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Sammanfattning 

Författare: Johan Björkstad och Mattias Marklund 

Titel: “Jag behöver det sociala”- En studie om organisationers ritualer och dess betydelse för 

medarbetares gemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen 

 

I denna C-uppsats studerar vi, utifrån ett sociologiskt perspektiv, vilka de organiserade 

ritualerna är, vilka funktioner dessa ritualer kan ha samt vilken betydelse ritualerna har för 

medarbetarens gemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen. Detta gör vi genom att undersöka 

medarbetares känsloupplevelser i samband med ritualer på arbetsplatser. Utifrån en kvalitativ 

forskningsansats har vi genomfört tio intervjuer med anställda på olika företag för att samla in 

det empiriska materialet. Trice och Beyers Ritual Taxonomi samt Collins teori om 

Interaktions ritualer och Emotionell energi har används för att förklara och ge en djupare 

förståelse för ritualer och medarbetarnas känsloupplevelser i samband med ritualer på 

arbetsplatsen. I resultatet presenteras tre klassificeringar av ritualer som organisationer 

anordnar vilka i sin tur ger upphov till känsloupplevelser som beskrivs av medarbetarna. 

Slutsatsen som vi kan dra utifrån denna studie är att de klassificerade ritualerna i studien 

syftar till att uppmuntra medarbetares arbetsprestationer, vara arbetsfokuserade samt för att 

socialisera medarbetare med varandra. De ritualer som anordnas på arbetsplatsen som ger hög 

emotionell energi, en långvarig och positiv känsla av glädje, tillit och gruppsolidaritet samt 

starkt initiativtagande till social interaktion, sker framförallt i de ritualer som ger utrymme för 

socialisering mellan medarbetare, det vill säga de tillfällen där medarbetare får möjlighet att 

stärka de sociala banden mellan varandra. Detta kan i sin tur resultera i en starkare 

sammanhållning och gemenskap på arbetsplatsen där medarbetare känner en tillhörighet till 

organisationen. Nyckeln till ett väl fungerande samarbete och sammanhållning mellan en 

organisations medlemmar kan således ligga i de sociala interaktioner som sker på 

arbetsplatsen där möten mellan människor genererar känslor av hög emotionell energi.  

 

Nyckelord: medarbetare, ritualer, emotionell energi 
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1. Inledning  
Inledningsvis i detta kapitel presenteras bakgrunden till varför det valda ämnet är intressant 

för studien. Vidare beskrivs det studien ämnar att undersöka tillsammans med syfte och 

frågeställningar. Avslutningsvis ges en disposition över uppsatsens innehåll. 

 

1.1 Bakgrund 

Sommarfester, julfester och kick-off´s är alla personalfester som är vanliga traditioner och 

återkommande aktiviteter som organisationer anordnar för sina medarbetare (Arbetsliv, 2008-

09-01). Många ledare inom organisationer beskriver aktiviteterna som en handling för att 

sammanföra och stärka personalstyrkan, informera om händelser och visa en uppskattning för 

ett hårt arbete. Dessa aktiviteter utförs i både större och mindre utsträckning på arbetsplatser. 

Aktiviteterna kan i vissa fall kosta organisationer mycket tid och pengar och i andra fall 

resurser i form av symboliska handlingar. Även mindre aktiviteter utförs för att stärka 

gruppen av individer för att uppnå önskade resultat. Dessa aktiviteter kan utspela sig på olika 

sätt. Exempelvis i Brasiliens fotbollslag så samlas spelarna i fotbollslaget innan matcherna för 

en gemensam bön och de spelar gitarr efter matcherna för att höja stämningen i gruppen 

(Sydsvenskan, 2014-06-28). På samma sätt kan organisationens morgonmöte eller firande av 

en prestation ses på liknande sätt. Under de senaste åren har organisationers stora aktiviteter 

skapat många rubriker och artiklar i media. Som till exempel när myndigheter anordnar 

påkostade fester för sina anställda där det är skattebetalarna som betalar notan (Expressen, 

2014-11-29, Sveriges Radio, 2012-08-01). Beslutstagarna motiverar aktiviteterna med att de 

utvecklar organisationen och ger en effektivare verksamhet samtidigt som det kan användas 

för att visa uppskattning för sina medarbetare (Dagens Nyheter, 2014-06-03). 

 

Varför har detta fenomen med gemensamma aktiviteter inom organisationer uppstått? Var 

kommer idén ifrån att visa uppskattning, sammanföra sin arbetskraft och göra aktiviteter både 

utanför och innanför arbetets väggar? Aktiviteter inom organisationer kan hänföras tillbaka 

till att människan genom historien aktivt deltagit i diverse ritualer vilket, utöver ett 

sociologiskt perspektiv, har varit en viktig del i studier inom det antropologiska perspektivet 

där bland annat Clifford Geertz har varit en framstående symbolantropolog som för 

resonemang om symboler och handlingars betydelse i sin bok The Interpretation of Cultures 

(1973). Ritualer har ofta utförts i religiösa sammanhang där ritualers symboliska handlingar 

syftar till att bland annat tillbe gudar, stärka gruppsammanhållningen, närma den heliga 

världen, välkomna regnsäsongens goda skörd och/eller för att manifestera gruppens religiösa 

trofasthet (Durkheim, 1995:330-332). Eftersom ritualer länge varit en stor del av människans 

historia ville sociologen Durkheim studera olika stammar av Aboriginer i Australien och 

deras ritualer i syfte att försöka förstå den mänskliga naturen och skapandet av sociala 

gruppers kollektiva samförstånd. Hans forskning bestod av ett antal deltagande observationer 

där han undersökte ritualernas effekter hos dessa grupper. Genom att delta i ritualer 

upprätthöll de religiösa grupperna traditionsenligt sin starka sammanhållning och moraliska 

identitet (Durkheim, 1995:382). Utifrån sina studier betonade Durkheim även vikten av dessa 

religiösa ritualer och menade att religionen inte hade varit religion om det inte fanns utrymme 
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för rekreativa aktiviteter som kan vara uppfriskande för sinnet där människan får en paus från 

det slitsamma vardagliga arbetet. Likaså används ritualer idag i olika sammanhang. 

(Durkheim, 1995:385).        

 

Kring 70- och 80-talet blev organisationer allt mer medvetna om organisationskulturens 

krafter allt eftersom ämnet studerades närmare och mer intensivt. Organisationskulturen 

kunde användas som bland annat styrmedel, en konkurrenskraft samt för att få medlemmar 

inom organisationen att trivas (Bang, 1999:15). Enligt Edgar Schein kan en stark 

organisationskultur bli ett styrinstrument hos organisationer för att upprätthålla hög lojalitet 

och engagemang hos sina medarbetare, vilket samtidigt säkrade medarbetares tillhörighet till 

organisationen (Schein, 2010:3). Men vad är då organisationskultur? Eftersom 

organisationskultur är immateriellt och således svårt att mäta så är det ett väldigt abstrakt 

begrepp som länge definierats av forskare, inom olika discipliner, på många olika sätt. Ur ett 

sociologiskt perspektiv kan organisationskultur däremot definieras som den uppsättning 

gemensamma normer, verklighetsuppfattningar och värderingar som utvecklas i en 

organisation när medlemmarna interagerar med varandra och omvärlden (Bang, 1999:24). 

 

Alvesson (2001) menar att organisationer inte alltid är medvetna om sin organisationskultur 

men att det är något som alltid finns där. Organisationskulturen skapas och upprätthålls 

genom de symboliska handlingar som sker inom organisationen och som uttrycks av dess 

medlemmar (Alvesson, 2001:7). Hur studerar man då organisationskulturer? Tidigare 

forskning har visat att det kan vara svårt att studera organisationskulturer då det är ett abstrakt 

område som består av flera fenomen. Enligt Salzer-Mörling kan man istället fokusera på att 

tolka de symboler som uttrycks och skapar mening inom organisationer (Salzer-Mörling, 

1998:43-45). Dessa symboler kan, enligt Salzer-Mörling, delas in i tre kategorier: verbala 

symboler, materiella symboler och handlingssymboler. Verbala symboler skapar mening inom 

organisationer genom myter, instruktioner, slogans och interaktioner. Materiella symboler 

består av det som går att direkt observera i organisationen såsom logotyper, arkitektur, 

klädkoder och produkter. Handlingssymboler består av organisationens institutionaliserade 

“sätt att göra saker och ting på” och uttrycker sig i dess ritualer. Exempel på 

handlingssymboler kan vara möten, fester och aktiviteter som sker på och utanför 

arbetsplatsen (Salzer-Mörling, 1998:43-45).  

 

I vår studie har vi valt att fokusera på ritualer inom organisationer eftersom det ger en 

möjlighet till att undersöka en mycket koncentrerad mängd av olika uttryck av 

handlingssymboler som sker inom relativt korta tidsramar i organisationer (Islam & Zyphur, 

2009:115-117). Enligt Randall Collins kan ritualer inom organisationer bland annat resultera i 

en kollektiv medvetenhet och gruppsolidaritet bland dess medlemmar som leder till en känsla 

av tillhörighet till organisationen. Ritualer kan, enligt Collins, således bidra till en starkare 

organisationskultur (Collins, 2004:49).  

 

Utifrån denna inledning om ritualer finner vi det därför intressant att undersöka vilka de 

organiserade ritualerna är, vilka funktioner dessa ritualer har samt vilken betydelse ritualerna 

har för medarbetarens gemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen. 
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1.2 Problemformulering 
I bakgrunden visas att ritualer tillhör en del av organisationskulturen för att stärka 

organisationen och dess medlemmar. Forskning om ritualer inom en organisation behandlar 

hur ritualer påverkar och fungerar som en förstärkning av organisationskulturen och 

organisationens existens. Således har ritualer en stor betydelse för organisationers kultur. Vi 

vill med vår studie om ritualers funktioner och betydelse för medarbetare inom organisationer 

bidra till forskningsfältet med en utökad förståelse, och ett bidrag, genom att klassificera 

vanligt förekommande ritualer som sker på arbetsplatsen samt för att se hur dessa ritualer kan 

påverka medarbetares känsloupplevelser, vilket leder till uppsatsens syfte. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka vilka de organiserade 

ritualerna är, vilka funktioner dessa ritualer har samt vilken betydelse ritualerna har för 

medarbetarens gemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen. Utifrån syftet med uppsatsen 

formulerades följande två frågeställningar: 

 

Vilka funktioner kan ritualer ha på arbetsplatsen för medarbetaren? 

 

Hur påverkar detta i sin tur medarbetarens gemenskap och tillhörighet på 

arbetsplatsen? 

 

Med begreppet ritualer avses arrangemang, event eller sociala tillställningar som sker på och 

kring arbetsplatsen som är anordnade av organisationen. Med funktion avses tillämpningen, 

ändamålet och utfallet av ritualen. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 
I det första kapitlet av uppsatsen beskrivs bakgrunden till ämnesområdet följt av studiens syfte 

och frågeställningar. I det andra kapitlet presenteras tidigare forskning som utförts inom 

studiens ämnesområde. Kapitlet om tidigare forskning är uppdelat i två teman; Ritualer på 

arbetsplatsen samt Mänskliga känslouttryck. Det tredje kapitlet presenteras de valda teorierna 

som kommer att användas i analysen av det empiriska materialet. De teorier som presenteras 

är Trice och Beyers Ritual Taxonomi samt Collins teori om Interaktionsritualer och 

Emotionell energi. I det fjärde kapitlet förklaras vår metodologiska ansats tillsammans med 

överväganden och avgränsningar. I det femte kapitlet presenteras studiens resultat 

tillsammans med analys av det empiriska materialet. Resultatet innehåller tre teman, 

Klassificering av uppmuntrande aktiviteter och dess betydelse för medarbetare, Klassificering 

av arbetsfokuserade aktiviteter och dess betydelse för medarbetare samt Klassificering av 

integrerande aktiviteter och dess betydelse för medarbetare. Dessa tre teman innehåller två 

resultatdelar som analyseras var för sig. I uppsatsens sjätte kapitel summeras och diskuteras 

resultatets/analysens förhållande till våra frågeställningar, tidigare forskning, teori samt 

metodval. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats och en diskussion om vilka 

implikationer studien har för framtida forskning. 
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2. Tidigare forskning  
I följande kapitel presenteras den tidigare forskningen inom det valda ämnet som vår uppsats 

avser att studera. Den tidigare forskningen är delad i två teman som avser att spegla relevant 

forskning för studiens syfte och frågeställning. De teman som presenteras är; Ritualer inom 

organisationer samt Mänskliga känslouttryck.   

 

2.1 Ritualer inom organisationer 
I detta tema presenteras tidigare forskning om organisationskultur och dess innehåll följt av 

tidigare forskning som är inriktad på ritualer. 

 

Kultur kan enligt forskaren Hofstede (1981) förklaras som det samförstånd, normer och 

värderingar som finns mellan individer som därmed kan urskilja andra individer som inte 

passar in i gruppen (Hofstede, 1981:24). Detta kan appliceras på allt från hela samhället i sig 

till en specifik arbetsplats vilket inbegriper begreppet organisationskultur. Begreppet 

organisationskultur upplevs av många forskare som komplext men utefter flertalet 

sociologiska definitioner kan gemensamma tolkningar av värderingar, normer, uppfattningar 

och beteendemönster som formar individerna utgöra, för studien, den rådande definitionen av 

organisationskulturen (Bang, 1999:24, Alvesson & Berg, 1992:76). Även Hofstede menar att 

organisationskultur kan innehålla många fenomen såsom gemensamma föreställningar, 

normer, känslor, “rätt handlande” och symboler (Hofstede, 1981:28). Organisationskulturen 

utgörs således av det kollektiva samförståndet mellan individer som skapar och upprätthåller 

de symboliska handlingarna som syns inom organisationen. 

 

Schein (2010), forskare vid forskningsinstitutet MIT, menar att organisationskultur utvecklas 

dagligen eftersom individer inom organisationer socialiseras in i hur de bör agera på 

arbetsplatsen. På så sätt utvecklas och förmedlas en kollektiv organisationskultur vilket tas för 

givet av individerna. Organisationskulturen uttrycks därmed genom normer, oskrivna regler 

och jargonger inom organisationen (Schein, 2010:19). Vidare delar Schein in 

organisationskulturen i tre nivåer; Den första nivån är artefakter som är synliga, för individen, 

som kan innehålla fysiska objekt, strukturer och processer, verbalt och skriftligt språk 

(Schein, 2010:23). Den andra nivån är gemensamma övertygelser och värderingar inom 

organisationen. Det innefattar även mål och strategier som eftersträvas samt vad som 

uppfattas som en etisk eller moralisk kod hos individerna (Schein, 2010: 26). Den tredje nivån 

är antaganden vilket är en osynlig nivå men är något som individerna tar för givet. Det 

påverkar hur individerna uppfattar och förväntar sig en handling samt hur de tänker och 

känner i samband med handlingen (Schein, 2010:29). Likt Schein menar 

organisationsforskarna Alvesson och Berg (1992) att materiella objekt, handlingsmönster och 

språkbruk ger föreställningar och betydelser för individer. Därmed utgör det kollektiva 

handlandet och den gemensamma bilden av hur en handling ska gå till en stor del av 

organisationskulturen (Alvesson & Berg, 1992:88). 
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Organisationsforskarna Van Maanen och Barley förklarar genom sin studie, Cultural 

Organization: Fragments of a Theory (1985), hur organisationskultur uppstår och menar att 

det sker i fyra domäner. Den första domänen är den ekologiska kontexten som individerna 

tillhör. Det är den sociala och fysiska miljön som individerna interagerar inom som de 

identifierar som sin egen värld. Den andra domänen är skillnader på interaktioner mellan 

individer som tillhör gruppen eller inte tillhör gruppen. Skillnaden kan synliggöras i hur 

individer kommunicerar med varandra och andra. Den tredje domänen är den kollektiva 

förståelsen, vilket innebär att individerna inom gruppen ömsesidigt tolkar och förstår syftet 

med ett objekt eller en ritual. Det är den kollektiva förståelsen för värdet av objektet eller 

ritualen som skapar den unika kontexten av organisationskulturen. Den fjärde domänen är den 

reproducerande och anpassningsbara kapaciteten av organisationskulturen som överförs 

mellan individer. Individer upprätthåller och anpassar organisationskulturen med både gamla 

och nya angreppsätt för att stärka bandet i gruppen (Van Maanen & Barley, 1985:33-35). 

Vidare menar Van Maanen och Barley att organisationskulturen, som helhet, inte enbart 

genomsyrar hela organisationen utan att det även bildas subkulturer, även kallade delkulturer 

eller undergrupper, inom organisationen där individer skapar sina egna 

verklighetsuppfattningar och identifierar sig som en egen grupp (Van Maanen & Barley, 

1985:37). En subkultur kan definieras som en existerande och verkande kultur inom en annan 

större kultur men med andra värderingar och uttryck (Jacobsen & Thorsvik, 2002:146). 

Subkulturens medlemmar identifierar sig själva med sina rådande ideal och väljer därefter 

vilka de interagerar med. Detta visar Barley i sin studie av sjukhuspersonal där en grupp 

individer interagerar olika med andra grupper på arbetsplatsen och menar att det beror på 

subkulturens bildande inom organisationen (Van Maanen & Barley, 1985:49). Subkulturer är, 

enligt forskarna Trice och Beyer, något som existerar inom de flesta organisationer. I och med 

att subkulturer kan ha olika och andra ideologier och handlingssätt kan konflikter uppstå 

mellan subkulturer i organisationer men även att konflikter kan uppstå med den större 

organisationskulturen (Trice & Beyer, 1993:226). 

 

I sin bok Företag som Kulturella Uttryck (1998) skriver Salzer-Mörling, docent i 

företagsekonomi vid Stockholms Universitet, om organisationer och hur de kan ses som 

kulturella processer. Hon menar att företag skapas i kulturella processer, en process som 

skapar och uttrycker mening för människors värld. Hon har i sina tidigare fältstudier från 90-

talet studerat svenska organisationer (IKEA och POSTEN) utifrån ett kulturellt perspektiv. 

Eftersom kultur kan uttrycka sig på många sätt i organisationer och kan vara svårt att studera 

så undersöker Salzer-Mörling de symboliska uttryck som formar och skapar mening inom en 

organisationskultur (Salzer-Mörling, 1998:33). Dessa symboliska uttryckssätt delar hon upp i 

tre kategorier som alla fyller olika funktioner i organisationskulturen; materiella-, verbala- 

och handlingssymboler. Handlingssymboler är symboler och består av aktiviteter, ritualer och 

ceremonier. De kan ses som kulturella uttryck som skapar en värld av mening i 

organisationer. För att förstå organisationers kulturella uttryck kan man studera 

handlingssymbolernas expressiva former genom att tolka olika symboler (Salzer-Mörling, 

1998:43). Exempel på handlingssymboler kan vara möten, fester och aktiviteter som sker på 

och utanför arbetsplatsen. 



6 

 

 

Deal och Kennedy (2000) är två forskare som observerade olika organisationer på 80-talet. 

Genom sin forskning studerade de vad som driver organisationer och vad det är som får dem 

att fungera på ett visst sätt. De har genom sina observationer och intervjuer av personal 

studerat organisationskulturer hos stora företag såsom IBM, General Electric, Mary-Kay och 

P & G (Deal & Kennedy, 2000:5,13-16,25,113). Deal och Kennedy argumenterade för att 

djuprotade traditioner och gemensamt delade uppfattningar och värderingar styrde moderna 

organisationer precis som de styr religiösa stammar vilket grundar sig i den forskning som 

Durkheim genomförde om ritualer som Aboriginer i Australien utförde (Durkheim, 

1995:382). Deal och Kennedys forskning resulterade i ett ramverk där de redogör för hur man 

kan förstå organisationskulturer, vilket är användbart än idag (Deal & Kennedy, 2000:107). 

Mycket av denna forskning kretsar kring organisationers ritualer och aktiviteter samt deras 

betydelse för hela organisationen och dess medarbetare. Deal och Kennedy talar om 

effekterna av symboliska handlingar inom organisationer och definierar symboliska 

handlingar som lekfulla aktiviteter, ritualer och ceremonier. Lekfulla aktiviteter på 

arbetsplatsen uppvisar en kreativ sida hos organisationer och som samtidigt minskar 

spänningar inom företaget och uppmuntrar till innovation hos medarbetare. Ritualer tas ofta 

förgivet i organisationen och vägleder beteenden i företagsvärlden, skapar mening för 

medarbetare på arbetsplatsen och uppvisar organisationskulturens grundläggande värderingar 

och normer. Ceremonier är de mer omfattande ritualerna som hjälper organisationer att fira 

och manifestera förebilder, myter, symboler och annat som organisationskulturen kan bestå av 

(Deal & Kennedy, 2000:62-63).     

 

Smith och Stewart (2011) är två australiensiska forskare som har studerat ritualers funktioner 

och egenskaper i organisationer. Genom sin forskning har de kommit fram till antagandet om 

att de ofta förekommande ritualerna, i organisationer, är de mindre aktiviteterna som beskrivs 

som ritual-liknande aktiviteter. Ritual liknande aktiviteter uttrycker kulturella normer på 

lättillgängliga sätt men de har ett mindre inflytande på kulturen och beteenden i 

organisationen i jämförelse med de mer omfattande aktiviteterna, såsom ceremonier. Dessa 

mer omfattande aktiviteter, eller ceremonier, som har ett större antal deltagare och funktioner 

kallar Smith och Stewart för fullständiga ritualer. De menar att dessa ritualer har flera 

funktioner och ett större inflytande på organisationskulturen och på medarbetarnas beteenden 

men sker mer sällan, exempelvis julfester (Smith & Stewart, 2011:128). Smith och Stewart 

konstaterar att ritualer i organisationer har signifikanta sociala- och organisatoriska 

funktioner. Framgångsrika ritualer tillåter deltagare att för en stund dra sig tillbaka från det 

vardagliga arbetets tid och rum och skapa sociala kontakter och utveckla en passande social 

identitet på arbetsplatsen. Smith och Stewart menar även att fördelaktiga och framgångsrika 

ritualer kan organisera medarbetare, minska deras osäkerhet och ångest samt få dem att trivas 

bättre i sina roller på arbetsplatsen. Samtidigt nämner de att man inte vet så mycket om hur 

organisationers medlemmar tolkar, upplever, ritualer eller deras efterföljande effekter på 

organisatoriska attribut (Smith & Stewart, 2011:129).      
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I artikeln Rituals in Organizations (2009) integrerar organisationsforskarna Islam och Zyphur 

material, hämtade från tidigare studier av ritualer och ceremonier, i deras forskning om hur 

ritualer formar organisationer. Författarna menar att initiativen till ritualer och ceremonier 

ursprungligen kommer från interaktionen mellan gruppmedlemmar eller direkt från ledningen. 

De teoretiserar kring ritualernas olika funktioner i organisationer där de argumenterar för att 

ritualer är strukturerade för att främja både stabilitet och förändring men också för att tillåta 

individer eller grupper att kunna växla mellan olika roller inom organisationen (Islam & 

Zyphur, 2009:123). Även om ritualer består av manifesta handlingar, som har avsiktliga 

syften, så sker ritualens verkliga analys i de mer latenta, omedvetna handlingarnas syften. 

Ritualer kan således även ses som diskreta händelser som syftar till att skapa en 

organisationskultur genom att de etablerar uttalade beteendemönster för individen att tolka 

(Islam & Zyphur, 2009:121). 

 

2.2 Mänskliga känslouttryck 
I detta tema presenteras tidigare forskning om känslouttryck som varit relevant och som 

återspeglat vårt val av forskningsområde. Följande forskning behandlar mänskliga emotioner 

och medarbetares sociala relationer i arbetet.    

 

Sociologen Turner skriver i sin bok Face to face: Toward a Sociological Theory of 

Interpersonal Behaviour (2002) om emotionella krafter där han utifrån biologisk fakta om 

emotioner, med sociologisk ansats, försöker besvara frågan: “Varför är människor så 

emotionella?” (Turner, 2002:76). Han menar att människor är emotionella eftersom det var 

det enda sättet för våra tidiga förfäder att bli mer sociala på och att det idag fortfarande är den 

principiella mekanismen som driver individer till att vilja delta i sociala interaktioner, vilket 

en gång i tiden var nyckeln till överlevnad (Turner, 2002:231). I sin konceptualisering av 

människans emotioner, eller känslouttryck, menar Turner att människan har fyra biologiskt 

givna och primära emotioner som alla på ett eller annat sätt syftar till att skapa sociala band 

mellan människor. De primära emotionerna är glädje/tillfredställelse, rädsla, ilska och 

besvikelse/sorg. Kombinationer av dessa emotioner producerar andra typer av associativa 

emotioner. Om exempelvis ilska kombineras med glädje genereras det emotioner såsom 

rättfärdighet, vilket är en känsla som kan vara ett viktigt verktyg i människors skapande av 

respekt för gruppers normer och värderingar (Turner, 2002:74). Tre utav fyra av dessa 

emotioner är negativa och syftar oftast till att avbryta sociala relationer. Dessa negativa 

emotioner måste även hanteras för att få en mindre social människa att söka sig till nya 

sociala relationer (Turner, 2002:230-231).  

 

Härenstam och Berntson är två socialpsykologer från Göteborgs Universitet som i sin studie 

Mönster av sociala relationer på arbetsplatsen i Sverige (2010), kartlägger det sociala 

landskapet i svenskt arbetsliv och undersöker de sociala relationernas karaktär för hälsa och 

arbetslust. Med sin studie kom de fram till att en kollektiv arbetsgemenskap är viktigt för 

medarbetares hälsa och utveckling där bra stöd från chefer och kollegor beskrivs som 

väsentliga delar i arbetet för att undvika psykisk ohälsa, såsom överbelastning och utbrändhet 

hos anställda. Även tillit mellan medarbetare och en ömsesidig fokus på gemensamma mål 
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samt goda sociala relationer, som smittar av sig på arbetsplatsen, visade sig vara viktiga delar 

som utgör en framgångsrik organisation (Härenstam & Berntson, 2010:27, 36-39).    

 

Eriksson är doktor i folkhälsovetenskap som skriver i sin avhandling, Man är ju inte mer än 

människa (2009), om betydelsen av sociala band på arbetsplatser. Avhandlingen syftar till att 

beskriva och förstå den process som leder till långtidssjukskrivning, utifrån de sjukskrivna 

medarbetarnas egna perspektiv. I sin studie gör Eriksson flera individuella intervjuer med 

människor som långtidssjukskrivet sig från arbetet på grund av utmattningssymptom. Hennes 

studie visar att följden av de händelser som kan föregå och leda fram till utmattning, och till 

sist långtidssjukskrivning, kan förstås som en process av känslomässiga uttömmanden, eller 

“Emotional Deprivation” som hon kallar det, där individen gradvis töms på Emotionell energi 

som vanligtvis förnyas av känslor utav glädje, engagemang och empati. Eriksson menar att 

denna energi erhålls och upprätthålls av stabila och trygga sociala relationer mellan 

människor och att en social struktur som främjar dessa sociala relationer behövs på 

arbetsplatsen för att undvika och förebygga känslomässiga uttömmanden, för att på så sätt 

förbättra medarbetares hälsa och tillvaro (Eriksson, 2009:7-8).    

 

Sociologen Hochschild påvisar, i sin studie av flygvärdinnor, betydelsen av känsloarbetet som 

sker inom individen på arbetsplatsen. I sin bok The Managed Heart (2003) lyfter hon fram sin 

teori om Emotion Work och Emotion Rules från sin tidigare artikel Emotion Work, Feeling 

Rules, and Social Structure (1979). Hochschild studie visar hur flygvärdinnor lär in en 

känslostämning som förväntas av arbetsgivaren, och av omgivningen, och att detta går att 

hänvisa till hur vi hanterar våra känslor i arbetslivet genom vad Hochschild kallar “surface 

acting” och “deep acting” (Hochschild, 2003:33). Genom de förväntade känslorna styrs 

individens agerande i en situation och därmed försätts individens egna känslor i ett underläge 

för vad som anses acceptabelt av omgivningen. Flygvärdinnorna agerar som andra förväntar 

sig att de ska agera och därmed menar Hochschild att flygvärdinnorna försöker ändra deras 

egna känslor och agerande så det passar omgivningens förväntningar. Vidare talar Hochschild 

om “feeling rules” som är mönster i hur vi bör känna i specifika kontexter. I dessa kontexter 

ska individen förmedla en känsla som andra också känner och förväntas kännas. Till exempel 

på en fest förväntas vi vara glada, på en begravning förväntas vi känna sorg och nedstämdhet. 

Att visa glädje på en begravning kan uppfattas som ett brott mot dessa “feeling rules” och 

därmed inte vara accepterade av omgivningen. Hochschild belyser att reglerna, för vilka 

känslor som ska visas vid en specifik situation, är relaterade till att individen behöver förstå 

situationens innebörd eller ritualens syfte vilket kan se olika ut i olika organisationskulturer 

(Hochschild, 2003:63). Ett sätt att överföra känslor för en situation är att lära ut vad som 

förväntas i den. Hochschild beskriver hur organisationer vill förmedla hur anställda ska agera 

och känna vid en situation genom att få de anställda att visualisera och likställa arbetet med 

hemmet. Detta för att skapa en känsla som får individerna, de anställda, att visa högre 

engagemang och samhörighet i organisationen (Hochschild, 2003:105,186).  

 

Ferris är en amerikansk forskare som, genom sin artikel How Organizational Love Can 

Improve Leadership (1988), gör en egen tolkning av kärlek i kombination med organisationer. 
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Han belyser att en ledare inte alltid behöver vara en individ i chefsbefattning utan kan även 

vara någon som antar en ledande eller inspirerande roll. Ferris menar att kärlek är en känsla av 

att bry sig om någon annan, visa respekt för en själv och andra, och hjälpa varandra att bli 

bättre oavsett befattning inom organisationen (Ferris, 1988:42-43). Genom att känna kärlek 

till organisationen stimuleras kreativiteten och energin hos organisationens medlemmar och 

därmed skapas en lojalitet och identifiering till organisationen. Att skapa gemensamma mål, 

att hjälpa varandra och att ha roligt på jobbet kan, enligt Ferris, öka produktiviteten inom 

organisationen och medlemmens känsla av tillhörighet till den. Således beror denna känsla av 

tillhörighet på hur väl organisationen och dess ledare, både formella och informella, lyckas 

förmedla en känsla av tillhörighet bland medlemmarna (Ferris, 1988:46). 

 

2.3 Sammanfattning 
I den tidigare forskning som presenterats behandlar det första temat forskning kring 

organisationskultur och ritualer inom organisationer. Där en stor del av forskningen innefattar 

ritualer och dess användning. I det andra temat har vi presenterat forskning kring emotioner 

och effekter av sociala relationer på arbetsplatsen vilket kan bidra till en förstärkt känsla av 

gemenskap och tillhörighet. Någon tidigare forskning som kombinerar dessa två teman har 

inte vi funnit, därför har vi valt att i denna studie titta närmare på kombinationen av 

organisationers ritualer och medarbetares känsloupplevelser kring ritualerna.  
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras den valda teorin för studiens ändamål. Först presenteras Trice och 

Beyers Ritual Taxonomi som blir relevant i analysen av de ritualer som sker på arbetsplatsen 

utefter respondenternas beskrivningar om ritualens funktion. Därefter presenteras Collins 

teori om Interaktionsritualer och Emotionell energi vilket blir relevant i analysen av 

medarbetares beskrivningar om ritualens betydelse för medarbetarens gemenskap och 

tillhörighet på arbetsplatsen. 

 

3.1 Trice & Beyers Ritual Taxonomi  
Organisationsforskarna Trice och Beyer har studerat kulturer i organisationer och har utifrån 

sin forskning identifierat och klassificerat sex distinkta typer av ritualer som sker i moderna 

organisationer. I boken The Cultures of Work Organizations (1993) benämner författarna 

ritualerna som Rites of Passage, Rites of Degradation, Rites of Enhancement, Rites of 

Renewal, Rites of Conflict reduction samt Rites of Integration. Ritualerna i sig har, enligt 

Trice och Beyer, ett syfte och kan därmed bli klassificerade och systematiskt uppdelade i en 

taxonomi, men de nämner att det är möjligt att vissa ritualer kan ha multipla syften där dess 

konsekvenser kan skapa liknande utfall såsom de andra ritualerna. En ritual kan således ge 

följder som inte alltid är uppenbara och avsiktliga och kan därmed kombineras eller göras i 

samband med andra ritualer (Trice & Beyer, 1993:110). Eftersom ritualer kan ge oavsiktliga 

följder så kan samtliga av dessa typer av ritualer bidra till socialisation mellan individer, men 

vissa ritualer spelar en viktigare, eller tydligare, roll i socialisationen än andra ritualer (Trice 

& Beyer, 1993:145). 

 

I vår studie har vi valt att fokusera på de ritualer som, enligt oss och vår metodologiska ansats 

utförbarhet, tydligast kan associeras med gemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen. Vi har 

därför valt att behandla tre typer av taxonomins ritualer: Rites of Enhancement, Rites of 

Renewal samt Rites of Integration och kommer således inte gå in djupare på de andra 

ritualerna. 

 

Rites of Enhancement  

Rites of Enhancement är ritualer som syftar till att uppmuntra, lyfta fram och förstärka en 

eller flera medlemmars status och sociala identitet inom organisationen genom 

tillkännagivanden av deras prestationer. Ritualerna är oftast synliga för individer inom, men 

även utanför, organisationen för att erkänna dem som utfört ett bra arbete. Uppmuntran till 

prestationer inom organisationen kan göras enskilt mellan individer men det ger en högre 

effekt om uppmuntran görs synligt för andra inom organisationen att beskåda uppmuntran 

eller belöningen (Trice & Beyer, 1993:115). Det är vanligt att medlemmen eller 

medlemmarna uppmuntras och belönas i form av priser som delas ut, utnämningar såsom 

månadens anställd, eller andra symboliska handlingar som uppmuntrar ett visst 

initiativtagande beteende eller prestation. Alla dessa utmärkelser är synliga erkännanden av 

personers eller gruppers prestationer vilket gör att samtliga medlemmar exponeras av ritualen 

som därmed görs för att även motivera andra medlemmar till liknande insatser och 

prestationer (Trice & Beyer, 1993:116).  
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Utåt sett kan ritualerna också användas för att sprida goda rykten om organisationens 

arbetssätt och att organisationen väljer sina medlemmar noggrant genom att visa upp deras 

goda resultat eller deras sociala ansvarstaganden och samhällsengagemang. Rites of 

Enhancement kan ge negativa konsekvenser ifall organisationer uppmuntrar och belönar 

beteenden som uppfattas som oförtjänta eller orättvisa av sina medlemmar (Trice & Beyer, 

1993:117). 

 

Organisationen förmedlar, genom Rites of Enhancement, vad som förväntas av deras 

medlemmar och medlemmarna får därmed veta vad som krävs för att förtjäna en belöning 

eller status inom organisationen (Trice & Beyer, 1993:146).  

 

Rites of Renewal 

Rites of Renewal är återkommande ritualer som bland annat syftar till att förstärka, 

upprätthålla och ge legitimitet till den rådande sociala ordningen inom organisationen och få 

den sociala ordningen accepterad av dess medlemmar. Rites of Renewal upprätthåller 

stabiliteten i organisationer genom återkommande symboliska aktiviteter som kontinuerligt 

skapar och återskapar ordningen mellan medlemmar och de som har ledande positioner inom 

organisationen. Därmed upprätthålls en maktordning mellan ledning och medlem då beslut 

om organisationen, exempelvis organisationsutvecklingar, beslutas av individer som befinner 

sig högre upp i hierarkin (Trice & Beyer, 1993:117).  

 

Rites of Renewal syftar även till att effektivitet, fokus och arbetsvilja hos medlemmarna 

upprätthålls genom att förmedla information om gemensamma mål, värderingar, förändringar 

inom organisationen. Även för att presentera åtgärder för uppkomna problem (ibland för att 

dölja andra problem eller rikta fokus åt ett annat håll). Förmedlingen av organisationens syfte 

och struktur sker genom återkommande möten där alla medlemmar samlas för att ta del av 

den information som ges. Exempel på Rites of Renewal är årsmöten och månadsmöten, 

seminarium, team-building aktiviteter eller åtgärder som syftar till att höja arbetslivskvaliteten 

för medlemmarna. Rites of Renewal handlar mer om att finjustera organisatoriska system 

hellre än att grundligt förändra dem (Trice & Beyer, 1993: 118). 

 

Rites of Integration 

Rites of Integration syftar till att skapa ömsesidiga känsloupplevelser hos deltagarna som 

därmed ska binda samman medlemmarna, stärka hela gruppen av individer inom 

organisationen för att skapa en gemenskap och tillhörighet till organisationen. Trice och 

Beyer menar att Rites of Integration särskilt behövs i takt med att en organisations expanderar 

och i samband med att deras medlemmar blir mer specialiserade i sina arbetsuppgifter. Vid 

specialiseringen av yrkesroller så tenderar medlemmarna till att forma undergrupper, en egen 

mindre grupp av individer eller till exempel avdelningar, inom organisationen där skillnader 

och avstånd till andra skapas mellan undergrupperna. Rites of Integration hjälper därmed 

medlemmar inom hela organisationen att känna tillhörighet till organisationen och får, genom 

ritualer, gemensamma intryck och känslor. Det innebär även att få eventuella sociala 
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undergrupper, subkulturer, att interagera socialt med varandra för att skapa en bättre 

gemenskap inom organisationen. Exempel på Rites of Integration i organisationer är 

evenemang eller aktiviteter såsom julfester, sommarfester, picknickar, middagar, after-work´s, 

kick-off´s, gemensamma fikapauser som syftar till att medlemmar ska socialisera med 

varandra och därmed integreras in i den stora gruppen som ses som organisationen (Trice & 

Beyer, 1993:120).  

 

Vidare menar Trice och Beyer att de integrerande ritualerna kan uppfattas som meningslösa 

av medlemmen/medlemmarna. Trots uppfattningen om ritualens meningslöshet så kan det 

ändå uppstå en besvikelse som leder till irritation om ritualen inte skulle utföras eller ställas 

in. Därmed har ritualen, omedvetet, blivit en ritual som förväntas av medlemmarna och som 

är djupt rotad i organisationskulturen och kan förklaras med att individer inte alltid bryr sig 

om sin kultur, tills dess att deras förväntningar inte uppfylls (Trice & Beyer, 1993:121). 

 

I kontrast till Rites of Renewal, handlar Rites of Integration om statusutjämning där chefer 

och personal av alla åldrar och status interagerar i olika sammanhang och aktiviteter som 

minskar det sociala avståndet mellan dem. Trice och Beyer nämner även att alkohol kan 

förekomma vid dessa typer av ritualer vilket får individer att släppa på sina hämningar och 

tillåter mer avslappnade interaktioner mellan medlemmar med olika status inom 

organisationen. De latenta konsekvenserna med dessa mer integrerande ritualer involverar 

olika känslouttryck, intimitet och konflikter som annars inte tillåts i andra sammanhang. 

Dessa tillfällen tillför ett avbrott från de mer strikta beteendemönster som vanligtvis förväntas 

av medlemmarna inom organisationen (Trice & Beyer, 1993:122-123).  

 

3.2 Interaktionsritualer & Emotionell energi 
Sociologen Collins skriver i sin bok Interaction Ritual Chains (2004) om interaktionsritualer. 

Interaktionsritualer är möten mellan människor där deltagarna utvecklar en ömsesidigt riktad 

fokus och sinnesstämning där de blir medvetna om, och påverkas av, varandras emotioner. 

Interaktionsritualer verkar under både formella- och naturliga rituella former, det vill säga det 

kan ske en eller flera interaktionsritualer inom en formell- och/eller naturlig ritual.    

De formella ritualerna består av mer planerade och organiserade procedurer av gemensamma 

handlingar såsom evenemang och ceremonier som är offentliga tillkännagivanden för 

arbetsgruppen. De naturliga ritualerna utgörs av mer spontana gemensamma handlingar som 

improviseras på ett sådant sätt att även de utvecklar en hög nivå av gemensam fokus och 

känsloupplevelser hos deltagarna. Interaktionsritualer inleds med vissa emotionella 

ingredienser som i sin tur producerar andra typer av känsloupplevelser hos 

interaktionsritualens deltagare (Collins, 2004:105).    
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Collins tar upp fyra ingredienser som en lyckad interaktionsritual kännetecknas som i sin tur 

genererar fyra olika känsloeffekter. Följande ingredienser måste ingå för att ett möte mellan 

människor ska kunna definieras som en interaktionsritual:  

 

 
                                                                                                                         (Collins, 2004:48) 

 

Interaktionsritualerna kan resultera i både positiva och negativa konsekvenser för deltagarna 

beroende på om de är lyckade eller misslyckade. En misslyckad interaktionsritual kan bero på 

att det finns en svag känsla, eller en avsaknad, av gruppsolidaritet och ömsesidiga 

känsloupplevelser hos deltagarna. Påföljder kan vara att deltagarna känner sig uttråkade, 

känner ingen förhöjd Emotionell energi och försöker undvika interaktion genom att smita 

undan från ritualen. Är interaktionsritualen lyckad så genererar den hög emotionell energi hos 

deltagarna som då dras till att vilja fortsätta delta i ritualen (Collins, 2004:47-51). Vi har i 

denna studie avgränsat oss till att studera de två första känsloeffekterna av interaktionsritualer, 

det vill säga känslor av gruppsolidaritet och emotionell energi, eftersom de i stor grad går 

ihop med varandra och ger upphov tillvarandra. De är dessutom mer relevanta i besvarandet 

av vår studies syfte och frågeställning.  

 

I teorin om interaktionsritualer har Collins inspirerats av Durkheims (1995) tidigare forskning 

där han studerar vad som håller samman kollektiva grupper genom att analysera religiösa 

stammars ritualer. Denna forskning publicerade Durkheim år 1912 i sin bok The Elementary 

Forms of Religious Life (1995). Durkheims svar på denna fråga var att det som håller samman 

kollektiva grupper är de mekanismer som producerar moralisk solidaritet; gruppens 

gemensamma värderingar (Durkheim, 1995:382). Collins menar däremot att dessa värderingar 

egentligen är kognitioner som uppkommer av emotioner (Collins, 2004: 102). Collins teori 

om interaktionsritualer kan användas för att få en djupare förståelse för hur emotioner 

förändras av processer i interaktioner mellan människor.  
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Emotionell Energi är en känsla som är en central effekt av interaktionsritualer. Collins 

beskriver känslan som ett kontinuum som konstant pendlar mellan höga och låga nivåer av 

emotionell energi. Känslan som uppstår är en konsekvens av att ha deltagit i en interaktion 

mellan människor. När den emotionella energin är hög utgörs den av känslor av starkt 

initiativtagande till social interaktion, meningsskapande tillfredställelse av interaktioner, hög 

tillit, grupptillhörighet och gruppsolidaritet till interaktionsritualens deltagare eller gruppens 

medlemmar. När den emotionella energin är låg utgörs den istället av känslor av låg tillit till 

gruppens medlemmar (vilket leder till att man undviker vissa situationer av interaktioner), 

brist på initiativtagande till sociala interaktioner, nedstämdhet och en låg självkänsla där en 

inte attraheras av att vilja tillhöra gruppen (Collins, 2004:107).   

 

Emotionell energi är en långvarig och stabil känsla som är specifik till en särskild situation 

som sedan varar under en längre tidsperiod och är således inte en kortvarig känsloeffekt av en 

viss situation (Collins, 2004:133-134). Collins menar att känslan manifesterar sig själv i 

initiativtagandet till sociala interaktioner mellan människor som kan ses som ett inre socialt 

driv (Collins, 2004: 118). Den emotionella energin inkluderar även känslor om vad som är rätt 

och fel, moraliska känslor, där personer med hög emotionell energi ser sig själva som goda 

människor som känner sig rättfärdigade i det dem gör (Collins, 2004:109).  

 

Trots att emotionell energi är en ihållande känsla så mattas den av med tiden, där en hög nivå 

av emotionell energi kan sjunka till lägre nivåer såvida inte en intensiv interaktionsritual 

återskapas och genomförs (Collins, 2004:134). Subjektiva mätningar, såsom intervjuer, menar 

Collins är användbara sätt för att få en uppfattning om personers övergripande upplevelser av 

långvariga och stabila känslor av emotionell energi (Collins, 2004:140).    

 

Hög emotionell energi hos personer genererar ett positivt humör som gör det möjligt för 

spridning av positiva känslor till andra medlemmar i gruppen. I interaktionsritualer sprids 

vanligtvis dessa positiva känslor, såsom glädje, entusiasm och humor, av en gruppledare som 

innehar en stabil och hög nivå av emotionell energi. Dessa typer av personer kallar Collins för 

“Energistjärnor” och tar en central roll i gruppen, är energiska, initiativtagande och har en 

förmåga att sprida en god stämning bland medlemmarna i gruppen. Personer som innehar en 

sådan position i gruppens interaktionsritualer, menar Collins, är vad vi vanligen refererar till 

som karismatiska personer (Collins, 2004:126). 

 

Collins betonar däremot att dessa ”Energistjärnor” inte är på ett naturligt sätt unika energiska 

individer, utan att de istället är, vad Collins kallar för, produkter av flera framgångsrika 

interaktionsritualer. Samtidigt blir det lätt för personer med låg emotionell energi att beundra, 

imponeras av och följa dessa personer eftersom de då kan erhålla högre nivåer av emotionell 

energi från dessa energistjärnor. Genom att följa energistjärnor och deras initiativtagande 

direktiv, i interaktionsritualer, till gruppens medlemmar så blir de personer med lägre 

emotionell energi en del av energistjärnans följe (Collins, 2004:132-133).      
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3.3 Sammanfattning 
Ovan har Trice och Beyers Ritual Taxonomi presenterats där ritualer kan klassificeras efter 

dess syfte och innehåll. De ritualer som beskrivs är Rites of Enhancement, Rites of Renewal 

samt Rites of Integration. Med hjälp av Ritual Taxonomin kan vi klassificera de ritualer som 

sker på de arbetsplatser som vi studerar. Vidare har Collins teori om Interaktionsritualer och 

Emotionell energi gett oss en förståelse för hur socialiserande ritualer kan skapa känslor av 

gemenskap och tillhörighet hos individer. Collins teori hjälper oss att förklara hur Emotionell 

energi, som är en långvarig och stabil känsla, kan skapa och upprätthålla medarbetares känslor 

av gemenskap och tillhörighet i samband med ritualer.  
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4. Metod 
I följande kapitel beskrivs den metodologiska ansatsen som vi valt för att uppnå studiens syfte 

med att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka vilka de organiserade ritualerna är, vilka 

funktioner dessa ritualer har samt vilken betydelse ritualerna har för medarbetarens 

gemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen. Inledningsvis beskrivs och motiveras den valda 

metodologiska ansatsen följt av en presentation av insamlingen av det empiriska materialet. 

Därefter beskrivs det utförda dataanalysarbetet. Avslutningsvis i kapitlet diskuteras metodens 

avgränsningar, giltighet och tillförlitlighet samt det etiska förhållningssättet. 

 

4.1 Metodologisk ansats 
I uppsatsens metod har vi valt en kvalitativ forskningsansats vilket innebär att 

forskaren/forskarna interagerar, genom mellanmänskliga närmanden, med det fält som avses 

att studera för att ge en djupare förståelse för ett eller flera fenomen (Aspers, 2011:14). Den 

kvalitativa forskningen blir därmed en lämplig metod för att ta oss ut i fältet och tala med 

aktörer för att vi ska få en förståelse för vad de menar, känner och tycker kring ett fenomen 

och därmed uppnå studiens syfte (Aspers, 2011:33).  

 

Därutöver har vi valt att använda hermeneutik, läran om texttolkning, under analysfasen för 

att kunna tolka, förstå och förklara aktörernas mening genom att se till både delar och 

helheten i det empiriska materialet vilket innebär att vi går tillbaka i materialet och ser det 

med nya ögon. Hermeneutiken används för att studera, förstå och förklara den andre och 

mellanmänskliga relationer genom att kunskap om en del ökar kunskapen om helheten. Detta 

medför att vi skapar oss förståelse för fenomenet genom upprepad bearbetning av det 

empiriska materialet (Aspers, 2011:25). 

 

4.2 Förstudie 
Inför studien, huvudstudien, utfördes en förstudie, vilket är en mindre studie än huvudstudien. 

I förstudien kunde vi prova valda teorier, planerad metod, eventuella frågeställningar och 

syfte. Under förstudien utfördes en semistrukturerad intervju med en medarbetare i Uppsala 

som tog ungefär 40 minuter. Bearbetningen av det empiriska materialet utfördes genom att 

transkribera, koda och kategorisera och sedan begreppsliggöra det empiriska underlaget. 

Under bearbetningen kunde vi utvärdera de frågor vi ställt och se över vilka som behövdes 

formuleras om och vilka som kunde strykas. Efter förstudien kunde vi konstatera att både 

frågeställningar, genomförande av intervjun samt intervjuguiden behövdes justeras och 

förbättras. Dock kunde vi uppmärksamma teorier vi tidigare inte haft kännedom om, vilket 

lett oss vidare till denna studie. Därmed kan vi hålla med Aspers om att en förstudie kan 

hjälpa forskare inför en kommande studie att pröva sitt forskningsfält och tillvägagångsätt 

(Aspers, 2011:86). 
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4.3 Insamling av empiriskt material 
Insamling av empiriskt material kan inom kvalitativa metoder ske genom bland annat 

intervjuer eller observationer (Aspers, 2011:33). För att välja insamlingsform behövde vi ta 

hänsyn till studiens syfte och därmed besluta vilken insamlingsform som bäst kan besvara 

våra frågeställningar. Vi har således valt intervju som kvalitativ metod då vi anser att metoden 

ger oss tillgång till medarbetarens beskrivning och upplevelse av ritualer på arbetsplatsen och 

därmed hjälpa oss uppnå syftet med studien. Observationer anser vi dels vara för tidskrävande 

samt att det inte hjälper oss att få en förståelse om hur medarbetare, upplever, tycker och 

tänker om ett fenomen. Genom att tala med medarbetarna kan vi skapa en förståelse utifrån 

deras perspektiv. 

 

Vi valde att genomföra tio stycken semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi som 

forskare konstruerat en intervjuguide (Bilaga 3) med på förhand konstruerade frågeområden 

och frågor som vi vill få besvarade (Aspers, 2011:143). Anledningen till att vi valt 

semistrukturerade intervjuer var för att vi ville säkerställa att respondenternas svar behandlade 

de aktuella områdena. Intervjuformen ger oss möjlighet att följa upp intressanta svar som 

respondenten ger med följdfrågor. Intervjuformen gör det även möjligt för oss att hoppa 

mellan olika områden beroende på samtalets riktning och återkomma till områden som inte 

behandlats under intervjun (Aspers, 2011:143). 

 

4.3.1 Avgränsningar & Urval 
Insamlingen av datamaterialet skedde genom tio intervjuer med medarbetare inom olika 

organisationer. För att avgränsa vår studie valde vi bland annat att söka oss till företag med 

medarbetare som arbetar i kontorsmiljö och därmed har ett eget kontorsrum eller arbetar i ett 

öppet kontorslandskap. Avgränsningen till arbetsplatsens utformning av kontorsrum eller 

kontorslandskap gjordes för att begränsa forskningsfältets omfattning/storlek. 

 

En annan avgränsning som gjordes var även att vända oss till företag med ungefär femtio 

anställda fördelade på minst två avdelningar. Avgränsningarna av storlek på företag och 

avdelningar gjordes för att kunna ställa frågor om hur interaktion mellan medarbetare 

fungerar samt hur interaktion mellan avdelningar fungerar.  

 

Ytterligare en avgränsning som vi gjort var att vända oss till medarbetare inom organisationer. 

Denna avgränsning omfattar även de ritualer som anordnas av organisationen/ledningen vilket 

medarbetarna blir exponerade för, därmed blir vår avgränsning relevant då vi vill utifrån ett 

medarbetarperspektiv undersöka vilka de organiserade ritualerna är, vilka funktioner dessa 

ritualer har samt vilken betydelse ritualerna har för medarbetarens gemenskap och tillhörighet 

på arbetsplatsen. 
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Våra två urvalskriterier av respondenter är;  

Medarbetaren har deltagit i någon form av aktivitet som företaget anordnat; Gällande vårt 

urval av respondenter ville vi säkerställa att respondenten hade deltagit på en eller flera av 

företagets aktiviteter, evenemang eller möten. Detta urval medför att respondenten har 

erfarenheter om företagets återkommande och vardagliga ritualer. Erfarenheten bidrar till att 

respondenten lättare kan återge de upplevelser som ritualen bidragit med för respondenten. 

 

Medarbetaren arbetar i kontorsmiljö innehållandes kontorsrum eller öppet kontorslandskap; 

Ett andra urval var, såsom vår avgränsning, att medarbetaren arbetade i en specifik 

kontorsmiljö i form av eget kontorsrum eller öppet kontorslandskap. Detta för att säkerställa 

vår avgränsning för studien. 

 

För att finna våra respondenter för studien började vi med att genomsöka olika hemsidor som 

bland annat Uppsala kommuns hemsida (Uppsala kommun, hämtad 2015-03-30) för att få 

kontaktuppgifter till bolag som är offentligt styrda. Vi sökte, via en sökmotor, även på större 

företag som vi kände till samt kontaktade bekanta som arbetar inom större företag. Företagen 

kontaktades i första hand via mail innehållandes ett missivbrev (bilaga 1) med förfrågan om 

att delta i studien. Några av de företag som inte svarade på vårt mail ringde vi upp och frågade 

om de tagit del av mailet och ställde frågan om deltagande via telefon. Vi valde även att 

kontakta bekanta som arbetar inom företag som passade vår avgränsning. Dessa kontaktades 

först via telefon men även via mail innehållande ett missivbrev (Bilaga 2) där vi ställde frågan 

om de kände någon på arbetsplatsen som var villig att ställa upp på intervju och förmedla den 

kontakten vidare till oss. Många av företagen vi kontaktade direkt tackade nej på grund av 

tidsbrist. Några av våra bekanta hänvisade oss vidare till personalansvarig som vi fick 

kontaktuppgifter till, och några kontaktade sina kollegor på arbetsplatsen. Som resultat av att 

kontakta företagen direkt ville ett företag ur den offentliga sektorn ställa upp på intervjuer 

med två av deras medarbetare. Genom kontakten med bekanta fick vi åtta intervjuer, på tre 

olika företag inom den privata sektorn, som ville delta i studien. Genom våra bekanta fick vi 

därmed flest respondenter vilket visade sig vara en effektiv metod för oss att finna individer 

som passade vårt urval.  

 

Nedan presenteras respondenterna som deltog i studien efter beaktande av våra etiska 

riktlinjer vilket bland annat innebär utelämnande av namn, exakt ålder och namn på företaget. 

Respondenterna har i studien tilldelats fiktiva namn. 

 

“Petra” (25 år) arbetar som assistent på “Bostad AB” sedan ungefär två år tillbaka. Bostad AB 

är ett kommunaltföretag i Uppsala med drygt 200 anställda som är fördelade på olika kontor 

runt om i Uppsala. Det är lite samarbete mellan kontoren då de ansvarar och driver sina egna 

geografiska områden i Uppsala. På Petras kontor arbetar ungefär 35 personer med olika 

arbetsuppgifter. På Bostad AB finns både egna kontorsrum samt ett öppet kontorslandskap. 

Petra delar kontorsrum med en annan assistent.  
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“Åsa” (35 år) arbetar som chefsassistent med kontorsansvar på “Bostad AB” vilket hon gjort i 

ungefär fyra år. Åsa arbetar på samma kontor som Petra men de har olika assistentroller. Åsa 

har ansvaret för att genomföra aktiviteter på kontoret hon arbetar på. Åsa har ett eget 

kontorsrum. 

 

“Karl” (25 år) arbetar med rådgivning och försäljning på “Försäljning 1 AB”. Karl har varit 

anställd i nästa tre år och arbetar på en avdelning med tio personer. Försäljning 1 AB har fyra 

kontor belägna i Stockholm med totalt ungefär 40 anställda. Försäljning 1 AB tillhör en 

koncern med flertalet företag som har gemensamma träffar någon gång om året. De fyra 

kontoren arbetar självständigt och har lite kontakt mellan varandra. Karl arbetar i ett öppet 

kontorslandskap. 

 

“Lisa” (35 år) arbetar som VD-assistent på “Försäljning 2 AB” där hon arbetat i ungefär sju år 

och sitter med i ledningsgruppen tillsammans med de olika avdelningscheferna. Lisa har ett 

eget kontorsrum. Försäljning 2 AB är ett privatägt företag beläget i Stockholm och har 

ungefär 120 anställda som är fördelade på fyra avdelningar på kontoret. Avdelningarna är 

specialiserade på sin uppgift och har inte något vardagligt samarbete mellan sig. I Sverige har 

Försäljning 2 AB ungefär 200 anställda men är verksamma med kontor i fler än 100 länder. 

 

“Mona” (40 år) arbetar som storkunds ansvarig på “Försäljning 2 AB”. Hon har varit anställd 

i fem år och på hennes avdelning arbetar ungefär 20 personer. Mona har ett eget kontorsrum. 

 

“Malin” (30 år) arbetar som inköpschef på “Försäljning 2 AB” vilket hon gjort i ungefär två 

år.  Malin har ett eget kontorsrum och arbetar med ungefär 25 personer som är utspridda på 

kontorets olika avdelningar och även i andra länder. 

 

“Martin” (40 år) arbetar med HR- och rekrytering på “Konsult AB” som har sitt kontor i 

Stockholm och där arbetar ungefär 40 anställda. Martin har jobbat för Konsult AB i ungefär 

två år och arbetar på HR-avdelning tillsammans med sex personer. Konsult AB är ett ungt 

företag som är i en expansionsfas och inriktar sig på bland annat ekonomi, HR och Juridik och 

har därför specialiserade avdelningar för att bemöta efterfrågan av marknaden. Martin arbetar 

i ett öppet kontorslandskap. 

 

“Frida” (25 år) arbetar med rekrytering på “Konsult AB” vilket hon gjort i ungefär två 

månader. Frida arbetar på HR-avdelningen tillsammans med sex andra personer där de arbetar 

i ett öppet kontorslandskap. 

 

“Patrik” (25 år) arbetar med juridik på Konsult AB där han arbetat i drygt ett år. Han ansvarar 

för de omkring 150 deltids- och projektanställda som är utspridda i Sverige. Patrik arbetar i ett 

team med fyra personer som alla arbetar med juridiska frågor där de arbetar i ett öppet 

kontorslandskap.  
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“Filip” (30år) arbetar med juridik och olika projekt på “Konsult AB”. Filip har varit anställd i 

drygt ett år och arbetar på den juridiska avdelningen, i samma team som Patrik, om fyra 

personer.  

 

I resultat- och analyskapitlet kommer en viss redigering av respondenternas citat presenteras.  

Vi har valt att infoga tecknet [...] vid redigering utefter de riktlinjer som Språkrådet (2013) 

förespråkar. Detta för att underlätta läsningen och för att upprätthålla respondenternas 

anonymitet samt för att visa brytningar eller hopp i citaten för att återge en mer 

sammanhängande och tydlig återberättelse från respondenterna. Samtliga respondenter finns 

representerade med minst ett citat vardera i resultatet. 

 

4.3.2 Genomförande av intervjuer 
Totalt genomfördes tio intervjuer med medarbetare på fyra olika företag som tog mellan 40-

50 minuter vardera att genomföra. Då många av respondenterna arbetar på olika avdelningar 

representeras därmed sju avdelningar i denna studie. Samtliga intervjuer utfördes i 

konferensrum, på initiativ av respondenterna, på deras arbetsplats och vi fick rundvandringar 

på de olika kontoren/avdelningarna för att se hur arbetsplatserna var utformade. 

 

Inför varje intervju berättade vi för respondenterna om studiens syfte, hur intervjun kommer 

gå tillväga och om våra etiska riktlinjer för att försäkra oss om att de förstått innebörden av att 

delta i studien och därmed erhålla ett informerat samtycke. Varje intervju utfördes med en 

respondent i taget med båda forskarna närvarande. Inför genomförandet av intervjuerna 

bestämde vi att en av oss fick utföra intervjun och därmed ställa frågorna medan den andre 

observerade, antecknade och hanterade inspelningsutrustningen samt kunde inflika i slutet av 

intervjun om det var några frågor som uppstått under intervjuns gång. De anteckningar som 

utfördes var för att inte missa några viktiga aspekter som framkom under intervjuer såsom 

reaktioner, betoningar och kroppsrörelser. Vi utförde fem intervjuer vardera i respektive roll, 

intervjuare/observatör, för att få en jämn och rättvis arbetsfördelning.  

 

Under intervjuerna användes en intervjuguide (Bilaga 3) innehållandes övergripande 

frågeområden med tillhörande frågor som vi ville täcka in under intervjun. Intervjuguiden 

utgjorde en mall för samtliga intervjuer för att diskutera de aktuella frågeområdena. 

Ordningsföljden på frågeområdena kunde se olika ut beroende på samtalets riktning och på de 

varierande följdfrågorna. 

 

Efter medgivande från respondenterna spelades samtliga intervjuer in med hjälp av våra 

mobiltelefoner. Inspelningen underlättade dels vårt fokus under intervjun då vi inte behövde 

anteckna allt som sades samt för att enklare kunna bearbeta materialet vid ett senare tillfälle.  
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4.4 Dataanalys & Kodning 
Eftersom samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefoner kunde inspelningarna 

transkriberas vilket innebär att ordagrant överföra tal till skrift (Aspers, 2011:156). Vi hade 

som målsättning att transkribera materialet i så nära anslutning till den utförda intervjun som 

möjligt för att kunna föra in minnesbilder, känslouttryck och eventuella anteckningar som 

annars kan gå förlorade om transkriberingen sker långt efter intervjun (Aspers, 2011:158). 

Transkriberingarna gjordes löpande under samma vecka som intervjuerna med medarbetarna 

skedde. Vi delade upp arbetet med transkriberingen mellan oss vilket innebar att vi 

transkriberade fem intervjuer vardera. Efter varje transkribering lyssnade vi av intervjun 

ytterligare en gång samtidigt som transkriberingen av den lästes igenom. Detta för att 

säkerställa att inget missats under transkriberingen eller transkriberats felaktigt. Då 

transkriberingen var tidskrävande fanns inget utrymme för att lyssna av varandras 

transkriberingar. Vi valde dock att gemensamt läsa igenom samtliga transkriberingar för att 

skapa oss en helhetsbild, således ett hermeneutiskt förhållningsätt, och diskutera eventuella 

oklarheter i transkriberingen.   

 

När transkribering och läsning var utförd för samtliga intervjuer kunde kodningsprocessen 

inledas. Kodningsprocessen innebär att, i det empiriska materialet, leta efter återkommande 

mönster som kan bilda meningsenheter (Aspers, 2011:169). Kodningsprocessen utfördes, 

deduktivt, genom att identifiera återkommande och viktiga koder utifrån studiens valda teori. 

Koderna markerades med olika färger för att kunna identifiera övergripande teman som 

koderna tillhör (Aspers, 2011:184). När samtliga intressanta koder väl markerats, i det 

empiriska materialet, printades dessa ut på papper för att enklare hantera mängden koder som 

uppstått. Samtliga koder klipptes sedan ut, med sax, och placerades i de övergripande teman. 

Dessa teman fick namnen: Klassificering av uppmuntrande aktiviteter och dess betydelse för 

medarbetare, Klassificering av arbetsfokuserade aktiviteter och dess betydelse för 

medarbetare samt Klassificering av integrerande aktiviteter och dess betydelse för 

medarbetare. Reducering, en mer detaljerad kodning, gjordes sedan med hjälp av siffror som 

fick representera en underkategori till respektive tema (Aspers, 2011:176). Underkategorierna 

sorterades sedan ut i olika högar och därmed byggdes ett förgrenat träd av koder där varje 

gren fick bli ett övergripande tema som förgrenades ut i underkategorier av mönster eller 

avvikelser (Bilaga 4- illustration). När väl samtliga teman och underkategorier var sorterade 

kunde vi välja ut de mest relevanta, intressanta och återkommande citaten ur empirin som vi 

valt att presentera i resultatavsnittet.   

 

4.5 Validitet & Reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två vetenskapliga begrepp som säger något om studiens 

trovärdighet och kvalitet (Trost, 2011:131).  

 

God validitet, eller giltighet, handlar om att studien mäter det som den avser att mäta. Vid 

kvalitativa studier, såsom intervjuer, är det därför viktigt att frågorna som ställs under 

intervjun verkligen undersöker studiens valda intresseområde. Genom att vi konstruerade en 

intervjuguide med på förhand formulerade frågor kunde vi öka frågornas relevans i relation 
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till studiens syfte och frågeställning och således öka studiens validitet. Dock är vi medvetna 

om att den semistrukturerade intervjun kan ge följdfrågor eller andra frågor som inte 

forskaren tänkt ställa vilket ger varierande svar från respondenter. För att i möjligaste mån 

sträva efter att upprätthålla en god validitet ifrågasattes därmed vissa frågor i huruvida de 

faktiskt bidrog till att besvara syftet med studien (Trost, 2011:133-134).  

 

 

Ytterligare beaktningar som gjordes i strävan av validitet var att vi valde att använda ordet 

“aktivitet” eller “tillställning” istället för ordet ritual under intervjuerna. Detta då vi kände att 

det fanns en risk för att ordet ritual kan uppfattas på olika sätt eller i vissa fall misstolkas 

eftersom det inte är särskilt vardagligt språk.   

 

Reliabilitet handlar om att studiens mätningar är tillförlitliga och att mätningarna är stabila där 

samma resultat kan återges vid en ny mätning. Vid kvalitativa intervjuer menas det att en 

forskare strävar efter att alla frågor ska ställas på liknande sätt till respondenterna vid varje 

intervju och att intervjusituationerna ska vara så lika som möjligt samt att inga slumpartade 

händelser påverkar respondentens svar. Skulle någon slumpartad händelse påverka 

intervjusituationen är det viktigt att forskare i sådana fall försöker notera respondenters 

eventuella felsägningar och missuppfattningar som annars kan påverka resultatets analys 

(Trost, 2011:131-133). För att sträva efter reliabilitet i studien så var båda forskarna 

närvarande vid samtliga intervjutillfällen eftersom det kan bidra till en säkerställning av att 

intervjuernas frågor ställs på liknande sätt samt försäkra varandra om att alla grundfrågor 

ställdes. Även de på förhand formulerade frågorna kan bidra till ökad reliabilitet då samma 

grundfrågor ställdes till samtliga respondenter. Dock påverkar följdfrågor eller andra 

samtalsämnen under intervjuns gång den generella reliabiliteten av respondenternas svar. 

Även respondenternas sinnesstämning vid den specifika tidpunkten då intervjun genomfördes 

kan även det påverka studiens reliabilitet. 

 

4.6 Metodologiska överväganden & begränsningar 

Inför valet av metodologisk ansats diskuterades vad vi ämnade att studera och därmed 

skapades syftet med studien. Valet stod mellan en kvalitativ forskningsansats eller en 

kvantitativ forskningsansats där valet, som nämns i metodkapitlet, föll på en kvalitativ 

forskningsansats. Då syftet med studien kräver ett mellanmänskligt närmande ansåg vi att den 

kvantitativa forskningsansatsen, som utgår från kvantifierbara siffror och egenskaper, inte var 

en lämplig metod för studien (Trost, 2011:26). 

     

Ett annat övervägande vi gjorde var valet av intervjuform. Då vi båda saknar en större 

erfarenhet behövde vi dels läsa på om intervjuformerna men även testa den intervjuform som 

vi tyckte passade oss och studien bäst. Aspers (2011) beskriver olika former av intervjuer. 

Dessa benämns som strukturerade-, semistrukturerade- och öppna intervjuer. Strukturerade 

intervjuer är till viss del en enkel, eller enklare, form av intervju då forskaren strikt följer ett 

frågeformulär. Denna form kan ge ett specifikt innehåll men risken med strukturerade är att 

forskaren missar relevanta och intressanta aspekter om ett ämne. Semistrukturerade innehåller 
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även dem frågor men tillåter forskaren att följa upp intressanta aspekter under intervjuns 

gång. Dock innehåller formen begränsningar på så sätt att de kan bli stela och smala jämfört 

med de öppna intervjuerna som kan ge mer innehåll och flexibilitet. Öppna intervjuer kan 

dock bli breda och komma för långt ifrån studiens syfte om forskarna inte besitter en 

erfarenhet och kunskap om intervjumetoden (Aspers, 2011:143-144). Med hänsyn till vår 

erfarenhet, kunskap och studiens ändamål föll valet således på att genomföra 

semistrukturerade intervjuer i vår huvudstudie. 

Ytterligare en övervägning vi gjorde inför genomförandet av intervjuerna var när vi bestämde 

att båda skulle närvara, men med olika roller, under intervjuerna. Vi var medvetna om att det 

finns en risk att respondenterna kan känna att de hamnar i underläge då vi som intervjuar är 

två och respondenten en (Trost, 2011:67). Med detta övervägande i beaktning för antalet 

forskare på plats vägde ändå fördelarna tyngre med att båda var närvarande. Möjligheten att 

stötta varandra, fånga upp intryck och komma med följdfrågor för att få ett så komplett 

empiriskt material som möjligt ansåg vi berika materialet mer än försämra det. Vid kontakt 

med respondenterna informerades dem att båda forskarna kommer delta under intervjuerna. 

 

4.7 Etiska överväganden 
I denna studie har vi valt att ta hänsyn till Vetenskapsrådets etiska forsknings principer vilka 

består av fyra krav. Det första kravet är informationskravet vilket innebär att forskaren måste 

informera respondenten om studiens syfte (Vetenskapsrådet:7). Samtyckeskravet är det andra 

kravet som innebär att respondenten måste ha gett sitt medgivande för att delta i studien och 

har rätt att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet:9). Dessa två krav aktualiserades i 

studien genom att respondenten fick information om studiens syfte samt fick möjlighet att 

välja att tacka ja eller nej till att ställa upp på intervju och genom att vi informerade 

respondenten om att denne kunde när som helst under intervjuns gång välja att avbryta sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som handlar om att arbeta för att 

bevara respondenternas anonymitet genom att på ett förtroligt sätt behandla personuppgifter 

och övrigt insamlat material med sekretess (Vetenskapsrådet:12). I vår studie har vi strävat 

efter att respondenterna förblir anonyma genom att bland annat använda fiktiva namn när vi 

citerar och genom att inte nämna deras arbetsplatser vid namn samt att det inspelade 

materialet har, efter bearbetning, eliminerats för att säkerställa anonymiteten. Det fjärde och 

sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att vårt insamlade material enbart får användas i 

vetenskapligt syfte och sammanhang (Vetenskapsrådet:14). 
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5 Resultat & Analys 
I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys av det empiriska materialet. För att 

uppnå syftet med studien, utifrån ett medarbetarperspektiv där vi vill undersöka vilka de 

organiserade ritualerna är, vilka funktioner dessa ritualer har samt vilken betydelse 

ritualerna har för medarbetarens gemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen, så 

konstruerades tre teman under kodningsprocessen. Dessa tre teman är; Klassificering av 

uppmuntrande aktiviteter och dess betydelse för medarbetare, Klassificering av 

arbetsfokuserade aktiviteter och dess betydelse för medarbetare samt Klassificering av 

socialiserande aktiviteter och dess betydelse för medarbetare. Samtliga teman innehåller två 

resultatdelar som analyseras var för sig. I analyserna används de valda teorierna, Trice och 

Beyers Ritual Taxonomi samt Collins teori om Interaktionsritualer och Emotionell energi, för 

att tolka empirin.  

 

5.1 Klassificering av uppmuntrande aktiviteter och dess betydelse för 

medarbetare 

I detta tema beskrivs handlingar eller aktiviteter som uppmuntrar medarbetare att prestera, 

komma med önskade resultat och hur de belönas för deras engagemang och prestation. Temat 

behandlar även hur medarbetarna uppfattar uppmuntran och vad den ger dem i deras 

arbetsroll och tillhörighet till varandra och organisationen. Först presenteras resultatet från 

respondenternas beskrivningar om hur och när de uppmuntras följt av en analys. Sedan 

presenteras resultatet från respondenternas beskrivningar om vad uppmuntran har för 

effekter för respondenternas gemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen följt av en analys av 

detta. 

 

5.1.1 Resultat 
I denna resultatdel har vi sammanställt beskrivningar om hur respondenterna, genom 

aktiviteter, uppmuntras till prestationer på arbetsplatsen och vad denna uppmuntran består av. 

 

Ur respondenternas beskrivningar om uppmuntran kan vi urskilja olika varianter av 

uppmuntran till arbetsprestationer som sker på arbetsplatsen. En variant av uppmuntran som 

beskrivs av respondenterna är att de bland annat uppmuntras av sina kollegor eller av en 

person i chefsbefattning. Den här varianten av uppmuntran beskrivs som enkla, positiva 

kommentarer för att visa att någon individ gjort bra ifrån sig eller gratulera arbetslagets insats 

i samband med ett möte, konferens eller vid fikapaus:  

 

Petra: “Om vi tar våra avdelningsmöten… då kan det ju vara så att chefen säger att någon 

grupp gjorde en bra grej eller så. Ehm... Vi har fredagsfrukost… där kan det också vara så 

att man passar på att lyfta positiva saker… lite så… Bra jobbat! 

 

Malin: “Vi går igenom bra saker på till exempel månadsmötena och vi lyfter upp varandra så 

man är peppad. Det brukar vara lite sådär Fan bra jobbat! Det där gjorde du bra!” 
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Mona: “Om det går bra så lyfter vi fram det på konferenser.” 

 

En annan variant av uppmuntran beskrivs av respondenterna som belöningar eller 

uppmärksammanden av medarbetarens eller arbetsgruppens arbetsprestation. Denna 

uppmuntran består av bonusar, resor eller materiell belöning (exempelvis iPads och 

presentkort med mera) för en viss prestation. Uppmuntran och belöningar beskrivs även som 

mindre gester i form av champagne och tårta i lunchrummet. Belöningen eller 

uppmärksammandet utförs i samband med någon aktivitet eller i ett utrymme på kontoret där 

andra medarbetare på arbetsplatsen kan bevittna belöningen eller uppmärksammandet som en 

individ eller en grupp får. Prestationerna kan innebära ökade försäljningssiffror som gynnar 

företaget eller tävlingar med olika inslag som uppmuntrar och motiverar medarbetarna till 

ökade arbetsprestationer. Detta kan vi se i respondenternas uttalanden nedan: 

 

Filip: “Om vi klarar vissa budgetmål så blir det en resa.” 

 

Karl: “Ja, de vill uppmuntra oss. Mest via ekonomiska medel… Det finns en årlig gala där 

man får pris för årets medarbetare… Jag fick ju pris och fick ta emot en pokal inför tusen 

personer”. Karl fortsätter: “Sen har vi live-statistik varje månad som framförallt visar hur 

mycket varje person har dragit in till företaget och den är synlig för alla varje dag. Där kan 

man lätt se hur mycket man gjort och där vill man ligga bäst till och sen på månadsmötena 

får man priser för om man varit bäst på att göra de olika stegen i försäljningen och lite 

amerikanskt hyllar dem som gjort något bra. (...) När man når sin bonus ska man klippa av 

sin slips… inför de andra… tar en bild och skickar till de andra kontoren via mail sen hänger 

man upp den avklippta slipsen på jobbet. Det är en tradition.” 

 

Ytterligare en variant av uppmuntran, som framkommer av respondenterna inom Försäljning 

2 AB, är en aktivitet där de arbetar med välgörenhet. Välgörenheten beskrivs som en handling 

från företaget att visa samhället att organisationen tänker på sin omgivning och vill förmedla 

ett socialt ansvarstagande. Enligt respondenterna är detta en aktivitet som de anställda måste 

vara med på och att det är något organisationen arbetar mycket med: 

 

Mona: “Alla på Försäljning 2 ABs kontor gör något för samhället… vi ger tillbaka liksom… 

man vill ge tillbaka... och det jobbar vi jättemycket med. Alla har det i sina kalendrar så man 

vet att det är och det är något man måste vara med på. Även det här med hur man är som 

anställd på Försäljning 2 AB så är man deras ansikte utåt.” 

 

Lisa beskriver samma aktivitet och ger en ytterligare beskrivning:  

“Förra året till exempel så hjälpte alla 140 personer en ideell organisation med olika saker. 

[...] Är samma datum, alla år, då alla kontor i hela världen är med.” 
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Respondenterna förklarar sedan att välgörenhetsaktiviteten övergår till mer socialiserande 

aktiviteter där deltagarna bjuds på bland annat fester eller middagar efter genomförd gärning. 

Aktiviteterna efter välgörenheten berättar respondenterna görs för att skapa en företagsanda 

och en chans att hänga med andra medarbetare inom företaget:    

 

Mona: “Efter att den saken är klar, då brukar vi hänga någonstans… ehm. Typ förra året 

hade vi olika lekar och poängpromenad och lite sånt. Hängt liksom och sen har vi middag och 

fest på kvällen.” 

 

Lisa: Och sen efter det så har vi den här middagen med olika aktiviteter som också är för att 

skapa den där företagsandan… mellan divisionerna.” 

 

Anledningen till varför personalen och organisationen uppmuntrar eller uppmärksammar 

prestationer på arbetsplatsen är för att stärka sammanhållningen på kontoret och för att 

organisationen, genom belöningar, ger något tillbaka för det arbete som personalen utfört. 

Nedan citeras två av våra respondenter: 

 

Karl: “Alla vill ha kul och om företaget går bra vill man göra något för sin personal och 

stärka sammanhållningen… sporra folk. Och för att skapa en attraktiv arbetsplats. ” 

 

Petra: “Jag tror alltså att folk vill känna sig uppskattade av företaget och företaget ger något 

tillbaka.” 

 

5.1.1.1 Analys 
I resultatet från respondenternas beskrivningar, av de uppmuntrande aktiviteter som sker på 

deras arbetsplats, framkommer det att respondenterna får uppmuntran för väl utförda 

arbetsinsatser av sina medarbetare och/eller av sina chefer. Uppmuntran består bland annat av 

muntliga kommentarer för att höja arbetsmoralen hos medarbetarna men även genom 

belöningar från organisationen i form av ekonomiskt kapital, såsom bonusar, materiella 

belöningar eller i andra fall ökad status, såsom årets medarbetare, inom gruppen för de som 

presterat exceptionellt väl i arbetet. Uppmuntran som ges sker i ett offentligt, synligt, 

sammanhang som på gemensamma möten eller konferenser där alla som deltar exponeras av 

den uppmuntran som sker. Ur de beskrivningar som respondenternas återger om var, när och 

hur de uppmuntras ser vi förbindelser med Trice och Beyers resonemang om Rites of 

Enhancement som innefattar att uppmuntra och lyfta fram individer som presterar på den nivå 

som organisationen önskar. Uppmuntran till arbetsprestationer ges i form av belöningar och 

ökad status för individen och i sammanhang där andra individer exponeras av Rites of 

Enhancement som på så sätt motiverar andra till liknande prestationer (Trice & Beyer, 

1993:115-116). Rites of Enhancement ger även medarbetarna målsättningar dels för att själva 

ta del av belöningen och dels för att veta vad som förväntas av dem på arbetsplatsen (Trice & 

Beyer, 1993:146).  
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I några av respondenternas beskrivningar framkommer det att de någon gång om året gör 

något för samhället, där de ger något tillbaka till samhället genom att bland annat hjälpa 

ideella organisationer eller människor som har det svårt. Därmed gör medarbetarna, på 

initiativ av organisationen, något för andra för att stärka organisationens värderingar och 

anseende hos utomstående aktörer i sin omgivning och för potentiella medarbetare, vilket 

inbegriper att sprida ett gott rykte om organisationen och visa ett samhällsengagemang, i form 

av välgörenhetshandlingar, som Trice och Beyer beskriver som en del av Rites of 

Enhancement (Trice & Beyer, 1993:117).  

 

Avslutningsvis menar Trice och Beyer att vissa ritualer kan ge liknande utfall som andra 

ritualer eller göras i kombination med andra ritualer. Rites of Enhancement har i vissa fall 

övergått till en Rites of Integration. Denna tolkning gör vi utifrån att respondenterna förklarar 

att medarbetarna belönas för att ha deltagit i exempelvis en välgörenhetshandlingen genom att 

de blir bjudna av organisationen på en fest eller middag efter utförd gärning där de kan träffas 

och stärka banden mellan medlemmarna och till organisationen i sin helhet (Trice & Beyer, 

1993:110,120). 

 

5.1.2 Resultat 
I denna resultatdel har vi sammanställt respondenternas beskrivningar om hur dessa 

aktiviteter, Rites of Enhancement, uppmuntrar till förhöjda prestationer samt vad de har för 

betydelse för medarbetarna. 

 

Respondenter beskriver att formell uppmuntran sker på initiativ från organisationen och det 

framkommer att de anställda uppmuntras till att sprida positiva kommentarer mellan varandra. 

Uppmuntran kommer från individer, som ger beröm, inom organisationen eller i gruppen: 

 

Petra: “Jag tror företaget uppmuntrar oss att vi ska sprida positiva saker för annars är det 

lätt att det blir negativt. Huvudkontoret har sagt att man ska ta upp positiva saker och så.” 

 

Åsa: “Det är väl några personer som är bättre på att uppmärksamma andra än inte, det 

ligger väl i deras natur bara.” 

 

Martin: “Senast igår så berömde jag hennes arbete inför hela företaget på kick-off 

middagen.” 

 

Det beskrivs även av respondenterna att det vanligtvis är gruppen eller arbetslaget som får ta 

emot beröm eller belöning då mycket av arbetet och dess prestationer utförs i grupp. Samtliga 

medlemmar inom den presterande gruppen får då ta del av belöningen som kan bestå av 

utflykter eller andra gemensamma aktiviteter: 

 

Malin: “Det är svårt att finna en individ för väldigt mycket görs i team… det är mer teamet 

som man lyfter fram” 
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Karl: “Senast var det fallskärmshoppning för dem som var bäst. Det teamet som var bäst.” 

 

Några av våra respondenter lyfter fram en fara eller en baksida med att ge eller ta emot beröm 

och uppmuntran utan att det finns en eftertanke eller anledning till den. Att uppmuntran görs 

bara för att göras och att det inte alltid ger en positiv effekt hos medarbetarna. Att ge beröm 

eller uppmuntran som inte motsvarar eller lever upp till prestationen som utförts av individen 

kan i vissa fall uppfattas som oäkta, en handling som ses som oförtjänt, och som då kan skapa 

en irritation hos andra individer eller som inte har någon betydelse för medarbetaren som får 

uppmuntran: 

 

Mona: “Vissa personer säger det mera av automatik faktiskt... det märker man… och i de 

fallen så betyder det inget för mig.” 

 

Malin: “Sen kan jag vara sån här att ibland.. ok, enough is enough. Man behöver inte skicka 

ut varenda liten grej. Det blir bara att man försöker klappa sig själv på axeln. Det är en 

balansgång där.” 

 

Samtidigt kan det, enligt respondenterna, även stärka tillhörigheten till gruppen genom att ge 

beröm och uppmuntra varandra och att det kan tillföra nya samtalsämnen som ger en 

möjlighet att lättare få kontakt med andra medarbetare inom organisationen:  

 

Malin: “Det är lättare att prata med varandra om saker. Man får en annan samhörighet 

liksom.” 

 

Karl förstärker det Malin beskrivit om att dessa aktiviteter, Rites of Enhancement, ger en 

sammanhållning i gruppen, en anledning att träffas och uppmuntra varandra för prestationer 

som individen eller gruppen utfört: 

 

Karl: “Samla alla och umgås tillsammans. Stärka sammanhållningen.” 

 

5.1.2.1 Analys 

Av det som framgick av respondenternas svar om uppmuntran och beröm som ges på 

arbetsplatsen ser vi att vissa personer tar initiativ till att uppmuntra kollegors 

arbetsprestationer i större utsträckning än andra. Beröm, eller uppmuntran, av vissa önskvärda 

beteenden och prestationer kan tolkas som ett sätt att försöka stärka arbetsgruppens fokus mot 

gemensamma mål i verksamheten. Utifrån Collins teori om interaktionsritualer och dess 

känsloeffekter tolkar vi olika möten, där beröm ges mellan individer på arbetsplatsen, som en 

interaktionsritual som kan ge personer en starkare känsla av grupptillhörighet (Collins, 

2004:107). Om känslan är långvarig kan det bidra till en förbättrad självkänsla i form av hög 

emotionell energi hos de personer som får ta emot beröm i arbetet. De personer som tar 

initiativ till att berömma sina kollegor kan utifrån Collins teori om interaktionsritualer 

uppfattas som personer som innehar en hög nivå av emotionell energi och som då gärna söker 
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sig till spontana interaktioner med andra kollegor. Dessa personer beskriver vi som något 

Collins kallar för “Energistjärnor”, vilka sprider positiv stämning bland organisationens 

medlemmar på arbetsplatsen (Collins, 2004:126).  

Ett exempel på ett sådant fall är Martin som beskrev hur han under organisationens kickoff-

middag berömde en kvinnlig kollegas arbete inför organisationens övriga medlemmar.  

 

Men inte alla fall av uppmuntrande interaktionsritualer uppskattas av medarbetarna. Flera av 

respondenterna uppger att det ibland inte hade någon större betydelse för dem och uttryckte 

irritation över tillfällen där beröm och uppmuntrande känts påtvingat. Dessa få fall kan ses 

som ett resultat av misslyckade interaktionsritualer som sker i organisationen vilket kan enligt 

Collins bero på en låg känsla av gruppsolidaritet och avsaknad av ömsesidiga 

känsloupplevelser hos deltagarna. Flera belönande aktiviteter har inslag av integrerande 

karaktär och uppkommer som en direkt följd av medarbetarnas väl utförda arbetsprestationer 

som då fungerar som en slags belöning. Belöningen är som tidigare nämnt att de oftast får 

träffas och socialisera med varandra i samband med en rolig aktivitet. I resultatet ser vi 

exempelvis att både Karl och Malin menar att sammanhållningen mellan medarbetarna stärks 

i dessa sammanhang genom att deltagarna får vara med om gemensamma känsloupplevelser, 

vilket enligt Collins ses som en lyckad interaktionsritual då det förstärker medarbetarnas 

känsla av att tillhöra gruppen (Collins, 2004:48).    

 

De typer av belönande aktiviteter, som initierats av ledningen, ser vi vara mer förekommande 

hos respondenten Karls organisation vars verksamhet är betydligt mer säljinriktad än övriga 

respondenters organisationer.     

 

5.2 Klassificering av arbetsfokuserade aktiviteter och dess betydelse för 

medarbetare 
Detta tema tar upp handlingar eller aktiviteter som består av återkommande, 

arbetsfokuserade och gemensamma träffar som syftar till att skapa en kollektiv förståelse för 

verksamhetens mål och värderingar. Temat behandlar även hur medarbetarna uppfattar 

organisationens förmedling av den kollektiva förståelsen och vad detta ger medarbetaren i 

både sin arbetsroll och i sin tillhörighet till varandra och organisationen. Först presenteras 

resultatet från respondenternas beskrivningar om hur och när de har arbetsfokuserade 

aktiviteter, följt av en analys. Sedan presenteras resultatet från respondenternas 

beskrivningar om vad dessa aktiviteter har för effekter för respondenternas gemenskap och 

tillhörighet på arbetsplatsen följt av en analys av detta. 

 

5.2.1 Resultat 
I denna resultatdel har vi sammanställt respondenternas beskrivningar om hur mål och 

värderingar förmedlas på arbetsplatsen och vilka arbetsfokuserade aktiviteter sker på 

arbetsplatsen, vad dessa aktiviteter innehåller och hur ofta de sker. 
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Det framkommer av respondenternas beskrivningar om arbetsfokuserade aktiviteter att möten, 

av olika karaktär, är återkommande aktiviteter inom organisationen. Dessa aktiviteter sker 

enligt respondenterna i form av traditionella mötesträffar på kontoret eller på konferenser men 

även i samband med andra aktiviteter såsom frukost på kontoret eller middagar. Dessa möten 

kan ske varje vecka, varje månad, varje kvartal och/eller en gång om året. Respondenterna 

beskriver att de, under mötesträffarna, får information om hur det går för företaget, vad 

företaget gör för resultat och hur planeringen av verksamheten framskrider: 

 

Martin: “Vi har frukostmöten en gång i månaden, då sitter man inte bara ned och äter frukost 

utan det finns mer intellektuell spänst i dem mötena. Det är väldigt kopplat till… det är ju 

bara jobbrelaterat. Vi har någon typ av genomgång av affärsläge, status, lite redovisning och 

genomgång, hur saker och ting rullar på.” 

 

Lisa: “En gång i månaden har vi informationsmöte för alla på kontoret. Då går man igenom 

lite saker och presenterar nyanställda och så går man igenom siffror för kommande månaden 

och lite så… varje avdelning får presentera lite egna saker… och nu med omorganisationen 

så gås det igenom… om hur det går.”  

 

Petra: “Vi har möten, alltså kontorsmöten… ungefär en gång i månaden… för att diskutera 

jobb. Då får man liksom koll. Och så bjuder företaget på lunch så då kan man ju prata om 

annat också” 

 

Vidare i samtalen med respondenterna så berättar de att i samband med de stora årliga mötena 

så arrangerar organisationen vanligtvis en fest för sina medlemmar. Mötena i dessa fall 

övergår till festligheter vilket benämns av respondenterna som bland annat julfesten eller 

kickoffen.  

 

Karl: “Det brukar vara en konferens i kvartalet där man går igenom kvartalets siffror och sen 

käkar man middag. Finns en lokal på Kungsholmen… ett roligt ställe man drar till efter 

konferensen och sen efter det är det middag” 

 

Lisa: “På julfesten kommer alla säljare in, de flyger ner och är med för att de ska förstå hur 

vi jobbar, så är det konferens först på dagen och sen åker man iväg någonstans där vi har 

festen. Vi försöker hålla till på hotell, då kan vi ha festen, konferensen och boende där på 

samma ställe.” 

 

Filip: “Det var presentationer inför varandra, introduktioner, vilka de här enheterna är, vilka 

som ingår i enheterna, vad de har för mål och vi kan samverka. Framförallt vad vi vinner på 

det också. Det var halva kickoffen, andra halvan var mer team-building och lära känna 

varandra och ha kul.” 
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5.2.1.1 Analys 
I resultatet från respondenternas beskrivningar, av de återkommande arbetsfokuserade 

aktiviteterna som sker på arbetsplatserna, framkommer det att respondenterna har möten som 

sker frekvent under hela året. Möten hålls av individer i ledande positioner för att informera 

anställda om bland annat företagets utveckling, resultat och för att förmedla ett gemensamt 

mål och skapa/upprätthålla fokus i arbetsuppgifterna hos de anställda. Därmed blir dessa 

återkommande möten arbetsfokuserade träffar som Trice och Beyer beskriver som Rites of 

Renewal där alla medlemmar träffas kontinuerligt för att ta del av information som 

organisationen vill förmedla och som kan skapa effektivitet, fokus och arbetsvilja hos 

medlemmarna (Trice & Beyer, 1993:118). Informationen delges vanligtvis av individer som 

är högre upp i den hierarkiska stegen än mottagarna av informationen vilket är ett sätt för 

organisationen att förstärka en hierarkisk status hos individer och därmed återskapa ordningen 

mellan medlem och ledning som finns inom organisationen (Trice & Beyer, 1993:117).  

 

Vidare i resultatet om de återkommande och arbetsfokuserade aktiviteterna framkommer det 

att under vissa möten kan olika varianter av team-bulding aktiviteter ske i grupper i samband 

med möten. Organisationen kan genom team-building aktiviteter kommunicera mål och 

värderingar till alla medarbetare inom den och samtidigt stärka deltagarnas tillhörighet till 

organisationen. Genom deltagandet blir medlemmarna mer involverade och kan få en 

förståelse för organisationens förmedlade syfte och det är därmed viktigt att alla medlemmar 

inom organisationen deltar för att kunna mottaga de mål, syften och värderingar som 

förmedlas. Medlemmarnas delaktighet och förståelse för organisationens syfte kopplar vi till 

Trice och Beyers resonemang om Rites of Renewal där de menar att organisationer försöker 

legitimera dess handlingar och få besluten accepterade av sina medlemmar genom att låta dem 

delta i mötet. På så sätt får medarbetarna en kollektiv förståelse för organisationens syfte och 

målsättning (Trice & Beyer, 1993:117). 

 

Avslutningsvis beskriver respondenterna att flertalet av de större årliga mötena sker i 

anslutning till en middag eller en fest, exempelvis julfester. Innan medlemmarna får möjlighet 

att delta på festen hålls konferenser, möten med mera där medlemmarna får information om 

företagets utveckling och målsättning. Därefter får medlemmarna en belöning i form av en 

fest där syftet är att stärka gemenskapen genom att socialisera med varandra. Trice och Beyer 

talar om att ritualer kan göras i kombination med andra ritualer och därmed har kan vissa av 

de mer affärsfokuserade aktiviteterna gå från en Rites of Renewal till en Rites of Integration 

för att stärka gruppsammanhållningen och tillhörigheten till organisationen (Trice & Beyer, 

1993:110, 120). 
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5.2.2 Resultat  
I denna resultatdel har vi sammanställt respondenternas beskrivningar om hur dessa 

aktiviteter, Rites of Renewal, genomförs och vad de har för effekter för medarbetarna. 

 

Respondenterna beskriver att på möten och konferenser ligger fokus på organisationen och 

hur det går för dess verksamhet. Huvudsyftet är därmed inte att medlemmarna ska umgås utan 

att delge information om organisationen. Mötena kan enligt respondenterna ibland uppfattas 

som tråkiga om det inte innehåller något mer än enbart informationsdelning från 

organisationen. Detta kan vi se i följande citat: 

 

Mona: “Men det är mer envägskommunikation från företaget. Allt det där sociala kommer i 

fjärdehand eller något sånt.” 

 

Frida: “Den gången jag var med då var det mest fokuserat på företaget och vart det står och 

vart det är på väg.” 

 

Patrik: De här företagseventen tycker jag väl är rätt tråkiga överlag men det är väl mer 

trevligt om man kan umgås på ett mer naturligt sätt och inte bara arbete eller så…” 

 

Malin berättar att om man missar ett viktigt möte så får de information och uppdatering om 

vad som presenterades så att ingen medlem i organisationen missar informationen. 

Malin: “Sen är det någon gång… om man inte har tid så händer det att man hoppar över den 

och då kan man ta del av ett protokoll eller brev där det står vad som gicks igenom så att man 

inte missar något.” 

 

Ur respondenternas uttalanden om vad mötena gav dem förklarar de att eftersom mötena ofta 

kombineras med fika, lunch, middag med mera så får de ansikten på varandra och en bättre 

uppfattning av vilka de andra medlemmarna är som arbetar inom organisationen. Detta 

uppfattas även som att det då blir ett trevligare möte: 

 

Frida: Det är ju trevligt att lära känna sina kollegor bättre och det är trevligt att träffas. Då 

fick man ju lite fler ansikten så idag har man lite bättre koll på vilka som är här och så. Sen 

hade den här (kickoffen) en ganska stark prägel av alltså, bygga gemensamt, vad vi står för, 

vad jobbar vi för, vad vi är för företag.” 

 

Petra: “Att få ett ansikte på folk är väldigt mycket värt. Det ger mycket mer att man får ett 

ansikte på någon och kunna hälsa på någon.” 
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Genom att respondenterna deltar i arbetsfokuserade aktiviteter berättar de att aktiviteten även 

görs för att stärka medlemmens tillhörighet till organisationen, svetsa samman gruppen och 

grupperna. Presentationer av mål och värderingar knyts samman kring dessa aktiviteter och 

därmed tilldelas gemensamma mål och medel för att uppnå organisationens syfte: 

 

Filip: “Stämningen har blivit bättre. Det har inte bara med att göra med att vi känner 

varandra bättre utan har också med den riktningen i hur vi rent affärsmässigt ska börja knyta 

ihop våra enheter.” Filip fortsätter: “Det ger lite samhörighet även om jag tycker om att 

jobba individuellt och självständigt så är det roligt med kollegor, mänsklig kontakt. Det är 

roligare att känna samhörighet.” 

 

Martin: “Handlar om att bygga en tillhörighet… att folk ska känna tillhörighet... vara del av 

något större, det är ju viktig del i att få ihop ett företag.” 

 

5.2.2.1 Analys  

Eftersom syftet med dessa återkommande och arbetsfokuserade träffar, som vi kategoriserat 

som Rites of Renewal, i första hand är att delge information till medarbetarna om 

organisationens verksamhet, och inte för att deltagarna ska träffas och ha kul, så kan det vara 

svårt att inkludera flera interaktionsritualer som i alla avseenden känns “lyckade” för 

medarbetarna, sett till deras känsloeffekter. Denna tolkning gör vi utifrån flera av 

respondenternas svar om att dessa möten ofta består av en envägskommunikation från 

organisationen eller att mötet var arbetsfokuserat.  

 

Med det sagt betyder det nödvändigtvis inte att de interaktionsritualer som sker i Rites of 

Renewal saknar det som Collins kallar för emotionella ingredienser, som är en förutsättning 

för att lyckade interaktionsritualer ska kunna ske (Collins, 2004:48-49). 

 

Det som kan ses som svårutförligt i Rites of Renewal, utifrån vad vi sett i några av 

respondenternas svar, är istället en framgångsrik kombination av interaktionsritualers fyra 

ingredienser som tillsammans skapar positiva känsloeffekter av gruppsolidaritet och hög 

emotionell energi hos deltagarna. Detta tydliggörs i flera av respondenternas svar där de 

upplever att de möten som sker i Rites of Renewal är tråkiga och inte ger några positiva 

känsloeffekter för att de integrerande och socialiserande inslagen uteblir. 

 

En av ingredienserna som en lyckad interaktionsritual kännetecknas av är en gemensam 

sinnesstämning eller känslomässig upplevelse hos deltagarna. Utifrån Collins beskrivning om 

vad som gör en interaktionsritual lyckad i mötet mellan människor tolkar vi det som att ifall 

denna ingrediens inte kan kombineras på ett framgångsrikt sätt med interaktionsritualens 

övriga tre ingredienser, så finns det en risk för att interaktionsritualer blir misslyckade, i alla 

fall för vissa deltagare. Denna tolkning styrks av Collins resonemang om att en misslyckad 

interaktionsritual kan bero på bristen, eller avsaknaden, av ömsesidiga känsloupplevelser hos 

deltagarna (Collins, 2004:47-51). 
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Vissa Rites of Renewals har däremot mer integrerande inslag inkluderade. Som tidigare 

nämnt ser vi här att Trice och Beyers Ritual Taxonomis olika klassificeringar av ritualer 

kombineras, oftast med Rites of Integration (Trice & Beyer, 1993:110,120). Denna 

kombination av ritualer resulterar ofta i att flera respondenter upplever mer positiva 

känsloeffekter genom att de får möjlighet att träffa och socialisera med medarbetare där 

sammanhållningen och tillhörigheten till gruppen stärks. Ett bra exempel på en sådan 

framgångsrik kombination av ritualer är de återkommande månadsmötena som inleds med 

arbetsfokuserade möten, för att sedan avslutas med en gemensam lunch där det ges större 

utrymme för en mer koncentrerad form av socialisering bland medarbetarna.  

 

Eftersom Rites of Renewal är återkommande ritualer i organisationer så tolkar vi de som att 

de spelar en viktig roll i upprätthållandet och förstärkandet av medarbetarnas emotionella 

energi. Trots att emotionell energi är en långvarig känsla så menar Collins att den med tiden 

avtar och måste därmed återskapas för att upprätthålla den långvariga känslan hos 

medarbetaren (Collins, 2004:134). Rites of Renewal kan då fungera som ett bra sätt för 

organisationer att försöka upprätthålla högre nivåer av emotionell energi hos sina medarbetare 

och få dem att känna tillhörighet till organisationen och dess medlemmar, förutsatt att lyckade 

interaktionsritualer återskapas mellan människor inom den formella ritualen.  

 

5.3 Klassificering av socialiserande aktiviteter och dess betydelse för 

medarbetare 
Detta tema tar upp handlingar eller aktiviteter som är till för att medarbetare ska träffas 

under mer avslappande former och ge medarbetare en möjlighet att lära känna varandra för 

att skapa en gemenskap på arbetsplatsen. Temat behandlar även hur medarbetarna uppfattar 

att de socialiserar sig på arbetsplatsen och vad det ger dem i deras och tillhörighet till 

varandra och organisationen. Först presenteras resultatet från respondenternas 

beskrivningar om hur och när de socialiserar sig, följt av en analys. Sedan presenteras 

resultatet från respondenternas beskrivningar om vad socialiseringen har för effekter för 

respondenternas gemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen följt av en analys av detta. 

 

5.3.1 Resultat 

I denna resultatdel har vi sammanställt beskrivningar om hur respondenterna socialiserar sig 

med andra medarbetare på arbetsplatsen, hur de umgås med sina kollegor och vad de gör 

tillsammans i aktiviteter som organisationen anordnat. 

 

Utifrån respondenternas beskrivningar av vad de gör ihop för att stärka sammanhållningen på 

arbetsplatsen kan vi identifiera ett flertal aktiviteter som är av socialiserande karaktär där de 

främst syftar till att sammansvetsa organisationens medarbetare genom att beblanda samtliga 

medarbetare och låta dem ha trevligt och socialisera med varandra. De aktiviteter som 

beskrivs av respondenterna var framförallt kick-off´s, after-work´s, sport-aktiviteter, 

fredagsfrukostar, utlandsresor, fikaraster och gemensamma fester såsom julfester, 

sommarfester och kräftskivor. Respondenterna beskriver att de under dessa aktiviteter får 

möjlighet att träffas och umgås med kollegor från organisationens olika divisioner, 
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avdelningar eller team där dessa träffar sker under mer avslappnade former: 

 

Petra: “Vi har fredagsfrukost på fredagar i en halvtimme. Då är alla på kontoret samlade och 

då äter vi frukost ihop […] Där sitter vi inte och pratar jobb utan det är verkligen bara för 

umgänget” [...] “Vi har ju friskvårdstimme… bland annat så kan vi… vi har en innebandytid 

på Onsdagar. Då är det från hela företaget som kan komma dit. Det är också 

sammansvetsande.” 

 

Malin: “Vi brukar ha lite after-work´s och då... Oftast en division som drar ihop det fast man 

bjuder in hela kontoret […] Det var lite wraps och bubbel. Liksom alla bara pratade och 

hade jättetrevlig”. Malin fortsätter berätta: “Förra året hjälpte alla 140 personer en idéell 

organisation med olika saker. Då är det också för att få en bra sammanhållning inom bolaget 

så att man delar ju på alla divisionerna och människorna. Högt och lågt. Och sen efter det så 

har vi den här middagen med olika aktiviteter som också är för att skapa den här 

företagsandan mellan divisionerna.” 

 

Mona: “Exempelvis så har vi haft en skidresa och den har ju byggt mycket gemenskap mellan 

divisionerna [...] Jag tror nog att det är från skidresan som var det första steget för mig att 

bli kompis med folk från andra divisioner. Innan det hade jag bara umgåtts med dem från min 

division bara.” 

 

I respondenternas berättelser kring dessa aktiviteter tydliggörs det hur flera av aktiviteternas 

innehåll och upplägg planeras utifrån ett huvudsakligt ändamål vilket är att individerna ska 

träffas utanför arbetsrollen och lära känna varandra bättre. Respondenterna återger att de 

bland annat delas upp i mindre grupper för att lära känna nya personer inom organisationen. 

Nedan följer ytterligare beskrivningar om aktiviteternas ändamålsenliga upplägg: 

 

Patrik: “Först var det presentationer om varandra (kickoffen). Vi presenterade oss själva 

inför alla andra. Och sen så fikade vi och sen var det gruppövningar […] Det var inget man 

fick välja själv i alla fall (gruppmedlemmarna)...Tanken var att alla skulle lära känna 

varandra så det var olika personer från olika avdelningar som hamnade i varje grupp 

liksom... Så alla avdelningar fanns representerade i varje grupp.” 

 

Malin: “Till julfesten så satt vi nästan en halvdag och bara planerade så vi grupperade alla 

människor så man kände någon vid bordet eller hade någon kompis. Sen blandade man in de 

nya. Och folk blev jättenöjda.” 

 

Lisa: “Det är för att träffa alla och då (Julfesten) brukar vi köra någon sorts bordsplacering 

just för att de inte ska sitta med dem som man vanligtvis hänger med, äter lunch med och så. 

De ska tvingas att sitta med andra människor.” 

 

På frågan om vad respondenterna trodde huvudsyftet med dessa aktiviteter var, och vad de 

hade för betydelse för dem själva och medarbetarna på arbetsplatsen, så delar flera 

respondenter en någorlunda ömsesidig uppfattning. Ändamålet med dessa aktiviteter verkade 
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vara, enligt respondenterna, att få medarbetarna att socialiseras med varandra, särskilt med de 

kollegor som de vanligtvis inte interagerar med på arbetsplatsen och att ha kul tillsammans. I 

respondenternas beskrivningar tydliggörs det, på ett medvetet sätt, att dessa aktiviteter syftar 

till att stärka de sociala banden mellan kollegorna och skapa en känsla av grupptillhörighet.  

 

Martin: Jag tror det är en isbrytare till att få igång att folk börjar prata med varandra. Man 

kanske inte känner så mycket “vi och dem”, utan det är mer “vi” och det är därför vi gör 

det.“ 

 

Lisa: “För att folk ska umgås. De är tvungna att prata med folk, de ska kunna sitta och prata 

med folk som de inte pratat med tidigare.” 

 

Martin: “För mig är det oerhört viktigt. Det är mer personligt [...] Det är ju en viktig del i att 

få ihop ett företag. Speciellt i en konsultorganisation - att folk ska känna tillhörighet.” 

 

I många av respondenternas berättelser framkommer det att de inte hade så mycket 

arbetsmässig kontakt med medarbetare från andra avdelningar och att de därmed inte kände 

dessa kollegor så väl. Men försök till att stärka och sammanföra grupper gjordes genom olika 

aktiviteter vilket har bidragit till att medarbetare socialiserats med varandra och därmed lärt 

känna varandra mera.  

 

Filip berättar att det tidigare varit en relativt dålig stämning på arbetsplatsen. Detta innebär att 

de sällan interagerar med medarbetare från övriga avdelningar eftersom de jobbar mycket 

inom sina respektive kompetensområden: 

 

Filip: “Det har varit ganska stelt och avskärmat definitivt. Vi tycker inte illa om varandra 

men vi har bara inte vetat vilka vi har varit.” 

 

Stämningen beskrivs som att den blivit bättre sedan ledningen tillsatt en arbetsgrupp som 

jobbade för att förbättra situationen på arbetsplatsen. Respondenten Martin ingick i denna 

arbetsgrupp som arbetade för att stärka sammanhållningen där han ansvarade för planerandet 

av flera integrerande aktiviteter:  

 

Martin: ”Jag leder faktiskt en arbetsgrupp vars syfte är att bli en attraktiv arbetsgivare. Vi 

försöker hitta områden där vi kan bli attraktiva, att det känns kul att jobba på konsult AB […] 

den gruppen har ju lite mer ansvar än after-work´s och frukostmöten.” 
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5.3.1.1 Analys 

I resultatet från respondenternas beskrivningar, av de socialiserande aktiviteter som sker på 

deras arbetsplatser, framkommer det att respondenterna får möjlighet att träffas och umgås 

med andra medarbetare som de vanligtvis inte träffar under en vanlig arbetsdag. Detta sker 

bland annat i samband med olika fester, sportaktiviteter, after-work´s och gemensamma 

fikaraster. Enligt respondenterna utförs dessa aktiviteter i syfte att försöka stärka 

sammanhållningen och tillhörigheten på arbetsplatsen. Ur kontexten av respondenternas 

beskrivningar om hur de socialiserar med varandra på arbetsplatsen ser vi en tydlig koppling 

till Trice och Beyers resonemang om Rites of Integration som innebär att skapa en tillhörighet 

till organisationen och en gemenskap mellan medlemmarna inom den. Genom att anordna 

aktiviteter som ger en ömsesidig känsloupplevelse hos medlemmarna skapas och förstärks 

deras tillhörighet till organisationen vilket i sin tur stärker och binder samman hela gruppen 

av individer som verkar inom organisationen (Trice & Beyer, 1993:120).  

 

Respondenterna återger även att för att få individer att interagera med andra, som de 

vanligtvis inte arbetar ihop med, så blir de anställda placerade i olika gruppkonstellationer i 

samband med exempelvis kick-off´s och julfester. Dessa gruppkonstellationer skapas för att 

“tvinga” medarbetarna till att träffa nya individer inom organisationen och därmed minska 

avståndet av “vi och dem”- känslor som kan uppstå mellan undergrupper i organisationen 

(exempelvis avdelningar, kontor, chefer/medarbetare etcetera). I och med att organisationer 

“tvingar” folk att socialiseras med andra i samband med en aktivitet så ser vi tydliga 

förbindelser med teorin om Rites of Integration där det framgår att detta ofta görs i takt med 

att organisationer växer där specialiserade undergrupper bildas som inte har särskilt mycket 

samarbete sinsemellan. Om inga integrerande aktiviteter utförs riskerar dessa specialiserade 

undergrupper att driva längre ifrån varandra och på så sätt ökar avståndet mellan grupperna 

inom organisationen. Avstånd gäller även den hierarkiska statusen såsom ledare/medlem samt 

åldersskillnader. Därför är det viktigt att dessa undergrupper interageras med de andra 

undergrupperna för att skapa en starkare tillhörighet till organisationen och på så sätt bygga 

en starkare gemenskap och trivsel inom organisationen (Trice & Beyer, 1993:121). Detta 

problem med avstånd som uppkommer mellan specialiserade undergrupper var något som 

samtliga organisationer tampades med. I exempelvis Filips beskrivning om att det tidigare 

varit en negativ stämning på arbetsplatsen såg vi en tydlig koppling till att problemet ligger i 

att “Konsult AB” har flera undergrupper av personal inom organisationen som inte integrerar 

med varandra. Lyckligtvis var organisationens ledning medvetna om detta där de nyligen 

tillsatt en arbetsgrupp som arbetade aktivt för att sammanföra organisationens samtliga 

medarbetare genom gemensamma aktiviteter.  
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5.3.2 Resultat 
I denna resultatdel har vi sammanställt respondenternas beskrivningar om hur dessa 

aktiviteter, Rites of Integration, genomförs och vad de har för effekter för medarbetarna. 

 

I beskrivningarna ser vi att flera av respondenterna känner att det, redan dagen efter en viss 

aktivitet, är lättare att prata med de andra medarbetarna, framförallt då med de personerna 

som respondenterna inte vanligtvis interagerat med tidigare på arbetsplatsen. Respondenterna 

menar att det är lättare att prata med andra medarbetare vid exempelvis kaffemaskinen eller 

när de träffar på varandra i korridoren. Aktiviteterna ger gemensamma upplevelser och 

minnen som kunde på så sätt bli ett samtalsämne som öppnade upp för konversationer som 

inte rörde arbete vilket, enligt respondenterna, förbättrade stämningen på kontoret: 

 

Lisa: “Vi har haft väldigt roligt och jag har väl också träffat nya (medarbetare)... eller folk 

som man hälsar på vid kaffemaskinen och nu har man något att prata om som inte rör arbetet 

så [...] Att man pratar med folk som man aldrig pratat med förut…” 

 

Petra: “Man har saker att prata om och så [...] när man gör sådana grejer så har man något 

lite, något lite roligare att prata om [...] man har gemensamma minnen. Det tror jag är viktigt 

[...] Det blir en gemensamhetsgrej liksom.” 

 

Flera av respondenterna uppger att stämningen på arbetsplatsen blivit bättre, kort efter att en 

integrerande ritual genomförts tillsammans med deras kollegor på arbetsplatsen, de har nu 

mera gemensamt. Samtalsämnen som inte är arbetsrelaterade är något som de flesta 

respondenterna känner är lättare och roligare att prata om med de medarbetare som de inte 

känner så bra på arbetsplatsen. Att de har ömsesidiga och positiva känsloupplevelser av en 

gemensam aktivitet leder enligt respondenterna till att socialisering bland medarbetarna 

underlättas på arbetsplatsen. Respondenterna uppger även att detta har stor betydelse för dem 

i deras tillvaro på arbetsplatsen. 

 

Endast i ett av intervjufallen hade de integrerande aktiviteterna inte haft samma betydelse för 

medarbetaren som för övriga respondenterna i ovanstående beskrivningar. Trots att just denna 

organisations aktiviteter verkar, enligt respondenten, ha varit framgångsrikt genomförda, och 

sammanhållningen på arbetsplatsen var god, så uppger respondenten (Karl) att han tror att 

aktiviteterna inte hade samma betydelse för honom som för de andra medarbetare på hans 

arbetsplats: 

 

Karl: “Men jag tror det betyder mer för andra än för mig för jag är den enda som är från 

Stockholm på mitt kontor. Många känner inte så mycket folk utanför jobbet. Man är från helt 

olika ställen och har inte så mycket vänner här (i Stockholm). Då ger det otroligt mycket mer 

tror jag.”  
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Vidare förklarar Karl varför han tror att dessa aktiviteter inte har lika stor betydelse för honom 

som för hans andra medarbetare: 

 

Karl: “Fredags-AW så drar jag iväg ibland för att träffa boysen (de andra kompisarna) för vi 

ska hitta på något. Då kanske de andra (medarbetarna) stannar kvar […] alla har ju inte 

boysen.” 

 

På frågan om vilken betydelse de integrerande aktiviteterna har för gemenskapen på 

arbetsplatsen svarar respondenterna att det har blivit roligare att gå till jobbet eftersom de lärt 

känna varandra bättre. De känner även att de får bättre stöttning i deras arbete av sina kollegor 

då de upplever att de hjälper varandra mer och är mer tillmötesgående. De upplever en 

förbättrad stämning på kontoret i och med att de nu oftare hälsar på varandra: 

 

Petra: “Det är roligt att gå till jobbet [...] man kan få backning och hojtar man till så finns det 

någon där som kan hjälpa till. Så det betyder jättemycket.” 

 

Malin: “ För mig är det jätteviktigt (gemenskapen). Jag behöver ha någon som frågar “hur 

mår du?”, “hur var helgen?” och säger “godmorgon”, annars mår jag inte bra. Jag behöver 

bli sedd och hörd. Alla är vi ju olika, men för mig är det jätteviktigt.” 

 

Mona: “...Man är ju mer benägen att kunna hjälpa någon man känner [...] man kan ju täcka 

upp för varandra också om man har en stark gemenskap.” 

 

Initiativtagandet till de större, mer formella, och årliga aktiviteterna, såsom kick-off´s, jul- 

och sommarfester kommer från organisationernas ledning där personal med assistentroller 

ofta ingår i planeringsprocessen av aktiviteterna. Respondenterna Åsa och Lisa har båda 

assistentroller på sina respektive organisationer där de ansvarar för att aktiviteterna 

genomförs. De får ofta i uppgift att planera aktiviteterna, ibland tillsammans med andra ur 

personalen: 

 

Petra: “Det är väl Åsa som har huvudansvaret för att styra upp det liksom [...] Sen måste det 

initieras av chefen så... Om vi ska få den ekonomiska stöttningen.” 

 

Lisa: “Jag sitter med i ledningsgruppen... Så jag får all info först därifrån och sen så talar 

jag om för de andra [...] Ledningsgruppen bestämmer datum för fest eller andra grejer så det 

går liksom via mig och sen får jag briefa tillbaka till dem (cheferna) vad vi bestämt.” 

 

Malin som arbetar som inköpschef på Försäljning 2 AB tillhör inte ledningsgruppen men är 

ändå med i planerandet av Försäljning 2 ABs mera festliga aktiviteter eftersom hon har blivit 

invald till företagets festkommitté:   
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Malin: “Ja men asså jag blev invald första året i festkommittén för jag gick hem sist från 

festen. Då sa dem att “du pallar ju det här” haha…”Du kan få vara med”. I och med att jag 

har en central roll och pratar med allt och allt [...] så var det lätt för mig att sprida den 

informationen” 

 

Malin fortsätter berätta om hennes planer för aktiviteter på Försäljning 2: “Sen nu till 

sommarfesten så försöker jag få till crossfit-pass till vissa, såhär innan. Det är såhär, man 

måste komma med sitt. Men nu pratar du å andra sidan med hon som orkar dra i det här 

också.” 

 

Initiativtagandet, samt uppmuntran till deltagande, till de mer återkommande och spontana 

aktiviteterna, såsom sportaktiviteter, fika och afterwork, kommer oftast från vissa särskilda 

individer på arbetsplatsen: 

 

Malin: “Jag är en utav dem här personerna som sticker in huvudet och säger “brudar, nu är 

det kaffe”. Så jag tar mig den tiden [...] micro-pauserna är jätteviktiga, man får energi! 

Skratta lite. Känns bara bra.” 

 

Lisa: “Det brukar mest vara att man hör i korridorerna bara eller någon går runt och säger 

att de är några som ska gå (på afterwork) och undrar om man ska med och så där [...] Vi 

håller också på att peppa folk att “ni måste gå”, “det kommer bli jättebra”, “värsta festen”, 

“det kommer bli skitkul.” 

 

Mona, som jobbar på Försäljning 2 AB, berättar om en tid där hon inte trivdes på 

arbetsplatsen. På hennes avdelning var det då en väldigt dålig stämning bland kollegorna och 

hon var missnöjd med sin dåvarande chef, men menade att det blivit betydligt bättre sedan 

den chefen byttes ut och ny personal tillsattes:  

 

Mona: “Vi har haft väldigt stora konflikter [...] Vi hade också andra tidigare anställda [...] 

som inte passade ihop med varandra. Då blev det massa stämningar i den gruppen. Ingen 

tyckte att samarbetet fungerade och det skapade väldigt mycket dålig energi och dålig 

stämning på jobbet. Det var jobbigt att gå till jobbet till och med. [...] Det var en person 

(chef) som verkligen inte fungerade med oss andra. Sen hon försvann fick vi en mycket mer 

homogen grupp, en helt annan inställning. Just nu har vi en suverän sammanhållning och 

samarbete. Men det var väldigt tung-jobbat ett tag när det var splittrat.” 

 

Mona berättar vidare om vad hon behöver för att trivas på sin arbetsplats: “Jag behöver det 

sociala, jag behöver folk omkring mig. Jag vill känna att jag är behövd [...] Det är viktigt för 

mig. Jag får energi av andra människor.” 
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5.3.2.1 Analys 
En tydlig effekt av de integrerande aktiviteterna, som vi klassificerat som Rites of Integration, 

som utfördes på respondenternas arbetsplatser är att de sociala banden mellan medarbetarna 

stärktes. De upplever att de kommit varandra närmare och att det är lättare att ta initiativ till 

interaktioner med varandra och framförallt med nyfunna kollegor i och med att de har mer 

gemensamt att prata om efter en Rite of Integration. Andra positiva känsloupplevelser som vi 

ser i resultatet, som uppkom i samband med en Rite of Integration, är att medarbetare menar 

att de har roligare tillsammans på arbetsplatsen, att de känner en starkare gruppsolidaritet och 

tillit till varandra och att detta i sin tur bidrar till en ökad trivsel och gemenskap på 

arbetsplatsen. Utifrån Collins teori går dessa känsloupplevelser in under beskrivningen som 

hög emotionell energi, vilket är ett resultat av en eller flera lyckade interaktionsritualer som 

sker i Rites of Integration. Att medarbetarna lättare tar initiativ till sociala möten med kollegor 

är ett väldigt tydligt tecken på det Collins kallar för hög emotionell energi som bland annat 

utgörs av en känsla av starkt initiativtagande till social interaktion (Collins, 2004:107). Att 

majoriteten av respondenterna har en positiv inställning till de integrerande aktiviteterna, 

Rites of Integration, tyder även på att de attraheras av att delta i dessa sociala situationer där 

interaktionsritualer mellan människor kan ske. Utifrån respondenternas svar är det uppenbart 

att Rites of Integration har en väldigt stor betydelse för medarbetarna och att de är, vad vi 

tolkar det som, utmärkta tillfällen för dem att erhålla högre emotionell energi.       

 

Som tidigare nämnt uppmärksammar vi endast ett fall där en respondent, Karl, menar att en 

integrerande aktivitet inte har så stor betydelse för honom. Karl betonar dock att han trivs bra 

på sin arbetsplats och att det finns en god gemenskap bland kollegorna. Utifrån Karls 

beskrivningar beror mycket av detta på att han redan känner en stark tillhörighet till en annan 

grupp av vänner utanför arbetsplatsen. Karl nämner att han tror att organisationens 

integrerande aktiviteter är av större betydelse för hans andra medarbetare eftersom de flesta av 

hans kollegor är relativt nyinflyttade till staden medan Karl bott där sedan länge. Utifrån 

Collins resonemang om emotionell energi tolkar vi det som att Karl har en generellt hög nivå 

av emotionell energi men att den känslan är starkare och manifesterar sig tydligare av att han 

känner ett större “socialt driv” gentemot en annan grupp av individer (Collins, 2004:107). 

Detta tyder även på att mycket av Karls “sociala driv”, eller som Collins kallar för hög 

emotionell energi, får han från flera lyckade interaktionsritualer som sker utanför 

arbetsplatsen (Collins, 2004:118). Där “fylls han på” med långvariga och positiva känslor av 

hög emotionell energi. Denna långvariga känsla av hög emotionell energi tar han sedan med 

sig i nya interaktioner med sina kollegor på arbetsplatsen.  

 

En ömsesidig känsla av gruppsolidaritet mellan medarbetarna är något som många av 

respondenterna uppger är en positiv effekt av de integrerande aktiviteterna (Rites of 

Integration). Exempelvis så framkommer det av resultatet att kollegorna upplever att 

socialiseringstillfällen leder till att de oftare frågar varandra hur de mår, erbjuder varandra 

hjälp i arbetet, att de samarbetar bättre, stöttar och är måna om varandra. Detta kan ses som 

effekter av att de får möjlighet att stärka de sociala banden sinsemellan inom Rites of 

Integration. 
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Av resultatet framgår det även att vissa personer tar mer initiativ till sociala interaktioner och 

gemensamma aktiviteter än andra. Dessa personer är vad Collins kallar för “energistjärnor”. 

De attraheras och dras till sociala situationer och har enligt Collins en förmåga att sprida 

mycket av sin höga emotionella energi till interaktionsritualens övriga deltagare (Collins, 

2004:126). Exempelvis ser vi i resultatet att en person ofta tar eget initiativ till att uppmuntra 

andra kollegor till att följa med på kafferaster där denna person då utgör en ledande roll i den 

specifika interaktionsritualen. En annan respondent beskriver även hur denna peppar andra till 

att delta i en av organisationens fester, vilket kan ses som ett sätt att få personer med lägre 

emotionell energi att bli en del av den energistjärnans följe och gruppens gemenskap (Collins, 

2004:132-133).  

 

En annan respondent, Mona, beskriver att det tidigare varit en dålig stämning bland hennes 

kollegor på arbetsplatsen med många interna konflikter, dåliga samarbeten och mycket 

negativ energi i en sådan utsträckning att hon inte trivdes på jobbet. Hon menar däremot att 

det hade blivit mycket bättre sedan en ny chef tillsattes. Eftersom en chef, av naturliga skäl, 

har en ledande och central roll i många av arbetsplatsens interaktionsritualer så ser vi i detta 

exempel hur viktigt det kan vara för personer, framförallt de med lägre Emotionell energi, att 

ha en eller flera energistjärnor att följa på arbetsplatsen. Detta tycker vi tydliggörs av Monas 

exempel där en ny chef, och vissa nya kollegor, lyckades sprida en positiv stämning bland 

gruppens medlemmar. Den höga emotionella energin som skapas kan då spridas till flera av 

gruppens medlemmar som i sin tur sprider den energin vidare i andra kommande 

interaktionsritualer (Collins, 2004:126).                 

 

5.4 Sammanfattning 
Ovan har det empiriska materialet presenterats och analyserats utifrån våra valda teorier. Det 

empiriska materialet är uppdelat i tre olika teman som var och en presenterar en typ av ritual 

som sker på arbetsplatserna. Dessa tre ritualer är Rites of Enhancement, Rites of Renewal 

samt Rites of Integration. Tillsammans med beskrivningarna om ritualerna återger 

respondenterna vilka effekter de har för medarbetarnas gemenskap och tillhörighet på 

respektive arbetsplats. Nedan förs en djupare diskussion om det presenterade resultatet och 

analysen. 
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6. Avslutande diskussion 
I kommande kapitel summeras först uppsatsens resultat/analys i relation till syfte och 

frågeställningar. Sedan följer en diskussion av studiens resultat/analys i förhållande till den 

tidigare forskningen. Vidare diskuteras relationen mellan resultat/analys och teori. Därefter 

diskuteras metodvalet i relation till studiens resultat/analys. Avslutningsvis presenteras 

slutsatser och implikationer för tillämpning och vidare forskning. 

 

6.1 Summering av resultat/analys i relation till uppsatsens syften och 

frågeställningar 
Syftet med studien är utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka vilka de organiserade 

ritualerna är, vilka funktioner dessa ritualer har samt vilken betydelse ritualerna har för 

medarbetarens gemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen. I resultatet presenterades tre 

teman, Klassificering av uppmuntrande aktiviteter och dess betydelse för medarbetare, 

Klassificering av arbetsfokuserade aktiviteter och dess betydelse för medarbetare samt 

Klassificering av socialiserande aktiviteter och dess betydelse för medarbetare. Dessa tre 

teman ligger till grund för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

Vilken funktion har ritualer på arbetsplatsen för medarbetaren?  

Resultatet visade att vissa ritualer i organisationer syftade till att uppmuntra medarbetarna för 

deras prestationer genom muntliga kommentarer, roliga aktiviteter, ekonomiska belöningar 

eller ökad status inom gruppen. När beröm gavs i former av uppmuntrande ritualer så skedde 

det oftast i ett offentligt, synligt, sammanhang såsom på gemensamma möten, fester, eller 

konferenser för att lyfta fram, upphöja, individer och samtidigt motivera andra medarbetare 

inom företaget att prestera väl. Dessa typer av ritualer kunde vi klassificera utifrån Trice och 

Beyers Ritual Taxonomi som Rites of Enhancement.  

 

Vidare i resultatet såg vi att det fanns ritualer hos organisationerna som syftade till att 

förmedla och upprätta mål och värderingar på arbetsplatsen och som därmed skapade en 

kollektiv förståelse hos medarbetarna. Dessa ritualer beskrevs av respondenterna som 

återkommande arbetsfokuserade möten av olika karaktär där företaget förmedlade information 

om dess utveckling och resultat samt vad medarbetarna ska lägga fokus på den närmsta tiden. 

Ritualerna genomförs även i samband med gruppstärkande övningar för att medarbetarna ska 

få en förståelse för organisationens handlingar och skapa tillhörighet till organisationen. 

Dessa ritualer återskapar även den hierarkiska balansen mellan medarbetaren och ledningen 

genom att information förmedlas nedåt i organisationen som visar på att beslut fattas av 

individer med högre status än andra. Dessa typer av ritualer klassificerades utefter Trice och 

Beyers Ritual Taxonomi som Rites of Renewal.   

 

Resultatet visade även att det fanns ritualer som syftade till att socialisera medarbetarna med 

varandra och ge dem möjlighet att umgås under mer avslappnade former för att stärka 

sammanhållningen inom företaget. Dessa ritualer beskrevs av respondenterna som bland annat 

fester, after-work´s, middagar och gemensamma fikapauser som huvudsakligen genomfördes 
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för att göra något trevligt tillsammans och lära känna varandra. Ritualerna genomförs även 

som ett försök av organisationen att sammanföra olika enheter, avdelningar eller mindre 

grupper av medarbetare för att skapa en sammanhållning och gemenskap mellan 

medarbetarna. Ritualerna skapar även en tillhörighet till organisationen vilket stärker och 

binder samman medarbetarna inom organisationen. Dessa typer av ritualer klassificerades 

utefter Trice och Beyers Ritual Taxonomi som Rites of Integration. 

 

Avslutningsvis visade resultatet på att de olika ritualerna kombinerades eller gjordes i 

samband med andra ritualer. Enligt respondenternas beskrivningar blev medarbetarna 

belönade efter vissa Rites of Enhancement och Rites of Renewal genom att bli bjudna på 

middag eller fest av organisationen. Denna belöning är består således av en Rites of 

Integration vilket organisationen har för att stärka gruppens moral och skapa en känsla av 

gemenskap och tillhörighet till organisationen.  

 

Hur påverkar detta i sin tur gemenskapen och tillhörigheten på arbetsplatsen? 

Det som framkom av resultatet var att effekterna av Rites of Enhancement var, om de var 

lyckade, att medarbetarna kände en starkare självkänsla och tillhörighet till organisationen 

och dess medlemmar samt en förbättrad gemenskap på arbetsplatsen. Vi tolkade det som att 

denna känsla var en hög nivå av emotionell energi hos medarbetarna som gav en starkare 

känsla av gruppsolidaritet. Ifall organisationer inte lyckas skapa en ömsesidig 

känsloupplevelse hos deltagarna, i de interaktionsritualer som sker inom Rites of 

Enhancement, så upplevde vi att det fanns det en risk för att ritualen gav motsatt effekt för 

vissa medarbetare i den mån att de då kände en lägre emotionell energi efter att ha deltagit i 

ritualen.    

 

Vidare i resultatet framkom det att känsloeffekterna av Rites of Renewal var blandade, 

beroende på ritualens innehåll och upplägg. Trots att flera ur personal närvarade och deltog 

vid dessa gemensamma uppsamlingstillfällen så fanns det inte alltid utrymme för socialisering 

mellan medarbetarna. Detta eftersom ritualerna syftade till att främst delge information till 

medarbetarna om organisationens verksamhet genom, vad respondenterna kallade för, en 

slags envägskommunikation från organisationens ledning till dess medlemmar. Effekterna av 

ritualer med ett sådant innehåll och upplägg blev att medarbetare kände att de var “tråkiga” 

och “inte gav något”, något som vi då tolkade som en ritual som innehöll flera misslyckade 

interaktionsritualer. Men i många andra fall där Rites of Renewal gav utrymme för 

socialisering såg vi flera positiva känsloeffekter hos medarbetarna. Eftersom dessa Rites of 

Renewal var mer återkommande i organisationerna än Rites of Integration och Rites of 

Enhancement så kunde de skapa och upprätthålla en hög emotionell energi hos medarbetarna. 

Vi tolkade det som att den emotionella energin som skapades av denna ritual inte var lika hög 

i jämförelse med övriga två kategorier av ritualer. Men eftersom de skedde mer frekvent så 

var det många medarbetare som upplevde att även de bidrog till att sammanhållningen och 

tillhörigheten till gruppen, eller organisationen, stärktes. Framförallt i de fall där en Rite of 

Renewal kombinerats med en Rite of Integration där det fanns en större fokus på socialisering 

mellan medarbetarna.      
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Resultatet visade även att flera aktiviteter syftade till att socialisera och integrera medarbetare 

med varandra. Detta kunde vi se utifrån Trice och Beyers Ritual Taxonomi som hjälpte oss att 

klassificera dessa aktiviteter som Rites of Integration. Det som framkom av resultatet var att 

de effekter som uppstod av Rites of Integration var att medarbetarna upplevde att det var 

lättare att ta initiativ till spontana interaktioner med kollegor, att de kände en starkare 

gemenskap, vilket ledde till en ökad känsla av gruppsolidaritet och tillit mellan medarbetarna 

på arbetsplatsen. Rites of Integration visade sig vara det mest effektiva sättet för 

organisationer att skapa hög emotionell energi hos sina medarbetare eftersom det under 

ritualernas former fanns goda förutsättningar för genomförandet av lyckade 

interaktionsritualer.  

 

Eftersom Rites of Integration lätt gav upphov till hög emotionell hos medarbetarna så såg vi i 

resultatet att det fanns enstaka personer som agerade energistjärnor i grupper på arbetsplatsen. 

Dessa personer tog ofta initiativ till interaktion och spred en positiv stämning på 

arbetsplatsen. Detta tydliggjordes av att vi såg att andra respondenter uppskattade när vissa 

personer tog initiativet att anordnade spontana aktiviteter för arbetsplatsens övriga 

medarbetare att delta i.  

 

Det framgick även i resultatet att en positiv stämning på arbetsplatsen kan vara ett resultat av 

flera lyckade interaktionsritualer som sker mellan människor utanför arbetet. Eftersom 

interaktionsritualer uppstår i alla möten mellan människor så kan hög emotionell energi även 

spridas vidare till organisationens medlemmar genom lyckade interaktionsritualer. 

 

6.2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning  
I kapitlet med tidigare forskning presenterades två teman; Ritualer inom organisationskultur 

samt Mänskliga känslouttryck. Nedan diskuterar vi den tidigare forskningen i förhållande till 

studiens summerade resultat och analys. 

 

Ritualer inom organisationer 

I det första temat i kapitlet med den tidigare forskningen presenterades ritualer inom 

organisationer vilka beskrivs som olika handlingssymboler bestående av aktiviteter, ritualer 

och ceremonier (Saltzer-Mörling, Smith & Stewart) där initiativen till dem kommer från 

interaktionen mellan gruppmedlemmar eller direkt från ledningen (Islam & Zyphur). Dessa 

handlingssymboler har signifikanta sociala- och organisatoriska funktioner som bland annat 

minskar spänningar mellan medlemmar och uppmuntrar till innovation och kreativitet hos 

medlemmen (Smith & Stewart, Deal & Kennedy). Handlingssymbolerna som ritualer kan 

även ha en funktion att sammanföra medlemmar som skapat egna verklighetsuppfattningar 

och identifierat sig som en egen grupp, subkultur, inom organisationen (Van Maanen & 

Barley, Trice & Beyer). Genom ritualer kan organisationen skapa en gemensam förståelse för 

bland annat mål och ett kollektiv handlande, hur saker ska genomföras, hos sina medlemmar 

samt minska medlemmens osäkerhet och ångest för att få dem att trivas bättre på arbetsplatsen 

(Alvesson & Berg, Smith & Stewart). Mycket av den tidigare forskningen stämmer överens 
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med vårt egna resultat som visade på att ritualer på arbetsplatsen genomfördes av flera olika 

anledningar. Dels för att uppmuntra och motivera medlemmar till prestationer genom olika 

offentliga belöningar. Dels för att förmedla information och upprätthålla en hierarkisk status, 

mellan medlem och ledning, och skapa gemensamma mål och värderingar inom 

organisationen. Även för att sammanföra medlemmar och låta medlemmar socialisera med 

varandra under avslappnade och informella former för att minska klyftor som bildats mellan 

medarbetare och avdelningar, och därmed skapa en bra gemenskap och tillhörighet till 

organisationen. 

 

Mänskliga känslouttryck 

I temat Mänskliga känslouttryck tog vi upp den tidigare forskning som belyste vårt 

forskningsområde och som gett oss en bra utgångspunkt i vad vi ville undersöka vidare. 

Inledningsvis presenterades Turners forskning om människors fyra primära emotioner som 

handlade om att människor är emotionella för att våra primära emotioner får oss att skapa 

sociala band med varandra. Turners teoretisering om den mänskliga naturen av emotioner gav 

oss ett bredare underlag för vårt forskningsområde om emotioner eftersom teorin är förankrad 

i biologi och är på så sätt ett vetenskapligt komplement till den sociologiska aspekten av 

emotioner. I Härenstam och Berntsson forskning konstaterar de att en känsla av gemenskap 

och solidaritet till kollegor är viktigt för medarbetares välbefinnande på arbetsplatsen 

(Härenstam & Berntson). Erikssons forskning ger ett liknande förklaringsvärde i hur viktigt 

det är med sociala relationer på arbetsplatser där hennes forskning visar att en brist på detta 

kan leda till negativa hälsoeffekter och konsekvenser hos medarbetare, bland annat i form av 

utmattning. Erikssons forskning betonar människans behov av sociala situationer i vardagen 

och hur viktigt det är att skapa och upprätthålla den emotionella energin för att medarbetare 

ska kunna känna en bra tillvaro på arbetsplatsen (Eriksson). Hochschilds studie beskriver hur 

vi hanterar känslor i arbetslivet genom att vi har förväntningar av känslor som förmedlas till 

andra i interaktionen, vilket ofta förmedlas av organisationer till deras anställda (Hochschild). 

Forskaren Ferris resonemang handlade om att ifall medarbetare känner en känsla av kärlek 

gentemot organisationen så kan det leda till en högre produktivitet och förbättrat samarbete på 

arbetsplatsen. Känslans intensitet är beroende av hur väl individer med ledande roller, som 

inte nödvändigtvis har en chefsbefattning, lyckas skapa och förmedla denna känsla hos sina 

medarbetare (Ferris). 

 

Mycket av den tidigare forskningens resultat har vi haft användning av och till viss del kunnat 

bekräfta i vårt egna resultat- och analysdel. Att människor vill skapa sociala band och att det 

ligger i vår natur var inte på något sätt svårt att se i våra respondenters svar. Det vi strävade 

efter var istället att se vilken funktion ritualerna kunde ha och vilken betydelse dessa hade för 

medarbetarnas gemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen. Likt Erikssons, tillsammans med 

Härenstam & Berntssons, forskning såg vi i vårt resultat vilken betydelse ritualernas sociala 

situationer hade för medarbetarna och vad det gav dem för känsloeffekter i form av 

emotionell energi som då vi använde som ett analytiskt verktyg för medarbetarnas 

känslouttryck. Denna koppling tydliggjordes av de ritualer som vi uppmärksammade där de 

ritualer som saknade sociala situationer ofta lämnade deltagare med en negativ 

känsloupplevelse, vilket flera respondenter uttryckte i sina svar. De ritualer som nästan alltid 



47 

 

gav en positiv känsloupplevelse hos medarbetarna var de fall där medarbetare fått chansen att 

stärka de sociala banden och socialisera med varandra. Dessa tillfällen för socialisering var 

något som samtliga respondenter uttryckte som ett starkt behov och kände var det mest 

effektiva sättet att skapa en god gemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen, vilket stämmer 

överens med vår tidigare forskning. I vårt resultat såg vi även att respondenter med ledande 

roller i organisationer nämnde att ritualer även syftade till att skapa en attraktiv arbetsplats för 

medarbetarna genom att de förmedlar positiva känslor gentemot organisationen, vilket 

stämmer överens med forskaren Ferris tidigare nämnda resonemang.  

 

I det forskningsfält som vi valt att i denna studie utgå ifrån ser vi att den tidigare forskning 

som gjorts har gett en bättre förståelse för ritualers funktioner samt hur olika interaktioner 

mellan människor skapar olika känsloeffekter. Genom att studera organisationers olika typer 

av ritualer och dess funktioner, i kombination med medarbetares känsloupplevelser kring 

dessa, kan vår studie, enligt vår mening, ge en utökad förståelse och ett bidrag till 

forskningsfältet för hur organisationers ritualer, dess utformning och syfte, kan påverka 

medarbetares emotionella energi i form av gemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen.  

 

6.3 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori  
Nedan diskuteras det teoretiska valet, Trice och Beyers Ritual Taxonomi samt Collins Teori 

om Interaktionsritualer och Emotionell energi, i relation till studiens resultat/analys. 

 

I samband med att vi började formulera vårt syfte och första frågeställning valdes en av 

teorierna ut, Trice och Beyers Ritual Taxonomi, som fick agera riktmärke i kommande 

forskningsprocess. Trice och Beyers teori hjälpte oss att klassificera de ritualer som beskrevs 

av medarbetarna och var därmed till stor hjälp i vår studie för att uppnå vårt syfte. Under 

forskningsprocessens gång valde vi att komplettera teorin med Collins teori om 

Interaktionsritualer och Emotionell energi vilket vi såg ha ett komplimenterande och 

värdefullt meningsvärde för studien som därmed besvarade vår andra frågeställning. Collins 

teori hjälpte oss att förklara vilken känslomässig betydelse ritualer kan ha för medarbetare och 

hur ritualernas konsekvenser uttrycks av medarbetare på arbetet. Detta förhållningssätt till val 

av teori påverkade därmed angreppssättet i utformandet av syfte och frågeställningar, 

intervjuprocessen, kodningen och således vårt resultat/analys eftersom vi kunde fokusera 

studiens innehåll mot den valda teorin. Skulle andra teorier införas eller om studien inte utgått 

från en påförhand bestämd teori kan resultatet självfallet bli annorlunda än vad denna studie 

presenterat. 

 

6.4 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och metod  
Nedan diskuteras vår metodologiska ansats, kvalitativ intervjustudie, i relation till 

resultat/analys.  

 

Den kvalitativa forskningsansatsen som använts i studien har inneburit att skapa en förståelse 

för ett fenomen genom att tolka våra respondenters beskrivningar. Tolkningen ska ske utan att 
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forskaren själv tillägger egna bakgrundsföreställningar och antaganden. Dock är det svårt att 

som forskare inte göra egna tolkningar vilket innebär att vi inte kan säkerställa att resultatet 

inte innehåller några som helst egna tolkningar av respondenternas beskrivningar. Då vi 

genomfört en kvalitativ forskning kan vi enbart härleda resultatet till våra respondenter och 

återge exempel på hur medarbetare beskriver ritualer och dess påverkan. Därmed går inte 

resultatet i studien att generalisera till någon population. Hade vi däremot valt att genomföra 

en kvantitativ studie hade det funnits en större chans att en generalisering kunnat göras till hur 

medarbetare i stort beskriver ritualer och dess påverkan. Men vi känner att en kvantitativ 

studie inte hade kunnat ge oss det material som vi i denna kvalitativa studie har lyckats samla 

in.   

 

Eftersom att vi i vårt metodval har till stor del utgått ifrån studiens syfte och frågeställning så 

har metoden varit upplagd på ett sådant sätt att vi mest ser till de positiva känsloeffekterna av 

ritualer i organisationer. Detta eftersom vi ville studera känslor av gemenskap och tillhörighet, 

som alla är positiva känslor som kan uppkomma av lyckade interaktionsritualer som sker 

inom organisationens större (formella) ritualer. Intervjufrågorna var således formulerade på 

ett sådant sätt att vi till största del fick positiva upplevelser, i samband med ritualer, 

återberättade för oss av respondenterna. Endast i några få fall uppmärksammade vi 

erfarenheter av misslyckade interaktionsritualer i respondenternas svar. Dessa negativa 

aspekter av ritualer gav oss däremot en ännu djupare förståelse för hur ritualer kan påverka 

medarbetares emotionella energi på arbetsplatsen.         

 

Gällande vårt urval och urvalsprocess kan resultatet ha påverkats av vilka respondenterna var 

som ställde upp i studien. Då många av respondenterna gick genom en kontaktperson inom 

företaget kan mycket väl den kontaktpersonen noggrant valt ut respondenter som denne ansett 

lämplig för studien. Det kan därmed ha påverkat resultatet utefter respondenternas liknande 

eller avvikande beskrivningar. Resultatet kan även ha påverkats av respondenternas 

varierande arbetsplats. Om vi valt att enbart träffa en organisation eller fokuserat på en 

bransch så kan det mycket väl ge ett annat resultat än vad denna studie presenterat. Dock 

anser vi att genom de varierande arbetsplatserna har vi lyckats finna intressanta likheter och 

olikheter som kan tas i beaktning för framtida studier. 

 

Vårt val att genomföra intervjuer med en respondent i taget kan även det påverkat resultatet. 

Det finns alltid möjlighet att den intervjuade glömmer bort, tänker på något annat eller 

uppfattar frågan på ett vis som behandlar andra aspekter än vad som är ämnat för studien. Att 

välja exempelvis en fokusgruppintervju skulle kunna få respondenterna att diskutera mera fritt 

och hjälpa varandra minnas eller prata om samma fenomen och hjälpa varandra framåt i 

diskussionen. Detta skulle kunna resultera i att resultatet förändrats eller att andra aspekter 

uppkommit som vi inte fick ut av våra individuella intervjuer. Dock anser vi att en 

fokusgruppintervju inte skulle vara lämplig för vår studie då vi kände att en intervju med flera 

respondenter samtidigt kan bli svårhanterad, där inte alla kommer till tals lika mycket och 

mycket av diskussionerna som uppstår kanske inte behandlar studiens ändamål. 
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6.5 Slutsats och implikationer för vidare forskning 
Slutsatsen som vi kan dra utifrån denna studie är till att börja med att de ritualer som 

vanligtvis förekommer på arbetsplatser med kontorsmiljö syftar till att uppmuntra 

arbetsprestationer, sprida information om organisationens fortskridande verksamhet och 

socialisera medarbetare med varandra. Av de ritualer som vi klassificerat ser vi framförallt att 

ritualer som ger utrymme för socialisering mellan medarbetare genererar hög emotionell 

energi. Den höga emotionella energin skapas framförallt inom de ritualer där tillfällen ges för 

medarbetare att stärka sina sociala band mellan varandra. Detta skapar i sin tur en starkare 

gemenskap och anknytning till organisationen. För organisationer, vars medarbetare arbetar 

inom olika avdelningar med specialiserade kompetensområden, har de socialiserande 

ritualerna en stor betydelse då de kan sammanföra de olika arbetsgrupperna och minska 

avståndet mellan dem. Karismatiska och initiativtagande personer som sprider positiv energi 

bland organisationens medarbetare har även en nyckelroll i detta skapande och 

upprätthållande av hög emotionell energi på arbetsplatsen. Likaså kan de ritualer med mindre 

inslag av socialisering, såsom Rites of Renewal, syfta till att upprätthålla nivåer av hög 

emotionell energi eftersom att de sker mer frekvent och består av möten mellan människor. 

 

Vi kan inte säga vilken specifik ritual, såsom en viss after-work, ett visst möte eller en viss 

belöning, som ger hög Emotionell energi. Däremot tycker vi oss kunna se, utifrån studiens 

resultat, ett samband mellan socialiserande ritualer, till exempel Rites of Integration, och hög 

emotionell energi hos medarbetarna. Detta tyder på att en viktig beståndsdel för ett väl 

fungerande samarbete inom organisationer kan ligga i de sociala interaktioner som sker på 

arbetsplatsen, de möten mellan människor som genererar långvariga känslor av glädje, 

trygghet och trivsel på arbetsplatsen. Därmed kan kunskapen om ritualers utformning och 

Emotionell energi bidra till en förståelse för hur gemenskap och tillhörighet skapas och 

upprätthålls på arbetsplatsen genom organisationers ritualer. 

 

Hårdrar man slutsatserna kan man, utifrån ett minst sagt cyniskt perspektiv, påstå att en 

strategi för att uppnå en ännu starkare gemenskap och tillhörighet till organisationen kan vara 

att undvika att anställa personer som redan känner en stark grupptillhörighet till en annan 

grupp människor utanför arbetet. Organisationen kan då istället tillgodose och tillfredsställa 

en övervägande del av medarbetares behov för social interaktion genom de ritualer och 

interaktioner som förekommer inom organisationen. Detta kan “tvinga” medarbetarna till att i 

större utsträckning attraheras av sociala interaktioner med medarbetare på arbetsplatsen, vilket 

i sin tur kan stärka tillhörigheten till organisationen och dess medlemmar, hellre än att de 

redan känner en starkare tillhörighet till en grupp människor utanför arbetsplatsen. Detta går 

dock emot idén om den moderna och flexibla arbetsplatsen (bemanning, konsulter med mera) 

där medarbetare kommer och går under kortare perioder och som därmed riskerar att känna en 

avsaknad känsla av tillhörighet till organisationen. 

 

Något nämnvärt för vidare forskning inom detta ämne är att det kan vara intressant att 

undersöka hur emotionell energi pendlar mellan höga och låga nivåer hos människor i 

samband med de interaktionsritualer som sker inom organisationers formella ritualer. På så 
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sätt kan man få en mer detaljrik uppfattning om vilka specifika interaktionsritualer som skapar 

en viss typ av känsloeffekt. Det kan även vara intressant att närmare studera negativa 

känsloeffekter av ritualer för att få ett mer dynamiskt förklaringsvärde för vad som skapar hög 

och låg energi inom ritualer. Eftersom kombinationen av att studera ritualer och emotionell 

energi hos medarbetare i organisationer verkar vara ett relativt outforskat ämne så krävs det 

mer forskning för att kunna dra generaliserande slutsatser. Ytterligare forskning om skillnader 

mellan ritualer som förekommer i olika branscher är något som skulle vara intressant att 

studera där Trice och Beyers Ritual Taxonomi även kan vara ett användbart analytiskt 

verktyg. Att studera kombinationen av organisationers ritualer och känsloeffekter hos 

medarbetare utifrån flera variabler, såsom bransch, kön, ålder och befattningar, kan vara ett 

intressant angreppsätt för att föra forskningen framåt om ritualers betydelse för medarbetare.  
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Bilaga 1 - Missivbrev till chef/ledare 
Hej, vi heter Johan och Mattias och vi är två studenter som nu gör vår sista termin på 

Personal- och arbetslivsprogrammet vid Uppsala Universitet. Vi påbörjar nu att skriva en 

kandidatuppsats vid Sociologiska institutionen inom området Sociologi med inriktning mot 

arbetsliv, organisation och personal. 

 

Ämnet vi har valt att fördjupa oss i är aktiviteter inom en organisation där syftet med 

uppsatsen är att skapa en förståelse för hur aktiviteter påverkar medarbetares gemenskap på 

arbetsplatsen. Med aktiviteter avses organiserade (av företaget) arrangemang eller 

tillställningar på och kring arbetsplatsen som inte är associerat med den vardagliga 

arbetsuppgiften för medarbetaren. Som avgränsning för vår studie har vi valt att omfatta ett 

företag med anställda som arbetar i kontorsmiljö och därför kontaktar vi er. Vi önskar 

genomföra totalt 10 stycken intervjuer med totalt 10 stycken medarbetare på ett eller olika 

kontor/avdelningar hos er. Intervjuerna beräknas ta ungefär 45 minuter styck och vi hoppas att 

ni är intresserade och har möjlighet att ställa upp. 

 

Vi strävar efter att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som bland annat 

innebär att deltagandet i intervjun och studien är frivilligt och kan närsomhelst välja att 

avbryta deltagandet Det innebär också att vi behandlar informationen som framkommer under 

intervjuerna på sådant sätt att det inte kan kopplas till enskilda individer, vilket innebär att 

namn, företagets namn och tydliga identifikationer vilka kommer att ändras i uppsatsen. Det 

inspelade intervjumaterialet kommer efter bearbetning att raderas. Vi strävar efter att hantera 

allt material med konfidentialitet och anonymitet så att ingen utomstående får tillgång till det 

insamlade materialet. Resultaten från studien kommer slutligen att publiceras som en uppsats 

på databasen DIVA. 

 

Vi skulle bli väldigt glada om ni väljer att delta i vår studie och skulle gärna vilja boka in våra 

intervjuer hos er någon gång under vecka 16 (13-17/4). Om denna vecka passar er, återkom 

gärna med vilka dagar och tider som passar bäst. Om inte denna vecka passar er, återkom 

gärna med ett eget förslag så kan vi säkert anpassa oss. Ni får själva välja vart intervjuerna 

ska äga rum men förslagsvis kommer vi och besöker kontoret och intervjuar på arbetsplatsen. 

Vi bokar mer än gärna in intervjuerna med era medarbetare efter medgivande från er eller om 

ni själva väljer att presentera 10 medarbetare som kan och vill ställa upp på en kortare 

intervju. 

 

Har ni några frågor får ni mer än gärna höra av er till oss 

Mail: jm.uppsala.cuppsats@gmail.com 

Telefon: Johan Björkstad tfn: 0765551905 , Mattias Marklund tfn: 07363459341 

Vår handledare Daniel Nordmark nås via mail: daniel.normark@ekhist.uu.se 

 

Oavsett om det innehåller ett ja eller ett nej är vi tacksamma för svar. 

Vänliga hälsningar, Johan och Mattias. 



 

 

Bilaga 2 - Missivbrev  
 

Hej, 

Vi heter Johan och Mattias och vi är två studenter som nu gör vår sista termin på Personal- 

och arbetslivsprogrammet vid Uppsala Universitet. Vi påbörjar nu att skriva en 

kandidatuppsats vid Sociologiska institutionen inom området Sociologi med inriktning mot 

arbetsliv, organisation och personal.  

 

Ämnet vi har valt att fördjupa oss i är aktiviteter inom en organisation där syftet med 

uppsatsen är att skapa en förståelse för hur aktiviteter inom en organisation påverkar 

medarbetares gemenskap på arbetsplatsen. Med aktiviteter avses organiserade (av företaget) 

arrangemang eller tillställningar på och kring arbetsplatsen som inte är associerat med den 

vardagliga arbetsuppgiften för medarbetaren. Som avgränsning för vår studie har vi valt att 

omfatta ett företag med anställda som arbetar i kontorsmiljö och därför kontaktar vi dig. Vi 

önskar genomföra en intervju med dig som beräknas ta ungefär 45 minuter och vi hoppas att 

du är intresserad och har möjlighet att ställa upp. 

 

Vi strävar efter att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som bland annat 

innebär att ditt deltagande i intervjun och studien är frivilligt och du kan avbryta ditt 

deltagande när du vill. Det innebär också att vi behandlar informationen som framkommer 

under intervjun på sådant sätt att det inte kan kopplas till enskilda individer, vilket innebär att 

ditt namn, företagets namn och tydliga identifikationer kommer att ändras i uppsatsen. Den 

inspelade intervjun kommer efter bearbetning att raderas. Vi strävar efter att hantera allt 

material med konfidentialitet och anonymitet så att ingen utomstående får tillgång till det 

insamlade materialet. Resultaten från studien kommer slutligen att publiceras som en uppsats 

på databasen DIVA.  

 

Vi skulle bli väldigt glada om du väljer att delta i vår studie och skulle gärna vilja boka in en 

intervju med dig någon gång under vecka 16 (13-17/4). Om denna vecka passar dig, återkom 

gärna med vilken dag och tid som passar dig. Om inte denna vecka passar dig, återkom gärna 

med ett eget förslag så kan vi säkert anpassa oss. Du får själv välja vart intervjun ska äga rum 

men förslagsvis på ditt kontor/arbetsplats. 

 

Har du några frågor får du mer än gärna höra av dig till oss 

Mail: jm.uppsala.cuppsats@gmail.com   

Telefon: Johan Björkstad tfn: 0765551905 , Mattias Marklund tfn: 07363459341 

Vår handledare Daniel Nordmark nås via mail: daniel.normark@ekhist.uu.se  

 

Oavsett om det innehåller ett ja eller ett nej är vi tacksamma för svar. 

 

Vänliga hälsningar, Johan och Mattias. 

mailto:jm.uppsala.cuppsats@gmail.com
mailto:daniel.normark@ekhist.uu.se


 

 

Bilaga 3 - Intervjuguide 
 

Informera om studiens syfte, etiska riktlinjer samt inspelning innan den börjar. 

 

Introduktionsfrågor 5 min 

1. Berätta lite kort om dig själv. 

2. Hur introducerades du till din arbetsplats under dina första dagar jobbet? 

 

Arbetsmiljö/grupper: 5 min 

3. Arbetar ni mest i team eller individuellt? 

4. Vilka på arbetsplatsen arbetar du tätast med? Varför? 

5. Hur skulle du beskriva din trivsel här på kontoret? 

6. Hur ser sammanhållningen ut på kontoret? Berätta. 

7. Sammanfatta en typisk arbetsdag för dig, från att du kommer in på kontoret, vad händer då? 

 

Uppförande: 8 min 

8. Hur förväntas ni uppträda mot varandra på arbetsplatsen? 

9. Hur förväntas ni klä er på arbetsplatsen? 

10. Känner du att du kan vara dig själv på kontoret? På vilket sätt? 

11. Finns det tillfällen då du uppvisar andra känslor som du egentligen inte känner? 

12. Hur skulle du beskriva stämningen mellan er som arbetar här? 

13. Om du är ledsen, irriterad, frustrerad känner att du kan prata med någon på arbetsplatsen 

för att få stöd? Vilka? Hur? 

14. Vad gör företaget för att hantera eventuella konflikter som kan uppstå mellan 

personer/grupper på arbetsplatsen? 

 

Aktiviteter, förväntningar, dess syften och känslor kring dessa: 15 min 

15. Vad gör ni ihop för att stärka sammanhållningen på arbetsplatsen? (Anteckna de saker som 

eventuellt radas upp för att återkomma till dem en och en) 

16. Vem är det som vanligtvis anordnar dessa aktiviteter? 

17. Finns det aktiviteter som företaget anordnar för er? Som vad? Återkommande? 

18. Vad har ni för återkommande aktiviteter under veckorna här på kontoret? 

19. Vad betyder de för dig? 

20. Hur känner du inför aktiviteten? 

21. Vad tror du är huvudsyftet med dessa aktiviteter? Finns andra syften? 

22. Vilka positiva/negativa konsekvenser tror du att dessa aktiviteter kan medföra? 

23. Vilka positiva känslor får du ut efter att ha deltagit i dessa aktiviteter? 

24. Tror du kollegorna delar en någorlunda ömsesidig känsla/upplevelse kring aktiviteterna? 

25. Hur talar ni med varandra om aktiviteten? 



 

 

26. Vilka aktiviteter är till för att få personer eller mindre grupper på företaget, som vanligtvis 

inte umgås, att komma närmare varandra? 

27. Känner du någon skillnad på gemenskapen på kontoret innan och efter en denna aktivitet? 

28. Finns det tillfällen där du känt otillfredsställelse, hopplöshet, nedstämdhet och 

uppgivenhet efter en aktivitet? 

29. Finns det tillfällen du känt dig tvungen att delta i en aktivitet som du egentligen inte ville 

ta del av? Vilka var det? 

30. Finns det andra aktiviteter som du undviker att vara med på? 

 

Återkommande frågor om aktiviteterna: 

. Vilka förväntningar har du inför detta? 

. Vad gör du på detta event? 

. Vad känner du efter en sådan aktivitet? 

. Varför har ni den aktiviteten? 

 

Effekter: 7 min 

31. Har aktiviteterna bidragit till att du känner en tillhörighet med företaget? 

32. Har du blivit mer aktiv att delta på fler aktiviteter efter någon speciell aktivitet? 

33. Visste du vad företaget gjorde för sina anställda innan du började här? 

34. Vad händer om någon gör bra ifrån sig och hur uppmärksammas dessa prestationer av 

företaget? 35. På vilket sätt uppmuntras de anställda att följa dessa beteenden/prestationer? 

36. Vad innebär gemenskap på kontoret för dig? 

 

Övrigt: 

37. Något du vill tillägga innan vi slutar? (Stäng av inspelningen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 - Illustration av kodningsprocess 

 
 


