M. Currans artikkel "Swinging Hard" 
to "Rocking Out": Classification of Style and the Creation of Identity in the World of 
Drumming (1996). Artikkelen viser hvordan trommeslagere forventes å bruke spesifikke 
typer trommer og trommesett, avhengig av hvilken stilart de spiller (s. 48-52). 
Forventningene betyr ikke nødvendigvis at trommeslagerne ikke kunne brukt et annet sett – 
et stort trommesett kan like gjerne brukes til tradisjonell jazz som progressiv dødsmetall. 
Likevel er oppsettet av trommer en del av en høyst reell forventet "utstyrsidentitet", hvor det 
å bryte "utstyrsnormene" kan få uheldige konsekvenser, som å ikke bli tatt inn i et band man 
prøvespiller for (s.49). Feil utstyr blir slik feil ansikt, med den følge at personene man 
samhandler med avviser deg. 
På den annen side kan musikere gjennom å bruke utstyr som ses på som atypisk også bygge 
andre former for kredibilitet, eventuelt individualitet. En Fender Stratocaster eller Fender 
Super Reverb (en gitar og en forsterker) passer i liten grad inn i ekstremmetall-imaget, men 
kan også gi kredibilitet blant personer som liker musikere som "gir litt faen". Enkelte lokale 
utstyrsnormer i en subkultur kan også virke merkelige for de internasjonale delene av 
kulturen. Deler av det svenske dødsmetallmiljøet hadde for eksempel på tidlig 90-tall lyden 
av en Boss Heavy Metal HM-2 inn i en Peavey Bandit som en "referanse" for hva som var 
optimal lyd. For metallmiljøet i andre deler av verden ville denne kombinasjonen av pedal 
og forsterker ansett å være mer egnet for nybegynnere. 
Identitet og hvem man var, viste seg som for alle andre å være viktig for informantene. 
Intervjuene ga et inntrykk av at musikkverkstedet til dels hadde blitt en fasett av hvem de 
identifiserte seg som. For dem var det å dra dit et av de sentrale ukentlige, og for noen et av 
de daglige gjøremålene. I tillegg kom det ofte beretninger om hvordan tilhørigheten hadde 
påvirket hvem de var blitt som personer. 
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To av studiens yngre informanter, begge ferske elever på musikklinjen, svarte følgende på et 
spørsmål om stedet var en sentral del av livene deres: 

1: Ja, det vil jeg si. [Informant 2 lager enighetslyd.] Det var det som fikk meg 
til å ikke bare klunke bitte litt på bassen der hjemme, men heller faktisk møte 
flere folk, og begynne å gjøre mer, og i stor grad det å begynne seriøst med 
musikk.  
2: Ja, og så har man det at man kan være her så mye man vil, utenfor 
instruksjon og slikt. Hvis man har det litt kjipt hjemme, så kan man stikke hit, 
og finne folk som vil snakke med deg. [Informant 1: jaja!] Det er helt unikt 
egentlig. 

Informantene mente også at musikkverkstedet – i hvert fall til en viss grad – hadde hatt en 
påvirkning på hvem de tilbrakte tid med og hadde som venner: 

1: Med tanke på at vi begge går på musikklinja, så henger vi jo mye med 
musikkfolk. Og jeg ville nok ikke søkt på musikklinja dersom jeg ikke hadde 
blitt medlem av rockeverkstedet. 
2: Nei, samme her. Jeg skiftet jo mye stil, begynte å henge med andre folk, 
eller, kanskje ikke andre, men flere folk. At jeg også begynte å være mye her. 
Det var jo ikke slik at jeg droppet å være med de andre vennene mine. Jeg 
møtte folk her, og begynte å drive mer med musikk. 

Musikklinjeelever var imidlertid bare et lite segment av miljøet. Blant medlemmene er det 
vel så vanlig å gå på studieforberedende eller yrkesfaglige skoleprogram. Det å koble 
musikkverkstedet og musikken man lyttet til var for de fleste et gjennomgående trekk, 
innenfor alle trinn og skoleretning.  Mange fortalte også at de ble mer sosiale, fikk mer 
selvtillit, og at man ble mer sosialt kompetent etter å ha vært medlem i en viss periode. Slike 
endringer vil trolig være naturlige følger av det å delta i et inkluderende miljø, kanskje særlig 
miljøer som er sentrert rundt aktiviteter som musikkutøvelse i band. Selve utøvelsen gir en 
følelse av mestring, og gjennom å delta i miljøet møter man personer man deler interesser 
med, hvorpå vennskap skapes. 
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Det å møte noen man har interesser til felles med kan også være en viktig del av 
ungdomsklubbenes rusforebyggende funksjon. Ungdomsklubben er en sosial institusjon der 
ungdommer samles rundt for utøve ulike aktiviteter. Det å kunne spesifisere hva som tillates 
innenfor veggene gjennom regler gir kommunene en mulighet til å forme deler av 
medlemmenes fritid. Især kan det å skape aktiviteter som virker mer fristende enn å drikke 
med venner være noe som virker forebyggende. 
En sentral forutsetning for at regelverket kommunen legger til grunn skal følges, er at miljøet 
selv internaliserer og viderefører reglene i sitt offisielle rammeverk. De eldste informantene 
reflekterte også en del rundt dette på eget initiativ. I det første intervjuet jeg utførte var mitt 
første spørsmål om hvilken rolle musikkverkstedet hadde spilt i livet hans. Informanten 
begynte allerede her å sirkle seg inn på en tematikk han ønsket å ta opp: 

Nei, det er jo… Du møter folk med felles interesser, da. Enkelt og greit. Også 
er det jo litt det at det er hyggelig å gjøre noe for ungdommen, da. Jeg har jo 
sjøl vært ungdom, og jeg vet jo hva det innebærer. Det lønner seg å ha et sted 
å værra, for å si det sånn. 

Poenget om at det "lønner seg å ha et sted å være" ble gjentatt flere ganger i løpet av 
intervjuet. Enkelte av gangene viste informanten ganske tydelig at han hadde en 
bakenforliggende mening bak utsagnet.  
På spørsmål om hva han mente, fortalte informanten at han forut for perioden som medlem 
hadde hatt mange betydelig eldre venner: 

Ø: Hvem var de eldre vennene? 
I: Dårlige venner, for å si det mildt. Det var mer spennende fordi de var 
eldre. I hvert fall i starten, på ungdomsskolen, så var det det. Det var det 
beryktede rånermiljøet. 
Ø: Så med andre ord ikke akkurat de typiske folka her på rockeverkstedet? 
I: Nei! Og da jeg kom hit, og fikk litt mer ålreite venner, så ble det en helt 
annen drikkekultur også, faktisk.  For der [i rånermiljøet] var det jo full pupp 
og hjemmebrent, og det styret der. Hvor det å være drita full, og skyte 
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raketter på hverandre på nyttårsaften var fett, til å bli mer at man møtes, tar 
noen øl og har det hyggelig. 

Informanten viste med dette hvordan han ønsket å bli oppfattet, både av meg og av miljøet. 
For informanten var det viktig å vise skillet mellom hvem han hadde vært og hvem han var 
ved daværende tidspunkt. Dette skillet er en form for facework. Det informanten ønsker å 
oppnå er en tydelig markering av et ansikt som er sosialt akseptabelt i miljøet, i dette tilfellet 
en person med et nøkternt forhold til alkohol. For å gi linjen ekstra kraft, settes ansiktet han 
nå ønsker opp mot hvordan han tidligere pleide å være.  
Facework utøves for ordens skyld også av begge parter i dette intervjuet, så vel som i alle 
sosiale situasjoner. Det å rette fokus på at informanten utøver facework er her ikke en 
"avsløring" av at han forsøker å "lure" forskeren. Både forsker og informant bedriver alltid 
kontinuerlig facework overfor hverandre. Påpekningen er kun for å vise nettopp det at vi 
begge var avhengige både av den andres reaksjoner og vår egen selvfølelse for at 
intervjusituasjonen skulle kunne fortsette. 
Facework av denne typen skjer fra tid til annen når medlemmene samhandler. Denne delen 
av samhandlingsritualene er således med på å skape sosiale forventninger i miljøet, som gjør 
distanseringer fra alkohol og overstadig beruselse til en av faktorene som skaper 
rockeverksted-rammen. Som vist senere på side 64, definerte en gruppe på fire jenter seg til 
dels ut fra hvem de "ikke" var. I store deler av dette gruppeintervjuet var en sentral del av 
ansiktet de brukte overfor meg at miljøet de tilhørte var "noe annet" enn miljøene hvor det 
forekommer mye drikking. Noe som gjorde dette spesielt interessant, var at flere av dem 
allerede hadde debutert med alkohol, og andre steder fortalte om situasjoner der de hadde 
drukket sammen eller med andre. 
Men hvor kommer denne trangen til å distansere seg fra alkoholbruk? Hva er det som gjør at 
den eldre informanten både forandret innholdet av fritiden sin? Det er her rockeverksted-
rammen kan gjøres tydelig. 
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5.2 Rockeverksted-rammen: "Men de prater liksom aldri 
om…"  

For å forstå hvordan rockeverksted-rammen fungerer i praksis, må man være oppmerksom 
på at både den og kompis-rammen er idealtyper. Samhandlingssituasjoner er sjelden så 
oversiktlige og definerbare som man analytisk fremstiller dem. Rammer inneholder 
grunnleggende normer, men kan samtidig påvirkes eller byttes ut gjennom forhandlinger 
som skjer i situasjonen. 
I en faktisk samhandlingssituasjon vil også mekanismer fra facework være i spill. I mange 
tilfeller vil derfor enkelte (f. eks. leder) gis større myndighet til å bestemme hvilke ansikter 
som skal være tillatt i samhandlingen, om normer har blitt brutt, hvor store sanksjoner man 
skal bruke og så videre. I tillegg vil ofte solidaritetsfølelser påvirke hvor strengt man 
sanksjonerer ved normbrudd (Lim og Bowers 1991, s. 442-443). 
Den endelige forståelsen av rockeverksted-rammens innhold er denne: i rockeverksted-
rammen vil enhver form for positiv alkoholprat eller merkbar ruspåvirkning (med koffein, 
sukker og til en viss grad nikotin som unntak) føre til en negativ sosial sanksjon. 
Dette betyr ikke at positiv alkoholprat (eller ruspåvirkning) alltid fører til strenge eller 
tydelige sanksjoner. I spekteret av sanksjoner kan miljøet ta i bruk alt fra nonverbale 
meldinger av ubehag til sanksjoner og bekymringsmeldinger som kulminerer i formelle 
utestengelser. 
De dagligdagse situasjonene bar likevel et preg av å ha lite eller ingen positiv alkoholprat. 
En av de eldste informantene stilte seg undrende til hvor sjelden miljøet snakket om drikking 
eller alkohol. Tendensen ble andre steder i intervjuet kontrastert mot hvordan han mente 
miljøet hadde vært i perioden da han var på samme alder: 

De ungdommene som er her nå – jeg har mange av dem på Facebook, og ser 
deres vanlige private liv, som de har med sine venner og alt mulig sånn. Det 
er ikke noen fyllebilder eller noe som helst sånn – og det sier jeg ikke for å 
forsvare dem, det er noe jeg legger merke til.  
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Jeg vet ikke hva de prater om jeg, men, ca. halvparten sitter jo for det meste 
på artig.no og viser noe derfra, eller så chatter de om et eller annet teit. 
Sånne typiske ungdomsting. Sånn "Arja hadde så stygg kjole!", du vet 
hvordan det er på skolen, man kan ikke ha like kjole som en annen. Og alle 
gutta setter på en metall-låt og bare "ååååh, sjekk han, han er helt drøy!" og 
[etterligner raskt gitarspill med stemmen]. Så det er mye av det som går 
igjen. Og noen små practical jokes og slikt.  
Men de prater liksom aldri om "ååååh, jeg var så drita i hælja, å fy faen! 
Ååå, ja, hva skal du til hælja, a? Skal du være med opp til Håkon, vi skal 
drekke oss driiiitings, lissom!" Det er ingenting av det. 

Sitatet over kan gi en viss følelse av å inneholde "typiske" samtaletema blant ungdommer. I 
forrige delkapittel poengterte en informant også at man kunne snakke om "alt mulig" på 
musikkverkstedet. Dette viste seg å stemme forholdsvis godt, med ett tematisk område som 
et viktig unntak: medlemmene la sterke begrensninger på hvordan og i hvilke situasjoner 
positiv alkoholprat kunne skje. I sammenheng med prosjektet for oppgaven ble jeg også 
venner med enkelte av informantene på ulike nettsamfunn. Jeg har ikke studert de ulike 
profilene deres på noen systematisk måte, men inntrykket informanten legger frem kan være 
veldig riktig. Positiv alkoholprat kan derfor være en mindre fremtredende del av hvordan de 
unge profilerer seg enn generasjonen før dem. 
I likhet med de fleste andre samfunnsvitenskapelige kategoriseringer, er de forskjellige 
alkoholpratskategoriene beregnet å være analytiske verktøy heller enn klare "samtaletyper". 
Det er teknisk sett mulig å finne fragmenter av samtlige fem kategorier i en gitt samtale. 
Samtidig vil dette delkapittelet argumentere for at kun noen av dem vil forekomme ofte i 
offentlige frontstage-kontekster.  
I rammen dette delkapittelet tar for seg var særlig kategori 1-3 (prat om fester/byturer, 
avtaler om å drikke sammen og preferansediskusjoner) i liten grad sosialt aksepterte. 
Problematiserende måter å forholde seg til alkohol som tema var derimot tillatt. Rammen ga 
altså ulike normative statuser, verdier og innholdsstyringer på de ulike 
alkoholpratskategoriene. 
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I feltarbeidet observerte jeg sjelden eller aldri positivt ladde diskusjoner om drikking, festing 
eller rus i miljøets offentlige kontekster. I notatene finnes faktisk bare ett tilfelle der man kan 
se et snev av positiv verdilegging knyttet til rus: to medlemmer diskuterte smertestillende de 
hadde fått i etterkant av blindtarmsoperasjoner. Diskusjonen kulminerte i en 
problematisering av pillene de hadde fått, "fordi de føltes litt for gode".  
Fraværet av positivt ladd alkoholprat var også ofte gjeldende etter leder hadde reist hjem, i 
situasjoner der de som oppholdt seg i første etasje var medlemmene og en ansvarsperson 
som kunne låse rommet etter de dro. 
Med dette menes likevel ikke at jeg aldri hørte snakk om alkohol i det store 
oppholdsrommet. Både alkohol og rus ble av og til trukket frem i et problematiserende lys. 
Det å deklarere en avstand til "de som drikker", "de som drikker mye/ofte" skjedde også fra 
tid til annen. Rockeverksted-rammen tillot slik begrenset negativ alkoholprat.  
Som neste kapittel vil gjøre rede for, møtte jeg også på noen få situasjoner som i 
utgangspunktet "ikke føltes relevante" for studien. Disse situasjonene føltes "forskjellige" fra 
en typisk rockeverkstedkontekst. Denne "følelsen av forskjell" kom vanligvis av at jeg var 
med personer jeg kjente fra andre sosiale sammenhenger, eller som del en situasjon der vi 
diskuterte musikkverkstedet ut fra tematikkene jeg tok opp i studien. Konsekvensen var at 
jeg selv brukte mange av mekanismene som vil gjøres rede for i kapittel 6.  
Det tok derfor en god stund før spørsmålet dukket opp: Snakket virkelig miljøet aldri positivt 
om alkohol? Svaret var at jo, det skjedde, men kun dersom deltakerne i en situasjon 
forhandlet seg inn rammen beskrevet i neste kapittel.  
I de offentlige kontekstene var rockeverksted-rammen rådende. Rammen tilførte 
samhandlingssituasjonene et grunnleggende normsett, men også hierarkier for 
"bestemmelsesrett". Disse hierarkiene bestemmer hvem som har mest rett til å avgjøre 
hvordan og i hvor stor grad spesifikke normer skal brukes. Dette hierarkiet tegner til dels 
også opp hvem som er den rettmessige giveren av negative sanksjoner i samhandlingen. 
En kveld jeg tilbragte på leders kontor gir gode eksempler på hvordan disse mekanismene 
(og hierarkiet) fungerer. Det som beskrives skjedde en stund etter feltarbeidet, og begynte 
med en diskusjon av tematikkene som tas opp her i de to analysekapitlene. Deltakende i de 
ulike samtalene og situasjonene var leder og meg gjennom hele kvelden, to voksne personer 
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tilknyttet musikkverkstedet og kommunens kulturliv i litt kortere perioder, og noen korte 
perioder med andre av musikkverkstedets myndige medlemmer.  
I samtalen "vår" (som ble holdt gående mellom andre samtaler og gjøremål), diskuterte 
leder, de to andre og jeg hvordan vi som voksne forholdt oss til alkohol, samt hva alkohol 
kunne gjøre for sosiale og kulturelle sammenhenger. I disse periodene var vi definert inn i en 
form for kompis-ramme. Fordi vi kjente hverandre, og derfor "visste hvor vi hadde 
hverandre", var det sosialt akseptert å bedrive positiv alkoholprat. Samtidig ble temaet satt 
på vent dersom yngre medlemmer gikk forbi, samt når yngre medlemmer kom inn på 
kontoret med spørsmål, beskjeder eller for å være der. 
Pausene i "vår" alkoholprat ble gjort på grunnlag av ulike nonverbale og verbale 
kommunikasjonsformer. Gjennom det å forstå rockeverksted-rammen, forhandlet vi oss 
automatisk frem til å avstå fra positiv alkoholprat når medlemmer kom inn. Samtidig endte 
vi tidvis også opp med å diskutere alkohol på en problematiserende måte med medlemmene. 
Dette skjedde dels for å forklare hvorfor jeg var der, og dels fordi også de problematiserende 
aspektene var noe vi alle var interesserte i. Metakommunikasjonen som førte til disse 
endringene i hva samtalen dreiet seg om er en form for keying.  
Senere den kvelden kom et annet tidligere medlem inn på kontoret. Alle tilstede kjente til en 
viss grad til hvem han var. Vedkommende har hatt et problematisk forhold til alkohol og 
enkelte ulovlige rusmidler. Han var åpenbart beruset, ut fra oppførsel og opplysninger fra en 
tredjepart på både alkohol og amfetamin.  
Dette utløste to reaksjoner som ved første øyekast kan virke merkelige, men som i 
situasjonen føltes som en naturlig ny-forhandling av hvordan den skulle rammes inn. 
Alkoholprat (også negative former) ble lagt fullstendig bort, og en tydelig rockeverksted-
ramme ble satt rundt situasjonen. Situasjonens normative rammer ble gjort "strengere". 
Leder ble gjennom sin tilstedeværelse (og makten i hennes posisjon) den av deltakerne som 
hadde størst legitim makt til å bestemme situasjonens videre forløp, samt eventuelle 
sanksjoner. Heller enn momentat å be den berusede personen forlate lokalet, ignorerte 
lederen personens oppførsel og prøvde å trekke oppmerksomhet i andre retninger. Samtidig 
hintet hun nonverbalt til at han burde skjerpe seg. Gjennom mangelen på umiddelbare 
strenge sanksjoner fikk situasjonen lov til å forløpe seg videre. Da personen som hadde 
kommet inn etter hvert ble mer påtrengende og vanskelig å ignoreere, fikk han beskjed fra 
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leder om at han egentlig ikke hadde lov til å komme til musikkverkstedet i sin daværende 
tilstand, og at dette var noe han var fullt klar over. Begrunnelsen for at han likevel hadde 
blitt tillatt av leder å være der, var at alle tilstede var "gamle nok til å forstå greia". 
Underforstått i det å "forstå greia" var at vedkommende var full og muligens påvirket på noe 
annet. Tilstanden han var i ble eksplisitt og implisitt fremstilt som noe som kunne føles 
skremmende for yngre medlemmer. Han forsøkte først å benekte at yngre medlemmer ville 
legge merke til at han var beruset, påstander som gjentatte ganger ble avvist av leder. 
Deretter unnskyldte han seg, og gikk ut. 
Ordvekslingen viser både facework og rammeforhandling i musikkverkstedet. Lederens start 
av ordvekslingen forsøkte å vise for den berusede at han ikke egentlig var akseptert i noen 
form for situasjon på musikkverkstedet så lenge han var beruset, noe han ut fra leders og 
egne ytringer tydelig visste fra før. At han likevel hadde blitt akseptert, var for å 
opprettholde ansiktet hans. Leder forsøkte også å vise gjennom hennes nonverbale gester at 
den normbrytende trengte å endre oppførsel. Det å trekke oppmerksomheten i andre 
retninger var slik en gest tilsvarende en av Goffmans facework-mekanismer, der man snur 
seg mot noen for at de skal få mulighet til å sette på en maske (riktig ansikt) igjen.  Rammen 
eller hans tilstedeværelse ble slik litt omforhandlet eller "satt på pause", slik at 
samhandlingen kunne fortsette til han hadde gjenoppbygget en sosial verdighet.  
Nettopp dette var også noe leder la vekt på i en diskusjon i etterkant av hendelsen. Slik 
lederen så det, lå det stor verdi i det å la personer få muligheten til å endre eller gjøre opp for 
normbrytende atferd. Dette er sannsynligvis noe som også er med på å underbygge hennes 
maktlegitimitet i miljøet – muligens et slags omsorgsfullt og medlidende ansikt. Noe av 
bakgrunnen kan også hatt å gjøre med en grad av solidaritet med den normbrytende (Lim og 
Bowers 1991, s. 442-443). 
Samtidig var hans tilstand et brudd på rammen. Oppførselen hans var også lettere 
forstyrrende, i form av plutselig høylytt sang rett ved andre som forsøkte å diskutere noe. 
Linjen han selv la frem da han ble konfrontert var at de yngre ikke ville legge merke til det. 
Responsen fra leder (og oss andre gjennom kroppsspråk) fortalte ham at dette ikke stemte. 
Han prøvde først å opprettholde linjen, men vedkjente etter å ha tenkt seg om at det ikke 
fungerte. Da byttet han til ansiktet vi andre mente han skulle ha. Deretter forlot han 
situasjonen, for å unngå ytterligere konflikt (Goffman 2008, s. 15-23, 38-39). 
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Tydeligere systematisert skjedde dette:  

1. Tre voksne personer definerte seg gjennom legitimerende omstendigheter inn en egen 
ramme, separat fra den offentlige konteksten, som til en viss grad tillot positiv 
alkoholprat [rammeforhandling, keying].  

2. Dersom andre personer trådde inn i situasjonen, gikk de voksne øyeblikkelig tilbake 
til en offentlig ramme uten positiv alkoholprat [ny rammeforhandling, keying].  

3. På slutten av kvelden kom en beruset person, som gjennom sin tilstand ikke passet 
inn i rammen [feil ansikt, brudd med rammen].  

4. Personen ble nonverbalt (via mangelen på klare negative sanksjoner) gitt midlertidig 
tillatelse til å være der av leder, fordi alle rundt var myndige, og trolig en viss grad av 
solidaritet med ham og hans situasjon [nøkkelperson i subkulturen, 
rammeforhandling, kollektiv sannhet, bestemmelse fra høy posisjon i hierarkiet, 
nonverbal kommunikasjon om å endre ansikt, mild sanksjon med mulig bakgrunn i 
en følelse av solidaritet]. 

5. Gjennom sin oppførsel brøt likevel den berusede personen kraftig med rammen. Han 
ble derfor konfrontert [feil ansikt, korreksjonsprosessen, beskrivelse av sosialt 
akseptert ansikt, som likevel ikke passer inn i rammen]. 

6. Personen forsøkte først å benekte at han var så påvirket at andre kunne legge merke 
til det, men aksepterte til slutt at dette var feil [forsøk på nøytralisering, 
opprettholdelse av sanksjon, gjentatt melding av tildelt ansikt, aksept av tildelt 
ansikt]. 

7. Fordi at hans nye ansikt ikke passet inn rammen, forlot han musikkverkstedet 
[unngåelse av ytterligere konflikt]. 

Situasjonene viser to viktige poeng ved hvordan rammene brukes i miljøet. For det første vil 
en situasjon tildeles en ramme på grunnlag av hvordan den føles "riktig" å ramme inn for de 
samhandlende. En viktig mekanisme er her hvilken ramme miljøet forventer i en gitt 
situasjon. I offentlige sammenhenger vil alltid rockeverksted-rammen være det mest 
naturlige. Idet flere begynner å komme inn i rommet, fører endringen i kontekst til en 
naturlig overgang til rockeverksted-rammen, selv dersom alle tilstede er over 
myndighetsalder. 
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Samtidig er definisjonen av ramme en forhandling mellom de samhandlende. Forhandlingen 
gjøres på grunnlag av hvilke sosiale statuser man har overfor hverandre og miljøet. En 
person med høy sosial status i miljøet (leder eller et eldre, sentralt medlem) vil ha stor makt 
til å definere hvilken ramme situasjonen skal inn i, men også til å vise med keying at de 
andre kan se mellom fingrene på et i utgangspunktet tydelig brudd av normene. Leder er i 
praksis den eneste personen i miljøet som har noen absolutt eksklusjonsmyndighet. 
Posisjonen innebærer gjennom makt og synlighet at hun har et viktig ansikt i miljøet, at hun 
er en nøkkelperson i kulturen, som gjør det naturlig å se til henne i situasjonen beskrevet 
over. Leder har gjennom sin posisjon en naturlig autoritet til å si "dette snakker vi ikke om 
her". Dersom et eldre medlem med lang fartstid snakket om alkohol i nærheten av yngre 
medlemmer, ville en sannsynlig sanksjon heller vært at kroppsspråket hos de yngre ville vist 
at det føltes ubehagelig. 
Det bør også understrekes at det å tillate en beruset person å være tilstede ikke er en "typisk" 
samhandling ved musikkverkstedet. I de aller fleste samhandlingssituasjoner der 
rockeverksted-rammen brukes, vil en beruset persons tilstedeværelse føles unaturlig, noe 
som også i denne situasjonen var noe alle trolig følte. En annen, til dels "typisk" måte å 
forholde seg til berusede beskrives på side 67-68 i oppgaven.  
For miljøet ved musikkverkstedet var denne følelsen av "naturlighet" noe som påvirket hva 
man følte var akseptable samtaletema. På spørsmål om det hendte at miljøet snakket om 
drikking, byturer og lignende, svarte en informant som følger: 

I: …Nei, det er ikke så mye av det her. Det er ikke her man skryter av hvor 
mange jenter man var med, hvor mye øl man fikk i seg eller hvor mange shots 
man tok. 
Ø: [Humrer] Nettopp. Så drikking og slikt er på sett og vis et ikke-tema her? 
I: Ja. Men, det er ikke det at det er sånn! [overdrevet hysje-fjes, kraftig 
hysjing] 
Ø: Ja, for da hadde man kanskje snakket om det på pur faen? 
I: Ja, men det er ikke her det kommer. For det er jo et veldig rusfritt sted. Det 
bare er ikke naturlig. 
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Rammen gjør at det føles upassende for medlemmene å snakke positivt om alkohol og 
drikking. Informanten viser til at stedet er rusfritt, som en begrunnelse av hvorfor alkohol 
ikke skal snakkes om. Dette poenget er viktig å merke seg: det er ikke slik at positiv 
alkoholprat unngås fordi de ikke drikker. De fleste av informantene mente at alkohol var en 
normal del av "ungdomsgreia", og de fleste av informantene hadde debutert med alkohol. 
Alkohol og drikking ble altså unngått som tematikker først og fremst fordi det ikke føltes 
naturlig i den offentlige musikkverkstedkonteksten. 
En ansatt eldre informant mente også at musikkverkstedet var et område der man unngikk å 
snakke om alkohol. I svaret trakk han på erfaringer fra sin egen ungdomstid: 

Ø: Hvordan var tiden da du var yngre? 
I: Hvordan alkoholbruken var da? Joda… Vi drakk jo. Alle mann. 
Ø: Men tror du de som er på rockeverkstedet nå drikker like mye? Tror du det 
har skjedd noen stor endring? 
I: Nei, altså… Som sagt – det snakkes stille i gangene. Det tror jeg. For det 
gjorde vi på den tiden også. Det var ikke noe vi nevnte i det hele tatt, i hvert 
fall ikke for noen voksne personer. For det å bli tatt for de greiene der, det 
var uaktuelt. I hvert fall under ungdomsskoletiden. 

Sitater fra yngre medlemmer vil i neste kapittel bekrefte at positiv alkoholprat forekom 
mellom jevnaldrende, men at det ble unngått i offentlige kontekster og i nærheten av voksne 
personer i miljøet. Samtidig var følelsen av at slikt ikke passet seg en tilnærmet absolutt 
norm i miljøet, spesielt i kontekster som ble oppfattet som "musikkverkstedet", heller enn 
"kameratgjengen". Normen var altså en del av en ramme for miljøet ved musikkverkstedet. 
Men hvordan læres normen dersom miljøet forsøker å unngå positiv alkoholprat?  
Særlig det å "ikke være blant dem som drikker mye" hadde lenge vært en beskrivelse brukt 
av medlemmene i miljøet. Beskrivelsen kunne også brukes i situasjoner der man fortalte at 
man tidvis drakk litt, som eksemplifisert i dette svaret fra noen unge jenter i miljøet: 
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Ø: Men… Dere som har drukket. Hvor ofte har dere drukket? 
I: Det er ikke ofte. Nå er ikke vi en del av det miljøet som fester ofte, for vi 
syns det er litt sånn… Ja, ubrukelig. Så vi finner heller på morsomme ting å 
gjøre istedenfor. [en av de andre bryter inn: "Men… Nyttårsaften?"] Ja, bare 
på de store tingene. Som nyttårsaften. Jeg drakk på konfirmasjonen min, men 
da fikk jeg ikke mye. 

Siden jentene var akkurat i aldersspennet for debutalderen for alkohol (Brunborg, Bye og 
Rossow 2014) kan det helt fint argumenteres for at jentene ikke enda hadde skapt en kompis-
ramme for seg selv der positiv alkoholprat ville tillates.  
Samtidig underbygges antagelsen om en slags generell "ikke drikke mye"-identifikasjon i 
miljøet av en eldre informants beretning om en endring i væremåte, gjengitt på side 54-55. 
Informanten forteller at medlemskapet ved musikkverkstedet ledet til en reduksjon av og 
endring i hvor ofte og hvordan han drakk. Også han mente at positiv alkoholprat ikke passet 
seg i miljøet. I samtalen som fulgte sitatet, fortalte informanten at unngåelsen for ham også 
hadde et rollemessig aspekt: 

Det gjør mye. Men det er, du… Begynner jo å bli såpass gammal, at man 
føler jo på en måte at man får litt forbilde-tendenser og. Man må jo vokte litt 
hva man sier, og hva man gjør. I hvert fall rundt de yngre. [Jeg ber ham 
presisere.] Nei, du har jo blant annet alkohol, sånne ting. Jeg går ikke rundt 
og forteller at jeg har vært sørpe drita i helga, til 15-16-åringer som går her. 
For det… Det passer seg ikke, rett og slett. Det er et rusfritt tilbud, og det 
ville bare være dust. 

Alle de eldre informantene viste trekk av denne oppfattelsen. Det var viktig for dem å være 
et forbilde, en oppbyggelig karakter i miljøet. De yngre skulle bringe videre viktige 
funksjoner og væremåter som de eldre på daværende tidspunkt tok seg av. Det er mulig at de 
eldre informantenes formaliserte oppgaver ga et ekstra behov for å føle seg som et godt 
forbilde. Selv om miljøet kan ha endret seg en del siden perioden 2001-2006, fant man på de 
tidligste allmøtene i min egen medlemsperiode ganske eksplisitte ytringer fra eldre 
medlemmer uten oppgaver, som gjennom ytringer om rus tydelig ønsket å gå foran som gode 
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forbilder. Det er derfor ikke utenkelig at ønsket var tilstede blant de fleste sentrale eldre 
medlemmer, uavhengig av om de hadde formaliserte oppgaver. 
Det å være blant medlemmene med lang fartstid kan også gi en viss "potens" i eventuelle 
korreksjoner man kommer med i samtaler. Demant og Järvinen (2006) viser hvordan 
gruppediskusjoner med unge etter hvert fører til at en eller flere av dem får en form for 
"dominans" over de andre deltakerne (s. 590, 594, 598).  
Forskjellene og likhetene mellom ungdommene i Demant og Järvinens artikkel og miljøet 
ved musikkverkstedet er interessante. De danske ungdommene skaper først et hierarki ut fra 
hvem som får til å feste og drikke mye, og etter hvert hvem som fester mye, men som likevel 
klarer å beholde kontrollen. Det å ikke feste mye ble ansett for å være lite attraktivt, og noe 
som vanligvis ga både lav status og lite mulighet til å styre samtalen i 
fokusgruppeintervjuene.  
Ved musikkverkstedet fikk medlemmene prestisje ved å fronte verdier som sto i nesten total 
motsetning til de danske ungdommene. I tillegg kom noe prestisje fra det å ha lang fartstid, 
være aktiv i miljøet og opptre på konserter. Mekanismene studiene beskriver er derfor like, 
men verdiene de bruker er relativt forskjellige.  
De "rus-moderate" ansiktene de eldre medlemmene brukte overfor miljøet virket også også å 
samsvare med eller intensiveres i de brukte overfor lederen av musikkverkstedet. Et av de 
mer interessante eksemplene på dette kommer fra en samtale på leders kontor, mellom leder, 
en av de eldste informantene og meg. Denne informanten hadde en status sammenlignbar 
med personene fra diskusjonen nevnt på side 58-59, men følte i motsetning til disse at 
alkohol ikke var et tema han ønsket å snakke om. Under samtalen fortalte informanten en 
historie om noe han hadde gjort for å "plage" en av de andre informantene i ren 
kjedsommelighet. På slutten av samtalen var det viktig for ham å understreke at alkohol ikke 
var en del av historien. 
Det å fortelle om et fravær av alkoholbruk virket ikke å være nødvendig per se, ettersom 
situasjonen ikke nødvendigvis trengte å medføre slikt. Samtidig var nettopp tydeliggjøringen 
noe informanten mente var viktig for at oppfattelsen av ham skulle bli riktig. Diskusjonen 
gikk som følger: 
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Ø: Var det du som kom med en historie inne hos [daglig leder] om noe du 
hadde gjort med enten [X] eller [Y], hvor du hadde puttet skjegg nedi 
rullingspakka eller noe slikt? 
1: Ja, det var [X] og meg, det. Det var meg som plaga [X], for å si det sånn.  
Ø: Men så vidt jeg kan huske, var du veldig klar på at det ikke hadde vært noe 
pils inne i bildet, og at det bare var et innfall som kom helt plutselig. Var det 
faktisk greia også, eller var det litt sånn…? 
1: Nei, det var litt sånn… Jeg vil ikke at [daglig leder] eller noen av de andre 
her skal ha inntrykk av at jeg drikker veldig mye. Enkelt og greit. Fordi, det 
passer seg ikke. Det har å gjøre med situasjonen. 
Ø: Men var det alkohol inne i bildet? 
1: Nei, det var ikke det! Det var bare to overtrøtte, arbeidsledige typer. 

Tydeliggjøringen hadde en ansiktsopprettholdende funksjon. Til tross for at informanten rent 
faktisk også hadde snakket om "2-3 pils og en biff" på lønningsdagen i den samme samtalen, 
var det viktig for ham å vise at han ikke drakk mye. Også dette var en del av hans bygging 
og opprettholding av ansikt, noe informanten selv knyttet til en slags stedskultur eller 
ramme: 

I: Det blir egentlig mer privat. Man snakker mer med hverandre om det. Det 
er noe som man toner litt ned når man kommer inn døra her. Det er i hvert 
fall slik jeg gjør det, jeg har alltid gjort det. Man vet jo at det er et alkoholfritt 
sted. Det har mye å gjøre med respekt for stedet, og at man skal være litt 
forbilde. Jeg vet jo at det er enkelte her som ikke gjør det, som er på min 
alder, som ikke toner det ned. Jeg for min del har lyst til å si noe, men… Det 
er ikke min sak…  
Men jeg syns det bare blir tullete… Akkurat de greiene der. Jeg er slik at jeg 
passer litt på hva jeg sier selv, til og med til [daglig leder], selv om jeg ikke 
ser på henne som…. Altså, det passer seg rett og slett ikke. Det blir liksom 
kræsj av kultur… 
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Ø: Situasjon, ramme…? 
I: Ja, nettopp! Jeg syns rett og slett at det blir litt feil tid og sted for å fortelle 
om hva jeg gjorde i helga. 

Informanten ønsket altså ikke å oppfattes som en person som drakk mye. En slik sosial 
identitet ville være noe som "ikke passer seg" i miljøet – et brudd på informantens ønskede 
ansikt. Et brudd på ansiktet kunne ført til en lavere følelse av respekt og anerkjennelse i 
miljøet, og således en endring i hvordan han ville kunne forholde seg til det. Han bekreftet 
også i intervjuet at han og den andre i historien var edru. Normene i rockeverksted-rammen 
var en viktig del av informantens ønsker om hvordan både leder og medlemmene i miljøet 
skulle oppfatte ham. Informantens tilleggsinformasjon var altså en komponent av linjen han 
brukte i fortellingen av historien, som aktivt skulle forhindre eventuelle tvil om eventuell 
alkoholpåvirkning. 
Det at alkoholbruk også var definert som upassende innenfor musikkverkstedets vegger, vil 
kanskje ikke være noen overraskelse. Et av feltarbeidets mest engasjerende funn viste også 
dette på en svært bokstavelig måte.  
Åpen Scene – musikkverkstedets månedlige konsert – ble arrangert fredag i en av de første 
ukene av feltarbeidet. Jeg tilbragte mesteparten av kvelden i områdene der folk samlet seg. 
Disse var utenfor selve scenerommet, i det store oppholdsrommet i første etasje, samt på 
plassen på utsiden av bygget. Min antagelse var at det var der alkoholprat mest sannsynlig 
ville kunne skje. I særlig grad anså jeg områdene ute for å være det mest plausible stedet for 
slike samtaler. 
Alkoholprat – både positiv og negativ – viste seg å ikke være lett å finne denne kvelden, i 
hvert fall så lenge jeg var der. Samtidig gjorde alkohol en mer fysisk opptreden, i form av tre 
jenter som tydelig hadde nådd en merkbar promille. Jentene hadde blitt stoppet ved 
inngangsdøren av et band de ønsket å se. De forsøkte iherdig å overtale bandet om å la dem 
få slippe inn, samt bevise at de ikke var "så fulle".  
Bandet plasserte jentene i en sofa rett på innsiden av inngangsdøren, for å så bruke de neste 
ti minuttene på å forklare dem hvorfor det var uaktuelt å slippe dem inn. Tross gjentatte 
protester fra jentene, endte situasjonen med at jentene dro tilbake til festen de kom fra, og at 
noen av guttene slik jeg forsto det skulle dra dit senere på kvelden. 
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I løpet av denne hendelsen var det kun ungdommer som befant seg i nærheten. Jeg sto da 
situasjonen startet ved inngangen på langsiden av bygget, mens gruppen som diskuterte sto 
ved inngangen på kortsiden. Det var følgelig svært få – om noen, annet enn meg – i nærheten 
som var eldre enn 18 eller 19 år. Jentene hadde en flørtende tone, og kunne muligens ha 
passert som edru dersom de skjerpet seg noe, og forsøkte å "forsvinne" litt i resten av 
tilskuerskaren.  
At bandet nektet å la dem slippe inn var derfor først og fremst at jentenes tilstand ikke passet 
seg innenfor rockeverksted-rammen. Dersom jentene hadde sluppet inn, er det ikke 
nødvendigvis sikkert at det ville påvirket bandets ansikt. Det var likevel viktig for bandet at 
stedets regelverk ble fulgt. Et brudd på dette ville antagelig føltes ukomfortabelt, fordi de 
visste at jentene ikke var edru. Musikkverkstedet skulle være rusfritt, uansett om rusen var 
umerkelig for andre. Rusfriheten var altså tilstedeværende både som regel og utøvd norm. 

5.3 Hvor kommer rockeverksted-rammen fra? 
Normer og regler er en viktig styrende mekanisme bak menneskers handlinger, begrunnet på 
følgende måte av Per-Olof Wikström (2014, s. 75-76): 

[…] humans are fundamentally rule-guided actors (not self interested actors) 
and […] their responses to motivators (temptation and provocation) are 
essentially an outcome of the interaction between their moral propensities 
and the moral norms of the settings (environments) in which they take part. 
People are crime prone to the extent that their personal morals encourage 
them to see an act of crime as an action alternative, and settings are 
criminogenic to the extent that their moral norms encourage the breaking of 
some rule(s) of law. Acts of crime are most likely to happen when crime-
prone people take part in criminogenic settings (environments). 

Normene og reglene manifesterte seg også i observerbare opptredener i miljøet rundt  
musikkverkstedet. Som tidligere nevnt var det å tydeliggjøre at man fulgte normene en viktig 
del av miljøets oppførsel overfor hverandre. Den ene informanten brukte normene (og 
forskjellene mellom tiden før og etter han ble medlem) aktivt i både utforming og 
opprettholdelse av hans identitet i miljøet. Disse unngåelsene fra positiv alkoholprat, og til 
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en viss grad de "identitetsskapende" distanseringene fra utagerende rusmiddelbruk (i den 
grad det i det hele tatt kunne bli et tema), virket å være forholdsvis gjennomgående tendenser 
i miljøet. Disse markørene kan slik sies å være med på å tegne opp et subkulturelt skille, 
mellom miljøet ved musikkverkstedet og andre ungdommer og unge i kommunen. 
Spørsmålet blir så hvor de mobiliserte normene (og rammene) kom fra, og hva det er som 
opprettholder dem i situasjoner der personer med stor sanksjonsmulighet har forlatt 
musikkverkstedet. En enkel løsning hadde vært å utelukkende peke til reglene kommunen 
har lagt på musikkverkstedet. Samtidig er normen om å avstå fullstendig fra positiv 
alkoholprat ikke eksplisitt nedfelt i dette regelverket. Lederen er riktignok alltid mildt 
sanksjonerende i situasjoner der positiv alkoholprat utøves, men medlemmene følger også 
normene når hun ikke er tilstede. Normene må altså være noe mer enn bare en regel nedfelt 
av kommunen. 
Dette passer godt overens med både Goffmans rammebegrep og Wikströms sitat over, i det 
at "setting" – kontekst – har vist seg å være viktig. Sosiale kontekster vil dels avhenge av de 
fysiske omstendighetene, og dels være fremforhandlet av personene som deltar i dem. Det at 
vi i tillegg til rockeverksted-rammen senere må ta for oss en kompis-ramme, bekrefter at 
omstendighetene rundt forhandlingen kan være forklarende på hvorfor unngåelsen av positiv 
alkoholprat skjer. Spørsmålet blir dermed hva de bakenforliggende omstendighetene er. 
Noe av det bakenforliggende i miljøet kan antagelig tilskrives facework, mer spesifikt 
facework over tid. Gjennom medlemmenes facework overfor hverandre, er det naturlig å anta 
at normene som ligger i den "offisielle" rockeverksted-rammen videreføres fra en generasjon 
til den neste. Dette er fordi normene, og således rammene må overføres fra et ledd. Fordi 
mange normer også beskriver hva som er "bra", er ikke negative sanksjoner den eneste 
mekanismen for læring av rammer. Gjennom det å over tid observere hvilke linjer og 
ansikter som gir status og positive tilbakemeldinger, er det mulig for nye medlemmer å gjøre 
antagelser om hvilke utsagn man bør unngå. 
Det mest åpenbare leddet for læring blir her de eldre medlemmene. Disse har lang fartstid i 
miljøet, som igjen gir et bedre grunnlag for å vite hvordan det fungerer. De nye/yngre 
medlemmene har på sin side kortere erfaring med og innsikt i normene. Gjennom ønsket om 
å tilhøre miljøet, er det naturlig at de ser til noen med viten, altså de eldre. Det å studere de 
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eldre medlemmenes reaksjoner og sanksjoner overfor hverandre og de yngre, tegnes det altså 
gradvis opp en forståelse av hva som er sosialt akseptert. 
I medlemsmassen er de eldste medlemmene antagelig også "synligere". Gjennom 
tilhørigheten til populære band og evnene de har opparbeidet seg på instrumentene sine, blir 
de synligere for medlemmene enn personer med kort fartstid. De eldre kan også ha blitt 
tildelt ulike offisielle roller i driften av musikkverkstedet. Dette kan gjøre dem til "deler av 
institusjonen" for de yngre, et slags fast inventar ved musikkverkstedet. De eldre blir med 
andre ord nøkkelpersoner for subkulturen. Gjennom synligheten får de eldre medlemmene et 
større potensiale til å styre normene, og således innholdet og bruken av rockeverksted-
rammen. Den synligste personen blir antagelig lederen av musikkverkstedet. Av åpenbare 
grunner er det lederen som "styrer" mange av de større samhandlingene ved 
musikkverkstedet, og som har styring på muligheten til å ta instruksjonstimer eller få en fast 
øvingstid til bandet. Gjennom vervet har hun også mulighet til å ekskludere personer fra 
miljøet. Dette kan det nevnes at hun svært sjelden gjør. I diskusjon med henne om 
situasjonen gjengitt på side 59-62, forklarte lederen at hun alltid ønsker å gi folk muligheten 
til å forbedre seg og gjøre opp for sine feil. Eksklusjoner blir derfor kun gjort dersom 
bruddene er så åpenbart problematiske der og da, eller blir gjentatt så ofte at det på andre 
måter vil være negativt for miljøet. 
Som et kort hopp til siden kan det nevnes at de eldre medlemmenes synlighet også kan øke 
synligheten av deres brudd. De fleste av de eldre informantene gjentok flere ganger at de 
såfremt det var mulig unngikk positiv alkoholprat i nærheten av de yngre. Samtidig fortalte 
en av de yngre informantene at de yngre jevnt over visste at de eldste drakk, og at man til en 
viss grad visste noe om omfanget og/eller karakteren av de eldre informantenes drikking. På 
spørsmål om hvilke personer det gjaldt, nevnte den yngste informanten to informanter som 
under intervjuene la stor vekt på det å være gode forbilder. 
Synligheten er også en del av det å være et forbilde. Dette var noe de to nevnte informantene 
virket å ha reflektert rundt, og aktivt brukte i sin væremåte overfor miljøet. Forbildestatusen 
gjorde at de med svært få unntak aktivt styrte unna positiv alkoholprat, slik jeg observerte 
dem også i situasjoner der andre startet temaet, og kompis-rammen kunne blitt mobilisert. 
Dersom det likevel skulle dukke opp historier eller diskusjoner der de kunne oppfattes å ha 
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drukket, valgte de ofte som eksemplifisert i historien på side 66 å understreke at det ikke var 
alkohol med i bildet, eventuelt at de ikke hadde drukket så mye. 
Det å bruke rammer til å gjøre antagelser om hvilke rammer man vil møte i en gitt situasjon 
er med på å opprettholde samhandlingsordenen Goffman omtaler i sine bøker. Selv 
begrepene facework og rammer stammer fra to forskjellige verker, kan det å tydelig melde 
hvilke normer som gjelder gjennom keying være en mulig taktikk for å hjelpe andre med å 
opprettholde et ansikt (Goffman 2008, s. 10). Tankeeksperimentene hvor den handlende 
vurderer sine potensielle handlinger gjennom de symbolske meningene de kan få, må gjøres 
ut fra antagelser om hvilke normer som er gjeldende (s. 38-39). Sett i lys av sitatet av 
Wikström, kan man si at miljøet ved musikkverkstedet befinner seg i en sosial kontekst som 
i liten grad er "kriminogen", gitt at positiv alkoholprat defineres som et alvorlig brudd. Fordi 
det å "ikke være blant dem som fester ofte" ikke er attraktivt, tier medlemmene om 
eventuelle egne fester.  
Ønsket om å ikke bryte med denne identiteten kan antagelig forklare hvorfor bare en av 
informantene (gjengitt på side 89) hadde en historie om personer som møtte opp på konsert. 
Informanten formulerte seg både under intervjuet og i etterkant på måter som viste at han 
ikke egentlig mente det som hadde blitt gjort var helt greit. I nyansene av enkelte av tingene 
han sa var det antydninger til markeringer av forskjell mellom bandmedlemmene som hadde 
drukket og han selv. Da jeg en stund senere spurte ham mer spesifikt om dette, viste det seg 
at han og en annen hadde avstått fra å drikke, og at resten av bandet i motsetning til de to 
ikke hadde noen egentlig tilknytning til musikkverkstedmiljøet. For de drikkende var 
musikkverkstedet et sted de av og til spilte konsert, mens det for de avholdne var et sted de 
tilbrakte mye av fritiden sin. Informanten hadde altså til dels tegnet opp en grense jeg ikke 
umiddelbart la merke til under intervjuet. 
Rockeverksted-rammen påvirket tidvis også hvordan de eldre informantene opptrådte 
overfor meg i intervjuene. I særlig to av intervjuene kunne man se en slags "automatikk" i 
hvordan de trakk tilbake til en linje som bar sterke preg av rockeverksted-rammen. Dette til 
tross for at vi bare sekunder eller minutter tidligere hadde bedrevet positiv alkoholprat oss 
imellom som en "pause" i intervjuet. Normene fra rockeverksted-rammen var altså såpass 
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innarbeidet at de gjorde seg gjeldende i en situasjon som nærmest med vilje skal føles som 
"noe annet", en situasjon der vi til dels forsøkte å se musikkverkstedet litt fra utsiden. 
Det som kanskje fremstår som mest interessant ved dette, var at rammeskiftene for både 
informantene og meg virket å fremstå som naturlige og bekvemme. Informantene og jeg var 
på sett og vis "enige" om å opprettholde de lokale normene for offentlig oppførsel, for å 
opprettholde et "sømmelig" ansikt for begge parter. Samtidig brukte vi ofte en "vitenskaps-
ramme" hvor vi diskuterte ting knyttet til oppgaven, og tidvis en kompis-ramme fordi alle tre 
eldste informantene var personer jeg kjente.  
Gjennom dette forhandlet informantene og jeg oss frem til en sosial orden som opprettholdt 
tilstrekkelig verdighet for alle parter. Dette gjorde at intervjuene kunne fortsette, heller enn 
at den sosiale ordenen ble forstyrret av at en eller flere parter følte seg nevneverdig utilpasse. 
Intervjusituasjonene viser også hvordan mennesker mobiliserer eller henter fra rammer man 
er sikre på at trygt kan brukes i spesifikke sosiale situasjoner. 
Selv om normer går fra de eldre til de yngre, er det vanskelig å se for seg at de plutselig har 
dukket opp fra intet. Det at flere av informantene viste til at musikkverkstedet er rusfritt, er 
således en god begynnelse til en fortsettelse av opphavsforklaringen til rammen. Her kan det 
tenkes at medlemmene ekstrapolerer "følelsen" av at stedet er rusfritt til at samtalene også 
skal holdes unna tematikker som positiv alkoholprat.  
Det kan også tenkes at miljøet ekstrapolerer fraværet av positiv alkoholprat på grunnlag av et 
slags primært "ungdomsrammeverk". En av de eldre informantene ble tidligere i 
sammenheng med en diskusjon om positiv alkoholprat sitert på at han og hans jevnaldrende 
ikke "nevnte i det hele tatt, i hvert fall ikke for noen voksne personer. For det å bli tatt for de 
greiene der, det var uaktuelt. I hvert fall under ungdomsskoletiden." 
Denne tanken står også i stil med både tanken om at positiv alkoholprat "ikke passer seg", 
samt at en av de andre informantenes påstand om at det ikke er her man "skryter av hvor 
mange shots man har drukket [i helgen]".  
Det kan altså tenkes at medlemmer under myndighetsalder har et delt primært rammeverk 
som gir mer generaliserte styringer på hvilke typer personer en gitt type alkoholprat kan 
bedrives rundt. Mens jevnaldrende kan føles som en akseptabel del av rammen der positive 
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alkoholpratskategorier tillates, kan det tenkes at voksne per definisjon ikke kan delta i denne. 
Det være seg foreldre, voksne ansatte ved musikkverkstedet, lærere ved skolen man går på 
eller andre generaliserte voksne. Forklaringen av hvor miljøets utøvde begrensende normer 
stammer fra, vil følgelig med stor sannsynlighet måtte ha med seg dette aspektet. 
En av de eldre informantene mente at hans status som ansatt ved musikkverkstedet kunne 
være en viktig faktor. Utsagnet kom etter et spørsmål om han hadde hørt yngre medlemmer 
snakke om alkohol: 

Nei. Det kan jo ha å gjøre med at jeg ikke henger så mye med de yngre her. 
Jeg er jo 21, så det å henge med 16- og 17-åringer blir ikke så veldig aktuelt. 
Men jeg jobba jo en del med folk i den alderen under UKM, og da fikk vi jo 
snakka en del. Men så har du jo også det at… Jeg er jo ikke den personen du 
prater med det om heller. Eller slik at jeg hører det. For de vet jo at jeg 
jobber her! Det er jo på samme måte som at jeg ikke prater om det med dem. 
Og slik er det egentlig greit at det er, syns jeg.  

Denne "ansatt-statusen" kan ha vært en viktig påvirkning. Gjennom informantens 
ansattforhold til miljøet, er han en slags vandrende personifisering av det "offisielle", det 
"offentlige". Samtidig vil en annen sentral ansatts uttalelse på side 84 vise en annen 
oppfattelse av situasjonen. Det kan derfor handle om et mangefasettert skille av "typer" 
ansatte og/eller voksne. 
I tillegg er det å skille mellom ungdommenes primære og sosialt utarbeidede rammeverk 
utfordrende. På en side er det vanskelig å gjøre seg opp noen mening om hvorvidt det finnes 
et generaliserbart "ungdoms-primærrammeverk" hvor positiv alkoholprat unngås rundt 
voksne, i hvert fall uten å gjøre en egen studie av dette. I tillegg er det – gitt at dette 
primærrammeverket fins – vanskelig å vite hvor skillet går når miljøet også har en streng 
håndheving av de lokale normene. 
Det er videre svært viktig å merke seg at rammelæring (i likhet med analysene i denne 
oppgaven) ikke bare skjer gjennom eksistensen av aspekter i en situasjon, men også fraværet 
av enkelte aspekter. Det at man unngår positiv alkoholprat kan skape en situasjon hvor man 
ikke nødvendigvis – i hvert fall i utgangspunktet – er oppmerksom på at alkoholprat skal 
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unngås. Læringen av rammer skaper en forståelse av hvilke samtaletema og former for 
oppførsel som er normale i gitte situasjoner. Det at man over tid også eksponeres for 
kortfattede negative former for alkoholprat kan også gi en bekreftelse av den normative 
statusen positive omtaler av alkohol har i miljøet. 
En annen mulig kilde er at de eldre medlemmene innehar en viss viten om hvor skjør den 
politiske situasjonen til musikkverkstedet av og til har vært. Unge under myndighetsalder har 
ikke nødvendigvis en stor politisk påvirkningsmulighet i landets kommuner, som gjør at 
ungdomstilbud i perioder prioriteres lavt. I funksjon av å være en av kommunens viktigste 
kulturinstitusjoner for unge, har musikkverkstedet også vært en sentral del av den 
kulturpolitiske debatten. Samtidig har stadige omprioriteringer og idéer blant kommunens 
politikere ført til at miljøet til tider har måttet kjempe for å kunne fortsette eller forbedre 
driften på sin egen måte. Det har her handlet om både bevillinger og om musikkverkstedet 
skulle flyttes til et kulturhus kommunen en periode vurderte å bygge.  
Blant de politiske og administrative forholdene er det også av relevans at forholdet mellom 
en tidligere kommunal kultursjef og musikkverkstedet i lange perioder var anspent, samt at 
andre kommunale tiltak ble flyttet til (og i praksis overtok) deler av musikkverkstedets 
lokaler. Det å vise at miljøet fungerer, og at regelverket håndheves på en streng og tydelig 
måte kan altså ha en sammenheng med at musikkverkstedet i tidligere perioder har måttet 
legitimere sin eksistens gjennom et tydeligere preg av å være en rusforebyggende institusjon.  
En mulig forklaring kan altså være at musikkverkstedet på et tidligere tidspunkt utviklet en 
organisasjonskultur eller diskurs, der mer uttalte rusforebyggende hensikter var noe miljøet 
var innforstått med i høyst eksplisitt form. Selv om de yngste medlemmene noen år senere 
ikke er fullt innforstått med argumentasjonen bak de forskjellige trekkene, kan det at eldre 
medlemmer nyter respekt fra andre gjennom distanseringer fra overdreven rus gjøre at andre 
kopierer aspekter av denne oppførselen i eget facework. Gjennom dette overføres et grovt 
grunnriss av ansiktet videre nedover i medlemsgenerasjonene som følger. Samtidig 
kommenterte leder at rusproblematikker og alkoholbruk ved musikkverkstedet egentlig aldri 
hadde vært noen sentral del av diskusjoner eller konflikter med verken administrative ledd 
eller politikere. Noen disiplinering av medlemsmassen med alkoholbruksbegrensning var 
derfor ikke mulig å påvise. 
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Miljøets forbilder i den større musikkulturen kan også være en potensiell kilde til 
holdningsskapning. En av informantene poengterte nettopp det at de musikktekniske evnene 
synker dersom man har inntatt alkohol forut for fremføringen av en konsert. Andre yngre 
medlemmer av miljøet kom i ulike sammenhenger med lignende ytringer i mitt nærvær. 
Holdninger av denne typen kan ha blitt inspirert av å ha lest artikler som ligner sitatet av 
Jørgen Munkeby i teorikapittelet (TheQuietus.com 2013). 
Enkelte av de eldste informantene trakk dessuten frem en slags "rapportviten" som 
argumentasjon for hvorfor rusfrihet ved musikkverkstedet var viktig. Under intervjuet med 
en av informantene ble jeg møtt av et spørsmål fra ham: 

Har du forresten de tallene som…? Jeg hørte om noen tall for en del år siden, 
som viste hver krone, statlig krone som ble lagt inn i barne- og 
ungdomsarbeid, organisering, typ dette her, denne typen tiltak, og hvor mye 
det sparte seg i rusomsorg. 

Det at enkelte av miljøets sentrale medlemmer har en viss følelse av "hvorfor rusfriheten er 
viktig", og som en følge av dette forsøker å innarbeide og videreføre alkoholpratsrestriktive 
normer og mer generelle holdninger i miljøet, betyr at intensjoner om forebygging kan føre 
til en rent faktisk forebyggende institusjonskultur ved musikkverkstedet. Her ser man spor av 
avholdende bekreftelse. Gjennom det å sørge for at musikkverkstedet har gode, sosialt 
legitimerte normer for hvordan medlemmene skal forholde seg til alkoholbruk og prat om 
dette, spares både samfunnet og medlemmene selv for de potensielle skadene alkohol kan 
føre med seg. Uttalelsene fra gruppen på fire jenter – at de syns at folk som fester mye er 
"litt ubrukelige" – bærer også preg av den fjerde kategorien beskrevet i Techniques of 
Affirmation. Unngåelser av positiv alkoholprat kan videre tolkes som en måte å vise lojalitet 
overfor miljøet. Dersom det ble avslørt hyppig rusmiddelbruk i lokalene, ville nedleggelse 
vært en mulig konsekvens (Copes og Williams 2007). 
Tap av tilgang til det sosiale godet musikkverkstedet er kan også være en påvirkning på 
individnivå, fordi alkoholbruk og rus ved musikkverkstedet var grunnlag for ekskludering fra 
miljøet. Den eldste av informantene ble i intervjuet spurt om han hadde erfart at noen hadde 
drukket på musikkverkstedet. Her fortalte han følgende: 
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Nei, men det var jo faktisk – da var ikke jeg her, da – men det var [lillebror], 
da. De øvde. Dette begynner å bli en del år siden. Det var noen andre som 
også skulle øve, og de var ganske fulle. Og [lillebror] og dem var jo ganske 
unge på den tiden, så de var ikke helt sikre på hvordan de skulle forholde seg 
til dette. Jeg lurer på om dette var en fredagskveld også, og at de da ringte til 
politiet eller natteravnene eller noe slikt. Det var særlig en der som var veldig 
"sliten". Og de ble vel kastet ut, hvis jeg ikke husker feil. 

Denne tapen av tilgang til en fritidsaktivitet kan være en ganske drastisk endring i en 
ungdoms liv. Det å miste tilgangen til musikkverkstedets tilbud, ville bety et tap av tilgang 
på instrumentinstruksjon og øvingstid for en svært billig fast sum ved en institusjon som de 
facto er kommunens eneste store tilbyder av dette i stor, kvalitetsfylt form. Dersom en venn 
eller et bandmedlem mister tilgang, vil dette også få konsekvenser for en selv. Dersom 
bruddene av regelverket for alkohol har et tilstrekkelig stort og hyppig omfang, vil dessuten 
den politiske debatten fort kunne begynne å dreie seg om nedleggelse. Miljøet har derfor 
både i et mikro- og mesoperspektiv en interesse av at både en selv og miljøet følger 
regelverket, slik at både enkeltmedlemmenes tilgang og musikkverkstedets eksistens ikke 
trues. 
I det store og hele er det trolig slik at alle de nevnte kildene underbygger hverandre. 
Informantene viste en viss variasjon i sin argumentasjon og hvilke aspekter de vektla i 
sammenheng med spørsmål om miljøets normer for alkoholprat. Det kan tenkes at normene 
og argumentasjonene i varierende grad internaliseres, og at de er avhengig av hvordan og 
hvor ofte man eksponeres for dem. Slik sett er forekomsten av rammen som beskrives i neste 
kapittel interessant, fordi forskjellig eksponering for kompis-rammen antagelig også vil gi 
forskjeller i internaliseringen av normer fra rockeverksted-rammen. 
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6. Kompis-rammen  
Det forrige kapittelet kan gi inntrykk av at miljøet i liten grad bedriver positiv alkoholprat. 
Dette er i all hovedsak også riktig. Samtidig viste det seg at medlemmene også gjorde unntak 
fra "forbudet" mot positiv alkoholprat. Disse unntakene har blitt systematisert inn i det jeg 
har kalt kompis-rammen. 
Noe av utfordringen ved det å skrive om denne rammen har vært å finne håndfaste data i 
intervjutranskriptene og notatene fra feltarbeidet. Rammen er noe jeg som tidligere medlem 
"vet er der". I samtaler med en rekke informanter i etterkant av datainnsamlingsperioden har 
disse bekreftet at den rent faktisk er der. Rammen ligner også relasjonen de fleste kan antas å 
ha med sine venner og nære kjente. Samtidig var rammen på grunn av måten den oppstår og 
fungerer svært vanskelig å få tilgang på. 
Dette er også poenget med hele kapittelet: kompis-rammen er skjult (for voksne og de fleste 
eldre medlemmer), noe som de samhandlende kun forhandler seg inn i dersom alt ligger til 
rette for det, og når den mobiliseres er ikke nødvendigvis medlemmene oppmerksomme på 
at et rammebytte med nye verdier tillagt alkoholpratskategoriene har skjedd. Siden normer 
brytes, må rammeskiftet føles så naturlig at sanksjoner ikke føles nødvendige. Dette gjør 
også at stedet man oppholder seg kan føles litt "betydningsløst". 

6.1 Grunnleggende trekk og mekanismer: "Og de jeg har 
hatt den samtalen med…" 

Kompis-rammen kan forstås gjennom det språklige bildet "å snakke på gangen". Mens 
rockeverksted-rammen er en del av det offentlige, det typiske, det stor-samlende, er kompis-
rammen en ramme man bruker atskilt fra de store forsamlingene. Kompis-rammen 
mobiliseres mellom folk som definerer hverandre som venner, og som personer man kan 
drikke og/eller snakke om drikking med. Dette kompisforholdet kan ofte føre til at 
rockeverksted-rammen føles unaturlig som startpunkt i en samtale, fordi relasjonen mellom 
de samhandlende føles "nærere", eller gir hverandre andre ansikter enn denne rammen 
tillater. Disse ansiktene kan være "venn", "søsken", "klassekamerat", "også myndig", "også 
voksen" og så videre.  
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Sagt annerledes er altså kompis-rammen noe annet enn det å reforhandle i hvor stor grad 
man skal sanksjonere negativt på brudd av normer i rockeverksted-rammen. I mange 
situasjoner ville man sett på samhandlendes reaksjoner og merket på stemningen i rommet at 
et utsagn som brøt med rockeverksted-rammen føltes ubehagelig. Dette er en sanksjon, men 
som sanksjon er den mindre "streng" enn det å for eksempel konfrontere personen som sto 
for utsagnet med kritikk. I kompis-rammen er positiv alkoholprat noe som kan være like 
tillatt som et hvilket som helst annet tema. 
Navnet "kompis-rammen" er også et forsøk på å gjøre et variert konsept generaliserbart. Det 
den forsøker å favne om er alle situasjoner der man definerer seg bort fra rockeverksted-
rammen, og inn i en annen ramme. Kompis-rammen kunne derfor heller hatt navnet "pause-
rammen". Navnet har først og fremst blitt valgt fordi det som samlebegrep gjør det enklere å 
forstå hva det handler om. Positiv alkoholprat her skjer mellom personer man har et slags 
"kompis-forhold" til. 
Det å "snakke på gangen" henviser til at mennesker av og til trekker seg unna andre, for å ha 
samtaler med litt friere eller andre normer for hva som kan sies. Dette gjør vi fordi de sosiale 
forholdene vi har til personer kan eksistere på flerfoldige plan. Samtidig som en person er 
medlem av det samme musikkverkstedet som oss, kan den også være en venn eller god 
bekjent. Man kan på grunnlag av dette i visse kontekster trekke den andre unna for å spørre 
spørsmål av typen "går det greit med deg?", eller diskutere tema man syns er mer 
interessante enn det de andre i nærheten snakker om. 
Mennesker kan også ha eller finne frem til andre tilknytninger mellom hverandre. Disse kan 
for eksempel være at begge er over myndighetsalder, at man går i samme klasse, at man er 
søsken og så videre. Disse flerfoldige tilknytningene gjør at personen blir noen vi kan ha 
interesse av å snakke med på flere måter, med den konsekvens at flere rammer kan brukes i 
samtaler med vedkommende, men også at vi har en rekke forskjellige tilknytninger som kan 
gjøre personen til "kompis".  
Begrepet "kompis" er ment å omtale en person som kan slippes inn bak "masken" eller 
"skuespillet" man viser frem til resten av verden. "Kompis" samsvarer slik med Goffmans 
konsept backstage, altså en sosial sfære bak de mer offisielle sosiale kulissene. Merk her at 
backstage og backstage i oppgaven er to forskjellige begreper, ettersom det fysiske 
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backstage-området på musikkverkstedet kan fungere både som en frontstage og en 
backstage, avhengig av hvem som befinner seg i rommet. I tillegg er det viktig å holde i 
hodet at det å være "kompis" ikke betyr at man er fritatt fra rockeverksted-rammen i 
offentlige kontekster. Kompis-rammen utøves parallelt med, men føles separat fra de sosiale 
situasjonene man "føler" er musikkverksted-praksis. 
Å snakke på gangen henviser altså til det å danne en kontekst hvor man snakker litt friere og 
mer privat. En kontekst der man kan samtale om ting som ellers ville stridt mot normer i 
kontekster i den offisielle situasjonen "utenfor", og som føles mer naturlig enn å forholde seg 
til den/de andre på en "rockeverksted-måte". En av informantene mine omtalte rammen som 
"når [navn på leder] har dratt hjem". Denne beskrivelsen stemmer til en viss grad, men 
rockeverksted-rammen er som tidligere nevnt ofte også i spill når medlemmene er de eneste 
personene i et rom. Kompis-rammen må derfor være en slags kontekst der medlemmene 
skaper en sosial separasjon eller "frihet" fra medlemsmassens offisielle normer. 
Denne friheten kan for musikkverkstedmedlemmene gjøre det mulig å gjennomføre positive 
former for alkoholprat. I samtale med en informant ble dette sagt:  

Ø: Noe som også forekom i [bandet mitt] var at vi satt litt stille for oss selv 
og snakket om at vi kanskje skulle stikke opp til vokalisten etterpå og ta et par 
pils eller et eller annet. 
I: Jaja, men det kjenner jeg igjen. Jaja! Når du sier det på den måten, det 
kjenner jeg meg igjen i. Men du sier at man snakker stille om det, de gjør jo 
det, ikke sant. Og de jeg har hatt den samtalen med, det har vært folk over 18, 
som har hatt lov til å ta seg den pilsen, utenfor området her. 
Ø: Men har du overhørt noen av de eldre – for eksempel på Åpen Scene – 
som planla å ta seg noen pils etter konserten? 
I: Nei… Det hender. Det hender, ja. Men det er jo fordi jeg er eldre, og fordi 
jeg kjenner folka – de spør om jeg skal være med. 

Som vi ser, kan forhandlingene medføre at deltakerne finner legitimeringer av hvorfor (og 
hvordan) positiv alkoholprat skal tillates. Sitatet kom i sammenheng med en påstand fra 
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informanten om at miljøet i liten grad egentlig bedrev alkoholprat, avtalte fester og lignende. 
Ut fra både denne og andre informanters uttalelser virket koblingen mellom disse sosialt 
avgrensede alkoholpratssituasjonene og tilstedeværelsen på musikkverkstedet å være noe 
informantene nærmest måtte minnes på. Dette skjer fordi legitimeringene man bruker – for 
eksempel at bare bandet man spiller i hører det – gjør at situasjonen føles "riktig" i og/eller 
"som noe annet enn" rockeverksted-rammen.  
For informanten sitert over handlet forskjellen om at de han bedrev alkoholprat med også var 
lovlige alkoholkonsumenter. Legitimeringene handler om hvordan vi definerer og blir 
definert av personene vi omgir oss med, fordi disse definisjonene også definerer selve 
situasjonen og hvor den kan gå videre. Vi kan også legitimere innholdet av en samtale 
gjennom hvordan vi avgrenser hvem som deltar i den. Siden andre er i nærheten, snakker 
man for eksempel stille, slik jeg eksemplifiserte i min beskrivelse i sitatet. 
Et godt eksempel på en annen form for sosial avgrensning ser vi hos de unge jentene, som i 
et tidligere sitat definerte miljøet som drakk mye som "litt ubrukelig". Selv om de ikke 
ønsket å oppfattes som en del av de hyppigst festende, hadde noen av jentene prøvd alkohol.  
En ytterligere ting som gjør dette interessant, er at jentene (i hvert fall til dels) ikke vurderte 
hverandre som potensielle personer å feste med, men samtidig (som vist i et senere sitat) har 
drukket sammen.  
Svaret kom i sammenheng med et spørsmål om hvor ofte jentene drakk: 

1: Spørs litt hvem vi er med. 
2: Det er ikke det at vi ikke vil feste, det er bare det at vi ikke har noen å feste 
med. [Jentene ler.] 
2: Det stemmer! [Konstaterende tone.] 
3: Det stemmer litt! 
1: Det stemmer "litt" for deg kanskje, men du er mer sosial! Du har flere 
venner og sånn! 
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Utsagnet fra den siste av informantene stemmer godt overens med mye av det grunnleggende 
i teorien om kollektive drikkekulturer. Eksponeringen for personer som drikker gjør det mer 
sannsynlig at man selv drikker. Jenta som mente det stemte "litt" har antagelig en større 
kontaktflate med personer som drikker, som videre øker mengden situasjoner hun kan delta i 
hvor drikking skjer. Slik blir hun et eksempel på grunnrissene av både Skog og Reids 
teoretiske poeng, i det at drikkekulturen – og omfanget av hvor mye og hvor ofte man 
drikker – har grunnleggende sosiale mekanismer, heller enn å være noe som kun eksisterer i 
individet.  
Samtidig har jentene skapt en kollektiv sannhet om at de "ikke er blant de som fester mye". 
Dette vurderes av dem som en mer aktverdig posisjon. Slik ungdommene i artiklene til 
Demant og Järvinen forhandler seg frem til en statusfremmende måte å forholde seg til 
alkohol, har jentene skapt en annen måte. Denne "drikke-skeptiske" måten er også noe 
enkelte av oss antagelig selv kan kjenne igjen, fra perioden før drikking ble en normalisert 
måte å forholde seg til alkohol blant ens jevnaldrende. Mens enkelte legger prestisje i å være 
tidlig ute, først, drikke mest og så videre, kan personer som for eksempel har vokst opp med 
restriktive eller "autoritative5" normer ende opp med å nærmest protestere ved å danne 
motsatte verdier for en selv og ens venner. Det å ikke følge gruppepresset kan være noe å 
legge prestisje i, slik det blant annet er i straightedge-miljøet (Copes og Williams 2007, s. 
255-257). 
På den annen side var jentene ikke nødvendigvis fiendtlig innstilte til alkoholprat – det var 
bare ikke noe de nødvendigvis gjorde seg imellom. Dette er også et poeng verdt å trekke 
frem: kompis-rammen er ikke ensbetydende med at positiv alkoholprat faktisk skjer mellom 
personene som er "kompis". Rammen åpner for at man kan bedrive alkoholprat, dersom 
dette føles naturlig mellom personer som har forhandlet seg frem til å være "kompis". 
Tross deres "drikke-skeptiske" holdning under intervjuet, fortalte jentene at alkoholprat 
heller ikke var spesielt unormalt i deres møter med andre personer de kjente i miljøet. De 
fortalte flere ganger i løpet av intervjuet at bekjentskaper fra musikkverkstedet kunne fortelle 

                                                
5 Begrep fra Järvinen og Østergaard 2009. 
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dem historier fra fester og byturer, eller fra tiden da de var på alder med dem. Eksempelet 
under kom i sammenheng med et forsøk fra meg på å spørre om prat om alkohol kom fra alle 
eldre deler av miljøet, eller for det meste fra personer man kunne definere som 
"ekstremtilfeller". Informantene fortalte: 

1: Men jeg snakker jo med [1 år eldre medlem], som har vært på fest i 
helgen. Han prater jo mye om det, og "jeg gjorde det, og jeg gjorde det, og 
herregud, HVA ER DET JEG HAR GJORT?" 
2: Ja, får alltids høre det fra andre, liksom. 
Ø: Ja… Men, det er ikke et tema som kommer opp nede [i fellesområdet i 1. 
etasje], for eksempel, med mindre [to betydelig eldre medlemmer]er der? 
1: Jo, altså det hender jo… [Jeg avbryter etter en stund med stillhet, forklarer 
at jeg vil høre hva som er normalt, ikke ekstremtilfeller.] 
2: Nei, det hender jo… Det kommer egentlig opp ganske ofte. Det kommer litt 
an på hvem som begynner. [Den førstnevnte eldre informanten], for 
eksempel. Og han er ikke noe ekstremtilfelle, i hvert fall ikke innenfor det. 

Selve det å drikke alkohol ble også på spørsmål fra meg definert som noe relativ normalt av 
de to musikklinjeelevene: 

1: Ja, for all del, det er sånn det er… Det er noe du ikke slipper unna. Med 
mindre du sitter mye hjemme og spiller dataspill og slikt. Men hvis du er ute 
blant folk, begynner det gjerne med at en har smuglet med seg noe, og så blir 
det noe helt vanlig etter hvert. Og så skjønner du at "hvor galt kan det gå?" 
…Jeg vet ikke, jeg. 
2: Men altså, det går jo greit [å ikke drikke]. Det er flere som ikke har 
drukket [i situasjoner der andre har drukket]. Og da er det ofte noen som står 
og har det gøy, mens andre sitter ved spisebordet og tegner, og som er 
kjempesure fordi noen av de andre har drukket. Jeg mener at det kanskje ikke 
er det det går på – om folk drikker eller ikke – men om folk er der for å ha det 
gøy, eller om folk er der for å finne på faenskap. Men jeg tror ikke det er noe 
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stort problem dersom man ikke drikker. Egentlig. Men, da bør man ha veldig 
strak ryggrad. "Jaja, det er drikkefest." 

Denne forståelsen av drikking som "relativt vanlig" for ungdom var altså gjeldende, både 
generelt og i miljøet. I jentegruppen var det – tross deres markeringer av å "ikke være blant 
de som fester ofte" – bare en av de fire jentene som ikke hadde drukket da intervjuet ble 
gjennomført.  

6.2 Ulik eksponering for rammene 
En praktisk konsekvens av at rammene både velges i rammeforhandlinger og "er naturlige 
rammer" for gitte situasjoner, er at medlemmenes eksponering for rammene kan bli ulik. 
Medlemmenes forhold til musikkverkstedet og miljøet er varierte. Noen medlemmer tar kun 
instruksjonstimer i sitt instrument, mens andre spiller i band. Noen har både 
instruksjonstimer og øvingstid med band, mens andre har kun det ene eller det andre. Noen 
kjenner folk i hele aldersspekteret, mens andre kun har bekjente rundt egen alder.  
Dette er også et av de grunnleggende poengene man kan trekke ut av Skogs teori. Både 
omgangskrets og måten de forskjellige individene i kretsen forholder seg til alkohol er 
varierte fenomener. Som nevnt i forrige delkapittel, er kompis-rammen heller ikke 
ensbetydende med at positiv alkoholprat skjer. For noen venner eller bekjente er det lite 
ønskelig å snakke positivt om alkohol. Hvem man snakker med, og hvor man befinner seg 
blir slik viktige påvirkningsfaktorer, både i hva man ender opp med å snakke om, samt 
hvordan man mener resten av miljøet ter seg (Skog 1985, Skog 2001). Siden normene vi 
internaliserer er sosialt påvirkbare, gjør dette at enten våre internaliserte normer kan endres, 
eventuelt at vår emosjonelle binding til normene svekkes. Ved svekking av følelsene knyttet 
til en norm øker også sannsynligheten for at en vurdering gjøres, da denne typen vurderinger 
vanligvis bare gjøres av personer med liten emosjonell tilknytning til en gitt norm 
(Wikström, Tseloni og Karlis 2011, s. 404).  
Et viktig eksempel på hvordan forskjellene skjer i praksis kan ses i forskjellene mellom noen 
av de eldste informantene brukt i studien. I forrige kapittel beskrev to av de "ansatte" 
informantene en situasjon der unge i liten grad bedrev positiv alkoholprat – i hvert fall rundt 
dem. Studiens eldste informant hadde dog en ganske annerledes oppfattelse av situasjonen. 
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Beskrivelsen kom i sammenheng med et spørsmål om backstage-området (det fysiske 
backstage-området, ikke backstage): 

Ø: Ja… Nå vet jeg vel ikke hvor mye du rekker å være inne på 
backstageområdene under Åpen Scene og slikt… 
I: Det er skremmende lite. 
Ø: Så da har du vel kanskje ikke så mange tanker om hva som snakkes om der 
inne? 
I: Nei. Men det er jo… Jenter og øl. [Begge humrer.] 
Ø: Ja, var øl noe særlig samtaleemne den gangen? 
I: Nei, jeg tror det har blitt litt mer åpenhet rundt det nå. Det virker som at 
det generelt er mer åpenhet rundt den greia – at det er mer akseptert å være 
helt åpen om det. At det har mistet tabu-elementet, kanskje. 

Denne personen hadde i likhet med de to andre "ansatte" en rekke oppgaver i miljøet. 
Informanten hadde også lang erfaring som medlem forut for oppgavene han ved daværende 
tidspunkt hadde. Samtidig drev denne informanten oftere med oppgaver av teknisk karakter 
rundt scenen og andre steder, mens de to andre i stor grad hadde oppgaver i eller rundt 
fellesområdet i første etasje.  
Informanten kan slik oftere ha havnet i en sosial backstage-kontekst, mens de to andre oftere 
befant seg på et område der frontstage vanligvis rådet, og hvor rockeverksted-rammen var 
naturlig og til dels dominerende for all samhandling. Basert på viten om informantene, kan 
også ulike personlige trekk og egenskaper ha gjort at denne informanten lettere ble definert 
som "kompis" heller enn "ansatt" eller "voksen", mens de andre to (til tross for miljøets 
kjennskap til at de to drakk) ble oppfattet som voksne og/eller "mindre kompis". På grunnlag 
av dette kan man så lure på hva som utløser både kompis-rammen og positiv alkoholprat.  
En innfallsvinkel kan være å se på hvordan miljøet legitimerer og/eller nøytraliserer 
alkoholprat og andre (potensielle) normbrudd. Innenfor denne innfallsvinkelen kan man ta 
Goffmans tanker om hvordan brudd i ansikt kan forklares, nøytraliseres og legitimeres 
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overfor andre, og kombinere disse med nøytraliseringsteori inspirert av Gresham Sykes og 
David Matza (1957). Selv om deres teori handler om ungdomskriminalitet heller enn 
alkoholprat, ser man nemlig trekk av nøytralisering i flere av informantenes (og mine egne) 
forklaringer av hvorfor alkoholprat og andre rusknyttede normbrytende handlinger i enkelte 
situasjoner føltes tillatt. 
Særlig to av Sykes og Matzas nøytraliseringskategorier kan minne om forklaringer brukt i 
oppgaven. Den ene parallellen kan trekkes mellom kompisbegrepet og deres konsept "the 
appeal to higher loyalties" (s. 669). Gjennom det å være venner (eller å spille i band 
sammen, være søsken, gå i samme klasse eller andre typer kompis-forhold), er det naturlig at 
enkelte avgrensede situasjoner kan åpne for backstage-øyeblikk. Det vil da kunne føles 
unaturlig og rart å forsøke å tvinge gjennom en fullstendig rockeverksted-ramme i absolutt 
alle situasjoner. Samtalene på øvingsrommet om festen i helgen, og den lavmælte avtalen om 
å møtes for å ta noen pils etter konserten, blir slik en form for lojalitet til og pleie av 
vennskaps- og kompisforhold. Overholdelsen av rusforbudet og normene om å unngå positiv 
alkoholprat i den offentlige sfæren kan videre ses som en måte å vise lojalitet overfor 
musikkverkstedet.  
Den andre parallellen kan ses mellom medlemmenes henvisning til situasjonskarakterer som 
at alle samhandlende var over myndighetsalder, eventuelt at de tidligere har drukket 
sammen, og Sykes og Matzas konsept "the denial of injury" (s. 667). Gjennom det å vise til 
denne typen legitimeringer er det også underforstått at det ikke gikk ut over noen da den 
positive alkoholpraten skjedde. 
Disse legitimeringene kan også i stor grad gi mening, selv for personer med en relativt streng 
tilnærming til normene miljøet følger. Det å passere myndighetsalder er fortsatt en slags 
symbolsk rite, som gjør at situasjoner og symboler også kan få nye verdier og meninger, 
samt at man kan tillate seg enkelte ting som tidligere i livet var forbudt og/eller tabu-belagt. 
Det kan tenkes at denne symbolske overgangen også skaper et slags "kompis-skille" mellom 
personer under og over myndighetsalder.  Den eldre informanten som poengterte at miljøet i 
merkbar liten grad fremstilte seg som "drikkende" og sjelden bedrev synlig alkoholprat, viste 
seg å også ha merket at noen av de eldre medlemmene snakket om alkohol. I intervjuet sa 
han følgende på spørsmål om nettopp dette: 
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Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Det er jo noen eldre gutter her som er i 92- og 
93-kullet [på daværende tidspunkt 18- og 19-åringer], og jeg kjenner jo til at 
de har drikkevaner. […]  
De er jo 18, og jeg pleier jo å møte noen av dem, og drikke med dem. Men det 
er en veldig streit alkoholkultur [blant dem], det er jo ikke sånn som meg.  
Jeg tror ungdom prater om alkohol seg imellom. Når det på en måte er mer 
tette bånd. Men jeg tror det er veldig i grupperinger – hvem som drikker og 
ikke drikker. 

En annen uttalelse som understøtter endringen av "status" når myndighetsalderen passeres, 
kom fra informanten som ble sitert om en periode han hadde jobbet med de yngre i 
sammenheng med UKM. Hans uttalelse viser hvordan han gradvis ikke lenger var "kompis".  
Sitatet følger rett etter "og slik er det egentlig greit at det er, syns jeg", og omhandler 
overgangen fra å være blant de yngre til de eldre, og at de yngre ikke snakket med ham om 
alkohol: 

Ø: Merka du noe særlig til overgangen til at det ble slik, eller var det mer en 
glidende overgang? 
I:  Ja, det var en glidende overgang. Det var jo noe som skjedde da jeg og de 
jeg kjente her ble 18, da vi ble gamle nok [til å kjøpe alkohol], og begynte å 
få litt mer ansvar her. Slutta på videregående, begynte å jobbe, og begynte å 
være i det virkelige liv. Og da begynner man jo å skjønne at her er det snakk 
om mange som er 3-4 år yngre.  

Med dette mente han at de tre til fire år yngre medlemmene ikke snakket med ham om 
alkohol, selv om han ut fra egne erfaringer på samme alder regnet med at de gjorde dette seg 
imellom. I det samme intervjuet fortalte han at de eldre medlemmene aldri ble brukt som 
kilde til alkohol: 

Vi brukte aldri rockeverkstedet som kanal. Man ville aldri gått rundt og spurt 
de eldre på rockeverkstedet. Så trange i nøtta var vi ikke, rett og slett. 
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Definisjonen mellom yngre og eldre skapte altså et skille for hvem man kunne skaffe drikke 
fra eller med. Dette skillet kan med en viss sannsynlighet også betydd at han i liten grad 
aktivt forsøkte å starte alkoholprat med de eldre, slik de yngre på daværende tidspunkt ikke 
gjorde det med ham. 
Samtidig var enkelte kunnskaper om drikkevanene til de eldre medlemmene antagelig 
tilgjengelige for ham da han var yngre. Jentegruppen sitert tidlig i forrige delkapittel fortalte 
at de "alltids får høre det fra andre", med henvisning til to av de eldste informantene og 
informasjon om disses byturer og fester. Deres tilgang til dette var gjennom en tredjepart, i 
dette tilfelle en informant som var venn med både jentene og de nevnte eldre informantene. 
Det er derfor sannsynlig at kompis-rammen gjør at man får informasjon som stammer fra 
"sidemannen og litt oppover"; med andre ord at de man er mottaker av positiv alkoholprat i 
form av drikkehistorier fra er jevngammel eller litt eldre, og at denne forteller historier som 
kan omfatte dem som er hakket eldre enn dem igjen. Samtidig er det i liten grad noen 
forekomst av at man forteller historier om seg selv til dem som er betraktelig eldre dersom 
man er under myndighetsalder. 
På den annen side var det ikke nødvendigvis tilfelle at verken jentene eller den eldre 
informanten hadde noen god innsikt i hvor mye de eldre drakk. Under intervjuet med 
jentegruppen kom det frem at noen av dem hadde drukket, også med hverandre. Jeg spurte i 
denne sammenheng om hvor de hadde drukket: 

 [Jentene diskuterer, nærmes i munnen på hverandre: "Hjemme? Kanskje hos 
tanta mi? Det er hos familie, som oftest. På hyttetur."] 
2: Sist gang jeg drakk på nyttårsaften sto jeg på en bru. 
[Jentene blir enige om at det for det meste skjer på hyttetur og hos naboer.] 
Ø: Har dere vært med noen steder hvor andre har drukket? 
1: Ja, jeg var med henne på broa. [Alle ler.] Men det var bare en liten slurk. 

Dette at jentene definerer drikking med hverandre som noe annet kan meget mulig stamme 
fra en såkalt majoritetsmisforståelse. I en artikkel skrevet av Yanovitzky, Stewart og 
Lederman (2006) legges det frem data som viser at collegestudenter ofte har mangelfull 
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innsikt i hvor mye andre studenter drikker. Studien viser at særlig studenter som er avholds 
eller har et lavt til moderat alkoholforbruk har skjeve oppfattelser av hvor mye andre 
studenter drikker. Blant studentene med et høyt forbruk fant forfatterne en oppfattelse av at 
de fleste andre drakk nesten like mye som dem. Disse rapporterte også et høyere forbruk for 
samtlige av de andre kategoriene enn rapportert av avholdende og studenter med et moderate 
forbruksmønster. Analysen viste også at alle unntatt studentene med høyt forbruk hadde en 
statistisk signifikant oppfattelse av at vennene ens drakk mer enn en selv. 
Dette "miljøet som fester ofte" er potensielt også et eksempel på et hyppig forekommende 
fenomen kalt majoritetsmisforståelser. Disse kan ofte finnes i ungdoms vurderinger av eget 
og jevnaldrendes alkoholforbruk og debutalder. Slike vurderinger har en stor forekomst av 
påstander som "mange/alle drikker mye mer enn meg", eller "nesten alle begynte å drikke 
lenge før meg". Statistikker for reelt og oppfattet alkoholforbruk har derfor ofte en viss 
differanse mellom hverandre.  
Misforståelsen skjer blant annet fordi tilstedeværelsen av et fenomen i mange tilfeller kan 
være enklere å legge merke til enn fraværet av fenomenet. Oppfattelser av at "mange" 
drikker mer enn en selv kan altså stamme fra å ha lagt merke til vanene til noen få men svært 
synlige personer eller sosiale klikker som drikker mye og/eller debuterte tidlig.  
Majoritetsmisforståelser kan som vist i ulike artikler også ha å gjøre med at "jeg satt og så på 
TV med foreldrene mine mens jeg spiste potetgull" ikke låter like interessant som "jeg var på 
grisefylla med noen venner av meg". Siden kompis-rammen for de aller fleste er en privat 
affære (backstage), er det også sannsynlig at mer "statistisk normale" alkoholforbruk sjelden 
høres om i offentlige omstendigheter. Antagelsen om at rushistorier brukes av enkelte for å 
virke interessant gir dessuten mening sett i sammenheng med Demant og Järvinens artikkel 
om hvordan dansk ungdom konstruerer modenhet og popularitet gjennom alkoholbruk 
(2006). 
Facework gjør seg antagelig også gjeldende i medlemmenes avvik fra normene om 
alkoholprat. Som vist av Lim og Bowers (1991, s. 14-18), følger solidaritet og vilje til å se 
mellom fingrene som en del av det å ha et vennskapsforhold til en person. Begynnelsen på 
en mulighet for definering inn i en kompis-ramme kan altså stamme fra at man på et eller 
annet tidspunkt (og deretter gjentatte ganger) har tillatt en liten fravikelse fra normer man 
ellers følger. Fordi man er venner, og "kjenner det egentlige respektable jeg-et", unnskylder 
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man normbruddet. Slik legitimeres det normbrytende utsagnet, og alle parter går videre som 
respekterte aktører i en stabil situasjon. 
En informant mente også at "graden" av tilhørighet til miljøet kunne være en viktig 
påvirkning på i hvor stor og streng grad man fulgte alkoholpratsnormene. I sammenheng 
med en annen del av intervjuet fortalte vedkommende en historie som antagelig er en viktig 
illustrasjon av dette. Historien kom i sammenheng med et spørsmål om hvordan 
informantens ulike band og prosjekter hadde forholdt seg til alkohol, stilt på bakgrunn av 
mine egne erfaringer: 

I: I bandene jeg var i? Ja, nå var det jo særlig i ett band, med [bandnavn], 
som jeg spilte i på den tiden. Dette var på den tiden vi begynte å feste og slikt. 
Vi var jo veldig… Særlig jeg, egentlig, jeg var jo veldig anti til 
kombinasjonen alkohol og scene. Jeg takler ikke å spille slik, så det er min 
"regel". Men de andre begynte jo faktisk å også vorse før Åpen Scene. 
Ø: Ble det noen gang reagert på det av [daglig leder]? 
I: De drakk ikke så mye alkohol at det var synlig... Jo, jeg husker en konsert, 
en av de siste konsertene våre. Det kom mange for å se oss, som hadde vært 
på fest før. De var ikke synlig beruset, men de var heller ikke overbevisende 
edru. Det husker jeg [daglig leder] la merke til. Men altså, det var jo greit, 
da. Det var ikke noen som var fulle eller noe slikt. Eller, ikke greit, det gikk. 
Det ble ikke noen sak av det. 
Ø: Samtidig så er det jo også en del som viser bort folk når de kommer synlig 
beruset. Jeg opplevde jo blant annet på [Åpen Scene] i november eller 
oktober. Da var det et band som sto nede ved inngangen, og så kom det en 
haug med jenter, og bandet var litt sånn: "Snu dere! Dere kommer ikke inn!" 
I: Nei, ikke sant, det er jo nulltoleranse, selvfølgelig! Men det går litt på 
skjønn også, i hvert fall til en viss grad. Og de som var der [viser tilbake til 
den første historien], de som var berusa… Det var jo snakk om et par øl hver, 
liksom. Og disse i november var vel kanskje synligere berusa? 
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I noen samtaler jeg hadde med informanten en god stund senere kom det frem at de 
drikkende i bandet egentlig var mer "bandmedlemmer" enn "musikkverkstedsmedlemmer". 
Bandet besto nemlig av to atskillbare "grupper" bandmedlemmer – noen av medlemmene var 
sentrale medlemmer av musikkverkstedsmiljøet, mens andre var kun tilstede på 
musikkverkstedet i funksjon av å tilhøre bandet.  
Bandet øvde både på musikkverkstedet og andre steder. Informanten fortalte at medlemmene 
med sterk tilknytning til musikkverkstedet ikke drakk, mens de med svakere tilknytning 
drakk. Dette hadde slik jeg tolker det den følge at normene sto svakere for "ikke-
miljømedlemmene" enn de gjorde for bandmedlemmene med andre, sterkere tilknytninger. 
Det er også mulig at det skjedde en legitimering av alkoholbruk gjennom en forutgående 
hendelse, der publikum og/eller bandet inntok en mindre mengde alkohol enn mengden 
informanten oppga i sitatet. Denne hendelsen kan også ha skjedd et annet sted, men blitt 
overført til å kunne legitimere alkoholbruk før man dro til konsert på musikkverkstedet.  
Skillet i gruppen viser dessuten hvordan man kan tillate et normbrudd for andre, samtidig 
som selvfølelsen og det ansiktet man ønsker for seg selv forhindrer en fra å gjøre samme 
brudd. Ønsket om å både fremstå som og føle seg som en "respektabel person" i en gitt 
situasjon kan hindre en fra lovbrudd. 
Normbrudd og kriminelle handlinger har åpenbart noen grunnleggende forskjeller, i det at 
rene normbrudd neppe vil medføre bøter eller fengselsstraff. Samtidig er det å miste tilgang 
til et sosialt gode som musikkverkstedet også en form for straff, som vurderes å gjøre det 
relevant å trekke på en kriminologisk teori om hvorfor mennesker følger lover. 
Gitt at musikkverkstedets regler og lover i storsamfunnet følger noen de samme trekkene, er 
det ikke nødvendigvis straffen i seg selv som hindrer en fra normene om å ikke bedrive 
positiv alkoholprat. Wikström, Tseloni og Karlis (2011) viser i sin artikkel Do people 
comply with the law because they fear getting caught? til en rekke ulike forskningsartikler 
og verker, hvor den vurderte risikoen for å bli arrestert og straffet i større grad enn straffens 
styrke har en påvirkende effekt på valget av kriminelle vs. ikke-kriminelle handlinger (s. 
403). Resultatene viser videre at personer som ofte vurderer kriminelle handlinger opp mot 
lovlige oftere også utfører kriminelle handlinger (s. 408-412). 
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Gitt at deres funn også er overførbare til å også gjelde normbrudd, kan det sies at det å ha 
"drikke-tilknytninger" til andre medlemmer skaper en slags "kriminogen" kontekst hvor 
alkoholprat lettere tillates. Samtidig er det mulig at graden av "ikke-kriminogene" 
opplevelser ved musikkverkstedet fører til en lavere tilbøyelighet til å tillate normbrytende 
utsagn og handlinger.  
For medlemmer med lang fartstid og nærtilknytning til musikkverkstedmiljøet, vil altså 
drikking før og under konsert være fullstendig uaktuelt, fordi alternativet å drikke ikke 
fremstår som et reelt alternativ (Wikström m. fl. 2011, s. 404, 417). Samtidig kan en 
omfattende åpning av hyppig alkoholprat i et sentralt band hypotetisk sett føre til at et 
bandmedlem senere foreslår å drikke før en konsert. 
Spillet mellom de ulike formene for kompetanse man over tid lærer i rammene, kan altså 
være med på å skape en delvis kriminogen kontekst. På den ene siden er normene i 
forholdsvis stor grad internaliserte og "følte" – miljøet følger dem nesten automatisk. 
Samtidig testes normene litt i det skjulte "på gangen". Denne formen for testing av normer er 
heller ikke noe særegent for musikkverkstedet. Mange kjører for eksempel litt for fort, selv 
om man er enig i fartsgrensen. Hvilke grunnleggende ansikter som fins i en gruppering med 
en forholdsvis delt kultur, hvilke tilgjengelige rammer den inneholder og hvordan disse 
brukes er altså viktige mekanismer i den sosiale påvirkningen beskrevet i teorien om 
kollektive drikkekulturer. 
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7. Oppsummerende diskusjon 
Studiens hovedtema har vært hvordan miljøet ved musikkverkstedet forholder seg til 
alkoholprat og drikking. Kapittel 5 har vist hvordan rockeverksted-rammen – rammen som 
brukes i miljøets offentlige samhandling – ikke tillater positiv alkoholprat eller merkbar 
ruspåvirkning. Medlemmene lærer innholdet i denne rammen i sin samhandling med andre 
medlemmer og de ansatte. Gjennom å observere og huske hva en selv og andre har snakket 
om, skapes en forståelse av hva som er "typisk" og "godkjent" innenfor rammen. 
Kunnskapen om dette gir en kompetanse til å agere i miljøet på en sosialt akseptert måte. 
Især eldre medlemmer og de ansatte kan antas å være kulturelle nøkkelpersoner, og dermed 
viktige kilder til rammelæringen. 
Samtidig er det sannsynlig at medlemmene (som beskrevet på side 63) henter normer fra mer 
generaliserte rammer. I den grad man kan ha generaliserte "ungdomsnormer", kan det derfor 
tenkes at voksne (som lærere eller venners foreldre) ifølge den generelle ungdomskulturen 
ses som personer det ikke skal føles naturlig å bedrive positiv alkoholprat med. Denne mer 
generelle ungdomskulturen ville være nærliggende det Goffman kaller primære rammeverk. 
Rockeverksted-rammens normer ble tidvis også brukt i ulike former for identitetsmarkering. 
Gruppen på fire jenter understreket at de ikke var "blant de som fester mye". I diskusjoner 
om personer og band som hadde blitt ekskludert fra miljøet, eller om tidligere band som 
hadde rykte på seg for å være mer "festende" enn resten av miljøet, ble disse fremstilt som å 
være eller ha vært litt perifere, personer som ikke passet inn i de sentrale delene av 
medlemsmassen. I intervju med en eldre informant kontrasterte han sitt daværende forhold 
til alkohol med tiden forut for da han ble medlem. Intensjonen hans var å vise at 
musikkverkstedets normer også kan påvirke atferd utenfor miljøet, men selve utsagnet kan 
også brukes for å markere at man gjennom atferd og holdninger er fortjenende til miljøets 
respekt, selv i de tilfeller der man drar på fest. Rockeverksted-rammen kunne altså brukes 
både for å tegne grenser og en kollektiv identitet for de sentrale delene av miljøet ("dette er 
oss", "de er ikke en del av oss", "vi er forskjellige fra annen ungdom"), og som linjer i 
facework for å vise at man var en "person verdt sosial anerkjennelse". Miljøet viste altså 
trekk av å søke avholdende bekreftelse, gjennom å legge negative verdier i beskrivelsene av 
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personer som "festet ofte". I tillegg fantes ulike bekreftelser av skade og bekreftelser av 
offer. 
Kapittel 6 har deretter vist at miljøet i enkelte situasjoner kan mobilisere det jeg har kalt 
kompis-rammen. Rammen gjør det mulig å nøytralisere eller legitimere positiv alkoholprat i 
musikkverkstedets lokaler. Tilstedeværelsen av rammen er en naturlig konsekvens av at 
enkelte av medlemmene er eller blir hverandres venner eller "kompiser".  
Disse forholdene gir grunnlag for å bruke andre normsett (en annen ramme) enn 
rockeverksted-rammen. Positiv alkoholprat er derfor ikke en nødvendig konsekvens av 
kompis-rammen; rammen er åpner for en fremforhandlet enighet om at positiv alkoholprat 
kan skje. Det å gå fra rockeverksted-rammen til kompis-rammen gjøres gjennom det 
Goffman kaller keying, altså en form for forhandlende kommunikasjon som melder at et en 
samhandlingssituasjon skal forstås/leses på en bestemt måte. 
Praksisen rundt fenomenene kan sies å utvikle to ulike, men til dels gjensidig avhengige 
kompetanseområder hos medlemmene, lært i ulike fasetter av det sosiale spillet: 

1. Kunnskaper om innholdet i et miljøs tilgjengelige ramme(r)  
Kompetansens innhold: 

 Hvilke verdier en ramme knytter til sosiale objekter og konsepter 
 Typiske samhandlingsformer og hendelsesforløp innenfor rammen 
 Forståelse av og "ferdigheter" i språk/sosiolekter brukt i rammen 
 Trekk ved en selv og andre som bør fremheves eller tones ned (ansikter som bør 

unngås eller meldes/tildeles en selv og andre) 
Kompetansen læres ved å: 

 Prøve ut elementer fra rammer man kjenner fra før, som man antar også kan være 
gjeldende i rammen man skal lære 

 Tolke andres positive/negative sanksjoner for å forstå hvordan en ytring eller et tema 
vil fungere i rammen 

 Være mottaker av andres forklaringer av konsepter og positive/negative sanksjoner 
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2. Riktig praksis ved forslag om rammebytter og brudd på rammenormer 
Kompetansens innhold: 

 Forståelse av situasjonstrekk, ytringer og gruppesammensetninger som tillater eller 
naturlig fører med seg et rammebytte 

 Eventuelle fastlagte posisjonshierarkier, som viser hvem som har forrang i valgene av 
positive/negative sanksjoner 

 Karakteristikker (ansikter) eller forklaringer (linjer) som midlertidig kan tillate et 
begrenset normbrudd 

Kompetansen læres ved å: 
 Observere forskjeller i utfall og gruppesammensetninger i rammeknyttede 

samhandlingssituasjoner som ellers ligner på hverandre 
 Legge merke til omstendigheter og foranledninger som tillater ytringer/handlinger, 

og som på grunnlag av normene i en ramme vanligvis ville blitt negativt sanksjonert 
Studiens ulike funn har vist at både drikkende og ikke-drikkende medlemmer av miljøet 
samler seg rundt og argumenterer for nytten av musikkverkstedets rusforbud. Den generelle 
rockeverksted-rammens normer legger opp til at positiv alkoholprat skal unngås, og at brudd 
på disse normene vil føre til ulike grader av negative sanksjoner. Likevel hender det altså at 
positiv alkoholprat blir gjort innenfor musikkverkstedets vegger. 
Forklaringen synes på bakgrunn av studiens datamateriale å være tosidig. På den ene siden 
danner eller har medlemmene relasjoner med hverandre. Mer spesifikt handler dette om 
relasjoner som eksisterer og "lever videre" utenfor musikkverkstedet. På grunn av 
relasjonene står medlemmene med flere tilgjengelige normsett som kan mobiliseres rundt de 
samme fenomenene, deriblant alkoholprat. Samtidig gir medlemmenes deltakelse i 
institusjonskulturen kompetanse i formene ført opp på forrige side. Kompetansen kan brukes 
til å forstå hvordan en potensielt normbrytende handling kan gjøres sosialt akseptabel.  
Det at de "sentrale" delene av miljøet ifølge deres egne uttalelser trolig også er de som i 
størst grad omfavner rusforbudet og de alkoholpratsrestriktive normene, trenger altså ikke 
være ensbetydende med at de unngår positiv alkoholprat innenfor musikkverkstedets lokaler. 
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Tvert imot virker tilhørigheten å gjøre dem bedre skikket til å finne de rette 
nøytraliseringsstrategiene, bruke sin egen status og prestisje til å legitimere et rammebytte, 
identifisere de rette situasjonene, eller på andre måter navigere mellom nyansene i 
rammetrekk som kan gjøre positiv alkoholprat mulig. 
Nyansene er antagelig også noe av grunnen til at reglene og håndhevingen av disse 
anerkjennes av miljøet. Det er her hensiktsmessig gjenta at situasjonen beskrevet på side 59-
62 ikke er noe som ofte skjer ved musikkverkstedet. Den er likevel en viktig illustrasjon av 
hvordan normer og regler som i utgangspunktet kan føles absolutte fortsatt kan ende opp 
med å tøyes. Dette er mulig fordi det gjøres "på riktig måte". I diskusjon om situasjonen med 
leder, fortalte hun at hun svært sjelden ender opp med å ekskludere folk fra miljøet. For 
henne var det viktig å la personer få muligheten til å endre og gjøre opp for seg, spesielt i 
tilfeller der vedkommende hadde problemer i livet utenfor musikkverkstedet.  
Reglene (og praksisen av disse gjennom leder og medlemmene) markerer grenser for hva 
som tillates av normbrudd. I situasjonen ble den berusede til slutt bedt om å forlate lokalet, 
og om å aldri komme tilbake i hans daværende tilstand. I samme beskjed fra leder fikk han 
samtidig en uttalt invitasjon til å komme tilbake når han var edru og nykter. Reaksjonen på 
hans tilstedeværelse førte altså til en midlertidig og betinget eksklusjon på bakgrunn av hans 
daværende ansikt, samtidig som leder med en omsorgsfull og genuint hyggelig tone viste 
ham at han hadde tilgang på et ansikt som ved en senere anledning ville være akseptert.  
Lederens håndheving av reglene kan slik ses som en måte å piske miljøet i en ønsket retning, 
samtidig som fleksibiliteten gjør det mulig lokke tilbake medlemmer som står i fare for å 
falle utenfor både musikkverkstedet og normalsamfunnet.  
Dette kan tenkes å påvirke hvor legitim leders makt føles av miljøet. Som indikert av Tom 
Tylers teori om procedural justice, kan kombinasjonen av avskrekkende maktmekanismer 
og følelsen av maktinstansers legitimitet være viktig i forståelsen av hvorfor positiv 
alkoholprat – i hvert fall i offentlige kontekster – er noe miljøet forsøker å unngå: 

If people view compliance with the law as appropriate because of their 
attitudes about how they should behave, they will voluntary assume the 
obligation to follow legal rules. They will feel personally committed to 
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obeying the law, irrespective of whether they risk punishment for breaking the 
law. This normative commitment can involve personal morality or legitimacy. 
Normative commitment through personal morality means obeying the law 
because one feels the law is just; normative commitment through legitimacy 
means obeying a law because one feels that the authority enforcing the law 
has the right to dictate behavior (Tyler 2006, s. 3-4). 

Utledet av dette kan det videre tenkes at kontekstene som åpner for kompis-rammen på ulike 
måter "ligger utenfor leders makt". I et reelt vennskapsforhold er det nemlig vanskelig å se 
for seg at en tredjepart kan ha noen direkte påvirkning i normene for hva de to kan snakke 
om, spesielt dersom denne ikke er tilstede i området der samtalen skjer. 
I letingen etter interessante aspekter ved miljøet ble en hypotese som tok for seg en annen 
form for makt etter hvert forkastet. Hypotesen ville ut fra Foucaults tankegods argumentert 
for at kommunen gjennom musikkverkstedet bedrev "disiplinering" av ungdommene i 
miljøet. I samtaler med leder viste det seg at dette i liten grad virket å være gjeldende, fordi 
musikkverkstedets regler om rusfrihet svært sjelden var en del av den politiske og 
administrative diskusjonen av miljøet. I diskusjoner om musikkverkstedet ble det heller 
fokusert på dets posisjon som kulturinstitusjon i kommunen og samarbeid med eller 
prioritering opp mot andre kulturinstitusjoner og kulturelle arrangementer. Hypotesen ble 
derfor forkastet. Samtidig er governmentality synlig i samfunnet gjennom kommunikasjon 
fra Norsk Folkehelseinstitutt og lignende instanser. Miljøet er derfor ikke skjermet fra statlig 
påvirkning i det rusforebyggende arbeidet, selv om jeg ikke fant noen tydelige spor av 
intendert påvirkning gjennom selve musikkverkstedet. Man kan også se for seg at 
medlemmene utøver en viss grad av selvdisiplinering, på bakgrunn av en forståelse av 
kommunens makt og evne til å legge ned musikkverkstedet dersom det ble avdekket 
gjentatte brudd på rusforbudet. 
I mange av samtalene jeg hadde med miljøet, ble personer som hadde rykte på seg for å ofte 
snakke positivt om alkohol fremstilt som om de sto litt utenfor, eller var annerledes fra 
miljøets sentrale deler. I mange av tilfellene bar markeringene av avstand trekk av Copes og 
Williams' fjerde kategori av avholdende bekreftelse. 



97 
 
I diskusjonen rundt denne studien er det nødvendig å ta opp hvordan tilgangen på miljøets 
ulike sfærer har begrenset hva som kunne samles opp i det endelige datamaterialet. Det er 
nødvendig å anta at aldersforskjellen mellom meg og miljøet jeg studerte kan ha påvirket 
muligheten til å studere kompis-rammen. Som informanten på side 63 fortalte, var det 
uaktuelt å snakke om alkohol med betydelig eldre medlemmer. I tidsrommet da feltarbeidet 
ble utført var jeg ti til femten år eldre enn store deler av miljøet. Som tidligere (og betydelig 
eldre) medlem av miljøet kan det godt tenkes at medlemmene i varierende grad knyttet 
utilsiktede verdier til min tilstedeværelse.  
Disse verdiene kan ha begrenset medlemmenes følelse av mulighet til positiv alkoholprat og 
mobilisering av kompis-rammen. Videre ville aldersforskjellen svært trolig påvirket hvordan 
en fest med alkoholkonsum hadde forløpt seg, dersom jeg i løpet av feltarbeidet eller i 
perioden etter hadde fått anledning til å delta på en. I tillegg må trolig muligheten til å bli 
invitert antas å ha blitt begrenset av både alder og rolleverdier tilknyttet datidens og fortidens 
meg.  
Samtidig er det å ikke ha vært på fest ikke nødvendigvis noe stort tap. Festene ville antagelig 
bare i begrenset grad vært mulige å knytte til miljøet, som indikert av at medlemmenes 
definisjon av personer de drakk med som "venner" eller "kompiser" heller enn 
"musikkverkstedmedlemmer". Studiens utfordring i tilgangen på data om kompis-rammen 
handler derfor om skjevheten i hva som var mulig å observere mens det meste av 
datamaterialet ble samlet inn.  
Siden jeg sjelden hadde noen naturlig plass i kompis-rammen, var noenlunde målrettede 
spørsmål i intervjuer den eneste egentlige tilgangen jeg hadde på gode data. Mine egne 
erfaringer fra miljøet ville vært problematiske å bruke i utstrakt grad i analysen, da minnene 
grunnet deres alder garantert er både hullete og sterkt farget av personlige fortolkninger.  
I arbeidet med analysen var medlemmer også enige i, og i noen tilfeller aktive 
diskusjonspartnere i utviklingen av min forståelse av de to rammene. Sett i et mer 
generalisert lys er dessuten beskrivelsene av rammene konseptuelt gjenkjennelige i andre 
deler av livet, som er fullt av sosiale kontekster der normer som begrenser atferd som ellers 
er sosialt akseptabel, eller tillater atferd som vanligvis er uakseptabel. 
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Samtaler med eldre medlemmer førte også i flere tilfeller til at de så tendenser de ønsket å 
endre på i sin egen atferd i miljøet, fordi de ikke hadde tenkt på de potensielle 
konsekvensene av hvordan de forholdt seg til alkoholprat og kompis-rammen. Oppgaven vil 
i så måte kunne videreutvikles til et foredrag om hvordan forebygging skjer (eller feiler) i 
måtene man rammer inn samtaler og samhandling. Enkelte av poengene kan videre være 
hensiktsmessig å ta med i vurderinger av den fysiske struktureringen av nye og eksisterende 
ungdomsklubber, da romstrukturen kan påvirke hvor ofte miljøet vil føle man "automatisk 
står på gangen". Oppgaven er også illustrerende for hvor viktig det kan være at ledere og 
ansatte fremstår som legitime maktpersoner for et miljø, at både disse og miljøets eldre 
medlemmer går frem som gode forbilder, og at kontakten mellom ansatte og miljø oppfattes 
som nær av alle parter. 
Til sist er rammene en illustrasjon av mer generelle mekanismer knyttet til sosiale objekter 
og fenomener i menneskelig samhandling. De fleste objekter kan tillegges kontekstuelt 
avhengige meninger, med særegne rituelle hendelsesforløp i gitte situasjoner. Oppgaven kan 
derfor (forhåpentligvis) brukes til å forstå noe bredt, gjennom å lese om noe smalt. 



99 
 

Kildeliste 
Album, Dag (1994), Innholdsløst meningsfull prat. I: Sosiologisk tidsskrift, nr. 2, bind 2, 

side 89-108. 
Barth, Fredrik (1967), Economic Spheres in Darfur. I: Firth, Raymond (red.), Themes in 

economic anthropology, s. 149-175. Oxon (England): Routledge. 
Brunborg, Geir Scott, Elin K. Bye og Ingeborg Rossow (2014), Collectivity of Drinking 

Behavior Among Adolescents: An Analysis of the Norwegian ESPAD Data 1995-
2011. I: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, vol. 31, utg. 4, side 389–400. 

Bye, Elin K. (2012), Bruk av alkohol og cannabis blant ungdom i perioden 1995-2011. I: 
Tidsskrift for ungdomsforskning, volum 12(2), side 89-101. 

Demant, Jakob og Margaretha Järvinen (2006), Constructing maturity through alcohol 
experience – Focus group interviews with teenagers. I: Addiction Research and 
Theory, vol. 14, nr. 6, s. 589-602. 

Demant, Jakob og Margaretha Järvinen (2011), Social capital as norms and resources: 
Focus groups discussing alcohol. I: Addiction Research and Theory, vol. 19, nr. 2, s 
91-101 

CDC.gov (2013), Trends in the Prevalence of Alcohol Use National YRBS: 1991—2013. 
http://www.cdc.gov/healthyyouth/data/yrbs/pdf/trends/us_alcohol_trend_yrbs.pdf, 
hentet 07.08.2015, 12:39. 

Child Trends (2014), An Analysis of State Underage Drinking Policies and Adolescent 
Alcohol Use. http://www.childtrends.org/wp-content/uploads/2014/09/2014-
40UnderageDrinking.pdf, hentet 07.08.2015, 12:51. 

Collins, Rebecca L., Phyllis L. Ellickson, Daniel McCaffrey og Katrin Hambarsoomians 
(2007), Early Adolescent Exposure to Alcohol Advertising and Its Relationship to 
Underage Drinking. I: Journal of Adolescent Health. Vol. 40, nr. 6, s. 527-534. 



100 
 
Copes, Heith og J. Patrick Williams (2007), Techniques of Affirmation: Deviant Behavior, 

Moral Commitment, and Subcultural Identity. I: Deviant Behavior, vol. 28, nr. 3, s. 
247-272. 

Copes, Heith, Andy Hochstetler og J. Patrick Williams (2008), "We Weren't Like No Regular 
Dope Fiends": Negotiating Hustler and Crackhead Identities. I: Social Problems, vol 
55, nr. 2, s. 254-270. 

DiMaggio, Paul (1997), Culture and Cognition. I: Annual Review of Sociology, vol. 23, s. 
263-287. 

Engels, Rutger C. M. E., Gert Slettenhaar, Tom ter Bogt og Ron H. J. Scholte (2011), Effect 
of Alcohol References in Music on Alcohol Consumption in Public Drinking Places. 
I: American Journal on Addictions, vol. 20, nr. 6, s. 530-534. 

Fangen, Katrine (2008), Deltakende Observasjon. 2. opplag. Bergen: Fagbokforlaget. 
Geertz, Clifford (1973), Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture. I: The 

Interpretation of Cultures – Selected Essays by Clifford Geertz. New York: Basic 
Books, Inc. 

Gmel, Gerhard og Jürgen Rehm (2000), The empirical testability of Skog's theory of 
collective drinking behavior. I: Drug and Alcohol Review, vol. 19, nr. 9, s. 391-399. 

Goffman, Erving (1959), The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Anchor 
Books. 

Goffman, Erving (1986), Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. 
Boston: Northeastern University Press. 

Goffman, Erving (2008), Interaction Ritual: Essays in Face-to-Face Behavior. Fjerde 
opptrykk. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. 

Healey, Christine, Atif Rahman, Mohammad Faizal, Peter Kinderman (2013), Underage 
drinking in the UK: Changing trends, impact and interventions. A rapid evidence 
synthesis. I: International Journal of Drug Policy, vol. 25, nr. 1, s. 124-132. 



101 
 
Järvinen, Margaretha og Jeanette Østergaard (2009), Governing adolescent drinking. I: 

Youth and Society, vol. 40, nr. 3, s. 377-402. 
Järvinen, Margaretha (2012), A will to health? Drinking, risk and social class. I: Health, 

Risk and Safety, vol. 14, nr. 3, s. 241-256. 
Lim, Tae-Seop og John Waite Bowers (1991), Facework: Solidarity, Approbation and Tact. 

I: Human Communications Research, vol. 17, nr. 3, s. 415-450. 
Miller, Kathleen og Brian M. Quigley (2011), Sensation-seeking, performance genres and 

substance use among musicians. I: Psychology of Music, vol. 40, nr. 4, s. 389-410 
Modigliani, Andre (1971), Embarrassment, Facework and Eye Contact: Testing a Theory of 

Embarrassment. I: Journal of Personality and Social Psychology, vol. 17, nr 1., s. 15-
24. 

Morgenstern, Matthis, Barbara Isensee, James D. Sargent og Reiner Hanewinkel (2011), 
Exposure to alcohol advertising and teen drinking. I: Preventive Medicine, vol. 52, 
nr. 2, s. 146-151. 

Pedersen, Willy (1991), Mental health, sensation seeking and drug use patterns: a 
longitudinal study. I: British Journal of Addiction, vol 86, nr. 2, s. 195-204. 

Pedersen, Willy (2008), Deltakelse i ungdomsorganisasjoner og bruk av rusmidler. I: 
Tidsskrift for ungdomsforskning, årg. 8, nr. 1, s. 49-65. 

Pedersen, Willy og Tilmann von Soest (2015), Adolescent Alcohol Use and Binge Drinking: 
An 18-Year Trend Study of Prevalence and Correlates. I: Alcohol and Alcoholism, 
vol. 50, nr. 2, s. 219–225 

P3.no (2013), Skål for rocken, http://p3.no/dokumentar/skal-for-rocken/ hentet 02.03.2015, 
12:16. 

Raninen, Jonas, Håkan Leifman og Mats Ramstedt (2013), Who Is Not Drinking Less? An 
Analysis of the Decline in Consumption for the Period of 2004-2011. I: Alcohol and 
Alcoholism, vol. 48, nr. 5, s. 592-597. 



102 
 
Reid, John B. (1978), Study of drinking in natural settings. I: Marlatt, G. Alan og Peter E. 

Nathan (red.), Behavioral approaches to alcoholism, s. 58-74. New Jersey (USA): 
Rutgers Center of Alcohol Studies. 

Saglie, Jo (1994), Norske drikkekulturer: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og 
tilgjengelighet. I: SIFA-rapport 1/94. Oslo: SIFA. 

Schreiner, Knut (2015), Det er tøft å være død. Kronikk i Aftenposten, publisert 18. 
desember 2015. http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Det-er-toft-a-vare-
dod--Knut-Schreiner-8290135.html 

Silverman, David (2005), Doing Qualitative Research. 2. opplag. London: Sage Publications 
Sivertsen, Ida Maria Børli (2015), Jeg trenger ikke være full for å være kreativ. Kronikk i 

Aftenposten, publisert 12. desember 2015. 
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Jeg-trenger-ikke-vare-full-
for-a-vare-kreativ--Ida-Maria-8280992.html 

Skog, Ole-Jørgen (1985), The collectivity of drinking cultures: A theory of the distribution of 
alcohol consumption. I: British Journal of Addiction, vol. 80, nr. 1, s. 83-99. 

Skog, Ole-Jørgen (2001), Commentary on Gmel and Rehm's interpretation of the theory of 
the collectivity of drinking culture. I: Drug and Alcohol Review, vol. 20, nr. 3, s. 325-
331. 

Sykes, Gresham M. og David Matza (1957), Techniques of Neutralization: A Theory of 
Delinquency. I: American Sociological Review, vol. 22, nr. 6, s. 664-670. 

Thagaard, Tove (2003) Systematikk og innlevelse: en innføring i kvalitativ metode. 2. utgave, 
2. opplag. Bergen: Fagbokforlaget. 

Topalli, Volkan (2006), The Seductive Nature of Autotelic Crime: How Neutralization 
Theory Serves as a Boundary Condition for Understanding Hardcore Street 
Offending. I: Sociological Inquiry, vol. 76, nr. 4, s. 475-501. 



103 
 
Tyler, Tom (2006), Why people obey the law. New Jersey (USA): Princeton University 

Press. 
Vedøy, Tord Finne og Astrid Skretting (2009), Ungdom og rusmidler: resultater fra 

spørreskjemaundersøkelser 1968-2008, SIRUS-rapport 5/2009. Oslo: Statens Senter 
for Rusmiddelforskning. 

Wikström, Per-Olof H., Andromachi Tseloni og Demitris Karlis (2011), Do people comply 
with the law because they fear getting caught? I: European Journal of Criminology, 
vol. 8, nr. 5. 

Wikström, Per-Olof H. (2014), Why crime happens: A situational action theory. I: Gianluca 
Manzoni (red) "Analytical Sociology: Actions and Networks". Hoboken, NJ (USA): 
John Wiley & Sons. 

Williams, J. Patrick og Heith Copes (2005), "How Edge Are You?" Constructing Authentic 
Identities and Subcultural Boundaries in a Straightedge Internet Forum. I: Symbolic 
Interaction, vol. 28, nr. 1  

Yanovitzky, Itzhak, Lea P. Stewart & Linda C. Lederman (2006), Social Distance, Perceived 
Drinking by Peers, and Alcohol Use by College Students. I: Health Communication, 
vol 19, nr. 1, s. 1-10  

Antall ord i oppgaven: 32081 
Alle kilder brukt i denne oppgaven er oppgitt. 
 


