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Sammanfattning 

I föreliggande studie avhandlas fenomenet afterwork. Afterwork utgör en kontext som präglas 

av en integrering mellan arbetslivet och privatlivet, i den meningen att arbetskollegor umgås 

efter arbetsdagens slut under privata former. Studiens syfte är att beskriva upplevelsen av 

afterwork och dess informanter är samtliga män, fyra kockar samt fem byggnadsarbetare.  

Krogen har historiskt utgjort en arena för män och denna studie använder ett genusperspektiv 

för att undersöka hur maskulinitet reproduceras inom fenomenet afterwork. För att besvara 

studiens frågeställningar används en fenomenologisk ansats och empirin har insamlats med 

intervjuer, samt en deltagande observation under en afterwork. Empirin analyseras med hjälp 

av Goffmans begrepp främre och bakre region, Gusfields begrepp ”work” och ”leisure”, samt 

Connells och Messerschmidts begrepp hegemonisk maskulinitet för att belysa 

reproducerandet av maskulinitet under afterwork. 

 

Resultaten visar att kontexten afterwork utgör en integrerad arena mellan arbetet och 

privatlivet där inget av det ena någonsin frångår det andra; afterwork utgör en förlängning av 

arbetsdagen då samtal om arbetet ofta förekommer. Vidare visar resultaten att studiens 

informanter hanterar arbetslivets krav med hjälp av alkohol och dess avslappnande effekter. 

 

Den del av studien som behandlar maskulinitet visar att kontexten afterwork utgör en arena 

där olika former av maskulinitet kan påvisas. Den hegemoniska maskuliniteten reproduceras 

främst via arbetsrollen, där den fysiska prestationen anses högt värderad. De individer som 

inte upplevs uppnå den kontextuella hegemonins krav på fysisk prestation underordnas 

diskursivt. 

Nyckelord 

Afterwork, Porsfelt, alkohol, Gusfield, hegemonisk maskulinitet, Connell, Messerschmidt, 

främre region, bakre region, Goffman.  
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Inledning 

I en etnologisk doktorsavhandling av Ingegerd Sigfridsson (2005) beskrivs ”krogen” som en 

miljö som långt in på 1900-talet var nästintill homogent manlig. Vidare likställs ”krogen” 

med drycken öl; en dryck som uppfattas som en social markör och en samhörighetsdryck, för 

umgänget och gemenskapen. De alkoholbaserade dryckerna och att dela upplevelsen av dem 

med andra är ”ett yttre tecken på att vara inkluderad i en samhörighet” (Sigfridsson, 

2005:118). ”Krogen” kan beskrivas som en arena där människor umgås i samband med 

alkoholförtäring. De nordiska ländernas reglerade alkoholpolitik, som tidigare innebar att 

alkoholkonsumtionen begränsades till de delar av livet som utgjordes av de privata 

domänerna, håller på att uppluckras, menar arbetslivsforskaren Dan Porsfelt (2004). Denna 

minskade samhälliga kontroll medför ett eget ökat ansvar för individen, vilket har medfört att 

alkoholkonsumtionen kommit att förändras och innebär att alkoholbruket i större utsträckning 

sker i andra domäner, exempelvis på ”krogen”, än tidigare. En annan del av förklaringen till 

denna utveckling tillskriver han de influenser som amerikansk och japansk 

organisationskultur har kommit att medföra. Dessa organisationskulturer har en betoning på 

att skapa lojalitet till och identifiering med organisationen, vilket för de anställda medför ”en 

gränslöshet mellan arbete och fritid” (Porsfelt, 2004:1). Afterwork är, enligt Porsfelt (2004), 

ett relativt nytt fenomen som är en följd av detta, men även ett utfall av förändringarna i 

dryckeskulturen, beroende på minskad samhällig kontroll och en mer ”kontinental” 

alkoholkonsumtion.  

Porsfelt (2004) delar upp afterwork mellan den formella och den informella afterworken.  Den 

formella afterworken initieras och uppmuntras av arbetsledningen medan den informella 

afterworken initieras på de anställdas egna initiativ. Även om afterwork till en början 

förknippades med branscher som konsultfirmor och media kan fenomenet nu hittas bland de 

flesta yrkeskategorier. Afterwork har kommit att bli ett växande fenomen som krogvärlden 

anpassat sig efter genom att erbjuda såkallade ” happy hour” priser för mat och dryck, ofta i 

anknytning till de tider på dygnet som de flesta lämnar sina arbeten.  

Afterwork sker på ”krogen”, den plats Sigfridsson (2005) beskrev som en miljö som tidigare 

har utgjorts av en manlig dominans, men det finns förhållandevis lite forskning om genus 

inom denna, nutida, specifika kontext. Detta då den maskulina genusforskningen har tenderat 

att behandla ”specifika sammanhang och problem” (Connell, 2008:18). Mycket av den 
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forskning som finns om maskulinitet relaterad till alkoholkonsumtion påvisar att alkohol är 

något som ingår i formandet av en maskulin identitet (Dempster, 2011; Willott & Lyons, 

2012; Landrine, et al, 1988), samt att krogen utgör en arena som exklusivt tillfaller män 

(Kaminer & Dixon, 1995).  

Denna studie ämnar belysa upplevelsen av afterwork och kontextens innebörd för studiens 

informanter. Studiens frågeställningar lyder: 

 Hur upplever informanterna fenomenet afterwork? 

 Hur reproduceras maskulinitet bland informanterna under fenomenet afterwork? 

Avgränsning 

Denna studie avgränsas i flera avseenden. Ramen för vad en afterwork är begränsas till 

informantens beskrivning av fenomenets innefattning genom dennes subjektiva upplevelse 

och skildring av afterwork. Studien tar inte hänsyn till de varierande skildringarna av 

afterwork angående antal deltagare på afterworken, var den sker, dess regelbundenhet eller 

andra aspekter som kan tillskrivas fenomenet.  

Studien ämnar belysa hur maskulinitet reproduceras inom afterwork och har med anledning 

av denna studies begränsade omfattning endast undersökts med hjälp av manliga informanter. 

Vidare utgörs en avgränsning av informanterna till två yrkeskategorier: kockar och 

byggnadsarbetare. Därtill har denna studie inte tagit något hänseende till informanternas ålder, 

etnicitet, klasstillhörighet eller bostadsort; dock har samtliga informanter 

Storstockholmsområdet som arbetsplatsregion.  

Studiens disposition 

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie presenteras först. Dessa innehåller en 

redogörelse av fenomenet afterwork, en beskrivning av genus och maskulinitet, samt valda 

delar av Goffmans dramaturgiska perspektiv. Därefter följer en diskussion om teorierna, samt 

en presentation av tidigare forskning och medföljande diskussion. Därpå presenteras studiens 

metoddel som innefattar en redogörelse för studiens ansats, urval och tematiseringsprocess, 

etiska aspekter och avslutas med en diskussion om studiens metodval, samt en presentation av 

den förförståelse skribenterna innehar. Det sista avsnittet i studien redogör för resultaten samt 

analysen av dessa, vilka problematiseras i en efterföljande diskussion.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Afterwork 

Afterwork kan definieras som en företeelse ”som avser att man går ut på krogen i direkt 

anslutning till arbetet, istället för att åka hem” (Porsfelt, 2004:2) och där förekomsten av 

alkohol kan ses som en rituell markör för gränsen mellan arbetet och fritiden. Men kontexten 

afterwork har kommit att medföra en ökad integrering av arbetsdomänen och fritidsdomänen, 

vilket enligt honom är en följd ”av nya managementfilosofier i det senmoderna svenska 

arbetslivet och av de krav som därmed ställs på individen” (Porsfelt, 2004:2). Fenomenet kan 

ses som en gråzon mellan arbetet och fritiden eftersom afterwork de facto sker under den fria 

tiden, men deltagaren av den kan fortfarande bli bedömd av både kollegor och chefer. 

Porsfelts antaganden för afterwork har även gjorts av Gusfield (1996) som menar att 

vardagslivet innefattar passager mellan olika arenor, såsom arbetet och fridtiden. Gusfield 

(1996) generaliserar skillnaden av dessa arenor med begreppen ”work” och ”leisure”. 

”Leisure” utgörs av valfriheter för individen där hen spontant och autonomt kan fatta sina 

egna beslut. ”Work” styrs av arbetskontextens regler och kontroll vilket medför en orörlighet 

för individens handlingar. Enligt Gusfield (1996) har alkohol kommit att ses som en 

symbolisk markör som påvisar gränsen mellan arenorna arbete och fritid. Detta förklarar han 

med att alkoholen bidrar till en förändrad sinnesstämning som förstärker uppfattningen av 

skillnaden mellan arbetet och fritiden. Alkohol ses som något festligt och avspänt och utgör 

ofta en kontrast till den roll som arbetet innebär. För exempelvis arbetskollegor kan alkohol 

även fungera som en inbjudan till en mer personlig relation med kollegorna, samt att arbetets 

hierarkiska förhållanden lättare kan luckras upp. 

Enligt Porsfelt (2004) består afterwork av en kontext knuten till de två arenorna ”work” och 

”leisure”, vilka Gusfield (1996) benämner som vardagspassager. I tolkning av interaktionen i 

denna tudelade kontext, benämnt afterwork, använder sig denna studie av Erving Goffmans 

(1959/2009) dramaturgiska perspektiv, främst genom begreppen främre och bakre region.  
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Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Goffman utgår från att en individ som socialt interagerar med andra individer gör ett 

framträdande vilket ”tjänar till att på ett eller annat sätt påverka de andra deltagarna” 

(Goffman, 1959/2009:23). Detta framträdande liknar Goffman (1959/2009) med att spela en 

roll; en roll som väljs för att kontrollera och styra de intryck som de andra individerna i 

interaktionen ska få ta del av. Individens roll förmedlar därav de intryck som hen medvetet 

vill utsända men rollen kan även förmedla intryck som individen omedvetet sänder ut. 

Beroende på vilken social interaktion individen befinner sig i kommer vara det avgörande för 

vilken roll denne väljer att framföra. I tidsmässigt längre och mer regelbundna 

interaktionskontexter går individens rollframträdande över till en fasad som på ett 

stereotypiskt, och oftast redan fastställt sätt, presenteras. Denna fasads framträdande, inför 

dess publik, syftar till att hjälpa publiken att definiera kontextens situation. Dessa 

framträdanden gäller även för vad Goffman (1959/2009) definierar som ett team, det vill säga 

när flera individer gemensamt samarbetar i föreställningen av den kontext de framträder i.  

En given kontext där social interaktion sker delas av Goffman (1959/2009) upp i en främre 

och bakre region. Dessa regioner skiljer sig åt på så sätt att i den bakre regionen kan individen 

släppa den fasad som den främre regionens interaktion förväntas bestå av. Den främre 

regionen utgör den del av framträdandet som publiken får ta del av, där individen försöker att 

upprätthålla och förkroppsliga kontextens givna normer. Detta sker dels via individens sätt att 

prata och röra sig i interaktionen med publiken, dels genom att agera i enighet med normerna 

medan individen är inom publikens syn- och hörhåll. När den främre regionens publik inte 

betraktar framträdandet kan individen agera på ett sätt som den främre regionen skulle finna 

oacceptabelt. Detta utgör den bakre regionen, med exempel från en arbetsplats så är det en 

region där kollegorna kan träda ur den främre regionens rollframträdande, samt utvärdera dess 

framförande. Utvärderingarna kan exempelvis behandla framträdandets styrkor och svagheter 

så att dessa kan modifieras till nästa framträdande. Därmed utgör den bakre regionen ett 

undanhållande av information från publiken. Goffman (1959/2009) menar att ett framträdande 

kan i den ena kontexten utgöra den främre regionen, men i en annan kontext kan samma sorts 

framträdande bestå av den bakre regionen. Goffman beskriver att ”när vi talar om främre och 

bakre regioner talar vi utifrån den referenspunkt som ges av ett visst bestämt framträdande, 

och vi talar om den funktion som det ena eller andra stället råkar ha vid tidpunkten för ett 

givet framträdande” (Goffman, 1959/2009:114). 
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Genus  

Det finns en skillnad mellan det biologiska könet och vad som betecknas det sociala könet, 

genus. Det biologiska könet tillskrivs den fysiska kroppen och dess fysiska attribut, medan det 

sociala könet, genus, är socialt, mentalt, historiskt och kulturellt konstruerat (Carlson, 2001). 

Enligt Wharton (2005) utgör genus ett mångfacetterat system av sociala praktiker; sociala 

praktiker som i sin tur skapar skillnader mellan det som biologiskt betecknas man och kvinna. 

Dessa skillnader institutionaliseras och organiserar en ojämlikhet. Detta sker inte endast på 

individnivå utan det genomtränger alla nivåer av sociala strukturer. Exempel på strukturerna 

kan vara skillnader i lön mellan männen och kvinnorna för samma utförda arbete, hur 

hushållsarbetet delas upp mellan partners samt att det råder en manlig dominans på 

maktpositionerna i samhället.  

 

Wharton (2005) menar att de varierande sociala genuspraktikerna och det ojämna systemet 

uppkommer genom socialisation. En individs socialisation kan enligt Berger och Luckmann 

(1966/1979) delas in i två: primär- och sekundär socialisation. Den primära socialisationen 

innefattar individen som barn och sker genom interaktion med dess främsta omgivning, 

benämnt signifikanta andra, exempelvis föräldrar och syskon. Den primära socialisationen 

innebär en första internalisering av deras normer, strukturer och regler. Internalisering är 

individens meningstolkning av andra individers subjektiva processer vilka påverkar individen 

i den meningen att de blir hens normativa referenser. Det vill säga att den objektiva värld som 

individen möter införlivas och blir meningsfull samt normativ. Vid den sekundära 

socialisationen utökas denna internalisering från barnets signifikanta andra och utgörs av de 

samhälliga strukturerna och konstruktionerna, exempelvis skolor, arbetsplatser, nationer; vilka 

Berger och Luckmann (1966/1979) etiketterar som institutioner. Institutioner är mänskligt 

ömsesidiga typifieringar vilka är skapade av människans benägenhet för vanor och likartade 

tankesätt som därmed skapar och bildar konstruktionerna genom, så kallad, externalisering. 

Externalisering utgörs av människans kreativa natur och spridningen av denna till andra vilket 

genererar och är ursprunget till dessa objektivt befintliga konstruktioner. Det är dessa 

mänskligt skapade konstruktioners inverkan som utgör den sekundära socialiseringen som 

individen internaliserar.  

Sammanfattningsvis för att klargöra Berger och Luckmann citeras följande: ”Samhället är en 

mänsklig produkt. Samhället är en objektiv verklighet. Människan är en social produkt” 

(1966/1979:78).  
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West och Zimmerman (1987) menar att individer i olika sociala situationer utför de 

insocialiserade praktikerna och därav ”gör kön”, vilket bidrar till ett reproducerande av 

skillnaderna mellan det ”manliga” och ”kvinnliga” handlandet.  West och Zimmerman (1987) 

menar att dessa handlingar varken är naturliga, biologiska eller essentiella utan endast utgör 

normativa begränsningar för individen. Genom att handlingarna utvärderas och kontrolleras 

av andra vidmakthålls dessa socialisationsstrukturer och genusvariationerna kvarstår på grund 

av att individer tenderar att agera efter det inlärda och normativa. 

 

Det sociala könet, genus, är en produkt individen tillskrivs från en redan existerande objektiv 

värld, dessa befintliga strukturer medför att de ”manliga” och ”kvinnliga” sociala praktikerna 

skiljer sig åt, enligt Wharton (2005). Vidare menar West och Zimmerman (1987) att när dessa 

olika sociala praktiker praktiseras reproduceras dessa skillnader, varpå de består.  

Denna studie ämnar endast avhandla maskulinitet och därför används Connells och 

Messerschmidts (2005) hegemoniska maskulinitet som en teoretisk förklaringsmodell.  

Maskulinitet 

I Gender and Power (1987) framför Connell begreppet hegemonisk maskulinitet, vilket 

kortfattat innebär att det finns former av dominerande och eftersträvansvärda maskuliniteter 

vilka är kontextbundna och historiskt föränderliga. Dessa hegemoniska maskuliniteter 

befäster en maktposition över andra underordnade
1
 maskulina grupper. Dock har den 

ursprungliga formuleringen av begreppet fått kritik, bland annat för att de hegemoniska 

formerna av maskulinitet per automatik skulle generera mäns överordning samt makt över 

kvinnor och underordnande grupper, exempelvis de homosexuella (Herz & Johansson, 2011). 

Därtill har begreppet hegemoniska maskuliniteter kritiserats för att vara alltför vagt; att dess 

innebörd är svårtolkat; samt, i kontrast till Herz och Johansson (2011), att det förminskar 

frågor om makt och dominans samt tenderar till att bli typologiskt (Collinson & Hearn, 1994). 

Kritiken bemöts av Connell och Messerschmidt (2005) där delar av begreppet revideras, samt 

förtydligas. Hegemonisk maskulinitet bör, enligt dem, ses enligt följande; det existerar 

multipla maskulina hegemonier som är konstruerade i historiska och kontextuella skillnader. 

                                                 

1 Med underordnade grupper avser Connell främst homosexuella män men ”vissa heterosexuella män och 

pojkar är också utestängda från legitimitetscirkeln” (Connell, 2008:116-117). 
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Detta innebär att sociala praktiker inte utförs statiskt över tid och rum, utan differenser i dessa 

praktiker har växt fram, över just tid och rum. Exempelvis är det möjligt att uppfattningen om 

de hegemoniska maskuliniteterna inte var densamma i 1800-talets Stockholm som de är i 

dagens Stockholm, då olika egenskaper tillskrivs olika värde beroende på tid och kulturella 

kontextskillnader. Vidare, enligt Connell och Messerschmidt (2005), existerar strukturella 

relationer mellan maskuliniteter i alla kontexter, som alla varierar och skiljer sig från 

varandra. Hegemonisk maskulinitet, motsatsen till och det dominerande över femininitet och 

de underordnade grupperna, är inte en fast enhet inbyggd i den manliga kroppen eller ett 

personlighetsdrag hos männen. Hegemoniska maskuliniteter är konfigurationer av praktiker 

som utförs i social handling och kan därför skilja sig åt beroende på genusstrukturerna i en 

viss social miljö. Hegemoniska maskuliniteter kan dock manifesteras rent kroppsligt då den 

fysiska kroppen är ett objekt som utgör ett instrument som används för att skapa vissa sociala 

praktiker. Stereotypiskt kontextuella exempel för detta, med anknytning till den tidigare 

forskning som presenteras i denna studie, är praktikerna att dricka öl samt att fysiskt befinna 

sig på ”krogen”. Vidare menar Connell och Messerschmidt (2005) att det hegemoniska 

maskulinitetsbegreppet är flyktigt och ständigt befinner sig i en förändringsprocess, vilket har 

en verkan för vad som kan betraktas vara hegemonisk maskulinitet på den lokala, regionala 

och globala nivån. Med den lokala nivån innefattas konkreta möten mellan fysiska personer, 

såsom familjer, vänner och arbetskollegor. Den regionala nivån består av den omgivande 

kulturen och begränsas av nationsgränser och dess politiska system. Den globala nivån 

rymmer transnationella länkar och flöden av världspolitik, världshandel och media. 

Sammanfattningsvis avser begreppet hegemonisk maskulinitet, enligt Connell och 

Messerschmidt (2005), att belysa den dynamik som uppstår i en social process, det avser inte 

att fånga upp en helhetsbeskrivning av olika former av maskuliniteter. 

Teoridiskussion 

Porsfelt (2004) definierar afterwork som att efter arbetet gå ut på krogen. För detta hade 

Goffmans (1959/2009) term ”inramning” kunnat ha använts men skribenterna har i detta 

avseende inte valt den termen på grund av att dess definition avser en avgränsad platsbunden 

kontext. Studiens avgränsning är beskrivningen av informantens upplevelse av afterwork och 

avser inte en platsbunden kontext. Vidare i Porsfelts (2004) definition för afterwork så utgörs 

kontexten av en integrering mellan arbetet och fritidsdomänen. För att belysa denna 

integrering använder sig denna studie av Gusfields (1996) begrepp ”work” och ”leisure” för 

att på så sätt få teoretiska begrepp gällande vad som integreras. Men för att kunna beskriva 
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hur denna integrering sker, mellan dessa två begrepp, inom kontexten afterwork används 

Goffmans (1959/2009) främre och bakre region.  

West och Zimmerman (1987) ställer sig kritiska inför Goffmans rollteori och menar att genus 

inte är ett framträdande som görs för att hjälpa ”publiken” att definiera situationen eller något 

som inträds just för stunden. De menar att genusstrukturerna inte är något kortvarigt 

uppträdande som individen utför, utan att det är inbäddat i den objektiva världen. För denna 

studies syfte medför Goffmans (1959/2009) framträdanden ytterligare en brist i den mening 

att de endast påvisar hur interaktion kan tolkas men belyser inte interaktionens 

genusstrukturer. Därav använder denna studie Connells och Messerschmidts (2005) definition 

för hegemonisk maskulinitet för att kunna tolka hur maskulinitet reproduceras i upplevelsen 

av afterwork.  

Tidigare forskning 

Det finns förhållandevis lite forskning om hur den hegemoniska maskuliniteten reproduceras i 

sociala kontexter där alkohol används. Fenomenet afterwork är ett relativt nytt begrepp i 

Sverige och den forskning som skribenterna funnit på området är begränsad till två artiklar av 

Porsfelt (2004; 2007). Någon specifik forskning på samma tema som denna studies 

frågeställning, hur maskulinitet reproduceras i ett sammanhang som afterwork, har inte 

påträffats. Dock har en studie av Gough och Edwards (1998), som närmare presenteras nedan, 

snarlikt fokuserat på vad denna studie syftat till att undersöka. Den närliggande forskningen 

för denna studies avgränsning har främst fokuserat på alkoholkonsumtion i samband med 

konstruerandet av maskulina identiteter.
2
 

 

En tidig studie i nordamerikansk collegemiljö av Landrine, Bardwell och Dean (1988) 

prövade och bekräftade en hypotes om att det föreligger en positiv korrelation i antagandet att 

både öldrickande och att bli berusad är aspekter och förväntningar på maskulinitet.  

Dessa förväntningar inbegriper en stereotypisk bild av hur män förväntas bete sig för att 

räknas som ”riktiga män”, exempelvis att agera med ledaregenskaper och benägenhet att ta 

risker. Vidare visar studien att män dricker alkohol oftare, i större mängder och blir mer 

kraftigt berusade än kvinnor.  

                                                 

2 Samtlig tidigare forskning som sökts och presenteras i denna studie har skett via databaserna 

Sociological abstracts, Jstor och Diva. 
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Willott och Lyons (2012) studie stärker Landrine et al. (1988) studie och menar att i 

västvärlden har maskulinitet traditionellt manifesterats genom en överdriven 

alkoholkonsumtion, främst med drycken öl, i offentliga miljöer. En viss attitydförändring 

börjar dock framträda genom att kvinnor generellt sett har ökat sin alkoholkonsumtion. 

Studien, som utfördes på Nya Zeeland med fokusgrupper som underlag, visar att männen 

använder sig av dryckeshistorier för att förstärka sin maskulinitet, exempelvis med berättelser 

om farliga situationer som har inträffat under påverkan av alkohol. Detta skiljer sig från 

kvinnorna i studien, som inte återger sina erfarenheter med alkohol på liknande sätt. Vidare 

visar studien att en majoritet av studiens informanter anser att ju större kvantitet konsumerad 

alkohol, oftast drycken öl, och hur snabbt denna har druckits är signifikanta markörer för 

maskulinitet. Men studien visar även att en minoritet av männen, som är professionellt 

etablerade och har en hög socioekonomisk position i samhället, anser att de inte behöver 

förstärka sin maskulinitet genom att dricka stora mängder alkohol utan använder alternativa 

sätt till att framhäva sin maskulinitet. Detta sker exempelvis vid valet av måttlig vinförtäring i 

sällskap med kvinnor framför valet att dricka stora mängder öl med andra män.  

 

En sydafrikansk studie (Kaminer & Dixon, 1995) använde fokusgrupper och undersökte 

vilken roll alkoholkonsumtion samt förhållningssätt till alkohol spelar vid skapandet av 

maskulin identitet. Resultatet visar att det i grunden föreligger ett essentiellt synsätt hos 

männen i studien: att dricka stora mängder alkohol tillhör en arena som är naturlig och 

förgivettagen för dem, vilket inbyggt innebär att kvinnor exkluderas från den.  

 

Dempster (2011) utförde en studie på ett brittiskt universitet med syftet att analysera hur 

alkohol används för att skapa innebörd av hegemonisk maskulinitet. Utgångspunkten för 

hegemonisk maskulinitet, i denna studie, är begreppet ”laddishness”
3
. En ”lad” avser en ung 

man från engelsk arbetarklassbakgrund som dricker alkohol, objektifierar kvinnor, samt 

värderar fysisk prestation över mental kapacitet. Över tid har ”laddishness” införlivats hos de 

ungdomar som strävar efter högre utbildning och begreppets innebörd för dem är en person 

som har en avslappnad attityd till studierna . Dock återfår begreppet sin ursprungliga innebörd 

genom incidenter som uppstår under alkoholberusning. Resultaten visar att informanterna 

anser att det är en viktig del i konstruktionen av maskulinitet att dricka alkohol, men tar 

                                                 

3 Ungefärlig svensk översättning för laddishness är ”grabbig” och lad ”grabb”. 
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samtidigt avstånd från aktiviteter som ansågs för alkoholindränkta och ”laddish”. Vidare visar 

studien att det finns en distinktion där konstruktionen blir motsatt om någon dricker för ofta 

och för mycket och då anses vara mindre manlig.  

 

Törrönen och Roumeliotis (2013) jämförde attityder till manlig och kvinnlig 

alkoholkonsumtion i olika sociala kontexter. Empiriskt underlag bestod av fokusgrupper, med 

svensk och finsk bakgrund, som fick tolka och associera kring bilder föreställande olika 

situationer där alkohol nyttjades. Informanterna var uppdelade i grupper efter kön, nationalitet 

och utbildningsnivå. Resultatet av studien visar skillnader i tolkningen av bilderna som kunde 

härledas till vilket kön, ålder samt vilken nivå av utbildning gruppen hade. Exempelvis visade 

en bild ett par som sitter på en uteservering och dricker varsitt glas vin. Denna bild tolkade 

männen från de lägre utbildningsnivåerna på ett stereotypiskt manligt sätt då mannen på 

bilden ”givetvis drack vin för att komma i säng med kvinnan, annars skulle han druckit en öl”. 

Däremot tolkade männen som tillhörde medelklassen, med en högre utbildning, samma bild 

mer flexibelt och neutralt, ”som en trevlig dag på en weekendresa”. Studien konstaterar att 

informanter från arbetarklass inte ville tillskriva sig drag som ansågs mer feminina medan 

detta inte föreföll vara fallet hos medelklassen. Bland de olika former av maskuliniteter som 

studien kunde urskilja fanns det ingen sammanhängande hierarki av maskulinitet. 

Följaktligen, beroende på klasstillhörighet så skilde sig uppfattningen om hur bilderna 

tolkades och därmed förelåg en olikhet hos de uppvisade multipla maskuliniteterna. 

 

Syftet med studien av Gough och Edwards (1998) som tidigare nämnts, var att undersöka hur 

unga män vid ett brittiskt universitet förhandlar och reproducerar maskuliniteter vid ett 

faktiskt tillfälle där alkohol nyttjas. En av forskarna deltog vid ett tillfälle när männen hade 

samlats för att festa och denna session spelades in på band. Resultatet visar att kontexten 

inrymmer ett flertal olika maskuliniteter och det mest framträdande mönstret var att 

konstruktionen av maskuliniteter centrerades genom att deltagarna formade en plats i gruppen 

och ett sätt att göra det var genom att tala uteslutande om underordnade grupper. I denna 

specifika kontext innebar underordnade grupper kvinnor, homosexuella och män av annat 

ursprung än deltagarna. Vidare visade studien att dessa tillfällen, som innefattade 

alkoholkonsumtion i en homogent manlig miljö, värdesattes av deltagarna då den utgjorde en 

kontext vars struktur tillät ett utrymme för de stereotypiska dragen hos de olika formerna av 

maskuliniteterna, vilket de upplevde att deras vardagliga kontext inte gjorde. 
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Diskussion tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som ovan presenterats har resultat som liknar varandra i det 

avseende att alkohol kan vara en faktor i skapandet av maskulina identiteter, trots att studierna 

skiljer sig kontextuellt och historiskt. Det förefaller som att alkohol uppfattas som ett verktyg 

som används i konstruktionen av maskulinitet (Landrine et al, 1988; Dempster, 2011), eller 

utgör en arena som uppfattas av män som exklusiv deras (Kaminer & Dixon, 1995). Men 

detta är inte statiskt för alla maskuliniteter då resultaten påvisar att alkoholen ges olika 

innebörder hos de olika formerna av maskulinitet, vilket verkar bero på klass och 

åldersskillnader (Törrönen & Roumeliotis, 2013; Willott & Lyons, 2012).  

Detta följer Connell och Messerschmidts (2005) innebörd för begreppet hegemonisk 

maskulinitet, att definitionen är historiskt och kontextuellt föränderlig.  

Metod 

Denna studie använder sig av kvalitativ metod, närmare bestämt en fenomenologisk ansats. 

Fenomenologi fokuserar på innebörden av undersökningspersonernas livsvärld och strävar 

efter att förstå, exempelvis, ett socialt fenomen från aktörens egna perspektiv, samt att 

beskriva världen som den upplevs av dem. Detta utifrån antagandet om att den relevanta 

verkligheten är vad aktören uppfattar att den är och målet är att söka efter ett gemensamt 

väsen, en kärna av det upplevda fenomenet (Kvale och Brinkmann, 2009). Fenomenologi är 

ett mångtydigt begrepp och består av en rad olika inriktningar. Fenomenologi har sina rötter i 

en filosofisk tradition och tillskrivs Edmund H. Husserl. Ett av Husserls filosofiska 

grundantaganden är att människan bara kan veta och ha kunskap om vad den upplever. Dessa 

upplevelser tolkas genom perception och tillskrivs mening genom levda erfarenheter. Vidare 

avgörs den sammantagna upplevelsen av fenomenet med hjälp av hur aktörerna beskriver, 

minns, begripliggör samt talar om upplevelsen av fenomenet. För att nå så nära upplevelsen 

som möjligt menar Husserl att ”epoche” ska användas. Detta förfarande innebär att forskaren 

klargör för sig själv vilken förförståelse denna har innan fältet beträds, i syftet att kunna 

studera valt fenomen så förbehållslöst som möjligt (Patton, 2002). För att nå fenomenets 

kärna menar Creswell (2007) att insamlandet av empirin ska ske genom öppna, generella 

frågor. I tolkning och analys ska ”bracketing” tillämpas, i största möjligaste mån. Bracketing 
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innebär att den förförståelse som forskaren har åsidosätts, för att eftersträva ett oinskränkt 

förhållningssätt till empirin. Under rubriken ”förförståelse” redogörs för den förförståelse som 

varit relevant för denna studie. Patton (2002) menar att fenomenologin har använts inom 

samhällsvetenskaplig forskning för att studera företeelser både på en mikro- och makronivå, 

då allt från en enskild känsla till en institutionell organisation kan analyseras med en 

fenomenologisk ansats. 

 

Tillvägagångssättet för insamlande av empiri för denna studie har skett genom nio enskilda 

intervjuer samt en deltagande observation. Tidsintervallet för intervjuerna löpte under de två 

sista veckorna i november 2013, medan den deltagande observationen utfördes natten mellan 

den 1 och 2 december, 2013. Intervjuerna var semistrukturerade, och fokuserade på vissa 

teman. De teman som utgjorde studiens intervjuguide bestod av följande: 

 ”Hur upplever du en afterwork?” 

 ”Vad upplever du att ni pratar om samt upplever du att ni gör under en afterwork?” 

 ”Upplever du att afterwork har ’grabbiga’ tendenser?” 

 Valet av intervjumetod gjordes för att den semistrukturerade tillåter följdfrågor under 

intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Intervjuerna, som samtliga spelades in med tillåtelse, genomfördes efter informanternas 

önskemål och utfördes på arbetsplatser, caféer och barer och tidsintervallerna varierade 

mellan 40 och 90 minuter. Dessa transkriberades till fullo och gjordes via en ordagrann 

muntlig stil. Detta innebär att det har lagts en betoning på intentionerna av enskilda ord, 

genom att använda citattecken har dessa betoningsord märkts ut i transkriberingen. 

Fördröjningar i talet, det vill säga pauser såsom betänketid har angetts med tre punkter för att 

betona dessa. Ofta återkommande upprepningar av ord har valts att tas med, men skribenterna 

har valt att inte medta emotionella uttryck, exempelvis skratt och suckar. Vidare i 

transkriberingen har inte heller vad som uppfattats, för denna studies syfte, 

ickemeningsbärande ”hmm” och ”mm” medtagits. Eftersom transkriberingarna utgörs av 

ljudinspelningar innebär det att den interpersonella interaktionen förloras då transkriberingen 

medför ”en första abstraktion från de samtalade personernas levande fysiska närvaro med en 

förlust av kroppsspråk som hållning och gester” (Kvale & Brinkmann, 2009:194). Vidare 

medför transkriberingarna även att en andra abstraktion skett där samtalsrytmen såsom 

andning och tonläget på rösten har förlorats (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Den deltagande observationen genomfördes, efter stängning, på en restaurang där en av 

informanterna arbetar. Antalet deltagare vid denna afterwork uppgick till sju män, varav två 
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hade intervjuats enskilt vid ett tidigare tillfälle. Samtliga närvarande informerades om 

studiens syfte och medgav samtycke till att sessionen spelades in. Det transkriberade 

materialet från denna tvåtimmarsobservation erbjöds samtliga deltagare, vilka avböjde. Delar 

av denna transkribering försvårades då vissa fragment av det inspelade materialet var svåra att 

tyda på grund av hög nivå av samtalsvolym. Detta medförde svårigheter att urskilja till fullo 

vad informanterna sa, dessa delar har därför inte använts i analysen. Flertalet intervjuer (sju 

av nio) utfördes med båda skribenterna närvarande. I den deltagande observationen närvarade 

en enskild skribent. Utskrifterna har därefter erbjudits till informanterna för att kontrollera om 

dessa ansåg att utskrifterna stämde överens med vad som sagts under intervjun. Dock avböjde 

samtliga informanter. 

Urvalsprocess 

Informanterna i studien har nåtts genom ett snöbollsurval, vilket innebär att den första 

kontakten med informanterna förmedlades genom privata nätverk (Larsson, 2005a). Detta 

förfarande ledde fram till vidare kontakter med informanter som bedömdes besitta väsentlig 

information om fenomenet afterwork. Creswell (2007) menar att ett lämpligt antal 

informanter vid en fenomenologisk studie bör spänna inom intervallet 5-25 personer. Då 

urvalet för denna studie har utförts via ett snöbollsurval, samt genomförts av två skribenter 

vilket har medfört att kontakten till informanterna skett på två håll. De ursprungliga 

förfrågningarna i de privata nätverken har förmedlat kontakt till arbetskollegor vilket i sin tur 

har genererat deras arbetskollegor. Studiens informanter utgörs av två yrkesgrupper: 

byggnadsarbetare och kockar. Informanterna består av: Adam, 38 år, målare; Bo, 37 år, 

rörmokare; Calle, 43 år, chef för en byggnadsfirma; David, 41 år, verkare; Erik, 25 år, 

snickare; Fredrik, 34 år, souschef; Gustav, 38 år, souschef; Henrik, 32 år, kock och Ivan, 31 

år, kock (samtliga namn är fingerade).  

Tematiseringsprocess och analysförfarande  

Denna studies tematisering har skett genom att kombinera induktiv
4
 och deduktiv

5
 metod, det 

vill säga en abduktiv strategi. Abduktion utgår från empirisk data där tillvägagångssättet är att 

                                                 

4 Utgår från empiri. 

5 Utgår från teori. 
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arbeta växelvis med det induktiva och det deduktiva (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Tematiseringen har till en början utförts med det teoretiska ramverket som en 

förklaringsmodell, tillika har det empiriska materialet visat mönster som induktivt tolkats och 

lett till en ökad förståelse av undersökt fenomen.  

Initialt transkriberades intervjuerna för att deduktivt tematiseras. Processen följde valda 

teorier och utmynnade i fyra övergripande teman:  

 Arbetsjaget under afterwork.  

 Privatjaget under afterwork. 

 Övergången mellan jagen. 

 Reproduktion av hegemonisk maskulinitet. 

Därefter söktes, induktivt, efter mönster inom de fyra kategorierna som skulle kunna ge ökad 

förståelse för dessa teman. Detta tillvägagångssätt genererade följande tema: 

 Funktionen av afterwork. 

Analysen i denna studie har utgått från det Aspers (2011) benämner som första och andra 

ordningens konstruktion. Första ordningens konstruktion utgörs av informantens 

förgivettagna teorier och föreställningar i och om fenomenet som undersöks, dess språkbruk 

och dess kultur, det vill säga informantens livsvärld angående fenomenet. Denna konstruktion 

utgör en förvetenskaplig värld och de begrepp, teorier och utsagor som den består av är den 

empiri som denna studie utgår från. Den andra ordningens konstruktion är tolkningen av den 

första ordningens material via de abstrakta utgångspunkterna och teorierna som används för 

att kunna besvara studiens frågeställningar. Detta genom att reducera informanternas olikheter 

i utsagorna och identifiera de likheter som förekommer och göra de till idealtypiska 

konstruktioner.  

 

I presentationen av informanternas utsagor har skribenterna valt att vid tillfällen fragmentisera 

transkriberingen till delar av den med uteslutningstecknet (…) som symboliserar att 

uteslutning av passager har skett, vilka uppfattades vara av mindre vikt för presentationen. 

Vidare har hakparenteser [ ] använts för att förtydliga underförstådda meningar som, oftast, är 

härled ur den tidigare kontexten av informantens utsaga som inte presenterades. 
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Generaliserbarhet 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att generaliserbarheten inom kvalitativ forskning har 

ifrågasatts då den har en ”svaghet” jämfört med den kvantitativa forskningen. Detta då de 

kvalitativa resultaten inte kan förutsäga att dess regelbundenhet ska gälla även för andra 

tillfällen, vilket en kvantitativ studie kan påstå om urvalen är slumpmässiga. Den kvantitativa 

forskningen utgår från den positivistiska vetenskapsteorin, vars resultat ska vara något som är 

observerbart och därmed mätbart eller registrerbart, varpå de kan kvantifieras. Denna studie 

utgörs inte av kvantifierbar empiri i den meningen då den dels är genomförd kvalitativt och 

dels följer en fenomenologisk ansats, vars syfte är att studera den subjektiva upplevelsen. 

Detta leder fram till frågan om studiens resultat kan generaliseras till andra situationer.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver en analytisk generalisering vilket innefattar en 

bedömning om resultaten i en studie kan appliceras till en annan situation. Detta innebär att 

studiens författare för dess generaliseringsanspråk specificerar ”stödjande belägg och 

klarlägga argumenten” (Kvale & Brinkmann, 2009:282) för läsaren så att denne kan bedöma 

dess hållbarhet. Detta innebär att studiens författare får göra välmotiverade 

generaliseringspåståenden, men att det är upp till studiens läsare att bedöma om dess anspråk 

kan tillskrivas andra situationer. 

Fenomenet afterwork har inte här studerats utifrån alla de upplevelser som kan antas finnas 

om fenomenet, utan endast ett fåtal informanter har beskrivit sin upplevelse. Detta medför att 

resultatet om fenomenet är betingat av de utsagor som denna studies resultat har kommit fram 

till och kan därför inte tillskrivas vara en sanning för alla andras upplevelser. Därtill utgörs 

empirin av en begränsad språklig produkt, konstruerad i det samspel mellan skribenterna och 

informanterna intervjutillfällena innebar. Slutligen är fenomenet afterwork kontextuellt 

föränderligt vilket medför att denna studie inte gör några generaliseringsanspråk för 

upplevelsen om själva afterworken. Denna studies resultat gäller endast för de utsagor och för 

den kontext som de är sprungna ur, och inget annat.  
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Etiska aspekter 

Alla studiens informanter har innan intervjuerna genomförts delgivits studien syfte och hur 

empirin kommer behandlas före och efter insamlandet samt hur dess publicering kommer att 

ske. Muntligt samtycke gavs av samtliga informanter. Därtill har de haft mandat att när som 

helst avbryta intervjun samt att den empiri som framkommit därefter inte ska innefattas i 

studien.  Informanterna har även erbjudits att få ta del av hela transkriberingen för att på så vis 

kunna revidera de utsagor som de uppfattar inte överensstämmer med vad denne sagt. Detta 

för att söka ett samförstånd mellan skribenterna och informanterna om hur materialet i denna 

studie har behandlats och hur det är ämnat att användas. Informanterna har bestämt var, när 

och hur intervjun skulle ske. För att värna om informanternas privatliv så använder denna 

studie fingerade namn och ett aktivt val har gjorts att inte nämna vare sig de arbetsplatser som 

informanterna arbetar på eller vilken restaurang som observationen utfördes på. Vidare, av 

konfidentialitetsskäl har intervjuerna i denna studie raderats, så fort de relevanta delarna av 

transkriberingen använts. Detsamma gäller även för de delar av transkriberingarna som inte 

har visat sig vara användbara, vilket sammantaget innebär att inga obehöriga har, eller 

kommer att få, ta del av den empiri denna studie bygger på. Den färdiga studien kommer i sin 

helhet att erbjudas samtliga informanter. Slutligen har skribenterna försökt att under arbetets 

gång resonera huruvida följdfrågorna som uppkommit under intervjuerna kunnat, etiskt, 

förbättras (Kvale & Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet, 1990).  

Metoddiskussion 

Vald metod och ansats motiveras med att studien eftersträvar att ringa in vilka processer som 

sker, samt hur maskulinitet reproduceras, under en afterwork. Informanternas upplevelse och 

beskrivning är därför det väsentliga och därmed bedömdes intervjuer vara lämpliga för att nå 

kunskap. Detta hade även kunnat uppnås med fokusgrupper men för denna studies tidsram var 

det inte genomförbart att samordna informanterna vid samma tidpunkt. Syftet med att 

genomföra en deltagande observation som komplement till intervjuerna var att ”studera vad 

folk gör och inte vad de säger” (Aspers, 2011:73). Observationer diskuterades som en 

möjlighet, alltså att studera en samling okända människor i en miljö där de verkade vara 

engagerade i en afterwork. Med anledning av skribenternas privatliv omöjliggjordes dock 

detta alternativ. Vidare motiveras den kvalitativa metoden med att den sortens kunskap som 

eftersträvas kan vara svår att nå genom ett urval av informanter som svarar på exempelvis 

standardiserade frågor med, ofta, fasta kvantifierbara svarsalternativ som exempelvis en enkät 
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består av. Även om en kvantitativ studie av ett socialt fenomen statistiskt kan generera resultat 

av värde, innefattar de ofta tvetydligheter, enligt Alvesson och Sköldberg (2008). För enligt 

Larsson (2005a) försöker just kvantitativa metoder på statistiska grunder att beskriva insamlad 

data medan de kvalitativa metoderna strävar efter att nå kunskap om informantens subjektiva 

erfarenhet baserad på dennes egna utsagor. Larsson (2005b) menar att empirisk data i form av 

observationer eller intervjudata är teoriberoende . Det betyder att all datainsamling som 

genomförts på olika sätt är betingad av forskarens tidigare erfarenheter, teoretiska 

förkunskaper och referensramar. Denna betingning kan försvåra ett neutralt förhållningssätt 

till studiens område vilket är det som fenomenologins ”epoche” och ”bracketing” ämnar 

förhålla sig till. Dessa faktorer är anledningen för den tematiserade, och korta, intervjuguide 

denna studie använde sig av. Det vill säga att skribenterna fann att det mest förbehållslösa 

sättet, att insamla empirin, var att fokusera på de teman som bestod av frågeställningarna, 

istället för att generera frågor skapade av den förförståelse som skribenterna har. Därav valdes 

den semistrukturerade intervjumetoden, då den tillåter följdfrågor under intervjusituationen. 

Detta medför en möjlig kvalitetsbrist av intervjuerna i denna studie, vilket tydliggörs av 

intervjuernas längd. Detta kan tolkas som att vissa intervjuer inte blev fullt lika uttömmande 

som andra vilket möjligt kan tillskrivas den oerfarenhet av att utföra intervjuer som 

skribenterna har, samt olikheter av ”pratgladhet” hos informanterna. Ingen av informanterna 

ingår i skribenternas privata umgängeskrets, vilket var ett strategiskt val som anknyter till vad 

Patton (2002) anser om bekvämlighetsurval
6
. Det vill säga att denna form av urval är det 

minst eftersträvansvärda, då det varken föreligger en meningsfullhet eller strategi i den 

formen av urvalsprocess.  

Valet att bearbeta empirin via en abduktiv ansats var utifrån Andersson och Sköldbergs 

(2008) resonemang om att en induktiv ansats och dess slutsatser enbart konstaterar vad som 

kan urskiljas i empirin och det som urskiljs är även så det förefaller vara. Detta i sig medför 

bekymret att det som visar sig och presenteras är ”ett riskfyllt språng från en samling 

enskildheter till en allmän sanning” (Andersson & Sköldberg, 2008:54). Vidare menar de att 

den deduktiva ansatsen endast behandlar empirin utifrån den teori som används vilket medför 

bekymret att den enbart fungerar som teoribeprövande och inte förklarar något däröver. 

Genom att använda en abduktiv strategi söks de underliggande mönstren, vilket skiljer sig 

                                                 

6 Empirin utgörs av informanter som enkelt kan nås, exempelvis genom den privata vänkretsen och vilka 

därav utgör ett val av bekvämlighet. 
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från den induktiva och deduktiva ansatsen då ”den tillika inbegriper förståelse” (Andersson & 

Sköldberg, 2008:55). 

Förförståelse 

Skribenterna har vid ett flertal tillfällen, i olika sociala kontexter, deltagit i afterworks. 

Förförståelsen delas av skribenterna i den mening att afterwork ses som ett tillfälle att under 

mer lediga former diskutera arbete, samt ett tillfälle att dela och ta del av den privata sfären 

med kollegor. Gällande den del av studien som behandlar hur maskulinitet reproduceras inom 

fenomenet afterwork, kan det tänkas att förförståelsen skiljer sig åt då skribenterna är en man 

och en kvinna. Med detta menas att den manliga skribenten har deltagit i homogent manliga 

afterworks, en möjlighet och upplevelse som inte kan delas av den kvinnliga skribenten. Det 

faktum att skribenterna har deltagit i afterworks medför en risk att insamlandet av materialet 

har påverkats, då det är svårt att helt bortse och agera bortom förförståelsen. Detta 

resonemang bör även tillskrivas tolkningen av empirin i analysen, då tolkning av denna utförs 

av den förförståelse som skribenterna har. 

Resultat och analys 

I denna del av studien presenteras först vad Aspers (2011) benämner som första ordningens 

konstruktion, sedan tolkar skribenterna denna konstruktion genom de teorier som tidigare 

redovisats. På så vis genereras den andra ordningens konstruktion. Följden för resultaten är: 

upplevelsen av afterwork; distinktionen mellan arbetsjaget och privatjaget under afterwork 

samt övergången mellan de två jagen. Slutligen belyses reproducerandet av maskulinitet i 

denna kontext. 
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Upplevelsen av afterwork 

Samtliga informanter tillfrågades med en öppen fråga om deras upplevelse av afterwork, 

nedan följer ett urval av informanternas svar: 

 

Adam, 38, målare: (…) ”liksom, slinka in och ta en bira efter jobbet” (…) ”det är ju ett skönt sätt att 

varva ner, särskilt om det har vart mycket på jobbet en dag. Då kan man sitta ner i sitt skitiga ställ 

och pusta ut med de killarna som vet hur det har varit. Man behöver inte snacka så mycket, för alla 

vet. Det blir inte samma grej om man ska snacka [om jobbet] med nån annan, typ tjejen, som ändå 

har nog med sitt på dagarna.” 

Adams upplevelse av afterwork kan tolkas genom Gusfields (1996) beskrivning om att 

alkohol är en symbolisk markör för fritiden med uttalandet om att ”slinka in och ta en bira 

efter jobbet” påvisar en start för fritiden. Därtill verkar Adam tillskriva alkoholens 

sinnesförändrande egenskap som någonting positivt då han upplever kontexten afterwork 

”som ett skönt sätt att varva ner” och där han kan ”pusta ut” vilket i sin vidare mening utgör 

skillnaden mellan Gusfields (1996) ”work” och ”leisure”. Adams upplevelse kan även tolkas 

utifrån Porsfelt (2004) gällande den ökade integreringen av arbets- och fritidsdomänen, då 

Adam ”pusta[r] ut med de killarna som vet hur det har varit” och pratar med dessa om 

jobbet, hellre än med flickvännen. 

  

Fredrik, 34, souschef: ”Den fungerar som att ’sy ihop’ dagen och få ut frustrationen som man inte 

hinner med när köket är i full fart” (…) ”asså jag är skittrött, jag har jobbat skitmycket. En jobbig 

kväll kan kännas som ett halvår, asså det börjar ofta väldigt tidigt och sen är det bara problem och 

problem och problem… Asså, bara springa i motvind! Och när väl det loppet är över så… ’aah fan, 

vad gör vi nu? Ja vi jobbar ju på en krog… så hörde jag en bärs’!?” 

Fredriks resonemang följer Adams då han med orden ”och när det loppet [arbetet] väl är 

över så… ‘aah fan, vad gör vi nu? Ja vi jobbar ju på en krog… så hörde jag en bärs?’” gör 

en markering, som följer Gusfield (1996) om att en markör som symboliserar avslutandet av 

”work”, och början för ”leisure” är alkohol. Fredriks utsago kan tolkas som att han upplever 

afterwork som det den mer fria arenan ”leisure” innebär och som något bortkopplat från de 

”problem och problem och problem” han uppger att ”work” består av. Även här följer Fredrik 

Adams upplevelse om att afterwork innebär en integrering av arbetet och fritiden som, i sin 

tur, följer Porsfelts (2004) beskrivning, då Fredrik uppger att afterworken fungerar ”som att 

’sy ihop’ dagen och få ut frustrationen som man inte hinner med när köket är i full fart”.  
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Det vill säga att kontexten afterwork inte fullt ut består av Gusfields (1996) ”leisure” då även 

aspekter av ”work” verkar finnas i Fredriks upplevelse.  

 

Gustav, 38, souschef: (…) ”dels för att kunna slappna av och som belöning för nu jävlar har jag haft 

det jävligt i tolv timmar, nu ska jag ha trevligt” (…) ”man vill ut och se andra människor utanför 

restaurangmiljön… fast man hänger bara med dem i, den, sin egna restaurangmiljö ändå. Men det 

finns ju andra människor runtomkring, så att säga” (…) ”När man har varit i den där hårda 

stressiga och varma miljön så skulle det kännas liksom tomt bara att åka hem… asså det är en så 

abrupt skillnad så att man vill att det där [arbetet] ska ’flyta’ ut på något sätt. Då är det trevligt att 

ta en öl efter jobbet och sitta och snacka skit. Alltså efter en lång arbetsdag så är det ju alltid en 

belöning att få dricka lite… även fast man ibland behöver det mer som en bedövning framför 

belöning.” 

Även Gustav, i likhet med Adam och Fredrik, kan tolkas uppfatta alkohol som en symbolisk 

markör som påvisar gränsen mellan arbetet och fritiden, och markerar detta med meningen 

”det [är] trevligt att ta en öl efter jobbet och sitta och snacka skit”. Han uppger även att det är 

”en så abrupt skillnad så att man vill att det där [arbetet] ska ’flyta’ ut på något sätt”. Detta 

kan tolkas som om att arbetskraven i sig medför en komplexitet för individen då Gustav säger 

att skillnaden mellan arbetet och fritiden upplevs så ”abrupt” att han behöver en möjlighet att 

låta arbetet få ”flyta” ut, vilket afterworkens ”belöning [eller] bedövning” medför. Vidare 

beskriver Gustav alkoholens effekter likt dem Gusfield (1996) anger, då han uppger att vid 

arbetsdagens slut ”så är det alltid en belöning att få dricka lite… även fast man ibland 

behöver det mer som en bedövning framför belöning”. Men Gustavs uttalande om att han 

”vill ut och se andra människor utanför restaurangmiljön” kan tolkas som något av en 

ambivalent upplevelse av afterworken, då fortsättningen på uttalandet lyder ” fast man hänger 

bara med dem i, den, sin egna restaurangmiljö ändå”. Detta citat kan tolkas som en konflikt 

till den del av afterworken som är berörd av integrationen mellan de två domänerna. Gustav 

väljer att delta i afterworken, med de individer han har arbetat med, då alternativet att endast 

åka hem skulle kännas ”tomt” och att kontexten afterwork i alla fall medför att det finns 

”andra människor” runtomkring. 

 

Ovanstående informanters utsagor kan sammanfattas med att upplevelsen av afterwork är ett 

fenomen där de kan hantera och utvärdera arbetet. Oavsett om det benämns som att ”flyta”, 

”få ut frustrationen” eller att ”pusta ut” så ter det sig som att afterwork fyller en funktion för 

dem, där de krav som ställs på individen i arbetslivet följer individen även efter arbetsdagens 

slut. Afterworken uppfattas vara en kontext som detta kan hanteras inom. Här har endast tre 
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utsagor redovisats men flera av de andra informanterna beskriver liknande upplevelser av 

afterwork. Exempel på detta är snickaren Erik, 25 år, utsaga om att ”det är ett ’soft’ sätt att 

varva ner” och via verkaren Davids, 41år, utsaga ”det ’snurrar’ jobb som man kan behöva få 

ut”. Med utgångspunkt i Porsfelt (2004) kan antagandet av dessa beskrivningar om afterwork 

härledas till att informanterna skildrar det som utgör en integrerad del mellan arbetet och 

fritiden. Informanterna följer även Gusfield (1996) om att alkohol, inom denna kontext, utgör 

en symbol för övergången mellan ”work” och ”leisure”, och att alkoholen förstärker deras 

känsla av ”leisure”. Därtill utgör afterwork kontexten en arena där det är möjligt att utveckla 

mer personliga band till sina kollegor, återigen Erik, 25 år: ”även fast man jobbar 

tillsammans åtta timmar om dan så är det inte samma sak som när man hänger på fritiden”.  

Detsamma uppger även souschefen Fredrik, 34 år: ”(…) ’amen fan, du är ju en smart snubbe 

även utanför jobbet!’. Aa, och då efter några öl så ’aah, du tycker också så’, aa och då blir 

man vänner”. Gusfield (1996) gör en generell distinktion mellan begreppen ”work” och 

”leisure” och när det ena övergår till den andra, samt att alkoholen har kommit att utgöra en 

markör för denna övergång, vilket förfaller vara gällande för kontexten afterwork hos 

informanternas upplevelse. Dock förefaller inte afterwork utgöra en arena för informanterna 

där ”work” fullständigt övergår till ”leisure”. Fenomenet afterwork verkar bestå av delar som 

kan tillskrivas båda dessa begrepp vilket följer Porsfelts (2004) antagande om att det sker en 

integrering av domänerna under afterwork.  

En av informanterna avviker från dessa resultat då han inte uppger något om denna ”gråzon” 

mellan arbete och fritid som afterwork verkar vara för de andra: 

 

Calle, 43, chef för en byggfirma: ”Alla i den här firman är ju så utspridda till vardags så det är ju så 

kul att ses när man väl gör det” (…) ”mycket är nog som vilka fester som helst när man inte har 

träffats på ett tag och det blir ju samma laddning liksom. Man går och laddar inför folk man inte har 

träffat på länge och när man känner varandra typ bra.” (…) ”man ses ju inte så ofta och det är ju 

lika för alla så det blir ju ett bra tillfälle att snacka med alla. Bara snacka. Det är just det där, att få 

träffas.” 

I detta citat är ”work” frånvarande och afterwork jämställs med att vara ”som vilka fester som 

helst”, vilket kan tolkas som att Calles upplevelse av afterwork helt utgörs av Gusfields 

(1996) ”leisure”. Därmed kan inte Porsfelts (2004) integrering av de två domänerna heller 

tillämpas på Calles upplevelse av afterwork eftersom han inte nämner något om arbetet i sin 

beskrivning av denna kontext. 
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Majoriteten av informanternas upplevelser av fenomenet afterwork kan sammanfattningsvis 

tolkas som att det utgör en kontext som delar upp individen mellan ett ”arbetsjag” och ett 

”privatjag”. Nedan ämnar studien belysa hur uppdelningen mellan dessa ”jag” manifesteras 

hos den enskilda individen med hjälp av Goffmans (1959/2009) dramaturgiska perspektiv.  

Arbetsjaget under afterwork 

Efter den initiala frågan som behandlade upplevelsen av afterwork, ställdes samma följdfråga 

till samtliga informanter, som ämnade fånga upp vad man gör och vad man samtalar om under 

en afterwork. Nedan följer några av svaren: 

 

Ivan, 31, kock: ”Det beror lite på vad som har hänt under dagen, allt om arbetssituationen är ju 

självklart väldigt bra att prata om… det är det man pratar om först och främst” (…) ”Dem som man 

inte har jobbat lika länge med[på arbetsplatsen] är det lätt att använda ’kallpratet’ som alla kan och 

det är ju det arbetsrelaterade, så om man pratar om det här så är det en säker diskussion. Jag pratar 

ju inte om mig själv, eller, så att säga, då blir det lätt att man pratar maträtter, andra restauranger 

eller vad det nu kan vara.” 

Ivan berättar att under afterworken så är det arbetet som ”man pratar om först och främst” 

och att ”kallpratet” om jobbet är något som deltagarna på afterworken gemensamt ”kan”. 

Med utgångspunkt i vad Porsfelt (2004) menar om att integrering är en del som innefattas på 

afterwork så kan man i detta avseende applicera den främre regionen (Goffman, 1959/2009) 

på Ivans utsago. Ivan tolkas som att han avgör att hans arbetsjag till en början är det lämpliga 

framträdandet att visa upp för publiken, som i denna kontext består av kollegorna, vilket 

stärks i uttalandet ”jag pratar ju inte om mig själv”. Istället väljer han att prata ”om maträtter 

[och] andra restauranger”, vilket är ämnen som kan beskrivas som aspekter av fasaden av 

hans arbetsjag.  

  

Gustav, 38, souschef: (…) ”alltså arbetsrollerna finns ju kvar och det pratas ju väldigt mycket om 

just jobbet. Exempelvis kanske man går igenom vad som gick fel under servicen och det kan man ju 

bryta ner det väldigt mycket” (…) ”Asså då kan man gå ner på hur vi tycker att servisen skulle 

agerat från början eller hur hovmästaren…” 

Gustav och Ivan är överens om att arbetsrollen och samtal om arbetet är något som avhandlas 

i afterworkens första skede. Detta kan tolkas med hjälp av Goffmans (1959/2009) teori om 

förväntningar på framträdanden inom en given kontext. Båda informanterna definierar initialt 
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den främre regionens arbetsroll som det lämpliga framträdandet. Därmed hjälper de varandra 

att förstå interaktionen som afterworken, till en början, förväntas utgöras av.  

 

Bo, 37, rörmokare: ”Oftast är det ganska mycket jobbrelaterat, faktiskt. Man  typ ’klankar’ ner på, 

typ, den där jävla ’verkarn’, han är ju en idiot eller det där jävla puckot som gjorde si och så, på 

bygget… Och då garvar alla, typ. Sen är det väl lite mer, typ… aa eller man pratar mycket 

jobbrelaterat i början.”   

Bo följer Gustavs och Ivans uppfattning om att arbetsrollen kvarstår i afterworkens inledande 

fas. Här kan deras gemensamma uppfattning av afterworkens första del benämnas som ett 

framträdande med varandra och för varandra. Det vill säga, inledningsvis använder de 

afterworken med den främre regionens fasad vilken har en anknytning till arbetsplatsen och 

de samtalar med varandra om det ”som alla kan”, som Ivan uttryckte det. 

Det förefaller som om kontexten afterwork utgör en växling för vad afterworkens bakre och 

främre regions gränser går, jämfört med de gränser som arbetskontexten består av. Denna 

växling belyses av exempelvis Henrik, 32 år, kock: ”det blir ju liksom att istället för att svära 

och härda ut på jobbet så svär man om jobbet”. Det vill säga, Henrik uppger att den roll han 

har på jobbet kan tolkas medfölja honom under afterwork. Hans upplevelse om att ”svära om 

jobbet” kan tillskrivas den främre regionen i kontexten afterwork, medan ”att svära och 

härda ut” på jobbet verkar utgöra arbetsplatskontextens bakre region. Detta då att svära på 

jobbet, kan tänkas, utgöra den region som publiken undanhålls från, men kontexten afterwork 

innefattar inte arbetsplatsens publik varpå arbetsrollens verbala manus nu kan tolkas vara ett 

rollframträdande på den främre regionen, inför arbetskollegorna. Detta följer Goffman 

(1959/2009) om att ett liknande framträdande kan i den ena kontexten utgöra det som är den 

främre regionen för att i en annan utgöras som den bakre regionen. 

Privatjaget under afterwork 

Som framgår av ovan är samtal om arbetet ett givet ämne på afterworken. Nedan följer citat 

och analys av övriga delar av informanternas svar om vad man gör och samtalar om under 

afterworken: 

 

David, 41, verkare: (…) ”men det beror ju även på vilka man är ute med. Man pratar om olika grejer 

med olika personer. Men med en del... ja, det blir ju det där med ’vin, kvinnor och sång’… det är 

klart att man värderar sin omgivning… men det är ju inte alla som hänger på eller tycker att det är 
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kul” (…) ”det är klart att vi tittar på brudar, det finns ju både fula och fina. Vi kommenterar alla, vi 

är inte mansgrisiga på det sättet. Alla får vara med!” 

Davids utsago beskriver den andra delen av afterworken då det arbetsrelaterade pratet inte 

längre står i fokus och han övergår till att prata om ”olika grejer med olika personer” som 

innefattar ”vin, kvinnor och sång”. Denna del av samtalet skulle kunna tolkas utifrån 

Goffman (1959/2009), att David släpper lite på den medvetna intrycksstyrning av fasaden den 

främre regionen består av. David tillåter, i varierande grad, delar av sin publik som i denna 

kontext utgörs av kollegorna att få ta del av den bakre regionen.  

 

Erik, 25, snickare: (…) ”nämen, vadå… sen pratar man väl om allt mellan ’himmel och jord’, typ.” 

(…) ”Exempel på det? Ja men vafan det kan ju vara allt från, typ filmer, musik, eller liksom om 

tjejer. Asså men det handlar ju även lite om med vem man snackar med, vissa delar man ju inte 

samma intressen med och, ja, då… ja, jag vettefan.” 

I likhet med David så uppger Erik att afterworken utgörs av delar som kan tydas bestå av den 

bakre regionen. Att ”prata om allt mellan ’himmel och jord’” som innefattar ämnena ”filmer, 

musik [och] tjejer”, kan tolkas som att den främre regionens arbetsrelaterade roll lämnas och 

den privata rollen axlas. Davids och Eriks upplevelser liknar varandra, då båda i samma 

kontext gör en skillnad på vem interaktionen riktar sig mot. Erik poängterar att ”det handlar 

ju även lite om med vem man snackar med” vilket även David uppger då samtalsämnena 

skiljer sig beroende på att han ”pratar om olika grejer med olika personer”. Att den bakre 

regionen är selektivt riktad till enskilda individer är ett resultat som återkommer i flertalet av 

intervjuerna. Exempelvis kocken Henrik, 32 år som beskriver det som att ”man kommer ju, 

typ, olika långt med en del, vissa är det bättre att prata jobbet med”. Därmed framstår det 

som om kontexten afterwork även inbördes är kontextuellt föränderlig och påverkar samt 

avgör vilket framträdande individerna väljer att utföra. Det vill säga att informanterna, 

beroende på vem i kontexten interaktionen riktar sig mot, väljer vilket av de två regionernas 

skilda framträdanden som ska presenteras.  

Övergången mellan jagen 

Hittills har denna studie visat resultat som tyder på att afterworken kan tolkas som att den 

fyller en funktion för att frigöra sig från arbetsrollen och att den utgör en arena där individen 

kan börja beträda sitt privata jag. Även om funktionen verkar eftersträvansvärd så sker det 

inte per automatik. Det finns ingen given tidpunkt för den främre respektive bakre regionens 
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tillträde då det förefaller vara kontextbundet för vem av de andra individerna interaktionen 

riktar sig emot. Nedanstående del av studien ämnar försöka klargöra hur övergången samt 

växlingen mellan de två jagen sker. 

  

Erik, 25, snickare: ”Det är ju mycket jobbrelaterat i början, sen blir det kanske lite mer privata 

grejer. Det är väl så det funkar tror jag. Först lite jobbgrejer, sen lite allmänt och sen lite privata 

grejer” (…) ”det är alltid lite typ stelare innan man har fått i sig 1-2 öl och kan prata om allt, man 

bryter isen genom att snacka jobb och sen går man över till det andra känns det som” (…) ”när folk 

blir lite fulla börjar de snacka, det är när man är i det här privata… det är nästan samma stuk jämt.” 

Eriks skildring av afterwork kan tolkas som att det är en kontext som genererar en övergång 

mellan det som Gusfield (1996) definierar som ”work” och ”leisure”, vilket även kan 

beskrivas som att afterwork utgör en kontext i enighet med Porsfelt (2004) om en integrering 

av arbetet och fritiden. Vidare uppger Erik att när ” man har fått i sig 1-2 öl” (…) ”går man 

över till det andra” vilket kan tolkas utifrån Gusfields (1996) antaganden om alkoholens 

effekter. I dess förlängning påvisas alkoholen som en symbolisk markör för övergången 

mellan ”work” och ”leisure”. Alkoholen medför att Erik lättare kan interagera med kollegorna 

på ett mer privat plan, vilket kan tolkas att han går från det Goffman (1959/2009) benämner 

som främre till den bakre regionen.  

 

Henrik, 32, kock: ”Till en början snackar man jobb men sen försvinner det gradvis, när man väl 

börjar slappna av så att säga… med hjälp av ölen, så att säga. Då, då släpper man arbetet och 

börjar mer tänka på vardagliga saker.” 

Även Henriks beskrivning kan tolkas som att Goffmans (1959/2009) främre region växlar till 

den bakre genom det Gusfields (1996) tillskriver alkoholens effekter då han upplever att han 

”börjar slappna av så att säga… med hjälp av ölen” vilket medför att han släpper ”arbetet 

och börjar mer tänka på vardagliga saker”. I denna kontext verkar alkoholen underlätta 

Henriks övergång mellan ”work” och ”leisure”. 

 

Erik och Henrik beskriver sin upplevelse av afterwork som att deras övergång mellan det 

Goffman (1959/2009) betecknar som främre och bakre region, tillika Gusfields (1996) ”work” 

och ”leisure” som något som inträffar efter några öl. Det är då de börjar ”tänka på mer 

vardagliga saker” och ”går över till det andra” och alltså upplever att övergången sker efter 

en viss tid och en viss mängd öl. Men den deltagande observationen påvisade att detta inte är 

en statisk uppdelning inom kontexten afterwork. Resultatet visade att det sker en växelverkan 
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mellan de två jagen som inträffar när gruppens fysiska positionering ändrades eller när 

interaktionen riktade sig mot någon ny individ. Alltså när deltagarna av afterworken 

exempelvis bytte plats med varandra eller började samtala med en annan deltagare så återgick 

oftast konversationen till den främre regionen där de använder sig av det kocken Ivan 

benämner som ”kallpratet”. Liknande skedde i situationer då ett flertal deltagare befann sig i 

en gemensam interaktion som sedan led mot ett naturligt slut. Gruppen tog sig då tillbaka till 

det alla verkar känna sig bekväma med att samtala om, vilket är det arbetsrelaterade. Det vill 

säga, i interaktionen till andra individer inom afterworkens kontext används först, vad Ivan 

beskrev som, det ”som alla kan” innan interaktionen bestående av den bakre regionens mer 

privata framträdande kunde framföras. Verkaren David utsaga beskrev förfarandet som att 

”man pratar om olika grejer med olika personer”, vilket kan tolkas vara en del av den 

integrering av arbetet och fritiden Porsfelt (2004) beskriver att afterwork medför på dess 

deltagare, då dessa hela tiden måste utvärdera och definiera kontextens situation. Dels för den 

enskilda individen genom att förhålla sig till vilka intryck som denne vill sända ut, dels av de 

intryck denne måste förhålla sig till som tas emot från de andra, vilket följer Goffmans 

(1959/2009) mening för avsikten av individers rollförfarande.  

Reproduktion av hegemonisk maskulinitet under 

afterwork 

Denna del av analysen ämnar belysa hur den hegemoniska maskuliniteten reproduceras under 

afterwork. 

 

Fredrik, 34, souschef: ”Klassiker [att prata om] är att ta upp är skador under service. ’Asså jag 

skar mig eller brände mig, ordentligt. Okej vad gör jag nu? Jo jag letar reda på tejp och sen så 

tejpar jag handen och sen… ja jag kunde ju inte riktigt stå och jag kunde inte hålla i köttet som man 

ska när man ’tranchade’
7
’så jag fick stå och hålla med armbågen så jag brände den men fan va det 

gick bra den kvällen’!” (…)[då] ”brukar det alltid komma en ’spin off’ om att ’det var ju som den 

gången då jag gjorde si och så’ och sen kommer nästa ’spin off’ skadehistoria om när han ’fick en 

ugnslucka i skallen’. ”(…) ”sen efter då kanske så åkte han till sjukhuset eller så gick han ut och vart 

jättefull.”   

                                                 

7 Tranchera, vilket betyder att det tillagade köttet skärs upp innan det serveras.  
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Fredrik uppger att samtalsämnen under afterworken ofta behandlar skador som har 

uppkommit under arbetet och hur dessa hanteras. Det kan tolkas som att Fredrik och övriga 

deltagare i afterworken reproducerar en variant av hegemonisk maskulinitet (Connells & 

Messerschmidt, 2005) inom denna kontext. Fredriks utsaga handlar om ”skador under 

service”. Det kan tolkas som att den hegemoniska maskuliniteten består av att kunna fortsätta 

att jobba när Fredrik ”skar eller brände” sig, trots att skadan var så stor att det påverkade 

honom så att han ”inte [kunde] hålla i köttet” ordentligt. Vidare upplever Fredrik att när en 

sådan historia har berättats så kommer det därefter en ”spin off” från någon av de andra 

deltagarna, som i sin tur berättar en liknande historia om exempelvis då denne ”fick en 

ugnslucka i skallen”. I Fredriks utsaga verkar en hegemonisk maskulinitet framträda genom 

att kunna hantera de skador som det berättas om. Först efter att servicen tagit slut och arbetet 

är slutfört väljer den skadade att åka ”till sjukhuset” eller att gå ut och bli ”jättefull”.  

 

Fredrik, 34, souschef: ”Asså man pratar ju om sånt, och… eller när allt har gått åt helvete. Man 

pratar ju inte om en tisdag för tre år sedan… ’ja det var ju en trevlig och bra dag’! Utan det handlar 

ju om hur man tog sig vidare så att det gick bra eller bara än mer åt helvete och det var bara att 

finna sig i det.”  

Enligt Fredrik så utgörs inte afterworkens samtalsämnen av en ”tisdag för tre år sedan… ’ja 

det var ju en trevlig och bra dag’” vilket medför att afterwork kan tolkas utgöra ett fenomen 

som reproducerar hegemonisk maskulinitet. Det vill säga ett fenomen där deltagarna 

reproducerar maskulinitet genom att berätta historier för varandra om hur man fann sig i en 

situation då ”man tog sig vidare så att det gick bra eller bara än mer åt helvete”. 

 

En annan konstruktion av hegemonisk maskulinitet kan finnas hos kocken Henrik: 

 

Henrik, 32, kock: ”Det blir ju liksom att istället för att svära och pubertalt härda ut på jobbet så 

svär man om jobbet och de asen som inte presterar, typ… Asså, man pratar ju lite, eller mycket om 

jobbet, andra restauranger… och om hon servitrisen tar den i ’tvåan’ eller inte.” 

Henrik uppger att samtalsämnena, liksom Fredrik, anknyter till arbetet med likheten att det 

handlar om att ”härda ut på jobbet”, men Henrik ger en annan nyans av hegemonisk 

maskulinitet. När han beskriver att de pratar ”om de asen som inte presenterar” kan det 

tolkas som att de samtalar om det Connell och Messerschmidt (2005) benämner som 

underordnade grupper. Det vill säga kontextens samtalsämnen särskiljer en underordning av 

vissa av hans arbetskollegor som inte tillskrivs den hegemoni av maskulinitet som 
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reproduceras inom afterworken. Vidare kan det förmodade samtalet han för med övriga 

afterworkdeltagare som refereras till ”om hon servitrisen tar den i ’tvåan’ eller inte” tolkas 

som att kvinnor objektifieras och därmed underordnas då de utgör motsatsen till det 

maskulina. Connell och Messerschmidt (2005) beskriver den hegemoniska maskuliniteten 

som att den är multipel och varierar genom kontextuella skillnader vilket påvisas av Davids 

upplevelse om samtalsämnena under en afterwork med andra hantverkare.  

 

David, 41, verkare: ”Byggare snackar ju om vad man kan… att man kan göra massa saker praktiskt 

och fysiskt. Det är väl lite småmanligt att kunna vara uppe och klättra i ställningar och sådär” (…) 

”killar som man ser som är lite mer akademiskt inriktade… de ser man nästan lite ner på… att de 

inte är ’riktiga karlar’… märkligt att det är mer manligt [att kunna bygga] än att vara smart.” 

David kan tolkas som att den hegemoniska maskulinitet som uppträder under afterwork utgörs 

av att de samtalar om ”vad man kan” som innebär att de ”kan göra massa saker praktiskt och 

fysiskt”. David verkar mena att den fysiska prestationen om att ”vara uppe och klättra i 

ställningar” utgör en konkret kroppslig manifestation av hegemonisk maskulinitet. Detta 

skiljer sig från kockarna Fredrik och Henrik vars hegemoniska maskulinitet utgjordes av den 

mer fysiska aspekten av att utföra arbetet trots skador samt att kunna ”härda” ut då jobbet var 

motigt. Vidare i denna beskrivning av samtalsämnen underordnar David den grupp som han 

inte tillskriver denna hegemoni som baseras på praktiskt och fysiskt kunnande, då dessa pratas 

det om som ”att de inte är ’riktiga karlar’.”   

 

Sammanfattningsvis verkar afterwork utgöra en kontext som innefattar ett reproducerande av 

maskulinitet. Men i informanternas utsagor finns nyanser av skillnader av vad som kan tolkas 

som hegemonisk maskulinitet. Exempel på detta är att hegemonisk maskulinitet kan tolkas 

hos Fredrik vara bestående av att kunna hantera skador utan att dessa påverkar arbetet. Henrik 

kan tolkas som att den utgörs av att de underordnande maskuliniteterna, bestående av icke 

presterande kollegor, kan uteslutas från den medan David kan tolkas som att den utgörs av 

fysiskt och praktiskt kunnande. Att hegemonisk maskulinitet genom dessa tre informanter kan 

tolkas på olika sätt överensstämmer med Connells och Messerschmidts (2005) definition av 

hegemonisk maskulinitet, att den skall ses ur den kontext som den uppstår i. Detta har även 

likheter med Törrönen och Roumeliotis (2013) samt Willott och Lyons (2012) resultat, att 

maskulinitet är kontextbundet. Vidare visar Willott och Lyons (2012) resultat att historier om 

farliga situationer som uppstått under alkoholpåverkan används för att reproducera 

maskulinitet, vilket Fredriks utsaga om berättelser om skador till viss del har likhet med. Det 
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vill säga att inom kontexten afterwork återger Fredrik de arbetsrelaterade historierna på ett 

sådant sätt så att de kan tolkas utgöra ett reproducerande av maskulinitet. Vidare kan 

informanternas utsagor om val av samtalsämnen beskrivas som att afterworken utgör en 

kontext som genererar ett reproducerande av maskuliniteter, vilket påminner om Gough och 

Edwards (1998) resultat då de studerade en homogen grupp av manliga collegestudenter som 

samlats för att festa.   

Denna studie har inte kunnat urskilja en typisk hegemoni hos informanterna och tolkningen av 

deras utsagor är att hegemonin består av multipla maskuliniteter. Detta följer Connells och 

Messerschmidts (2005) definition av hegemonisk maskulinitet, att den skiljer sig åt mellan 

grupper och individer då den konstrueras genom olika kontexter.  

Diskussion 

Denna studies syfte har varit att belysa hur informanterna upplever fenomenet afterwork och 

hur maskulinitet reproduceras inom denna kontext. Resultatet av upplevelsen är att flertalet 

informanter upplever att kontexten afterwork fungerar som en funktion där kraven från 

arbetslivet kan hanteras. Det är en social arena där de kan ”pusta ut” och ”få ut 

frustrationen” som två av informanterna beskrev det. Det kan uppfattas som att de 

upplevelsebeskrivningar, som denna studie grundar sig på, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv 

beskriver afterworken utifrån en ”copingstrategi”
8
 för att hantera arbetslivets krav. Därefter 

utgör även afterwork en arena där de kan ”sy ihop” dagen och utvärdera arbetet. Med utgång i 

vad Gusfield (1996) beskriver angående alkoholens sinnesförändrande egenskaper verkar 

många av informanterna beskriva dessa som en ”belöning” efter arbetet, vilket även påvisar 

övergången mellan ”work” och ”leisure”. Porsfelt (2004) menar att fenomenet afterwork är ett 

utfall av senmoderna ledningsstilar och att dessa kommit att ställa nya krav på arbetaren, 

exempelvis att delta i afterworks. Denna studie har inte valt att behandla det Porsfelt (2004) 

beskriver som den informella och formella afterworken. Men resultaten kan uppfattas främst 

innefatta den informella då nästan samtliga informanter beskriver den ur vad som kan tolkas 

bestå av det egna initiativet, att afterwork sker impulsivt och inte är något som kräver någon 

                                                 

8 Coping är en term inom psykologin som beskriver olika strategier för att hantera stressande eller 

besvärande situationer. 
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större planering. Detta i sig skulle kunna vara ett utfall av det som Porsfelt (2004) beskriver 

om de minskade restriktionerna av alkohol, samt att dryckesmönstren har kommit att börja få 

ett mer förhållningssätt likt det ”kontinentala”. 

 

Vidare är upplevelsen av afterwork, i enlighet med Porsfelt (2004), att det är en kontext som 

är integrerad av arbets- och fritidsdomänen. Informanterna beskriver detta som att 

interaktionen nästintill uteslutande under afterworkens inledandefas utgörs av samtalsämnen 

relaterade till arbetet. Det arbetsrelaterade är vad deltagarna alla har gemensamt och det alla 

behärskar . Men upplevelsen övergår därefter till att samtala om mer privata saker, dock med 

en förbehållning till vem interaktionen riktar sig till. För afterwork är en kontext bestående av 

arbetskollegor, det vill säga en konstellation av olika individer med den främsta gemensamma 

nämnaren i arbetsrollen. Detta medför att den del av interaktionen som utgörs av en mer 

privatkaraktär skiljer sig med vem interaktionen riktar sig till för att de ”pratar om olika 

grejer med olika personer”. Den privata arenan under afterwork tillskrivs vara ett resultat av 

alkoholens inverkan då det är den som hjälper till med övergången från det jobbrelaterade till 

det privata. Kontexten afterwork verkar följa Gusfield (1996) om att alkohol är en symbolisk 

markör som påvisar skillnaden mellan ”work” och ”leisure”. Det vill säga, utifrån dessa två 

begrepp så innefattar afterwork till en början ”work” men med alkoholens inverkan så sker 

övergången mot ”leisure”. Men som denna studie visar, även om upplevelsen utgörs av en 

tydlig övergång mellan arbetet och fritiden så är inte det en statisk övergång där den ena 

lämnar den andra för gott. Afterworkens interaktion växelverkar mellan de två. Denna 

växelverkan tydliggjordes under den deltagande observationen där det räckte med att en av 

deltagarna riktade sin uppmärksamhet mot någon annan individ eller att gruppens fysiska 

position förändrades. I Goffmans termer (1959/2009) innebar denna nya konstellation att 

deltagarna ofta använde sig av den främre regionen för att därefter, när interaktionen tillät, 

beträda den bakre regionen. Det vill säga, afterwork utgör en kontext vars interaktion 

växelverkar beroende på interaktionens förväntade förutsättningar.  

 

Goffmans (1959/2009) begrepp främre och bakre region har deduktivt varit ett användbart 

verktyg i tolkandet av informanternas utsagor om upplevelsen av afterwork. I sin förlängning 

har det belyst hur denna kontexts integrering mellan arbets- och fritidsdomänen (Porsfelt, 

2004) faktiskt sker. Det vill säga, att Porsfelts (2004) antaganden för afterwork kunde med 

hjälp av Goffman (1959/2009) beskriva hur afterworken integrerar arbete och fritid.  Alltså, 

inom afterwork finns samtalsämnen som är relaterade till de båda arenor Gusfield (1996) 
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beskriver som ”work” och ”leisure”. Därmed har de tre teorierna kompletterat varandra, men 

om studien endast hade använt sig av dem som deduktiva förklaringsmodeller hade 

förståelsen för den del skribenterna valt att benämna som funktionen av afterworken inte 

nåtts. Skribenterna bedömer att studiens abduktiva strategi har varit användbar genom att 

detta resultat annars, förmodat, hade gått förlorat. Om studien enbart hade använt sig av en 

induktiv ansats så hade, eventuellt, denna funktion av afterwork funnits men resultatet hade 

visat sig statiskt i den mån att komplexiteten av interaktionen under afterwork inte hade 

kunnat beskrivas.   

 

Endast en av studiens informanter upplevde afterwork som ”vilka fester som helst”, 

byggnadsfirmachefen Calle. Denna studie har inte använt sig av variabler som klass, 

inkomstnivå etcetera men Calle urskiljer sig från de andra i och med att han är den enda som 

har den högsta befattningen på sin arbetsplats. Hans upplevelse hade eventuellt kunnat finnas 

förklaring på genom att studera afterwork genom ett intersektionellt perspektiv. Hans position 

som chef kan tänkas utgöra påverkan för hans upplevelse av afterwork som inte upplevs på 

samma sätt av denna studies övriga informanter. En sådan ingång på denna studie hade än 

mer kunnat berika och belysa fenomenet afterwork och förmodat gett mer generella resultat.  

Vidare, om denna studie hade använt sig av andra informanter tillhörande samma 

yrkesgrupper hade resultaten förmodat blivit annorlunda, då studien bygger på de givna 

informanternas beskrivningar i den givna interaktion som uppstod vid intervjutillfällena. 

Men de resultat som antagligen skulle kunna finnas är den växelverkan av de två ”jagen” som 

kunde härledas ur den integrering av arbetet och fritidsdomänen som kontexten afterwork 

består av. 

 

Gällande reproducerandet av maskulinitet under afterwork så har denna studie kunnat urskilja 

att fenomenet utgör en varians av multipla maskuliniteter hos de informanter som studien 

innefattat. Det finns ingen enskild typisk hegemonisk maskulinitet inom själva fenomenet 

afterwork men likheter framgår i beskrivningarna, samt att det finns likheter med den tidigare 

forskning som valts att presenteras. Det vill säga, kontexten afterwork och nyttjandet av 

alkohol kan ses som en arena där hegemoniska maskuliniteter kan manifesteras. Studiens 

resultat angående varianserna mellan informanterna verkar anknuten till deras olika 

professioner. Kockarna tolkas som att de reproducerar den diskursivt genom att beskriva 

skador och hur de ”härdar ut” under långa jobbiga arbetspass, medan byggarbetarna 

tenderade att fokusera på diskursen om sitt fysiska kunnande. Hegemonisk maskulinitet har i 



 

 32 

denna studie visat sig främst reproduceras genom de praktiker informanterna utför med sina 

kroppar, anknutet till deras arbetsroller. Dessa praktiker kan tolkas som ett mått för vad den 

hegemoniska maskuliniteten förväntas bestå av. När någon individ inte uppfyller dessa mått, 

beskrivs de individerna som underordnade grupper, vilket befäster en maktposition över dem. 

Denna studie har endast belyst hur de hegemoniska maskuliniteterna reproduceras på en lokal 

nivå, i detta fall inom afterwork. Här väcks frågan om hur de regionala och globala nivåernas 

hegemonier har påverkat och format den lokala nivån, så att den ser ut som det gör, vilket 

utgör ett förslag för vidare forskning.  

Vidare så måste denna studies resultat endast tillskrivas ur den empiri som den består av. Det 

vill säga att hegemonisk maskulinitet uppstår ur den kontext som den finns inom. Vilken 

annan kontext som helst skulle kunna ha drag av denna studies resultat, till och med 

detsamma, men detta kan inte beskrivas vara statiskt då i vilken annan kontext kan den 

hegemoniska maskuliniteten utformas på ett annorlunda sätt.  

 

Slutligen anser skribenterna att resultaten av interaktionen mellan deltagarna på afterwork kan 

tänkas ha en överförbarenhet till andra sociala situationers interaktion. Detta på det sätt att 

skribenterna ser liknande tendenser hos sig själva i de roller som beträds i interaktionen med 

andra studenter. Där används ofta den främre regionens ”kallprat”, som innefattar det 

interaktions deltagare har gemensamt, nämligen studierna. Detta bör kunna appliceras på de 

flesta sociala interaktioner, som Goffman (1959/2009) beskrev det. 
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