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Sammandrag 
Organisationer har som utmaning att hitta styrmedel som resulterar i att deras medlemmars beteende är 

i enlighet med deras mål och strategier. I vanliga fall undersöker man traditionella styrmedel som 

cybernetisk styrning och finansiell fokus. Denna studie utforskar hur organisationskulturen påverkar 

styrningen och mer specifikt hur organisationer använder sig av symbolism i form av riter som styrmedel 

för att uppnå sina strategier och mål. Trice och Beyers sex typer av riter och Dandridges et al.:s modell för 

symboler används som teoretisk referensram för studien. Sex personer från olika delar inom en och 

samma organisation intervjuades för att ge en inblick i vilka riter som fanns samt vad de används till. 

Resultaten visade att 1) symboler som används vid riter och ritualer ansågs vara en av de avgörande 

faktorerna till varför anställda tänker och agerar på ett sätt som är i linje med organisationens mål och 

strategier, 2) att en och samma rit kunde ha olika kategoriseringar, samt 3) att det vid vissa tillfällen kan 

vara önskvärt för ledare att undvika olika typer av riter, framför allt när man vill främja kreativitet och 

fritt tänkande.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kontrollsystem har definierats på flera olika sätt (Malmi & Brown, 2008). Fischer (1988) definierar det 

som den kontroll ledare utövar över andra ledare inom organisationen. Det är processen då ledningen 

säkerställer att mellanchefer arbetar mot organisationens övergripande mål och strategier.  

Kontroll kan utföras på flera nivåer inom organisationen och dess behov kan variera mellan nivåerna. 

Heinicke et al. (2016) definierar kontrollsystem som formella, rutinbaserade system som hjälper till att 

bibehålla eller ändra aktiviteter inom en organisation. De menar vidare att kontrollsystem måste 

anpassas för att uppfylla behovet för en flexibel kultur, som behövs med tanke på förändringar i det 

konkurrenskraftiga landskapet, och för att möta kunders behov och kunna svara på förändringar i 

marknaden.  

Malmi och Brown (2008) definierar kontrollsystem på ett liknande sätt som Fischer, som alla anordningar 

och system som ledare använder för att säkerställa att beteenden och beslut som tas av deras anställda 

överensstämmer med organisationens mål och strategier. Även de har kulturen i åtanke i samband med 

kontrollsystem, då de presenterar kontrollsystem som ett paket där en av variablerna är kulturella 

kontroller. De menar vidare att även om organisationens kultur kan uppfattas som en kontext som är svår 

att inverka på, är det ändå en typ av kontrollsystem när den används för att kontrollera beteenden 

(Malmi & Brown, 2008).  

Detta kan ses som en av fördelarna med att se på organisationer från ett kulturperspektiv, det hjälper att 

förstå att det finns fler sätt att påverka en organisations aktiviteter än klassisk organisationsdesign - 

genom att påverka ideologier, värderingar, tro, språk, ceremonier och annat som slutligen skapar och 

vägleder organiserade aktiviteter (Morgan, 2006). Ett argument för detta är att traditionell 

ekonomistyrning såsom cybernetisk styrning och finansiellt fokus är begränsade i sin räckvidd, medan 

kulturella kontroller kan fungera på flera nivåer och dimensioner, genom att påverka kognitiva, etiska, 

estetiska och känslomässiga aspekter (Alvesson & Berg, 1992). 

1.2 Problemformulering 
Organisationer kan ses som små samhällen med egna, distinkta mönster av kultur och subkulturer. 

Mönster av värderingar, eller delade meningar inom en organisation, med stöd av normer eller ritualer i 

det dagliga arbetet, kan ha en enorm effekt på den övergripande förmågan en organisation har att möta 

utmaningar (Smircich, 1983; Morgan, 2006). 

Organisationskultur är ofta definierad som ett nätverk av delade förståelser, normer och värderingar som 

är tagna för givna och som ligger under ytan i organisationens liv (Trice & Beyer, 1987). Flamholtz et al. 

(1985) definierar organisationskultur som de bredare värderingarna och normativa mönstren som 

vägleder människors beteende i sitt arbete, aktiviteter och policys. Den kulturella dimensionen är central 

i alla aspekter i en organisations liv, och organisationskultur har därför fått mycket uppmärksamhet i 

akademisk forskning inom organisationsteori så väl som inom ekonomistyrning (Alvesson, 2008).  

Även om vissa ledare upplever kulturen som för mjuk eller komplicerad för att ge uppmärksamhet till så 

minskas inte vikten av kultur. Ledare i en organisation påverkar alltid kulturen på ett eller annat sätt, 

genom att belysa vad som är viktigt och mindre viktigt, och på så sätt ramar de in hur organisationen blir 

förstådd (Alvesson, 2008). Även om flera organisationer idag ger mycket uppmärksamhet till 

organisationskulturen så saknas det ofta en djupare förståelse för hur människor och organisationer 

fungerar från ett kulturellt perspektiv (Ibid). Kultur är lika viktigt och komplext som det är svårt att förstå 

och använda på ett tänkbart sätt, det är därför viktigt med ett ramverk och vokabulär inom vilka 

huvudkoncept såsom kultur, mening och symbolism är definierade för att skapa förståelse och göra detta 

användbart för ledare, konsulter och andra (Ibid). 
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Organisationskultur har definierats på olika sätt. Ibland används det i ett perspektiv som inkluderar allt – 

och därmed ingenting, och det har ifrågasatts om kultur inom organisationer är något som kan påverkas 

eller inte (Alvesson, 1989). Vissa menar att det går att påverka kultur, om man väljer att belysa de mest 

ytliga och instrumentella delarna av kulturen (Ibid). Även Trice och Beyer (1987) belyser detta när de 

beskriver att man från kulturperspektivet oftast drar åt en av två extremer, där man antingen ser en 

organisations kultur som så uppenbar att den kan kännas av direkt när man kommer in genom dörren, 

eller som så flyktigt så den kan endast bli avslöjad, och då bara delvis, av utomstående experter efter 

längre studier. 

Båda dessa extremer är frustrerande då den ena behandlar ytligheter som endast kan ge ytliga insikter, 

och den sista målar upp kulturen som så onåbar att det blir svårt att se hur ledare kan förstå och påverka 

den. Trice och Beyer presenterar en lösning på detta genom att istället för att undersöka kulturen i sig, 

undersöka naturliga, synliga uppträdanden från kulturen, där den kulturella förståelsen under ytan i 

organisationens liv är delvis synliga (Trice & Beyer, 1987). De menar att kultur består av två 

komponenter; (1) innehåll, eller den inre meningen av dess ideologier, normer och värderingar; och (2) 

form, eller sättet dess mening uttrycks, etableras och kommuniceras till dess medlemmar (Trice & Beyer, 

1984; Trice & Beyer 1987). Genom att studera konsekvenser av dessa kulturella former, eller symboler, 

kan man få en djupare insikt i en organisations kultur och hur ledare kan påverka denna. 

En symbol är ofta definierad som något som representerar något annat, då särskilt något abstrakt. I 

psykoanalytisk teori definieras en symbol som en term, ett namn eller en bild som är återkommande i 

vardagen men som besitter betydelse utöver dess uppenbara mening. Från ett perspektiv gällande 

informationsbearbetning kan symboler tolkas som de fundamentala element genom vilka information blir 

transporterad mellan individer, platser och över tiden (Eoyang, 1983; Pondy et al., 1983). 

Malmi och Brown tar upp tre typer av kulturell kontroll, varav en är symbolbaserad kontroll, där de 

menar att organisationer kan skapa synliga uttryck för att skapa en viss typ av kultur (Malmi & Brown, 

2008). Det mänskliga nätet av att skapa betydelse, består till stor del av symboler. Människor deltar i 

verklighetsskapande genom att förstå och organisera verkligheten genom ett symbolperspektiv (Gioia et 

al., 1994).  

Även Alvesson tar upp symboler som ett koncept när man talar om organisationskultur. Sett från det 

perspektivet, kan ledare påverka hur de anställda upplever verkligheten på deras arbetsplats (Alvesson, 

1987; Alvesson, 2008). Pfeffer till exempel, har påpekat vikten av att arbetsplatsen har en gemensam 

förståelse för organisationen och dess omgivning (Pfeffer, 1981), och flera andra författare menar vidare 

att materiel, handlingar och verbala symboler kan ge en djupare mening för de anställda och leda till ett 

större engagemang för organisationen, samt uppmuntra innovation och flexibilitet (Pfeffer, 1981; Yukl, 

2009). En av de primära funktionerna symboler har är att de underlättar kommunikation av mening 

(Eoyang, 1983). Johnson (1990) har pekat på hur symboliska handlingar kan ha stor effekt på strategiskt 

förändringsarbete, och vikten av att utveckla en större förståelse för symbolers betydelse i ledarskap. 

Forskning inom organisationsteori fokuserar till största delen på mer traditionella aspekter som 

belöningssystem, organisationsstruktur, och makt och politik, och ser detta som tillräckligt för att förklara 

fenomenet organisation. Symbolism inom organisationer är inte mer viktigt än de traditionella 

aspekterna, men de två fälten är beroende av varandra (Dandridge et al., 1980). De symboler man oftast 

talar om är metaforer, myter, ritualer och riter/ceremonier, vilka kan anses vara viktiga verktyg för ledare 

i att skapa en delad mening för organisationens medlemmar. För att symbolen ska fungera som en myt, 

ritual eller rit av betydelse, måste de som är involverade plocka upp ett beteendemönster som ger 

mening och som är av betydelse (Alvesson, 1987). Symboler i en organisation erbjuder en 

kompletterande och viktig syn på den subjektiva vitaliteten inom organisationer (Dandridge et al., 1980). 

Flera har talat om symbolers betydelse vid meningsskapande inom en organisation och menar att de är 

fundamentala för processen för meningsskapande (Donnellon, 1986; Morgan, 2006). Att få insikt i den 
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symboliska meningsstrukturen i organisationer, då särskilt i ursprunget och manipulationen av dessa 

meningsstrukturer, ger förståelse för skapandet och bibehållandet av alternativa organisations-

verkligheter (Gioa et al, 1994).  

Symboler kan ha olika funktioner för deras användare och är ofta omedvetna utan någon bakomliggande 

tanke eller planering av organisationen (Dandridge, 1983). Inom en organisation, som inom en kultur, är 

myter ofta betrodda, eller ritualer utförda, utan att medlemmarna tänker på deras funktioner (Ibid). För 

att förstå eller kunna påverka en organisation är det därför hjälpsamt att förstå hur existerande symboler 

fungerar eller vad de kommunicerar (Ibid).  

Den här undersökningen syftar till att utforska hur symboler och företagskulturen används som styrmedel 

inom organisationer. Det vill säga, enligt definitionerna av ekonomistyrning ovan, hur symboler används 

för att säkerställa att de anställdas beteenden är i linje med organisationens övergripande mål och 

strategier. För just den här studien har symbolen rit valts ut för att få en bild av hur symboler används 

som styrmedel, och vad de kan ha för konkret funktion för detta. En organisations riter är intressanta att 

studera eftersom konceptet innefattar en stor variation av symboler. Riter och ceremonier kombinerar 

olika former av kulturella uttryck som språk, gester, ritualiserade beteenden, artefakter, andra symboler, 

och omgivningen för att förstärka en känsla av delad mening anpassad för sammanhanget (Trice & Beyer, 

1987). Det är vidare viktigt för ledare att förstå hur riter kan hjälpa till att bibehålla kulturella system och 

därmed hindra organisationens förmåga att anpassa sig (Ibid). 

1.3 Forskningsfråga 
Hur använder organisationer riter som styrmedel? 

2 Teori 

Flera har talat om symbolism inom organisationer och ämnet innefattar en stor variation av kategorier. 

Symboler kan variera i komplexitet, de kan vara skapade medvetet eller omedvetet. De kan vidare variera 

gällande till vilken grad de är delade och kan därmed uppfattas eller tolkas olika av olika individer. Med 

detta i åtanke bör man fråga sig vilket fokus man har när man närmar sig symboler inom organisationer 

(Pondy et al., 1983). Ett möjligt fokus är ett funktionsfokus som kommer från kulturmetaforen inom 

organisationsteori, där man undersöker vilken roll varje aspekt av kulturen spelar för att bibehålla 

kulturen (Ibid).  

Den här undersökningen har ett funktionsfokus av symboler då det som ska undersökas är vad riter kan 

ha för roll för ekonomistyrningen inom organisationer. För detta används Dandridges et al.:s modell 

(1980) då den behandlar symboler från ett funktionsperspektiv. För att få en djupare förståelse för just 

riter och rollen de spelar, kommer Dandridge et al.:s modell sedan att kombineras med Trice och Beyers 

indelning av riter och deras möjliga konsekvenser från 1984, då det är den mest använda inom teorin1. 

Teoridelen inleds med ett avsnitt om symbolism som förklarar begreppet samt Dandridges et al.:s 

indelning för symboler och dess funktioner. Sedan följer ett avsnitt om riter och ritualer. Ritualer beskrivs 

då dessa är nödvändiga för riters existens (Linstead & Ward, 2008), och vidare för att klargöra skillnaden 

mellan de två begreppen riter och ritualer. 

                                                             
1 bland annat i Clegg och Baileys International Encyclopedia of Organization Studies, och även av många andra såsom 

Alvesson (2002), Schein (1990) och Johnson, Scholes och Whittington (2008). 
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2.1 Symbolism 
Mycket av mänsklig förståelse sker genom användning av symboliska processer (Pfeffer, 1981, Eyoang 

1983). Människor deltar i verklighetsskapande genom att förstå och organisera verkligheten genom ett 

symbolperspektiv (Axley, 1984).  

Enligt Dandridge et al. (1980) är symbolism i organisationer de aspekter som organisationens medlemmar 

använder för att avslöja eller göra begripliga de omedvetna känslorna, bilderna och värderingarna som 

finns inbäddade i organisationen. Symbolerna underlättar även att kommunicera dessa mellan 

medlemmar (Eoyang, 1983). Symbolism uttrycker den underliggande karaktären, ideologin eller 

värdesystemet i en organisation (Pfeffer, 1981). De fenomen där detta blir synligt från är historier och 

myter, ceremonier och ritualiserade event, loggan, och i det dagliga emotionella och politiska livet i en 

organisation (Dandridge et al., 1980). Alla dessa faktorer rör och uttrycker de djupare lagren av mening 

som är inneboende i alla mänskliga former av organisation och i kulturen (Ibid). 

När man studerar samhällen eller kulturer inom antropologin analyserar man ofta användning av 

symboler för en begriplig bild av alla aspekter av systemet. Dandridge et al. (1980) menar att ett liknande 

närmande är lämpligt även för organisationer. Symboler kan ses som subjektiva element av en 

organisation och ger en annan referensram än mer traditionella forskningsämnen. Det krävs både en 

subjektiv och en objektiv referensram för en komplett modell av beteenden inom en organisation (Ibid).  

2.1.1 Symbolers funktion 
Enligt Dandridge et al. (1980) kan symboler kategoriseras in i tre typer; verbala symboler, 

handlingssymboler och materiella symboler. De menar vidare att symboler kan ha ett stort antal 

funktioner inom organisationer för att beskriva dem, kontrollera individer inom dem eller som ett 

hjälpmedel att skapa mening av organisationen, och bibehålla denna mening.  

Förståelse för dessa symboler och dess funktioner hjälper att förstå eller ändra organisationer (Dandridge 

et al., 1980). Funktionerna av symboler är även de indelade i tre kategorier: beskrivande, - för att 

presentera den direkta upplevelsen av en arbetssituation och dess associerade känsla, energikontroll - 

som beskriver hur medlemmar i organisationen är inspirerade eller tappar motivation genom inverkan 

från symbolen, och den sista funktionen är bibehållande av systemet och hur mönstret eller stabilitet i 

systemet rättfärdigas eller styrks av symboler (Ibid). Följande avsnitt beskriver dessa funktioner mer 

ingående. 

Beskrivande symboler 
Beskrivande symboler består av historier som ger insikt i eller beskriver en organisation. Dessa ger ofta 

svar på frågor som ”hur är den här organisationen?” eller ”hur är det att jobba här?”. Berättaren i det här 

fallet ger information till lyssnaren i en komplex form som hjälper lyssnaren att få en känsla av vilka 

värderingar som existerar inom organisationen. Dessa symboliska historier uppstår ofta för att ge en mer 

komplett eller övertygande bild av organisationen. (Dandridge et al., 1980) 

Energikontroll 
Symboler kan fungera på tre sätt när det gäller energikontroll. de kan för det första inspirera medlemmar, 

attrahera ny personal, eller avskräcka oönskade utomstående. Funktionen blir då att ändra en medlems 

känsla inför en organisation, och dess nivå av energi när det kommer till engagemang eller motstånd. Ett 

andra sätt är att symboler kan underlätta att återuppleva känslor. Till exempel en guldklocka eller en 

särskild ritual kan göra att en individ återupplever tidigare känslor för organisationen, vilka är associerade 

med symbolen. Ett tredje sätt för energikontroll är att symboler kan tillhandahålla accepterade sätt att 

ventilera känslor för individer, till exempel en personalfest eller en atletisk tävling mellan medlemmar i 

organisationen. Dessa tre energikontrollerande funktioner visar en intention bortom den objektiva 

presentationen för att inspirera, beskriva mer ingående eller för att underlätta ventilering av känslor. Det 

sistnämnda sättet kan även vara dysfunktionellt för organisationer när de går emot organisationens mål 
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och värderingar eller genom nedsättande historier. Organisationer kan även oavsiktligt bibehålla historier 

om hur tolerant eller ombesörjande organisationen är oavsett beteenden som existerar, vilket kan leda 

till lägre engagemang. (Dandridge et al., 1980) 

Bibehålla systemet 
Symboler kan ha en viktig funktion genom att skydda ett system, stabilisera det eller guida en 

strukturförändring. De kan användas för att klargöra relationen mellan roller eller för att bibehålla dessa 

relationer. Exempel på detta är hur mycket pengar var och en får spendera på sitt kontor och dess 

inredning, eller vem som sitter med vem i lunchrummet, vilket ger en symbolisk mening till dessa 

relationer. Firande event inom organisationer ger ofta möjlighet att genom historier eller priser ge vikt till 

värderingar eller övertygelser inom organisationen, och bordsplaceringar på middagar kan bidra till att 

föra samman avdelningar inom organisationen som annars har lite kontakt. Samma situation kan också 

ha ett symboliskt budskap vilka organisationen värderar högst. (Dandridge et al., 1980) 

Ett annat sätt som symboler fungerar som att bibehålla systemet på är övergångsriter, som beskrivs mer 

ingående i nästa avsnitt, där individer går från en social roll till en annan. Exempel på detta är 

introduktionsprogram, befordringar och procedurer för uppsägning. Till exempel blir procedurer vid en 

befordran en viktig symbol då den signalerar värderingar om organisationen och den nya roller för 

individen. Alla organisationer går igenom förändringar och i de mindre lyckosamma delarna i dessa cykler 

i organisationens liv kan historier eller ritualer stabilisera engagemang eller klimat då de först ger en 

förklaring eller firar bra tider, och sen bibehålls systemet genom minnen under svårare tider. (Ibid) 

Alla typer av symboler kan uppfylla var och en av de olika funktionerna, och ibland uppfyller de flera 

funktioner. Ett företags historia kan till exempel lära nya anställda om värderingar och ge en bas av 

information för medlemmar. Den kan också stabilisera och förstärka den existerande strukturen och 

värderingarna på det sättet. Den kan även vara inspirerande och på så sätt påverka den nyanställdas 

energi, eller vara del i en process där man skapar mening av organisationen, då den beskriver varför 

organisationen är som den är. I andra kontexter kan samma historia ha som funktion att attrahera nya 

anställda, eller som en ren beskrivning till utomstående för att ge en mer komplett bild av 

organisationen. Man kan därför inte separera symboler efter funktion. Olika sorters symboler kan likväl 

uppfylla en och samma funktion. (Donnellon et al., 1980) 

Dandridge et al.:s kategorisering av symbolers funktioner ovan kommer i den här undersökningen 

användas för att analysera riter inom en organisation och vad de har för eventuell roll för 

ekonomistyrningen. 

2.2 Riter och ritualer 
Inom organisationsteori skiljer man ofta på symbolerna riter och ritualer. Ritualer är upprepade 

beteenden som är tagna för givna och som kan ha både positiva och negativa effekter på organisationen, 

och de fungerar ofta som tysta regler för hur det dagliga arbetet ska utföras. När ritualer är 

sammankopplade med djupt rotade organisatoriska övertygelser och värderingar kan de säkerställa 

rutinmässiga beteenden som har en positiv effekt på organisationen. (Linstead & Ward, 2008) 

Riter, vilka är mer ceremoniella och explicita i event såsom firande, förstärker och formaliserar dessa 

sammankopplingar mellan övertygelser och beteenden inom en organisation, och är ett verktyg för att 

integrera organisationskulturen. Riter är beroende av ritualer för deras existens (Ibid). För att klargöra 

skillnaden mellan de två följer nedan en definition av först symbolen ritual följt av symbolen rit. 

2.2.1 Ritualer 
Ritualer kan definieras som beteendemönster som är stiliserade, formaliserade och repeterade inom 

organisationer (Pondy et al., 1983) De kan ses som grundläggande mönster och vanemässiga 

uppsättningar av tysta regler som guidar de dagliga interaktionerna på arbetsplatsen. De är ofta tagna för 
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givna och kan ha både positiva och negativa effekter på organisationen (Linstead & Ward, 2008). De 

positiva effekterna syns tydligast när de är sammankopplade med djupt hållna övertygelser och 

värderingar, och i dessa fall kan de säkerställa rutinmässiga beteenden som är förmånliga för 

organisationen och dess kunder (Ibid).  

Ritualer tenderar att bli tagna för givna då de är en integrerande del av sociala roller och arbeten, och hur 

de blir utförda (Linstead & Ward, 2008). Ritualer misstas ofta för event med religiös betydelse, men det 

finns också flera ritualer i en organisations vardag som är av stor betydelse och har mening för 

organisationens medlemmar (Pondy et al., 1983). En ritual i en organisation är alltså en relativt osynlig 

vardaglig vana som är accepterad som det sätt arbetsuppgifter och interaktion ska utföras på inom 

organisationens kultur (Linstead & Ward, 2008). Olika delar inom organisationen har olika ritualer på 

grund av skillnader i vad de gör. En beslutsfattningsritual kan till exempel vara viktig för ledningen, men 

inte så viktig för de som har en operativ roll (Ibid). 

Ritualer guidar och vägleder beteendet inom organisationer och kan ses som en typ av dramatisering av 

värderingarna organisationen har (Deal & Kennedy, 1982). Då de upprepas, är rutinmässiga och ofta 

dagliga, blir ritualer en typ av ”sunt förnuft” kring hur det sociala livet och arbetsuppgifterna ska bli 

utförda och därför inte synliga för de som utför dem (Linstead & Ward, 2008). Eftersom de är tagna för 

givna, kan de bli en viktig del av individers och gruppers arbetsidentiteter och bli en resurs för motstånd 

till förändring. Vanliga kognitiva och beteendemässiga meningsskapande processer definierar implicit, för 

medlemmar i en organisation vad som vanligtvis blir gjort, men betydelsen av en ritual är även moralisk 

och symbolisk, då den representerar en gemensam kultur och dess värdesystem och indikerar kollektiva 

förväntningar av vad som borde bli gjort (Ibid). 

Formella ritualer lärs ut till nya organisationsmedlemmar så de kan förstå hur arbetet blir gjort och kan 

passa in i organisationen effektivt. Informella ritualer är de som plockas upp gradvis då de blir mer 

bekanta med jobbet och kollegorna, och möter olika utmaningar (Linstead & Ward, 2008). Ritualer följs 

oftast utan reflektion, men ändå ofta med passionerad hängivenhet, även om det kan tyckas finnas lite 

rationell motivering för dem. Nya program eller processer som står i konflikt med ritualer i en 

organisation möter ofta starkt motstånd när de implementeras, detta för att en ritual förser 

medlemmarna i en organisation med en grund för hur arbetet hanteras och processer utanför 

accepterade ritualer ses som främmande (Ibid). 

Ritualer kan även användas för att stå emot dominanta kulturer. Inom organisationer kan avdelningar 

utveckla subkulturer (Iveroth & Hallencreutz, 2016) som betonar deras egen identitet, vilken kan vara 

stöttande eller i motstånd till organisationskulturen. Dessa subkulturer förstärks av rituella beteenden 

som betonar att de särskiljer sig, och kan vara en stark opposition till strategiska eller operationella 

förändringar som kan ha effekt på subkulturens medlemmars uppfattning av vem de är (Linstead & Ward, 

2008). 

2.2.2 Riter 
Riter inom organisationer kan hjälpa till att betona, formalisera och styrka en organisations tro och 

värderingar, och vidare integrera kulturen mellan alla medlemmar (Linstead & Ward, 2008). När man 

utför den kulturella formen rit, använder man ofta andra kulturella former (symboler), såsom ett särskilt 

språk, ritualiserade beteenden, artefakter, omgivning och andra symboler för att förhöja intrycket av 

delad förståelse som är lämpligt för tillfället. Riter är greppbara, tillgängliga och synliga och det är därför 

av intresse att studera dessa för att kunna få en bild av kulturen inom en organisation. Ledare använder 

ofta kulturella riter utan att tänka på det till fullo, och medlemmarna i en organisation använder dessa för 

att tolka vad ledningen tror på, värderar och finner acceptabelt (Ibid).  

Trice och Beyer (1984) menar att olika riter kan ha sociala konsekvenser som kan vara både expressiva 

och praktiska, och de kan vara medvetna eller dolda. Om man inte tar hänsyn till de expressiva 

konsekvenserna, kan både de valda aktiviteterna och hur man utför dem föra med sig kulturella budskap 
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som inte är i linje med den önskade kulturen (Trice & Beyer, 1987). Ledare måste bli lyhörda för de 

tänkbara expressiva konsekvenserna av deras aktiviteter, och de måste modifiera dessa aktiviteter för att 

eliminera inkonsekventa kulturella element. Detta är det enda sättet de kan säkerställa att ett starkt 

kulturellt budskap skickas runt om vad organisationen står för (Ibid). Ledare som förstår tvetydigheten i 

vad de gör kan bättre göra sina handlingar mer effektiva i både ett praktiskt och i ett kulturellt perspektiv 

(Ibid).  

Eftersom de kommunicerar och affirmerar delade förståelser som är tagna för givna i en organisations 

kultur, utgör riter en ingång för att hantera och ändra ett företags kultur. På den mest grundläggande 

nivån måste ledare lära sig att förstå inte endast de praktiska konsekvenserna av riter, men även de 

möjliga medvetna och dolda expressiva konsekvenserna (Trice & Beyer, 1987). De måste förstå om de 

valda aktiviteterna stärker eller försvagar de existerande kulturella värderingarna och övertygelserna. 

Ibland kan de expressiva konsekvenserna av riter vara av större betydelse än de praktiska. I 

implementeringen av en ny strategi kan träningsprogram till exempel ha den praktiska konsekvensen 

genom att ge de anställda ny kunskap, och den expressiva konsekvensen att minska ångesten och 

osäkerheten inför en förändring (Ibid). 

Utöver att konsolidera olika kulturella former har riter även andra distinkta karakteristika. De involverar 

(1) relativt komplicerade och planerade mängder av aktiviteter som (2) genomförs med hjälp av ett 

socialt samspel, (3) oftast till nytta för en publik, med (4) flera sociala konsekvenser (Trice & Beyer, 1984). 

Trice och Beyer (1984) har delat in riter i sex olika typer: övergångsriter, nedgraderingsriter, 

förstärkningsriter, förnyelseriter, riter för konfliktreducering och integrationsriter (tabell 1). Dessa typer 

och deras möjliga medvetna konsekvenser såväl som dolda expressiva konsekvenser förklaras mer 

utförligt nedan. 

 

Typ av rit Exempel Medvetna sociala 

konsekvenser 
Exempel på möjliga dolda, expressiva konsekvenser 

Övergångsriter Värvning in i armén Markera förändring i individens 

sociala roll 
Minimera förändringar i sättet individer uttrycker 

sina sociala roller 

Stabilisera sociala relationer 

Nedgraderingsriter Avskedning och ersättandet 

av en toppdirektör 
Upplösning av individens sociala 

identitet 
Offentliggöra existensen av problem och diskuterar 

detaljerna kring dessa 

Försvara gruppens gränser genom att omdefiniera 

vem som tillhör och inte tillhör gruppen 

Bekräfta sociala betydelsen samt involverade rollens 

värde 

Förstärkningsriter Månadens anställd Stärker individen i sin 

existerande sociala roll 
Sprida goda nyheter kring organisationen 

Offentligt erkänna individs bedrifter samt motivera 

andra till liknande insatser 

Förmå organisationer att ta åt sig ära för individers 

bedrifter 

Betona sociala värdet av prestationer i sociala roller 

Förnyelseriter Team building Stärker existerande sociala Försäkra medlemmar att åtgärder vidtas i händelse 
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strukturer samt förbättrar deras 

funktion 
av problem 

Dölja problemens sanna natur 

Undvika erkännandet av problemen 

Fokusera på ett problem i syfte att ta bort fokus från 

andra problem 

Legitimera samt förstärka existerande makt- och 

auktoritetssystem  

Riter för konfliktreducering Kollektiv förhandling Reducerar konflikter och 

aggressioner 
Avleda uppmärksamheten från att lösning av 

problem 

Förminska en konflikt och dess våldsamma effekter 

Integrationsriter Organisationens julfest Ökar integrationen och 

återupplivar delade känslor 
Tillåta ventilering av känslor samt tillfällig uppluckring 

av diverse normer 

Styrka samt bekräfta rättfärdigandet av traditionella 

normer 

Tabell 1. Olika sorters riter inom organisationer, anpassad från Trice och Beyer (1984) 

Övergångsriter 
Övergångsriter används för att markera en förändring i en social roll för en person. Övergångsriter kan 

vidare delas in i tre underkategorier vilka är transitionsriter, separationsriter och införlivningsriter. Ett 

samtida exempel på övergångsriter är till exempel den träning och de beteenden som används när nya 

soldater tar värvning i armén. De riter som används har för avsikt att underlätta övergången från att vara 

en civil till att få den sociala rollen soldat, vilken är det medvetna syftet med övergångsriter. 

Nedgraderingsriter 
Även nedgraderingsriter kan delas in i underkategorier, eller mer exakt olika steg. När en individ står inför 

att graderas i en riktning vilken uppfattas som nedåt, börjar det ofta med att andra medlemmar i 

organisationen fokuserar på nedgraderingen av individen genom att associera problem och 

misslyckanden med individen offentligt. En viktig del av detta första steg är symbolen språk. I nästa steg 

blir individen misstrodd genom vad som kan uppfattas som objektiva rapporter eller analyser, ofta genom 

någon utanför organisationen. I det tredje och sista steget blir individen formellt förflyttad från sin 

position. Det medvetna syftet med nedgraderingsriter är att upplösa en individs sociala identitet och den 

makt som är associerad med denna. Nedgraderingsriter är relativt sällsynta och verkar vara nödvändiga 

framför allt när någon med relativt hög status nedgraderas. 

Förstärkningssriter 
Förstärkningsriter utförs för att förstärka en social roll som en individ redan besitter, och kan sägas stå i 

motsats till nedgraderingsriter. Förstärkningsriter har som konsekvens att de sprider goda budskap om 

organisationen och förser medlemmarna med publika erkännande om individuella prestationer från vilka 

alla kan dra nytta. En annan konsekvens av dessa är att de kan motivera medlemmarna inom 

organisationen att prestera bättre. Förstärkningsriter är inte helt i motsats till nedgraderingsriter, då de 

inte förändrar den sociala statusen för en individ. Förstärkningsriter är vanligt förekommande och 

används ofta för individer på alla nivåer inom organisationer. Alla tre riter beskrivna ovan tenderar att 

främst ha konsekvenser för individer inom organisationer, medan de tre följande oftast har konsekvenser 

på grupp- eller organisationsnivå. 
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Förnyelseriter 
Förnyelseriter består av ett varierat utbud av genomarbetade aktiviteter för att stärka existerande sociala 

strukturer och därmed förbättra hur de fungerar. Dessa kan inkludera aktiviteter såsom organizational 

development (OD), team building, aktiviteter för utvärdering av feedback, kvalitetscirklar och mycket 

annat. Möjliga konsekvenser av förnyelseriter inkluderar att försäkra att medlemmarna känner att något 

blir gjort angående existerande problem, och att dra uppmärksamhet från vissa problem genom att 

belysa andra. Förnyelseriter kan också legitimera och förstärka existerande system av makt och auktoritet 

som står som basis för de sociala arrangemangen som modifieras. 

Riter för konfliktreducering 
Det finns två typer av beteende som är framträdande riter för konfliktreducering inom organisationer, 

kollektiv förhandling (som mellan fackorganisationer och ledningen) och medling. En annan vanligt 

förekommande konfliktreduceringsrit är att skapa en kommitté eller arbetsgrupp och hålla möten. En 

sannolik konsekvens av dessa riter står i likhet med deras starka symboliska värde, att ta fokus från 

problemet som startade konflikten. De kan även kategorisera konflikten så den inte är övergripande 

märkbar genom hela organisationen, samt återställa balansen i de sociala relationer som blivit störda av 

konflikten.  

Integrationsriter 
Den mest framstående konsekvensen av integrationsriter är att de kan öka interaktionen mellan 

eventuella subsystem inom en organisation genom gemensamt deltagande i riten och på så sätt 

återuppliva delade känslor som binder samman individer med det större systemet. Dessa riter är därför 

väldigt inkluderande och publika. De kan ofta återfinnas i stora, relativt komplicerade organisationer 

inom vilka starkt differentierade subsystem ofta återfinns. Vilka som deltar i dessa riter är viktigt, då 

endast deltagande från olika subsystem gör att riten får den önskade integrerade effekten. Exempel på 

sådana riter inom organisationer är till exempel gemensamma personalfester och årsstämmor. Andra 

funktioner för integrationsriter är att de ger ett tillfälle för medlemmar inom en organisation att uttrycka 

känslor, inklusive känslor av konflikt, som inte är passande i andra situationer, de erbjuder därmed en 

paus från de strikta koder för beteenden som annars bör följas.  

2.3 Teoretisk sammanfattning 
För att få en djupare förståelse för riter och besvara forskningsfrågan “Hur använder organisationer riter 

som styrmedel?”, kommer den här undersökningen kombinera Trice och Beyers kategorisering samt 

sociala konsekvenser av riter med Dandridge et al.:s olika funktioner för symboler som teoretiskt ramverk 

för analysen.  
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3 Metod 
I detta avsnitt presenteras studiens forskningsdesign, empiriska källor, process och analys, och 

avslutningsvis studiens reliabilitet och validitet. 

3.1 Forskningsdesign 
Syftet med studien är att utforska hur riter används som styrmedel inom organisationer. Då detta är ett 

relativt outforskat område ämnar studien att, med hjälp av en djupgående enfallstudie, finna empiriskt 

material för att visa på hur detta utförs.  

Då målet är att få en djupare förståelse för sammanhanget bedöms semistrukturerade intervjuer, det vill 

säga intervjuer där både strukturerade och öppna frågor kombineras, mest lämpade då dessa tillgodoser 

syftet att samtalet mellan intervjuaren och respondenten ska flyta på mer naturligt. Avsikten är även att 

gå in mer djupgående på organisationens riter och symboler, och sannolikheten att man får mer utförliga 

svar är större med kvalitativa intervjuer än med exempelvis enkätundersökningar eftersom intervjuaren 

ges möjlighet att ställa följdfrågor (Yin, 2009; Saunders et al., 2012).  

Vissa intervjuer utfördes via telefon då respondenten inte hade möjlighet att ses personligen under 

perioden för undersökningen. Det finns olika risker med denna metod. Vid intervjuer finns risken att 

interaktionen mellan den som intervjuar och respondenten omedvetet kan påverka datainsamlingen 

exempelvis då frågornas utformning, tonläge och kroppsspråk kan påverka sättet respondenten svarar på 

frågorna (Saunders et al., 2012). Vidare finns risker med just telefonintervjuer då det är svårare att 

etablera en personlig kontakt samt att man går miste om icke-verbal kommunikation (Ibid). 

3.2 Empiriska källor 
Tre typer av empiriska källor har använts i uppsatsen; intervjuer, observationer och publika dokument. 

Studiens huvudsakliga empiriska källa består av sex intervjuer som var mellan 40 och 60 minuter långa. I 

fyra fall skedde telefonintervjuer (tabell 2). I de två övriga fallen skedde personliga intervjuer på 

företagets huvudkontor i centrala Stockholm. Samtliga intervjuer spelades in och resulterade i 94 sidor 

transkriberat material.  

För att välja ut lämpliga respondenter sattes det upp tre kriterier; respondenterna skulle 1) vara anställda 

inom samma organisation, 2) ha olika roller inom organisationen, samt 3) ha olika anställningstider. Dessa 

kriterier är ämnade att ge ett bredare perspektiv på riterna inom samma organisation och till vilken grad 

respondenterna har en delad uppfattning om organisationsverkligheten genom hela organisationen. 

Respondenten som kontaktades först var HR-chef på företaget. Hen hänvisade till ytterligare fem 

personer inom företaget som intervjuades. De övriga deltagarna var en VD för ett dotterbolag, en 

investeringsanalytiker, en konsult som säljer tjänster för företaget, en affärsjurist och slutligen en 

affärsutvecklare.  
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Roll i företaget Tid som anställd Typ av intervju Längd (min, ca) 

VD 5 år Telefonintervju 60 

Investeringsanalytiker 3 månader Telefonintervju 40 

Konsult 2 år Telefonintervju 60 

HR-chef 3 år Personlig intervju 40 

Affärsjurist 1,5 år Personlig intervju 45 

Affärsutvecklare 5 år Telefonintervju 55 

Tabell 2. Respondenterna. 

Samtliga intervjuer delades in i fyra frågekluster (tabell 3). Det första började med enklare frågor om 

respondentens bakgrund och roll i företaget. Dessa frågor var ämnade att etablera en öppning för 

intervjun samt en förståelse för inom vilken del och nivå av organisationen som respondenten arbetar. 

Det andra frågeklustret inkluderade frågor angående respondentens syn på företagets kultur, värderingar 

och strategier för att kunna bedöma samband och funktioner för ekonomistyrningen. Nästa kluster 

handlade om riter och formella händelser. Det fjärde och sista klustret handlade om funktionen, 

konsekvenserna och känslan av riterna som respondenterna nämnde i föregående kluster. De två 

sistnämnda frågeklustren ämnade att kunna operationalisera de teoretiska ramverk av Trice och Beyer 

samt Dandridge et al. som används för undersökningen. 

 

Typ av frågekluster Exempel på frågor 

Respondentens bakgrund och roll Vad är din roll på företaget? 

Hur länge har du arbetat här? 

Företagets kultur och strategier Finns det uttalade strategier som du känner till? 

Vad står för och är företaget enligt dig? Varför/hur har du fått den 

uppfattningen? 

Riter och formella händelser Finns det specifika sätt att göra saker på som du tror är unikt för 

just det här företaget? 

Finns det specifika sätt att fira på som är 

återkommande/tradition? Vilka deltar i dessa? 

Fanns det sätt att komma in i någon gemenskap, introduktion, 

eller liknande? 

Funktion, konsekvenserna, känslan av riterna  Finns det någon tydlig funktion för den här händelsen? 

Hjälper den dig att få en bild/känsla av företaget? 

Tabell 3. Frågekluster och exempelfrågor. 
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Övriga empiriska källorna som använts är två timmar av observationer i företagets huvudkontor i 

Stockholm samt publika dokument som bestod av fem tidningsartiklar på sammanlagt 13 sidor och 

företagets två senaste årsredovisningar på sammanlagt 136 sidor (tabell 4). De exakta referenserna till de 

här källorna kan ej anges eftersom det undersökta företaget bett om anonymitet och källorna kan anses 

som möjliga att undanröja företagets namn och respondenternas identitet.  

 

Typ av källa Antal Mängd 

Observationer 1 2 timmar 

Årsredovisningar 2 136 sidor 

Tidningsartiklar 5 13 sidor 

Tabell 4. Övriga empiriska källor. 

Genom att gå igenom två årsredovisningar har information om organisationen samt dess strategier och 

mål samlats. Denna information kunde senare jämföras med det som framkom av intervjuerna för att 

finna samband och diskrepanser. Från tidningsartiklarna framkom ytterligare information om 

organisationen och dess värderingar och mål. Observationerna har bland annat resulterat i insikt om hur 

organisationen använder sig av symbolism i vardagen. Ett exempel på detta är inspirerande citat på 

väggarna som även återkom i årsredovisningarna samt nämndes av vissa av respondenterna. 

Observationerna och årsredovisningarna styrkte därmed en del av den empiri som inhämtats genom 

intervjuer. 

3.3 Process och analys 
Forskningsprocessen pågick mellan oktober 2016 och januari 2017. Efter diskussioner om val av ämnet 

som skulle undersökas skedde en litteraturgenomgång och sedan utformades en problemformulering 

som senare har reviderats och justerats under processens gång. Data samlades in i syfte att analyseras 

med hjälp av Trice och Beyers (1984) sex typer av riter (övergångsriter, nedgraderingsriter, 

förstärkningsriter, förnyelseriter, riter för konfliktreducering och integrationsriter) och deras 

konsekvenser och även Dandridges (1980) olika funktioner av symboler (beskrivande, 

energikontrollerande och bibehålla systemet).  

Datainsamling påbörjades efter identifiering och etablerad kontakt med ett passande fall för studien som 

skulle kunna studeras och kopplas till teorin. Företaget kontaktades samtidigt som deras årsredovisningar 

och artiklar studerades.  

Kriterier sattes upp för respondenterna (se avsnitt 3.2). Efter att ha fått kontakt med de sex 

respondenterna intervjuades de antingen per telefon eller personligen i mitten av december. Frågor 

kopplade till frågeklustrena ställdes vid intervjuerna som tog mellan 40 och 60 minuter vardera.  

Kort därefter transkriberades samtliga intervjuer vilka sedan analyserades med öppen kodning. I första 

fasen av analysen användes öppen kodning med förhoppningen om att kunna vara mer öppen för nya 

upptäckter, och inte riskera ett alltför stort fokus på Trice och Beyers (1984) kategorisering av riter. 

Uttalanden som kunde kopplas till forskningsfrågan markerades och kodades. Sedan lästes koderna och 

delades in i kategorier efter återkommande aktiviteter (exempelvis after work, julfest och årsstämma).  

Dessa kategorier analyserades och jämfördes först med Trice och Beyers riter, sedan deras konsekvenser 

och slutligen med Dandridges funktioner för att se om de samstämde eller om det fanns skäl att 

modifiera analysmodellen. Då syftet med undersökningen är att utforska hur riter kan användas som 
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styrmedel gjordes även en analys av respondenternas svar angående kultur, mål och strategier som 

jämfördes med data som inhämtats från årsredovisningarna. 

3.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär att studien måste vara trovärdig och sakna uppenbara mätfel (Saunders et al., 2012). 

För att säkerställa studiens trovärdighet och därmed reliabilitet erbjöds informanterna möjligheten att 

vara anonyma i förhoppningen att de skulle känna sig trygga med att ge uppriktiga och utförliga svar utan 

konsekvenser även på mer känsliga frågor rörande exempelvis nedgraderingsriter och 

konfliktreduceringsriter. Den valda metoden med intervjuer skulle eventuellt kunna tänkas ersättas 

alternativt kompletteras med längre observationer av riterna för att få en bättre inblick i hur de utförs. 

Observationer skulle möjligen även kunna bidra till identifiering av ytterligare symboler och detaljer som 

inte är expressiva hos respondenterna, då de verkar inom organisationen och eventuellt ej reflekterar 

över dessa. Denna metod skulle dock kräva en tidsperiod som ligger utanför ramen för den här 

undersökningen då riterna är utspridda över hela året. Då syftet med undersökningen är att utforska hur 

riter används som styrmedel, och inte att ge en fullständig beskrivning eller kategorisering, ansågs 

intervjuer vara en tillräcklig metod för datainsamling.  

För att inom ramen för undersökningen i intervjuerna få så djupgående information om företagets kultur 

som möjligt så är intervjufrågorna relaterade till detta delvis baserade på Deal och Kennedys (1982) 

rekommendationer för hur man formulerar frågor vid intervjuer av personer på ett företag för att få en 

diagnostisk profil på kulturen inom organisationen. Datan har vidare enligt deras metod kompletterats 

med publika dokument såsom årsredovisningar och artiklar samt en observation av de fysiska 

omgivningarna på företaget, vilket ger förutsättningar att få så tydlig bild och förståelse för en 

organisationskultur som möjligt under en begränsad tidsperiod.  För att minska risken för feltolkningar 

och bortfall av viktig information har samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats. 

Validitet innebär att man mäter det man avser att mäta och att resultaten är generaliserbara (Saunders 

et al., 2012). Efter en omfattande litteratursökning var Trice och Beyers modell från 1984 den enda 

kategoriseringen av olika riter som hittades. Som tidigare har nämnts är modellen väletablerad då den 

har använts av bland andra Linstead och Ward, (2008) i International Encyclopedia of Organizational 

Studies, Schein (1990), Alvesson (2002), samt Johnson, Scholes och Whittington (2008). Därav har det 

säkerställts att den mest lämpade teoretiska modellen används för studien. 

Då fallstudien är av kvalitativ karaktär är inte urvalet representativt för en hel population och därför kan 

man inte heller generalisera svaren till en hel population. Att resultaten av datainsamlingen inte kan 

statistiskt generaliseras är därför kritik som kan riktas mot studien. Detta är dock missvisande då det finns 

andra typer av generalisering än den statistiska. Yin (2009) och Lee och Baskerville (2003) förklarar 

exempelvis att fallstudier ofta inte har fokus på att resultaten ska vara statistiskt generaliserbara, utan 

snarare att kunna generalisera från empiri till teori. Denna typ av generalisering kallas analytisk 

generalisering, eller ET-generalisering (Yin, 2009; Lee & Baskerville, 2003). Studien syftar alltså inte till att 

göra en statistisk generalisering, utan att istället med empirin från intervjuerna göra en kvalitativ 

generalisering till teoretiska ramverk som Trice och Beyer och Dandridge et al. har forskat fram. 
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4 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen vilket analyseras utefter Trice och Beyers 

indelning av riter med identifierade konsekvenser i kombination med Dandridges indelning av möjliga 

funktioner för symboler. För att hitta samband med ekonomistyrningen presenteras i början av avsnittet 

även en fallstudiebakgrund som inkluderar en sammanställning av den undersökta organisationens mål 

och strategier, samt respondenternas svar på hur de uppfattar dessa. 

4.1  Fallstudiebakgrund 
Den undersökta organisationen består i dagsläget av elva olika bolag inom olika sektorer, som ligger 

under samma moderbolag. Deras huvudsakliga idé är att utveckla innovativa tillväxtbolag. Varje enskilt 

bolag har en egen organisation i form av ledning, styrelse och operativ personal. Högsta ledningen 

arbetar dock systematiskt med mål, riktlinjer och uppföljning för varje bolag och är drivande i 

strategiarbetet samt ser till att varje bolags ledning har rätt kompetens och resurser för att nå uppsatta 

mål.  

Bolaget tillämpar olika strategier för att skapa värde och tillväxt. En strategi är att grunda och utveckla 

företag baserat på ledande forskning, samt utveckla processer för att skapa kommersiellt gångbara bolag. 

En andra strategi är en förvärvsstrategi med mål att implementera och kombinera bolagets teknologi 

med det förvärvade företagets befintliga produktion och distributionskanaler. Bolaget arbetar aktivt med 

att identifiera möjligheter till expansion genom passande förvärv. En tredje strategi som tillämpas är att 

identifiera möjligheter till konsolidering med marknadsledande företag inom snabbt växande 

nischmarknader. Förvärv och expansion på nya marknader passar in på bolagets långsiktiga mål och här 

ser de möjligheter till att till fullo utnyttja den kompetens som bolaget ackumulerat. 

Bolaget har även en väldefinierad modell för kommersialisering, vilken bland annat bygger på tidig 

kundinvolvering tillsammans med komplementära team av lednings- och styrelsefunktioner med rätt 

kompetens och handlingsförmåga. Detta har som mål att säkerställa att bolaget är snabbrörligt och kan 

anpassa sig efter rådande omständigheter.  

Förutom tidig kundinvolvering lägger bolaget vikt vid iterativa processer i produktutvecklingen för att 

kunna utveckla och anpassa produkter till det faktiska behovet på marknaden. Ett grundläggande 

antagande inom bolaget är att grundidén till en produkt nästan aldrig är den samma som den slutglitliga 

produkten, och att innovationsprocesser sällan är linjära, och därför är en bred kunskapsbas del av 

strategin.  

Modellen för kommersialisering består därför av fem väl definierade faser med tydliga riktlinjer för 

handling i varje fas, för att säkerställa flexibilitet, förmåga att förändras och att anpassas till kundernas 

behov och till marknaden. 

4.2 Företagskultur, mål och strategier 
Första klustret av frågor rörde kultur, värderingar och strategier inom organisationen och hur 

respondenten uppfattar dessa. Flertalet av de intervjuade är överens om att en utmärkande del i 

företagets kultur är det fria arbetet och att så länge du levererar resultat finns det inga krav på 

arbetstider eller närvaro, de anställda arbetar de tider de själva anser passande. Man vill tillåta kreativitet 

och nya idéer. Det är även framträdande i intervjuerna att man inte vill fastna i ett visst tankesätt utan 

hela tiden vara flexibel och föränderlig med kundernas behov i åtanke.  

VD:n berättar:  

[I]nte heller egentligen att du behöver vara på kontoret, utan... folk... vad ska man säga. 

[organisations]-andan är lite grann att du, du som kommer in som portfölj-VD du har förväntningar på 

dig att bolaget ska bli bra, att det ska växa och, och bli värdefullt, men om du gör det mellan 8.00 och 
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18.00 på kontoret eller om du gör det... sitter hemma, eller du reser eller vad du gör. Allt, allting är upp 

till dig själv liksom. 

Juristen fortsätter:  

Ja men det kommuniceras via allt vi gör. Inte minst i arbetsuppgifterna och i tempo och sättet vi tar oss 

an uppgifter. Och, det premieras också med... jag skulle säga att man pratar väl kanske mer om nya 

affärer än om kundnöjdhet på befintliga affärer. Det är väl det som är tydligt, och det är inget fel i det, 

liksom. Men, det är centrala som vi diskuterar, hur de har fått in den nya affären, inte "den gamla 

affären var... den kunden var si eller så nöjd" [...] Det är nog därför det går bra också, för att man är det. 

Det finns inget egenvärde i att göra som man alltid har gjort. Folk är extremt positiva till idéer tills man 

har testat. Fail fast är ett slags ledord. 

En annan del i det fria arbetssättet beskrivs i den fria klädkoden på företaget. Juristen nämner bland 

annat att hens chef går omkring på kontoret i ledig klädsel och med en keps bak och fram. Hen uppfattar 

att detta bidrar till att de anställda känner att de kan vara sig själva och att det är lättare att ta kontakt 

och lära känna sina kollegor. 

Ytterligare en återkommande faktor kring företagets värderingar och strategier som framkom i 

intervjuerna är att anställa unga människor, även i ledande positioner och ofta direkt från universitetet. 

Återkommande ord i respondenternas svar angående vem som arbetar på företaget var unga, drivna och 

entreprenörer, eller att det finns en entreprenöriell anda. Målsättningen med detta beskrivs som att man 

inte ska vara fast i några rutiner från att ha arbetat i andra verksamheter.  

HR-chefen:  

[M]en i [organisationen] så har vi hela tiden haft en tanke om att man behöver alla typer av 

kompetenser och åldrar så tillsätter vi till exempel en affärsutvecklare som på sikt ska ta över VD-rollen 

då har vi ju alltid en senior advisory, vi har ju [grundarna] som också finns med som stöd och ser till att 

den här personen kan springa men springer [hen] åt fel håll då kan man korrigera och se till att man 

byter riktning till exempel då. 

En respondent hade uppfattningen att det övergripande målet var att bygga en stark företagsgrupp 

baserat på innovativa bolag där ingenting är omöjligt, vilket hen menar andas mycket i korridorerna. Hen 

menar även att mycket av arbetet går ut på att komma på nya idéer, eller fundera på hur man kan bygga 

starka bolag kring andras idéer som blir presenterade för dem.  

Samtliga respondenter var överens om att det råder en försiktighet i att kommunicera ut värderingar och 

strategier då man inte vill hämma flexibiliteten hos de anställda, flertalet av de bolag som startas av 

organisationen tjänar i slutändan pengar på något annat än vad som ursprungligen var tanken. 

VD:n förklarar:  

Överlag så är man ganska så försiktig med att, att eftersom jag tror... det är att vi sitter i en ganska 

föränderlig organisation och en föränderlig grupp där en av de stora, vad ska man säga, kärnvärdena är 

att liksom, att vara flexibel, så är de nog lite försiktiga med det att kommunicera ut att det här är, just 

detta är vårt mål, eftersom det kan visa sig om två månader att nee, det målet var inte rätt, utan, vi 

måste gå någon annanstans [...]  det handlar om att eeh alltid, att alltid titta på vad som är bäst för, för 

bolaget och liksom vilken väg man ska gå och, och inte acceptera bara att "Aah men, nu har vi valt 

denna strategi, nu, nu tittar vi inte på någonting annat", utan kommer det en väg som är betydligt 

bättre så måste man vara beredd att vara lite flexibel och tänka bort den ursprungliga idén. 

Affärsutvecklaren ser det som ett direkt problem att presentera vissa av företagets strategier med 

modeller för de anställda eftersom det skulle hämma friheten och flexibiliteten:  

[D]et kommer väl naturligt men det är inte så att vi dagligen tänker nu ska använda [modellen] utan 

den bara kommer i takt med, som jag sa från början, som [F1], vi liksom, hela tiden måste man vara 
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öppen för omvärlden och man vet aldrig riktigt var man slutar, det är ju det är ju [modellen] som man 

beskriver den, men det är också så att vi tänker oss den som en modell, och det är nog lite, ehm, det blir 

nog lite konstigt om man skulle tänka sig den som en modell för att då, då tror jag inte det blir 

[modellen] längre om man tänker att man ska göra det, det är nog bara att man har lite jävlar anamma 

och att man vill lyckas och att det finns ingen skriven regel om hur man gör, och det är själva kärnan i 

det, och det är väl så alla [företagets] bolag funkar, men det är inte så att vi liksom pratar om det som 

så att nu ska vi, nu ska vi vara på det sättet utan det bara blir så. 

Respondenterna menade att faktorerna för deras syn på företagets kultur, värderingar och strategier 

delvis kom från presentationer och historier under organisationens riter (se nästa avsnitt) och delvis 

sprids genom inredning och underlättad kommunikation med anledning av lokalernas utformning.  

Investeringsanalytikern berättar om företagets lokaler:  

Och sen så är företaget också bra byggt med öppna kontaktytor på företaget, ingen har i stort sett sitt 

eget kontor utan alla sitter i öppna kontorslandskap, ganska många större rum där många sitter och 

jobbar, vilket gör att man ser många människor, det är många kontakter där, och det leder också till en 

bättre stämning och, så att de förutsättningarna är bra[.] 

Affärsutvecklaren nämner citaten:  

[D]et finns ju lite roliga utdrag här och där, lite fraser och citat på väggarna här och där[.] 

Under observationerna av huvudkontoret observerades citaten som affärsutvecklaren och andra 

respondenter nämner på flera väggar. Deras syfte berättar respondenterna, är att inspirera och bidra till 

deras uppfattning om företagets mål och syften. Som exempel har en av lokalens väggar ett känt citat av 

legendariske boxaren Muhammad Ali som lyder: 

Impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in the world they've 

been given than to explore the power they have to change it. Impossible is not a fact. It's an opinion. 

Impossible is not a declaration. It's a dare. Impossible is potential. Impossible is temporary. Impossible is 

nothing.  

Generellt sett uppfattar respondenterna företagskulturen som stark, men två av respondenterna som har 

arbetat där lite längre än flera andra uppfattar en förändring och försvagning av kulturen. Som exempel, 

konsulten har arbetat där i två år och anser att:  

[F]örut var det ett väldigt litet bolag och då tror jag att det funkade bra att man pratade i fikarummet 

eller så, men nu har vi växt ganska mycket den senaste tiden och då har jag t ex, som inte är där 

speciellt ofta, märker ju väldigt tydligt att jag inte känner så många när jag kommer dit och att man inte 

introduceras alls. Och det tror jag är fler som upplever att det blir problem. 

VD:n som har arbetat inom organisationen i fem år är lite mer optimistisk och ser eventen som ett tillfälle 

att ”få ansikten till namn”, men att då kontoret blivit större med flera nyanställda är det svårare att hålla 

reda på alla kollegors namn och vad de har för roll. Däremot lär man känna dem man sitter med väldigt 

väl. 

De som är lite nyare uppfattar att man snabbt kommer in i organisationen och lär känna varandra. 

Investeringsanalytikern har arbetat på huvudkontoret i cirka tre månader och upplever att det är enkelt 

att ta kontakt med kollegor och ser företagskulturen som stark:  

[D]et är lite så jag trodde och ja, verkligen, det kändes, känns nästan som att man kom väldigt lätt in i 

gruppen eller i företaget med alla personer, alla var väldigt, ganska, är väldigt öppna och trevliga och 

det känns som att de söker ju vissa typer av personligheter och det märker man att man har väldigt lätt 

att connecta med folk och det känns som att man har känt många här väldigt länge. Jag känner att jag 

verkligen är snabbt hemma och det känns som att jag jobbar med mina polare fastän det inte är dina 

privata polare egentligen. 
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HR-chefen ser utmaningar med företagskulturen framöver då organisationen växer snabbt, och vissa 

traditioner har tappats i och med detta. Det är dock ett fokus för hen framöver att arbeta mer med 

organisationens traditioner och riter för att bibehålla kulturen de byggt upp. Hen belyser dock att det är 

viktigt med en balans så det inte blir för mycket, då hen upplevt att det kan göra att de anställda tröttnar 

och inte dyker upp på tillställningarna.  

4.3 Riter inom organisationen 
Tre typer av riter med vikt för strategikoppling har i undersökningen identifierats inom organisationen: 

integrationsriter, förstärkningsriter och övergångsriter. Tabell 5 visar en sammanställning av resultatet 

där organisationens riter kategoriserats enligt Trice och Beyers modell (1984). Tabellen visar även på vilka 

konsekvenser (Trice & Beyer, 1984) och funktioner (Dandridge et al., 1980) som hittats i de olika riterna. 

 

Typ av rit Aktivitet Konsekvenser Funktion 

Övergångsriter    

 Rekryteringsprocess Markera en förändring i 
individens sociala roll 
 
Sprider goda budskap 
om organisationen 

Beskrivande 
 
Energikontrollerande 
 
Bibehålla systemet 

Förstärkningsriter    

 Jacka/årsstämma 
 
Gala  
 
Sociala medier 

Stärker individen i sin 
sociala roll 
 
Sprider goda nyheter om 
organisationen 
 
Offentliggör 
individers/gruppens 
bedrifter 
 
Betonar värdet av 
prestationer 

Beskrivande 
 
Energikontrollerande 
 
Bibehålla systemet 

Integrationsriter    

 After work 
 
Årsstämma 
 
Julfest 
 
Julfika 
 
Sociala medier 
 
Månadstårta 
 
Gala 
 
Tjejfrukost 

Öka integrationen 
 
Stabilisera sociala 
relationer 
 
Tillåta ventilering av 
känslor samt tillfällig 
uppluckring av diverse 
normer 

Beskrivande 
 
Energikontrollerande 
 
Bibehålla systemet 

Tabell 5. Sammanfattning av analysen. 

 

Nedan följer en utförligare redogörelse för de olika riterna som beskrivs per kategori och vidare 

analyseras med deras konsekvenser och funktioner som framkommit av undersökningen. 
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4.3.1. Integrationsriter 
Integrationsriter kan öka interaktionen mellan eventuella subsystem inom en organisation genom 

gemensamt deltagande i riten och på så sätt återuppliva delade känslor som binder dem samman med 

det större systemet (Trice & Beyer, 1984). Detta var den främst förekommande typen av rit som kunde 

identifieras i undersökningen, vilket Trice och Beyer (1984) menar är vanligt särskilt i organisationer med 

många subsystem, som till exempel den undersökta organisationen som består av flera olika bolag. 

Nedan beskrivs de integrationsriter som identifierats inom organisationen. 

After work 

Fredagsölen sker varje fredag och är ett tillfälle då man lär känna sina kollegor i en mer avslappnad miljö. 

Utöver det sker en after work en gång per kvartal. I samband med denna after work hålls föreläsningar 

som kan vara av varierande karaktär. Det kan vara allt från att en VD för ett bolag presenterar en ny idé 

eller att en av grundarna håller en inspirationsföreläsning, till att det hålls ett seminarium där man 

diskuterar aktuella händelser i omvärlden som är relevanta för eller kan inspirera medlemmarna inom 

organisationen.  

HR-chefen beskriver föreläsningarna som att:  

[D]et brukar vara lite beroende var vi står i [organisationen] Det kan också vara en omvärld [...]Och lite 

grann, tankarna kring det och hur vi faktiskt kan göra för att hjälpa och jobba med det sociala 

entreprenörskapet och kunna bidra till en bättre värld där. Så då kan det vara lite utifrån vad som styrs i 

omvärlden, men mycket handlar om att... just nu har vi ett nytt spännande projekt till exempel och då 

var det de som fick presentera på senaste. 

En tredje typ av after work sker även den en gång per kvartal. Förutom att organisationsmedlemmar 

deltar öppnas även dörrarna upp för utomstående, då främst potentiella investerare men även studenter 

och vänner till anställda. 

Organisationens after work är riten som det talades mest om och flera respondenter uttryckte att det var 

vid dessa tillfällen som de lärde känna sina kollegor och skapade vänskapsband mellan varandra. Det 

nämndes även att det ofta var under dessa riter som man fick relevant information om andra delar av 

företaget och även om vad företaget står för och värderar. Flera respondenter, bland annat 

investeringsanalytikern och affärsjuristen sa uttryckligen att det känns som att man arbetar med sina 

vänner. Investeringsanalytikern berättar om vikten av att ha after work och andra event på arbetsplatsen:  

Det är ofta så att när man träffar väldigt mycket duktiga människor så känns det ibland som att jobbet 

är allt eller att de går in i det väldigt mycket. Här känns det som att det, man kan kombinera på ett sunt 

sätt att ha julfiranden där alla går ut och många after works, och sånt där, så att det ska vara, ja, man 

ska känna också att det är inte bara ens kollegor, utan även ens vänner man jobbar med. 

Affärsjuristen beskriver fredagsölen som kulturbärande. Hen berättar att det varje fredagseftermiddag 

ställs fram ett pingisbord, det serveras öl och chips, man umgås, pratar, och spelar lite pingis, vilket leder 

till att man lär känna sina kollegor och blir vän med varandra. Hen ser fram emot att gå till arbetet 

eftersom det arbetar flera roliga personer där som man känner bra. 

Under dessa tillställningar träffar de anställda kollegor från andra bolag vilket respondenterna uppfattar 

ger en känsla av att vara en enhet istället för flera olika bolag. Affärsutvecklaren beskriver gemenskapen 

och den informella kommunikationen på after worken:  

[D]et är en viktig grej, en väldigt viktig del utav det skulle jag säga, det finns liksom det är ett stort gäng 

och man är ute och festar tillsammans och det bygger ju också man bli mer vänner än bara kolleger, 

också för att man jobbar på olika företag, man behöver inte ha med varandra att göra i vardagen om 

man säger, men man kan enkelt vara vänner och utbyta erfarenheter och positiva erfarenheter som hör 

till jobbet ändå, utan att behöva, eh, ja kanske göra det gnälla på varandra att ditten och datten inte 

blir gjort, så det är en väldigt fin miljö på så sätt att blanda så många olika bolag. 
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Årsstämma 

Ytterligare en integrationsrit är företagets årsstämma vilken utöver de formella delarna i en årsstämma 

även är ett tillfälle då anställda från alla bolag samt aktieägare äter en gemensam middag och lär känna 

varandra. Efter middagen är det underhållning och de som vill går vidare till en nattklubb. 

HR-chefen beskriver hur årsstämman går till:  

Sen har vi också årsstämma, [organisationen], och då är det självklart bokslut för en del av vår 

verksamhet och årsstämma som vi då gör ett lite festligare event av, det vill säga att det blir en sittande 

middag med underhållning och mer fokus på att lära känna [organisationen] för våra aktieägare. 

Affärsjuristen förklarar:  

Då är det liksom vi på juristavdelningen som håller i årsstämman. Vi, [min chef] var ordförande och jag 

var protokollförare, och så var det på [lokal]. Och så var den formella årsstämman var ju liksom 10 

minuter, "Ja, kan vi klubba igenom det här? Kan vi välja en ny styrelse? Kan vi göra det här?", ja, så, 

klart! Sen är det genomgångar av hur det har gått för bolagen och så där. Och sen är det party. 

Flera av organisationens bolag har sina lokaler på annan ort. VD:n beskriver årsstämman som en tillfälle 

för dessa bolag med kontor utanför huvudkontoret att känna gemenskap med bolagen på huvudkontoret 

i Stockholm:  

Lite för att portföljbolagen ska få en bättre känsla av att man tillhör en grupp än att man är bara sig 

själv så att säga. Och vissa bolag har vuxit genom företagsköp och om man köpt ett hissbolag som 

kanske sitter i Solna någonstans som aldrig är på kontoret här så är det rätt så bra för dem att få lite 

gemenskap och få känna att de är en del av [organisationen] på samma sätt som jag är som sitter här.  

Affärsutvecklaren upplever årsstämmorna som trevliga tillställningar med mycket folk och underhållning:  

[Organisationens] årsstämma så är det något helt annat, det är ju liksom en show [skratt] det är ju 

liksom artister det är cirkuskonstnärer, själva årsstämman eller räkenskaperna är avklarade på fem 

minuter och resten är fest, med 300 besökare vårdar relationen med aktieägarna på ett helt annat sätt, 

det skulle inte förvåna mig om hälften av aktieägarna äger aktier i [organisationen] bara för att det är 

ett jäkligt roligt bolag. 

Julfest 

Julfesten är en årlig tillställning då man umgås och äter julbord tillsammans. Vartannat år är det 

traditionellt svenskt julbord, vartannat serveras det mat från en annan nationell kultur, vilket uppskattas 

av flera respondenter. Innan middagen håller man ofta en kortare föreläsning. Konsulten berättar att 

innan julbordet brukar det hållas en kortare föreläsning om nya projekt och liknande. Hen har lagt märke 

till att företaget ofta brukar väva in föreläsningar med denna typ av event. 

Efter middagen brukar det vara andra festligheter. Investeringsanalytiker berättar:  

[J]ulfesterna, då åkte vi, då hade vi julbord, och sen så hade företaget bord på [nattklubb] då då många 

drog ut och det är ju väldigt kul för det är verkligen blandat med folk, det är alltså unga till äldre, så det 

är ju en ganska bra, bra mix och det är ju kul. 

HR-chefen sammanfattar:  

Vi kör vartannat år svenskt vartannat år [annan mat] har det blivit, och sen efteråt hade vi lite 

festligheter också. Så oftast brukar det bli en kombo av information eller kunskap och sen mat och ha 

trevligt tillsammans. 

Månadstårta 

Då organisationen har växt har det blivit svårt att fira varje enskild födelsedag, därför infördes 

månadstårtan där man uppvaktar de som fyllt år under månaden. Då samlas alla anställda på 

huvudkontoret för att fika och umgås. Efter månadstårtan är det after work. VD:n förklarar:  



22 
 

Eftersom vi är så många personer nu här så kan vi inte fira varje gång som någon fyller år utan vi har en, 

en månadstårta för alla som alla får komma in och så firar vi av dem som fyllt år den månaden.  

Investeringsanalytikern uppskattar riten och sättet man umgås på:  

Sen så också att de är väldigt bra på att uppvakta folk som har... varje månad har vi månadstårta för de 

som fyller år den månaden och så har man en fikasamling och sånt där och fredagar som jag sa där 

brukar man ha after work så att man försöker ha också kontaktytor utanför själva jobbet också, och det 

tror jag bidrar till väldigt mycket[.] 

HR-chefen berättar att HR-avdelningen arbetar mycket med att skapa en bra sammanhållning mellan de 

anställda genom att arrangera event som after work och månadstårtan. Hen tycker att det är viktigt att 

man uppmärksammar när någon fyller år och att man tar tid att ses. 

Sociala medier 

De anställda har en så kallad “stängd” grupp på Facebook som används som en plattform för informell 

intern kommunikation, och den ger de anställda möjlighet att interagera med varandra. I gruppen 

presenterar man även när något särskilt har hänt vilket gör att man använder den till att utföra riter för 

att belysa vissa saker som personalen därmed kan dela och diskutera. Detta gör riterna på sociala medier 

till integrerande (Trice & Beyer, 1984). De flesta är med i gruppen, men inte alla. Respondenterna har lite 

olika beskrivningar om vad som skrivs där och hur pass aktiva de är.  

Konsulten berättar om den stängda gruppen på Facebook:  

Sen har vi också en hemlig grupp på Facebook som heter [NN] där man liksom kan skriva saker som att 

"jag har glömt en nyckel" eller om någonting kul har hänt. Där är det mycket mer informellt. 

Affärsjuristen förklarar:  

Man lägger upp lite roliga grejer. Jag brukar aldrig lägga upp något. Men det är det inte så många 

andra som gör heller.  

Affärsutvecklaren är inte lika intresserad av sociala medier och berättar att hen aldrig har engagerat sig, 

men att hen hört talas om att det finns en grupp på Facebook. 

Övriga integrationsriter 

Utöver riterna som nämnts ovan finns det mindre riter relaterade till organisationens integration. 

Julfikat är en mindre tillställning vid tiden för Lucia där de under dagen tar en paus från arbetet för att 

prata och umgås. Man fikar och byter julklappar med varandra. Investeringsanalytiker berättar om årets 

julfika:  

[E]xempelvis så hade vi idag något litet luciafirande där folk köpte julklappar för 50 spänn och så hade vi 

något spel. Köpte vi lite sådana grejer. 

HR-chef fortsätter:  

Vi har ju ganska mycket som traditionella julfika där vi har julklappsbyte, men det är ju också sådana 

där små event och sådana bitar. [Ett dotterbolag] hade julfika på Lucia, och då kör vi julklappsbyte och 

bara lite julmys helt enkelt. 

Ett annat exempel är tjejfrukosten som arrangeras en gång i månaden. Syftet med detta är att skapa 

bättre sammanhållning bland kvinnorna som arbetar i bolaget.  
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HR-chefen förklarar:  

Vi är ju lite mindre tjejer här, men nu har vi börjat bli ett par stycken ändå, men då har vi haft en 

tjejfrukost en gång i månaden som vi har kört på också för att få till en bra sammanhållning bland 

tjejerna. 

Då det är arbetar betydligt färre kvinnor inom organisationen är detta ett tillfälle för dem att lära känna 

varandra och känna att de uppmärksammas. 

Då organisationen är uppdelad i sin struktur i form av olika bolag, kan riterna beskrivna ovan få 

konsekvensen att organisationens alla bolag integreras och att de anställda upplever en känsla av 

gemenskap. Detta genom att de träffas regelbundet och umgås och får ett tillfälle att ventilera känslor 

och idéer på ett informellt sätt vilket är i enlighet med Trice och Beyers (1984) definition av 

integrationsriter. 

4.3.1.1 Konsekvenser 
Den främsta konsekvensen av integrationsriterna som nämnts i detta avsnitt är att flera anställda 

upplever att de lär känna sina kollegor och att deras relation blir mer vänskaplig ju mer de umgås i 

informella sammanhang som after work, julbord eller månadstårta-firanden. Motivationen till att gå till 

arbetet ökade för minst en av respondenterna då hen upplever att hen arbetar med vänner. Detta är i 

enlighet med teorin och Trice och Beyers sociala konsekvenser för integrationsriter vilka är att öka 

integrationen mellan organisationens anställda och återuppliva delade känslor (Trice & Beyer, 1984). Man 

kan vidare se att integrationsriterna har en dold expressiv konsekvens i att stabilisera sociala relationer 

(Ibid). Detta uttrycks i hur äldre anställda upplever att det blir svårare att ha en relation med sina kolleger 

i takt med att man blir fler och företaget växer, men på dessa event får man möjlighet att få ett ansikte 

och namn på sina kolleger. Denna konsekvens förekommer enligt Trice och Beyer (1984) främst vid 

övergångsriter. 

4.3.1.2 Funktion 
I samband med integrationsriterna after work, årsstämman, och julfesten anordnar organisationen 

föreläsningar med teman som har koppling till organisationens verksamhet. HR-chefen berättar att syftet 

med att hålla föreläsningarna i samband med mer sociala tillställningar är att det är högre närvaro vid 

sociala tillställningar. Föreläsningarna har ofta temat inspiration där grundarna berättar om 

organisationens historia och andra anekdoter som främjar innovativt tänkande hos de anställda. Detta 

kan enligt Dandridge et al.:s kategorisering av funktioner ha en energikontrollerande funktion då dessa 

tillfällen ämnar att inspirera och ändra nivån av engagemang hos de anställda (Dandridge et al., 1980). 

Integrationsriterna har även en funktion att bibehålla systemet då de genom historier och presentationer 

belyser vad företaget värderar och tycker är viktigt, och de sammanför anställda som annars kanske 

skulle ha lite kontakt (Ibid). Även faktumet att vid exempelvis årsstämman förs personer från företagets 

alla bolag och avdelningar samman kan bidra till att man bibehåller systemet, eftersom man då sänder ut 

signaler att trots att man sitter i olika lokaler är man en enhet med samma värderingar och övertygelser. 

Då flera av integrationsriterna även är öppna för andra utanför organisationen har de slutligen en 

beskrivande funktion över hur det är att arbeta inom organisationen och inkluderar symboler så som den 

avslappnade klädkoden, inredning med inspirerande väggord och pingisbord (Ibid).  

4.3.2. Förstärkningriter 
Förstärkningsriter utförs för att förstärka en social roll som en individ redan besitter (Trice & Beyer, 

1984). Nedan beskrivs de förstärkningsriter som identifierats inom organisationen. 

Jackan 

En förstärkningsrit som används inom organisationen är att det under årsstämman delas ut en jacka till 

anställda som arbetat i fem år inom organisationen. Jackan utsmyckas vidare med olika utsmyckningar 

som symboliserar individens prestationer.  
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VD:n om jackan:  

Och då får man en, en [organisations]-jacka där det är lite olika symboler på dem beroende på vad man 

har gjort för någonting. Så om man har, man har raised jättemycket pengar så får man en symbol, om 

man har tagit en produkt från forskning till eeh marknad får man en symbol och om man noterat ett 

bolag får man en symbol så det är en lite kul grej och sedan kan man dock gradvis bygga på den här. 

Gala 

En relativt ny förstärkningsrit är en årlig gala. Galan är en gemensam middag med underhållning och 

prisutdelning för organisationens förvärvade bolag. Förutom att under den här galan uppmärksamma 

individuella individers prestationer ges även priser ut till bolag.  

HR-chefen berättar:  

[A]wards som är då för våra förvärvade bolag som är ett sätt för dem att träffas och knyta kontakter 

och få sitta ner och äta god mat och mingla och ha lite trevligt även där. 

[...] 

Då var det en gala med fem rätter i menyn, det var underhållning, vi gick igenom alla bolagen och 

tittade på olika kortfilmer och det var prisutdelning till årets lönsammaste bolag och årets bästa 

samarbete och lite liknande. Och då utnämnde vi också fyra stycken uppstickare i koncernen. 

Sociala medier 

I intervjuerna har relativt få fysiska förstärkningsriter identifierats utöver dessa två nämnda. Övrig 

förstärkning av individers sociala status tycks ske uteslutande digitalt och då främst via mail eller sociala 

medier. Organisationen har en officiell sida på Facebook och nyckelpersoner inom organisationen är även 

aktiva på LinkedIn där de ofta sprider budskap om organisationen, och flera övriga inom organisationen 

är med och delar budskapen vidare. 

Konsulten om den officiella sidan på Facebook:  

Jo, jag tror att man gör ju väldigt mycket inom sociala medier. Att man... där så medlar man ju verkligen 

ut positiva saker som händer och vem som har gjort ett förvärv eller i media... eller något bolag som 

man äger på något sätt uppmärksammas så sprids det väldigt snabbt på alla sociala medier och man... 

många går in och gillar och delar bland personal liksom att man vill förmedla det budskapet, och det är 

ju positivt att man bygger på hypen ytterligare lite grann på alla sätt man kan och att många bidrar till 

det. [...] oftast är det som så att om någonting har kommit till i en organisation. Det kan vara t ex att ett 

bolag har fått ett nytt patent eller att man har kommit i nästa steg i organisationen eller att man har 

fått in en spännande kund eller man kanske har fått något pris eller liknande då är det definitivt viktigt 

att lyfta upp.  

HR-chefen berättar att man arbetar mycket med sociala medier, främst Facebook och LinkedIn. 

Företagets officiella sidor på sociala medier används dels för att stärka sitt varumärke, dels för att synas 

och locka nya talanger från universiteten till företaget. Den privata gruppen, förklarar hen, är en 

plattform där de anställda kan kommunicera och lyfta fram sina kollegor. 

4.3.2.1 Konsekvenser 
Trice och Beyer nämner att förstärkningsriter främst har effekt på en individnivå (Trice & Beyer, 1984). 

Undersökningen visar dock att inom företaget är det lika vanligt att lyfta fram prestationer både på 

individ- och gruppnivå i form av de olika bolagens prestationer. Förstärkningsriterna i undersökningen har 

visat sig ha konsekvenser enligt Trice och Beyers (1984) ramverk, det vill säga det stärker individen i sin 

sociala roll, sprider goda nyheter om organisationen, dem offentliggör individers bedrifter och betonar 

värdet av prestationer. Genom företagsjackan har riterna en tydlig strategikoppling där man har valt ut 

särskilda prestationer att betona, medan man i sociala medier kan lyfta fram lite olika typer av 

prestationer.  
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4.3.2.2 Funktion 
Förstärkningsriterna inom organisationen har olika funktioner som stämmer överens med de Dandridges 

har fastställt (Dandridge et al, 1980). De har en beskrivande funktion då man belyser prestationer som är i 

enlighet med företagets värderingar, vilket också har funktionen att bibehålla systemet. De prestationer 

som nämns oftast är förvärv, nya samarbetspartners, och ackumulerade vinster - vilket också beskrivs 

som företagets strategi och värderingar i årsredovisningen.Förstärkningsriterna har vidare en 

energikontrollerande funktion, då prestationer delas offentligt via sociala medier och på så sätt kan 

attrahera ny personal och inspirera medlemmarna till att göra liknande prestationer (Ibid).  

4.3.3 Övergångsriter 
Övergångsriter används för att markera en förändring i en social roll för en person och kan till exempel 

vara den sociala rollen som en anställning innebär (Trice & Beyer, 1984).  

Rekryteringsprocess 

Inom den undersökta organisationen har riter i rekryteringsprocessen identifierats som övergångsriter, i 

och med de andra symboler som används, såsom den information (historier) som berättas vid dessa 

tillfällen. Redan i rekryteringsprocessen blir man introducerad till företagskulturen och får bland annat 

höra berättelsen om hur företaget grundades.  

HR-chefen berättar:  

Ja, alltså mycket information kommer ju fram i rekryteringsprocessen. Just på grund av att det är där 

man behöver få en förståelse för om man är rätt för oss eller inte. Men sen när man väl blir anställd så 

har vi ju introduktion att jobba med, med dem momenten också. Men utifrån kultur och så vävs man 

nog mer in i det utifrån att... vår kultur är ganska häftig på ett sätt, för jag tycker att bara man kommer 

in här så kan man känna av någonting och jag tycker att våra nyanställda väldigt snabbt acklimatiseras 

till det, det blir liksom inte den här uppdelningen och osäkerheten på samma sätt utan alla är väldigt 

snabbt inne i det tänket även vilket bolag man än jobbar för. 

HR-chefen fortsätter med att berätta om hur man blir förberedd som nyanställd på företaget. Hen 

förklarar att sökande får veta det mest redan innan man börjar så att det inte blir några överraskningar. 

Det berättas om bakgrunden, hur de arbetar med kommersialiseringen, och om företagskulturen. 

Företaget ser även till att den nye får träffa så många av hens blivande kollegor som möjligt. Ett sådant 

tillfälle är ett case som är en del av själva rekryteringsprocessen; där agerar oftast en av grundarna som 

ledare, men även andra anställda är med och interagerar. HR-chefen förklarar att på kontoret finns det 

personer med olika personligheter och bakgrund och att det är viktigt att man som nyanställd så fort som 

möjligt känner att man får kontakt med sina blivande kollegor.  

Väl rekryterad finns det inte särskilda introduktioner eller manualer, utan man får börja arbeta relativt 

snabbt på egen hand och lära sig på vägen. Det finns därmed inga riter, förutom spontana presentationer 

på kontoret och eventuellt ett kollektivt mail om den nya kollegan. Man kan snarare identifiera en ritual 

att försöka influera och påverka den nyanställda så lite som möjligt och istället låta individen tänka fritt. 

Respondenterna beskriver detta som ett sätt att snabbt lära sig om sin verksamhet, och att det finns lite 

utrymme att snöa in sig på problem vilket upplevs som positivt. De beskriver vidare att man blir sporrad 

att snabbt hitta lösningar på eventuella problem och möjligheterna är goda att ta med sig nya idéer in i 

organisationen. Det poängteras dock att det även finns ett skyddsnät av kompetens att luta sig på vilket 

ger en trygghet i att våga testa sina nya idéer. Två av respondenterna svarade här med samma metafor, 

“att uppfinna hjulet på nytt”, vilket visar att det finns en del uttryck och en viss typ av gemensamt språk 

inom organisationen och att anställda möjligen bygger sin verklighetsuppfattning bland annat med hjälp 

av detta.  
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VD:n berättar:  

Ja, det hjälper ju en på så sätt att om man är lite naiv i början så snöar man inte in sig på alla problem 

som kan dyka upp utan... som... vad ska man säga, man eeh man stirrar sig inte blind på alla, alla hinder 

utan man tittar på vad man faktiskt ska göra och sen bara, sätter man sig ut och gör det liksom.  

Hen fortsätter:  

[M]en samtidigt så kanske man får uppfinna hjulet lite... ehh... vad ska man säga... på nytt några 

gånger när man märker att någon annan har ett jättebra excel-ark och någon annan har en jättebra 

presentation som man hade kunnat använda. 

Affärsutvecklaren instämmer:  

Det är i princip här har du en dator, men man brukar växa lite gradvis inom ett produktområde i taget 

men inte så mycket introduktion utan det bästa sättet att lära sig brukar vara att göra [...] jag tror att 

om man tränar in folk för mycket, då så länge då formas dom, man ger dom lite för många förutfattade 

meningar liksom, alla har ju fördomar, jag har bara jobbat fem år här men jag, jag börjar få fördomar, 

och jag gör verkligen allt för att inte förmedla dem vidare, för ingen är perfekt, och jag har säkert missat 

jättemycket saker för att jag tror vissa saker, så jag tror mer att vi försöker anställa nya som får bryta 

egen mark så att säga och komma på egna saker, och ibland kanske man råkar uppfinna hjulet två 

gånger, men det får väl vara hänt. 

4.3.3.1 Konsekvenser 
Övergångsriterna inom organisationen har konsekvensen att markera en förändring i individens sociala 

roll vilket visar sig i det man berättar för personer i rekryteringsprocessen. man får även träffa olika 

människor inom organisationen i processen som bidrar till detta, detta i enlighet med Trice och Beyers 

ramverk (Trice & Beyer, 1984). Man kan också se att genom att berätta historier i processen så bidrar 

riten till att sprida goda budskap om organisationen, som enligt teorin främst används vid 

förstärkningsriter (Ibid). Som nämnt ovan så finns få riter när en individ väl är anställd med syftet att inte 

minimera förändringar i sociala uttryck, då organisationen välkomnar förändringar, vilket är i motsats till 

teorin.  

4.3.3.2 Funktion 
Även när det gäller organisationens övergångsriter och ritualer kring dessa har de kulturella formerna 

flera funktioner som stämmer in med Dandridge et al. (1980). Vid rekryteringsprocessen har riten en 

beskrivande funktion då den talar om hur organisationen är och hur det är att arbeta där, samt att ge en 

så komplett bild av organisationen som möjligt. Samtidigt har man här en möjlighet att påverka individers 

engagemang inför organisationen och man har möjlighet att attrahera rätt typ av individer och avskräcka 

fel typ vilket ger en energikontrollerande funktion. Det nämndes i flera av intervjuerna att det fria 

arbetssättet inte passar alla. Att redan i rekryteringsprocessen använda dessa riter har också ett sätt att 

bibehålla systemet, så de som anställs passar in att arbeta på det sätt som är i enlighet med 

organisationens sätt. Man signalerar från start vilka värderingar som är viktiga för organisationen.  
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5 Diskussion och slutsats 

5.1 Diskussion 
Undersökningen har använt Dandridge et al.:s modell (1980) för symbolers funktioner med Trice och 

Beyers modell (1984) för olika typer av riter med konsekvenser, och har genom att kombinera dessa två 

visat på att just riter i stor utsträckning har de funktioner som nämns i Dandridge et al.:s forskning.  

Vidare visade det sig i undersökningen att flera event eller riter kan ha olika kategoriseringar vilket ger ett 

teoretiskt bidrag till Trice och Beyers modell. Till exempel årsstämman är av såväl integrerande karaktär 

då den syftar till att skapa gemenskap mellan bolagen inom organisationen, som av förstärkande karaktär 

där man under kvällen lyfter fram personer och bolag, och deras prestationer. Även riterna via sociala 

medier kan vara såväl förstärkingsriter som integrationsriter då de lyfter fram prestationer som är 

värdefulla för organisationen och samtidigt låter medlemmarna i organisationen kommunicera med 

varandra. 

5.1.1 Riter som styrmedel 
Med utgångspunkten att ekonomistyrning är ett sätt för ledare att se till att beteendet inom 

organisationen är i linje med företagets mål och värderingar (Fischer, 1988; Malmi & Brown, 2008) har 

författarna till denna undersökning tittat på hur kulturen och symboler kan vara en del av detta. 

Intervjuerna har tydligt visat att anställda inom organisationen har en verklighetsuppfattning som är i 

linje med ledningens mål och strategier, och att denna uppfattning till stor del skapas genom symboler 

och riter.  

En intressant observation är att den undersökta organisationen, som lägger stor vikt vid att vara ständigt 

föränderlig och att anpassa sig efter kundens behov, tycks sakna tydliga system och procedurer för att 

kommunicera denna strategi till personalen utöver den presentation som ges i och med 

rekryteringsprocessen. Detta verkar vara ett medvetet val då man inte vill hämma eventuella nya 

influenser som kan komma in i företaget i och med nyanställda. Man vill även säkerställa att de befintliga 

medlemmarna inte låser fast sig i ett visst mönster eller sätt att tänka på och därmed går miste om att se 

lösningar eller nya idéer. Samtliga respondenter har istället belyst de symboler som används vid riter som 

en av de avgörande faktorn till varför man tänker och agerar på ett sätt som är i linje med 

organisationens mål och strategier. Detta visar tydligt att riter används som styrmedel inom 

organisationen.  

Undersökningen visar också hur särskilt symbolen historier används vid riterna som ett sätt att belysa vad 

företaget anser är viktigt och hur man vill arbeta, och genom att göra detta vid tillfällen som inkluderar 

festligheter och sociala tillställningar gör man informationen mer lättillgänglig för medlemmarna i 

organisationen. I och med detta säkerställer man även att fler engagerar sig och dyker upp då man 

förenar nytta med nöje. Den energikontrollerande funktionen (Dandridge et al., 1980) av dessa riter i 

samband med symbolen historier har därmed en direkt koppling till mål och strategier och kan ses som 

en viktig del i ekonomistyrningen. 

Ett annat sätt som företaget särskilt belyser sina värderingar på är i deras förstärkningsriter. Här 

identifierades det att de som Trice och Beyer (1984) menar är vanligt förekommande, men att de främst 

utförs digitalt, genom mailutskick alternativt uppdateringar på sociala medier. Det nämndes i intervjuerna 

att det flexibla arbetssättet gör det svårt att samla alla för information och att fira framsteg, och här 

verkar användandet av teknologi ha en underlättande funktion för att ändå belysa de prestationer man 

värdesätter. Vidare görs förstärkningsriterna inom organisationen i lika stor utsträckning för bolag (grupp) 

som för individer vilket visar på konsekvenser på gruppnivå och inte endast på individnivå som Trice och 

Beyer (1984) tidigare visat på i sin forskning.  
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5.1.2 Icke identifierade riter 
Det ställdes under intervjuerna frågor i syfte att identifiera alla sex typer av riter, det gick dock endast 

tydligt att identifiera tre typer. Avsaknandet av redogörelser när det gäller nedgraderings- och 

konfliktsreduceringsriter skulle kunna tänkas bero på att dessa är känsliga ämnen som inte gärna 

diskuteras, och kanske skulle en längre, utförligare observation av beteenden inom organisationen 

behövas för att identifiera dessa och analysera dess funktion eller effekt på styrningen inom 

organisationen. Avsaknaden av förnyelseriter tycks främst bero på att då respondenterna har en bild av 

att då företaget är i ständig förändring på ett flertal olika sätt finns det inget specifikt sätt att arbeta på 

kring detta. De ständiga förändringarna ger lite utrymme för att ha riter kring dessa, då de skulle bli för 

tidskrävande.  

5.1.3 Riters implikationer för ledare 
Övergångsriter identifierades i enklare form, men man verkar också ha lagt vikt vid att ha så lite riter som 

möjligt när det gäller individers passage in i den nya sociala rollen på arbetsplatsen, även här betonades 

det att man inte vill hämma det fria tänkandet och kreativiteten. Då undersökningen identifierat den här 

typen av verklighetsuppfattning i olika delar och på olika nivåer i organisationen, vilket är i linje med 

organisationens strategier och värderingar, vilket indikerar att det har varit framgångsrikt att undvika 

ritualer och riter just vid de här tillfällena. Då riter och ritualer per tidigare definition handlar om ett visst 

sätt att göra, är det inte svårt att se hur detta kan innebära implikationer för organisationer vars 

målsättning består av att vara dynamiska och ständigt ha förmågan att förändras.  Detta visar på att det i 

dynamiska organisationer kan finnas vissa typer av riter som är mindre lämpade, eller rent av 

kontraproduktivt som styrmedel, alltså att styra medlemmarnas beteende i enlighet med strategi och 

målsättningar inom organisationen. Detta styrker vad Trice och Beyer menar, att det är viktigt för ledare 

att förstå hur riter kan hjälpa till att bibehålla kulturella system och därmed hindra organisationens 

förmåga att anpassa sig (Trice & Beyer, 1987). 

5.2 Slutsats 
Denna studie har ämnat undersöka hur organisationer använder riter som styrmedel. Slutsatsen av 

studien är att riter och symboler som används vid dessa kan ha stor betydelse för ekonomistyrningen, 

och en symbol som har visat sig vara särskilt framträdande för att förmedla mål och strategier har varit 

symbolen historier. Det har också visat sig vara främjande att använda sig av symbolen historier särskilt 

vid integrationsriter för att öka chanserna till större deltagande.  

Studien har även resulterat i ett antal teoretiska bidrag. Den har först visat på att Trice och Beyers (1984) 

teoretiska ramverk för riter är anpassningsbar med Dandridge et al.:s (1980) modell för symbolers 

funktioner och därmed bidragit till en djupare förståelse för symbolen rit. Studien har vidare resulterat i 

slutsatsen att en rit kan ha olika typer av kategoriseringar enligt Trice och Beyers (1984) ramverk samt att 

det kan vara fördelaktigt att undvika vissa typer av riter för att inte låsa fast sig i ett visst tankemönster 

och hålla organisationen föränderlig. En sista slutsats av undersökningen har varit att kategorin 

förstärkningsriter har visat sig kunnas göra med fördel även på gruppnivå, och inte endast på individnivå 

som tidigare föreslagits i Trice och Beyers (1984) forskning.  

5.3 Förslag på vidare forskning 
Denna undersökning har gjorts i syfte att undersöka hur organisationer kan använda riter som styrmedel. 

Undersökningen har dock varit begränsad till att den största delen av empiri kommit från intervjuer, och 

en mer djupgående undersökning skulle kunna tänkas göras via längre observationer av riterna för att få 

möjlighet att upptäcka fler symboler som används vid dessa som kan ha påverkan på styrningen.  

Längre observationer skulle också kunna tänkas behövas för att identifiera de riter som är mer känsliga 

för medlemmar i organisationen att tala med utomstående om.  Undersökningen är även gjord ur de 

anställdas perspektiv och uppfattning, så en annan kompletterande bild skulle vara hur ledningen ser på 
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och tänker kring dessa utöver de offentliga dokumenten med strategier. Det framgår inte heller av 

undersökningen till vilken grad riternas funktioner och konsekvenser är medvetna, och intervjuer med 

ledningen skulle kunna komplettera resultatet med förståelse kring detta.  Det identifierades därmed att 

riter har en funktion för styrningen vilket ger förslag på hur det kan användas, dock inte om detta använts 

medvetet som ett styrmedel eller inte.  

Undersökningen har även identifierat att riter i vissa situationer kan vara i konflikt med en organisation 

vars strategi är att vara flexibel och anpassningsbar, och vidare undersökningar skulle kunna jämföra 

dessa riter med en organisation med mindre behov för flexibilitet för att se om dessa skiljer sig åt. 

Slutligen så skulle det kunna finnas behov av att undersöka just förstärkningsriterna, då dessa tycks göras 

på grupp- såväl som individnivå.  En hypotes skulle kunna vara att genom att utföra dessa riter på 

gruppnivå kan organisationer öka känslan av grupptillhörighet och att samma rit på individnivå minskar 

dessa, och det senare skulle kunna tänkas innebära en implikation för att hålla en organisation flexibel 

och anpassningsbar.   
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