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Sammanfattning 

After work – ett svenskt begrepp på ett populärt fenomen bland dagens arbetsplatser som 
innebär att medarbetare fortsätter att umgås efter arbetstid över exempelvis en öl. Något som 
kan leda till att vänskapsrelationer formas och att privatlivet allt mer sipprar in i den 
professionella världen. Då forskning har påvisat att djupare relationer mellan medarbetare kan 
få positiva följder för organisationen i sig är detta något som ofta uppmuntras av 
organisationer. Dock kan det råda en osäkerhet kring vilket förhållningssätt som medarbetarna 
ska ha till varandra under denna vardagligare umgängesform, där alkohol dessutom är 
inblandat. Ska de spela rollen som kollega eller som vän? Ovissheten gällande vilken roll man 
ska inta i en situation leder också till att förväntningarna upplevs som oklara och svåra att leva 
upp till. Denna studie syftar till att undersöka om unga medarbetare upplever att after work 
har en betydelse för relationerna på arbetsplatsen. Frågeställningarna som studien utgår från 
är om after works har någon betydelse för gemenskapen, vilka faktorer som spelar roll vid 
formandet av relationer på en after work samt hur medarbetare uppfattar gränsen mellan 
yrkesperson och privatperson i förhållande till after work. Medarbetarnas upplevelser har 
studerats i relation till Goffmans teori om definitionen av situationen, team, intrycksstyrning 
samt bakre och främre regioner, Hochschilds emotionsteori om känslohantering och 
känsloregler samt Nippert-Engs teori om gränsdragningar mellan arbetsliv och privatliv. Tio 
stycken intervjuer med medarbetare mellan 20-30 år har analyserats utifrån en 
fenomenologisk ansats. Resultatet har visat att gemenskapen som formas under en after work 
har en dubbelsidig inverkan på relationerna. Vissa knyter starkare band medan andra kan 
känna en press att medverka för att inte hamna utanför. Det har uppmärksammats att den 
privata rollen allt mer inskränker på yrkesrollen, något som visat sig vara positivt då 
medarbetarna skapar närmare relationer till varandra men även problematiskt då vissa hellre 
vill hålla isär de olika sociala rollerna. Det har även framkommit att alkoholen är en central 
faktor vid formandet av relationer under en after work. 
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 1. Inledning   
 

1.1 Bakgrund 
”Hänger du med på en öl?” är en fråga som allt oftare ställs på arbetsplatserna runtom i 
landet. Det populära fenomenet som innebär att tillsammans med kollegorna ta ett par öl eller 
en drink efter jobbet som avslutning på en lång och krävande arbetsdag har i Sverige kommit 
att kallas för ”after work”. 
 
Man brukar säga att man spenderar en tredjedel av sitt liv på arbetsplatsen och därmed 
tillsammans med sina kollegor. Men hur kommer det sig då att människor allt oftare tar 
ytterligare tid från sina privatliv för att spendera den med sina arbetskamrater? Idag 
uppmuntrar alltfler organisationer till relationer som är mer vänskapsliknande mellan 
medarbetare. Vanligtvis anordnas gruppaktiviteter och personalfester av olika slag där 
medarbetarna får chansen att träffas under vardagligare former. Genom att delta i sådana 
sociala sammanhang kan de komma in i gemenskapen inom organisationen och det öppnar 
upp för mer privata samtalsämnen och ett personligare klimat, som sedan kan tas med tillbaka 
till arbetsplatsen. På så sätt ökar samarbetet och kommunikationen inom organisationen. Att 
främja vänskapsrelationer mellan medarbetare är en relativt nyutvecklad ambition inom 
organisationer (Berman, West & Richter 2002). 
 
Det finns flera aspekter som skiljer olika sociala händelser kopplade till arbetet från varandra. 
En aspekt handlar om initiativtagandet. I vissa fall är det företagets ledning som är mer 
drivande när det gäller att planera in aktiviteter, men många gånger tas initiativet också av 
medarbetarna själva. Något som kanske oftast sker vid mer informella aktiviteter som 
exempelvis after work. Detta medför att alla på arbetsplatsen stundtals bjuds in till att 
medverka men också att det många gånger endast är mindre grupper som gör en diskret 
överenskommelse om att fortsätta ses efter jobbet. Den frivilliga sidan av aktiviteten kan dock 
uppfattas som tvång för dem vars privatliv inte är förenligt med den formen av umgänge, 
exempelvis småbarnsföräldrar (Andersson 2009). Dessutom är after work ofta knutet till 
alkoholintag. Alkohol kan ha ett symboliskt värde som välkomnar medarbetare att inta en 
personligare roll (Sigfridsson 2005, s. 120). Den kan även ha en avslappnande effekt på 
människor som gör att de vågar öppna sig mer. Men i vissa fall kan detta likväl innebära en 
risk för att kollegorna tappar den professionella respekten för varandra.  
 
Dessa två aspekter av after work, initiativtagandet och alkoholens närvaro, pekar ut en 
eventuell problematik när det gäller gränsen mellan yrkesroll och privatroll. När medarbetare 
umgås utanför arbetsplatsen träder de in i en privat miljö under en privat tid på dagen. Frågan 
är dock om det helt och hållet kan gå in i sina privata roller? Vad som gör denna interaktion 
så annorlunda från interaktioner med vänner i privatlivet är att de inblandade trots allt måste 
ha ett professionellt förhållningssätt till varandra. I vilken grad kollegorna väljer att gå ur sin 
yrkesroll under en after work kan skilja sig från person till person. Å ena sidan kan en mer 
privat inställning leda till närmare relationer och ökad gemenskap. Men å andra sidan kan en 
yrkesmässig bild försummas om en kollega skulle gå över gränsen. Något som kan ske på 
grund av att gränsen mellan det privata och det professionella uppfattas olika av de 
inblandade. Mycket pekar på att after work kan innebära en balansgång på gränsen mellan 
privatliv och yrkesliv för de som deltar.  
 
Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv utgör after work ett intressant ämne i och med att 
medarbetarna måste leva upp till omgivningens förväntningar för att kunna skapa önskvärda 
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relationer med sina kollegor. Men för att göra detta måste de först klargöra vilken roll som 
hör till vilken situation. Först då kan de fastställa vilka förväntningar som gäller. Är det den 
professionella rollen eller den privata rollen som ska spelas under en after work? Denna studie 
ämnar därför undersöka om after work har en betydelse för relationerna på en arbetsplats då 
den professionella och den privata rollen blandas samman. Vilka faktorer spelar in vid 
formandet av relationer på en after work och vilka funktioner fyller denna umgängesform? Då 
after work är en relativt modern företeelse och eftersom denna slags umgängesform i vissa 
fall ingår i organisationskulturen, blir det intressant att fokusera på unga medarbetare och att 
särskilt studera deras uppfattningar och upplevelser av after work. Detta för att de har fostrats 
in på en arbetsmarknad där after work förekommer allt oftare och kan beskriva en unik 
upplevelse av fenomenet.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att studera fenomenet after work utifrån ett medarbetarperspektiv. Mer specifikt 
undersöker vi om medarbetare upplever att after work har en betydelse för deras relationer på 
arbetsplatsen. Vi fokuserar på medarbetare mellan 20-30 år eftersom de fostrats in på dagens 
arbetsmarknad där after work är en aktuell företeelse. 
 
Våra frågeställningar lyder: 
1. Upplever medarbetare att after work har en betydelse för gemenskapen på arbetsplatsen?  
 
2. Vilka faktorer är betydande för formandet av relationer på en after work? 
 
3. Hur uppfattar medarbetare gränsen mellan yrkesperson och privatperson i förhållande till 
after work? 
 
1.3 Disposition 
Efter studiens inledning följer en presentation av tidigare forskning som berör relationer på 
arbetsplatsen och vad dessa kan ha för följder på organisationer, hur individer hanterar 
gränsdragningar mellan sina många sociala roller samt vad alkohol kan ha för betydelse i 
olika sociala sammanhang. Därefter presenteras de teorier som vi anser kan bidra till en 
djupare förståelse för studiens ämne. Tillvägagångssättet och genomförandet av studien 
beskrivs i det efterföljande metodavsnittet för att tydliggöra forskningsprocessen. Vidare 
följer en redovisning av det resultat som har framkommit ur det empiriska material som 
inhämtats. I resultatavsnittet följer även en fördjupad analys av resultatet i förhållande till det 
teoretiska ramverk som tidigare presenterats. I diskussionen, som är det avslutande avsnittet, 
sammanfattas resultatet i relation till studiens syfte och frågeställningar. Därefter diskuteras 
detta resultat tillsammans med den tidigare forskning och de teorier som behandlats i tidigare 
avsnitt. Avslutningsvis sker en redogörelse för de slutsatser som vi har kunna dra utifrån 
studien samt implikationer för potentiella tillämpningar och vidare forskning. 
 

2. Tidigare forskning  
I föregående avsnitt har vi presenterat studiens syfte och frågeställningar och vi ämnar nu 
redogöra för hur tidigare forskning sett ut i relation till dessa. Då det är brist på tidigare 
forskning som konkret behandlar after work så kommer avsnittet att beröra aspekter som 
angränsar till fenomenet. Den första delen tar upp relationer på arbetsplatsen i form av 
socialiseringsprocess, vänskap och romantik. Detta för att belysa forskning kring vår första 
frågeställning. I den andra delen av kapitlet behandlar vi den del av forskningen som är 
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relevant för gränser mellan olika sociala roller som belyser vår andra frågeställning. 
Avslutningsvis kommer tidigare forskning kring alkohol i en social kontext att redogöras för 
då alkohol spelar en central roll i fenomenet after work. 
 
2.1 Relationer på arbetsplatsen: Socialiseringsprocesser, vänskap och romantik 
Socialpsykologisk forskning om arbetsplatser har visat att man måste förstå arbete som något 
mer än bara ett sätt att utföra uppgifter och bli avlönad. Flera studier har lyft fram att 
arbetsplatsen för många människor är ett sammanhang där livets alla aspekter ges utrymme, 
inte minst kopplat till relationer och egenvärde (Van maanen & Schien 1979 s. 1; Rosen 2010 
s. 468). Företagsaktiviteter, som exempelvis julfester, har visat sig föra samman formella och 
informella känslor  och gränsen mellan privata och yrkesrelaterade relationer suddas ut. Detta 
gör att det blir lättare för människor att utveckla djupare relationer även på arbetet. Om 
cheferna visar sig vara mänskliga, om intimitet mellan kollegor är tillåtet och om människor 
har roligt tillsammans så kommer dessa företeelser även bli implementerade i vardagen på 
arbetsplatsen (Rosen 2010, s. 468). I linje med dessa resultat har Berman, West och Richter 
(2002, s. 217) pekat på att det blir allt vanligare med vänskapsrelationer på arbetsplatserna. 
Dessutom uppmuntrar organisationer sina medlemmar att bilda vänskapsband. 
 
Studier har visat att sociala relationer är viktiga just för att inkludera nyanställda i 
organisationen (Berman et al. 2002, s. 217). Att nyanställda får genomgå någon form av 
introduktionsprogram på arbetsplatsen gör att de fortare blir en del av organisationen och 
också får en bättre förståelse för dess traditioner, värderingar och historia, vilket gör att de 
lättare kan delta i diskussionerna på arbetsplatsen (Klein & Weaever 2000, s. 62).   
 
Ashforth, Sluss och Saks (2007) har studerat hur typen av socialiseringsprocess som en 
organisation använder sig av har betydelse för hur bra individen socialiseras in i 
organisationen. De fann att en balans mellan en institutionaliserad socialiseringsprocess och 
en process där individen själv ansvarar för sin socialisering ledde till ökat lärande om 
organisationen. I forskningen omtalas ofta organisationers värderingar och traditioner som 
organisationskultur. Organisationskulturen består också av gemensamma standardiseringar 
om hur jobbet ska utföras och sociala etiketter om hur man ska bete sig mot sina kollegor, 
chefer och underordnade. Denna kultur anses vägleda organisationens medlemmar genom 
deras upplevelser (Van maanen & Schien 1979, s. 1). Organisationskulturer förs vidare från 
generation till generation genom en socialiseringsprocess som bildar ett gemensamt ramverk 
för medarbetarna om hur man ska reagera och uppföra sig i vardagen på arbetsplatsen. Till 
exempel visar Ashforth et al. (2007, s. 457f) att socialisationsprocessen innebär ett lärande om 
organisationens kultur och hur relationer mellan medarbetarna fungerade såväl som hur 
specifika arbetsuppgifter skulle utföras (Ashforth et al. 2007 s. 457f). Den organisatoriska 
socialiseringsprocessen bestämmer alltså hur kulturen inom organisationen ska se ut och på så 
sätt hur man ska bete sig samt vilka aktiviteter som ska utföras. Organisationskulturen blir 
genom socialiseringsprocessen ett gemensamt ramverk för medarbetarna om hur de bör agera 
och bete sig på arbetsplatsen (Van maanen & Schien 1979 s. 3). 
 
Forskningen pekar alltså på att, precis som att det är viktigt att socialiseras in i olika 
gemenskaper i livet, så är det avgörande för medarbetare att bli en del av organisationens 
kultur för att kunna få en förståelse för sina kollegor, arbetsuppgifter och för organisationen i 
sin helhet. Detta gynnar även organisationen. Flera studier påvisar även att gynnandet av 
vänskapsband stöds av ledningen – att sudda ut gränsen mellan arbete och privatliv har blivit 
en del av den moderna ledarstrategin. Till exempel visar Dumas, Phillips och Rothbard (2013, 
s. 1377) att företag ofta uppmuntrar medarbetare till att medverka på sociala tillställningar 
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med sina kollegor. Enligt Berman et al. (2002, s. 221f) anser chefer att de mest positiva 
effekterna med vänskapsrelationer på jobbet är att det förbättrar atmosfären på arbetsplatsen 
och på så sätt hjälper medarbetarna att uppbringa ett ömsesidigt stöd för varandra. Andra 
positiva effekter som vänskapsrelationer för med sig är att de reducerar stress samt ökar 
kommunikationen och samarbetsförmågan inom organisationen (Shadur och Kienzle 1999; 
Kets de Vries och Balazs; Lu 1999; Van Wart och Berman 1999 se Berman et al. 2002, s. 
217).  
 
Studier har dock påvisat att företagsaktiviteter som team-building och andra sociala aktiviteter 
som är populära för att verka för goda relationer på arbetsplatsen inte alltid är så effektiva 
som man kan tro. Speciellt problematiska är de för de personer som redan känner sig utanför 
på arbetsplatsen gå grund av att de exempelvis tillhör en annan kultur eller inte talar samma 
språk. Medan de sociala aktiviteterna hjälper de personer som redan har goda relationer kan 
de som verkligen behöver hjälp med att hitta vänner fortfarande känna sig utanför. Dumas et 
al. (2013, s. 1400) hävdar med detta som bakgrund att det är viktigt att se över kvalitéten på 
sociala aktiviteter och uppmuntra till en organisationskultur som accepterar och respekterar 
olikheter. Ett annat problem som forskningen påtalar är att organisationer ofta förväntar sig att 
alla dess medlemmar ska delta i sociala aktiviteter. I vissa fall är företagsfester till och med 
obligatoriska. Rosen (2010, s. 468) fann till exempel i sin studie att julfester ger en signal om 
att ”ditt arbete är ditt liv och dina arbetskamrater är dina vänner” till medarbetarna som då 
känner sig pressade att delta. Det kan alltså ses som en regel inom organisationer att man ska 
känna att det är roligt att vara engagerad i sociala aktiviteter med sina kollegor. Hochschild 
(1979, s. 563) menar att det inte är ovanligt att sociala riktlinjer kring en person dikterar hur 
denne bör känna. Exempelvis blir det allt vanligare att organisationen uppmuntrar 
medarbetarna att ta med sitt privatliv till arbetet som bevis på dennes engagemang för 
företaget (Allvin, Arsonsson, Hagström, Johansson & Lundberg 2011, s. 189).  
 
Det finns också forskning som visar att chefer oroar sig för att arbetskollegor kommer alltför 
nära varandra då detta kan underminera deras lojalitet mot organisationen och påverka deras 
omdöme i viktiga beslut. Ett annat orosmoment innebar att vänskapen skulle övergå till ett 
romantiskt förhållande (Berman et al. 2002, s. 222). I en tid då alltmer tid tillbringas på 
arbetsplatsen har även romantiska relationer blivit allt vanligare (Dillard 1987, s. 179) och 
enligt Dillard (1987, s. 91) kan kärleksrelationer inledas på arbetsplatser för att få 
arbetsmässiga fördelar. Beroende på anledningen till att romantiska förhållanden formas 
kommer medarbetarna också att bli olika bemötta av sina kollegor på arbetsplatsen. 
Misstänker man att en kvinna har blivit involverad med en man för att få fördelar på jobbet 
blir hon hårt dömd medan en man som hittat sin sanna kärlek snarare uppmuntras. 
 
Studierna som tagits upp i detta avsnitt berör konsekvenser av sociala aktiviteter kopplade till 
arbetslivet. Även om det finns flera skäl till varför sociala aktiviteter uppmuntras av 
organisationer, såsom en snabbare inklusion för nyanställda och ökad förståelse mellan 
kollegor, pekar studierna också på flera risker som följer med dessa. Riskerna gäller kanske 
framförallt medarbetare som riskerar att marginaliseras, men det finns även problem för 
organisationer som kan ”avprofessionaliseras”.  
 
2.2 Gränsdragningar mellan de sociala rollerna 
Studier pekar på att samhället blir allt mer institutionaliserat och att det därmed skapas allt 
fler sociala roller. En person kan på så sätt inneha rollen som triathlonlöpare, mamma, chef 
och underordnad inom loppet av några timmar (Ashforth, Kreiner & Fugate 2000 s. 472). Det 
har även visat sig att samtidigt som de sociala rollerna ökar så blir gränserna mellan dem allt 
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otydligare, särskilt på dagens arbetsplatser. Jobbet tenderar att komma in i den privata världen 
då människor oftare tar med sig jobbet hem och därför aldrig är riktigt lediga. Samtidigt 
tenderar människor att allt oftare ta med sig sitt privatliv och personliga intressen till jobbet 
(Allvin et al. 2011 s. 189). Det är därför intressant att förstå hur människor hanterar 
förflyttningen mellan rollerna i privatlivet och yrkeslivet och vad konsekvenserna kan bli 
beroende på vilken strategi de använder sig av. 
 
Nippert-Eng (2010, s. 99f) menar att det finns olika strategier att använda sig av när det 
kommer till att hantera de olika rollerna i ens liv: rollsegmentering och rollintegrering. En 
segmentering innebär att man har en striktare gränsdragning mellan de olika rollerna vilket 
reducerar de utsuddade gränserna och tydliggör vilken roll man spelar för tillfället. På så vis 
kan man  gå in i vardera roll mer helhjärtat. Det blir också lättare att inte överföra sina 
yrkesrelaterade känslor till privatlivet. Dock menar andra studier att det är en stor utmaning 
att förflytta sig över gränserna mellan rollerna rent psykiskt då det ofta bör ske snabbt med 
tanke på alla de sociala roller som en person bär med sig under en dag (Ashforth et al. 2000,s. 
477). Vid segmentering av rollerna ökar därmed behovet av riter för att lättare kunna skifta 
mellan dem (Ashforth et al. 2000, s. 479). 
 
När det istället finns en hög integrering mellan de sociala rollerna (Nippert-Eng 2010, s. 99f) 
har studier visat att det sker en utsuddning av gränserna vilket i sin tur ökar risken för att 
rollerna blandas ihop och därmed minskar distinktionen mellan yrkesliv och privatliv 
(Ashforth  et al. 2000, s. 480). Integrering av rollerna har visat sig vara betydligt mer vanligt 
förekommande än att ha en hög segmentering av dem (Ashforth  et al. 2000, s. 480). I linje 
med detta har studier om julfester visat på en integrering av de sociala rollerna där 
medlemmarna inom organisationen umgås och känner en unison samhörighet med varandra 
oavsett rang. Där blandas yrkesliv och privatliv ihop genom att symboler som tillhör en 
persons privatliv såsom alkohol, dans, och skratt sammanförs med människor som hör till 
personens professionella värld (Rosen, 2010, s. 468). Det har visat sig att när medarbetarna 
visar upp sitt jag som en mänsklig och informell varelse istället för en chef, kollega eller 
underordnad, kan organisationen få sina medlemmar att fullt ut identifiera sig med 
organisationen då yrkesjaget och det privata jaget smälter samman. Dock påpekar Rosen 
(2010, s. 470) att förvirringen om vilka förväntningar som finns på rollen då kan bli otydliga 
och att en dualistisk känsla kan uppkomma då både känslan av att vara del en stor familj där 
man har starka vänskapsband finns, samtidigt som man vet att man är medlem av en 
organisation med uppsatta ekonomiska mål.  

Forskningen som presenterats i detta avsnitt behandlar gränserna mellan de olika sociala roller 
som en människa har under en och samma dag. Mer specifikt har studier som berör hur dessa 
gränser påverkar arbetssituationen tagits upp för att belysa problematiken som kan uppstå när 
en organisation förväntar sig att dess medlemmar ska agera professionellt men samtidigt 
engagera sig privat. Det har visat sig att även om det kan ses som positivt att de sociala 
rollerna integreras med varandra då det minskar övergången från en roll till en annan så kan 
utsuddningen av gränserna leda till oklara rollförväntningar. 

2.3 Alkoholens betydelse  
Studier har visat att förekomsten av alkohol i både sociala och arbetsrelaterade situationer är 
mycket vanlig samt att den spelar en viktig roll för att bygga relationer och gemenskap 
(Sayette et al. 2012, s. 869; Pringle 199, s. 439; Sigfridsson 2005, s. 120). Då after work är 
just en både social och arbetsrelaterad situation där alkohol förekommer har vi valt att belysa 
alkoholen då det är en faktor som är betydande för formandet av relationer på en after work. I 
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en studie av Pringle (1995, s. 438) om alkohol och chefer framgick det att alkoholkonsumtion 
förekom på samtliga arbetsplatser som berördes i studien och att en betydande del av cheferna 
delgav att alkohol var en del av jobbaktiviteterna. Att det fanns en sociala aspekt av 
alkoholkonsumtion visade sig även i studien då chefer påpekat att det skulle bli svårt för en 
person som inte dricker alkohol att lyckas i arbetslivet. Detta på grund av alkoholens 
signifikanta del i det (Pringle 1995, s. 437). Avståndstagandet från alkohol kan på så sätt ses 
som ett avståndstagande från gemenskapen (Sigfridsson 2005, s. 139). Studien visade att det 
bland medarbetarna var vanligast att alkohol förekom under julfesten, under fredagsdrinken 
och under team building-aktiviteter som skulle öka moralen i arbetsgruppen. Men det kunde 
även hända att alkohol användes av cheferna för att sporra personalen när de gjort något bra 
(Pringle 1995, s. 438). 
 
Studier påpekar symbolvärdet som en viktig aspekt av alkoholens betydelse för relationer 
(Pringle 995, s. 438; Sigfridsson 2005, s. 120). Det har visat sig att alkohol är en symbol för 
vänskap och som samtidigt fungerar som en markör för en förändring av de förväntade sociala 
reglerna. Detta då alkohol får människor att öppna upp sig och interagera med varandra på en 
mer personlig nivå. Alkoholen fungerar därmed som en bro mellan det formella och det 
informella och krossar hierarkier då den fungerar som ett sätt att utjämna nivån mellan chefer 
och anställda (Pringle 1995, s. 438). Den blir också en förevändning till att umgås vilket både 
stärker och framhäver gemenskapen och på så sätt har alkoholen blivit en kollektiv dryck 
(Sigfridsson 2005, s. 121). Studier har visat att alkohol förstärker gemenskapen och den 
sociala tillhörigheten på ett positivt sätt då den minskade negativa känslor hos individerna, 
ökade leendena i gruppen samt ökade tiden då personerna i studien pratade med varandra 
(Sayette et al. 2012, s. 876).  
 
Studierna som tagits upp i detta avsnitt har berört alkoholens roll vid sociala aktiviteter både 
på och utanför arbetsplatsen. Studierna har påvisat att alkoholen har en positiv inverkan på 
människors interaktion i sociala sammanhang då den stärker gemenskapen, utjämnar 
statusnivåer och får människor att våga öppna upp sig. Studierna pekar också på att det finns 
ett visst symbolvärde i alkohol då vänskap och gemenskap är starkt förknippat med drycken. 
Detta kan dock vara problematiskt för de som inte dricker alkohol då det kan sända ut signaler 
om att de inte vill tillhöra gemenskapen. 
 
2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
I avsnittet har forskning kring sociala aktiviteter kopplade till arbetslivet presenterats, där vi 
tror att gemenskap bland medarbetare kan skapas. Då alkohol är en faktor som kan ha en roll i 
sociala aktiviteter har även forskning om alkoholens sociala inverkan behandlats. Även 
forskning kring gränser mellan de olika sociala roller som en människa dagligen behöver 
hantera har tagits upp eftersom detta problematiserar hur man ska hantera blandningen av 
rollen som privatperson och rollen som yrkesperson under sociala aktiviteter i arbetslivet.  

Överlag har vi kunnat finna studier om hur de allt mer integrerade rollerna i dagens samhälle 
påverkar privatlivet medan det har varit svårare att hitta forskning om hur de påverkat 
arbetslivet. Forskning gällande vad sociala aktiviteter med kollegor kan ha för betydelse för 
gemenskapen på arbetsplatsen har också varit svårfunnet då en stor vikt ligger vid mer 
praktiska frågor relaterade till organisationssociologi snarare än med individens upplevelse i 
fokus.  Därför ämnar denna studie att bidra till att fylla den kunskapslucka som finns inom 
området genom att använda socialpsykologiska teorier och fokusera på individen och dess 
egna erfarna upplevelser. Tidigare forskning visar en avsaknad av fördjupad kunskap kring 
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vad konsekvenserna av integrerade roller blir på arbetsplatsen snarare än i privatlivet för unga 
medarbetare.  

3. Teori 
I detta avsnitt kommer vi att presentera det teoretiska ramverk som vi valt ut med hänsyn till 
syfte och empiri. Först presenteras Goffmans dramaturgiska modell med tonvikt på begreppen 
definitionen av situationen, team, intrycksstyrning samt regioner. Därefter beskrivs 
Hochschilds teori om känslohantering och känsloregler. Avslutningsvis kommer vi att 
redovisa Nippert-Engs teori om gränsdragningar mellan yrkesliv och privatliv. 

3.1 Goffmans dramaturgiska modell 
3.1.1 Definitionen av situationen 
Goffman skriver att människor har ett behov av att definiera den situation de träder in i för att 
kunna förutse förväntningar på sig själva och på den andra parten. Han menar att människor 
definierar situationer som de befinner sig i på olika sätt, till exempel genom att försöka 
förvärva information om motparten i interaktionen med hjälp av olika ledtrådar såsom 
symboler och gester (Goffman 1956, s. 1). Med hjälp av informationen om den andre kan 
båda parter träda in i sina roller och interaktionen kan fortgå (Goffman 1956, s. 10). Det kan 
dock vara svårt att få kunskap om andras sanna attityder och känslor då dessa ofta ligger 
dolda vid den första anblicken.  

En förutsättning för att en situation ska bli lyckad är alltså en gemensam definition av 
situationen – att förväntningar ser likadana ut för alla inblandade parter. På en arbetsplats 
finns det tydliga roller med klara förväntningar. Chefer har sitt ansvar på företaget och övrig 
personal är anställda just för att utföra specifika uppgifter. Men vad är det egentligen för roller 
som förväntas och eftersträvas genom after works? Är det yrkesrollen, den privata rollen eller 
kanske rollen som vän? Den problematik som uppkommer vid överskridandet av de roller 
som individer går in i inför olika situationer blir extra tydlig i after work-sammanhanget. Det 
finns inga uttalade regler för hur intimt umgänget med kollegorna får vara och när en grupp 
kollegor ska växla mellan arbetsplatssituationen och after work-situationen. För att förstå hur 
människor balanserar relationen som kollega med den mer vänskapliga relationen utanför 
arbetet, tar vi nedan upp Goffmans tankar om team. 

3.1.2 Team 
Goffman menar att en gemensam definition av situationen endast kan ske genom ett 
samarbete mellan samtliga deltagare, teamet (Goffman 1956, s. 47f). Inom teamet förväntas 
alla medlemmar upprätthålla den fasad som man gemensamt kommit överens om gentemot 
utomstående. Denna fasad behöver dock inte nödvändigtvis stämma överens med 
interaktionen som sker inom gruppen. Ett team har en enad front inom vilken man ställer upp 
för varandra och där hemligheter bevaras och inom sitt team kan man därför slappna av och 
bete sig så som man enligt teamets normer bör göra (Goffman 1956, ss. 55, 102). Ju mer tid 
som medlemmarna i teamet spenderar tillsammans, desto starkare familjär känsla kommer att 
formas (Goffman 1956, s. 51) 

Det är lätt att applicera team-begreppet på hur ett arbetslag förväntas fungera. I en after work-
situation är det viktigt att det finns en gemensam uppfattning om vilka beteenden som är 
acceptabla eller inte. Annars kan det finnas en risk för att gemenskapen inom laget förstörs på 
arbetet dagen efter. För att undvika misstro hos sin publik, menar Goffman att det är viktigt 
att teamet behåller kontrollen över vad det är för information som går ut. Denna information 
kan bestå av hemligheter vars avslöjanden kan få en destruktiv effekt på teamet genom att 
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intrycket som de vill sända ut rubbas (Goffman 1956, s. 87). Om kontrollen förloras och fel 
information läcker ut till publiken finns det alltså en risk för att teamets fasad skadas. Det kan 
även finnas hemlig information inom teamet som inte delas av samtliga medlemmar och om 
sådan information kommer ut kan vissa medlemmar därför känna sig utanför och 
förolämpade. Dock är risken för att avslöjanden ska ske mindre ju färre av medlemmarna som 
vet om hemligheten (Goffman 1956, s. 88). 

Vidare skiljer Goffman på större team och mindre, informella klickar. Ett team skapas ofta 
genom att flera individer besitter samma status och dessa måste samarbeta för att bibehålla 
definitionen av situationen gentemot dem som ligger på en annan statusnivå. De som ingår i 
de mindre klickarna däremot kan känna ett behov av att tillhöra en grupp, inte nödvändigtvis 
för att de är intresserade av de andra gruppmedlemmarna, utan snarare för att kunna särskilja 
sig från andra individer av samma rang. Därför betyder det inte alltid att medarbetare med 
samma position inom en organisation behöver tillhöra samma lilla klick (Goffman 1956, s. 
52). Det händer också att team med olika hierarkisk status väljer att lägga sig på samma nivå 
och avslöja saker om sig själva för att öka solidariteten bland teamen. Detta kan fungera som 
en form av gruppterapi (Goffman 1956, s. 129). 

Goffman tar upp ett problem som kan uppkomma då anställda väljer att umgås som jämlikar 
och under mer informella former. Detta handlar om att personerna börjar diskreditera 
varandra vilket betyder att den professionella bilden raseras. Detta kan till exempel ske genom 
flirtiga närmanden som gör personen till en sexuell varelse, en handling som många därför 
önskar hålla utanför den professionella kontexten (Goffman 1956, s. 130). 

3.1.3 Intrycksstyrning & regioner 
Goffman skriver att människor ständigt försöker styra intrycket av dem själva vilket i sig 
kommer att inverka på hur de bemöts av sin omgivning. Intrycket grundas i individens egen 
vilja men kan också bygga på yttre förväntningar på rollen. Genom att grundlägga en 
gemensam definition av situationen kan individen enklare kontrollera vilken information som 
kommuniceras. Detta kan individen göra genom att umgås med motparten och framställa sig 
på det sätt som framkallar den önskade reaktionen (Goffman 1956, s. 1f). En definition kan 
exempelvis vara att man på en arbetsplats endast ska ha en professionell relation till varandra 
och på så sätt kommer kollegorna inte heller att försöka göra intrång i den privata världen. 

Medan det mellan vänner redan finns en etablerad ömsesidig respekt och omtanke, är detta 
inte något som kan tas för givet bland medarbetare (Goffman 1956, s. 4). I den professionella 
världen är det upp till individen, eller aktören som Goffman uttrycker det, att lyckas övertyga 
sin publik om att denne är just den person som den framställer sig själv för att vara. Om det 
visar sig egenskaper som inte stämmer överens med vad man tidigare uttryckt, leder det till 
skam och obehag för individen. Goffman lyfter fram betydelsen av det första intrycket i en ny 
grupp då detta kommer att prägla alla kommande interaktioner med de personerna (Goffman, 
1956, s. 5). 

Goffman beskriver hur framträdandet är avgränsat i fysiska regioner. Det är den region som vi 
befinner oss i och förväntningarna inom denna som kommer att styra och anpassa vårt 
agerande. Regionerna kan utgöra en avgränsning mellan olika individer och grupper som 
exempelvis en specifik avdelning på ett företag eller en grupp kollegor som går och tar en öl. I 
den främre regionen försöker individen aktivt att anpassa sig efter de tillhörande normer och 
regler som finns där och måste därför undantrycka olämpliga känslor eller beteenden. Här kan 
det underlätta för individen att ha tidigare erfarenheter av liknande sammanhang som denne 
sedan kan rätta sitt agerande efter, som exempelvis sociala regler på en fest (Goffman 1956, s. 
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66f). De egenskaper som individen försöker dölja i den främre regionen kan sedan friges i den 
bakre regionen som är avskild och på så sätt skyddad från utomståendes insyn. I denna region 
kan individen andas ut och vara sig själv utan att det finns en risk för att bli diskrediterad 
(Goffman 1956, s. 69f). Regionerna går att jämföra med Hochschilds känsloregler som styrs 
av olika kontexter i en individs liv. En teori som kommer att beröras i nästa avsnitt.  

Goffman bidrar till förståelsen om varför människor måste inta vissa roller för att situationen 
ska bli begriplig och interaktionen ska fungera. Något som är intressant i relation till den 
socialiseringsprocess som tas upp i tidigare forskning. Hochschilds emotionsteori fördjupar 
Goffmans idéer i förhållande till emotioner och vad de spelar för roll i interaktionen med 
andra. Precis som Goffman tar även hon upp människors skådespeleri men kopplar detta till 
mer institutionella villkor. 

3.2 Hochschilds emotionsteori 
3.2.1 Känslohantering 
I likhet med Goffman beskriver Hochschild hur människor använder sig av olika verktyg för 
att hantera känslor i vardagslivet. Hon fokuserar på känslor i förhållande till normer och 
menar att individer försöker framkalla känslor när de anser att de inte känner tillräckligt starkt 
för något och försöker på samma sätt hålla tillbaka känslor som de anser är opassande 
(Hochschild 2003, s. 43). 

Hochschild använder, precis som Goffman, metaforer hämtade från teatern. Hon delar upp 
hanteringen av känslor i ytligt skådespeleri och djupt skådespeleri. Vid ytligt skådespeleri 
sätter individen på sig en känsla som denne sedan visar upp sig själv i för omvärlden 
(Hochschild 2003, s. 37). Djupt skådespeleri däremot, handlar om att känslan är en del av 
personen som i sin tur har övertygat sig själv om att känslan är verklig. Det handlar om att 
medvetet uppmana och framkalla känslor men framförallt om att göra detta genom basera 
känslorna på minnen. På så sätt framkallas känslorna mer spontant vid djupt jämfört med 
ytligt skådespeleri (Hochschild 2003, ss. 39-40). 

Känslohantering sker överallt i vardagslivet och speciellt på arbetsplatsen. På arbetsplatsen 
förväntas känslobeteendet vara professionellt: man är tvungen till att hålla tillbaka vrede och 
irritation på sin chef, kollega eller kund för att inte riskera att hamna utanför eller i onåd. På 
en arbetsplats har individen inte längre kontroll över känslohanteringen utan då är det de 
sociala reglerna och normerna som tillsammans med personerna inom institutionen 
bestämmer hur känslohanteringen ska gå till (Hochschild 2003, s. 49). Ett exempel på detta, 
som kan tas upp i förhållande till tidigare forskning, är den uttalade organisationskultur som 
finns på vissa arbetsplatser. Denna kan innebära förväntningar som sätter press på 
medarbetarna. Normer och regler förs ofta ner från seniora till mer juniora medarbetare 
(Hochschild 2003, s. 52), vilket vi tolkar som att de med en högre position inom företaget, till 
exempel cheferna, har en inverkan på hur de övriga medarbetarna bör hantera sina känslor på 
arbetsplatsen. 

3.2.2 Känsloregler 
Hochschild pratar om känsloregler och liknar dessa vid en individs emotionella riktlinjer. 
Alltså regler om hur människor bör känna i förhållande till en viss situation. Med hjälp av 
omvärldens respons upplever individen en rättighet eller skyldighet till en viss känsla som 
sedan kommer att styra det känslomässiga utbytet (Hochschild 2003, s. 56). Det är kontexten 
som bestämmer till vilken mån individen känner sig begränsad i sina emotioner (Hochschild 
2003, s. 66). Exempelvis kan det vara svårt att uttrycka ilska och irritation på arbetsplatsen 
medan ett pubbesök kanske kan erbjuda ett öppnare klimat som tillåter att känslorna släpps 
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fram. Individens sociala roll kommer att styra vilka känslor som är lämpliga för individen att 
känna inför en viss situation eller händelse. När denna roll förändras, förändras därför också 
känsloreglerna (Hochschild 2003, s. 74). Det finns därmed olika regler för individen i dennes 
roll som kollega eller privatperson och vän. 

De tillfällen där individen är omgiven av de som står denne närmast utgör en så kallad “relief 
zone”. I denna kontext kan individen känna sig fri att yttra sig som denne vill. Här har 
känslorna flutit upp till ytan och blir på så vis svårare att dölja (Hochschild 2003, s. 69). 
Eftersom känsloreglerna bestäms av roller och kontext menar Hochschild att det krävs en 
auktoritet som kan guida individen i dennes emotioner vid ett skifte av roll eller situation. Det 
är auktoriteten som bestämmer hur en viss situation ska tolkas och då även hur man bör känna 
(Hochschild 2003, s. 75). Kulturen inom ett organisation kan utgöra en sådan auktoritet på så 
vis att den ställer sig mer eller mindre positiv till idén om att kollegor umgås utanför 
arbetsplatsen. Det kan alltså finnas en risk med att kollegor känner sig alltför bekväma och 
vänskapliga med varandra då det kan leda till att olämpliga känslor framkommer.   

Som ett komplement till Goffmans dramaturgiska teori samt Hochschild teori om emotioner 
kommer nu Nippert-Engs teori presenteras. Den behandlar gränsdragningarna mellan de 
sociala roller som Goffman menar att människor spelar och hjälper oss att förstå när och var 
det är tillåtet att uttrycka de emotioner som Hochschild tar upp i avsnittet innan.  

3.3 Nippert-Engs teori om gränsdragningar i vardagslivet 
3.3.1 Gränsarbete och gränsöverskridande 
Människor tar ständigt beslut om hur de ska dela upp sig själva mellan olika världar i sina liv 
(Nippert-Eng 2010, s. 98). Den professionella och den privata världen utgör typexempel på 
detta. Beroende på vilka beslut man tar blir ens jag mer eller mindre uppdelade. Man kan till 
exempel välja att segmentera sina olika världar från varandra genom att dra mer tydliga 
gränser mellan dem. Detta gör det enklare att hålla den formella rollen som yrkesperson 
separerad från den mer informella rollen som privatperson. Segregationen av de olika jagen 
sker genom att det finns en distinkt tid och plats för olika människor, objekt, tankar, 
handlingar och beteenden som är uppdelade mellan den privata och den professionella 
världen. Om man istället integrerar sina två världar är man redo att möta alla dessa objekt, 
människor och beteenden i båda av världarna. På en after work interagerar man med kollegor 
från den professionella världen i förhållande till objekt som alkohol och beteenden som 
annars tillhör den privata världen. Detta gör det intressant att se på hur människor skapar 
rutiner för att kunna röra sig mellan dessa världar (Nippert-Eng 2010, s. 99f). 

Rutinerna kan beskrivas som mentala broar mellan de två världarna och är viktiga delar i 
gränsabetet (Nippert-Eng 2010, s. 108). Broarna kan innebära objekt och aktiviteter som 
uppmuntrar till den mentala resan mellan de olika världarna (Nippert-Eng 2010, s. 117). After 
works kan fungera som ett exempel på en sådan brobyggande rutin som man kan ägna sig åt 
till exempel på fredagskvällen innan man stiger ur sin yrkesroll inför helgen. Här kommer 
återigen symbolerna in vilka människor använder sig av för att ta sig från privatperson till 
yrkesperson och tvärtom. Det är vanligt att folk dricker kaffe på väg till den yrkesrelaterade 
världen som sedan byts ut till alkohol på vägen därifrån (Nippert-Eng 2010, s. 115). Denna 
symboliska betydelse av alkohol är något som även tagits upp i den forskning som tidigare 
presenterats där den fungerar som en brygga mellan det formella och det informella. 
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3.4 Sammanfattning av teori 
De tre teorierna är utvalda för att tillsammans ge en så utförlig förståelse av det sociala 
fenomenet after work som möjligt. Goffmans teori hjälper oss att förstå individers behov av 
tydliga roller med tillhörande förväntningar för att en interaktion ska bli lyckad. Han 
beskriver också hur människor aktivt kan förbereda sig för att styra omgivningens intryck av 
dem. Hochschild tar förväntningarna till en ny nivå genom att fördjupa förståelsen av 
känslohantering när det gäller intrycksstyrningen. Precis som Goffman förklarar hon att det 
finns givna sociala roller för specifika kontexter och att känsloreglerna förändras i och med att 
rollerna gör det. På så vis kan det råda oklara förväntningar om en social roll blandas i en 
annorlunda kontext. Hur och varför människor väljer att hantera de otydliga förväntningar 
som de två tidigare teorierna tagit upp förklarar Nippert-Eng i sin gränsdragningsteori. Denna 
kompletterar teoriavsnittet med en mer praktisk synvinkel genom att konkretisera hur 
individer förhåller sig till gränserna mellan de olika sociala rollerna. Nippert-Eng förklarar 
hur människor kan använda sig av objekt så som alkohol för att föra samman den privata och 
den professionella världen. 

4. Metod 
I följande avsnitt redogörs för den metod som använts i studien samt forskningsprocessens 
olika steg. Efter att fenomenologi, som är vår metodologiska ansats, har presenterats så 
kommer datainsamlingsmetoden, intervjuer, att redovisas och motiveras. Vi kommer sedan att 
presentera urvalet samt den fenomenologiskt inspirerade analysmetoden. Slutligen kommer en 
redovisning av reliabiliteten och validiteten samt de etiska övervägningar som tagits i 
beaktning under studiens gång.  
 
4.1 Metodologisk ansats 
Den fenomenologiska ansatsen har varit ständigt närvarande i studien då vi sökt efter en 
förståelse och tolkning av fenomenet after work genom att undersöka informanternas 
upplevelser. Inom fenomenologin är utgångspunkten att världen såsom den upplevs är socialt 
konstruerad genom att människan tillskriver den mening (Aspers 2011, s. 25). När vi valde att 
utgå från en fenomenologisk ansats var vi därför intresserade av att undersöka aktörernas 
upplevelser och uppfattningar om after work. Informanternas beskrivningar av fenomenet har 
i sin tur genomgått en tolkningsprocess av oss i förhållande till det teoretiska ramverk som 
studien utgått ifrån, vilket även knyter ansatsen till hermeneutiken (Smith 2011, s. 10). Med 
detta menas att vi har tolkat meningar, ord och begrepp utifrån kontextens helhet och därmed 
hela tiden haft helheten av den sociala processen i åtanke då vi tolkat delar av de 
transkriberade intervjuerna (Aspers 2011, s. 25).  
 
4.2 Urval 
Urvalet av informanter gjordes utifrån tre stycken kriterier: att de var deltids- eller 
heltidsanställda, att de arbetade på ett företag där after work förekommer samt att det var 
mellan 20-30 år gamla. Det första kriteriet sattes upp eftersom vi anser att det krävs att man 
spenderar en viss tid varje vecka på sin arbetsplats för att kunna ta del av hur organisationen 
fungerar. På så sätt fanns det en större chans att informanten kunnat iaktta betydelser som 
after works har haft för gemenskapen mellan medarbetarna. Det andra kriteriet var nödvändigt 
för att kunna svara på våra frågeställningar. Det tredje kriteriet var viktigt i relation till 
studiens syfte att undersöka de unga medarbetarnas upplevelse av after work. 
 
Eftersom tidsramen för denna studie var stram valde vi att använda oss av en urvalsmetod 
som kallas för bekvämlighetsurval. Detta är ett praktiskt sätt att komma i kontakt med 
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forskningsfältet genom att man väljer de som finns tillgängliga i ens närhet (Trost 2010, s. 
140). Personer eller platser som är bekanta för forskaren utgör en lättillgänglig inträdespunkt 
till fältet vilket möjliggör att snabbt kunna gå vidare med studien. Genom att söka efter 
egenskaper som är lätta att identifiera, det vill säga information som man har tillgång till, kan 
det underlätta för forskaren att finna ett urval med de egenskaper som passar ihop med 
studiens syfte (Aspers 2011, ss. 76, 95). 
 
I och med att syftet var att undersöka just unga medarbetares upplevelser av after work var 
bekvämlighetsurval en passande urvalsmetod. Detta då de personer som var passande för vårt 
urval fanns tillgängliga i vårt kontaktnät vilket beror på att vi själva ingår i den 
åldersgruppen.  Vi vill lyfta fram att valet av urvalsmetod inte endast gjordes på grund av 
lättillgänglighet utan även för att vi ville lägga fokus på de grupper som hade en koppling till 
undersökningssyftet. Genom vår urvalsmetod tilläts vi att endast kontakta personer som vi 
sedan tidigare visste arbetade deltid eller heltid samt var i åldrarna 20-30 år. När det därefter 
framkom att personerna även uppfyllde vårt andra kriterium, att de jobbade på en arbetsplats 
där det förekommer after works, valde vi att inkludera dem i vårt urval. I tabellen (Tabell 1) 
nedan presenteras de tio informanter som deltog i studien.  
 
Tabell 1. 

Namn Ålder Könsidentitet Profession 

Lisa 28 Kvinna Researcher på ett rekryteringsföretag 

Linn 25 Kvinna Rekryteringsassistent på ett bemanningsföretag 

Jasmin 23 Kvinna HR-chef på konsultföretag 

Hanna 26 Kvinna Konsultchef på ett bemanningsföretag 

Karin 25 Kvinna Bemanningschef på ett bemanningsföretag 

Kajsa 24 Kvinna Sjuksköterska på en beroendemedicinsk avdelning 

Johanna 26 Kvinna Rekryteringsassistent på ett bemanningsföretag 

Cecilia 28 Kvinna Sjuksköterska på en platskirurgisk avdelning 

Adam 29 Man Jurist på en domstol 

Fredrik 26 Man Bartender på en showrestaurang 

 
4.3 Avgränsningar 
Eftersom studiens syfte var att undersöka unga medarbetares upplevelser av fenomenet after 
work och om medarbetare upplever att after work har en betydelse för deras relationer på 
arbetsplatsen, togs det inte hänsyn till vilken yrkesgrupp som informanterna tillhörde eller på 
vilket slags företag de jobbade. Inte heller informanternas position i företaget var relevant för 
studien och vi valde således att bortse från detta. Faktorer som kön, etnicitet eller 
samhällsklass togs inte heller i beaktning då vi inte var ute efter särskillnader mellan de olika 
grupperna utan endast ämnade fokusera på unga medarbetares egna upplevelser. Sex av 
informanterna var heltidsanställda och fyra var deltidsanställda. De fyra deltidsanställda hade 
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enligt vår bedömning en tillräckligt djupgående inblick i deras respektive arbetsplatser för att 
kunna lämna relevanta uppgifter till denna studie. Därför har vi inte tagit hänsyn till om 
informanterna var deltids eller heltidsanställda.  
 
4.4 Datainsamlingsmetod 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer visade sig vara den lämpligaste metoden för att få 
tillgång till det empiriska material som var nödvändigt för att uppnå studiens syfte. Detta då 
intervjuer synliggör mönster i informanternas sätt att resonera kring och beskriva sina 
upplevelser av fenomenet after work. Vi valde bort observationer då dessa inte möjliggör en 
beskrivning av informanternas egna upplevelser och erfarenheter samt enkätundersökningar 
då de inte möjliggör lika detaljerade svar. Dock hade en blandning av intervjuer och 
observation kunnat bidra till ett fördjupat material för oss att tolka då även beteenden hade 
kunnat bearbetas. Men då tidsramen för forskningsprocessen var begränsad valde vi istället att 
fokusera på en specifik metod. 
 
Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer och ställa enkla och specifika frågor 
från en konstruerad intervjuguide har vi fått möjlighet att erhålla innehållsrika och djupa svar 
som belyst fenomenet (Trost 2010, s. 25). Intervjuguiden som formulerades inför intervjuerna 
bestod av 48 stycken frågor som ställdes till samtliga informanter (se bilaga 2). Frågorna tog 
upp olika aspekter av after work som ett socialt fenomen och delades upp i olika områden 
som berörde relationer, alkohol, roller, sociala faktorer samt ett mer beskrivande avsnitt om 
hur en after work brukade gå till på informanternas arbetsplatser. Detta gjorde att samtliga 
deltagare i studien fick samma typ av frågor även om frågornas ordningsföljd inte alltid var 
densamma (Trost 2010, s. 72). 
 
Platsen där intervjuerna har ägt rum har varierat och valts ut i samråd med personen som 
intervjuats för att kunna säkerställa att de känt sig trygga på den plats som valts. Dock har vi 
kommit med förslag så att den intervjuade inte behövt känna att det var dennes ansvar att hitta 
en plats (Trost 2010, s. 66). Fyra av intervjuerna har hållits i café-miljö vilket kan innebära 
störningsmoment och därför var vi noga med att välja lokaler med få åhörare där intervjuerna 
kunde utföras så avskilt som möjligt. Vi anser dock inte att detta har påverkat den information 
som informanterna lämnat, utan ser istället en fördel med att ha hållit intervjuerna i en 
avslappnad och informell miljö då frågorna rört just den typen av miljö och situation. Övriga 
sex intervjuer har hållits i informantens hem. Intervjuernas längd har varierat i tid och 
varit mellan ca 30-50 minuter och vi har intervjuat fem informanter vardera. Vi har använt oss 
av mobiltelefoner vid samtliga intervjuer för att göra en ljudinspelning av samtalen efter att ha 
inhämtat samtycke av informanterna. Detta såg vi som en fördel då vi kunde fokusera vår 
uppmärksamhet på informanten istället för att skriva minnesanteckningar (Trost 2010, s. 74). 
Samtliga tio intervjuer har sedan transkriberats och upprepningar av talspråk så som ”eh” och 
”mm” har inte skrivits ner då detta förenklade genomgång och kodning av materialet 
(Brinkmann & Kvale 2014, s. 221). 
 
4.5 Analysmetod 
Som analysmetod har den fenomenologiska analysmetoden Interpretive Phenomenological 
Analysis (IPA) valts. IPA har sina rötter i tre starka traditioner: fenomenologin, 
hermeneutiken och idiografin. Dessa tre traditioner synliggörs då IPA är användbar om man 
på detaljnivå vill analysera individers upplevda erfarenheter, meningen som individen 
tillskriver upplevelsen och sedan tolka detta. Då studiens syfte, som tidigare påpekats är att 
studera informanternas upplevda erfarenheter av after work, finner vi det därför lämpligt att 
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använda oss av IPA som analysmetod. Semistrukturerade intervjuer är lämpliga när det 
kommer till IPA då det är ett enkelt tillvägagångssätt för att få ut detaljerade personliga 
erfarenheter av informanterna (Smith 2011, ss. 9-10). Vidare motiverar vårt urval IPA som 
analysmetod då IPA passar sig bäst att göra på ett relativt litet urval där vikten ligger på att de 
informanterna som deltagit i studien har relevanta erfarenheter kring fenomenet snarare en att 
de representerar en viss population (Pietkiewicz & Smith 2012, s. 364). 
 
Analysprocessen inleddes med en noggrann genomläsning av det transkriberade materialet för 
att lära känna materialet (Pietkiewicz & Smith 2012, s. 368). Detta upprepades ett antal 
gånger med varje intervju samtidigt som ljudinspelningarna som varje transkribering byggde 
på lyssnades igenom ännu en gång. För varje genomgång av materialet gjorde vi markeringar 
och kommentarer i marginalerna där vi fann intressanta citat. Utifrån dessa markeringar och 
kommentarer växte sedan tydliga koder och kategorier fram, som exempelvis ”välkommen in 
i gänget”, ”social press” och ”den gränslösa alkoholen”. Dessa kategorier ordnades i sin tur in 
under två olika huvudteman som tog form under analysens gång; Gemenskapens dubbla sidor 
och Gränsdragningar. 
 
När resultatdelen därefter skulle formuleras valdes citat ut som sedan innan inordnats under 
varje kategori för att belysa studiens resultat. Citaten som valdes ut renskrevs med en nära 
förankring i originalcitatet men upprepningar av ord som ”men” och ”det” togs bort 
(Brinkmann & Kvale 2014, s. 221). Resultatdelen är av narrativ struktur vilket innebär att 
kategorierna som vi fann intressanta redovisas en åt gången. De inleds med en kortare 
beskrivning som sedan följs av valda citat som exemplifierar kategorin ifråga. Citatet följs till 
sist av en analytisk kommentar (Pietkiewicz & Smith, 2012, s. 368). I slutet av 
resultatavsnittet har en fördjupad analys formulerats där resultatet analyseras gentemot det 
teoretiska ramverk som valts till studien.  
 
4.6 Reliabilitet och validitet 
För att mäta trovärdigheten i en studie diskuteras validiteten och reliabiliteten. Validiteten 
innebär till vilken grad studien undersöker det som det den avser undersöka i förhållande till 
syftet (Trost 2010, s. 133). Reliabiliteten handlar om studiens tillförlitlighet vilket betyder att 
studiens resultat är stabilt över tid och alltså skulle vara sig likt vid en förnyad studie (Trost 
2010, s.131). 
 
I kvalitativa studier, vilket denna studie är ett exempel på, kan en redogörelse för 
analysmetoden och datainsamlingsmetoden visa på studiens trovärdighet (Trost 2010, s. 134). 
Vi har använt oss av IPA som analysmetod vars samtliga steg har följts och vi upplever därför 
att studien har en tämligen god reliabilitet. Dock vill vi lyfta fram att IPA grundar sig i 
fenomenologin som söker illustrera individers upplevda ”sanningar” snarare än en objektiv 
sanning (Aspers 2011, s. 44ff) och att studiens resultat sedan är en produkt av våra tolkningar 
av dessa. Det är därför svårt att säga att studiens resultat kan replikeras av framtida forskare 
inom ämnet. Som forskare har vi även varit delaktiga i processen genom att ha utformat en 
intervjuguide som samtliga informanter har fått gå efter, vilket har bidragit till att validiteten i 
studien är god, då frågorna är omsorgsfullt formulerade och har sin utgångspunkt i studiens 
syfte och frågeställningar (Brinkmann & Kvale 2014, s. 298). Det mycket begränsade urvalet, 
närmare bestämt tio personer, gör att det inte går att generalisera till en viss population vilket 
studien inte heller strävar efter att göra. Vi har snarare velat ägna en fördjupad 
uppmärksamhet i ett färre antal individers upplevelser. 
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4.7 Etiska överväganden 
I enlighet med vetenskapsrådets riktlinjer (2002) har etiska överväganden tagits i beaktning 
under studiens gång. Dessa riktlinjer är formulerade i fyra huvudkrav som ska tillgodoses av 
forskaren: informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Efter att en förfrågan gått ut till möjliga informanter och innan 
vi började intervjua de utvalda skickades ett missivbrev (se bilaga 1) ut till samtliga. 
Missivbrevet beskrev studien, dess syfte samt vilken institution och universitetsanknytning 
som studien hade. I missivbrevet framgick det även att deltagandet var frivilligt och att de när 
som kunde avbryta sitt deltagande. Vi informerade även informanterna om vad deras roll i 
studien var enligt vetenskapsrådets informationskrav (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Vi har 
ändrat namn på informanten samt inte angivit några företagsnamn på arbetsplatserna vilket 
även det delgavs informanterna i missivbrevet. Anledningen till namnbytet av informanterna 
är för att skydda deras identitet i största möjliga mån i enlighet med konfidentialitetskravet 
som avser principer kring hur just informanternas identitet ska behandlas (Vetenskapsrådet 
2002, s. 12). I missivbrevet framgick det att vi endast avsåg att använda informanternas 
information till denna studie och att den kommer att publiceras på Uppsala Universitets 
publikationsdatabas DiVA Portal. Därigenom har vi tagit hänsyn till nyttjandekravet som 
avser att all information som inhämtas av informanter enbart ska användas i 
forskningssammanhang (Vetenskapsrådet 2002, s.14). Ett muntligt samtycke har inhämtats 
innan varje intervju efter att vi säkerhetsställt att informanterna tagit del av och läst igenom 
studiens missivbrev. Detta var även något vi påminde informanten om vid intervjutillfället då 
vi också hämtade samtycke från informanten om att bli ljudinspelad vilket samtliga 
informanter gick med på. Därmed hade vi ständigt samtyckeskravet i åtanke inför varje 
intervju (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). 

5. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas studiens resultat understött av citat från intervjuerna. Det empiriska 
materialet som presenteras har valts ut med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar. 
Resultatavsnittet är uppdelat i två olika huvudteman som varit dominerande under 
intervjuerna. Det första temat handlar om gemenskapens betydelse och dess dubbla sidor och 
belyser både de positiva och negativa aspekterna med after work. Det andra temat behandlar 
de outtalade gränserna som finns då man umgås med sina kollegor och hur informanterna 
förhåller sig till dessa. 
 
5.1 Gemenskapens dubbla sidor 
Detta tema behandlar de påtryckningar som informanterna upplever från sig själva och sina 
medarbetare när det kommer till att delta på after work med sina kollegor. Ett tydligt mönster 
bland informanterna är föreställningen om att det är viktigt att vara en i gänget på 
arbetsplatsen för att trivas och att after work är en viktig del i det sociala samspelet där 
grupperingar och band mellan deltagarna bildas. Samtidigt har de vittnat om att det lätt skapas 
ett socialt utanförskap om man inte deltar i aktiviteterna med kollegorna efter arbetstid och att 
man därför ibland väljer att delta på after work trots att man hellre vill gå hem efter 
arbetsdagens slut.  

 
5.1.1 Välkommen in i gänget!    
Genomgående beskriver informanterna att de till en början använde after work som ett 
redskap för att lättare komma in i arbetsgruppen och för att lära känna sina nya kollegor 
bättre. Det har även framkommit att de på så vis fick reda på mer om hur kulturen på företaget 
såg ut och att de lättare kunde skapa sig en uppfattning om hur arbetsplatsen fungerade på det 
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sociala planet. Nedan beskriver Jasmin och Linn hur after work varit en del av det sociala på 
deras arbetsplats: 

Innan vi hade vår första AW jobbade folk på men eftersom folk inte kände 
varandra så var det lite tassande och man undrade vart har man hade alla. Efter 
vi hade AW med teambuilding en kväll och käkade middag, hade lite lekar, 
drack lite vin och skrattade så kände jag verkligen att stämningen hade 
förbättras. (Jasmin) 

Jag tycker att man på ett sådant sätt socialiseras in på kulturen på företaget och 
därigenom kan knyta kontakter med personer som man inte dagligen jobbar med. 
(Linn) 

Citaten ovan är exempel på hur informanterna upplever att after work hjälpt dem eller nya 
kollegor med tillhörighet: att bli en del av och få en bättre bild av hur den sociala 
interaktionen fungerar på arbetsplatsen. De har, efter att de deltagit på after work, kommit in 
bättre både i organisationskulturen och bland kollegorna och därigenom fått en ökad 
förståelse för hur de bör bete sig på arbetsplatsen. På så vis kan de lättare leva upp till de 
förväntningar som finns på dem och då också kontrollera hur de framställs inför kollegorna. 
Inom gänget skapas det en ökad tillit och förtroende mellan arbetskollegorna. Därmed 
uppkommer allt mer privata samtal, vilket i sin tur gör att medarbetarna kan utveckla en ny 
förståelse för varandra. En förståelse av privatlivet som sedan kan tas med in på arbetsplatsen.  

Jag tror att kommer du närmre varandra och får inblick i vad det är för liv de har, så 
tror jag också att förståelsen och känslan för varandra blir starkare. Varav också du 
kanske kan [...] vara medveten om hur personen fungerar och hur personen har det för 
stunden. Så du sen kan hjälpa den på ett annat sätt samtidigt som du kan få hjälp.. 
(Fredrik) 

...man har fått ta del av något privat så att man kan ta relationen till nästa steg. Så att 
man kan känna att man kan dela med sig av känslig information till henne också. 
(Lisa) 

Utdragen ovan exemplifierar hur after work innebär ett överskridande från yrkesrollen till den 
privata rollen som i förlängningen innebär att den privata relationen som skapas i after work-
sammanhanget sedan tas med in i den professionella världen. Detta förändrar relationen 
eftersom medarbetarna inte längre endast har ett professionellt förhållningssätt till varandra. 
På arbetsplatsen finns det ett antal förväntningar på den professionella rollen och om dessa 
förväntningar inte uppnås kan det bli problem. Därför kan en ökad förståelse för individen 
som privatperson leda till att kollegorna har överseende.    

 
Informanten berättar nedan att ju längre tiden går på en after work och ju fler gånger hon 
medverkar desto mer vågar hon prata om privata saker och inte bara om sitt jobb: 

…ju mer man är med på AW’s, desto mer privat prat kan du ha för desto bättre 
känner du personerna som en privatvarelse och inte bara som en jobbvarelse. Så man 
märker det, att ju fler AW’s jag varit med på, desto mindre pratar jag om jobb och 
desto mer pratar jag privatliv. (Linn) 

Citatet visar hur varje after work-tillfälle kan fungera som en byggsten i relationen mellan 
kollegorna. Precis som i uppbyggandet av andra relationer, beskrivs det även här hur man kan 
ta ett steg närmare varandra för varje gång man umgås. Relationerna leder till att kollegorna 
börjar förstå varandra som privata varelser, en förståelse som kan fördjupas ju mer tillit och 
förtroende som formas mellan dem. 
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5.1.2 After work som ett informellt samtalsstöd  
För att ett utbyte som involverar privata känslor, åsikter eller erfarenheter ska ske krävs det 
situationer där kollegorna kan mötas i ett mer avslappnat sammanhang. Informanterna har 
nämnt lunchraster och fikapauser, men de anser att det krävs tillfällen som after work för att 
hinna prata av sig om arbetsrelaterade händelser, lufta eventuella problem eller bara kallprata. 
En plats där de kan frångå sina yrkesroller och där de kan finna en ömsesidig trygghet att 
våga dela med sig av viss information. 

… i och med att man lär känna varandra mer, man behöver inte trippa runt på tå om 
det är nånting man känner sig missnöjd med utan man kan ta upp det på ett sätt utan 
att det blir konflikter, för man känner varandra. Man är bekväm med varandra på ett 
annat sätt. Man respekterar varandra på ett liksom, mer som individer och som i sina 
professionella roller. Jag tycker att det [after work] bygger bra broar mellan det 
personliga och det professionella. (Kajsa) 

Här beskriver Kajsa hur relationerna som byggs upp mellan kollegor leder till ett öppnare 
klimat dem emellan där de vågar ta upp även negativa saker utan att vara rädda för att det ska 
bli dålig stämning. After work får fungera som en rit där det privata och professionella möts 
och som ett tillfälle att lära känna sina kollegor och öppna sig om saker i privatlivet. Men det 
finns också de som anser att det är ett bra tillfälle att pysa ur sig aggressioner som har kommit 
upp under arbetstid: 

Mycket jobb och kanske irritationsprat som man behöver lufta. Man tyckte att man 
blev orättvist behandlad eller att nån konsult överreagerat för att man missat att göra 
något så då kanske det är nån som säger ”Men det händer mig med”. (Lisa) 

..om man hade med några andra, då skulle man ju kanske inte kunna prata om saker 
på samma sätt. Eller prata om samma saker [...] ibland vill man bara spy ur sig saker 
bara. (Adam) 

Informanterna Lisa och Adam berättar att de båda har varit med om situationer på jobbet som 
de efteråt har behövt lufta med någon som kan förstå. Adam beskriver just sådana ämnen som 
extra känsliga och som något de endast tar upp med utvalda kollegor. Bland annat med de som 
besitter samma position på arbetsplatsen eller med dem som de har en närmare relation till.  
 
I detta avsnitt har vi alltså tagit upp after work som ett tillfälle för informanterna att ventilera 
arbetsrelaterade irritationer och händelser med sina kollegor. För att detta ska ske krävs det att 
det sedan innan har skapats en närmare relation mellan dem. Något som kan förstås genom 
tidigare avsnitt där after work beskrivs som en positiv och spontan umgängesform som kollegor 
använder sig av för att lära känna varandra bättre. Nästa avsnitt behandlar de situationer då 
frivillighetsaspekten istället övergår till en känsla av tvång. 
 

5.1.3 Social press 
Med de två föregående avsnitten som utgångspunkt har vi förstått att deltagandet i after work är 
ett kriterium för att komma in i gemenskapen på arbetsplatsen. Ett kriterium som ligger grundat 
i organisationskulturen. Informanterna beskriver att de känner en press från sig själva att delta 
på after works på arbetsplatsen. Detta trots att de inte alltid orkar eller känner sig bekväma med 
situationen: 

Jag har snarare haft en press på mig själv att jag vill komma in i gänget och att jag 
därför vill vara med. (Johanna) 

… kommer man tillbaka till jobbet och så pratar de andra om något som man missade 
och det förekommer internskämt som man inte fattar. Så ibland har det hänt att man 
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gått på något fast man hellre vill gå hem och lägga sig därför att man känner att man 
inte vill missa något och hamna utanför gemenskapen. (Lisa) 

Informanterna berättar hur de aktivt framkallar känslor hos sig själva att vilja vara med trots 
att de inte känner för det. De uttrycker en rädsla för att hamna utanför gemenskapen om de 
inte medverkar vilket i sig ökar pressen på dem själva att delta. Detta speglar den viktiga roll 
som after work spelar för gemenskapen. 

 
I vissa fall visade det sig att det finns ett tryck från arbetsplatsen att delta i after work. 
Exempelvis genom att företaget köper in vin, öl och champagne varje fredag så att det alltid 
finns alkohol tillgängligt om kollegorna skulle känna för att stanna kvar på after work. 
Informanterna berättar att det även finns speciella grupper som har som uppdrag av företaget 
att anordna after works för alla kollegor. 

På mitt nuvarande jobb så är det den vanliga fredagskulturen på något vis, så rullar 
Sangria-vagnen in på kontoret vid 16:30. Sen så är det väldigt många som sitter kvar 
på fredagarna som sitter och tar en öl eller ett glas vin så [...] I vårt företag är det en 
väldigt stark företagskultur så det är väldigt viktigt att visa sig för att man ska vara 
engagerad i företaget och man ska vara engagerad i sina kollegor. Och det kan man ju 
visa genom att vara med på AW’s. (Linn)  

Den kallas trivselgruppen bara för att det, jag antar att man ska liksom främja nån 
slags, ja men att folk ska lära känna varandra och det ska vara en, en avslappnad 
stämning mellan folk och så där. Och då är AW en sån där grej som vi har styrt upp. 
(Adam) 

Informanterna beskriver ovan hur organisationskulturen sätter press på dem att delta på after 
work genom en förväntan om att de ska vara engagerade i sina kollegor även utanför arbetet. 
Det finns alltså en baksida av gemenskapen som handlar om social press. Den uttryckliga 
uppmuntran från företag genom alkoholinköp, festkommittéer eller liknande gör det sociala 
umgänget mellan medarbetare till ett krav – som ingår i att vara anställd – snarare än något 
som man kan välja bort. En sådan sak som att after work inleds innan arbetsdagens slut skapar 
en bild av ett generöst företag samtidigt som man då, som medarbetare, kan ses som otacksam 
om man bara stannar kvar till klockan slagit fem. Informanterna i detta avsnitt beskriver dock 
detta som något som har vissa positiva inslag då de trivs med att umgås med sina kollegor. I 
nästa avsnitt berör vi de mer ensidigt problematiska sidorna av den sociala pressen: 
utanförskap.  

 
5.1.4 De som hamnar utanför 
En genomgående upplevelse bland våra informanter är att arbetet blir allt stressigare. Detta 
gör att tiden att umgås och småprata med kollegorna under arbetstid försvinner och att det 
sociala umgänget med kollegorna därför förflyttas till efter arbetstid. Men vad händer om man 
inte vill tillbringa sin dyrbara fritid med sina kollegor? I detta avsnitt kommer vi att beskriva 
upplevelsen av utanförskap som är en av de konsekvenser som har visat sig till följd av att 
man väljer att avstå från after works. 

Det är helt och hållet hur man själv vill vara på arbetsplatsen. Vill du inte ha någon 
relation till dina kamrater eller arbetskollegor, så är det ju inte viktigt att följa med på 
after worken. (Fredrik) 

Det är en tjej i mitt team av assistenterna som inte brukar följa med, och det är ingen 
av de andra assistenterna på kontoret som nästan vet vem hon är. Om man säger 
"Anna" och alla bara "vem är det?", säger jag någon av mina andra kollegors namn så 
bara "ja just det, hon". För alla vet vem de är, för de brukar vara med. Så, ja man 
hamnar väl lite utanför så att inte folk har koll på en på samma sätt. (Johanna) 
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Utdragen visar informanternas bild av att after work är en nödvändig del för att gemenskap 
ska kunna uppstå på arbetsplatsen. Därmed anser de att en närmare relation inte kommer 
formas med de kollegor som inte deltar. Ovan förklarar Johanna att man inte lär känna de som 
inte är med lika bra och beskriver hur hennes andra kollegor på arbetsplatsen knappt vet vem 
hennes kollega Anna är för att hon inte hänger med när kontoret har after work. Det räcker 
alltså inte med att vara på plats och göra sitt jobb på arbetstid för att man ska synas på 
kontoret utan det krävs att man även är social efter jobbet för att kollegorna ska veta vem man 
är. På så vis ligger ansvaret på individen själv att göra sig sedd och skapa sig ett namn som en 
engagerad kollega. Individen måste alltså göra ett aktivt val för att slippa leva med 
konsekvenserna av att bli okänd på arbetsplatsen. 

Väljer du aktivt att tacka nej, så kommer du också inte att följa med i de sociala och 
kan man säga, minnes- och upplevelsemässiga skeenden som händer sinsemellan när 
man går ut på såna här saker. Det vill säga att alla interna skämt som kan uppkomma, 
alla grejer som man kan prata om och dela med sig av, jargong. Allt sånt hamnar du 
förmodligen utanför för att du inte är med där. Och det blir starkare band som knyts 
till andra. (Fredrik) 

I citatet ovan framställs icke-deltagandet på after work som ett aktivt val, något som gör att 
personer får svårt att kunna hänga med i interna skämt och i det allmänna snacket och 
jargongen. Istället för att man ser det som att arbetsplatsen har ett ansvar för att, på arbetstid, 
inkludera alla medarbetare blir deltagandet i after work normen och den som avviker får 
skylla sig själv. Precis som informanterna i avsnittet om ökad gemenskap beskriver hur 
tillhörigheten blir starkare och starkare finns det också beskrivningar av ett eskalerande 
utanförskap. Informanten Adam beskriver hur det skapas en vi-och-dem-känsla då det 
förekommer tydliga grupperingar. Nedan berättar han hur han hanterar de kollegorna som inte 
är en del av hans grupptillhörighet på arbetsplatsen genom att endast bjuda med dem på 
luncher istället för på after work: 

..ibland är det ju en rent så här en barmhärtighetsåtgärd. Att när personen kommer 
behöva, eller vill vara med nån och så, låter vi den följa med. Alltså det låter ju lite 
löjligt men det är ju litegrann så. Och då kanske det känns som en mindre uppoffring 
att göra det på en lunch än på en AW. (Adam) 

Adam och hans lilla grupp vill inte bjuda in utomstående till deras after work, utan de 
utomstående får i detta fall nöja sig med att bli inbjuden till lunch. Detta kan bero på att 
gruppen har en viss jargong eller gärna vill behålla saker internt, förklaringar som han givit 
tidigare i intervjun. Dock är det ingen av informanterna som uttrycker att de själva känt sig 
utanför utan påpekar endast hur detta rör andra på arbetsplatsen. 

 
De två ovanstående avsnitten har behandlat en problematik som i grund och botten handlar 
om en press att följa med på after works för att undvika att hamna utanför gemenskapen. Men 
det finns flera orsaker till att kollegor väljer att inte medverka. Exempelvis kanske alkoholens 
närvaro göra vissa obekväma då dess berusande effekt kan få folk att gå över gränsen. Andra 
kanske anser att det är bättre att hålla isär den professionella och den privata världen för att 
med säkerhet kunna bibehålla ett professionellt förhållningssätt till sina chefer och 
medarbetare. Det är just dessa gränsöverskridningar och gränsdragningar som nästa tema 
kommer att beröra. 

 
5.2 Gränsdragningar 
Detta tema fokuserar på hur informanterna hanterar kombinationen av yrkesjaget och det 
privata jaget under en after work. Denna form av interaktion är utformad för att individen ska 
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få chansen att gå ur sin yrkesroll och lära känna sina kollegor på ett mer privat plan, men hur 
mycket av det privata ska man egentligen visa? 

 
5.2.1 Den gränslösa alkoholen 
En sak som skarpt skiljer after work från andra företagsaktiviteter är att interaktionen under 
en after work cirkulerar kring alkoholhaltiga drycker. Informanterna beskriver hur 
alkoholpåverkan kan yttra sig på många olika sätt. Oftast blir man mer avspänd eller upprymd 
och högljudd. Hämningar släpps, det blir ökade känslor och omdömet försämras. I och med 
dessa effekter är det därför lätt att gränser, som annars inte skulle överträdas, under 
alkoholens påverkan överträds. 

De blir mer högljudda, de blir mer frispråkiga, går in på saker som är mer privat, 
uttrycker kanske åsikter som de inte skulle gjort annars. Ställer helt enkelt andra 
frågor om en som person, som de kanske inte hade känt sig bekväma med att ställa 
ifall de inte hade varit under påverkan av alkohol. (Kajsa) 

Ovan beskriver informanten hur hon har märkt av alkoholens effekter hos sina kollegor under 
after works. Hon menar att kollegorna blir mer bekväma i att träda ur sina professionella 
roller och att de vågar yttra sig om saker som de kanske inte hade gjort i andra fall. Alkoholen 
kanske därför kan ses som en form av hjälpmedel eller strategi för att lätta upp stämningen 
och få människor att öppna upp sig. 
 
Alkoholen kan alltså medföra att annars tydliga gränser suddas ut eller förflyttas. Men vad får 
det då för konsekvenser när gränserna överträds? När den privata rollen tar över och 
människor glömmer bort den professionella rollen helt och hållet? Nedan berättar informanten 
om hennes erfarenheter där kollegors beteende inte längre känns acceptabelt: 

Ja vi har ju en säljkår som består 90 % män som ofta blir väldigt flirtiga när man går 
ut på AW eller man går ut på jobbfester och det kan man absolut uppfatta lite konstigt 
och stötande. Och jag uppfattade det nog som konstigt i början och var väl inte riktigt 
helt bekväm med det. För jag är väldigt så, jag är en person på jobbet och en person 
privat och jag kan absolut släppa på det gränslandet mellan jobb och AW, men jag är 
inte superbekväm på att folk stöter på mig när man är på en jobbfest. (Linn) 

Linn uttrycker hur tydligt det är när gränserna överskrids. Att bli stött på av män, som hon 
beskriver ovan, menar hon är något som hör till hennes privatliv och som inte lämpar sig i 
yrkesrelaterade sammanhang. Beteenden som kanske anses tillåtna när det gäller 
interaktionen mellan medarbetare på en after work kan skilja sig från vad som anses vara 
tillåtet på arbetsplatsen, där det sociala klimatet är mer formellt och det finns tydligare regler 
som är förankrade i organisationskulturen.  

 
Vi har fått reda på att opassande beteenden kan leda obehag för de som deltar under en after 
work men att det ändå inte är ovanligt att gränserna överträds. Vidare kan man då fråga sig 
hur kollegor arbetar för att behålla den sociala kontrollen i ett sammanhang som skenbart kan 
verka okontrollerat? Trots den avslappnade umgängesform som after work erbjuder kan det 
ändå upplevas finnas en starkt reglerad tolerans just på grund av de människor som deltar. 
Trots att reglerna inte är lika explicit formulerade och kommunicerade som på arbetsplatsen 
så finns det alltså fortfarande gränser och informella regler på after works som människor 
måste navigera sig efter. Detta är viktigt eftersom de inblandade nästa dag, återigen ska frångå 
sina privata jag för att på nytt bemöta varandra i sina yrkesroller. 

Jag är inte alls samma person på jobbet som jag är hemma, det är två helt olika 
Hannor. Jag är verkligen rädd att överskrida gränser och jag vill hålla mig 
professionell. Även om det är på en AW så släpper jag inte loss som här hemma som 
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jag gör på nån klubb. Så utekvällar med jobb och med kompisar ser helt olika ut, och 
det är för att jag vill inte att mina kollegor ska se alla mina sidor. Jag tror jag är lite 
rädd för det. (Hanna) 

Ja men i sådana fall skulle jag nog säga, på de större AW'na, att det nog finns en lägre 
tolerans för hur full man, eller hur berusad man kan bli. Och det att göra med att man 
liksom har en ändå professionell relation till varandra. Där det, särskilt om man är 
liksom med domare som man sedan ska sätta upp, skriva domar för dagen efter 
liksom. (Adam) 

Hanna berättar att hon brukar delta på after works men hon menar samtidigt att hon inte gärna 
tänjer på gränserna mellan det privata och det professionella. Hon beskriver en rädsla för att 
visa för mycket av sig själv och hur hon vill att den professionella bilden av henne ska 
bibehållas. Detta kan bero på en oro över att det privata jaget inte ska accepteras av 
kollegorna. En oro för att en otydligare gräns mellan de två rollerna kan minska förtroendet på 
arbetsplatsen. Citaten ovan har åter speglat den dubbelhet som ständigt gör sig påmind under 
after work. Informanten Adam berättar om hur han skiljer på after work med alla kollegor 
med dem då endast hans lilla kollegegrupp är med. Precis som Hanna, så funderar han på 
konsekvenserna som kan bli dagen efter på arbetet. Att konsekvenser av opassande beteende 
kan bli märkbara är tydligt i nedanstående citat: 

De som har gått över gränsen, det vill säga att när de inte kan ta hand om sig själva 
eller när det börjar bli, att det blir jobbigt för resten runtomkring, så har också den 
personen fått höra det dagen efter. Och då är det inte heller i den mening att man 
skäller ut, utan att man undrar egentligen hur det står till. (Fredrik) 

Utdraget visar hur det privata förhållningssättet som kollegorna har till varandra under after 
worken inskränker på den professionella relationen som de annars har på arbetsplatsen. Enligt 
Fredrik är det av omtanke snarare än dömande som opassande beteende noteras. Även 
omtanke innebär dock att personen ses på ett annat sätt än tidigare. 
 
Detta avsnitt har visat exempel på hur alkoholen har en symbolisk roll under en after work 
som en markör för att de sociala reglerna har ändrats. Dock kan dessa regler se olika ut för 
olika människor vilket kan leda till att gränserna för vad som är tillåtet ibland överträds och 
att det privata tar över allt för mycket. I nästa avsnitt utvecklas denna balansgång då det tar 
upp tillfällen där cheferna medverkar. 

 
5.2.2 Hur hierarkier kan luckras upp 
En after work är ett tillfälle där medarbetare kan umgås efter arbetsdagens slut. Här har de, 
som angivits i tidigare avsnitt, chansen att ventilera om veckan som har gått eller öppna upp 
sig om händelser i privatlivet i en mer avslappnad miljö. Det är hos sina medarbetare som de 
kan finna en förståelse för det som sker på jobbet och oftast är det lättast att öppna sig för de 
som har en liknande roll på arbetsplatsen. Men hur förhåller sig medarbetarna till att chefen 
eller någon annan med en högre position inom företaget väljer att närvara under en after 
work?  

…vi är jämlika känns det som. Så det är ofta att man sitter med nån ut av de högre 
cheferna som man sitter och snackar med och tar ett glas vin och det är många som är 
kvar av cheferna och värnar om det för att kolla hur alla mår i ett avslappnat 
sammanhang. (Linn) 

Alltså man, då ser man ju dem i ett annat ljus också på nåt vis […] man har ju vissa 
föreställningar om chefer eller personer som är högre upp i hierarkin än en själv 
överlag, där man tror att de är lite omänskliga på sätt och vis, att de är väldigt så här 
professionella och kan allt och sånt. Sen upptäcker man ju med tiden att det kanske 



!

25!

inte är så, och kanske då ännu mer när de är med på en AW, att den här bilden luckras 
upp lite grann. (Adam) 

Chefens hängivenhet till sina anställda öppnar upp för en jämnare nivå och denne kan i after 
work-sammanhanget ses som en jämlike snarare än en överordnad. Linn nämner glaset med 
vin och hur yrkesrelaterade ärenden byts ut mot ett vardagligare “snack” och Adam beskriver 
att chefen på så sätt går från att vara en beslutsfattande maskin till att bli mer mänsklig. Detta 
genom att låta medarbetarna få se denne i sitt mer privata jag. Även här blir alkoholens 
involvering mycket intressant. Precis som vi har tagit upp i tidigare tema så är några av 
alkoholens följder att hämningar släpps och att man kan våga vara sig själv. Men så fort det 
handlar om alkoholintag så kan det också finnas en risk för att människor blir berusade. I 
vissa fall har medarbetarna utvecklat en mer avslappnad och vänskaplig relation till varandra 
och att det därför finns en acceptans dem emellan kring berusningen. Däremot visar vårt 
material att denna acceptans inte alls finns i samma mån när det gäller chefen på 
arbetsplatsen: 

… jag tänker på de situationer som skulle kunna uppstå, där det skulle kunna bli 
problem. Jag skulle se på min chef väldigt annorlunda ifall det visade sig att, att 
chefen inte kunde, att den drack för mycket alkohol, blev odräglig, sa något 
opassande, betedde sig på nåt sätt oprofessionellt.. (Kajsa) 

Kajsa uttrycker en oro för hur hennes bild av chefen skulle förändras om dennes agerande 
gick överstyr under en after work; om alkoholen skulle leda till ett mistande av kontrollen och 
ett opassande beteende. Informanterna menar alltså att den bild som skapas i after work-
sammanhanget senare skulle kunna färga bilden av chefen på arbetsplatsen. Att respekten för 
denne skulle minska. Hanna berättar nedan att hon och hennes kollegor brukar skratta åt deras 
chef, vilket är ett tecken på en jämnare, och samtidigt mindre respektfull, relation mellan dem. 

Jag står jättenära min Team Manager och han gör ju nästan bort sig mer än vad någon 
annan i mitt team gör, så vi skrattar åt honom istället. (Hanna) 

Det har blivit klart att after work innebär en ständig balansgång mellan hur mycket man ska 
ge av sig själv för att respekten ska bibehållas. Dels medarbetarna emellan men även i relation 
till chefen då denne deltar. Om chefen lyckas hålla interaktionen under kontroll kan det få 
positiva följder. Men några av de ovanstående informanterna har berättat om hur respekten för 
en överordnad kan minska om denne skulle bli för berusad. Balansgången blir alltså svårare 
att hålla ju mer alkohol som intas. Hittills har vi tagit upp hur yrkesrollen och den privata 
rollen blandas samman under en after work och suddar ut gränserna där emellan. Med detta 
sagt fungerar after work som ett hjälpmedel för medarbetare att förflytta sig från sin yrkesroll 
till sin privata roll. På så sätt kan de lättare lämna sin yrkesroll på arbetsplatsen och 
fullständigt träda in i sin privata roll när de kommer hem. Något som vidare kommer att tas 
upp i följande avsnitt. 
 
5.2.3 Innan man träder tillbaka in i det privata 
Genom våra informanter har vi kommit fram till att det kan vara allt från djupare, mer privata 
samtal, till harmlöst skitsnack, till arbetsrelaterad ventilering som tas upp under after works. 
Men kommande kategori behövdes då vi även fann ett mönster i att informanterna följer med 
på after work för att bara få pusta ut en stund. Där after worken används som en utfasningszon 
där individen får chansen att i tysthet träda ut ur sin yrkesroll och i sin egen takt göra sig redo 
för att återgå till det privata. 

…och när man jobbar som man gör vill man gärna ha ett avslut på dagen. Att bara gå 
rakt hem för att sen gå upp, för vi har en tendens att sova bort större delarna av dagen 
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och gå direkt till jobbet, så för att få nån form av avskiljning från de olika dagarna så 
är det härligt att just ta en after work. Två öl, andas ut och sen åka hem. (Fredrik) 

Fredrik, som arbetar inom restaurangbranschen, jobbar många sena kvällar och känner att 
after worken är hans enda riktiga andningspaus innan det känns som att han ska börja jobba 
igen. På grund av den stora del som arbetslivet har i hans liv blir after work ett av de få 
tillfällen som inte är genomsyrat av arbete. För honom utgör denna paus ett tydligt avslut på 
en arbetsdag. På liknande sätt beskriver även informanterna Cecilia och Linn detta i sina 
intervjuer: 

Där det är alltså, ja, för att jag tänker ändå att en del av det ska vara så här, blow out 
some steam så här efter jobbet, att man ska puuuh.. (Cecilia) 

…det känns som att AW’na  är till för att få pysa ut lite luft som finns om det varit en 
jobbig jobbvecka. Man hinner vädra lite och man hinner bli på bra humör och dricka 
några glas vin och sen kan man åka hem. (Linn) 

Utdragen utgör ytterligare exempel på hur medarbetarna kan använda after worken som en 
lugn och avkopplande övergång från det professionella till det privata. Genom att hinna vädra 
ur de sista reflektionerna och ta några djupa andetag efter arbetsdagens slut, slipper detta 
tynga ner individen efter att denne har kommit hem. På så vis kan individen helt och fullt gå 
tillbaka till att vara privatperson och lämna sin professionella roll med dess antaganden på 
arbetsplatsen. 
 
Detta tema har behandlat balansgången mellan yrkesrollen och den privata rollen som pågår 
under en after work där de båda rollerna blandas samman. Det har visat sig att alkohol 
fungerar som en markör för en förändring av de sociala reglerna och att det är tillåtet att visa 
upp allt mer av sitt privata jag, vilket även gäller cheferna. Att den privata rollen tar över har 
av informanterna beskrivits som både bra och dåligt då det dels kan leda till att hierarkier 
luckras upp men också till att respekten mellan medarbetare bryts ner. Den dubbelhet som 
gäller gemenskapen som skapas under en after work visar sig alltså även när det kommer till 
gränsdragningen mellan det privata och det professionella.  

 
5.3 Sammanfattning och fördjupad analys 
I kommande avsnitt följer en sammanfattning av det resultat som framkommit via våra 
informanter. Vi söker här att göra en djupare analys av resultatet genom att ställa det mot vårt 
teoretiska ramverk som beskrivs i avsnitt tre. Informanternas upplevelser pekar på att after 
work har en betydelse för gemenskapen på arbetsplatsen men att den gemenskapen i sig kan 
ha en både positiv och negativ inverkan på medarbetarna. After work ses även som ett tillfälle 
där den privata sociala rollen möter den professionella och att detta medför en utsuddning av 
gränserna mellan den professionella och den privata världen. Det har visat sig att den privata 
rollen mer och mer inskränker på yrkesrollen, men därmed är det inte sagt att detta ses som 
något genomgående positivt av alla medarbetare utan kan av vissa ses som något 
problematiskt då de hellre vill hålla isär de olika sociala rollerna. 
 
Informanternas upplevelser visar vilken dubbel betydelse after work kan ha för gemenskapen 
på arbetsplatsen. Genomgående har de beskrivit after work som ett positivt fenomen som 
förstärkt deras befintliga gemenskap på arbetsplatsen och som underlättat för nya kollegor att 
komma in i gänget. Men samtidigt vittnade informanterna också om den sociala press som de 
upplevt. Här fann vi ett mönster i att informanterna kände oro för att hamna utanför 
gemenskapen på arbetsplatsen om de inte deltog i after work. 
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Vi har funnit en genomgående röd tråd hos informanterna, där de beskrivit hur after work 
kunde hjälpa dem som nyanställda att få en bättre förståelse för hur arbetsplatsen fungerade 
och hur organisationskulturen såg ut. Känslan av att de inte riktigt visste var de hade varandra 
på arbetsplatsen innan deras första after work kopplar vi till Goffmans (1956) beskrivning av 
vikten av att ha en gemensam definition av situationen. Genom att träffa sina kollegor under 
after works kunde de under mer avslappnade förhållanden erhålla mer djupgående 
information om varandra och på så sätt få en ökad förståelse för de förväntningar som de 
inblandade hade på varandras roller. På så sätt kunde de samsas om en gemensam definition 
av situationen som har visat sig vara nödvändig för att gruppen ska trivas tillsammans på 
arbetsplatsen. Betydelsen av att vara en del av gemenskapen, som informanterna har uttryckt, 
går vidare att koppla till hur individer försöker influera gruppens definition av situationen för 
att på så sätt kunna kontrollera hur de i gruppen tycker och tänker om denne (Goffman 1956). 
Genom att informanten blivit en del av gemenskapen har det alltså blivit enklare för denne att 
kontrollera så att harmonin inom gruppen bibehålls. En harmoni som krävs för att 
interaktionen ska fortgå på ett så smidigt sätt som möjligt. 

 
Informanterna har berättat om hur de, och deras kollegor, anförtror varandra hemligheter och 
information om sina privatliv under en after work. Detta har lett till att kollegorna känner en 
ökad gemenskap då de skapat ett ömsesidigt förtroende och förståelse för varandra även som 
privatpersoner. Vi menar att arbetsgruppen är ett team (Goffman 1956). Inom ett sådant team 
kan medlemmarna slappna av då det råder en konsensus om definitionen av vad teamet 
innebär och att man upprätthåller en viss fasad för utomstående som kunder eller andra 
kollegor. Detta då man fortfarande vill ses som en professionell person på arbetsplatsen även 
om man kan dela med sig av sitt privata jag på en after work. Bakom fasaden kan hemligheter 
som avslöjats inom teamet bevaras, hemligheter som hos våra informanter ofta kommit upp i 
after work-sammanhang. På så sätt fungerar after work som en bakre region där tidigare 
framträdanden kan diskuteras och bearbetas och där framtida framträdanden kan planeras. 
Informanterna har berättat om hur de vågat öppna upp sig om sitt privatliv mer ju fler after 
work de har deltagit i vilket vi förstår som att de sakta bygger upp ramverken för hur teamet 
ska definieras samtidigt som en allt mer familjär känsla formas inom teamet. Inom teamet 
ställer man också upp för varandra och vi har hittat mönster i hur informanterna genom den 
ökade förståelsen de fått för varandra som privata varelser haft en större benägenhet att hjälpa 
sina kollegor. Den ökade förståelsen som medarbetarna får för varandra under en after work 
kan alltså bidra till ett ökat samarbete och gemenskap även på arbetsplatsen. 

 
Vidare har det framkommit i resultatet att after work haft en ventileringsfunktion då det fanns 
ett behov av att prata av sig saker som exempelvis irriterade medarbetare. Då relationerna går 
mot att bli mer vänskapsliknande mellan kollegorna kommer även deras definition av 
situationen att förändras under after worken. På så vis skapas det nya regler om vad som är 
okej att prata om och vilka beteenden som är tillåtna då relationerna blir allt mer privata. 
Detta är en aspekt som kan jämföras med Hochschilds (2003) resonemang om att omvärldens 
respons ger rättighet till vissa känslor. Till exempel om en kollega visar förståelse och 
igenkännande kring en individs personliga irritation gentemot en annan kollega, så kan 
individen känna sig berättigad till de känslorna och på så sätt även bli trygg i att dela med sig 
av dem. Då medarbetarna går ifrån den professionella kontexten och samlas i ett after work-
sammanhang som utgör en mer privat kontext, förändras alltså de känsloregler som funnits 
tidigare på arbetsplatsen. 
 
Även de negativa aspekterna av gemenskap – såsom social press – kan förstås genom 
Hochschilds emotionsteori. Informanterna har vittnat om hur de låtsats vara pigga och 



!

28!

intresserade av att umgås med sina kollegor efter arbetstid, vilket kan jämföras med att de 
klätt på sig en känsla. Något som kan liknas vid vad Hochschild (2003) kallar för ytligt 
skådespeleri då informanten förställt sina känslor för att möta de förväntningar som fanns på 
dem av omgivningen. Den sociala press som informanterna beskrivit är något som även går 
att finna inom organisationskulturen. Det har berättats om hur företag haft speciella grupper 
som ansvarade för att anordna after works och hur alkohol fanns tillgängligt på arbetsplatsen 
för att uppmuntra till att medarbetarna stannade kvar och umgicks. En uppmuntran som vi 
tolkar som en inspiration för medarbetarna att öppna sig och därmed skapa närmare relationer. 
Detta menar vi är en form av institutionaliserad känslohantering då organisationskulturen 
förväntar sig att medarbetarna ska reglera sina känslor utifrån deras riktlinjer (Hochschild 
2003). I sådana fall har inte individen själv kontrollen över sin känslohantering eftersom den 
är så pass influerad av organisationskulturen i sig. Individen kan då uppleva en skyldighet till 
att känna en viss känsla, vilket vi menar kan förklara våra informanters känsla av skyldighet 
som ligger till grund för den press som de har upplevt. Väljer man att ändå inte följa de 
känsloregler som finns implementerade i organisationskulturen och inte heller ger sina 
kollegor den uppmärksamhet som man bör enligt normerna, så försvårar det att bli en del av 
gemenskapen. 
 
Trots de positiva aspekter som vi ovan tillskrivit after work samt den sociala press som driver 
medarbetare till att följa med, har informanterna berättat om kollegor som ändå inte 
medverkade. Något som kan bero på att individer aktivt tackar nej till att följa med på grund 
av rent ointresse eller på grund av att de inte blir medbjudna av de andra kollegorna. Inom 
teamet (Goffman 1956) kan det nämligen finnas ett behov av att skapa mindre informella 
klickar, vilket informanten Adam har beskrivit att han och några av hans kollegor har gjort. 
Detta kan förstås genom att det finns ett behov att kunna särskilja sig från andra individer med 
samma rang, eller yrkesposition. Det kan också finnas en risk för att teamet tappar den fasad 
de försöker att upprätthålla utåt om de bjuder in en utomstående att ta del av teamets 
hemligheter. Detta resulterar då i att det kan bli svårt för den grupp kollegor som brukar ses 
för en after work att kunna prata lika öppet och fritt med varandra som de brukar om de 
bjuder med andra medarbetare på arbetsplatsen. Det behov som finns av att ventilera sig kan 
då bli svårt att tillgodose. 
 
En genomgående problematik som informanterna upplevt i after work-sammanhang är 
osäkerheten om var gränserna skulle dras. På en arbetsplats finns det uttalade krav på hur en 
individ ska prestera i rollen som yrkesperson och ofta har personer i individens privatliv givna 
förväntningar på hur denne ska vara som kärlekspartner, förälder eller vän. Men i 
fördjupningen av relationen med kollegorna kan förväntningarna bli oklara. Här krävs det ofta 
en kombination av både yrkesrollen och den privata rollen där riktlinjer om gränsdragningar 
saknas eftersom medarbetarna har olika uppfattning om vart gränserna går. Då 
gränsdragningarna utmanats och förflyttats närmre det privata, har det för vissa av 
informanterna öppnat upp för nya vänskapsdimensioner och det har skapats ett 
förhållningssätt till kollegorna som människor och jämlikar snarare än arbetande robotar. 
Dock har det för andra informanter fått destruktiva konsekvenser för arbetslaget då gränserna 
överträtts och allt för ohämmade beteenden lett till obehag eller förlust av respekt. 
Interaktionen under en after work innebär alltså en ständig balansgång för individen där det 
krävs en aktiv uppmärksamhet för att undvika snedsteg. 
 
Informanterna har beskrivit hur alkoholens närvaro under after work bidrog till att 
medarbetarna blev mer pratglada och vågade yttra sig om saker som de inte hade gjort om de 
inte varit alkoholpåverkade. Utefter detta tolkar vi alkoholen som ett hjälpmedel som bidrar 
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till mer privata samtalsämnen och att den på så vis fungerar som en brygga mellan den 
professionella och den privata världen (Nippert-Eng 2010). På en after work kan den 
alkoholhaltiga drycken förstås som ett objekt som passar in i båda världarna. Dock är detta 
objekt inte endast förenat med vardagligt snack och vänskapliga relationer, utan också 
beteenden som inte alla anser är acceptabla i de båda världarna. Alltså kan alkoholens 
involverande inbilla deltagarna att det finns en högre tolerans för vad som är tillåtet trots att 
gränserna och reglerna fortfarande är desamma mellan medarbetarna. På så vis kan vi förstå 
den ängslan som informanterna har uttryckt för att folk blev alkoholpåverkade under en after 
work. Framförallt när det gäller cheferna men även bland de övriga medarbetarna har det 
framkommit en oro för att det professionella förhållningssättet skulle rubbas. 
Sammanfattningsvis har after work visats öppna upp till jämlikare relationer mellan de som 
deltar samtidigt som det finns en risk för att personer diskrediteras (Goffman 1956) och att 
respekten försummas.  
 
I studien har vi funnit att det fanns ett varierat behov av att segregera eller integrera den 
professionella världen med den privata världen, vilket kan förklaras genom Nippert-Engs 
(2010) teori om att en individ kan befinna sig på olika sidor av skalan mellan ett segregerat 
och integrerat liv. Genom att informanterna har valt att segregera världarna har det underlättat 
för dem att hålla isär de informella och de mer formella rollerna i vardagslivet. Rollaspekten 
kan förstås ytterligare med hjälp av Goffmans (1956) intrycksstyrning då en av informanterna 
valt att separera sin yrkesroll med sin privata roll då dessa två kanske besuttit egenskaper som 
denne känt inte är förenliga med varandra. Informanten var då rädd för att avslöja för mycket 
av sin privata roll då det fanns en risk att denna skulle väcka misstro hos kollegorna gentemot 
den professionella rollen. Dock har flera av informanterna genomgående visat sig ligga på 
motsatt sida av skalan genom att de delat med sig stora delar av sina privata jag under after 
worken. Genom att integrera de olika sociala rollerna med varandra, underlättar det för 
individer att snabbt förflytta sig mellan dem (Nippert-Eng 2010).  
 
Genom våra informanter har vi kommit fram till att after work som situation innehåller 
normer och regler som medarbetare måste förhålla sig till precis som på en arbetsplats. På så 
vis går den att förstå som en av Goffmans (1956) främre regioner där individerna måste jobba 
för att hålla tillbaka känslor och beteenden som inte passar in. Men den funktionella delen 
som våra informanter beskrivit kan bättre förstås genom att likna after work vid en bakre 
region där de kunde uttrycka åsikter och känslor som kanske inte ansågs acceptabla på jobbet. 
Den trygghet som infinns i en bakre region kan jämföras med Hochschilds (2003) “relief 
zone”, vilken skapas mellan dem som individen känner sig mer bekväm med och där känslor 
lättare kan komma upp till ytan. På så vis kan vi också förstå after workens funktion som en 
frizon där medarbetarna får chansen att andas ut en stund och i lugn och ro träda ur sin 
yrkesroll och göra sig redo för att gå tillbaka till den privata rollen.    
 
Det som skiljer en after work från att ta en öl med sina privata vänner är att man måste vara 
på sin vakt så att inte för mycket av det privata sipprar in i den professionella världen. Men 
det finns ändå de som utvecklar mer och mer privata relationer med sina kollegor. Att 
romantiska relationer utvecklas mellan medarbetare har ingen direkt koppling till after work i 
sig och därför är detta något som inte tagits upp i resultatdelen. Däremot har informanterna 
berättat om hur after work var en indirekt bidragande faktor i och med att relationerna på 
arbetsplatsen förstärktes och att ännu mer tid spenderades tillsammans med medarbetarna. I 
och med denna koppling anser vi att det kan bidra till en djupare förståelse för vad after work 
har för betydelse för relationerna på arbetsplatsen. Nedan följer därför en analys av vad 
informanterna berättat om då kärlek på arbetsplatsen har uppkommit. 
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Jag tror att det gör såpass mycket att det blir en bubbla som vi lever i […] så att det är 
inte konstigt att det blir kärleksrelationer, för att det är så mycket man har gemensamt 
och just att hela tiden, att det blir inte någon, du får aldrig någon avskiljning riktigt, 
med privatlivet och det här livet. Så det är ganska självklart för mig att det blir som 
det blir. För att vi lever såpass nära [...] så tätt inpå varandra. (Fredrik) 

Fredriks citat pekar på att det alltmer intensiva umgänget naturligt bidrar till djupare 
relationer och samtidigt visar Johannas citat nedan att det är svårt för en romantisk relation att 
gå tillbaka till en vanlig medarbetarrelation. Till skillnad från en vänskaplig relation till en 
kollega, involveras det här mycket starkare känslor. Detta försvårar känslohanteringen på 
arbetsplatsen. Dels måste man se till att hålla tillbaka de romantiska känslorna för personen 
och dels måste man vara noga med att framkalla vissa känslor för att upprätthålla en 
professionell ställning till denne som yrkesperson. 

..jag försöker alltid att inte ha kärlek på jobbet för jag tycker att det är en risk med 
det. Ifall att det skulle bli konstigt så kan det bli oskönt på jobbet och då kan det 
drabba, drabba arbetsrelationen. Man kanske inte kan lufta nåt som kanske borde gå 
att lufta […] det blev kanske inte riktigt en proffsig relation helt plötsligt, på samma 
sätt. (Johanna) 

För att en person ska kunna segregera två världar så måste denne också vara noggrann med att 
hålla isär de människor som ingår i de världarna (Nippert-Eng 2010) vilket försvåras om det 
formas en romantisk relation med någon på ens arbetsplats. Informanterna har beskrivit hur 
ett mer intensivt umgänge med kollegorna kunde ge upphov till att starkare känslor 
utvecklades. Dock ansåg flera av dem att det kunde bli problematiskt då det var lätt hänt att 
känslorna mellan medarbetarna påverkade den professionella relationen dem emellan. Alltså 
fanns det risker med att det privata tog över allt för mycket. Detta kan vidare förstås med 
hjälp av Hochschilds (2003) tanke om hur individers känslohantering försvåras ju närmare 
man kommer varandra. Känsloregler är bundna till roller och kontext, och kärlek på 
arbetsplatsen innebär ju att en roll och kontext som annars inte hör till varandra blandas. Även 
om våra informanter beskrivit att de har försökt begränsa sina emotioner utefter de regler som 
fanns inom den professionella kontexten på arbetsplatsen, så har ändå de romantiska 
känslorna funnits kvar inom den professionella rollen. En av informanterna har beskrivit hur 
tillbakahållandet av de djupa känslorna på arbetsplatsen blivit komplicerat i en relation där de 
redan kommit upp till ytan.  

 
I denna del har vi analyserat resultatet i förhållande till det teoretiska ramverket och på så vis 
fått en djupare förståelse för vad gemenskapen som utvinns genom after works har för följder 
för relationerna på arbetsplatsen. Vi har förstått att det är viktigt att ha en gemensam 
definition av situationen för att kunna skapa en gemenskap på arbetsplatsen och att gruppens 
medarbetare kan liknas vid ett Goffmans team (1956) vars medlemmar kan dela med sig av 
privat information som ökar förståelsen för varandra som privata varelser. Den sociala press 
som informanterna berättat att de känt inför att delta på after work har vi förstått med hjälp av 
Hochshilds (2003) emotionsteori. En teori som också förklarat after workens 
ventileringsfunktion. Nippert-Engs (2010) teori har hjälpt oss att tolka hanterandet av 
gränsdragningar som informanterna har beskrivit. Därigenom har vi fått en förståelse för 
varför vissa medarbetare väljer att integrera den privata rollen med yrkesrollen medan andra 
försöker hålla isär den privata och den professionella världen så mycket som möjligt. Teorin 
visar hur after work kan fungera som en övergång mellan världarna och den stärker också vår 
tolkning av alkoholen som en symbol för att de sociala reglerna ändras. Därigenom kan den 
ses som en betydande faktor när det kommer till skapandet av relationer under en after work. 
Genom analysen har vi dessutom kunnat förklara romantiska relationer som en indirekt följd 
av after work. 
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I kommande avsnitt förs en diskussion av resultatet i relation till studiens syfte och 
frågeställningar med koppling till teori och tidigare forskning. Denna diskussion avslutas med 
de slutsatser som vi har dragit utifrån studien samt implikationer för tillämpning och framtida 
forskning kring ämnet. 

6. Diskussion  
Syftet med studien var att undersöka fenomenet after work utifrån ett medarbetarperspektiv 
samt att undersöka om medarbetare upplever att after work har en betydelse för deras 
relationer på arbetsplatsen. Utifrån våra resultat kan vi dra slutsatsen att deltagandet i after 
works och den gemenskap som skapas där ger övervägande positiva men också! negativa 
följder för medarbetarna på!arbetsplatsen. Studien har även påvisat att medarbetare finner en 
svårighet i att förhålla sig till gränsen mellan yrkesrollen och den privata rollen då!
gränsdragningen varierar från person till person. På!samma sätt har även inställningen till en 
sammanblandning av dessa två!roller visat sig variera.  
  
6.1 Summering av resultat i relation till studiens frågeställningar  
Vi frågade oss vilken betydelse medarbetare upplever att after work har för gemenskapen på 
arbetsplatsen. I studien har det framkommit ett tydligt mönster av att after work har dubbla 
betydelser då den har fört med sig positiva såväl som negativa aspekter. Informanterna har 
genomgående berättat om hur gemenskapen de fått under after works har förbättrat 
förtroendet de har till sina kollegor vilket har gjort att de vågat dela med sig av sitt privatliv. 
Detta har i sin tur skapat en bättre förståelse för kollegorna även som privata varelser och 
medfört en bättre gemenskap på arbetsplatsen där man ställer upp för varandra. En annan 
positiv betydelse med after work var att informanterna använde det som ett 
ventileringstillfälle där de kunde lufta arbetsrelaterade saker såväl som privata saker och söka 
stöd hos sina kollegor. Till sist berättade de att after work även haft betydelse för hur 
nyanställda kommit in i gemenskapen på arbetsplatsen och hur de fått en ökad förståelse för 
hur organisationskulturen sett ut.  
  
Samtidigt som informanterna påpekade den övervägande positiva betydelsen av after work 
berättade de även om negativa sidor såsom social press och utanförskap. Då after work i 
många fall var starkt implementerad i organisationskulturen har informanterna vittnat om att 
de känt en förväntning från medarbetare och företag att delta vilket medfört att de deltagit 
trots att de inte känt för det. Förväntningarna kunde ta sig uttryck i att det serverades gratis 
alkohol och att företaget hade festkommittéer som anordnade after work. Att inte delta var 
enligt informanterna likställt med att vara anonym på arbetsplatsen och att inte ha 
vänskapsrelationer med kollegor. Det visade sig att en stor del av den sociala interaktionen 
tog plats just under after works då arbetsdagarna gav lite tid över för att hinna prata om 
privata saker på arbetstid. Detta resulterade i att de som deltog i after work blev bättre och 
bättre vänner medan de som inte deltog blev alltmer utanför. Det har alltså visat sig att after 
work har en betydelse för gemenskapen på arbetsplatsen men att den gemenskapen har både 
positiva och negativa aspekter för medarbetarna.  
  
En annan fråga som vi ämnade besvara var hur medarbetare uppfattar gränsen mellan 
yrkesperson och privatperson i förhållande till after work. Av det empiriska materialet att 
döma upplevde informanterna att den rådande organisationskulturen på deras arbetsplatser 
uppmuntrade kollegorna till närmare relationer med varandra. På så sätt uppmuntrades även 
medarbetarna att sudda ut gränserna mellan deras professionella och privata värld. After work 
blev ett tillfälle där de båda världarna möttes genom att symboler, känslor och relationer som 
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annars tillhörde deras privata värld nu blandades in i den professionella världen. Det framkom 
att den privata världen har börjat inskränka mer och mer på den professionella och 
informanterna beskrev genomgående hur de upplevde det som problematiskt att hantera de 
alltmer utsuddade gränserna mellan yrkesroll och privatroll. After work innebar på så sätt en 
fin balansgång för att inte integrera sin privata värld alltför mycket d� detta kunde få 
destruktiva följder för relationen till chefer och kollegor. Att integrera den privata rollen till 
en viss gräns visade sig däremot ha positiva effekter såsom att hierarkier luckrades upp och 
att gemenskapen blev starkare då medarbetare vågade dela med sig av sitt privatliv. 
Sammanfattningsvis vittnade informanterna om att after work kunde fungera som en bro 
mellan deras professionella och privata värld.  
 
Att alkohol i de flesta fall var en betydande faktor i after work-sammanhang har dels visat sig 
genom vikten den spelade för skapandet av relationer under after work och dels då den har 
bidragit till att gränserna suddades ut. Informanterna beskrev också hur alkoholen kunde 
medf�ra att de l�ttare v�gade �ppna upp sig samt att den ökade deras spontanitet. 
  
6.2 Resultat i relation till tidigare forskning och teori  
 
6.2.1 After work som ett verktyg för att bygga djupare relationer  
I vår studie har det visat sig att after work kan fungera som en redskap för att anpassa de 
nyanställda till en arbetsplats. Informanterna har redogjort för att den typen av umgänge med 
kollegorna har underlättat för dem att komma in i arbetsgruppen och att det bidragit till att de 
enklare har kunnat skapa sig en bild om hur organisationskulturen sett ut. På så vis har de 
också fått förståelse för den sociala interaktionen på den nya arbetsplatsen. Detta 
överensstämmer med tidigare studier om hur den organisatoriska socialiseringen fungerar som 
en inlärningsprocess där medarbetarna skapar en förståelse för de relationer, arbetssätt och 
beteenden som finns på en arbetsplats (Ashforth et al. 2007; Van maanen & Schien 1979). 
Vikten av att kunna fastställa förväntningar blir ännu tydligare då den ställs i relation till 
Goffmans (1956) teori om varför individer har ett behov av att skapa en gemensam definition 
av situationen.  
  
Vårt resultat, att gemenskapen som kan nås via after work har positiva konsekvenser för 
själva arbetsrollen, t.ex. i form av en större förståelse för kollegor och en ventileringsfunktion, 
ligger i linje med tidigare forskning. Berman et al. (2002) har exempelvis visat att 
vänskapsrelationer på arbetsplatsen bidrar till att medarbetarna kan finna ett ömsesidigt stöd 
hos varandra (Berman et al. 2002). Men informanterna i vår studie har även upplevt att 
förståelsen kunde göra att medarbetarna såg bortom opassande beteenden på grund av 
information de hade erhållit om kollegors privatliv. Detta berodde på att de hade format en 
omtanke av sina kollegor som privatpersoner. Att bli en del av gänget visade sig dock vara en 
grund för att en djupare förståelse ska kunna formas.  
  
Tidigare forskning har också visat att det blir allt vanligare att företag försöker främja mer 
vänskapliga relationer på arbetsplatsen exempelvis genom att uppmuntra kollegorna till att 
delta i sociala sammanhang (Berman et al. 2002; Dumas et al. 2013; Dillard 1987). På samma 
sätt har informanterna i vår studie beskrivit att deras företag uppmuntrar till utvecklade 
relationer på ett eller annat sätt. Dock har vi funnit ett mönster i hur detta ibland har upplevts 
som en påtryckning till att inleda privata relationer med sina arbetskamrater. I en studie av 
Dumas et al. (2013) framhävs valet av företagsaktivitet och att detta kan spela en roll för vilka 
effekter det har på gemenskapen. Forskarna menar att det kan gynna redan starka relationer 
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mellan kollegor men också att det kan vidga avståndet till dem som redan står utanför 
gruppen. After work kan ses som en social aktivitet där alkoholens närvaro bidrar till att alla 
inte kan delta då det inte är förenligt med delar av deras privatliv. Studier har visat att det blir 
svårt för personer som inte dricker alkohol att lyckas i arbetslivet på grund av dess 
signifikanta roll i arbetsrelaterade sociala sammanhang och att avståndstagande från alkohol 
kan uppfattas som ett avståndstagande från samhörigheten (Pringle 1995; Sigfridsson 2005). 
På liknande vis har informanterna i denna studie berättat om hur de upplevt att grupperingar 
har skapats där inte alla arbetskamrater är inbjudna. Detta kan vidare relateras till Hochschilds 
(2003) institutionella känslohantering då medarbetarnas känslor förskjuts till att bli en del av 
organisationskulturen och att deras anpassande efter företagets känsloregler på så vis är en 
förutsättning för att bli en del av gemenskapen på arbetsplatsen.  
  
6.2.2 Utsuddade gränser mellan det professionella och det privata  
Ett tema i tidigare forskning som vi kan känna igen i förhållande till after work är att djupare 
relationer mellan medarbetare, ibland även romantiska, utvecklas till följd av att de spenderar 
en såpass stor del av sina liv tillsammans. De olika sociala rollerna som ingår i deras vardag 
blir allt svårare att separera då de tenderar att ta med sig arbetet hem till det privata livet och 
vice versa (Allvin et al. 2011; Dillard 1987). Genom våra informanters uttalanden har vi 
kunnat utläsa att detta också upplevts som en följd av en modern organisationskultur som 
förespråkar längre arbetsdagar och ett allt mer intensivt umgänge med kollegorna. Det har 
dessutom framkommit att den privata rollen allt oftare spiller över på den professionella 
snarare än tvärtom.  
  
Tidigare forskning indikerar att människor använder sig av olika strategier för att segmentera 
sina olika världar och de roller som hör till dessa. Detta klargör de otydliga gränserna och på 
så sätt kan individen enklare förhålla sig till en roll i taget. Något som går hand i hand med 
hur vissa av informanterna i denna studie beskrivit behovet av att segmentera sina roller för 
att enklare kunna förutse och på så sätt leva upp till de förväntningar som finns på dem. Dock 
har det blivit allt vanligare att i stället integrera de olika sociala rollerna med varandra för att 
underlätta växlandet mellan dem. Forskning tyder på att en individs roller med dess 
tillhörande känslor alltid finns kvar inom individen, vilket gör övergångarna mellan rollerna 
betydelsefulla (Nippert-Eng 2010; Asforth et al. 2000). Detta hör ihop med studiens resultat 
om hur informanterna sett after work som ett tillfälle för att integrera den privata och den 
professionella rollen exempelvis genom mer privata samtalsämnen.  
  
Nippert-Eng (2010) har beskrivit alkoholen som ett gemensamt objekt för både den privata 
och den professionella världen. På liknande sätt diskuterar Pringle i sin forskningsstudie från 
1995 alkoholens funktion som en brygga mellan det formella och det informella, mellan 
arbetsinriktade och sociala interaktioner samt mellan den professionella och den privata 
världen. Dock påvisade studiens resultat att interaktionen kring alkohol kunde leda till en 
konfys uppfattning av relationerna mellan kollegorna, vilket kan härledas tillbaka till hur våra 
informanter upplevde en svårighet med att utläsa vilka förväntningar som kollegorna hade på 
dem i after work-sammanhang. Detta stämmer vidare överens med Pringles idé om alkoholen 
som en markör för att de sociala normerna förändras, men att det fortfarande råder tvivel om 
på vilket sätt de förändras.  
  
Det har visat sig vara viktigt att arbetsgruppens definition av den gränsöverskridande 
situationen är gemensam för att harmonin inom gruppen ska kunna bibehållas. Men för att 
detta ska åstadkommas är det viktigt att de medverkande håller sig till samma regler. I after 
work-sammanhanget har det visat sig det finns en vikt av social kontroll vilken blir extra 
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intressant i och med alkoholens närvaro. Tidigare forskning har pekat på att en av alkoholens 
tydligare effekter är att den gör deltagarna mer pratglada (Sayette et al. 2012). På så vis finns 
en risk att alkoholen i viss mån kan upphäva kontrollen av den privata information som 
kommer upp under en after work. Detta går till viss del i enlighet med hur våra informanter 
förklarat att alkoholintaget kunde bidra till en lättsammare stämning. Dock har de samtidigt 
beskrivit hur de har upplevt att toleransen för hur berusad man fick bli skiljde sig från 
situation till situation. Därmed utgör vår studie ett bevis på hur otydliga gränser resulterar i ett 
vågspel där de ständigt kan överträdas oavsiktligt.   
   
6.3 Kritik av teori, metod och resultat  
I vår studie har vi låtit empiri och teori berika varandra vilket har medfört att vi inte har styrt 
vårt resultat helt utifrån studiens teoretiska ramverk. Med detta sagt så har forskaren alltid en 
förförståelse för fältet och därmed även för möjliga teorier som skulle kunna tillämpas. Denna 
förförståelse är till viss del nödvändig då den kan fungera som en kompass som visar åt vilket 
håll som forskaren ska börja söka. Men den utgör också en risk för att tolkningarna av 
informanternas upplevelser färgas av teorier som har diskuterats vid studiens inledande skede. 
En kritik gällande vårt teoretiska ramverk är vårt val av att inte inkludera teorier som 
behandlar socialiseringsprocessen trots att det funnits implikationer att detta skulle kunna vara 
relevant för vår studie. Vi motiverar dock detta val med mångtalet intressanta aspekter kring 
after work som har framkommit under studiens gång vilket medfört att vi lagt fokus på andra 
delar av fenomenet. Resultatet pekar dock på att det kan vara värt att vidare undersöka after 
work som en socialisationsprocess, speciellt i förhållande till nyanställda medarbetare. Vidare 
hade det varit intressant att analysera resultatet utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv 
men då syftet med studien ämnade undersöka de mellanmänskliga relationerna lades istället 
fokus på socialpsykologiska teorier som kunde hjälpa oss förstå dessa relationer.  
  
  
Studien har haft sin metodologiska ansats i fenomenologin och då detta perspektiv inte tar i 
anspråk att belysa en objektiv sanning ämnar inte heller vår studie att göra detta. Studien är 
byggd på informanters verkliga upplevelser som vi sedan har tolkat, vilket gör det svårt att 
dra några fullkomliga slutsatser utifrån resultatet. Valet att använda oss av en kvalitativ metod 
och semi-strukturerade intervjuer motiverar vi med intresset av att ta del av informanternas 
upplevelser. Fokusgruppsintervjuer eller etnografiska observationer vid after work hade 
kunnat vara relevanta alternativ eftersom de kanske i större utsträckning skulle kunna ge 
kunskap om gruppdynamik och interaktion. Eftersom vårt mål var att lyfta fram varje 
informants individuella upplevelse valdes fokusgrupper bort då denna metod riskerade att ge 
röst åt de mest tongivande i gruppen. Observationer valdes bort då vi inte kunnat ta del av 
informanternas egna beskrivningar av upplevelserna. Vi anser därför att vår metod har varit 
fördelaktig för att ge kunskap om informanternas unika och individuella upplevelser.  
  
Urvalet i denna studie är mycket begränsat vilket gör att det inte går att dra några 
generaliserande slutsatser till en viss population. Men eftersom IPA har valts ut som 
analysmetod har studien inte heller haft som syfte att kunna generalisera resultatet utan 
snarare ämnat att göra en djupdykning i ett fåtal informanters upplevelser. I studien har vi inte 
tagit hänsyn till faktorer som kön, etnicitet eller yrkesgrupp när vi gjort vårt urval vilket kan 
ha påverkat vårt resultat på så sätt att det har uteslutit potentiella skillnader i hur det 
undersökta fenomenet upplevs beroende på dessa faktorer. Dock har vi inte heller haft som 
avsikt att studera dessa närmare med tanke på studiens syfte. Trots detta är det inte sagt att det 
inte skulle kunna utgöra en intressant vinkel i en eventuell framtida studie. Urvalet består av 
tio informanter, åtta kvinnor och två män. Utifrån vårt resultat har vi å ena sidan inte kunnat 
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utläsa några märkbara skillnader på deras upplevelser jämfört de kvinnliga informanternas, å 
andra sidan har vi inte genomfört en ordentlig analys från vilken en slutsats om detta kan dras. 
Vi har valt att inte göra någon skillnad på deltids-och heltidsanställda vilket även det kan ha 
påverkat resultatet. Vi uppfattade dock inte någon märkbar skillnad mellan de deltids-och 
heltids anställdas upplevelser.    
  
6.4 Slutsats och implikationer  
När denna studie och dess syfte började ta sin form hade vi som författare olika idéer om vad 
utfallet skulle bli. Vi var inte helt eniga gällande huruvida informanterna skulle beskriva 
fenomenet after work som något problematiskt eller något positivt. Efter att intervjuerna 
analyserats och diskuterats har vi kommit fram till slutsatsen att ingen av oss författare hade 
helt fel.  
 
Slutsatsen man kan dra av studien är att det finns en övervägande positiv sida med after works 
då de fungerar som ett socialt sammanhang där medarbetarna kan visa upp sitt privata jag, 
skapa fördjupade relationer med sina kollegor samt prata av sig. Detta förstärker i sin tur 
gemenskapen och samarbetet på arbetsplatsen. Samtidigt kan after work och gemenskapen 
som den skapar vara uteslutande då inte alla får ta del av den vilket leder till att vissa känner 
sig tvingade att följa med för att inte hamna utanför. En annan intressant slutsats som kan dras 
är att after work kan ses som en brygga mellan den privata och den professionella världen. Ett 
tillfälle där dessa två världar integreras då medarbetaren får möjlighet att visa mer av sin 
privatperson för sina kollegor som annars är vana att se denne i en strikt professionell roll. 
Det råder en konsensus om att det är okej att släppa på garden och att detta underlättas i och 
med att alkohol är involverat. Dock har det framkommit genom informanterna att de allt mer 
utsuddade gränserna mellan den privata och den professionella rollen är problematiska när det 
råder oenighet och oklarhet kring hur förväntningarna på den sammanblandade rollen ser ut. 
Alltså har after work som fenomen både positiva och negativa följder när det gäller 
gemenskapen och hanterandet av de sociala rollerna.   
  
I och med att vissa medarbetare inte kan följa med på after work på grund av andra åtaganden 
efter arbetstid så anser vi att det är det önskvärt att företag ser över sina aktiviteter. Att ha det 
årliga julbordet på lunchen istället för på kvällen skulle kunna göra att fler medarbetare kan 
delta. Att även se över kvaliteten på aktiviteterna och hur väl olika arbetslag interagerar med 
varandra är en annan viktig aspekt. Aktiviteter som rundpingis eller frågesporter i samband 
med after worken där kollegorna delas upp i olika lag kan säkerställa att alla får vara med och 
förebygger små grupperingar. Mindre after works där inte alla kollegor är medbjudna kommer 
med största sannolik ändå att förekomma på arbetsplatser, men på detta sätt kan företagen 
möjliggöra för samtliga medarbetare att iallafall medverka i vissa sociala sammanhang. Av 
informanternas erfarenheter framkom många intressanta aspekter rörande after work. Dock 
har vi i denna studie endast berört ett fåtal av dem. Därför anser vi att det finns goda 
förutsättningar för fortsatta studier av fenomenet vilket är relativt outforskat sedan tidigare. 
Då after work bli allt vanligare i moderna organisationer anser vi att det är viktigt att 
forskning görs rörande dess betydelse för medarbetare. Vi har tidigare nämnt socialisation 
som en framtida ingång. Dessutom anser vi att det finns en kunskapslucka kring hur after 
work kan användas för att främja karriärer. Alkoholen är bara en faktor som kan ha betydelse 
för relationerna som skapas under en after work, det hade därför varit relevant att utforska 
vilka andra faktorer som har en betydande roll i after work-sammanhang.  
  
Denna studie har fokuserat på informanter som är 20-30 år gamla och de har i sin tur nämnt 
att de som inte brukar delta i after works ofta är äldre personer. Därför skulle det vara 
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intressant att utföra liknande studier i framtida sammanhang där fokus ligger på äldre 
målgrupper. Deras upplevelser av fenomenet kommer med stor sannolikhet att skilja sig från 
den här studiens informanter. Personer i högre åldrar har förmodligen kommit in på 
arbetsmarknaden innan umgängesformer som after work blev populärt. Dessutom har många 
kanske bildat familj vilket medför åtaganden som inte är förenliga med att stanna kvar och 
dricka öl med kollegorna efter arbetsdagens slut. En sådan studie skulle också kunna 
involvera de personer som närmar sig pensionen och kanske inte känner samma behov av att 
knyta nya vänskapsband på arbetsplatsen.   
  
Avslutningsvis anser vi, eftersom after work sedan tidigare är ett relativt outforskat ämne, att 
vi med denna studie har bidragit till att fylla delar av en forskningslucka. Detta då vi lyckats 
belysa en dubbelsidighet med fenomenet after work samt bidragit till en förståelse för vad 
aktiviteten kan innebära för medarbetares relationer på arbetsplatsen. Studien har också 
öppnat upp för andra infallsvinklar kring ämnet som vi hoppas att framtida forskare kommer 
att ta sig an.   
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8. Bilagor 
 
Bilaga 1. Missivbrev 
 

Socialpsykologisk studie om after work. Information om villkor för deltagande. 

Hej, tack för att du har valt att delta i vår studie! 

Vi är två studenter vid Uppsala Universitet som studerar sista terminen på 
Personalvetarprogrammet med inriktning mot socialpsykologi. I vår C-uppsats kommer vi att 
studera fenomenet after work och undersöka vad denna företagsaktivitet har för betydelse för 
medarbetarna. Detta ämnar vi göra genom intervjuer med medarbetare på olika företag där 
After Work förekommer. 

Intervjuerna kommer att ta ca 40 minuter vardera och tid och plats anpassas efter 
informantens/dina önskemål. Om informanten/du godkänner det kommer intervjun även att 
ljudinspelas. 

Studien är utformad efter Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att ditt 
deltagande är frivilligt och att du kan avbryta ditt deltagande när som helst. Dina uppgifter 
kommer att hanteras konfidentiellt genom att namn och arbetsplats inte kommer att nämnas i 
studien. Studiens resultat kommer endast att användas i forskningssammanhang och redovisas 
i examensuppsatsen som publiceras på Uppsala Universitets publikationsdatabas DiVA 
Portal. 

Vid frågor angående uppsatsen eller din medverkan, var vänlig kontakta: 

Lisa Hellsten 

Tel: xxx 

Mail: xxx 

Anna Holmén Larsson 

Tel: xxx 

Mail: xxx 

Handledare: Clara Iversen 

Tel: xxx 

Mail: xxx 

Tack återigen för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar, Lisa och Anna 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Inledande information om studien och dess syfte, etiska aspekter, samt medgivande innan 
inspelning påbörjas. 

Inledande frågor 
1. Hur gammal är du? 
2. Var jobbar du? 
3. Hur länge har du arbetat där? 
4. Vad har du för arbetsuppgifter? 

 
Relationer 

5. Beskriv en typisk arbetsdag? 
6. Hur trivs du på din arbetsplats? 
7. Berätta om dina kollegor? 
8. Brukar du umgås med dina kollegor utanför arbetsplatsen? 
9. Hur ser relationen ut mellan cheferna och den övriga personalen på din arbetsplats? 
10. Hur tillgängliga är cheferna för medarbetarna? 10 

 
After Work 

11. Vad är din av erfarenhet av AW på tidigare samt nuvarande arbetsplats? 
12. Hur ofta förekommer det AW på din nuvarande arbetsplats? 12 

 
Socialt 
Deltagande 

13. Vem/vilka brukar styra ihop AW’s? 
14. Finns det en press att följa med på AW med jobbet? 
15. Vilka brukar följa med? 
16.  Vilka brukar inte följa med? 
17. Tycker du att det är viktigt att delta på AWs? Varför? 17 

 
Chefer 

18. Brukar cheferna delta? 
19. Hur ser du på det? 
20. Hur tror du att cheferna närvaro påverkar interaktionen under en AW? 
21. Hur ser du på chefen när hen följer med på AW? 
22. Hur uppmuntras umgänge/vänskap utanför arbetet av ledningen? 
23.  Hur uppmuntras After Work på arbetsplatsen av ledningen? 23 

 
After Work: Situationen 

24. Berätta vad ni brukar göra. 
25. Vad brukar ni prata om? 
26. Har du någon negativ erfarenhet av AWs? 
27. Har det någon gång framkommit känslig information om en kollega på en AW? 
28. Hur hanterade du det? 
29. Har du upplevt att det finns en skillnad i hur olika människor beter sig på en AW? 

T.ex. ålder eller kön?  
 
Alkohol 



!

40!

30. Brukar det drickas alkohol? 
31. Dricker du alkohol? 
32. Har AW med jobbet påverkat din alkoholkonsumtion något i allmänhet? 
33. Hur mycket brukar du dricka på en AW? 
34. Har du någon gång blivit kraftigt berusad på en AW? 
35. Hur märker du av alkoholens effekt bland dina kollegor? 35 

 
Rollöverskridande 

36. Vad tycker du att gränsen går mellan privatlivet och arbetslivet? 
37. Eller tycker du inte att det finns några gränser? 
38. Förekommer det romantiska relationer på din arbetsplats? 
39. Vad tycker du om det? 
40. Har du själv erfarenhet av att ha varit i en romantisk relation med en kollega?   
41. Har ditt umgänge med kollegor på arbetsplatsen haft någon inverkan på de relationer 

som du har utanför arbetsplatsen, så som vänner, partner m.m.? 
42. Hur brukar du uppleva stämningen jobbet dagen efter en AW? 
43. Vad tror du att AWs har för effekter på jargongen på arbetsplatsen? 
44. Vad tror du AW har för betydelse för relationerna mellan de som deltar? 
45. På vilket sätt? 
46. Vad tror du händer med relationerna mellan de som följer med och de som inte följer 

med på AW’s? Vad tycker du om det? 
47. Anser du att umgänget med kollegor eller icke-umgänget med kollegor utanför 

arbetsplatsen har påverkat din roll på arbetsplatsen? 
 
Avslutande frågor 

48. Finns det något mer som du skulle vilja tillägga? 
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