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Abstract 
I början till mitten av 1800-talet var alkohol en stor del av arbetslivet. Att ta en “sup” på 

arbetstid hörde inte till ovanligheten. När industrialismen växte fram i slutet av 1800-

talet skedde dock en förändring. Arbetet präglades då av struktur och effektivitet, vilket 

ledde till att arbetsgivarna inte hade samma tolerans för alkoholbruk i arbetet och i 

början av 1900-talet arbetade facket med att minska alkoholkonsumtionen på 

arbetsplatserna. I dag kan man återigen se hur alkoholen är på väg tillbaka som en del 

av arbetslivet. Att dricka alkohol på arbetstid är inte lika accepterat som det var tidigare, 

däremot har afterwork med alkohol blivit allt mer vanligt. En kvalitativ studie har 

genomförts på två företag inom sälj- och finansbranschen, där afterwork-kulturen är 

utbredd. Syftet med studien var dels att skapa en ökad förståelse kring chefers 

inflytande gällande anställdas alkoholkonsumtion, dels att undersöka om normerna 

kring alkoholkonsumtion är tvingande och vad som händer om man avviker från dessa. 

Resultatet i mitt urval visar att det finns normer och tvingande normer som omgärdar 

afterwork-kulturen. Många anställda känner sig tvingade att både delta och att dricka 

alkohol. Dessutom visade det sig att chefer tydligt influerar medarbetarna till att dricka 

alkohol. Beteendet att dricka alkohol normaliseras och att dricka alkohol blir en 

självklarhet vid en afterwork. Min undersökning visar att det är finns tydliga problem 

i den befintliga afterwork-kulturen. För att undersöka om detta är ett större 

samhällsproblem, bör fler, större, och även icke kvalitativa, studier genomföras. 

 

Nyckelord: Afterwork, alkoholkultur, organisationskultur, avvikande beteende, 

Stämplingsteorin 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund till val av mitt examensarbete 
Under några månader arbetade jag inom finansbranschen, på en av de större svenska 

bankerna. En företeelse som jag blev varse om var förekomsten av frekventa 

tillställningar efter arbetet, så kallade afterwork. Dessa afterwork kännetecknades inte 

bara av en liberal hållning till alkohol, utan också av att alkohol var en viktig 

komponent för själva tillställningen. Kanske denna erfarenhet inte hade varit 

tillräcklig för att jag skulle välja den som en utgångspunkt för en uppsats. Det som 

ökade motivationen var ett möte med en nära vän inom samma bransch och dennes 

beskrivning av sin erfarenhet av en mångårig liberal alkoholsyn, där afterwork-

kulturen var en naturlig ingrediens. I denna persons fall hade arbetsplatsens 

alkoholkultur förstärkt en alkoholproblematik som redan fanns hos personen i fråga. 

Numera väljer hen att inte delta på några afterwork. Kan det vara så att de som avstår 

från afterwork uppfattas annorlunda än de som deltar? Finns det en risk att vissa 

personer på grund av mer eller mindre tvingande strukturer, inte vågar säga nej till 

afterwork och därmed riskerar sin egen hälsa? 

Min egen erfarenhet väckte min nyfikenhet kring fenomenet, men min väns 

självupplevda erfarenheter, tidigare forskning och historia som visar att det är ett 

reellt problem, resulterade i att jag tyckte att det fanns goda skäl för att fördjupa mig i 

ämnet. 

1.2 En historisk tillbakablick 
I början till mitten av 1800-talet var alkohol en stor del av arbetslivet, att ta en “sup” 

på arbetstid hörde inte till ovanligheten. När industrialismen växte fram i slutet av 

1800-talet skedde dock en förändring. Arbetet präglades då av struktur och 

effektivitet, vilket ledde till att arbetsgivarna inte hade samma tolerans för 

alkoholbruk i arbetet och i början av 1900-talet arbetade facket med att minska 

alkoholkonsumtionen på arbetsplatserna. I dag kan man återigen se hur alkoholen är 

på väg tillbaka som en del av arbetslivet. Det började redan på 1980-talet då en ny 

organisationskultur började växa fram som inspirerats av både Japan och USA 

(Karlsson-Enbom, Jägerskog & Sundström 2016). Denna kultur kännetecknades bland 
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annat av att allt mer tid spenderades på arbetet, vilket bidrog till att det blev svårare 

att skilja på fritid och arbete och därigenom har fenomen som afterwork vuxit fram 

och blivit vanligt. I dag har många företag en lättsam och liberal inställning till 

alkohol och att dricka alkohol på jobbet är mer accepterat vid vissa tillfällen som till 

exempel vid en afterwork. 

Oregelbundna arbetstider och sena kvällar på jobbet har också bidragit till att 

alkohol börjat komma tillbaka i anslutning till arbetsplatserna. De oregelbundna 

arbetstiderna och dagens teknik gör att arbete och privatliv flätas samman mer och 

mer, till exempel kan man göra arbetsrelaterade uppgifter hemma och göra privata 

saker på arbetet. Denna utsuddade gräns kan vara ett problem eftersom 

organisationskulturen med sena kvällar kan medföra att alkohol oftare kommer in i 

bilden. Vi har gått från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle där strukturer och 

effektivitet inte tar samma plats som tidigare. Detta kan tänkas ha bidragit till att det 

skett en förändring i den svenska alkoholkulturen. Vi dricker mer frekvent och i 

många olika typer av kontexter, vilket också återspeglas i inställningen till alkohol 

kopplat till arbetet. Attityden har förändrats, där exempelvis firandet av framgångar 

på jobbet med alkohol är vedertaget och ingenting konstigt (Karlsson-Enbom, 

Jägerskog & Sundström 2016). 

Wettergren (2009:91) beskriver också att det inte längre är acceptabelt att 

dricka öl och starksprit på arbetstid i jämförelse med 1800-talet då det var vanligt. 

Däremot blir så kallade afterwork med alkohol mer och mer vanligt. Även Eld (2006) 

redogör för hur alkohol kommit tillbaka i arbetslivet och hur ”fredagsölen” för in en 

alkoholkultur på företagen, främst i storstäderna. Eld (2006) fortsätter beskriva hur 

afterwork där alkohol konsumeras i anslutning till arbete ansågs absurt för 20 år 

sedan, men att det i dag snarare hör till vanligheten. Han beskriver hur vin ofta dukas 

fram på fredagseftermiddagen och att det inte anses avvikande längre. Sigfridsson 

(2005:147,156) menar istället att de som avstår från alkohol avviker och vanligen måste 

förklara varför de inte “är med” och stärker sammanhållningen. 
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1.3 En nulägesbeskrivning 
Alkoholkonsumtionen ser dock olika ut inom olika branscher. Öjesjö (2005) nämner 

bland annat två riskgrupper, nämligen bank/finans och försäljning. Dessa framhåller 

även Alna (2017) som är en myndighet och arbetslivets egen resurs i alkohol- och 

drogfrågor. I Sverige uppdelat på åldersgrupp framgår det att arbetande män och 

kvinnor mellan 16 och 29 år dricker mer och har i större utsträckning en mer riskabel 

alkoholkonsumtion än de som är äldre (Alna, 2017-02-13). Alna redogör också för att 

cirka 400 000 individer av Sveriges befolkning är beroende av alkohol och de flesta av 

dem är så kallade dolda missbrukare med både familj och arbete (Alna, 2017-02-13). 

Företag och chefer är med andra ord omedvetna om medarbetarnas eventuella dåliga 

relation till alkohol. I stället för att hjälpa medarbetarna i sitt eventuella missbruk så 

driver företag på medarbetarnas dåliga alkoholvanor med att exempelvis duka fram 

alkohol till varje afterwork. Företag som ofta bjuder på alkohol till medarbetarna kan 

också leda till ett rykte att de är arbetsplatser som bjuder på alkohol, vilket i sin tur 

gör att företaget attraherar personer som värdesätter alkohol. Personer med 

alkoholproblem kanske därför söker sig till sådana företag.  

Företag med en etablerad afterwork-kultur påverkar också anställda som inte 

har en dålig relation till alkohol och i värsta fall kan det leda till att de anställda 

utvecklar en ohälsosam relation. Ett företag som inte tänker på hur medarbetarnas 

alkoholkonsumtion ser ut och hur de bjuder och förhåller sig till alkohol, riskerar att 

fler medarbetare stannar hemma från arbetet, att fler blir sjukskrivna och att anställda 

inte jobbar effektivt och med sin fulla kapacitet. Detta leder i sin tur till höga 

kostnader och till ett försämrat resultat för företaget (Alna, 2017-02-13). Anledningen 

till att företag bjuder sina anställda på alkohol vid sammanhang som afterwork, är att 

de tror att det bidrar till en ökad teamkänsla och en förbättrad sammanhållning bland 

de anställda, dock har det visat sig att alkoholen i sig inte bidrar till detta (Karlsson-

Enbom et al. 2016). 

Karlsson-Enbom et al. (2016) beskriver chefer som förebilder och normsättare. 

Chefers förhållningssätt till alkohol och alkoholkonsumtion har därför en stor 

inverkan på medarbetarnas förhållningssätt till alkohol. Om chefer har öppen och 

liberal inställning till alkohol på arbetsplatsen, är det troligt att det smittar av sig på 
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medarbetarna. Det vill säga chefers agerande och förhållningssätt har inverkan på hur 

företagskulturen utvecklas. De redogör också för hur många arbetstagare känner en 

förväntan att de måste dricka alkohol vid aktiviteter som afterwork och att de ofta 

dricker mer än planerat för att “passa in”. 

Det är inte bara chefers inställning som har en inverkan på medarbetarnas 

alkoholkonsumtion, utan även företagens formella regler vad gäller alkohol. Enligt 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) (1994:1) är samtliga arbetsgivare 

tvungna att ha en alkoholpolicy och en handlingsplan med tydliga regler och rutiner 

för hur arbetsplatsen ska hantera alkoholfrågor. Trots denna föreskrift har många 

arbetstagare inte fått ta del av någon alkoholpolicy eller något av innehållet i den. 

Många företag verkar inte arbeta med att förebygga problem med alkohol utan 

snarare driver de på en företagskultur som värdesätter alkohol.  

Med tanke på att afterwork blivit allt mer vanligt och bristen på studier om 

alkohol i arbetslivet som Wettergren (2009: 91) konstaterat, anser jag att det är viktigt 

att utforska detta vidare. Genom denna undersökning hoppas jag kunna hjälpa 

företag och chefer att få en ökad förståelse för hur de anställda ser på den existerande 

afterwork-kulturen som finns på företag. Vidare hoppas jag även kunna hjälpa företag 

och chefer att få insikt i hur deras ledarskap kan tänkas påverka medarbetarnas 

alkoholkonsumtion. 

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet är att i sälj- och finansbranschen dels undersöka vilka normer som omgärdar 

alkoholbruk i relation till arbetet, det vill säga afterwork-kulturen, och dels att utreda 

vilket inflytande chefer har gällande anställdas alkoholkonsumtion. 

● Finns det normer som omgärdar afterwork-kulturen, i så fall hur starka och 

tvingade är dessa/vad händer om man avviker från dessa normer? 

● Hur påverkar chefens beteende de anställdas relationer till alkohol? 
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2 Tidigare forskning om alkoholkultur på 
arbetsplatser 

2.1 Normer och attityder 
Normer och medvetna attityder är det som styr alkoholkonsumtionen och finns på 

samtliga företag (Kronstam, 2002:11). I vilka sammanhang alkohol förekommer och 

vilket förhållningssätt företag har till alkohol på arbetsplatsen är kopplat till normer 

och attityder. Företag med en tolerant attityd till alkohol kan använda alkohol för att 

minska känslan av arbetsrelaterad stress och oro hos de anställda, men alkohol kan 

också användas i en miljö där det har en framstående del i sociala sammanhang 

(Linden Boström, 1990). 

Pidd et al. (2006) skriver i sin rapport om alkohol på arbetet bland annat hur 

organisationskultur och ledarskap är två av flera faktorer som influerar alkoholbruk 

inom organisationer. I rapporten definieras arbetsplatskultur av alkoholbruk som: 

”lärda och delade normer som överför information till arbetstagarna om fördelarna 

med alkohol, arbetsplatsens tradition om användning, förväntningar användning och 

tolerans eller stöd för alkoholanvändning”(Pidd et al 2006:9). 

2.2 Chefens roll 
Arbetsplatsen har en tydlig kultur som antingen stödjer eller hämmar 

alkoholkonsumtion bland arbetstagarna (Pidd et al 2006:5). Chefer kan också påverka 

omfattningen av alkoholanvändningen bland medarbetarna. Hur chefer förhåller sig 

till alkohol influerar medarbetarnas alkoholanvändning. Om ett företag har en chef 

som ofta tar fram alkohol på fredagseftermiddagen, kommer det med största 

sannolikhet leda det till att medarbetare börjar göra detsamma (Pidd et al 2006:8-9). I 

en studie av Pidd (2003) framgår det att majoriteten av deltagarna som arbetade inom 

byggbranschen ansåg att deras chef inte bara godkänner utan influerar medarbetarna 

att dricka alkohol efter arbetet. Pidd (2006:9) menar att anledningen till att chefer 

influerar medarbetarna till att dricka efter arbetet, beror på att de tror att det leder till 

en ökad teamkänsla och arbetsmoral bland medarbetarna. 
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2.3 Organisationskultur 
Pidd et al (2006:16) menar att organisationskulturen är källan till hur attityder till 

alkohol ser ut på arbetsplatsen. Vad som är socialt accepterat ingår ofta i 

arbetsplatsens kultur, det vill säga i vilka sammanhang är det socialt accepterat att 

dricka och hur mycket. Organisationskulturen påverkar inte bara anställdas 

alkoholkonsumtion utan alkoholbruket påverkar därefter kulturen, så de påverkar 

varandra (Pidd et al 2006:17). Individers föreställningar, attityder och psykiska hälsa 

kan påverka hur alkoholanvändningen på arbetsplatsen ser ut, dock har 

alkoholkulturen visat sig ha en större inverkan på hur de anställda förhåller sig till 

alkohol (Pidd et al 2006:19). 

3 Metod 

3.1 Analysmetod 
Levin (2008:38) och Bryman (2008:341) menar att en kvalitativ metod handlar om att 

förstå och tolka olika fenomen, snarare än att förklara och detta gör man genom att se 

hur personer i en viss miljö tolkar denna verklighet. Då syftet med min undersökning 

handlar just om att skapa en förståelse om afterwork-kulturen på företag inom sälj- 

och finansbranschen samt hur ledarskap påverkar alkoholkonsumtionen, kändes det 

därför naturligt att tillämpa en kvalitativ ansats. 

3.2 Datamaterial 
För att få fram hur anställda tolkar sin verklighet, valdes insamling av genom 

intervjuer. Datamaterialet utgörs av svar till öppna frågor som är kopplade till 

studiens syfte (Watt Boolsen 2007:18). Att frågorna är kopplade till studiens syfte är 

nödvändigt för att kunna komma fram till en slutsats. För att få inblick i den 

alkoholkultur som finns på arbetsplatserna vid en afterwork och ökad förståelse i allt 

från lärda och delade normer till förväntningar om alkoholkonsumtion, innehöll 

intervjuerna frågor om rutiner, beteenden, traditioner, ritualer och attityder. Enligt 

Philipson (2004:56) är det ett bra sätt att förstå en organisationskultur och att få en bild 

av vad som är legitimt och inte. 

Beroende på respondenternas svar, ställdes det ibland följdfrågor. I en 

kvalitativ studie finns det också utrymme för följdfrågor, vilket var passande då 
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studien rör känsliga frågor (Ahrne & Svensson 2011:156). Intervjuer möjliggör även 

chansen att få fram data som beskriver respondenternas sociala verklighet (Kvale & 

Brinkmann 2014: 17,79). Intervjuer är ett en bra undersökningsmetod för att få in 

privilegierad information, det vill säga information som kommer att gynna min 

undersökning (Denscombe 2009:233). Vidare menar Denscombe (2009:334) att en 

semistrukturerad intervju används om syftet är att fånga respondenternas egna 

erfarenheter, tankar och känslor på förutbestämda ämnen. 

3.3 Urvalsprocess 
Ett målinriktat urval är viktigt då man riktar in sig på individer som tros ha väsentlig 

information som kan bidra till att besvara studiens forskningsfråga (Bryman 

2008:350). Respondenter valdes ut inom sälj- och finansbranschen. De antogs inneha 

viktig information och erfarenhet som stämde överens med min frågeställning. De 

båda företagen som ingår i studien är placerade i Stockholms innerstad och valdes 

målinriktat i och med att alkohol är en mer naturlig del på arbetsplatser i storstäder i 

jämförelse med mindre orter (Eld:2006). Då både unga personer och sälj- och 

finansbranschen dricker mer alkohol än äldre och andra branscher valdes 

respondenter som kan definieras som unga (Alna, 2017-02-13) inom sälj- och 

finansbranschen. De var mellan 23 och 27 år. I sökandet av att hitta fler respondenter 

till undersökningen använde även snöbollsmetoden, genom vilken fler informanter 

till intervjuerna kom fram, genom att en tidigare deltagande respondent tipsade om 

fler personer som kunde tänkas ha relevant information för undersökningen 

(Widerberg 2002:177). 

3.4 Intervjuguide 
Vid varje intervjutillfälle har en intervjuguide med 26 frågor använts (se bilaga 1). 

Frågorna i guiden har följts till viss del men det har även funnits plats för intressanta 

och relevanta följdfrågor då en semistrukturerad undersökningsmetod användes. Före 

varje intervju presenterades syfte, de etiska aspekterna som finns och därefter ställdes 

frågan om allt kändes bra innan intervjun sattes igång. 
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3.5 Utförande av intervjuer 
Totalt intervjuades 6 personer inom sälj- och finansbranschen. Ahrne och Svensson 

(2011:45) nämner vikten av att välja en miljö som respondenten känner sig bekväm i. 

Intervjuerna hölls därför i miljöer som respondenterna valt ut själva och på så vis 

känner sig trygga i. Fem av sex intervjuer hölls på olika caféer som låg i nära 

anslutning till företagen och en intervju gjordes per telefon, där varje intervju tog cirka 

30 minuter att genomföra. Kvale & Brinkmann (2014:218) beskriver att inspelning vid 

intervjuer är till stor hjälp. De menar att det leder till att personen som håller i 

intervjun kan rikta mer av sin uppmärksamhet till att lyssna och ställa följdfrågor till 

respondenten istället för att anteckna och att kunna gå tillbaka och lyssna många 

gånger. I denna studie har därför samtliga intervjuer spelats in och det gjordes i 

samförstånd med respondenterna. Under intervjun skrevs också anteckningar ner. 

Både anteckningar och det inspelade materialet förenklade transkriberingen av 

materialet. 

3.6 Etiska aspekter 
I en studie är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter. Vad gäller kvalitativa 

intervjuer finns en del etiska överväganden som måste inkluderas. (Bryman 2008:131–

132) beskriver bland annat vikten av att intervjupersoner inte behöver svara på frågor 

som inkräktar för mycket deras privatliv och att snedvridna och felaktiga skildringar 

inte ska föras fram om deltagarna. Före varje intervju har respondenterna fått en klar 

redogörelse om syftet med undersökningen vilket är en viktig del av de etiska 

aspekterna. De fick också kännedom om att de var anonyma i sitt deltagande, att 

medverkandet var frivilligt, att de hade rätt att avbryta intervjun när de ville och att 

materialet från intervjuerna endast används i denna uppsats (Kvale & Brinkmann 

2014:109). En annan etisk aspekt är att data från intervjuer eller andra 

undersökningsmetoder ska förstöras efter genomförd studie (Bryman 2008:441). Alla 

ljudinspelningar och anteckningar kommer helt enkelt raderas efter att detta 

examensarbete är klart. 
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3.7 Validitet och reliabilitet 
3.7.1 Validitet 
Validitet innebär att en studie avser att mäta det som ska mätas, det vill säga att den 

data som man får in via studien är användbar för studiens syfte och att det 

mätinstrument som används mäter rätt sak (Kylén, 2004:12). I denna studie har därför 

personer som kan tänkas inneha relevant information, som är användbar och 

överensstämmer med undersökningens syfte används. Watt Boolsen (2007:188) 

redogör fler sätt att kontrollera validiteten i kvalitativa analyser. Bland annat genom 

att använda sig av fler metoder, exempelvis genom att tillämpa både observationer 

och intervjuer så kan validiteten öka. I denna studie har dock endast en metod 

använts, då tiden inte räckte till att ta in fler.  Att tänka kritiskt gällande den 

information som erhålls, att dokumentera vad som hänt i forskningsprocessens olika 

stadier och att berätta hur data analyserats och konstruerats är andra viktiga delar i 

studiens validitet (Watt Boolsen 2007:189). Detta är något som hela tiden hafts i 

åtanke. Att ge läsaren en inblick i materialet är en annan viktig aspekt, hela citat från 

intervjuerna har därför tagits med i analysen. Detta för att underlätta för läsaren att 

göra egna tolkningar av materialet och att kunna bedöma om studien är valid eller 

inte. 

 

3.7.2 Reliabilitet 
När en undersökning får samma resultat vid upprepade mätningar indikerar det på 

en god reliabilitet och vid en kvalitativ utformning kan en god reliabilitet enklare 

uppnås och om analysen görs tillsammans med andra. En förstärkt reliabilitet går att 

uppnå genom att flera gör själva kodningen av samma datamaterial men var för sig 

för att sedan jämföra om koderna överensstämmer med varandras. Ju större likhet i 

kodningen desto högre reliabilitet (Watt Boolsen 2007:94-93). I denna studie har det 

dock varit ogenomförbart då studien genomförts av mig själv och därmed kodningen 

på egen hand. Den tydliga redogörelsen av analysprocessen, där flera citat från 

intervjuerna redovisas, bidrar till att det blir enklare för läsaren att bedöma om 

studien är “objektiv” eller inte vilket leder till ökad reliabilitet (Kvale, 1997:208). 
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3.8 Transkribering 
Kvale & Brinkmann (2014: 217–218) beskriver att det finns en risk vid en 

transkribering, när intervjuer ska överföras till skriftspråk. De menar att den egentliga 

innebörden kan försvinna. Tillförlitligheten säkerhetsställdes genom att vartenda ord 

från de inspelade intervjuerna skrevs ner ordagrant. 

3.9 Reducering, kategorisering och kodning 
Efter flera genomläsningar av de transkriberade intervjuerna plockades, utifrån 

studiens teoretiska ramverk, syfte och tidigare forskning, väsentliga delar ut. På så 

sätt togs huvuddragen från intervjuerna fram. När alla intervjuer reducerats, 

placerades dessa under olika teman som ansågs ha en större betydelse. Under dessa 

skapades underkategorier för att lättare strukturera viktig information från 

intervjuerna. Citat från det transkriberade materialet är studiens koder för analysen. 
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4 Teoretisk referensram 

4.1 Scheins kulturella nivåer 
Kulturen inom vissa företag kan vara tydlig och uppenbar, men även mindre märkbar 

och svårläst. Det finns alltid någon form av kultur inom ett företag. En 

organisationskultur består av normer, värderingar och beteendemönster. På företag 

måste medarbetarna förhålla sig till såväl formella som informella ramverk 

(Kronstam, 2002:23). Schein (2010:20) beskriver en organisationskultur som en 

produkt av ledarens attityder, normer och värderingar, men att organisationskulturen 

även påverkar ledaren. Enligt Schein kan organisationskulturen delas in i tre 

kulturella nivåer och för att få en bra helhetsbild av en kultur inom ett företag måste 

alla nivåer granskas. De tre olika nivåerna är artefakter, uttalade värderingar, och 

grundläggande antaganden (Schein 2010:23). 

 

4.1.1 Artfeakter 
Artefakter kan vara både synliga och hörbara och grundar sig i företagets kulturella 

normer, antaganden och värderingar. Det kan vara allt ifrån beteenden, ritualer, 

symboler, kläder och loggor till dokument som beskriver hur man ska bete sig. 

Artefakter är en viktig del i en organisationskultur och genom att granska denna 

enhet får man en bra uppfattning av kulturens viktiga byggstenar (Schein 2010:23). 

För att få en gedigen helhetsbild menar dock Schein (2010:25) att man bör tolka andra 

saker utöver artefakter. Han beskriver också vikten av att använda ”insiders”, det vill 

säga de personer som jobbar inom organisationen. De kan nämligen ge en bättre 

uppfattning i hur normer och värderingar styr beteenden och aktiviteter. 

4.1.2 Uttalade värderingar 
För att få en bättre bild av organisationskulturen bör även uttalade värderingar 

inkluderas, vilket är den andra nivån av Scheins kulturella nivåer. Nivån är på ett 

medvetet plan och kan exempelvis vara dokumenterade riktlinjer och mål som 

offentliggjorts för medarbetarna, men det kan också vara odokumenterade som vuxit 

fram genom att vissa beteenden förstärkts mer än andra. Dessa värderingar är en 

grund för arbetstagarnas beteendemönster och är en del av organisationens ideologi. 

Värderingar kan bland annat bildas inom en organisation genom att en ledande 
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medarbetare förmedlar sina egna värderingar om vad som är viktigt och när dessa 

efterföljs av de flesta i organisationen och när medarbetarna graderar ledarens 

värderingar som sina egna är det uttalade värderingar. De personer som inte följer de 

uttalade värderingarna och går emot företagets normer och etablerade beteenden 

riskerar att ställas utanför gemenskapen (Schein 2010:26). 

4.1.3 Grundläggande antaganden 
Grundläggande antaganden är den tredje nivån och är kärnan i kulturen. Denna nivå 

är osynlig, omedveten och kan vara svår att identifiera. Nivån ger medarbetarna en 

känsla av identitet och den bistår också medlemmarna i hur de ska bete sig mot 

varandra.  Dessa antaganden är självklara och djupt inbäddade sanningar och ligger 

till grund för medarbetarnas handlingar och värderingar. Det kan vara allt ifrån 

relationer mellan olika företag, världen och synen på människor och natur (Schein 

2010:29). Schein (2010:31) beskriver också hur de grundläggande antaganden 

gemensamt följs bland medarbetarna och att de på så sätt ständigt blir stärkta vilket 

leder till att de är en stor del av en kultur (Schein 2010:31). Eftersom grundläggande 

antaganden är på en osynlig nivå och kommer bli svåra att identifiera då de är djupt 

inbäddade, går de utanför ramen för studiens analys. Det hade krävts en annan ansats 

och typ studie och analys för att få fram ett resultat av dessa antaganden.  

Studien kommer därför att riktas in på två av Scheins kulturella nivåer, 

nämligen artefakter och uttalade värderingar, då de bättre passar undersökningens 

syfte och går att identifiera med den metod och analytiska ansats som använts. Med 

hjälp av dessa kommer en tydligare bild fram av vilka normer kring alkoholbruk som 

finns på företag inom sälj- och finansbranschen. Studien kommer att använda sig av 

insiders, vilka förhoppningsvis, kan bidra till en ökad uppfattning om företagens 

afterwork-kultur. Genom att undersöka hur ritualen afterwork ser ut och hur folk 

beter sig vid en afterwork, bidrar det till en bra bild av företagens artefakter. För att få 

en mer gedigen bild av afterwork-kulturen kommer undersökningen även gå in på 

företagens uttalade värderingar. Det vill säga om det finns dokumenterade riktlinjer 

som de anställda måste förhålla sig till vid en afterwork och om det är vissa beteenden 

som förstärks mer än andra, till exempel om konsumtion av alkoholhaltiga drycker 

förstärks mer än konsumtion av alkoholfria drycker. Uttalade värderingar handlar 
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också om hur chefer sätter normer och värderingar. Studien kommer att gå in på hur 

medarbetarna ser på chefers förhållande till alkohol och om de anser att det påverkar 

medarbetarnas alkoholkonsumtion. 

Vidare kommer identifiering ifall anställda känner press att delta vid en 

afterwork och att dricka alkohol, och om de känner sig utanför gemenskapen om de 

avstår från en afterwork eller från att dricka alkoholhaltiga drycker. Om så är fallet 

kan det kopplas till att deltagande vid en afterwork och att dricka alkoholhaltiga 

drycker i sammanhanget har blivit en uttalad värdering. 

4.2 Stämplingsteori 
Människor i sociala situationer formar sociala regler och förhållningssätt om hur man 

ska bete sig i ett sammanhang. En avvikelse är att gå emot gruppens regler. Reglerna 

kan både vara skrivna och oskrivna. När en regel är skapad av gruppen och följs av 

majoriteten kan en avvikare träda fram. En avvikelse är en följd av majoritetens 

reaktioner på ett beteende som inte är enligt reglerna och blir ett faktum när gruppen 

uppmärksammat och reagerat på beteendet. På så vis kan en person som avviker från 

mängden komma undan om beteendet inte uppmärksammas av gruppen (Becker 

1963:17–24). Becker (1963:28) menar också att handlingar är mer eller mindre 

accepterade beroende på hur samhället debatter om dessa, eller på grund av 

kampanjer som berättigar olika beteenden. Med hjälp av stämplingsteorin kommer 

regler och normer i företagskulturen som finns kopplat till en afterwork att 

undersökas och om majoriteten följer dessa. Studien kommer också gå in på hur en 

avvikare träder fram och om en person som inte deltar vid en afterwork 

uppmärksammas av gruppen. 

4.3 Collins interaktionsritualer 
Varför afterwork blivit vanlig på arbetsplatserna och en självklar del i 

organisationskulturen kan ha att göra med att afterwork är en “framgångsrik 

interaktionsritual”, som Collins (2004) kallar det. Enligt Collins (2004) binds samhället 

ihop av sociala interaktionsritualer. Framgångsrika interaktionsritualer är sociala 

förlopp som ger en känsla av gemenskap, medlemskap, självförtroende och 

emotionell energi (Collins 2004:102). Denna positiva effekt gör att individer söker sig 
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till fler sociala händelser där både solidaritet och sociala band förstärks. 

Interaktionsritualer kan också gå fel vilket istället resulterar i utanförskap, skam och 

till att sociala band istället försvagas. Nedan följer en bild av Collins 

interaktionsmodell och en förklaring om vad den vill åskådliggöra. 

 

 
                      Figur 1.   Collins interaktionsmodell (egen figur) 

I modellen demonstreras tydligt att interaktionsritualer innehåller fyra ingredienser: 

1. Grupptillhörighet  

2. En barriär mot utomstående 

3. Gemensamt fokus 

4. Delat sinnestillstånd 

 
Alla ingredienserna påverkar varandra, dock har ”gemensamt fokus” 

och ”delat sinnestillstånd” störst inverkan på varandra vilket tydliggörs i bilden. För 

att en ritual ska vara möjlig måste två eller fler personer och vara fysiskt närvarande, 

vilket står för den första ingrediensen ”Grupptillhörighet”. ”En barriär mot 

utomstående” syftar till att deltagarna i ritualen är avskilda från omgivningen, vilket 

gör deltagarna medvetna om vilka som deltar och vilka som är 

uteslutna. ”Gemensamt fokus” står för att alla som ingår i ritualen fokuserar på 

samma aktivitet eller på ett gemensamt objekt och den fjärde 

ingrediensen, ”gemensam sinnesstämning” menar att deltagarna delar samma 

sinnesstämning. Om alla de fyra ingredienser ingår i en ritual kan det resultera i fyra 

utfall:  
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1. Gruppsolidaritet 

2. Emotionell energi hos individen 

3. Symboler som representerar gruppen 

4. Känslor av moral 

 

”Gruppsolidaritet” står för att deltagarna upplever en känsla av medlemskap 

och en gemenskap gentemot varandra. ”Emotionell energi hos individen” handlar om 

att deltagarna känner styrka, självförtroende, lycka, styrka, glöd och 

handlingskraft. ”Symboler som representerar gruppen”, är allt från ikoner, attribut till 

ord som kan anknytas gruppen. När gruppen tycker det är viktigt att följa gruppen 

och dess symboler och aktiviteter upplever deltagarna ”känslor av moral” vilket är 

det fjärde utfallet i Collins interaktionsritual. 

Enligt Collins (2004:65) kan hög solidaritet uttrycka sig i att deltagarna 

skrattar, jublar eller gråter tillsammans och är ett tecken på att gruppen intensifieras. 

Collins (2004:105) menar också att framtida interaktionsritualer påverkas av tidigare 

erfarenheter. Om en interaktionsritual resulterat i hög grad emotionell energi och i 

starka känslor bland gruppens medlemmar är sannolikheten stor att den typen av 

ritual inträffar igen. 

Collins teori kommer att appliceras i analysen av materialet, bland annat 

kommer afterwork att ses som en “interaktionsritual” i sig, för att se om det går att 

identifiera både de “ingredienser” och “utfall” som finns teorin. Collins teori kan även 

vara viktig i sammanhanget afterwork, för att få en ökad förståelse om varför ritualen 

existerar och återkommer på många platser. En anledning skulle kunna vara att 

aktiviteten i sig och den alkohol som finns med i bilden är ett medel för företagen att 

uppnå hög sinnesstämning och intimitet bland de anställda. 
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5 Resultat och analys 

5.1 Företagen  
Karlsson-Enbom et al (2016) beskriver hur afterwork-kulturen är väl etablerad i 

storstäderna. Med tanke på att det finns fler företag i storstäderna, valdes två företag 

ut i centrala Stockholm med arbetsplatser i närhet till diverse barer, pubar och 

restauranger. Arbetstagarna på företagen jobbar med finansiell rådgivning och 

handläggning av privatlån och vilket är inom sälj- och finansbranschen. Då det i dessa 

branscher dricks mer alkohol jämfört med andra, kändes det som ett relevant val för 

min studie. De flesta handläggare har en gymnasieutbildning men saknar 

vidareutbildning och är mellan cirka 18 till 20 år. Rådgivarna är mellan cirka 20 och 30 

år, där vissa har en gymnasieexamen medan andra har gått en treårig utbildning på 

universitet. De som är vidareutbildade på universitet har oftast en examen i ekonomi, 

sälj eller marknadsföring. De flesta av de anställda på företagen har inte barn. 

Arbetsuppgifterna handlar om att ringa privatpersoner för att sälja in bättre 

lånealternativ eller att förbättra befintliga lån. 

5.2 Respondenterna 
Sex personer i åldrarna 23-27 år intervjuades. Ingen av dem hade barn. Nedan följer 

en tabell som visar mer information om respondenterna. 

Responden

t  

Ålder Kön Roll Utbildning 

R1  27 år Kvinna Rådgivare Kandidatexamen (ekonomi) 

R2  26 år Kvinna Rådgivare Kandidatexamen (ekonomi) 

R3  23 år Kvinna Junior rådgivare Kandidatexamen (sälj och 

marknadsföring) 

R4  24 år Man Handläggare Gymnasieexamen   
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R5  25 år Kvinna Rådgivare Kandidatexamen (ekonomi 

och marknadsföring) 

R6  24 år Kvinna Rådgivare Gymnasieexamen   

Tabell 1.   Information om respondenterna (egen tabell) 

5.3 Utvalda teman 
Inledningsvis i analysarbetet identifierades teman och underkategorier av det 

transkriberade materialet. Tillsammans innehåller dessa information som ger en bra 

bild av den afterwork-kultur som råder på arbetsplatserna och chefers inflytande på 

medarbetarnas alkoholkonsumtion. Nedan följer de teman som valdes ut att fokusera 

på: 

1. Afterwork 

Detta är studiens huvudtema. Temat kändes väsentligt då studien handlar om att 

förstå vilka normer som omgärdar just afterwork. Temat innefattar bland annat varför 

anställda deltar och hur en afterwork går till. Presentation av detta bidrar till en 

klarare och mer övergripande bild av normerna kring aktiviteten. Temat kommer 

kopplas ihop med Collins teori om interaktionsritualer. 

2. Alkoholens betydelse 

Alkoholens betydelse fick bli ett eget tema då det är vad intervjuerna i stort sett 

handlade om och därmed har stor betydelse i samtliga intervjuer. I detta tema får man 

bland annat en inblick i hur de anställda förhåller sig till alkohol, varför de dricker 

alkohol och hur de känner när de inte dricker alkohol. Här kommer kopplingar till 

både Collins och Scheins teori presenteras. 

3. Chefens roll 

Chefens roll är också en viktig del i studien. Här presenteras och analyseras chefens 

inflytande vad gäller anställdas alkoholkonsumtion. Här får man bland annat en bild 

av hur chefer beter sig vid en afterwork och hur de förhåller sig till alkohol. Inom 

temat kommer Scheins teori appliceras. 
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4. Passa in och press 

I frågor som bland annat handlade om respondenterna känt press att delta vid en 

afterwork och om de druckit alkohol för att passa in kom det fram en hel del 

intressant information. Därav gjordes detta till ett tema. Både Collins teori och Beckers 

stämplingsteori kommer tillämpas inom detta tema. 

5. Avstår 

Detta tema valdes ut då det fanns många infallsvinklar på avstår. Inom detta tema 

presenteras och analyseras hur medarbetarna känner när de avstår, hur kollegor 

reagerar när de själva avstår och vad de tänker om dem som inte är med vid en 

afterwork. Då temat hade flera perspektiv på avstår, gjordes tre underkategorier: 

● avstår - känsla 

● avstår - reaktion från kollegor 

● avstår - tänker om kollegor 

Inom temat avstår kommer alla teorier som redogjorts i studien att kopplas. 

6. Formella regler 

I alla intervjuer framkom även tänkvärd information vad gäller de formella reglerna, 

som bland annat inkluderar hur det ser ut med alkoholpolicy på företagen. Då 

formella regler har inverkan vad gäller beteende och normer, ansågs också detta 

viktigt att inkludera i studien. Här kommer Scheins teori om uttalade värderingar att 

appliceras. 

Nedan finns en bild som tydliggör studiens valda teman, där ”afterwork” är 

huvudtema. Temat ”avstår” delades in i underkategorier för att lättare få en överblick 

i alla infallsvinklar. Tillsammans skildrar samtliga teman och underkategorier vilka 
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normer som omgärdar afterwork-kulturen och hur chefer influerar medarbetarna till 

att dricka. 

Figur 2.   Studiens teman (egen figur) 

 

5.3.1 Afterwork 
Det framkom att majoriteten av de anställda brukar delta vid afterwork. All 

information som jag fick från respondenterna om hur en afterwork går till gav mig en 

tydlig och samstämmig bild hur afterwork ser ut på företagen. En afterwork börjar 

varje fredag vid 16-17-tiden i företagets lokaler. Vid en afterwork samlas mer eller 

mindre alla och umgås. Man dricker allt ifrån öl, vin och cider till sprit. Det serveras 

snacks och musik spelas. Företagen har köpt in dryck och snacks och som de bjuder 

sina anställda på. 

Citaten nedan visar att alla ingredienser i Collins interaktionsteori (Collins 

2004) finns med. Grupptillhörighet finns med eftersom det är alltid mer än en person 

närvarande på afterwork. De visar också att det är en barriär mot utomstående, 

eftersom deltagarna sitter avskilda från omgivningen, dvs på företagets kontor. I och 

med att man får information om veckan som gått, umgås och att prata med varandra, 

spelar musik och dricker alkoholhaltiga drycker är det även ett gemensamt fokus. Att 

man har väldigt roligt samt är glada och taggade visar det delade sinnestillståndet. 

För att tydliggöra ingredienserna har jag använt fet stil på viktiga ord för analysen i 

citaten. 

“Ja, varje fredag avslutar vi med ett uppsamlingsmöte kan man säga 

och då är ju kylarna fyllda med öl, cider och vin och då får man ta 

varsin öl eller varsitt glas vin och så sitter man och lyssnar på om 

veckan som gått och olika resultat osv och sen så minglar och pratar 
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och så är vi där i 1-2 timmar tills man väljer att kanske gå vidare 

någonstans. Alla stannar faktiskt kvar och det är faktiskt ingen som 

brukar gå hem heller, vi har väldigt roligt på jobbet så det vill alla vara 

med på.”(R3) 

“Folk är ju taggade, alla är ju mer lyriska, i och med det är ju många 

unga, människor och så väldigt många sociala människor så att folk 

tycker ju om att dricka alkohol, framförallt blir vi lite gladare.”(R5) 

“Glad stämning, vi pratar om allt mellan i himmel och jord, pratar om 

mer privata saker som man inte pratar om på arbetstid, vilket gör att 

man lär känna varandra mer och musik spelas alltid!”(R2) 

“Vi brukar ha afterwork varje fredag och den brukar börja runt 5-6-

tiden, i ett av våra konferensrum här på kontoret. Vi brukar få öl och 

vin att välja på och lite snacks. Vi brukar sitta där några timmar och 

ibland går vi ut ett gäng tillsammans efteråt eller så går man hem lite 

olika från gång till gång.”(R2) 

 

Eftersom afterwork sker regelbundet på fredagar bekräftas att det är vanligt på 

företagen och en självklar del i organisationskulturerna. I och med att alla 

ingredienser finns med, leder det via en kollektiv entusiasm till gruppsolidaritet 

(afterworkgänget) och emotionell energi i form av glädje och att de blir taggade. Det 

är tydliga symboler i form av attribut som alkoholhaltiga drycker, snacks och musik. 

Eftersom alla vill vara med visar det att även känslor av moral finns med, då de tycker 

att det är viktigt at följa gruppen inklusive attributen. 

Detta bekräftar att Collins modell, se Figur 1 (Collins 2004:48), stämmer och 

att afterwork är en framgångsrik interaktionsritual. Eftersom afterwork är en 

återkommande aktivitet och inte en engångsföreteelse visar det att afterwork-ritualen 

resulterar i hög grad av emotionell energi och starka känslor (Collins 2004:102) 

 

5.3.2 Alkoholens betydelse 
Det finns alltid någon form av kultur inom företag. Studiens avsikt är att titta närmare 

på alkoholkulturen. För att få fram alkoholens betydelse och de anställdas 
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förhållningssätt till alkohol, har alkoholen haft en central roll i intervjuerna. Citaten 

nedan visar de två kulturella nivåer (artefakter och uttalade värderingar) som Schein 

anser måste ingå och granskas för att få en helhetsbild av organisationskulturen 

(Schein 2010:23). Artefakter, som både är synbara och hörbara, finns med i from av 

ritualen afterwork och symbolerna snacks och alkohol, liksom beteendet att lyssna på 

musik. För att tydliggöra dessa nivåer har jag använt fet stil på viktiga ord för 

analysen i citaten. 

”Det brukar vara på fredagar och de börjar egentligen med att det typ 

ställs fram snacks och alkohol och så börjar vi på kontoret ...”(R1) 

“Alla dricker alkohol, varför: för att de förväntas av en, men också för 

att folk kanske vill.”(R1) 

“Glad stämning, vi pratar om allt mellan i himmel och jord, pratar om 

mer privata saker som man inte pratar om på arbetstid, vilket gör att 

man lär känna varandra mer och musik spelas alltid!”(R2) 

 

Ovan, inklusive många andra liknande svar på intervjuerna, visar att det är alkohol, 

snacks och spelande av musik som är de viktiga byggstenar som Schein nämner för att 

få en uppfattning om organisationskulturen (Schein 2010:23). Artefakterna har på så 

sätt blivit en viktig del i afterwork-kulturen och en norm att de ska ingå vid varje 

afterwork. 

Schein menar att organisationskulturen är en produkt av ledarens attityder, 

normer och värderingar, men också att organisationskulturen påverkar ledaren. För 

att tydliggöra detta har jag använt fet stil på viktiga ord för analysen i citaten. 

“Han brukar vara glad och taggad och ofta vilja gå ut alla 

tillsammans efteråt.”(R2) 

“Vi har ju många chefer, vissa kan hantera det bra, vissa inte alls, vissa 

är inte så jättehärliga... De kan bli fulla och säga olämpliga saker, sen 

har jag ganska unga chefer.”(R6) 
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“Ja men, uppmuntrande till att dricka och kan hälla upp och dela ut 

alkohol, skojar gärna om andra fester, och vill gärna framstå som en 

festprisse i de sammanhangen.”(R1)  

Detta visar att chefen medvetet förmedlar sina värderingar om vad som är viktigt och 

det efterföljs av medarbetarna (se 5.3.1 Afterwork). Därmed blir det så kallade 

uttalade värderingar (Schein 2010:23) att på en afterwork ska man vara glad, taggad, 

dricka alkohol och ha kul. Det kan också tolkas att det är okey att bli full och säga 

olämpliga saker, eftersom chefen också gör det. Dessa beteenden har förstärkts efter 

många afterwork och på så sätt har denna kulturella nivå vuxit fram utan att det finns 

dokumenterat någonstans (Schein 2010:26) 

Resultaten som visas ovan i enligt Scheins teorier, bygger på analys av 

information som kommer från ”insiders”, det vill säga de anställda som deltar på 

afterwork. Enligt Schein är det en fördel då de anställda har en bättre uppfattning om 

hur normer och värderingar styr beteenden och aktiviteter (Schein 2010:25). 

Om man utgår från Colins modell om interaktionsritualer visar den att 

alkoholen är viktig i afterwork-ritualen. Detta belyser citatet nedan. 

“Det är inte lika roligt, det är det ju inte, det är ju absolut trevligt att 

hänga lite kanske ta en kaffe, dricka en läsk liksom och stå och prata i 

någon timma efter jobbet, men samtidigt så blir det ju inte samma grej 

och så är det ju alltid utan alkohol, man känner ju sig inte riktigt med 

i det roliga”(R6) 

 

Detta visar att alkoholen bidrar till gemensam sinnesstämning som finns i Collins 

interaktionsritual, det vill säga man upplever att det blir en rolig stämning med 

alkohol. Detta leder sedan i sin tur till att hög emotionell energi och starka känslor, 

och sannolikheten är därför stor at afterwork-ritualen med alkohol inträffar igen 

(Collins 2004:25). Flera förklarade att de flesta brukade dricka på en lagom nivå men 

att vissa kunde bli lite för fulla emellanåt. 

“Bra, alla brukar dricka på en lagom nivå, men någon gång har det ju 

hänt att vissa blivit lite för fulla.”(R4) 
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En respondent förklarade också att afterwork kan ses som ett “förkrök”, det vill säga 

en bra förfest, där många brukar dricka ganska mycket eftersom att de ska vidare ut 

efter.  

“ja, det är också olika såklart, men människor börjar väl dricka ganska 

mycket eftersom vissa vill gå ut, det är ju mycket unga människor, så 

många ser väl det som ett bra ”förkrök” för att gå ut sen”(R6) 

 

Detta förstärker vad jag tidigare nämnt om Collins interaktionsritualer. Ovan framgår 

att man har gemensamt fokus på alkohol och att vissa har svårt att stå emot att dricka 

på grund av den rådande normen, det vill säga att alla dricker relativt mycket alkohol.  

 

5.3.3 Chefens roll 
Uttalade värderingar som ingår i Scheins kulturella nivåer som handlar om hur chefer 

sätter normer och värderingar avspeglas i intervjuerna. Citaten nedan visar hur flera 

av intervjupersonerna ser på chefens beteende vid en afterwork. I flera intervjuer 

framgick det att chefen ofta var glad, taggad och uppmuntrade andra att dricka 

alkohol. Chefen delade ibland ut alkohol till medarbetarna. Viktiga ord i citaten för 

analysen är markerade med fet stil. 

“Han brukar vara glad och taggad och ofta vilja gå ut alla tillsammans 

efteråt.”(R2) 

“Ja men, uppmuntrande till att dricka och kan hälla upp och dela ut 

alkohol, skojar gärna om andra fester, och vill gärna framstå som en 

festprisse i de sammanhangen.”(R1)  

“Vi har ju många chefer, vissa kan hantera det bra, vissa inte alls, vissa 

är inte så jättehärliga... De kan bli fulla och säga olämpliga saker, sen 

har jag ganska unga chefer.”(R6)  

“Ja, han kan erbjuda, vill du ha vin eller öl kan hämta till dig, lite så, 

men det ser ju han som en fin gest och det gör väl jag också och vem 

som helst.”(R3) 
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“Ja, det har hänt att han velat skåla med mig eller med alla, och han 

har även bjudit på något att dricka ibland när vi har varit ute efter en 

AW.”(R2) 

“Ja, det tycker jag och att det ändå uppmuntras och dels ser de till att 

det finns alkohol men det är också upp till dem att servera andra 

alternativ och det gör de inte men istället kan de då hetsa till att 

dricka, så ja de influerar åt det hållet.”(R1) 

 
Uttalade värderingar enligt Schein syns i hur cheferna förstärker alkoholdrickandet och 

influerar medarbetarna till att dricka alkohol, det vill säga genom att de bjuder, delar 

ut och själva dricker så förstärks detta beteende. I och med att majoriteten både 

dricker och deltar vid en afterwork, efterföljs värderingen att just dricka alkohol, 

vilket visar att det är en uttalad värdering (Schein 2010:23). Cheferna påverkar inte bara 

medarbetarna till att dricka alkohol utan kan även att bli fulla. Då chefen är 

normsättare och kan det bidra till varför vissa av medarbetarna också kan bli fulla. 

Svaret nedan förmedlar ett annat typ av ledarskap. Här är det ett passivt 

accepterande av alkohol vid afterwork eftersom chefen inte dricker speciellt mycket. 

Chefen influerar inte medarbetarna i samma utsträckning till att dricka alkohol som i 

de tidigare exemplen. 

“Nej inte direkt, han tar en öl och kommer ner och säger hej liksom, 

men inte så mycket mer än så.”(R5) 

 
Scheins teori om uttalade värderingar (Schein 2010:23) visar dock att även här 

förstärks beteendet att dricka alkohol, eftersom chefens beteendemönster av acceptans 

upprepas fredag efter fredag, och efterföljs av medarbetarna. 

5.3.4 Passa in och press  
I intervjuerna fick alla respondenter svara på frågan om de druckit för att passa in. 

Här var det lite blandade svar. Huruvida de som svarat nej, men ändå druckit alkohol 

(vilket alla respondenter hade gjort), svarat nej för att de inte vill erkänna för sig själva 

att de har blivit ”styrda”, och faktiskt druckit för att så att säga passa in är inte möjligt 
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att tolka i denna studie. I de två citatet nedan när respondenten svarat att ”har ju alltid 

druckit” respektive ”det blir roligare”, kan man dock anta att det ändå var för att så 

att säga passa in och att de tycker att de fått roligare tillsammans med de andra som 

de drack alkohol. I citaten har ord som är viktiga för analysen markerats med fet stil. 

“Inte för att passa in tror jag, men jag har ju alltid druckit.”(R2) 

“Ja, det har jag väl gjort, ibland så kanske det är inte jättenödvändigt att 

dricka, men så tänker man väl att det blir roligare om man bara tar ett 

glas liksom, då har man väl gjort det.”(R5) 

“Ja, det har jag gjort för det känns enklare än att behöva förklara sig 

och höra folk som tjatar.”(R1) 

“Ja, men för att annars känns det som att man går miste om att umgås 

och lära känna kollegor och man vill gärna känna sig hemma och 

bekväm med dem man jobbar med och att det också brukar påpekas 

och liksom hetsas lite om de som inte är med om att de är tråkiga och 

är “bangare” och man vill inte känna att man, jag vet inte... man vill 

känna att man passar in och att folk tycker att man är rolig och skön 

och är med.”(R1) 

“Lite press för att andra kanske velat att jag ska vara med, så har det 

slutat med att jag varit med fast jag från början inte ville.”(R2) 

“Vissa kan man känna har lite svårt att stå emot och som jag vet har 

sagt att de inte vill dricka så mycket alltid, men sen ser man att de gör 

det ändå, man ser att folk blir påverkade av situationen.”(R1) 

 
De fem nedersta citaten ovan, till exempel ”känns enklare än att behöva 

förklara”, ”hör ju liksom till”, ”de som inte är med är bangare” och ”press”, visar att 

det formats sociala regler om att alkohol ska drickas i afterwork-sammanhang. Detta 

har bidragit till att flera gör det för att passa in. Majoriteten dricker som sagt alkohol 

och om en person skulle vilja att avstå, riskerar denne att uppmärksammas av de 

andra i gruppen och på så vis ses som en avvikare enligt Beckers stämplingsteori 

(Becker 1963:17-24). Det sista citatet visar till och med att respondenten undvikit att bli 
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sedda som avvikare, genom att helt enkelt vara med på afterwork och dricka alkohol 

fast denne från början inte ville vara med. 

De personer som känt press att delta för att de inte velat missa något och 

press för att de inte velat missa chansen att lära känna sina kollegor, till 

exempel ”annars känns det som att man går miste om att umgås och lära känna kollegor”, 

kan kopplas till den grupptillhörighet som redogörs i Collins teori (Collins 2004). 

Framgångsrika interaktionsritualer leder till en känsla av gruppsolidaritet och emotionell 

energi, vilket kan förklara varför flera känner press att delta. Av tidigare erfarenhet vet 

de att en afterwork resulterar i utfall som gemenskap, vilket gör att de känner en inre 

press att det är tråkigt att missa den gruppsolidaritet som de vet en afterwork resulterar 

i (Collins 2004:102). 

 

5.3.5 Avstår  
I intervjun fick respondenterna svara på olika frågor när de och andra avstår att gå på 

en afterwork. För att tydligt strukturera resultatet och analysen om hur 

respondenterna svarade på frågorna valde jag att göra tre underteman inklusive citat 

för var och ett av dem. Nedan följer dessa citat med de för analysen viktiga orden 

markerade i fet stil. 

5.3.5.1 Avstår – känsla  
Många svarade i frågan om hur de känner när de inte deltar vid en afterwork att det 

känns tråkigt missa något roligt och att missa chansen att lära känna kollegorna bättre. 

En av respondenterna nämnde också att det kunde kännas stressande att inte delta för 

att man då kan framstå som en tråkig person eller någon som aldrig är med.  

“Känner väl kanske lite att jag går miste om att få chans att ”bonda” 

och att lära känna folk mer, när de säger att jag är tråkig och ”bangare” 

kan det kännas lite stressande för att man inte vill framstå som någon 

tråkig eller någon som aldrig vill vara med, det är svårt att få ihop det 

så att man alltid kan vara med, om man har annat  planerat och om 

man har annat som man prioriterar så kanske man varken har tid eller 

vill vara med varje gång men man vill inte känna att det ska spela 

någon roll.”(R1)  
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“eh, jag känner nog inte så mycket, eller ibland kanske det känns som 

att jag missar något.”(R2) 

“Lite press för att andra kanske velat att jag ska vara med, så har det 

slutat med att jag varit med fast jag från början inte ville.”(R2) 

 

Svaren visade att det kunde kännas tråkigt att missa en afterwork och att missa 

chansen att lära känna kollegorna bättre, vilket kan tolkas som att de inte vill missa 

det utfall som de vet att en afterwork leder till, det vill säga den gruppsolidaritet och 

emotionella energin som Collins beskriver i sin teori om framgångsrik interaktionsritual 

(Collins 2004:102). 

Den känsla av press bland de som inte är med på afterwork visas genom att 

man deltar fast man inte ville från början. Man vill inte gå emot normen. Normen har 

blivit förstärkt eftersom afterwork upprepas varje vecka på samma sätt med både 

chefer och medarbetare. Detta visar att delta vid en afterwork är vad Schein beskriver 

som en uttalad värdering. Personer som inte följer dessa uttalade värderingar och 

normer riskerar som sagt att ställas utanför gemenskapen (Schein 2010:26). 

5.3.5.2 Avstår - reaktion från kollegor 
De som inte deltog vid en afterwork fick ofta frågor från kollegor varför de inte skulle 

vara med, medan andra förklarade att de inte fick så många reaktioner. Även om 

någon skulle avstå att dricka alkohol ifrågasätts av kollegor. 

“Någon kanske undrar varför jag inte ska vara med men inte mer än 

så.”(R4) 

“Alltså om jag avstår, om jag inte ska vara med, då frågar de var ska 

du någonstans, då förklarar jag att jag har annat inplanerat eller att jag 

har mycket i huvudet eller är trött eller har varit lång vecka eller så där, 

då förstår de ju det...”(R3) 

“Ibland så kan det hända att någon försöker övertala mig eller 

försöker tagga till mig.”(R2) 

“Kan typ påpeka det, skoja lite om att jag är tråkig och bangare.”(R1) 
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“Typ vad gör de här, nej hehe men, typ, inte så kul att sitta med 

människor som inte dricker om man dricker själv.”(R6) 

 

Att kollegor reagerar på de personer som inte deltar och frågar varför de inte ska vara 

med, eller försöker övertala dem att de ska delta, stämmer in på Beckers 

stämplingsteori (Becker 1963:17-24). Då en person inte är med vid en afterwork, eller 

inte dricker alkohol, går denne emot gruppens normer, det vill säga att man ska delta 

vid en afterwork och man skall dricka alkohol. 

5.3.5.3 Avstår - tänker om kollegor 
Svaren på hur respondenterna såg på dem som inte deltog vid en afterwork var 

samstämmiga. Många inledde med att säga att de inte tänker något speciellt om dem 

som inte var med, men fortsatte ofta med att de kunde ses som lite tråkiga. 

“Inte så mycket, kanske ibland att jag kan tycka att vissa är lite tråkiga 

som aldrig vill vara med.”(R2) 

“Jag ser ju att det inte är så konstigt, men jag tror att många tycker att 

människor är tråkiga såklart som går hem, men det väl främst de som 

är taggade och har planer som såklart vill att människor ska stanna 

kvar om man själv gör det.”(R6) 

“Oj ingenting, mer än att man kanske inte får, man får ju absolut inte 

samma ”connection” till dem när man bara ser dem i köket, på lunchen 

liksom och inte pratar något utanför, det är ju ofta i anknytning till 

sociala aktiviteter och alkohol som man ”bondar” med människor, i 

alla fall de som man inte jobbar nära med på avdelningen.”(R5) 

 

Det framkommer tydligt att personer som inte deltar uppfattas av kollegor som 

tråkiga. De ingår inte i den grupptillhörighet, har inte ett gemensamt fokus och delat 

sinnestillstånd som Collins beskriver i sin teori om interaktionsritualer. Därmed 

uppfatta de heller inte av kollegorna att de är med i gemenskapen och 

gruppsolidariteten enligt Collins teori (Collins 2004:102). Barriär mot utomstående som är 

en av ingredienserna i Collins teori (Collins 2004:48), visas eftersom en del 
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respondenter tyckte det var svårt att få kontakt med de personer som inte deltar. Det 

blir helt enkelt svårt att komma nära och lära känna de personer som inte är med vid 

en afterwork då de är utanför barriären. 

 

5.3.6 Formella regler 
Inget framkom om någon sorts alkoholpolicy på företagen, det vill säga hur företaget 

ser på alkoholbruk och hur det förhåller sig till alkohol, förutom att det var uttalat hos 

en av respondenterna att inte dricka på arbetstid. Det var dock några praktiska regler 

men angående ljudnivå och glasflaskor utanför entrén. Viktiga ord i citaten för 

analysen är markerade med fet stil. 

“Inga glasflaskor utanför entrén till exempel, får inte gå ut med glasen 

eller i trappuppgången, det är i kontoret man får dricka och helst inte 

högljutt och för hög musik. Vi har ju grannar som vi måste ta hänsyn 

till, vi har ju fått lite varningar och sådär innan. Vi jobbar ju i en miljö 

där vi har lite hög musik och så, man har det i sälj-jobb i alla fall där jag 

jobbar och då har vissa grannar klagat.”(R3) 

“Eh, tror inte vi har några direkta regler, eller jo man får ju inte dricka 

på arbetstid direkt och när vi har AW får vi inte ta med glas och sånt ut 

utan får bara vistas i våra lokaler, men inga andra regler så.”(R4) 

 

Ingen av samtliga respondenter hade sett företagets alkoholpolicy eller fått ta del av 

innehållet i den. 

“Har inte sett någon Alkoholpolicy så vet inte innehållet.”(R4) 

“Vad jag vet så finns det ingen alkoholpolicy.”(R1) 

“Det vet jag inte, jag har aldrig sett någon alkoholpolicy 

faktiskt.”(R2) 

“Oj, det är jag faktiskt lite tveksam på, nej det har jag inte gjort. De 

har säkert en men jag har inte sett någon.”(R3)  
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Eftersom ingen av respondenterna hade sett någon alkoholpolicy, visar det att normer 

om hur man ska bete sig vid en afterwork har vuxit fram genom att vissa beteenden 

har förstärkts. Inte minst chefernas värderingar har haft betydelse i och med att de 

deltagit och att de har efterföljts av har det blivit så kallade uttalade värderingar 

(Schein 2010:23). Med andra ord, är organisations-kulturen kring alkohol är informell 

och outtalad. 

Detta bekräftas även av Kronstam. När det inte funnits några formella regler 

att förhålla sig till, innebär det att normer hur man skall bete sig vuxit fram från 

informella regler och beteenden som förstärkts (Kronstam, 2002:23). 

 

6 Diskussion 
En kort sammanfattning av historien är att genom industrialismens frammarsch i 

början av 1900-talet, så kom man ifrån den höga alkoholkonsumtionen som rådde på 

arbetsplatserna under 1800-talet. Nykterhet krävdes för att arbetet skulle kunna ske 

strukturerat, säkert och effektivt. En förändring började emellertid ses från 1980-talet 

och framåt. Man såg att en utsuddad gräns mellan arbete och fritid började bli vanlig 

hos företag i USA och Japan och en ny organisationskultur växte fram. Denna trend 

har fortsatt och spridit sig, bl a till Sverige, och framför allt till storstäderna. Till följd 

av de utsuddade gränserna, är det nu vanligt med afterwork på arbetsplatsen där 

alkohol är en självklar ingrediens (Karlsson-Enbom, Jägerskog & Sundström 2016). 

När det gäller alkoholkonsumtion så är enligt Alna (2017) speciellt bank/finans och 

försäljning utsatta branscher i Sverige. Dessutom har åldersgruppen 16-29 år bland 

både arbetande män och kvinnor en mer riskabel alkoholkonsumtion (Alna, 2017-02-

13). 

Mitt datamaterial är sex intervjuer från fem kvinnor och en man i sälj- och 

finansbranschen. Alla var mellan 23 och 27 år. Materialet består av så kallade insiders 

(de som arbetar i de branscher jag valt att studera) vilket ökar validiteten. Dock har 

inga observationer gjorts vilket hade ökat validiteten ytterligare. På grund av det lilla 

materialet och avsaknad av observationer och Scheins tredje kulturella nivå, 

grundläggande antaganden, kan resultatet inte generaliseras. Reliabiliteten kan också 

ifrågasättas då inga upprepade mätningar gjorts och det endast är jag själv som 
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analyserat resultaten. Dock visas en tydlig och enhällig syn på alkoholkulturen av 

respondenterna på de studerade företagen, vilket stimulerar till ytterligare studier i 

ämnet. 

I de teman jag valt att analysera i min studie, dvs Scheins kulturella nivåer 

artefakter och uttalade värderingar, Beckers stämplingsteori och Collins interaktionsritual, 

framkom information som gav tydliga svar på mina frågeställningar om att det finns 

normer kring afterwork-kulturen, hur tvingande de är, och hur chefens beteende 

påverkar anställdas relation till alkohol. 

Det var en mycket samstämmig bild som gavs om hur en afterwork går till. 

Den är oftast på fredagar och börjar vid 16–17-tiden i företagets lokaler. Det serveras 

alla möjliga alkoholhaltiga drycker, snacks och det spelas musik. Det är glad stämning 

och man pratar om allt möjligt och lär känna kollegorna bättre. Afterworken avslutas 

ofta med att de flesta fortsätter festandet någonstans ”ute på stan”. De som avstår kan 

uppfattas som tråkiga, många väljer därför att delta fast de egentligen inte vill. 

Scheins artefakter (Schein 2010) är mycket tydliga i alla intervjuer. Det serveras 

alltid alkohol, snacks och det spelas musik, utan dessa är det så att säga ingen 

afterwork. Dessa beteenden och symboler finns därmed i företagskulturerna och har 

blivit normer för afterwork. 

Cheferna skålar gärna, delar ut alkohol och blir ibland själva för fulla. Detta 

beteende och värderingar smittar av sig på medarbetarna. De unga medarbetarna i 

tjugoårsåldern som ser hur sina chefer beter sig på en afterwork, tolkar att så är 

normen och att de förväntas bete sig likadant för att passa in. I och med att chefens 

värdering efterföljs blir detta en uttalad värdering enligt Schein (Schein 2010:26). 

Genom att afterwork äger rum i företagens lokaler bidrar det förmodligen till 

att många känner att de måste stanna och delta. Gränsen mellan arbete och fritid 

suddas ut i afterwork-kulturen. Detta gör det svårt att avvika, det uppmärksammas 

lätt om de inte kommer med. Respondenterna svarade till exempel att de kände att de 

måste förklara sig om de avstod och att kollegor försökte övertala dem att stanna. I 

afterwork-kulturen skapas oskrivna regler eftersom de följs av majoriteten, det vill 

säga man ska delta, man ska ha kul och man ska dricka alkohol. Stämplingsteorin 

bekräftar att i ett sådant sammanhang framkommer avvikare, det vill säga de som går 
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emot normen (Becker 1963:17–24). I min studie uppmärksammades avvikare, de 

övertalades att stanna på afterworken och även till att dricka i och med att det bjöds 

friskt och alla andra gjorde det. Det blir helt enkelt svårt att avstå, på grund av 

pressen att göra som de andra gör och att passa in. 

 I Collins teori är gemensamt fokus, som handlar om hur deltagarna i ritualen 

fokuserar på samma aktivitet eller på ett gemensamt objekt, något som återspeglas 

tydligt. Deltagarna var inriktade på att dricka alkohol. Med tanke på att alkohol är i 

fokus och att alla drack alkohol, är det en klar ritualingrediens, vilket är en del av 

Collins interaktionsritual (Collins 2004:102). En interaktionsritual kan leda till flera 

resultat, bland annat hög grad av emotionell energi och starka känslor. Dessa utfall kan 

också ses vid en afterwork då vissa ansåg att alkoholen i sig bidrog till en kul 

stämning. 

Chefernas roll och förhållningssätt är viktig. Enligt Schein är det en produkt 

av ledarens attityder, normer och värderingar (Schein 2002:23). I min studie ställer 

cheferna ofta fram alkoholdryckerna och uppmanar medarbetarna att dricka. Ibland 

är cheferna med och tar någon öl och sedan avviker, men oftast är det med och festar 

och kan även bli för fulla och till exempel säga olämpliga saker. I båda fallen 

uppmuntras (aktivt och passivt) medarbetarna att dricka. I och med att normerna och 

afterwork upprepas de flesta fredagar och att deltagarna gör likadant som chefen 

visar de har samma värderingar. Detta blir därmed så kallade uttalade värderingar 

(Schein 2010:23). 

Att ingen av respondenterna hade sett eller visste om det fanns en 

alkoholpolicy bidrar till att alkohol är så framträdande. Det fanns helt enkelt inga 

formella regler att förhålla sig till, vilket innebär att normer hur man skall bete sig 

vuxit fram från informella regler och beteenden förstärkts (Kronstam, 2002:23). När en 

alkoholkultur som vuxit fram på et informellt sätt, kan den därför vara svår att göra 

något åt.  

Detta sätter naturligtvis press på medarbetarna att de ska dricka. Jag ser det 

som ett aktivt val från företaget och chefernas sida. De väljer att styra fokus mot att 

dricka alkohol, och där inga alkoholfria alternativ finns med i bilden. Varför cheferna 

valt detta, är svårt att säga och är inte studerat i denna studie. Man kan dock 
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spekulera i om det är så att cheferna tror att alkohol bidrar till att öka gemenskapen 

bland de anställda, är det för att cheferna själva tycker om att dricka alkohol, eller är 

det en kombination. Jag fick nämligen en bild av att många chefer värderar fest och 

alkohol i mina intervjuer. Nya studier behövs för att få fram detta.  

Ingen av respondenterna hade exempel på chefer som försökte skapa 

alternativa former för afterwork, det vill säga utan alkohol. Om cheferna istället bjudit 

på alkoholfria alternativ där de själva förstärkt beteendet att dricka alkoholfritt, kan 

man förmoda att flera medarbetare hade börjat ta efter den normen och göra 

detsamma, vilket till slut hade gjort att alkohol inte blivit en lika central del vid en 

afterwork.  

I min studie har deltagande i afterwork och dricka alkohol vid dessa blivit en 

norm. Då medarbetarna i min studie inte blivit upplysta om regler i en alkoholpolicy, 

och det dricks alkohol på arbetsplatsen varje vecka, måste det anses att företagen har 

en mycket liberal inställning till alkohol, vilket också kan vara en faktor till varför i 

princip alla dricker alkohol vid en afterwork. Jag ser också att flera respondenter 

verkar tycka om att dricka alkohol, att det inte blir lika kul utan att dricka alkohol 

anser jag är en form av problematik. Jag kan också tänka mig att företaget har 

attraherat en viss typ av människor, där många är unga och gillar att festa och dricka 

alkohol. Dock kan en ambivalens skönjas. Flera av respondenterna är öppet positiva 

till att dricka alkohol och att det inte blir lika kul utan alkohol, men ingen beskriver 

detta som ett egentligt problem, fastän det också nämns att det inte är så roligt när 

chefen dricker för mycket. Flera beskriver också att det ibland inte känns så kul, men 

deltar för att de inte vill riskera att missa något. Denna ambivalens ser inte 

respondenterna själva men kommer fram genom intervjuerna. 

Det är tydligt i denna studie att alkoholen har kommit tillbaka på 

arbetsplatserna precis som tidigare visats (Karlsson-Enbom, Jägerskog & Sundström 

2016). Afterwork är regelbundna, i princip varje fredag, och alkohol är den 

framstående ingrediensen som bjuds friskt till unga medarbetare. Chefer deltar och 

blir ibland fulla. Inga har sett eller hört talas om någon alkoholpolicy. Med tanke på 

antalet alkoholberoende i Sverige och det stora antalet av de unga som har en riskabel 

alkoholkonsumtion (Alna, 2017-02-13), speciellt i sälj- och finansbranschen, anser jag 
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att resultatet i min studie är skrämmande. Om deltagarna dricker alkohol på fredagar, 

och tycker om det, kan man förmoda att de också dricker mer alkohol på helgerna. 

Den riskabla alkoholkonsumtionen kan leda till alkoholism Förutom att en individ 

kan få mycket stora problem med hälsa och familjeliv, så kan det också leda till 

problem på arbetsplatsen. Risken finns att medarbetaren stannar hemma och blir 

sjukskriven, eller inte kan arbeta effektivt under arbetsdagen. Detta leder i sin tur till 

höga kostnader för både företag och samhälle, samt ett försämrat resultat för 

företaget. 

Jag anser att det nu är hög tid för samhället, regering, företag, dess chefer, och 

anställda att börja fundera på hur det osunda förhållningssättet till alkohol skall 

stävjas. Att upprätta en alkoholpolicy och informera om den bör vara självklart för 

alla företag och chefer eftersom det är en lag. Det skall framgå vad som är godtagbart 

och inte, och vilka konsekvenser det får om man bryter mot reglerna. Det skall också 

tydligt framgå att alla anställda självklart ska känna sig inkluderade i jobbevenemang 

oavsett vad man väljer att dricka. Det ska finnas fullvärdiga alternativ till alkohol och 

ingen ska behöva förklara varför man väljer dem framför alkoholhaltiga drycker. Med 

tanke på de stora konsekvenser alkoholmissbruk har för samhälle och arbetsplatser, är 

jag förvånad att det inte är obligatoriskt att alkoholpolicyerna måste skickas in för 

granskning och att det inte sker inspektioner slumpmässigt på olika företag. Det 

borde ske mer frekvent på företag i branscher med kända risker. Är vi på väg mot 

1800-talet igen? 

Efter att ha analyserat min studie, tycker jag det vore intressant att forska 

vidare om afterwork-kulturen för att mer förstå dess problem:  

• Varför värderar chefer alkohol? 

• Varför finns ingen alkoholpolicy, eller varför känner de anställda inte till den? 

• Hur farliga är konsekvenserna, vad innebär det för unga människor att dricka 

mycket alkohol en gång per vecka? 
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7 Slutsats 
Genom intervjuer av sex anställda män och kvinnor mellan 23 och 27 år i sälj- och 

finansbranschen på två företag i Stockholm under våren 2017 framkom följande: 

• Det är tydligt att det finns normer att man skall delta på afterwork och att 

man då skall dricka alkohol som vuxit fram genom för förstärkta beteenden 

och värderingar. 

• Man skall umgås med kollegor, socialisera sig, ha kul, äta snacks, lyssna på 

musik och dricka alkohol på afterwork. 

• Normerna är tydligt tvingande eftersom många anställda känner sig pressade 

att både delta och dricka alkohol. Om de inte deltar, riskerar de att hamna 

utanför gemenskapen och gå miste om chansen att lära känna sina kollegor 

bättre. 

• Om någon avstår uppmärksammas det av kollegor och det ifrågasätts. 

Vederbörande känner sig då tvungen att förklara sig. 

• Om de avstår från att dricka alkohol menar många att det inte blir lika kul och 

man kan ses som tråkig om man inte dricker alkohol. 

• Cheferna påverkar de anställdas relation till alkohol. I och med att de serverar 

alkohol, själva dricker alkohol och emellanåt blir berusade, påverkar det de 

anställda. Beteende att dricka alkohol normaliseras och att dricka alkohol blir 

en självklarhet vid en afterwork. 

Min undersökning visar att det är finns tydliga problem i den befintliga afterwork-

kulturen på två företag i sälj- och finansbranschen. För att visa att detta är ett större 

samhällsproblem, bör fler och större både kvalitativa och kvantitativa studier 

genomföras, då resultaten från denna kvalitativa studie inte kan generaliseras 

eftersom det endast var sex intervjuer. Materialet är helt enkelt för litet. 

Jag hoppas med denna studie att belysa problemen som omgärdar afterwork och 

vilka konsekvenser det kan leda till om den afterworkkultur som nu råder fortsätter, 

blir vanligare och kanske utökas till ännu fler branscher och mindre städer. Det skulle 

kännas väldigt bra om chefer tog denna studie som en väckarklocka och börjar agera 
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för att minska den regelbundna, frekventa och betydande alkoholkonsumtion bland 

sina unga medarbetare som denna studie visar at det är på afterwork. 
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9 Appendix  
Intervjuguide 

1. Kan du beskriva hur en afterwork ser ut och går till? 

2. Vem/vilka är det som anordnar afterwork, vems/vilkas ide och vem 

betalar/införskaffar alkoholen? 

3. Hur ofta och vilken tid är det dags för afterwork och hur länge brukar den hålla 

på?  

4. Hur beter sig alla vid en afterwork? 

5. På ett ungefär hur många brukar delta och hur många avstår vid en afterwork? 

6. Varför väljer du att delta vid en afterwork? 

7. Vad tänker du om de personer som inte deltar vid en afterwork? 

8. Om du valt att inte vara med på en afterwork vad var då anledningen? 

9. Hur reagerar dina kollegor om du väljer att inte delta vid en afterwork? 

10. Om du själv inte deltar vid en afterwork hur känner du då? 

11. Om du väljer att inte dricka alkohol vid en afterwork hur känner du då? 

12. Vid en afterwork, på ett ungefär hur många dricker alkohol och inte? 

13. Vad tänker du om de personer som inte dricker alkohol vid en afterwork? 

14. Har du någon gång tänkt att du inte ska dricka någon alkohol eller druckit mer än 

tänkt vid en afterwork och det har slutat med att du gjort det ändå? Varför gjorde 

du i så fall det? 

15. Finns det drycker utan alkohol vid en afterwork? 

16. Vad anser du afterwork har för syfte? 

17. Hur och vem/vilka influerar medarbetarna till att delta vid en afterwork? 

18. Hur tycker du att dina kollegor förhåller sig till alkohol vid afterwork? 

19. På vilket sätt och hur tycker du att din chef beter sig vid en afterwork? 

20. Har din chef någon gång uppmanat dig att dricka alkohol, i så fall, på vilket sätt? 

21. Anser du att chefen influerar medarbetarna att delta vid afterwork och att dricka 

alkohol? 

22. Har du någon gång druckit alkohol vid en afterwork för att “passa in”, varför? 

23. Har du känt press att du måste delta vid en afterwork fast du egentligen hellre 

avstått? 
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24. Hur ser reglerna ut vad gäller alkohol på arbetsplatsen? 

25. Hur ser innehållet ut företagets alkoholpolicy? 

26. Skulle du vilja minska fokus på alkohol vid afterwork med kollegorna eller tycker 

du att det är bra som det är? Varför och hur? 
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