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FÖRORD 

Vår studie genomfördes på Högskolan i Gävle under vårterminen 2018. Den är ett 

examensarbete inom ämnet Organisation & Ledarskap och motsvarar 15 hp. 

 

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till våra handledare Signe Jernberg och Kristina 

Mickelsson som genom hela forskningsprocessen bidragit med goda råd och närvaro i vårt 

arbete, men framför allt stöd när vi själva känt oss osäkra. Vi vill även tacka vår 

handledningsgrupp för en engagerad korrekturläsning, feedback och diskussioner under hela 

våren. Sedan vill vi tacka Jens Eklinder Frick för konkret vägledning och förslag som har 

gjort det möjligt att lyfta studien och presentera denna uppsats.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka de respondenter som ställt upp för intervjuer. Utan dem hade 

detta aldrig varit möjligt och vi hade inte kunnat besvara de frågor som vi i början av denna 

process ställde oss. 

 

Det är med skräckblandad förtjusning vi nu slutför denna studie, går mot slutet av vår tid vid 

Högskolan i Gävle och ut i verkliga livet! 

 

Vi önskar er en trevlig läsning och hoppas att ni ska lära er något intressant om olika typer av 

engagemang hos unga inom en minst sagt unik organisation.  

 

Malin & Agnes 

Högskolan i Gävle, 2018-05-22 



 

 

SAMMANFATTNING 
 

Titel: ”Allt är inte bara jobb, jobb, jobb” – En kvalitativ studie av hur organisatoriska 

ritualer och ceremonier påverkar unga anställdas organisatoriska engagemang och 

teamengagemang.  

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Malin Pern och Agnes Öringe 

 

Handledare: Signe Jernberg, och Kristina Mickelsson 

 

Datum: 2018 – Maj  

 

Syfte: Det finns ett bevisat samband mellan organisationskultur och organisatoriskt 

engagemang. Däremot saknas det kunskap om relationen mellan ritualer och 

ceremonier, som en del av organisationskultur, och organisatoriskt engagemang och 

teamengagemang.  

 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur organisatoriska ritualer och 

ceremonier påverkar unga anställdas organisatoriska engagemang och teamengagemang.  

 

Metod: En kvalitativ forskningsansats genom 13 stycken semistrukturerade intervjuer, 

med utgångspunkt i en intervjuguide baserad på tidigare forskning. Empirin presenteras 

i en tematisk analys och diskuteras därefter i relation till tidigare forskning. 

 

Resultat & slutsats: Ritualer och ceremonier påverkar det organisatoriska engagemanget 

och teamengagemanget hos unga anställda genom fyra konsekvenser; motivation; 

gemenskap; förståelse och segregation. Dessa fyra konsekvenser leder till en 

identifiering som, i olika grad, påverkar engagemanget till organisationen och den egna 

arbetsgruppen.  

 

Examensarbetets bidrag: Ritualer och ceremonier har en positiv påverkan på unga 

anställdas organisatoriska engagemang och teamengagemang, genom att 

konsekvenserna av dem är en del av en identifieringsprocess. Organisationer kan 

således, genom ritualer och ceremonier, påverka det organisatoriska engagemanget och 

teamengagemanget. Vi bygger vidare på existerande teorier kring att organisatoriskt 

engagemang och teamengagemang kan samexistera och inte nödvändigtvis är 

rivaliserande.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Vi efterfrågar forskning av kvantitativ karaktär för att 

säkerställa relationen mellan ritualer och ceremonier och organisatoriskt engagemang 

samt teamengagemang. Vi föreslår även vidare kvalitativa studier i andra kontexter för 

att testa de konsekvenser vi identifierat i denna studie. Även ungas professional 

commitment och alkoholens förmedlande effekt på engagemangen är av intresse att 

vidare studera.  

 

Nyckelord: Organisationskultur, organisatoriskt engagemang, teamengagemang, ritualer 

och ceremonier.   



 

 

ABSTRACT 
 

Title: “It’s not all work, work, work” – A qualitative study of how organizational rituals 

and ceremonies affects young employees’ organizational commitment and team 

commitment.  

 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

 

Author: Malin Pern and Agnes Öringe 

 

Supervisor: Signe Jernberg, and Kristina Mickelsson 

 

Date: 2018 – May 

 

Aim: The relationship between organizational culture and organizational commitment 

has been proven. However, there is a knowledge gap regarding the relationship between 

rituals and ceremonies and organizational commitment and team commitment.  

 

The aim of this study is to increase the understanding of how organizational rituals and 

ceremonies affect young employees’ organizational commitment and team commitment.  

 

Method: A qualitative study through 13 semi structured interviews, based on an 

interview guide built from existing theories. The empiricism is presented in a thematic 

analysis and latter discussed in relation to existing theories. 

 

Result & Conclusions: Rituals and ceremonies affect the organizational commitment 

and team commitment of young employees through four consequences; motivation, 

solidarity; comprehension and segregation. These four consequences lead to an 

identification that, to different degrees, affects the commitment towards the organization 

and its own team.  

 

Contribution of the thesis: Rituals and ceremonies have a positive impact on the 

organizational commitment and team commitment of young employees as a result of 

their consequences, which lead to an identification process. We build on existing 

theories of organizational commitment and team commitment on how they can coexist 

and not necessarily be rivals.  

 

Suggestions for future research: We request for future research of quantitative 

character of the relation between rituals and ceremonies and organizational commitment 

and team commitment. We suggest further qualitative studies in other contexts with 

similar research questions to test the consequences identified in this study. Young 

employees’ professional commitment deserves more attention, as do the mediating 

effects alcohol seems to have on commitment.  

 

Key words: Organizational culture, organizational commitment, team commitment, 

rituals and ceremonies.  
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1. INLEDNING 

 

I det inledande kapitlet introduceras vårt valda ämne samt beskrivs aktualitet, problemformulering 

och syfte. Dessutom redovisas uppsatsens disposition och avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Tänk dig att du står i en lokal dekorerad i glitter och färg. Runt omkring dig står människor i 

finkläder, ler mot varandra, skålar i sina små koppar och småäter nötter. Där borta står en person du 

känner väl och träffar dagligen, där borta står någon du aldrig träffat förut. I högtalarna spelas en låt 

du hört varje år så länge du kan minnas och det doftar svagt av apelsin och nejlikor, förmodligen 

från dekorationerna som hänger vid bardisken. Alla är på gott humör och småpratar med varandra, 

fortfarande städat, men du vet att lite senare kommer det bli dans. Det blir det alltid. Samtidigt som 

du är glad att vara i lokalen med dessa människor är du även glad att denna fest markerar att du 

snart kommer få lite ledighet ifrån dem, det är ju ändå dem du spenderar majoriteten av din vakna 

tid med.  

 

Kan du relatera till var du precis befunnit dig och vilken högtid du precis firat? Svaret är 

förmodligen ja, men frågan är hur du visste det. Svaret är symboler. Vi ser symboler i det mesta 

omkring oss genom associationer och erfarenheter (Turner, 1989; Gagliardi, 1990; Elgin, 1991). I 

det ovan beskrivna scenariot återfinns symboler kopplade till platsen, lukterna och människorna, 

och därför är det inte förvånande att vi har liknande upplevelser som precis beskrevs när vi själva 

firar jul. I detta fall en julfest på en arbetsplats. Vi matchar våra förväntningar med tillfällen där 

liknande scenarion inträffat.   

 

Julfesten, ett återkommande organisatoriskt socialt event, som man kan se fram emot. Här får man 

chansen att mingla och prata med alla på företaget och möjligtvis se sina kollegors mer privata 

sidor. Kanske får man till och med se en allt för privat sida. Ett företags event kan benämnas som en 

organisatorisk ritual eller ceremoni, vars innehåll förmedlar en organisations värderingar, normer 

och kultur (Schein, 1984; Trice & Beyer, 1984; Beyer & Trice, 1987; Smith & Stewart, 2011). 

Ortner (1973), refererad i Bolman och Deal (2013) anser att symboliska händelser, såsom ritualer 

och ceremonier, erbjuder en form av vägledning genom ordning, klarhet och förutsägbarhet i 

dilemman och prövningar. 
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Svenska organisationer står inför nya utmaningar (Lundin, 2017). Utmaningar med att en ny 

generation äntrar arbetsmarknaden (Lavelid, 2011), tekniken är under ständig utveckling och antalet 

år i arbetskraften ökar (Eriksson, Hensvik & Nordström Skans, 2017). Människor lär sig även att 

värdera och skapa mening i och med nya perspektiv, allt ifrån vikten av hållbar produktion (Keller, 

2013) till att integrera arbetslivet med privatlivet mer (Wiman, 2016). Idag vill många identifiera 

sig med sitt arbete (Dandridge, 1986). Det är inte längre en plats dit individer enbart går för att byta 

ut sin arbetskraft mot en lön, utan det är istället en plats dit man går för att integrera, utvecklas, 

känna samhörighet och samtidigt ha roligt (Dandridge, 1986; Dehaghi, Goodarzi & Arazi, 2012; 

Plester, Cooper-Thomas & Winquist, 2015). Att skapa mening för individer inom en verksamhet är 

av värde för lönsamhet (Dandridge, 1986).  

 

1.2 Problemformulering 

Det har tidigare antagits att strategi och struktur har varit det som skapar värde inom en verksamhet 

och varit nyckelingredienser för lönsamhet. Numera har det konstaterats att värdeskapande för 

organisationer bottnar i organisationens mål, vision och värderingar, det vill säga en organisations 

kultur som värdeskapande för individen (Deal & Key, 1998; Alvesson, 2009). Mark Fields, tidigare 

CEO på Ford, var den som gjorde Peter Druckers citat känt när han 2006 sa “Culture eats strategy 

for breakfast” och omstrukturerade företaget till att bli en mer “purpose-led” organisation (Rick, 

2014). Wolvén (2000) skriver att enligt en studie var starka organisationskulturer den gemensamma 

nämnaren hos framgångsrika företag i USA under 1980-talet. Organisationskultur är inte endast en 

framgångsfaktor, utan även en nödvändig ingrediens inom företag (Schein, 1984). 

Organisationskulturen är en värdeskapare på en arbetsplats, både för verksamheten och individen 

(Clark, 1972; Schein, 1984; O’Reilly, 1989; Wolvén, 2000, Alvesson, 2009). Alla organisationer 

har en mer eller mindre utpräglad organisationskultur (Wolvén, 2000). Begreppet 

organisationskultur fick spridning under 1980-talet och dess betydelse inbegriper många olika 

aspekter och tolkningar (Ahmady, Nikooravesh & Mehrpour, 2016), där den mest delade synen är 

att organisationskultur skapas genom social interaktion mellan organisationers medlemmar (Schein, 

2004; Alvesson, 2009; Belias, Koustelios, Vairaktarakis & Sdrolias, 2015). 

 

Hur stark en organisationskultur är mäts genom styrkan av dess medlemmars engagemang (Singh, 

2007). Det är viktigt för organisationer att skapa samhörighet och en delad gemensam 

organisationskultur, då det är organisationers viktigaste redskap för att engagera individer 

(Moynihan & Pandey, 2007; Johari & Nazir, 2015). Även O’Reilly (1989) argumenterar för att 

organisationskultur är viktigt för att öka de anställdas engagemang gentemot organisationen och han 

menar att det bör finnas en matchning mellan individen och organisationen. En matchning uppstår 
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när det finns en överensstämmelse mellan individen och organisationens värderingar. Graden av 

hängivenhet som individer känner för en organisation beror således, till viss del, på graden av 

matchning mellan värderingarna (Enz, 1989; O’Reilly, 1989; Pfeffer & Veiga, 1999). En 

organisation påverkas positivt av en överensstämmelse mellan individ och organisation (Enz, 1989; 

O’Reilly, 1989; Pfeffer & Veiga, 1999), men även mellan individ och den nära arbetsgruppen 

(Bishop et al., 2005) i och med att det leder till att individen känner större tillgivenhet till 

organisationen i sin helhet (Enz, 1989; O’Reilly, 1989; Pfeffer & Veiga, 1999).  

 

Denna överensstämmelse definieras som organizational commitment, organisatoriskt engagemang, 

och visar på hur starkt en individ identifierar sig med en organisation (Porter, Steers & Mowday, 

1974). Ju starkare identifikation, desto mer engagerad kommer individen vara i organisationen och 

därmed är sannolikheten mindre att individen kommer att lämna den (Allen & Meyer, 1990). Inom 

en organisation finner vi engagemang på olika nivåer (Becker & Billings, 1993), däribland team 

commitment, teamengagemang, vilket inträffar när en individ identifierar sig med den egna 

arbetsgruppen, men inte nödvändigtvis organisationen i sin helhet (Becker & Billings, 1993; Bishop 

& Dow Scott, 2000; Bishop, Dow Scott, Goldsby & Cropanzano, 2005; Foote & Tang, 2008; Singh 

& Gupta, 2015). Organisationskulturen har en påverkan på det organisatoriska engagemanget, då en 

överensstämmelse mellan organisation och individ sett till värderingar ökar engagemanget (Lok & 

Crawford, 2004; Simosi & Xenikou, 2010). Kommunikation av organisationskultur från 

organisationens sida har en positiv inverkan på det organisatoriska engagemanget och när 

kommunikationen ökar så ökar lojaliteten hos individer gentemot organisationen (Singh, 2007; 

Johari & Nazir, 2015).   

 

Ett medel för organisationen att kommunicera med individer inom organisationen är ritualer och 

ceremonier. Dessa förmedlar organisationens mål och värderingar och förhöjer känslan av 

samhörighet inom organisationen (Trice & Beyer, 1984; Dandridge, 1986; Egri, 1992; Erhardt, 

Martin-Rios & Heckscher, 2016). Dandridge (1986) hävdar att för att skapa ett kvalitativt arbetsliv 

för anställda bör företag arbeta med att förena nytta med nöje, “work and play”, genom bland annat 

ceremonier på arbetsplatsen. Ceremonier inom en organisation har en stor betydelse för 

organisationskulturen då dessa är uttryck för organisationens grundläggande värderingar (Egri, 

1992). Ritualer och ceremonier förmedlar organisationens kultur och hjälper individer att organisera 

sig själva och sitt beteende inom organisationen (Islam & Zyphur, 2009). Bolman och Deal (2013) 

hävdar att ritualer och ceremonier spelar en stor roll för individer inom en organisation genom att 

exempelvis bidra till en känsla av tillhörighet.  Som Cox (1969), refererad i Bolman och Deal 
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(2013, s. 329), säger: “...Utan fest och fantasi vore människan egentligen inte alls någon historisk 

varelse”. 

 

Studier visar på att det finns skillnader i olika generationers värderingar, vilket påverkar vad de 

motiveras av, förväntar sig och vilka deras drivkrafter är (Haynes, 2011; Stewart, Goad Oliver, 

Cravens & Oishi, 2017). Detta resulterar i att olika generationer har olika förväntningar och behov i 

sina arbetsmiljöer, och således även på organisationskultur. Gruppen dagens unga tillhör 

generationen som brukar benämnas generation Y, eller Millennials, och forskning på deras 

värderingar i anslutning till arbetet tyder på att de bland annat söker ett syfte med sitt arbete, öppen 

kommunikation, en teamkänsla samt omedelbar och regelbunden feedback och beröm för 

prestationer (Fishman, 2016; Stewart et al., 2017).  Smola och Sutton (2002) ser en trend där yngre 

arbetstagare värderar balans mellan arbetsliv och privatliv högre än äldre samt att det måste ske en 

anpassning mot den nya generationen och dess värderingar.  

 

Med vår studie ämnar vi att teoretiskt bidra till organisationsteorier inom ämnet organisatoriskt 

engagemang och teamengagemang ur ett perspektiv från dagens unga anställda. Mer precist hur 

dessa kan påverkas av organisatoriska ritualer och ceremonier. Sambandet mellan 

organisationskultur och organisatoriskt engagemang har vetenskapligt bevisats (Lok & Crawford, 

2004; Singh, 2007; Johari & Nazir, 2015), däremot så är inte relationen mellan ritualer och 

ceremonier och organisatoriskt engagemang utforskat. Det saknas även förståelse kring ritualer och 

ceremoniernas möjliga påverkan på organisatoriskt engagemang och teamengagemang. Då ritualer 

och ceremonier, som en del av organisationskultur (Bolman & Deal, 2013), är konkreta medel för 

att förmedla en organisations kultur, budskap och mening (Islam & Zyphur, 2009; Bolman & Deal, 

2013), menar vi att de tordes ha en inverkan på organisatoriskt engagemang och teamengagemang. 

Praktiskt ämnar vi bidra med en ökad förståelse till organisationer gällande hur ritualer och 

ceremonier kan användas som verktyg för att öka det organisatoriska engagemanget och 

teamengagemanget hos dagens unga anställda inom en organisation.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur organisatoriska ritualer och ceremonier 

påverkar unga anställdas organisatoriska engagemang och teamengagemang.  

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss genom att inte studera alla organisationskulturella aspekter, utan enbart 

ritualer och ceremoniers påverkan på organisatoriskt engagemang och teamengagemang hos 
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anställda. Detta på ett företag inom den privata sektorn i Sverige. Således har respondenterna ett 

skandinaviskt perspektiv i sina svar och det förväntar vi oss ha en påverkan och avgränsa resultatet. 

Vi har även valt att enbart studera organisatoriskt engagemang och teamengagemang hos unga 

anställda i organisationen.  

 

1.5 Disposition 

I kapitel ett introduceras ämnet och vår studie genom en inledning, problemformulering och syfte. 

Vidare presenteras arbetets avgränsning och disposition. Kapitel två presenterar den teoretiska 

referensramen som är relevant för studien. Det är en genomgång över litteratur och existerande 

forskning inom ämnet för att förtydliga definitioner av de nyckelbegrepp och fenomen som kommer 

tas upp. I kapitel tre presenteras metoden, alltså det grundläggande angreppssättet och 

vetenskapsteori relevant för vår studie, tillvägagångssätt samt en beskrivning av urvalsprocess, 

kvalitetskriterier och begränsningar med vald metod. Kapitel fyra redogör för empirin, en 

presentation av våra intervjuer med dagens unga anställda. I kapitel fem för vi en diskussion av 

empirin. Detta utifrån den teoretiska referensramen där empiri och teori ställs emot varandra. 

Kapitel sex beskriver de slutsatser vi dragit utifrån bearbetning av all insamlad information och det 

teoretiska och praktiska bidraget vi lämnar. Här ger vi även förslag på framtida forskning. Vidare 

följer en redogörelse för vår källförteckning och våra bilagor.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för den genomförda studien. Här 

definieras även ämnesmässiga begrepp och användningen av dem.  

 

2.1 Organisationskultur 

Organisationskultur definieras som hur individer tänker, handlar och är i en organisation (Schein, 

1984; Bruzelius & Skärvad, 2011). Detta påverkar i sin tur, bland annat, hur individer inom en 

organisation löser problem och fattar beslut (Bruzelius & Skärvad, 2011). Scheins (1984) definition 

av organisationskultur lyder, “de grundläggande antagande som en grupp har uppfunnit, upptäckt 

eller utvecklat när de lärt sig klara av externa och interna problem, vilka har fungerat tillräckligt 

bra för att läras vidare till nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna i 

relation till dessa problem” (Schein, 1984, s. 3, eg. övers.). Schein (1984) hävdar att 

organisationskultur är nyckeln till organisatorisk framgång och Bruzelius och Skärvad (2011) har 

liknande tankegångar, men vänder på det och menar att framgångsrika organisationer ofta har starka 

organisationskulturer. Utöver detta hävdar Bruzelius och Skärvad (2011) att organisationskulturen 

även påverkar delade fritidsaktiviteter och hur kommunikationen ser ut mellan individer i en 

organisation.   

 

Clark (1972) använder sig inte av begreppet organisationskultur, utan benämner det som en 

organisations “saga”. Clark (1972)  menar att det innefattar de myter och berättelser som finns i och 

om organisationen och som förmedlas till nya individer. En delad och förmedlad 

organisationskultur kommer i förlängningen att leda till mer pålitliga organisationer, detta för att 

individer inom en organisation vet mer om den (Weick, 1987). I likhet med Schein (1984) menar 

Weick (1987) att individer inom en organisation genom organisationskulturen får information om 

hur organisationen tidigare har löst problem. Clark (1972) hävdar att organisationskultur är ett 

medel för att utveckla lojalitet och tillgivenhet bland organisationens medlemmar. Lojalitet och 

tillgivenhet bidrar till att individer i högre grad väljer att stanna inom en organisation och arbetar 

aktivt för att förbättra den, i motsats till att tillgodose sitt egenintresse i en annan organisation 

(Clark, 1972).    

 

Ett flertal författare (Schein, 1984; Trice & Beyer, 1984; Goffe & Jones, 1996) delar upp 

organisationskultur i olika delar för att öka förståelsen för detta övergripande begrepp. Scheins 

(1984) uppdelning är i tre olika nivåer; artefakter och kreationer ytterst, därefter värderingar och 
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innerst grundläggande antaganden som kärnan av organisationskultur. De grundläggande 

antagandena är djupt rotade i organisationen och är sådant som medlemmar av organisationen ofta 

tar för givet. Detta kan till exempel vara att ett företags mål är att gå med vinst (Schein, 1984). Den 

grundaste nivån av en organisations kultur, artefakter och kreationer, kan vara synliga för 

utomstående, men de inre, värderingar och grundläggande antaganden, är svåra för utomstående att 

studera (Schein, 1984). Trice och Beyers (1984) uppdelning liknar i mångt och mycket Scheins 

(1984), men den formuleras något annorlunda. De delar upp organisationskulturen i två delar: (1) 

organisationens ideologier, normer och värderingar och (2) hur dessa uttrycks, kommuniceras och 

bekräftas till organisationens medlemmar och av dem. Det sistnämnda kan liknas med Scheins 

(1984) artefakter och kreationer och det förstnämnda med Scheins (1984) två övriga nivåer.  

 

Med förståelse för dessa två tidigare uppdelningar landar vi i Goffe och Jones (1996) uppdelning av 

organisationskultur i två kategorier; sällskaplighet och solidaritet. Goffe och Jones (1996) delar i 

mångt och mycket samma grundtanke som Schein (1984), samt Trice och Beyer (1984), men skiljer 

sig genom att de hävdar att alla organisationer kan delas upp i fyra olika typer, beroende på låg till 

hög grad av sällskaplighet och låg till hög grad av solidaritet. Därmed är solidaritet och 

sällskaplighet två av de viktigaste faktorerna för att mäta en organisations kultur enligt Goffe och 

Jones (1996). Sällskaplighet syftar till de ärliga vänskapsrelationer som kan finnas inom en 

organisation och Goffe och Jones (1996) hävdar att vänner delar värderingar, idéer, attityder och 

intressen, vilket därmed stärker kulturen inom en organisation. Vidare skriver Goffe och Jones 

(1996) att företag med en hög grad av sällskaplighet ofta uppfattas som trevliga att arbeta i. Detta 

ökar moralen, kreativiteten, delandet av idéer och utvecklar samarbeten. En sådan miljö bjuder in 

individer till att göra mer än vad som förväntas av dem. Solidaritet å andra sidan, argumenterar 

Goffe och Jones (1996), syftar till organisationens förmåga att snabbt och effektivt förmedla och 

eftersträva gemensamma mål, oberoende av personliga band. Individen vet att alla arbetar lika hårt 

för att möta organisationens mål och visioner, vilket skapar en målmedveten organisation där 

medlemmarna arbetar tillsammans i samma riktning (Goffe & Jones, 1996).  

 

2.2 Ritualer & Ceremonier 

Ceremonier och ritualer är ett medel för organisationer att förmedla sin organisationskultur, det vill 

säga sina värderingar och normer (Schein, 1984; Trice & Beyer, 1984; Beyer & Trice, 1987; Smith 

& Stewart, 2011). Genom regelbundna ritualer och ceremonier hålls organisationen samman genom 

att dess syn på vision, hopp och motivation enhetligt sprids genom organisationen (Wheatley 1992, 

refererad i Deal & Key, 1998). I Scheins (1984) uppdelning av organisationskultur finner vi 

ceremonier och ritualer i den yttersta nivån; artefakter och kreationer. Ritualer och ceremonier 
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innebär en materiell form av organisationskultur och ger olika kulturella uttryck som används för att 

förstärka betydelsen av den delade situation de befinner sig i (Trice & Beyer, 1984).   

 

Vilka begrepp som används skiljer sig åt mellan forskare och det är svårt att finna ett konsekvent 

användande av orden riter, ritualer och ceremonier. Trice och Beyers (1984) definition av ordet riter 

menar vi stämmer överens med andra författares definition av ritualer (Islam & Zyphur, 2009; 

Smith & Stewart, 2011) och de ser på ceremonier som händelser där flera riter utförs. Andra, 

exempelvis Dandridge (1986), likställer ceremonier med rituella event. Vi kommer för enkelhetens 

skull att benämna dessa event som ritualer och ceremonier och hänvisar då till Trice och Beyers 

(1984) riter, och inte ritualer, vilka har en annan betydelse. För att en händelse inom ett företag ska 

behandlas som en ritual är de flesta forskare överens om att det ska vara sociala handlingar som 

demonstreras offentligt vid en bestämd tidpunkt (Trice & Beyer, 1984; Dandridge, 1986; Islam & 

Zyphur, 2009; Smith & Stewart, 2011). Dandridge (1986) lägger till att de som deltar i ritualen även 

ska acceptera den och vilja vara en del av den.  

 

En av de tidigare definitionerna står Trice och Beyer (1984) för där de definierar ritualer och 

ceremonier utifrån fyra olika kriterier; (1) relativt utvecklade och planerade aktiviteter; (2) utförs 

genom sociala interaktioner; (3) oftast inför en publik och (4) har flera olika sociala konsekvenser. 

Smith och Stewart (2011) föreslår även de en fyrdelad definition som vi anser går något djupare än 

Trice och Beyer (1984). Smith och Stewart (2011) berör även den fysiska delen av ritualer och 

ceremonier, hur de tar sig uttryck, samt efterfrågar att ritualer och ceremonier ska vara 

oföränderliga, formella, innefatta en symbolism och föregås av prestationsförväntningar. Med 

oföränderlighet menar Smith och Stewart (2011) att ritualen utförs på liknande sätt som den alltid 

har gjort, det vill säga att den följer ett mönster som tidigare ritualer av samma slag redan har 

skapat. Detta hör samman med den andra punkten, formalitet, i att de är officiella och utförs i 

erkända former och konventioner. Smith och Stewart (2011) skriver att det är symboler inom 

ritualer som särskiljer dem från vardagliga rutiner, där symboler ger aktiviteten en mening och 

fungerar som länkar mellan de deltagande individerna. Symboler kan till exempel vara 

företagsnamn, logga och så vidare. Även de förväntningar som finns på ritualen i förväg förhöjer 

dess betydelse inom organisationen, vilket gestaltas i deras fjärde punkt. Inga av dessa punkter går 

emot tidigare definitioner (Trice & Beyer; 1984; Dandridge, 1986; Islam & Zyphur, 2009), utan vi 

anser att de endast förhöjer och förtydligar vad ritualer och ceremonier är och befäster skillnaden 

mellan planerade ritualer och ceremonier och spontana event inom organisationen.  
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Ritualer och ceremonier kan ta sig många olika uttryck, vilket kommer från att organisationer 

använder sig av ritualer och ceremonier för olika ändamål och sätt att påverka (Trice & Beyer, 

1984; Islam & Zyphur, 2009; Smith & Stewart, 2011). En ritual kan till exempel användas för att en 

organisation behöver stabilitet. Då används ritualen för att etablera identitetsroller, fixera 

värderingar, övertygelser och normer eller etablera en förändring inom rådande paradigm (Islam & 

Zyphur, 2009). Smith och Stewart (2011) menar att detta illustreras i de nio olika syften som 

ritualer kan ha och belyser vad ritualer och ceremonier kan bidra med till en organisation. Dessa nio 

syften är; (1) ritualer ger mening; (2) ritualer hanterar ångest/oro (anxiety); (3) ritualer exemplifierar 

och förstärker den sociala ordningen; (4) ritualer förmedlar viktiga värderingar; (5) ritualer 

förstärker gruppsolidaritet; (6) ritualer verkar inkluderande och exkluderande; (7) ritualer signalerar 

engagemang; (8) ritualer hanterar arbetsstrukturer och (9) ritualer ordinerar och förstärker viktiga 

händelser (Smith & Stewart, 2011).  

 

Islam och Zyphur (2009) skriver att den mest använda uppdelningen av ritualer och ceremonier är 

Trice och Beyers (1984) sexdelade definition, där de olika riterna är; passageriter; degraderingsriter; 

förbättringsriter; förnyelseriter; konfliktminskande riter och integrationsriter. De har alla olika 

utförande och konsekvenser och kan på ett mer konkret sätt illustrera hur ritualer och ceremonier 

kan ta sig olika uttryck för att fylla Smith och Stewarts (2011) nio syften. Passageriter syftar 

exempelvis till att förenkla övergångar till nya sociala roller och ser till så att individen i fråga beter 

sig enligt den sociala normen. De etablerar en jämvikt i pågående sociala relationer och kan 

relateras till Smith och Stewarts (2011) syften nummer tre, fyra, åtta och nio. Liknande kopplingar 

kan vi finna mellan samtliga typer av ritualer och ceremonier och de olika syftena.  

 

De riter som vi anser är mest relevanta för denna studie är förbättringsriter och integrationsriter. 

Förbättringsriter används för att förbättra och förstärka sociala identiteter och deras makt (Trice & 

Beyers, 1984). Organisationen gör detta bland annat genom att sprida goda nyheter, ge offentliga 

erkännanden till individer för deras prestationer och motivera andra till liknande handlingar. Trice 

och Beyer (1984) skriver att det ger organisationer möjligheten att ta äran för individuella 

prestationer och betonar det sociala värdet av prestationerna. Integrationsriter menar Trice och 

Beyer (1984) har som syfte att uppmuntra och återuppliva de känslor som binder samman 

medlemmar till ett socialt system. De ger möjligheten att ge luft åt känslor och tillfälligt lossa på 

olika normer, men samtidigt bekräfta de rådande normerna (Trice & Beyer, 1984).  

 

Beyer och Trice (1987) lägger till att den här uppdelningen ska ses som en guide till hur ritualer kan 

analyseras, samt att en ritual eller ceremoni i praktiken kan inbegripa två eller flera av de olika 
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typerna. Vilka uttryck ritualer och ceremonier än tar sig är författarna överens om att de är en viktig 

del av organisationskulturen och har viktiga sociala konsekvenser för en organisation (Schein, 

1984; Trice & Beyer, 1984; Dandridge, 1986; Beyer & Trice, 1987; Islam & Zyphur, 2009; Smith 

& Stewart, 2011). Därmed är det av yttersta vikt hur organisationer hanterar ritualer och 

ceremonier, då de är förmedlare av organisationskultur och ledare inom organisationer bör lära sig 

att hantera de önskvärda och icke önskvärda konsekvenser som ritualer och ceremonier kan 

innebära (Beyer & Trice, 1987). 

 

2.3 Organisatoriskt engagemang 

Porter et al. (1974) var bland de första att mynta begreppet organizational commitment, 

organisatoriskt engagemang, och de definierar organisatoriskt engagemang som hur starkt en 

individ identifierar sig med och medverkar i en organisation. Porter et al. (1974) menar att det 

organisatoriska engagemanget kan delas upp i tre faktorer; (1) en stark tro till och accepterande av 

organisationens mål och värderingar; (2) en vilja att anstränga sig för organisationen i hög grad och 

(3) en stark vilja att fortsätta vara en del av organisationen. Detta kan delvis sammanfattas i 

Solinger, van Olffen och Roes (2008) definition av organisatoriskt engagemang som en affektiv 

tillgivenhet till en organisation. Allen och Meyers (1990, 1996) definition är mindre specifik och 

innebär att organisatoriskt engagemang är ett psykologiskt stadie som binder en individ till en 

organisation. Många studier pekar på att ett högt organisatoriskt engagemang leder till en minskad 

vilja att lämna organisationen (Porter et al., 1974; Allen & Meyer, 1990, Meyer & Allen, 1991; 

Meyer, Stanley, Herscovitch & Topolnytsky, 2002). 

 

Den något breda definitionen av organisatoriskt engagemang är anledningen till att Allen och 

Meyer (1990) delar upp organisatoriskt engagemang i tre olika komponenter; affektivt; normativt 

och fortsättande. Affektivt organisatoriskt engagemang påverkar en individ till att stanna inom en 

organisation för att den vill det. En person med ett starkt normativt organisatoriskt engagemang 

stannar inom en organisation för att det är vad den borde göra. Ett fortsättande organisatoriskt 

engagemang innebär att en individ stannar inom organisationen för att den behöver det på grund av 

beskaffade investeringar eller avsaknad av alternativ (Allen & Meyer, 1990). Trots denna 

uppdelning skriver Allen och Meyer (1990) att en person kan uppleva alla tre komponenter av 

organisatoriskt engagemang samtidigt. De har alla tre en påverkan på turn over, 

personalomsättning, samt individers beteende på arbetsplatsen, exempelvis frånvaro, 

medborgaranda och prestation (Meyer & Allen, 1991).  
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Kell och Motowidlo (2012), samt Solinger et al. (2008), kritiserar Allen och Meyers (1990) 

trekomponentsmodell och menar att den inte speglar organisatoriskt engagemang på ett rättvist sätt. 

Kell och Motowidlo (2012) hävdar att den inte i tillräckligt hög grad tar hänsyn till hur individer 

identifierar sig med organisationens värderingar och normer, vilket de menar är kärnan till ett 

organisatoriskt engagemang. Solinger et al. (2008) argumenterar för att normativt och fortsättande 

organisatoriskt engagemang inte alls är organisatoriska engagemang, utan endast förstadier till 

attityder vid ett specifikt beteende. Dessa beteenden kan ha en betydelse för orsaker till varför en 

individ stannar inom en organisation, men de är inte en del av det organisatoriska engagemanget 

(Solinger et al., 2008). Solinger et al. (2008) anser istället att det organisatoriska engagemanget bör 

ses som en attityd mot organisationen och att dessa attityder i sin tur leder till handlingar. De menar 

att ett organisatoriskt engagemang inte är passivt, utan leder till att individer vill ge någonting av sig 

själva för att bidra till organisationens framgång. Definitionen av Solinger et al. (2008) visar 

därmed på likheter med Allen och Meyers (1990) definition av affektivt organisatoriskt 

engagemang.  

 

I sin studie skriver Meyer och Allen (1991) att en individ som stannar inom en organisation på 

grund av ett affektivt organisatoriskt engagemang även kommer att prestera i högre grad. Meyer 

och Allen (1991) menar att anställda vill stanna inom en organisation som ger dem positiv 

arbetslivserfarenhet, där de anställda vill att det ska fortsätta att vara på det viset. De hävdar alltså 

att det affektiva organisatoriska engagemanget ökar och de anställda blir mer benägna att anstränga 

sig för organisationen, vilket i sin tur bidrar till att effektiviteten ökar. Även Beck och Wilson 

(2000) tar upp relationen mellan ökat organisatoriskt engagemang och ökad effektivitet för 

organisationer. Allen och Meyer (1996) visar på att det starkaste sambandet finns mellan affektivt 

organisatoriskt engagemang och påverkan av prestation, något som stöds av Meyer et al. (2002).  

 

Organisationer kan påverka det organisatoriska engagemanget hos sina anställda (Ng, Butts, 

Vanderberg, DeJoy, & Wilson, 2006; Morrow, 2011; Johari & Nazir, 2015). Meyer et al. (2002) 

menar att det är mer lönsamt att utveckla det organisatoriska engagemanget hos individer som redan 

är en del av organisationen, snarare än att arbeta för att attrahera nya medarbetare. Johari och Nazir 

(2015) kommer i sin studie fram till att belöningar och erkännande från organisationens sida har en 

positiv inverkan på individernas organisatoriska engagemang. Detta därför att belöningar kan 

uppfattas av individen som ett erkännande av deras roll inom organisationen från företagets sida. 

Johari och Nazir (2015) menar därmed att individerna inom organisationen känner att deras arbete 

ger någonting för organisationen i stort och därför blir mer engagerade att uppfylla organisationens 

visioner och mål. Ng et al. (2006) resonerar i liknande spår och skriver att om organisationer arbetar 
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aktivt med att öka känslan av ett organisatoriskt medlemskap så kommer det att ha en positiv 

inverkan på det organisatoriska engagemanget. De uttrycker det som att företaget ska kommunicera 

omvårdnad och stöd till sina anställda (Ng et al., 2006). Kommunikation från företagets sida har en 

effekt då det, genom att det motiverar och stimulerar medarbetare att möta organisationens mål, 

ökar identifieringsnivån med organisationen (Johari & Nazir, 2015). Detta stöds av Morrow (2011) 

som pekar på att individens uppfattning av en organisation kommer att ha en påverkan på det 

organisatoriska engagemanget och att företaget kan arbeta med att påverka denna uppfattning.  

 

2.3.1 Unga & Organisatoriskt engagemang 

Stewart et al. (2017) föreslår att unga, i deras artikel definierade som generationen Millennials, inte 

har samma relation som äldre generationer till organisationer. Denna skillnad kommer inte av 

naturliga orsaker, utan de ser en skillnad mellan personer som är unga nu och personer som var 

unga för 10 till 20 år sedan. I den äldre åldersgruppen finner de ett samband mellan ett 

organisatoriskt engagemang och en positiv arbetskultur, något som inte återfinns hos den yngre 

åldersgruppen. Däremot så fann Stewart et al. (2017) ett samband mellan arbetstillfredsställelse och 

en positiv arbetsplatskultur hos unga. Detta menar de innebär att oavsett hur väl en ung person idag 

trivs på sin arbetsplats, så kommer denne inte att ha ett starkt organisatoriskt engagemang, delvis 

därför att unga personer idag är mindre benägna att engagera sig fullt ut i en organisation (Stewart 

et al., 2017). Deras studie behandlar dock inte organisationskulturens roll och föreslår därför att om 

kulturen ändras kan det möjligen leda till ett ökat organisatoriskt engagemang hos unga. Vidare 

menar Stewart et al. (2017) att unga har ett behov av att förstå hur de själva bidrar till 

organisationen och om organisationen lyfte detta skulle det organisatoriska engagemanget hos unga 

att öka. Detta ses även som en viktig åtgärd av Wright och Bonnet (2002), vars studie pekar på att 

en individs prestationer påverkas som mest av det organisatoriska engagemanget i början av dennes 

anställningstid.  

 

Även Singh och Gupta (2015) argumenterar för att unga idag har en annan relation till 

organisationer än äldre generationer, där de menar att unga i högre grad känner ett engagemang mot 

sitt yrke och sin arbetsroll, snarare än mot organisationen de arbetar inom. Unga har även ett 

affektivt organisatoriskt engagemang som är lägre än de övriga grupperna som var med i Singh och 

Guptas (2015) studie. Detta stöds även av Cennamo och Gardner (2008) som funnit att unga har en 

lägre grad av organisatoriskt engagemang och därför är mer troliga att lämna en organisation. Detta 

förklarar de som en skillnad i värderingar och förväntningar jämfört med äldre grupper inom en 

organisation.  
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2.4 Teamengagemang  

Becker och Billings (1993) pekar på att det inte enbart finns ett stort övergripande organisatoriskt 

engagemang, utan att det även på olika nivåer inom en organisation finns olika typer av 

engagemang. En av dessa typer av engagemang är team commitment, teamengagemang, som 

definieras på ett liknande vis som det organisatoriska engagemanget, men där individen istället för 

att identifiera sig med organisationen i stort identifierar sig med den egna arbetsgruppen (Bishop & 

Dow Scott, 2000). Varför detta uppstår och varför de anställda gör en skillnad mellan sitt 

engagemang gentemot arbetsgruppen och organisationen menar Foote och Tang (2008) beror på att 

de anställda kan uppfatta organisationen i sin helhet som för avlägsen i det vardagliga arbetet. 

Teamengagemang är beroende av det dagliga mötet med kollegorna inom arbetsgruppen 

(Neininger, Lehmann-Willenbrock, Kauffeld & Henschel, 2010), där individerna får en starkare 

relation till sin arbetsgrupp än den övergripande organisationen (Foote & Tang, 2008).  

 

Bishop et al. (2005) menar att individer gör skillnad på hur de känner för sin arbetsgrupp och hur de 

känner för organisationen i stort. Individer som arbetar i grupper utvecklar tillit till varandra, vilket i 

sig påverkar hur mycket de är villiga att arbeta för varandra och med varandra inom gruppen 

(Bishop et al., 2005). Detta innebär att den kollegiala altruismen, det vill säga en vilja att osjälviskt 

anstränga sig för sina kollegor, och arbetsgruppens prestationer ökar med ett ökat teamengagemang 

(Bishop et al., 2000; Neininger et al., 2010). Detta kan i sin tur förklaras genom att det existerar ett 

positivt samband mellan tillit och ett affektivt organisatoriskt engagemang (Costa, 2003). Ett 

affektivt organisatoriskt engagemang har en positiv påverkan på arbetsprestationer (Allen & Meyer, 

1996), men i detta sammanhang i form av teamengagemang. Singh och Gupta (2015) beskriver 

detta som att teamengagemang kan bidra till ett positivt grupptryck inom arbetsgruppen. Det kan 

förekomma att individer helt saknar engagemang gentemot organisationen och enbart identifierar 

sig med den egna arbetsgruppen (Bishop et al., 2005).  

 

Att en individ identifierar sig med den egna arbetsgruppen och har ett starkt teamengagemang kan 

påverka organisationen positivt, så länge gruppens mål går i samma riktning som organisationens i 

övrigt (Bishop et al., 2005). Fenomenet där en individ identifierar sig med både organisationen och 

den egna arbetsgruppen benämner Wombacher och Felfe (2017) som dual commitment, dubbelt 

engagemang. En sådan dubbelidentifiering menar van Dick, van Knippenberg, Kerschreiter, Hertel 

och Wieseke (2008) kan verka positivt genom att de båda engagemangen förstärker varandra, om 

det finns en överlappning i organisationen och arbetsgruppens värderingar. Bishop et al. (2005) 

menar att ett teamengagemang kan vara förmånligt för organisationen och van Dick et al. (2008) 

hävdar att ett teamengagemang kan förstärka det organisatoriska engagemanget.  
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Ett flertal författare ser teamengagemang och organisatoriskt engagemang som kompletterande till 

varandra, då de har olika syften för den enskilda individen inom en organisation (Bishop, Dow 

Scott & Burroughs, 2000; van Dick et al., 2008; Neininger et al., 2010; Wombacher & Felfe, 2017). 

Ett svagt organisatoriskt engagemang kan även vägas upp av ett starkare teamengagemang 

(Neininger et al., 2010; Wombacher & Felfe, 2017) och i linje med detta hävdar Becker och Billing 

(1993) att det i vissa fall är mer effektivt att aktivt arbeta med att öka en arbetsgrupps 

teamengagemang istället för det organisatoriska engagemanget. Premissen är, precis som ovan, att 

arbetsgruppen och hela organisationen har delade värderingar. Om detta inte är fallet, så kommer ett 

ökat teamengagemang inte verka positivt för organisationen (Wombacher & Felfe, 2017).    

 

2.5 Forskningsdesign 

Vår forskningsdesign utgår från teorier om ritualer och ceremonier som en del av organisationers 

kultur (Schein, 1984), där vi ser att de påverkas av och påverkar övriga delar av 

organisationskulturen. Då det organisatoriska engagemanget påverkas av organisationskultur (Lok 

& Crawford, 2004; Singh, 2007; Johari & Nazir, 2015) så torde även ceremonier och ritualer ha 

konsekvenser för det organisatoriska engagemanget, men även teamengagemanget. 

Teamengagemanget behandlas dock som en nivå som kan existera självständigt eller gå i samma 

riktning som det organisatoriska engagemanget (Bishop et al., 2000). Sambanden i vår 

forskningsdesign redogörs för i Figur 1. 

 

I vår forskningsdesign utgår vi från Goffe och Jones (1996) uppdelning av organisationskultur i 

solidaritet och sällskaplighet. Vi ser ritualer och ceremonier som en del av organisationskulturen där 

vi har valt att använda oss av Trice och Beyers (1984) definition av dessa. Det organisatoriska 

engagemanget studerar vi utifrån definitionen av Porter et al. (1974) och teamengagemanget 

kännetecknas av en identifiering med den egna arbetsgruppen (Becker & Billing, 1993), där 

identifieringen sedan tar sig tre olika uttryck; kollegial alturism och ökade prestationer; det 

vardagliga mötet och att organisationen i stort är avlägsen (Bishop et al., 2000; Foote & Tang, 

2008).  

 

Den lila pilen visar på den påverkan som vi anser att ritualer och ceremonier torde ha på det 

organisatoriska engagemanget och teamengagemanget. Vår studie syftar till att besvara hur denna 

påverkan tar sig form hos dagens unga anställda. 
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Figur 1 Teoretisk sammanfattning 
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3. METOD 

 

Detta kapitel presenterar de metodval som studien baseras på. I första delen beskrivs den 

vetenskapsteoretiska referensramen och i den andra delen beskrivs tillvägagångssättet för 

insamling av material till den teoretiska referensramen och empirin. Vi presenterar även val av 

respondenter och diskuterar begränsningar med vald metod.  

 

3.1 Vetenskapsteoretisk referensram 

3.1.1 Forskningsdesign 

Vår studie har syftat till att testa empirin utifrån teorin, där vi utgått från en teoretisk referensram 

mot vilken vi i ett senare skede har analyserat och diskuterat vår empiri. Detta har inneburit att vi 

har antagit en induktiv forskningsansats och i den mån det har varit möjligt försökt generalisera 

utifrån våra egna erfarenheter och observationer (Bryman & Bell, 2011; Sohlberg & Sohlberg, 

2013). Vår empiri består av 13 kvalitativa intervjuer, vilket i sin tur har format den resterande 

forskningsprocessen (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Denna empiri har vi sedan sammanställt och 

diskuterat mot tidigare forskning för att kunna ge vårt bidrag i ämnet (Bryman & Bell, 2011).  

 

3.1.2 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Med vår studie har vi ämnat öka förståelsen för hur ritualer och ceremonier påverkar organisatoriskt 

engagemang och teamengagemang hos unga anställda. Syftet var inte att utföra en studie för att 

bevisa eller mäta ett fenomen, utan vi har ämnat förstå på en djupare nivå och förklara (Bryman & 

Bell, 2011) vilka konsekvenser ritualer och ceremonier kan ha på ungas organisatoriska 

engagemang och teamengagemang. Detta har lett till att vi utgått från den hermeneutiska 

vetenskapsteoretiska traditionen då den betonar ökad förståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2013), men 

även en tolkning av människan och dennes handlingar (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007; Bryman 

& Bell, 2011). Vi anser att hermeneutiken var relevant för vår studie, då vi tolkat både den 

insamlade teorin och empirin för att kunna genomföra en analys och presentera vårt resultat. Vi har 

även genom hela processen haft i åtanke att våra egna erfarenheter och tolkningar påverkat det 

resultat vi har presenterat. Vidare är vi, i enlighet med hermeneutiken (Kvale & Brinkmann, 2009), 

av uppfattningen att kunskap inte helt kan frigöras från sin kontext. Den empirin som vi presenterar 

bör därför förstås i den kontext som den uppstår, vilket innebär att en förståelse för organisationens 

kultur och struktur är nödvändig för att tolka empirin. Varje del kan endast förstås som en del av 

helheten (Starrin & Svensson, 1994).   
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3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Litteraturinsamling 

För att på ett grundligt sätt kunna sätta oss in i det forskningsproblem vi ämnade studera inledde vi 

denna studie med en gedigen litteraturinsamling för att öka vår egen förståelse för ämnet och 

motverka att vi studerar något redan studerat. Litteraturinsamlingen gjorde det möjligt för oss att 

finna vårt gap, var vi kunde bidra med ny kunskap och därmed vara kumulativa (Bryman & Bell, 

2011).  

 

Vi har använt oss av databaser och bibliotek från Högskolan i Gävle, men även från Stockholms 

Universitet. Databaserna har främst varit Scopus, Emerald och Science Direct, där de centrala 

sökorden var; organisationskultur, riter och ceremonier, Millennials, organisatoriskt engagemang 

och teamengagemang. I enstaka fall har vi även sökt genom Google Scholar om det har varit 

specifika artiklar eller författare vi har varit ute efter. De artiklar vi har funnit har sedan i många 

fall, genom sina källförteckningar, lett oss vidare inom litteraturen. För att säkerställa kvalitetsnivån 

på artiklar har vi enbart utgått från välkända vetenskapliga tidskrifter och peer reviewed-artiklar, 

samt använt oss av kurslitteratur och annan publicerad litteratur inom ämnet. Utifrån vetenskapliga 

artiklar och publicerad litteratur har vi skapat en teoretisk referensram över existerande forskning 

inom ämnet, där vi även definierat centrala begrepp och hur vi ser på dem (Bryman & Bell, 2011). 

Den teoretiska referensramen har sedan legat till grund för vår intervjuguide och därmed empirin, 

men vi sätter dem även i relation till varandra i diskussionskapitlet. 

 

3.2.2 Empirisk insamling 

Vi har i vår studie valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att generera material att 

diskutera. Detta därför att intervju är den metod som tillåter forskaren att gå djupast ner i förståelsen 

för människors avsikter, erfarenheter och uppfattningar (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Genom att 

utföra kvalitativa intervjuer har vi sökt, genom den intervjuades erfarenheter, att skapa en förståelse 

för deras sätt att se på fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vårt syfte är att öka förståelsen för hur 

ritualer och ceremonier påverkar unga anställdas organisatoriska engagemang och 

teamengagemang, vilket har inneburit att vi velat ha möjligheten att vara flexibla under intervjuerna 

och ställa följdfrågor (Bryman & Bell, 2011) inom ramarna för våra valda teman. I och med att vi 

hade ett tydligt fokus för vår studie och en bild av hur vår empiri skulle diskuteras, var det mer 

effektivt att genomföra semistrukturerade intervjuer, istället för ostrukturerade (Bryman & Bell, 

2011). Detta för att säkerställa att vi skulle få fram relevanta samtal och material. 
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Vi har vid våra intervjusituationer använt oss av en tratteknik, där vi i förväg inte delgett 

respondenterna syftet med vår studie (Kvale & Brinkmann, 2009). Istället började vi med att ställa 

allmänna frågor om deras arbetsplats och yrkesroll, för att sedan komma ner till frågor om ämnet vi 

var intresserade av, nämligen konsekvenser av ritualer och ceremonier och dess påverkan på 

organisatoriskt engagemang och teamengagemang. Vi har trots detta genomfört en orientering med 

våra respondenter (Kvale & Brinkmann, 2009), för att förklara hur intervjuerna har dokumenterats, 

transkriberats och för att besvara eventuella frågor från respondenten, men utelämnade som sagt 

förklaring av syfte. 

 

Den första kontakten har tagits med samtliga respondenter genom mail, se bilaga 1. Av de som fått 

detta mail har alla förutom två stycken deltagit vid en intervju efter att en tid för samtal bestämts. 

Vid kontakttillfället har vi förklarat att vi genomför en studie där vi kommer att hålla intervjuer för 

empiriinsamling, ungefär hur lång tid en intervju beräknas ta samt informerat om att frågorna 

kommer röra företagets organisationskultur (Trost, 1997). Vi har dock, som sagt, inte gått in på 

detaljer gällande syfte och liknande. Samtliga intervjuer är genomförda i huvudkontorets 

konferensarea på företaget vi studerat, där respondenten och en av oss deltagit. Intervjuerna har 

även spelats in i syfte att inte dra fokus från samtalet genom att föra anteckningar, men även för att 

kunna återgå till samtalet i efterhand, samt att vi då med enkelhet kan plocka upp detaljer som ton- 

och ordval (Trost, 1997; Bryman & Bell, 2011). Då enbart en av oss genomfört samtliga intervjuer 

var inspelningarna nödvändiga för att vi båda skulle kunna ta del av intervjuerna och skapa oss en 

uppfattning. Vår empiri är baserad på 13 intervjuer och efter varje intervju har vi lyssnat igenom 

och transkriberat dem så tätt inpå som det tidsmässigt varit möjligt (Bryman & Bell, 2011).  

 

Intervjuerna inleddes med ett par generella introduktionsfrågor om respondenterna. Dessa frågor är 

dock inte en del av den kvalitativa delen som kom att generera empiri, utan fungerade enbart som 

en “isbrytare” och en gav grundläggande information om de olika respondenterna. Exempelvis kan 

tid inom verksamheten och arbetslivserfarenhet inom en liknande organisation påverka hur en 

respondent besvarar en viss fråga. För frågor som tillhör den kvalitativa delen av intervjun inledde 

vi varje tema med inledande frågor för att sedan ställa uppföljningsfrågor, preciserande frågor eller 

tolkande frågor (Bryman & Bell, 2011). 
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3.2.3 Organisationen 

Vi har genomfört vår studie inom en högpresterande organisation med konsultverksamhet. År 2017 

omsatte de över en miljard kronor och har i nuläget cirka 450 anställda. Organisationen är 

strukturerad utifrån ett flertal olika självstyrande avdelningar med egna avdelningschefer. Varje 

avdelning består av en kärnverksamhet samt ett affärsstöd, som fungerar som en supportfunktion till 

kärnverksamheten. Avdelningarna ekonomi, marknad, HR och IT verkar som en storbyrå för 

samtliga avdelningar.  

 

På grund av den sekretess som råder på företaget gällande sin verksamhet, samt den anonymitet vi 

lovat våra respondenter, har vi varken hänvisat till företaget i fråga eller respondenterna vid namn. 

 

Vi har valt att studera detta företag därför att vi, genom inblick i verksamheten, har en förförståelse 

för den djupt rotade organisationskulturen som existerar på företaget och genom detta antagit att det 

skulle leda till intressant material relevant för vårt valda syfte. Vi visste även sedan tidigare att 

företaget organiserar ett flertal större sociala event och många mindre event varje år. Därmed var vi 

övertygade om att alla vi valde att intervjua hade erfarenhet av att delta vid organisatoriska ritualer 

och ceremonier. I och med att vi har utgått från ett företag i vår studie och endast har tolkat hur 

deras unga medarbetare förhåller sig till ritualer och ceremonier och hur dessa påverkar deras 

organisatoriska engagemang och teamengagemang har vi använt oss av en fallstudiedesign (Bryman 

& Bell, 2011). 

 

3.2.4 Urval 

Vårt urval grundar sig i den tidigare forskningen där tidigare studier visar på att det är av intresse att 

studera anställda som är under 30 år inom en organisation. Till exempel visar Gao-Urhahn, 

Biemann och Jaros (2016) studie på att de första åren inom organisationen spelar roll för 

utvecklandet av organisatoriskt engagemang. Flertal forskare har även konstaterat att det finns en 

skillnad i organisatoriskt engagemang mellan olika åldersgrupper inom organisationer (Cennamo & 

Gardner, 2008; Singh & Gupta, 2015; Stewart et al., 2017). Vidare visar forskning inom 

generationsteori att det finns en skillnad mellan generationer som finns representerade på 

arbetsmarknaden (Smola & Sutton, 2002; Howe & Strauss, 2007; Twenge, Campbell, Hoffman & 

Lance, 2010; Fishman, 2016; Stewart et al., 2017), och utifrån det har vi antagit att uppfattningen av 

ritualer och ceremonier även skiljer sig mellan generationer. Vi menar att detta visar på att det var 

av intresse att studera enbart de unga i organisationen.  
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I och med vårt urval vi har undvikit en generationseffekt genom att begränsa det med ålderskriterier 

(Bryman & Bell, 2011). Vi är dock medvetna om att därför att en person är under 30 år så innebär 

inte detta med säkerhet att denne är ny i organisationen. Vi har utgått från ett målstyrt urval 

(Bryman & Bell, 2011), då vi medvetet valt ut unga individer inom en viss organisation som vi vet 

har upplevelser och erfarenheter av organisatoriska ritualer och ceremonier. Konsekvensen av detta 

leder till svårigheter att generalisera våra slutsatser, men vi har trots detta kunnat knyta an och bidra 

till den existerande forskningen (Bryman & Bell, 2011).  

 

Vår avgränsning till att studera unga inom organisationen baserades till stor del på 

att organisationen vi har studerat är en stor organisation (ca 450 anställda), vilket innebar att vi inte 

kunde studera organisationen som helhet. Vi hade som mål att skapa ett heterogent urval inom vår 

ram genom att söka en representation över avdelningar och jämvikt (Trost, 1997) mellan affärsstöd 

och kärnverksamhet. Vi har även kombinerat det målstyrda urvalet med ett strategiskt urval (Trost, 

1997), där ramen bestämdes utifrån åldersgruppen och organisationen. I detta fall fann vi 

variationen i att respondenterna hade olika arbetsuppgifter och arbetade på olika avdelningar. 

 

När det kommer till storleken på urvalet valde vi att genomföra 13 stycken intervjuer därför att vi 

tvivlade på att fler intervjuer hade inneburit ett mer relevant resultat sett till analysen och vad den 

gav oss i form av insikter. Vi har även begränsat antalet intervjuer därför att vi ansåg att kvalité 

istället för kvantitet gynnade studien mer (Trost, 1997; Kvale & Brinkmann, 2009). Vi ville ge oss 

själva tillräckligt mycket tid att tolka och diskutera det insamlade materialet på ett tillfredsställande 

vis och inte jaga efter att utföra ett maximalt antal intervjuer. 

 

Kriterier 
 Respondenter yngre än 30 år 

 Deltagit vid minst ett socialt event 

 

3.2.5 Respondenter 

Våra respondenter är alla under 30 år, de har arbetat olika lång tid inom verksamheten, men 

majoriteten har arbetat på företaget mindre än två är. Den respondent som sticker ut är en person 

som, trots att denne är under 30 år gammal, arbetat 10 år inom organisationen. Vi har inte i vår 

analys primärt tagit hänsyn till skiftande erfarenheter inom organisationen då detta inte är en del av 

vårt syfte. Den skillnad vi dock noterade var att de individer som arbetat inom organisationen en 

längre tid hade deltagit vid fler sociala event, och därmed hade mer att bidra med till vår empiri.  
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Vi har försökt få en spridning på respondenter över avdelningar. Sex personer arbetar inom 

affärsstöd och resterande sju personer arbetar inom kärnverksamheten. Tabell 1 är en grafisk 

representation över samtliga respondenternas ålder, avdelning samt tid inom organisationen. Här 

presenteras även de anonymitetskoder vi kommer att använda oss av samt när intervjuerna 

genomfördes.  

 

Respondent Ålder (år) Tid i verksamheten Avdelning Datum för intervju 

R1 25 6 mån Affärsstöd 2018-03-26 

R2 24 5 mån Affärsstöd 2018-03-27 

R3 25 1,5 år Kärnverksamhet 2018-03-28 

R4 21 10 mån Affärsstöd 2018-03-28 

R5 29 2 år Kärnverksamhet 2018-04-04 

R6 24 1,5 år Affärsstöd 2018-04-05 

R7 30 1,5 år Kärnverksamhet 2018-04-06 

R8 27 4 år Kärnverksamhet 2018-04-11 

R9 20 3 mån Affärsstöd 2018-04-12 

R10 28 10 år Affärsstöd 2018-04-12 

R11 27 1,5 år Kärnverksamhet 2018-04-12 

R12 26 2,5 år Kärnverksamhet 2018-04-13 

R13 29 1,5 år Kärnverksamhet 2018-04-13 

Tabell 1. Presentation av respondenter med anonymitetskod. Egen konstruktion. 

 

3.2.6 Operationalisering & Intervjuguide 

Vi har utformat en intervjuguide med en översikt av de ämnen och teman som vi på förhand 

önskade ta upp under intervjuerna, samt förslag på frågor (Kvale & Brinkman, 2009). Frågorna är 

skrivna i en ordning som vi på förhand antog att intervjuerna skulle komma att följa. Trots detta var 
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inte huvudsyftet med guiden att följa den till punkt och pricka, utan att ha den som ett stöd för 

intervjuaren snarare än som en förbindelse. Vi har i största möjliga mån arbetat med att utforma 

frågor som är dynamiska, det vill säga att de öppnar upp till samtal och uppmuntrar till en fortsatt 

konversation kring ämnet. Frågorna vi har formulerat är även i så stor grad som möjligt raka och 

lättförståeliga (Trost, 1997; Kvale & Brinkmann, 2009) och därför har vi undvikit att använda oss 

av företagsekonomiska begrepp och teorier. Exempelvis har vi använt oss av ordet sociala event 

istället för ritualer och ceremonier. Detta eftersom de senare begreppen troligen bidrar till helt andra 

associationer i ett vardagssammanhang för någon mindre bekant med litteratur inom 

organisationsteori. Vi har tagit i beaktning att respondenterna skulle kunna ha skiftande kunskaper 

inom ämnet och vi ville inte att förståelse för begrepp skulle ha en påverkan och bidra till eventuella 

skillnader i deras svar. Dessutom kan en respondents förståelse och uppfattning av ett begrepp, 

exempelvis organisationskultur, skifta från vad vi och andra associerar med organisationskultur. 

Detta skulle således kunna göra resultatet irrelevant, något vi ämnat undvika.   

 

Våra ämnen och frågor är formulerade utifrån vår teoretiska referensram och vi har strävat efter att 

förankra frågorna i tidigare forskning. Detta har vi gjort delvis för att säkerställa att det material vi 

har samlat in skulle vara relevant för ämnesområdet och gå i linje med existerande forskning, men 

även för att förenkla analysprocessen (Kvale & Brinkmann 2009). Vårt mål var att respondenterna i 

så stor utsträckning som möjligt skulle styra samtalet under intervjuerna. Därför har vi inte använt 

intervjuguiden som en lista med färdiga frågor, utan snarare som en lista med ämnen att ta upp 

(Trost, 1997; Bryman & Bell, 2011). Vi valde ändå att formulera frågor i förväg då processen av att 

göra det förberedde oss inför intervjusituationerna genom att det ledde till att vi behövde tänka till 

och läsa på om hur vi borde formulera frågor för att få relevanta svar (Trost 1997: Kvale & 

Brinkmann, 2009). Att vi sedan inte använde intervjuguiden till punkt och pricka var alltså av 

mindre betydelse för oss. Det centrala var istället att beröra samtliga delar av intervjuguiden, men i 

en fri ordning. Ordningen skulle med andra ord vara flexibel mot respondenternas associationer och 

svar (Trost, 1997). Våra ledord under intervjuerna blev således att vara flexibla och lyhörda för vart 

respondenterna ville föra samtalet, men även vart de inte ville föra samtalet (Bryman & Bell, 2011). 

 

Det övergripande temat för vår intervjuguide var ritualer och ceremonier inom organisationen, 

benämnda sociala event i intervjuguiden och den efterföljande empirin, samt konsekvenserna av 

dem för unga individers organisatoriska engagemang och teamengagemang. Bilaga 2 är en 

presentation av vår intervjuguide. Vi har försökt uppmuntra respondenterna att berätta om de 

sociala event som de har deltagit vid och som har organiserats av företaget. Vi ville börja varje 

intervju med att låta respondenterna själva berätta om ett ämne som de kunna tala fritt kring för att 
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förenkla den kommande konversationen (Trost, 1997). Ämnet vi valde var det sociala event som vi 

fann att det var enklast för respondenterna att börja tala fritt om. Det vi sökte var event som 

uppfyllde Trice och Beyers (1984) definition av ritualer och ceremonier för att det material vi 

samlade in skulle kunna analyseras mot tidigare forskning i ett senare skede. Definitionen är att 

ritualerna skulle vara; (1) relativt utvecklade och planerade aktiviteter; (2) utföras genom sociala 

interaktioner; (3) oftast inför en publik och (4) ha ett flertal olika sociala konsekvenser (Trice & 

Beyers, 1984). Viktigt att poängtera är att vi inte bad de intervjuade att förhålla sig till dessa 

kriterier, utan att det snarare var något som hjälpte oss att styra samtalet mot de event som vi fann 

relevanta. 

 

Vidare teman som vi lyfte under våra intervjuer var de konsekvenser de sociala eventen hade för de 

unga anställda. Där har vi haft som mål att ta respondentens känslor, åsikter, attityder, handlingar 

och beteende i beaktning, men även försökt lyfta det till en högre nivå och diskuterat hur det har, 

eller inte har påverkat organisationen i förlängningen. Även organisationskulturen i stort och hur 

den märks av inom organisationen var av intresse för oss i det här skedet och finns representerat 

som ett tema. Det går emot vår kvalitativa forskningansats att låsa sig för mycket inom ett synsätt 

och vi valde därmed öppna frågeställningar i intervjuguiden för att möjliggöra alternativa tolkningar 

och idéer (Bryman & Bell, 2011). Detta var anledningen till att vi inte hade med organisatoriskt 

engagemang eller teamengagemang som teman i vår intervjuguide och inte heller deras relation till 

ritualer och ceremonier. Vi antog att om sociala event hade en påverkan på det organisatoriska 

engagemanget och teamengagemanget var detta något som skulle visa sig under intervjuerna, samt 

kunna utläsas i sammanställningen och diskussionen av det insamlade materialet. 

 

Under temat Konsekvenser av Ceremonier och Ritualer har vi dock försökt styra in samtalen på 

främst ett organisatoriskt engagemang och då utgått från Porter et al. (1974) tredelade definition; (1) 

en tro och acceptans av organisationens mål och värderingar; (2) en vilja att anstränga sig för 

organisationen och (3) en stark vilja att fortsätta vara en del av organisationen.  

 

När det kom till att studera organisationens kultur, av vilken ritualer och ceremonier är en stor del, 

hade vi ett specifikt fokus på de värderingar och normer som fanns inom organisationen och hur 

respondenterna upplevde att dessa förmedlades. Det vill säga att vi hade ett fokus på hur 

kommunikationen såg ut (Bruzelius & Skärvad, 2011), men även om det fanns vänskapsband inom 

organisationen och hur organisationen förmedlade sina mål (Goffe & Jones, 1996). Vi försökte även 

att få respondenterna att berätta för oss hur de upplevde att organisationen använde sig av företagets 

namn eller logga som symboler under sociala event och generellt inom organisationen (Smith & 
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Stewart, 2011). Våra två kategorier av organisationskultur i intervjuguiden är uppdelade efter Goffe 

och Jones (1996) definition sällskaplighet och solidaritet. Sällskaplighet åsyftar på individerna i 

organisationens uppriktiga vänskapsband och speglas i känslan av samhörighet där individerna 

pratar, delar, skrattar och gråter tillsammans utan bakgrundsmotiv. Vi valde att namnge den 

kategorin Kamratlighet. Solidaritet, skriver Goffe och Jones (1996), speglas i hur effektivt en 

organisation kan driva gemensamma mål oberoende av personliga band. Denna kategori baseras på 

gemensamma uppgifter, intressen och delade mål. Vi valde att namnge den kategorin Mål & Vision. 

Förutom dessa två kategorier har vi även ställt frågor om den “typiske” anställde i ett försök att se 

om respondenterna identifierade sig med beskrivningen.  

 

3.2.7 Analysmetod 

Vi har valt att använda oss av en tematisk analys som grundar sig i ett textdokument där alla våra 

intervjuer fanns utskrivna. Att skriva ut intervjuer i ett dokument var ett något tidskrävande sätt att 

bearbeta det insamlade materialet, men vi fann att det var en viktig del av vår analysprocess (Trost, 

1997). Eftersom endast en av oss var närvarande vid intervjutillfällena tog den andra del av dessa 

som inspelningar och lyssnade på dem ett flertal gånger och skrev sedan ner ordagrant vad som 

sades. För att undvika att det skulle försvinna viktig information i transkriberingen skrevs även 

övriga kommentarer ned (Trost, 1997) såsom skratt, långa pauser för eftertanke och liknande. I 

förlängningen har denna metod för bearbetning lett till att vi båda har känt oss delaktiga i 

insamlandet av empirin. Under processen med att intervjua, lyssna på intervjuer och skriva ut 

intervjuerna fick vi spontana tankar och idéer om alternativa sätt att sammanställa och tolka 

resultatet. Dessa har vi gemensamt diskuterat och skrivit upp, men vi har väntat med att påbörja den 

formella analysen tills efter att alla intervjuer var genomförda (Trost, 1997). Anledningen till detta 

var att skapa en viss distans till det insamlade materialet och vara avslappnade i vår analys (Trost, 

1997). 

 

Vi har haft den hermeneutiska cirkeln i åtanke, som ett rättesnöre för den hermeneutiska tolkningen 

vi gjort (Starrin & Svensson, 1994; Kvale & Brinkmann, 2009). Det vill säga att vi har skiftat 

mellan att tolka enstaka bitar av det insamlade materialet, för att sedan lyfta upp de mot helheten 

och testa, och vice versa. Vår förkunskap, eller förförståelse, bestod av tidigare teorier och 

forskning som har gjorts i ämnet. Detta i linje med en hermeneutisk tolkning som aldrig kan vara 

helt oberoende av inom vilken kontext den görs eller vilka förkunskaper de tolkande har (Starrin & 

Svensson, 1994). De förkunskaper vi hade presenteras i vår teoretiska referensram och utgör således 

de ramar inom vilka vi har förhållit oss när vi har analyserat vår empiri. Vår analys var beroende av 

vår förkunskap och därmed har vi även i vår tolkning utgått ifrån den förkunskap vi hade och skapat 
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teman utifrån detta, det vill säga genomfört en tematisk analys (Bryman & Bell, 2011). Vi har även 

försökt finna olika slags mönster i vårt material (Trost, 1997), samt strävat efter att utföra en 

meningstolkning (Kvale & Brinkmann, 2009). Där har vi försökt tolka respondenternas uttalanden 

och sätta dessa i relation till en större referensram, vilket utgör den tidigare forskningen och dess 

teorier. 

 

De teman som vår analys slutligen landade i var motivation, gemenskap, förståelse och segregation, 

där vi menar att alla är konsekvenser av ritualer och ceremonier som påverkar det organisatoriska 

engagemanget och teamengagemanget. Rent praktiskt identifierades dem genom att vi 

sammanställde citat och åsikter som uttrycktes med störst frekvens av våra respondenter. Dessa 

grupperades sedan i kategorier som mynnade ut i dessa teman. I början av bearbetningsprocessen 

hade vi fler kategorier innan vi slutligen landade i de vi presenterar här. Vi fann att dessa fyra olika 

delar var distinkta och representerade i vår empiri. Samtliga respondenter uttryckte det inte likadant, 

men dessa fyra teman fanns representerade på ett eller annat sätt i samtliga intervjuer.  

 

3.2.8 Metodkritik 

Som beskrivet ovan i detta kapitel har vi genomfört en fallstudie genom 13 stycken kvalitativa 

intervjuer, vilka kan betraktas som semistrukturerade. Genom att vi i vårt metodkapitel har förklarat 

och utförligt beskrivit vår process så har vi aktivt arbetat med att upprätthålla en transparens, något 

som kvalitativa studier ofta kritiseras för att sakna (Bryman & Bell, 2011). Vi är medvetna om att 

vår insyn i och tillgång till den studerade organisationen är unik, vilket gör att en replikering av vår 

studie i närmast kan ses som omöjlig. Vi har förklarat kontexten för vår studie i största möjliga mån 

där vi eftersträvar en analytisk generalisering, men inte en total överförbarhet och replikerbarhet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Detta har vi även gjort för att underlätta för läsarna så de själva ska 

kunna bilda sig en uppfattning av om huruvida våra slutsatser även kan anses giltiga i andra miljöer. 

Vår studie och diskussion av empirin kan således bidra med en fingervisning om vad som kan gälla 

i andra situationer, men de är inte överförbara i sin helhet. 

 

Den problematik vi ser med att vi har genomfört semistrukturerade intervjuer har delvis att göra 

med urvalet, men även vår subjektiva roll som intervjuare. Nackdelen med en intervjumetod, 

kvalitativ i vårt fall, kan vara det begränsade urvalet till antalet, vilket i vårt fall inneburit att 

resultatet blir svårt att generalisera (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vi har valt att genomföra 13 

stycken intervjuer totalt, och åldersavgränsningen (max 30 år) till trots så representerar dessa ingen 

större grupp inom den yngre generationen på företaget. Vi anser dock att vi med vår spridning över 

avdelningar har haft en bra representation inom vårt urval. Ytterligare en faktor som påverkade vår 
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studie var vi som intervjuare och vår högst subjektiva roll i processen (Bryman & Bell, 2011). Det 

är vi som har utformat frågorna och följdfrågorna och därmed har vi haft en stor påverkan på 

resultatet. Återigen är det en fråga om generaliserbarhet och bristen av det, då andra intervjuare 

troligen hade ställt andra frågor. Detta är dock något som i princip gäller all kvalitativ forskning.  

 

3.2.9 Kvalitetskriterier 

Vi har valt att utgå från kvalitetskriterier inom den kvalitativa metodlitteraturen (Starrin & 

Svensson, 1994; Trost, 1997; Bryman & Bell, 2011) istället för att kommentera arbetets reliabilitet 

och validitet. Detta har vi gjort därför att vi inte hade som mål att komma fram till en enda bild av 

den sociala verkligheten, något som förutsätts för att kunna mäta reliabilitet och validitet (Bryman 

& Bell, 2011). Vi har utfört en fallstudie, vilket innebär att våra resultat inte är generaliserbara eller 

representativa överlag (Bryman & Bell, 2011). I och med presentationen av vår teoretiska 

referensram, men även genom operationaliseringen, anser vi att vi tydligt redogjort för vilka 

perspektiv som analysen och förståelsen grundat sig i, något som är ett kvalitetskriterium inom 

hermeneutiken (Starrin & Svensson, 1994). De validitetskriterier som Starrin och Svensson (1994) 

tar upp inom kvalitativ forskning är diskurskriteriet, heuristiskt värde, empirisk förankring, 

konsistens och det pragmatiska kriteriet.  

 

Vi har inte själva kunnat avgöra i fall vi har uppfyllt diskurskriteriet (Starrin & Svensson, 1994), det 

vill säga att läsare inte kan hitta direkta svagheter i analysen, utan det får stå för våra läsare att 

bedöma. Vi har dock i största möjliga mån redogjort för våra tankebanor för att våra argument ska 

hålla önskad kvalité. Vi har i denna studie tagit fram teman som visat sig vara konsekvenser av 

ritualer och ceremonier på dagens unga anställdas engagemang och menar därför att vi uppfyllt ett 

heuristiskt värde. Vi har, enligt oss, bidragit till teorin inom vårt ämne genom att gestalta det på ett 

nytt sätt genom teman (Starrin & Svensson, 1994). Vår studie är empiriskt förankrad, alltså 

förankrad i verkligheten (Starrin & Svensson, 1994), men har även konsistens, något som är starkt 

sammanlänkat med den hermeneutiska cirkeln och att ständigt röra sig mellan mindre delar och 

helheten (Starrin & Svensson, 1994). Detta har varit centralt i vår analys. Det pragmatiska kriteriet, 

som lägger vikt vid konsekvenserna av studiens resultat och hur det kan komma att påverka 

omvärlden (Starrin & Svensson, 1994) är något vi funderat på främst i det praktiska bidrag vi ämnat 

lämna med studien. Vi finner att det finns ett praktiskt bidrag och därmed uppfyller vi det 

pragmatiska kriteriet. Vi har haft dessa kriterier i åtanke när vi har arbetat med vår studie, men det 

är i mångt och mycket upp till våra läsare att bedöma ifall de finner att vår studie håller en hög 

kvalitet. Vi har i största möjliga mån försökt redogöra för vår process och hoppas att de funna 

resultaten ses som relevanta.   
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3.2.10 Etik  

Under våra intervjuer har vi i så stor utsträckning som möjligt och utifrån vår bästa förmåga varit 

lyhörda för respondenternas reaktioner. Detta i bemärkelsen att vi har varit beredda att byta riktning 

om respondenten har uppfattats som stressad över frågorna eller situationen, samt undvikit att ställa 

för påträngande frågor (Bryman & Bell, 2011). Innan intervjuerna började bad vi om 

respondenternas samtycke och informerade om att intervjuerna i sin helhet är konfidentiella (Trost, 

1997), det vill säga att vi hade ett informerat samtycke (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta innebär 

att respondenterna har fått veta hur vi kommer att lägga upp det fortsatta arbetet och vilka fördelar 

eller nackdelar de kunnat få genom att delta. Vi såg varken direkta fördelar eller nackdelar för de 

personer som har valt att delta i vår studie, då vi har valt att behandla det insamlade materialet med 

hög sekretess.  

 

Den höga sekretessen kommer sig av den organisation som de valda respondenterna arbetar inom. 

Organisationen krävde att, för att vi skulle få genomföra intervjuer, inte kunna bli igenkänd i den 

här uppsatsen och att allt råmaterial från intervjuerna endast skulle hanteras av oss två. 

Respondenterna har på förhand fått information om att materialet kommer att behandlas enbart av 

oss, alltså att bara vi kommer att lyssna på intervjuerna i dess helhet och läsa det utskrivna 

materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). Filerna med de inspelade intervjuerna har även raderats vid 

arbetets slut.  
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4. EMPIRI 

 

I detta kapitel redogörs för den empiri som kommit ur våra intervjutillfällen genom att presentera 

kontexten, vilka de sociala eventen är samt konsekvenserna av dem som vi identifierat. Till sist 

presenterar vi vår egen övergripande tolkning av empirin.  

 

4.1 Kontext  

Organisationen beskrivs i intervjuerna något motsägelsefullt som öppen och trevlig, men samtidigt 

hierarkisk och stel. De vittnar om en god stämning inom den egna arbetsgruppen och att de där har 

ärliga vänskapsrelationer. Mellan avdelningarna hålls en trevlig ton, men det är dock ovanligt med 

djupgående relationer över avdelningsgränserna. Övergripande är att respondenterna uppfattar sina 

kollegor som sociala, öppna och trevliga. Arbetsbelastningen kunde stundtals vara hög och det finns 

en förståelse för det, samtidigt som ett flertal kommenterade att det kan bidra till att kollegorna 

kunde uppfattas som mindre trevliga och mer stressade. Det är en hierarkisk organisation, där vissa 

avdelningar uttrycker det som om att de jobbar för andra avdelningar, men även inom 

avdelningarna finns tydliga nivåer av senioritet gällande erfarenhet. Vi uppfattar det som att det 

finns ett starkt band mellan de anställda och organisationen. Respondenterna beskriver den som en 

“familj” eller en “sekt” och de har ett internt ord för att beskriva de anställda som är associerat till 

företagsnamnet.  

 

De unga anställda har en stark tilltro till organisationen och alla uttryckte organisationens 

“vinnarkultur” och att företagets mål är att vara bäst inom sitt område och hela tiden expandera och 

bli större. Respondenterna uttryckte att de som anställda förväntades vara flexibla gentemot 

organisationen och exempelvis jobba över när det behövdes för att kunna leverera det som 

efterfrågades. Vidare tyckte våra respondenter att organisationens starka och säregna kultur ledde 

till att de som sökte sig till organisationen ofta hade samma mentalitet och var beredda att acceptera 

ett högt arbetstempo och en hård arbetsmiljö för att vara bäst. Respondenterna uttryckte det som att 

de vet att de har gjort ett bra jobb om de får fler uppdrag och ingen överordnad skällt på dem. I 

övrigt fanns det en avsaknad av individuell positiv feedback från avdelningscheferna.  

 

4.2 Ritualer & Ceremonier  

Nedan presenteras de ritualer och ceremonier som respondenterna beskrev under intervjuerna. Vi 

kommer fortsättningsvis i empirin att benämna dessa som sociala event eftersom det var så de 

presenterades för respondenterna.  
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4.2.1 After Work (AW) 

På fredagar anordnar företaget en AW där medarbetarna kan umgås innan arbetsveckans slut. Det är 

i regel inte formella event och det råder en avslappnad stämning, där fokus ligger på att umgås 

socialt med kollegorna runt lättare mat och dryck som företaget ordnar. Varannan gång anordnas 

AW på företagets kontor och varannan gång på en närliggande bar eller restaurang.  

 

4.2.2 Vinterkonferens  

En gång per år åker nästan hela företaget tillsammans ner till en ort i Alperna, olika destinationer 

varje år, under fyra dagar. Dit reser de med chartrade flygplan och abonnerade bussar. Målet för 

resan är att gemensamt delta på en konferens bestående av interna och externa föredrag och 

seminarier, presentationer från de olika avdelningarna, samt teambuilding och workshops. Utöver 

detta så anordnas sittande middagar, afterski, fester och gemensam skidåkning. Allt detta sker på ett 

hotell de ofta hyr exklusivt och bor på tillsammans.  

 

4.2.3 Sommarfest  

Sommarfesten anordnas, som namnet vittnar om, i början av sommaren för att fira “terminens” slut. 

Det beskrivs som ett välplanerat event med en lyxig känsla gällande mat, dryck och plats. Festen 

börjar alltid med en fördrink och mingel, vilket senare leder till en sittande middag med 

bordsplacering. Efter middagens slut, som vanligtvis pågår flera timmar, mynnar kvällen ut i en 

mindre formell fest (även refererad till som “hysterin”) och efterfest på en krog i Stockholm. 

Återkommande är att företagets vd och styrelseordförande håller ett välkomsttal och presenterar 

företagets senaste prestationer och priser.  

 

4.2.4 Julfest 

Julfesten har i princip samma upplägg som sommarfesten, där det även där är fördrink och mingel, 

sittande middag med bordsplacering, tal från vd och styrelseordförande och en mindre formell fest 

efteråt. Även här uttryckte respondenterna en uppskattning för generositeten gällande mat, dryck 

och plats. En skillnad ligger i att i samband med julfesten så anordnar även de nyanställda för året 

ett luciatåg och står därmed för en del av underhållningen under kvällen. Vid julfesten tackas även 

de som ska lämna bolaget av “efter lång och trogen tjänst”.  

 

4.2.5 Kick-off  

Kick-offerna sker inom respektive avdelningar och kan se ut på ett antal olika sätt. Gemensamt för 

dem är att de ofta består av en lärande aktivitet, exempelvis en föreläsning, en 

teambuildingaktivitet, exempelvis ponnytrav, och sedan äter gruppen middag tillsammans. Dessa 
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leder i vissa fall sedan till en fest. Skillnaden från de övriga sociala eventen är att det är upp till de 

enskilda avdelningarna att organisera dessa tillställningar. För samtliga andra sociala event finns en 

speciell projektgrupp som planerar och genomför dem.  

 

4.2.6 Personalinformation 

Detta är ett informationsmöte som hålls i företagets interna matsal varannan onsdag. Hit är hela 

företaget inbjudna till att delta. Under dessa ges information från ledningen om vad som är på gång 

inom företaget, men även om samhällsaktuella frågor. Det bjuds även på fika och är ett tillfälle att 

prata och umgås med kollegor från olika avdelningar.   

 

4.3 Konsekvenser av Ritualer & Ceremonier 

Under sammanställningen av våra intervjuer fann vi fyra olika teman som var återkommande i de 

unga anställdas svar rörande konsekvenser av sociala event. De fyra olika teman var; motivation, 

gemenskap, förståelse och segregation.  

 

4.3.1 Motivation 

Övergripande var de unga på företaget positivt inställda till de sociala event som de hade medverkat 

vid och det uttrycktes inga negativa kommentarer om de sociala eventen i sin helhet. Alla 

respondenter menade att de påverkade deras arbetsmotivation positivt, att om de hade en 

vinterkonferens eller en julfest att se fram emot, så hade de lättare att arbeta hårdare i nuet och 

tänka på det roliga som låg framför dem. Stämningen inför de sociala eventen var ofta 

förväntansfull och delades mellan kollegor genom att de diskuterade vad som skulle hända och 

vilka kläder de skulle ha på sig. Samtliga av de unga anställda var medvetna om att företaget la 

stora resurser på de sociala eventen och att det därmed var något trevligt och “lyxigt” som väntade 

dem.   

 

“Eventen gör ju att allt blir lite roligare, att det finns lite roliga saker att se fram emot som 

inte bara är arbetsrelaterade saker, och att vi faktiskt kan ha lite roligt tillsammans också. Det är 

inte bara jobb.” – R4 

 

Företaget har en kultur där medarbetarna antas vara flexibla mot organisationen och dess uppdrag. 

Medarbetarna arbetar långa dagar och offrar mycket av sin fritid och sina sociala liv. Detta gäller 

främst de unga anställda inom organisationen som är mer juniora i sina tjänster, alltså våra 

respondenter. Våra respondenter uttryckte det som att de sociala eventen användes från företagets 

sida för att väga upp för detta i form av belöningar. Majoriteten menade att det var tydligt att 
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företaget motiverade sina anställda att arbeta hårt och mycket för att sedan visa sin uppskattning för 

dem genom att skämma bort dem bland annat med lyxiga events. Gällande denna form av belöning 

skiljde sig respondenternas åsikter åt något. En majoritet av de unga anställda såg det som en form 

av belöning som gjorde det mödan värt, medan resterande såg igenom företagets intentioner och 

inte ansåg att det kunde väga upp den höga arbetsbelastningen. De mer kritiskt inställda deltog dock 

fortfarande vid sociala eventen och uppskattade dem.  

 

“Det är ju en del olika orsaker, men belöning också. Det är ju en power, det stärker ju 

liksom organisationen när man skapar sådana saker, och man vill ju att organisationen ska se en 

som anställd och genom de här eventen så belönar de oss. “- R6 

 

“Eventen påverkar min arbetsmotivation positivt för att alla vill väl känna sig värdefulla. Så 

man känner sig lite mer värdefull, som man får någonting för slitet man lägger ner och sen är det ju 

kul!  Det är ju roligt att ha kul och man har kul med sina kollegor, så kanske det blir roligare att gå 

till jobbet.” – R11 

 

Arbetsmotivationen påverkas alltså positivt av sociala events, men det är inte det enda som påverkar 

motiveringen till att arbeta hårt. R8 menar exempelvis: 

 

“Nej. Inte sociala sammanhang. Det är inte så att jag känner mig mer motiverad bara för 

att jag får åka på vinterkonferens nästa år. Det är många andra saker som motiverar mig, men det 

är mer arbetsspecifika. Det är ju mitt dagliga arbete, mina kontakter med klienter, det jag 

producerar, feedback från mina chefer. Men jag hade aldrig trivts på en arbetsplats om jag inte 

haft den sociala delen! Men det är inte ett driv för min motivation.” 

 

Ett element av de sociala event som togs upp av majoriteten av våra respondenter var företagets 

vd:s återkommande tal och hens personlighet som bidrog till en känsla av motivation. Talens 

motiverande effekt var att de fungerade som “pep-talks” och engagerade unga inom företaget. Vd:n 

talade på ett engagerande och inspirerande vis om hur det hade gått för företaget och lyfte upp 

positiva exempel ur organisationen. Vidare uttryckte en ung anställd att hen genom dessa tal fick en 

bättre bild av organisationen och de karriärmöjligheter som finns inom företaget och att detta 

motiverade hen.   
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“Det är vd:n, hen1 har ju sånt härligt engagemang så man dras ju bara med i det.” – R6  

     

“Vd:n brukar hålla tal om hur bra det går för oss. Hahaha! I princip. Det är ju pep-talks, 

det är ju ingen hård fakta heller, utan det är mer generellt om vad som hänt det gångna året, vilka 

priser vi har fått och så. Jag tror att folk uppskattar de talen.” – R8 

 

De unga inom organisationen menade även att den gemenskap som skapades genom de sociala 

eventen motiverade dem i sitt vardagliga arbete. Alla respondenter uttryckte det som att desto 

närmare relationer de hade till sina kollegor, desto mer motiverande var det att gå till arbetet och 

göra ett bra jobb. Exempelvis besvarades frågan om huruvida sociala event bidrar till 

arbetsmotivationen enligt nedan:  

 

“Ja men det skulle jag kunna säga, definitivt, definitivt. Alltså varenda gång man är med på 

nåt sånt så tycker jag det påminner om vilken bra arbetsplats det är, och då är det framförallt på 

det sociala planet och att det är så många härliga människor som jobbar här.”  – R13  

 

“Gemenskapen påverkar ju min arbetsmotivation. Gemenskapen gör att man är motiverad 

på jobbet.” – R6  

 

4.3.2 Gemenskap 

På grund av företagets storlek så tyckte alla de unga anställda att de sociala eventen behövdes för att 

skapa en känsla av gemenskap. Företaget är för stort för att respondenterna i vardagliga situationer 

ska kunna känna en delad gemenskap och det behövdes att alla samlades för att respondenterna 

skulle känna sig som en del av ett större sammanhang. Genom att delta vid sociala event så 

tvingades de anställda till att umgås mer informellt med varandra, vilket skapade band och ökade 

gemenskapen. Det uttrycktes att de sociala eventen skapade en “vi-känsla”, vilket en av de unga 

anställda menade förmedlade känslan av att det är medarbetarna som är företaget.  

 

“Ja, men jag tänker att eventen är någonting kul som företaget gör, och det är precis som 

det andra eventen, det skapar vi-känsla. Det kände jag väldigt mycket på julfesten som var nu. Att 

det ändå är vi som är företaget.” – R6 

 

                                                 
1 Respondenten sa inte “hen” utan det pronomen som stämmer överens med Vd:ns kön, men på grund av den 

anonymitet vi utlovat har vi ändrat benämningen till en könlös sådan. 
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“Jag tror liksom att de vill främja goda relationer, att folk ska trivas på sitt jobb, att alla 

ska komma varandra lite närmre och att man ska känna gemenskap. Det är som sagt ett stort 

företag och då kanske inte alla har den chansen till vardags, att träffa varann, och här försöker 

man främja det. Så det tror jag absolut är meningen - att vi ska trivas bättre och få en bättre 

gemenskap.” – R10 

 

De föreläsningar som hölls av andra medarbetare inom organisationen, interna föreläsare, vid den 

senaste vinterkonferensen bidrog även de till en ökad gemenskap. Föreläsningarna bestod av att ett 

par avdelningar presenterade sitt största klientuppdrag från året för den övriga organisationen. Våra 

unga respondenter menade alla att dessa föreläsningar innebar att de fick en större inblick i vad 

andra avdelningar arbetar med. Därmed fick de en ökad förståelse för dem och kände sig närmare 

dem. Detta skapade en gemenskap och återigen en ”vi-känsla”, att hela företaget arbetade 

tillsammans med dessa stora projekt.  

 

“Jag tror det är väldigt bra att ha de här interna föreläsningarna för vi blir mer som ett 

team, jag förstår vissa grupper mer. Att det är ju vi, vi jobbar mot ett mål tillsammans för 

företaget.” – R4 

 

“Jag tycker de interna föreläsningar är bra för att man jobbar så små team här och man 

har inte alltid riktig koll på vad andra gör så det är alltid kul att få höra. Och om jag håller en 

föreläsning om mitt jobb så kommer mina kollegor närmare mig och min vardag. Det kanske inte är 

så mycket kunskapsutbyte, för de lär sig ju inte det jag gör, men däremot kanske de får en bild av 

hur jag jobbar, vilket säkert kan ge dem någonting när de väl kommer i kontakt med mig senare.” – 

R8 

 

På grund av organisationens storlek så menade majoriteten av respondenterna att det behövdes 

sociala event för att kunna nätverka och skapa kontakter inom organisationen. Det var nämligen 

enbart vid dessa tillfällen som de var samlad i sin helhet. De kontakter som skapades under de 

sociala eventen gjorde så att våra unga respondenter upplevde det som mycket enklare att ta kontakt 

med andra avdelningar när det behövdes i arbetet. Att om de hade suttit bredvid eller pratat med 

någon på de sociala eventen så var det naturligare att ringa den personen, än om de aldrig hade 

träffats. Kontakter över avdelningsgränser skapades alltså vid de sociala eventen, vilket ledde till en 

förbättrad och förenklad kommunikation mellan medarbetare och avdelningar. 
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“Utanför gruppen gör eventen också att man lär känna folk lite, det är lättare liksom. Det 

är ofta vi behöver jobba över grupperna och då är det lättare att initiera det. Känner man en 

person bra i en annan grupp så är det ju en den person man hör av sig till vid behov.” – R7 

 

“Det är enklare att ha en ingång om man ska ringa någon, det är enklare om jag behöver 

hjälp med exempelvis ekonomin att ringa dem om jag redan känner dom och har snackat med dom 

under ett event.” – R13 

 

Ett flertal av företagets unga anställda tyckte även att de sociala eventen gav mer när de var 

nyanställda. Anledningen till detta var att de sociala eventen gav ett sammanhang och en känsla av 

tillhörighet, som var extra viktigt när de var nya inom organisationen. De sociala eventen gav en 

chans att träffa nya människor inom organisationen. I ett flertal fall vittnade de unga på företaget 

om att deras närmaste umgänge fanns inom organisationen och att de inte var ovanligt att ha en 

partner inom organisationen eftersom att ha en “extern” partner inte hade fungerat i och med 

arbetstiderna.  

 

“Jag tror att vi har luciatåg för att alla nyanställda som börjar samtidigt ska få lära känna 

varandra och man ska liksom känna gemenskap med den gruppen. Det kan vara ganska skönt att 

veta att andra är nya, det är ju inte alltid man börjar två i samma arbetsgrupp. Det kan vara skönt 

att ha någon i övriga huset.” – R8 

 

“Jag tror att folk generellt som jobbar här ser det mer än som en arbetsplats om man får 

fler vänner här. Företaget knyter ju folk närmare till sig genom att ha stora fester och konferenser. 

Jag känner själv att de här eventen är superbra för jag kan inte få dem någon annanstans, jag får 

sammanhang med mina kollegor. Många som jobbar här har den främsta vänkretsen innanför de 

här väggarna.”     – R12         

             

4.3.3 Förståelse 

Samtliga av de unga på företaget uttryckte att organiserandet av regelbundna sociala event även 

bidrog till en positiv bild av företaget. Företaget uppfattades som en generös arbetsgivare som 

brydde sig om sina anställda när det valde att fira och lyfta kollektiva framgångar genom att bjuda 

till gällande mat, dryck och plats. Våra unga respondenter vittnade om en hög arbetsbelastning och 

menade på att det behövdes en motpol, som tog sig form av bland annat sociala event, där alla fick 

en chans att “släppa loss” och vara på samma nivå.  
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“Ja alltså, de fester som har varit har varit till företagets fördel. De är väldigt generösa, 

slår på stort, ska det vara så ska det liksom. Och det är någonting som uppskattas, det är någonting 

som pratas om. Så det är någonting som är till deras fördel, att man får en känsla av att de 

skämmer bort medarbetarna också.” – R3 

 

“Alla människor i det här huset jobbar väldigt hårt, så de här sociala eventen blir ett sätt 

att få någonting positivt för allt hårt arbete, företaget är väldigt generösa på eventen och 

tillställningarna.” – R4  

 

Ett flertal av företagets unga anställda lyfte vd:ns tal som en faktor som bidrog, inte bara 

motivation, utan även till deras förståelse för organisationen genom att de fick reda på hur det går 

för företaget. Vd:n håller en positiv ton under talen och tyngdpunkten ligger på hur bra det har gått 

och hur de alla har arbetat tillsammans för att uppnå de goda resultaten. En av respondenterna 

berättade att organisationen gjorde sitt bästa år hittills 2017, något som kommunicerades bland 

annat på detta sätt. Majoriteten av respondenterna uttryckte att detta dels verkade motiverande och 

att de kände sig sedda. De unga anställda kunde sätta in sin insats och roll i ett större perspektiv, 

vilket ledde till att de kände en yrkesstolthet och lojalitet gentemot organisationen. De interna 

föreläsningarna under konferenserna hade en liknande effekt, då de unga på företaget genom att 

förstå sina medarbetares roll och vad de bidrar med, även kunde placera sin egen roll i ett större 

perspektiv.  

 

”Vd:n brukar köra lite hur det har gått för företaget, vilket brukar vara att det har gått 

jättebra. Det känns som hen2 alltid försöker vända allt till något positivt för att öka motivationen. 

Det fungerar till viss del, jag känner mig rätt så taggad ibland när hen pratar om hur bra det går. 

Man får ju ett annat perspektiv på sitt jobb. Jag ser ju annars bara min lilla, lilla del men hen 

pratar ju om det stora, helheten och det blir ju helt annorlunda då.” – R13 

 

“Jag skulle nog säga att de interna föreläsningarna ger mig en större insikt om hur 

organisationen fungerar, vilket jag skulle säga ger mig en större förståelse varför vissa saker ser ut 

som de gör. Så det påverkar min uppfattning av organisationen. Vilket leder till att jag blir mer 

motiverad för jag förstår varför vissa saker funkar som de gör.” – R4 

 

                                                 
2 Respondenten sa inte “hen” utan det pronomen som stämmer överens med vd:ns kön, men på grund av den anonymitet 

vi utlovat har vi ändrat benämningen till en könlös sådan. 
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Alla de unga på företaget upplevde det även som att företaget anstränger sig för att kommunicera ut 

information om företaget, såsom mål, vision och resultat, på ett engagerat vis. Ett exempel som kom 

upp under ett flertal intervjuer var ekonomiavdelningens presentation under den senaste 

vinterkonferensen och hur de hade tryckt ut dollarsedlar med vd:ns ansikte på. Sedlarna kastades 

sedan ut i publiken medan ekonomiavdelningen äntrade scenen till Petters låt “Det går bra nu”, med 

textraderna “Pengar rullar in som det ska, det går bra nu”. De unga anställda var av uppfattningen 

att detta symboliserade att det på ett ekonomiskt plan hade gått bra för företaget på ett humoristiskt 

och lättsamt vis.  

 

“Konferensen var väldigt rolig, roligt upplagd. När de förklarade saker och berättade saker 

gjorde de på ett sätt... alltså de skämtade och gjorde sketcher. Det gjorde det roligare att lyssna på 

och det var intressanta ämnen om saker som jag kände att jag behövde och ville känna till.” – R9 

 

Vidare var alla de unga på företaget rörande överens om att företaget tyckte att det var viktigt att 

kunna ha kul tillsammans och vara sociala. Respondenterna uttryckte att organisationen söker 

sociala och drivna medarbetare med en stark teamkänsla. Genom att genomföra dessa generösa och 

sociala händelser menade respondenterna att företaget uttryckte att det ser sig som en social och 

driven organisation med en teamkänsla och därmed förväntar sig samma sak av sina anställda.  

 

“Jag skulle nog säga att vi är rätt sammansvetsade ändå, alltså hela företaget, jag tror 

liksom att det finns nån känsla för företaget och lojalitet och typ yrkesstolthet. Detta byggs genom 

olika events framförallt, att folk respekterar varandra och säger inte nej om nån behöver hjälp.” – 

R7 

 

“Eventen ger ju en inblick i organisationen. Och visst är man lite mer positiv till nån som 

ser en och belönar en. Så ja hade de inte gjort de här sakerna som julfest, och vårfest och 

sommarfest då tror jag inte att man hade känt sig lika uppskattad och det hade inte stärkt en på 

samma sätt.” – R6 

 

4.3.4 Segregation 

Ett flertal respondenter uttryckte att grupperingar skapades och befästes i och med de sociala 

eventen. De menade att även om de uppmuntrades till att umgås alla tillsammans under eventen, så 

återgick många till sin närmaste arbetsgrupp eller till personer som de redan känner och trivs med. 

Under de sociala eventen skedde även detta då de innan och efter middagen, som har 

bordsplacering, gärna umgicks i sina grupper. Även innan de sociala eventen delades förväntan 
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främst i den egna arbetsgruppen och det var med de närmaste kollegorna som klädval och dylikt 

främst diskuterades. De sociala eventen uppfattades som att de verkade exkluderande därför att det 

var svårt att komma in som ny i en redan etablerad grupp.  

 

“Det skapas vissa grupperingar inom gruppen när vissa kommer extra nära varandra efter 

såna här event och att man på något sätt exkluderar folk.” – R8 

 

“På middagen då bestämmer man inte själv vart man ska sitta och då får man oftast sitta 

med nya personer och då påverkas inte relationen till mina närmaste. Sen efteråt så brukar man ju 

ofta hamna plötsligt med mina närmaste kollegor igen.” – R12 

 

Vidare framkom det att vissa unga anställda som tillhörde specifika avdelningar, främst affärsstöd, 

kände sig underlägsna andra grupper och att detta var något som de sociala eventen kunde förstärka. 

När ledningen och vd:n lyfte upp positiva exempel så upplevde en del unga inom organisationen 

dessa exempel som frånkopplade sin vardag. De hade då svårt att placera sig själva i det större 

perspektivet och menade att deras motivation till att arbeta hårt i större utsträckning berodde på en 

vilja att prestera och ställa upp för gruppen, snarare än för företaget. Detta ledde till att de 

respondenterna tyckte att sammanhållning i sin egen grupp var viktigare än med företaget i stort.  

 

“Så fort de får veta att man inte tillhör kärnverksamheten så är det lätt så att de pratar över 

huvudet på en. Att man kanske pratar med personen som jag sitter bredvid istället, och pratar 

kanske om jobbrelaterade istället, saker som är mer intressant i deras ögon. Absolut så tycker jag 

att det är en hierarki i den här organisationen.” – R4 

 

“Man jobbar ju för organisationen, men samtidigt känner jag att man ju jobbar mycket för 

personerna först och främst. Som jag sa i den här redovisningen av hur det har gått för företaget så 

är inte affärsstöd direkt involverad. De pratar om vilken medarbetare i kärnverksamheten som har 

dragit in mest pengar, eller hur dem har kommit vidare, eller vad han har skrivit för artikel. Det är 

dem som speglar företaget, världen ser inte oss i affärsstöd. Man är ju lite grann i bakgrunden, så 

kan man väl säga.” – R3 

 

Det uttrycktes även åsikter av flertalet om att de interna kick-offerna på avdelningarna gav mer till 

de unga på företaget än vad de större eventen gjorde när det kommer till att skapa sociala band. 

Överlag såg respondenterna det som mer positivt att komma närmare sina närmaste kollegor än att 

känna gemenskap med hela företaget. Under de sociala eventen så umgicks de under delar av en 
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kväll eller en helg med andra avdelningar, men i deras vardag var det ändå personer från samma 

avdelning de träffade mest. Kick-offerna ledde till att relationerna mellan de närmaste kollegorna 

kunde fördjupas ytterligare.   

 

“Jag tycker nog att eventen för oss i gruppen närmare varandra och gör att vi kan ha en lite 

ärligare relation. För man pratar ju ibland lite mer ärligt när man är ledig och då känns det som 

om man kan ta med det in i jobbet också för att vi är vänner.” – R5 

 

“För om man blandar om, och sen återgår till sitt sätt så kan det vara så att ens vägar inte 

korsas i vardagen sen. Om man hade kul på ett socialt event så kan det försvinna för att man inte 

ses på ett halvår sen. Men vi på avdelningen, vi ses i vardagen och därmed kan vi hålla efter, eller 

värna om relationen bättre än om det hade varit andra grupper.” – R3 

 

4.4 Övergripande tolkning - Identifiering 

I vår övergripande tolkning landar vi i att konsekvenser av de sociala eventen har en påverkan på 

hur unga anställda identifierar sig i och med organisationen. Dessa konsekvenser verkar var för sig 

och tillsammans, där det gemensamma är att de verkar i en identifieringsprocess, grafiskt 

presenterad i figur 2. I många fall går tolkningarna och de olika konsekvenserna in i varandra. Det 

går inte att sätta en klar gräns var det ena temat börjar och ett annat slutar och de förstås bäst som 

delar av en helhet där helheten av motivation, gemenskap, förståelse och segregation är en 

identifieringsprocess. 

 

Vi menar att effekterna dels påverkar varandra, men även förstärks var för sig i och med en ökad 

identifiering. De sociala eventen ger respondenterna en större insikt i organisationen och hur den 

fungerar, både sett till verksamhetens faktiska mål, men även organisationens värderingar. Detta 

verkar sedan motiverande genom att de förstår och accepterar de mål som sätts upp och att de 

känner att det ger dem någonting att arbeta tillsammans mot. Medarbetarna känner en gemenskap 

till sina kollegor i och med att de umgås tillsammans, vilket de senare tar med sig till sin vardag. 

Segregationen inom den stora organisationen innebär att medarbetarna integreras och kommer 

närmare den egna gruppen. Vidare får de en insikt i hur organisationen vill och förväntar sig att de 

ska bete sig och verka inom organisationen. 

 

Hur denna identifiering ser ut hos varje ung individ kommer att påverkas av hur mycket av varje 

konsekvens som finns representerad. Trots att de i vår modell (figur 2) representeras som av samma 
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storlek så innebär det inte att det hos individerna råder en perfekt jämvikt. Individer kan vid olika 

tillfällen uppleva de olika konsekvenserna olika starkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Identifieringsprocessen.  

Egen konstruktion. 
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5. DISKUSSION 

 

I detta kapitel sätter vi vårt resultat från vår empiriska undersökning i relation till den tidigare 

forskningen presenterad i den teoretiska referensramen, samt för en diskussion kring vårt bidrag.  

 

5.1 Kontext  

Den arbetsplats som företagets unga anställda beskrivit uppfattar vi som påfrestande sett till 

arbetsbelastning och med en vilja att vara bäst. Vi uppfattar det utifrån empirin som att företaget har 

en stark organisationskultur, där ritualer och ceremonier är en stor del av kulturen. Weick (1987) 

menar att en organisations kultur blir stark för att organisationen har funnit framgångsrika kanaler 

att förmedla den genom. Vår uppfattning är att organisationen i fråga bland annat använder sig av 

sina ritualer och ceremonier som en kanal för att förmedla kulturen, men även annan mer konkret 

information, för att stärka organisationen. Viljan att vara bäst återfinns hos organisationen i sin 

helhet, men även i personligheten hos de enskilda anställda. Vi tolkar det som att det är den som får 

dem att bland annat offra mycket av sin fritid och sitt sociala liv utanför arbetet. Vi anser att de 

konsekvenser som framkom i empirin måste förstås i den här kontexten. Det framkommer i empirin 

att de unga anställda känner en stor press från organisationen att leverera på arbetsplatsen på grund 

av den vinnarkultur som råder, men de sätter även en stor press på sig själva i att leva upp till 

organisationens förväntningar och kultur.  

 

Vi tolkar kulturen som råder inom organisationen som hierarkisk och elitistisk, vilket i sig påverkar 

utformningen av de sociala eventen, men även hur anställda uppfattar dem. Det finns en vilja från 

organisationens sida att visa upp sig och ses som överdådig under de sociala eventen och en önskan 

från de anställdas sida att vara en del av det. Vi är av uppfattningen att de unga känner att ett 

deltagande vid ett större socialt event innebär att organisationens lyxiga framtoning avspeglas på 

dem. Vi menar att de unga anställda upplever att deras egenvärde stiger när de kan berätta för 

exempelvis sin umgängeskrets om de generösa konferenserna som de deltar på.  

 

Många av de unga anställda vittnade om att de har större delen av sitt sociala umgänge inom 

organisationen. Bolman och Deal (2013) menar att relationer kräver regelbundna möten och 

kommunikation, vilket gör att vi anser att de på grund av sitt krävande arbete och att de spenderar 

många timmar på kontoret har svårigheter med att underhålla relationer utanför kontoret. Därför 

skaffar de vänner inom organisationen och underhåller dessa bland annat under de sociala eventen. 

Vi tror även att de långa arbetsdagarna kan leda till att de sociala eventen får en större betydelse för 
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de unga i organisationen, då de värdesätter sina relationer till kollegorna mer än en person som har 

ett rikt socialt liv utanför arbetet. De flesta har inte heller en familj att ta hänsyn till och kan därför 

hänge sig åt arbetet i större utsträckning. 

 

5.2 Ritualer & Ceremonier 

Vi ser utifrån empirin de sociala eventen som präglade av organisationens vinnarkultur och viljan 

att vara bäst. De är påkostade och välplanerade tillställningar där de unga anställda ofta tog upp det 

faktum att det alltid serveras god mat och dryck. Att hela företaget exempelvis åker på en 

vinterkonferens till alperna ses som något självklart. För oss är detta ett exempel på hur stor del av 

organisationens kultur de sociala eventen är. Organisationen är villig att lägga stora resurser på att 

anordna dessa och vi uppfattar det som att detta innebär att de har förstått vikten av att använda sig 

av ritualer och ceremonier för att kommunicera med sina anställda. Smith och Stewart (2011) talar 

om en prestationsförväntan inför ritualer och ceremonier, vilket var någonting som vi tydligt märkte 

av i vår empiri. Konsekvenserna av de sociala eventen begränsades inte endast till den dag, kväll 

eller helg när de inträffade, utan förlängdes genom att det fanns en förväntan inom organisationen 

inför dem. Detta tog sig uttryck exempelvis genom att kläder planerades långt i förväg och veckorna 

innan en tillställning var festen det stora samtalsämnet på kontoret och inom arbetsgrupperna. Detta 

finner vi intressant, då det innebär att effekten av de sociala eventen blir mer långvarig och påverkar 

de unga anställda och deras prestationer i större utsträckning.  

 

Empirin visar att de sociala event som organisationen anordnar stämmer in på de definitioner vi sett 

i tidigare studier av ritualer och ceremonier (Trice & Beyers, 1984; Dandridge, 1986; Beyer & 

Trice, 1987; Islam & Zyphur, 2009; Smith & Stewart, 2011), då de beskrevs som välplanerade, 

sociala, formella, återkommande och med inslag av anföranden inför en publik. Exempelvis så 

uppfattade de unga inom organisationen alla eventen som formella, även om graden av formalitet 

varierade mellan de sociala eventen och tidpunkt under eventet. Vi fann även att samtliga sociala 

event hade likheter med förbättrings- och integrationsriter (Trice & Beyer, 1984) och att syftet med 

eventen ofta var tudelat. Dels bestod de av en informativ del, exempelvis anföranden, liknande 

förbättringsriter, men även en social del, exempelvis sittande middagar, liknande integrationsriter.  

 

Den symbolism som Smith och Stewart (2011) anser nödvändig vid ritualer och ceremonier ser vi i 

hur denna organisation under de sociala eventen använder sig av företagets logga och namn. 

Respondenterna menar att det under konferenser, på grund av vimplar, klistermärken och så vidare, 

var omöjligt att missa vilket företag som befann sig på hotellet. Detta ser vi förstärkte deltagarnas 

upplevelse under eventen och befäste organisationens lyxiga image, genom känslan av 
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specialbehandling och att hotellet ansträngt sig just för företagets skull. Företagets vd blev även hen 

en symbol för organisationen och dess värderingar. Hen höll ofta inspirerande och positiva tal inför 

alla anställda och vi tolkar det som att de unga anställda samtliga hade en positiv inställning till 

vd:n som inte enbart grundades på dennes position. Vi finner detta intressant, då hen i det avseendet 

inte enbart sågs som en individ, utan även som någonting större. Hen blev, precis som Smith och 

Stewart (2011) beskriver, en symbol som separerade ritualerna och ceremonierna från de vardagliga 

aktiviteterna.  

 

5.3 Konsekvenser av Ritualer & Ceremonier 

5.3.1 Motivation  

Ritualerna och ceremonierna uppfattades av majoriteten av de unga anställda som en belöning för 

det hårda arbete de lade ner i sin yrkesroll. Detta ledde till att de uppfattade det som ett erkännande 

från organisationens sida att de spelade en viktig roll inom företaget. Johari och Nazir (2015) menar 

att belöningar och erkännanden från organisationen bidrar positivt till identifieringen hos individen 

med organisationen. Vi menar att i den här kontexten är det ritualerna och ceremonierna som är 

uttrycket för dessa belöningar och erkännanden. Positiv feedback var ovanligt inom organisationen, 

vilket leder till att vi tolkar att ritualer och ceremonier till viss del ersätter detta. Vi menar därför att 

det är möjligt att ritualer och ceremonier, som en del av företagets kultur, verkar som ett substitut 

för avsaknaden av den vardagliga uppskattningen. I en annan kontext, där det är vanligt med positiv 

feedback, erkännande och belöningar, tror vi att ritualer och ceremonier kan spela en mindre roll i 

form av just belöning. När individer redan i vardagen får bevis på att de gör ett bra arbete är det 

möjligt att det inte behövs stora ritualer och ceremonier för att förstärka detta. I vår kontext är det 

dock ett erkännande som de anställda får regelbundet av organisationen och därmed har det en 

positiv inverkan på deras identifiering.  

 

Majoriteten av de unga anställda uttryckte att de blev motiverade när de, genom organisationens 

ansträngningar, kände sig uppskattade. Vikten av visad uppskattning i vår kontext stärks av 

Cennamo och Gardners (2008) teori om att yngre generationer har ett större behov av uppskattning i 

arbetslivet. Därmed blir även ritualer och ceremoniers roll viktig i de unga anställdas 

identifieringsprocess inom denna organisation, då det är genom ritualerna och ceremonierna som de 

känner sig sedda av organisationen. Precis som Smith och Stewart (2011) skriver så hävdar vi, 

utifrån empirin, att ritualer och ceremonier signalerar ett engagemang från organisationens sida. Vi 

menar att denna effekt dels verkar i retroperspektiv, det vill säga att de anställda såg tillbaka på vad 

organisationen hade gett dem under tidigare ritualer och ceremonier, men även att de såg fram emot 

kommande event. Därmed förlängdes uppfattningen av att organisationen såg dem och var inte 
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endast begränsad till den tidpunkt då ritualerna och ceremonierna inträffade. I enlighet med Stewart 

et al. (2017) uppfattar vi det som att det var viktigt för de flesta av unga anställda att bli sedda av 

organisationen och att de genom ritualerna och ceremonierna kände sig det. Även om de 

uppskattade att ritualerna och ceremonierna var påkostade, så var det främst handlingen från 

organisationens sida, att anordna dessa, som de värdesatte. Denna uppmärksamhet bidrog i 

förlängningen till att de var mer positivt inställda till företaget och därmed ville anstränga sig mer 

för det. I den här organisationen uttryckte de unga anställda att när de fick vara med och fira 

företagets framgångar med andra personer inom organisationen kunde de även uppskatta sitt eget 

bidrag till framgången. Återigen blev de motiverade att arbeta för vidare framgång för 

organisationen, vilket enligt Porter et al. (1974), är ett kriterium för organisatoriskt engagemang.  

 

Uppmärksamheten från organisationen tog sig även uttryck i form av kommunikation. Den 

kommunikation vi syftar på var bland annat de tal som vd:n höll under de flesta av ritualerna och 

ceremonierna. Majoriteten av de unga anställde uttryckte att dessa tal var motiverande och 

medryckande. Vi menar att de hade motiverande verkan därför att vd:n kommunicerade och 

personifierade organisationens mål och värderingar, och därmed formulerade riktningen för 

organisationen och de anställdas arbete. I enlighet med Johari och Nazir (2015) har detta en 

motiverande verkan och förenklar identifieringen hos individen. När målbilden förtydligas under 

ritualerna och ceremonierna tror vi att det finns en möjlighet att detta har en motiverande verkan i 

det dagliga arbetet för de unga anställda. Hade inte målen kommunicerats under ritualerna och 

ceremonierna menar vi att denna extra motivation kanske inte hade funnits. Att hitta kanaler för att 

kommunicera målen kan därför, enligt oss, vara nödvändigt för att de ska verka motiverande och 

stimulerande för medarbetare.  

 

Den upplevda känslan av gemenskap som alla de unga anställda fick som konsekvens av ritualer 

och ceremonier hade en positiv påverkan på deras motivation. De uttryckte att desto närmare de 

kom sina kollegor, desto mer motiverade var de att gå till arbetet. Vi menar att ritualerna och 

ceremonierna var ett forum för att skapa närmare kontakter mellan kollegor. Dessa kontakter och 

den positiva känslan som ritualerna och ceremonierna förde med sig, tog de anställda till viss del 

med sig in i det vardagliga arbetslivet efteråt. Meyer och Allen (1991) anser att individer vill stanna 

inom en organisation där arbetslivserfarenheterna är positiva. Vi menar att ritualer och ceremonier 

dels är positiva händelser på arbetstid, men bidrar även till att de anställda har en positiv känsla 

gentemot sina kollegor och organisationen under längre tid. Genom att de under ritualerna och 

ceremonierna fördjupar sina vänskapsrelationer, eller skapar nya, stiger den övergripande trivseln 
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på arbetsplatsen. Vi tolkar det som att de unga anställda trivdes bättre på arbetet som en konsekvens 

av ritualerna och ceremonierna, och detta har en motiverande verkan.  

 

Vår tolkning av empirin är att den motiverande konsekvensen av ritualer och ceremonier bottnar i 

en känsla av belöning, uppskattning, kommunikation och gemenskap. Vårt antagande är att om 

dessa fyra kriterier uppfylls genom ritualer och ceremonier, så ökar individernas motivation och 

därmed identifiering med organisationen. Porter et al. (1974) är av uppfattningen att en individ som 

känner en ökad vilja att prestera för organisationen troligtvis även identifierar sig med den. Vi 

menar att motivation är en del av en identifieringsprocess, där processen sker i båda riktningar. Det 

är motiverande att identifiera sig med organisationen, men även att identifiering ökar motivationen. 

 

5.3.2 Gemenskap 

Alla respondenter upplevde att ritualerna och ceremonierna bidrog till ett ökat kontaktskapande och 

menade att det resulterade i nya kontakter, men även starkare band till befintliga kontakter. 

Resultatet av den ökade gemenskapen var till exempel att de med större enkelhet kunde ta kontakt 

med och söka hjälp hos fler personer, vilket underlättade vardagliga arbetsuppgifter. Detta finner vi 

intressant, då vi ser ett samband med Smith och Stewart (2011) teori om att ritualer och ceremonier 

förstärker gruppsolidariteten. Att alla inom organisationen umgicks tillsammans tolkar vi som att 

individerna kände sig som en del av något större. Utan de enande ritualerna och ceremonierna tror 

vi att det skulle vara svårare för individerna på respektive avdelningar att känna en 

organisationsövergripande gemenskap. Vi tror, i enlighet med Allen och Meyer (1991), att denna 

gruppsolidaritet i förlängningen är positiv för individernas arbetslivserfarenhet då de (1) tycker det 

är roligare att gå till arbetet och (2) enklare kan utföra uppgifter som kräver kontakter med andra 

avdelningar.  

 

Vi vill utifrån empirin hävda att ritualerna och ceremonierna, precis som organisationskulturen, är 

tvådelad i enlighet med Goffe och Jones (1996) teorier om sällskaplighet och solidaritet. Detta visar 

sig bland annat i hur ritualerna och ceremonierna påverkar gemenskapen inom organisationen. Vi 

menar att gemenskapen påverkar både sällskaplighet och solidariteten inom organisationen. Det 

kontaktskapandet som sker under ritualerna och ceremonierna stärker vänskapsbanden inom 

organisationen och leder till en ökad sällskaplighet. Det stärker, enligt Goffe och Jones (1996), 

kulturen och vi ser det som positivt, då det förenklar kontakten över avdelningsgränserna och 

kommunikationen överlag. Goffe och Jones (1996) menar vidare att solidaritet inträffar när en enad 

grupp rör sig mot ett enat mål. Den enade gruppen menar vi skapas genom en ”vi-känsla” och 

gemenskap. Utan gemenskap inom gruppen kan individerna inte heller känna att de tillhör en enhet. 
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Därmed krävs det en känsla av gemenskap för att solidaritet ska finnas inom en organisation. 

Genom ritualer och ceremonier får de unga anställda känna att de är en del av en grupp och känna 

gemenskap med andra individer inom den. I likhet med Ng et al. (2006) menar vi att känslan av ett 

organisatoriskt medlemskap har en positiv inverkan på det organisatoriska engagemanget. Därmed 

vill vi argumentera för att en upplevd gemenskap inom organisationen är en av grunderna för att 

engagemang ska uppstå.  

 

Ett flertal av respondenterna upplevde att de hade varit inom organisationen tillräckligt länge för att 

kunna blicka tillbaka på sina egna upplevelser och konstatera att ritualerna och ceremonierna var 

viktigare för dem i början av deras anställningar. Wright och Bonnet (2002) menar att det 

organisatoriska engagemanget har störst påverkan på en individ när denne är nyanställd, vilket vi 

tror är anledningen till att ritualerna och ceremonierna uppskattas som mest i början. Vi är av 

uppfattningen att behovet av identifiering hos unga är som störst i början av en anställning och 

därmed finns det en möjlighet att även efterfrågan av ett sammanhang är som störst då. Vi uppfattar 

att den är som störst då eftersom individerna som är nya på arbetsplatsen inte har hunnit skapa 

djupare kontakter med sina kollegor. Vi är av uppfattningen att det är ett sammanhang och 

gemenskap som möjliggör en identifiering. Utan en grupp att identifiera sig med så tror vi inte att 

en identifiering kan ske. Ur vår empiri har vi sett att ritualer och ceremonier möjliggör att detta 

sammanhang skapas genom att de initierar vänskapsband. Om så är fallet innebär det att vårt 

resultat möjligtvis inte är präglat av den åldersavgränsning vi har gjort, utan snarare av att de flesta 

som vi har intervjuat arbetat inom organisationen en kortare tid och därmed möjligtvis värdesätter 

ritualerna och ceremonierna mer än de mer seniora individerna inom organisationen. 

 

5.3.3 Förståelse 

Vår tolkning utifrån empirin var att samtliga av de unga anställda uppskattade de delar av ritualerna 

och ceremonierna som bidrog till att de förstod sin roll i organisationen. Anledningen till detta, 

menar vi, ligger i att de genom en ökad förståelse för organisationen även bättre förstod sin egen 

roll i den. Som vi tolkar det tog sig förståelsen hos individerna två uttryck, en förståelse för de 

sociala koderna och en förståelse för organisationens värderingar och mål. Vi anser att de fick en 

förståelse för de sociala koderna genom att ritualerna och ceremonier, som Smith och Stewart 

(2011) skriver, exemplifierade och förstärkte den sociala ordningen. Även om de antogs umgås över 

avdelningsgränser så tolkar vi det som att organisationens hierarkiska strukturer upprätthålls under 

ritualerna och ceremonierna. En medverkan vid dessa menar vi ökar förståelsen, hos individerna, 

för arbetsstrukturen och den sociala ordningen. Genom en förståelse för den sociala ordningen ser 
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vi det som möjligt att individen kan placera sig själv i den och därmed förstå sin roll. Vi bedömer 

att en identifiering försvåras om det inte finns en förståelse för organisationen och sin roll i den.  

 

Den andra delen av förståelse menar vi grundar sig i företagets kommunikation till dess anställda 

under ritualerna och ceremonierna. Vi menar på att de tal, interna föreläsningar och presentationer 

som hölls påverkade de unga anställdas förståelse för organisationen. Genom dessa förmedlades 

organisationens mål, vision och värderingar på ett konkret sätt till de anställda. Vi anser att det som 

organisationen vill att deras medlemmar ska känna till kommuniceras under dessa tillställningar och 

i ovanstående former. Vi tror även att denna förståelse kan bidra till att de unga anställda i större 

utsträckning förstår sin roll och insats i organisationen genom att deras vardagliga arbete sätts in i 

en större kontext. Smith och Stewart (2017) skriver att unga anställda behöver förstå vad de bidrar 

med till organisationen för att kunna känna ett engagemang gentemot den. Denna förståelse tolkar 

vi det som att de får under de informativa delarna av ritualerna och ceremonierna.  I enlighet med 

Johari och Nazir (2015) menar vi att kommunikation från organisationens sida kan bidra positivt till 

en identifiering med organisationen. Vår tolkning är att när kommunikation förmedlas effektivt från 

organisationen så kan individens förståelse för organisationen öka genom att de får mer information 

om den.  

 

Under rubriken gemenskap har vi redan diskuterat hur gemenskap inom organisationen speglar både 

organisationens solidaritet och sällskaplighet. Vi menar även att en förståelse för dessa två delar av 

organisationskulturen är nödvändig för att en övergripande förståelse ska vara möjlig. Genom 

ritualer och ceremonier anser vi att organisationen uttrycker sina värderingar gällande både 

sällskaplighet och solidaritet. Sällskapligheten uttrycks genom att de anställda uppmuntras till att 

umgås, skapa kontakter och företaget visar på så vis att det är viktigt att det finns vänskapsrelationer 

inom organisationen. De mer informativa delarna som vi har diskuterat ovan tror vi ger en ökad 

förståelse för solidariteten som del av organisationskulturen. Det är under dessa delar som de 

gemensamma målen uttrycks och de anställda kan motiveras att tillsammans arbeta mot dem. När 

de unga anställda, genom ritualerna och ceremonierna, får en ökad förståelse för båda delarna av 

organisationens kultur så finns det en möjlighet att den övergripande förståelsen för organisationen 

ökar. Vi tror att med en ökad förståelse för organisationen ökar även möjligheten till identifiering 

med organisationen. Vi menar på att en individ inte kan identifiera sig med något som denne inte 

förstår.  
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5.3.4 Segregation 

Vi uppfattade det som att när de unga anställda inte längre var tvungna att umgås med personer de 

inte kände, genom exempelvis bordsplacering, återgick de ofta till de grupperingar som fanns sedan 

innan. Precis som Smith och Stewart (2011) tolkar vi det därför som att ritualer och ceremonier kan 

verka både inkluderande och exkluderande, samt att det inom grupperingar stärker solidariteten. 

Med inkluderande menar vi att ritualer och ceremonier skapar en gemenskap inom den egna 

arbetsgruppen och organisationen i stort. Med exkluderande menar vi att de mindre gruppernas 

formation förstärktes och detta signalerade tydligare vilka som inte var medlemmar i dem. 

Majoriteten av de unga inom organisationen såg inte detta som något som nödvändigtvis var 

negativt och de uttryckte att det var viktigare för dem att komma närmare kollegorna i den egna 

gruppen än att mingla med personer från andra avdelningar. Detta då de menade att kontakterna 

inom den egna arbetsgruppen påverkade deras vardag i större utsträckning än kontakter med andra 

avdelningar. Vi förstår denna ståndpunkt, och som Bishop et al. (2005) skriver, såg vi att de unga 

anställda gjorde en skillnad mellan hur de kände inför den egna arbetsgruppen och företaget i sin 

helhet. De unga inom organisationen visade, enligt oss, detta bland annat genom att uttrycka att när 

de kunde välja faktiskt valde att umgås i den egna gruppen.  

 

Utifrån vår empiri är vi av uppfattningen att denna segregering är nödvändig och på sitt vis bidrar 

till att en individ kan finna sin roll och sitt engagemang i en organisation av denna storlek. 

Neininger et al. (2010) hävdar att engagemang och identifiering med den egna gruppen är beroende 

av det dagliga mötet, något som vår empiri till viss del stödjer. Vi fann att många unga anställda 

uttryckte att anledningen till att ritualerna och ceremonierna främst stärkte relationerna inom den 

egna gruppen var därför att dessa relationer även kunde underhållas efter ritualerna och 

ceremonierna. Detta var inte något som alltid var fallet med kontakter som skapades över 

avdelningsgränserna och vi tolkade det som att organisationens storlek resulterade i att de anställda 

inte kunde upprätthålla regelbundna kontakter med alla kollegor. Vi uppfattade det som att det var 

givande och trevligt under kvällen att umgås med nya människor, men eftersom de inte träffades 

dagligen efteråt så rann relationerna ofta ut i sanden. Utifrån empirin bedömer vi att ritualer och 

ceremonier spelar en viktig roll i att skapa den första kontakten, men är inte vad som fördjupar en 

ny relation. Vi delar Neininger et al. (2010) uppfattning om att det är det vardagliga mötet som 

skapar djupare relationer, men att ritualer och ceremonier kan spela en roll genom att initiera till 

nya relationer och fördjupa de som redan är förankrade i vardagen.  

 

Foote och Tang (2008) skriver att organisationer i sin helhet kan ses som för avlägsna i det 

vardagliga arbetet för att individer ska kunna identifiera sig med dem. Vi tolkar det som att 
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identifiering inom den egna gruppen och den upplevda segregeringen främst kom från unga 

anställda vars arbetsgrupp tillhör affärsstöd. Vi upplevde i enlighet med detta att unga anställda med 

arbetsuppgifter fristående från kärnverksamheten hade svårt att identifiera sig med organisationen. 

Vi såg att en del av kommunikationen från organisationens sida, exempelvis presentationer av 

projekt, tycktes svåra för affärsstöd att relatera till. Vår studies huvudfokus ligger inte på det 

vardagliga arbetet, utan på de speciella tillfällen när hela organisationen är samlad, men vi anser 

detta som relevant att diskutera därför att resultatet visar på att graden av påverkan genom ritualer 

och ceremonier inte enbart beror på organisationens storlek. Identifiering tycks även kunna 

försvåras av att individer utifrån sin yrkesroll inte kan identifiera sig med vad de menar är 

organisationens huvudfokus. Ett par respondenter som tillhörde affärstöd uttryckte att de utifrån sin 

ålder och yrkesroll ibland inte ansågs vara tillräckligt intressanta att tala med under ritualer och 

ceremonier. Detta tror vi är en konsekvens av ritualer och ceremonier för en del av de unga 

anställda och något vi menar ökar segregationen mellan de olika arbetsgrupperna ytterligare och 

förstärker känslan av utanförskap hos den “inferiöra” gruppen. Vi tror att detta i förlängningen kan 

innebära att identifiering och sammanhållning inom den egna gruppen ökar, istället för med 

organisationen som helhet och att den resterande organisationen kan uppfattas som mer avlägsen.  

 

Genom att respondenterna i och med ritualerna och ceremonierna uttryckte att de kom närmare de 

nära kollegorna så menar vi att identifieringen med den egna arbetsgruppen ökade. Detta visades till 

exempel genom att de unga anställda arbetade hårt för sina kollegor, snarare än för organisationen i 

stort. Vi anser att de fördjupade vänskapsrelationerna inom grupperingarna, som segregeringen 

ledde till, möjliggjorde för individerna att i större utsträckning integreras i och identifiera sig med 

den egna arbetsgruppen. Denna identifiering tolkar vi som att majoriteten av de unga tyckte var 

viktigare än den med organisationen i sin helhet. Vi tolkar det även som att när de unga anställda 

observerar andra grupperingar så förenklar det identifieringen av den egna gruppens plats inom 

organisationen. På så vis vill vi peka på att ritualer och ceremonier kan påverka både segregering 

och integrering, och att detta bidrar till en möjlig identifieringsprocess.  

 

5.4 Identifiering 

Vår huvudtolkning är att ritualer och ceremonier har fyra konsekvenser som är delar av en 

identifieringsprocess. I ovanstående rubriker har vi diskuterat hur de var och en för sig leder till en 

ökad identifiering med organisationen i sin helhet och den egna arbetsgruppen. Vi menar att dessa 

fyra olika konsekvenser påverkar och påverkas av varandra, där vi till exempel har sett att 

gemenskap verkar motiverande, men även ökar förståelsen för organisationen. Konsekvenserna av 

ritualer och ceremonier och den påverkan de kan ha på det organisatoriska engagemanget och 
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teamengagemanget ska även förstås i den kontext de presenteras. Kontexten består av kulturen inom 

organisationen och hur dess medlemmar agerar under ritualerna och ceremonierna, men även i 

vardagen. I vårt fall ser vi att organisationens storlek och struktur har en påverkan, då dessa ökar 

behovet att anordna ritualer och ceremonier för att skapa en gemenskap. Vi vill mena på att en 

större organisation mer aktivt måste arbeta för att skapa ett sammanhang för att det i vardagen inte 

finns en naturlig kontakt mellan alla medarbetare. Storleken på organisationen och strukturen kan 

även leda till en ökad segregering under och efter ritualerna och ceremonierna. Det är möjligt att 

tänka sig att i en mindre organisation blir dessa konsekvenser och påverkan inte lika tydliga. 

Eftersom identifiering är något som vi är av uppfattningen sker hos individen så borde graden av 

konsekvensernas påverkan även bero på individen i fråga. I vårt fall påverkas konsekvenserna som 

vi har identifierat bland annat av att våra respondenter är unga. Vi tror till exempel att, utifrån 

teorier att unga har ett större behov av uppmuntran, den motiverande effekten som ritualerna och 

ceremonierna hade i egenskap av belöning kan ha förstärkts på grund av deras ålder. En äldre 

intervjugrupp hade kanske inte gett upphov till samma tolkning.  

 

Vi menar att den identifieringsprocess som ritualer och ceremonier genom de fyra konsekvenserna 

bidrar till påverkar individers organisatoriska engagemang och teamengagemang. Vår studie pekar 

på att de båda engagemangen kommer ur samma identifieringsprocess och att identifiering kan 

stärka båda engagemangen unisont. Detta presenterar vi grafiskt i figur 3, där vi illustrerar hur vi 

uppfattar att det organisatoriska engagemanget och teamengagemanget samexisterar hos våra 

respondenter och båda påverkas av ritualer och ceremonier. Precis som tidigare studier (Bishop et 

al., 2000; van Dick et al., 2008; Neininger et al., 2010; Wombacher & Felfe, 2017) så ser vi inte i 

vårt fall att engagemangen konkurrerar med varandra, utan uppfyller olika syften hos individen. 

Enligt vår tolkning ser vi exempelvis segregation som en konsekvens som innebär att individer kan 

ha en benägenhet att i större utsträckning identifiera sig med den egna arbetsgruppen. Detta slår 

dock inte ut den möjliga identifiering som sker med organisationen.  
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   Egen konstruktion. 

 

Vi menar att även om organisatoriskt engagemang och teamengagemang påverkas av samma 

konsekvenser så har dessa konsekvenser något skilda effekter på respektive engagemang. Detta 

genom att de olika konsekvenserna påverkar identifiering på något olika vis. Vi tolkar det som att 

gemenskap och motivation har en positiv inverkan på både det organisatoriska engagemanget och 

teamengagemanget. Exempelvis var de unga motiverade att arbeta hårdare för organisationen i stort, 

men även för den egna arbetsgruppen. Motivationen att arbeta för organisationen i stort anser vi 

kom ur en vilja att möta organisationens mål och i den egna arbetsgruppen menar vi att det snarare 

Figur 3. Ritualer & ceremoniers 

påverkan på organisatoriskt engagemang 

& team engagemang.  
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märktes genom en ökad kollegial altruism. Ett annat exempel var att förväntan inför ritualer och 

ceremonier återfanns i hela organisationen, men det var i den lilla gruppen med de närmaste 

kollegorna som det pratades med och planerades inför kommande event. Liknande tendenser ser vi 

för konsekvensen gemenskap och att en ökad gemenskap i den mindre arbetsgruppen inte 

nödvändigtvis innebär att organisationens övergripande gemenskap påverkas negativt. Vi är av 

uppfattningen att individer inte är begränsade i hur mycket gemenskap de kan känna och i det här 

fallet rör det sig om en känsla av gemenskap gentemot två olika grupper. Vår tolkning av empirin är 

att ritualerna och ceremonierna ledde till att gemenskapen ökade överlag. Vi tror detta bottnar i, 

som Bishop et al. (2005) hävdar, att de unga kunde göra en skillnad på hur de kände inför 

organisationen och sin egen arbetsgrupp. I vår studie har vi inte sett stöd för teorier av Bishop et al. 

(2005) om att teamengagemang uppstår när individer inte kan identifiera sig med organisationen i 

stort, utan vi har i vårt fall kommit fram till att olika delar av konsekvenserna påverkar de olika 

engagemangen. Inom vår kontext är det förmågan att särskilja hur en känner för sin arbetsgrupp och 

hela organisationen som vi anser leder till att engagemangen inte behöver vara rivaliserande. Ett 

konkret exempel i en annan kontext är att individer kan göra skillnad på hur de känner för den 

närmaste familjen och den stora släkten. Bara för att gemenskapen inom familjen ökar betyder inte 

det att gemenskapen inom släkten minskar.  

 

Genom att engagemangen uppfyller olika syften (Bishop et al., 2000; van Dick et al., 2008; 

Neininger et al., 2010; Wombacher & Felfe, 2017) ser vi det som möjligt att påstå att de även 

påverkas av olika konsekvenser. Det vi har funnit är att konsekvenserna förståelse och segregation 

kan verka som två ytterligheter som påverkar varsitt engagemang. Med detta menar vi att en ökad 

förståelse för organisationen, dess mål, medarbetarna, sin egen yrkesroll och sitt bidrag i vår studie 

ledde till ett ökat organisatoriskt engagemang. Förståelse som konsekvens av ritualer och 

ceremonier menar vi syftar till en förståelse för de stora sammanhangen. Den förståelse som finns 

inom den egna arbetsgruppen i organisationen tror vi etableras i vardagen och behöver inte formellt 

manifesteras under ritualer och ceremonier. Vår studie visar på att segregering bidrar till ett ökat 

teamengagemang, där skillnaderna mellan avdelningarna inofficiellt förstärktes under ritualerna och 

ceremonierna. Detta i form av att majoriteten av de unga anställda sökte sig till den egna gruppen 

under ritualerna och ceremonierna. Segregeringen verkade inkluderande genom att respondenterna 

upplevde att det var fördjupningen av dessa relationer som var det mest värdefulla de fick ut av 

ritualerna och ceremonierna. Segregering visade sig även i form av att ett par medlemmar av 

affärsstöd uttryckte att de, med avseende på sin yrkesroll, till viss del kände sig exkluderade under 

ritualerna och ceremonierna. Vi ser inte att denna typ av segregation bidrar till ett ökat 

organisatoriskt engagemang, men däremot kan leda till ett ökat teamengagemang. 
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Vi tolkar ur vår empiri att de båda engagemangen dels kan påverkas av samma konsekvenser, men 

även har konsekvenser av ritualer och ceremonier som tycks skilja dem åt. Med de konsekvenser 

som påverkar båda engagemangen positivt ser vi att det finns en möjlighet att de kan verka 

tillsammans. Inget av engagemangen står enligt oss självständiga, utan grundar sig i mångt och 

mycket ur liknande värderingar, något som Becker och Billings (1993) samt Wombacher och Felfe 

(2017) hävdar. Vi är av uppfattningen att avdelningarna i vårt fall var fungerande delar av 

organisationen och vi tolkar det som att teamengagemanget inom den här organisationen snarare 

kan betraktas som en förstärkning till det organisatoriska engagemanget då gruppernas värderingar 

inte skiljde sig från organisationens värderingar. Vår tolkning är att unga anställda upplevde både 

organisatoriskt engagemang och teamengagemang samtidigt i ett så dubbelt engagemang. Det fanns 

en förståelse hos de unga anställda att ritualerna och ceremonierna hölls i olika syften, där syftet 

antingen var att mynna ut i förstärkning av teamengagemanget eller det organisatoriska 

engagemanget. Detta är någonting som vi anser speglas i citatet nedan, där vi tolkar att 

respondenten ifråga värdesätter teamengagemanget i större utsträckning än det organisatoriska 

engagemanget.  

 

“Eventen motarbetar kanske till och med varann. Ena gången sätter vi ihop en specifik 

grupp och vi gör massor av mysiga saker med varandra och andra gången försöker vi få ihop alla 

samtidigt. Jag tror absolut att de motarbetar varann, samtidigt som de är nödvändiga substitut till 

varann. Absolut att man kan känna att “åh vad trevligt att träffa dig i hissen”, men det är ju 

viktigare att jag varje dag trivs med dom jag jobbar med 12 timmar.” – R11 

 

En punkt vi vill lyfta upp till diskussion är att vi ur vår empiri övergripande tolkar att 

respondenterna i en större utsträckning mer lättsamt kunde prata om det som vi identifierar som 

teamengagemang. Vi tror inte att det behöver bero på en avsaknad av organisatoriskt engagemang, 

utan snarare, precis som Neininger et al. (2010) skriver, att teamengagemanget tycks ligga närmare 

individens vardag. Effekterna av ett teamengagemang uppfattade vi märktes av dagligen, vilket 

leder till att vi därmed tror att det ligger närmare att prata om sitt engagemang gentemot den egna 

arbetsgruppen än om sitt organisatoriska engagemang. Vi kan tänka oss att det är mer lättillgängligt 

att säga att vänskapsrelationer inom gruppen har stärkts i och med ritualer och ceremonier än att tala 

om att ritualerna och ceremonierna har bidragit till att ens värderingar överensstämmer med 

organisationens. Med detta menar vi inte att det behöver innebära en avsaknad av ett organisatoriskt 

engagemang, men att det möjligtvis inte ligger lika nära till hands i det vardagliga språket att 

uttrycka och fundera över som teamengagemang. Det är även möjligt att det organisatoriska 
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engagemanget kan uppfattas som mindre framträdande än teamengagemanget hos våra respondenter 

på grund av att vi studerat unga anställda. Anledning till detta kan ligga i, som Stewart et al. (2017) 

menar, att unga är mindre benägna att engagera sig fullt ut i en organisation. Vi tror att det kan bero 

på att unga i mindre utsträckning är villiga att identifiera och uttrycka det eventuella engagemang 

de har på grund av, enligt oss, att det inte ses som självständigt att acceptera en organisations 

värderingar som ens egna.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att våra iakttagelser går i linje med åsikter om att organisationer 

har möjlighet att påverka det organisatoriska engagemanget (Ng et al., 2006; Morrow, 2011; Johari 

& Nazir, 2015), men vi menar även att de kan påverka teamengagemanget. Vi ser här att 

organisationen genom att anordna ritualer och ceremonier har en möjlighet att påverka hur deras 

anställda uppfattar organisationen och identifierar sig med den och andra anställda, samt att detta i 

sin tur får konsekvenser för det organisatoriska engagemanget och teamengagemanget. För en 

organisation som den vi studerat tycks ritualer och ceremonier spela en viktig roll för 

organisationens kultur och för hur unga anställda engagerar sig och identifierar sig med den.  
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6. SLUTSATS 

 

I detta kapitel sammanfattas de slutsatser vi kunnat dra från vår studie genom att vi presenterar 

vårt teoretiska och praktiska bidrag samt avslutningsvis lämnar förslag på framtida forskning inom 

ämnet.  

 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Vi har med denna studie ämnat öka förståelsen för hur organisatoriska ritualer och ceremonier, 

genom ökad identifiering, påverkar unga anställdas organisatoriska engagemang och 

teamengagemang. Vi menar att identifieringsprocessen består av fyra olika konsekvenser som kan 

komma ur ritualer och ceremonier; motivation; gemenskap; förståelse och segregation. Vår 

övergripande tolkning är att konsekvenserna av ritualer och ceremonier leder till en identifiering 

hos de unga anställda av sig själva, av organisationen, av den egna arbetsgruppen och således 

individens plats i organisationen och den egna arbetsgruppen. Denna identifiering kan vidare leda 

till ett organisatoriskt engagemang och ett teamengagemang. Vårt bidrag är en ökad och fördjupad 

förståelse för hur engagemangen kan förstärkas av konsekvenser av en organisations ritualer och 

ceremonier, och går således i samma linje som tidigare definitioner av organisatoriskt engagemang 

(Porter et al., 1974; Allen & Meyer, 1990; Allen & Meyer, 1996; Solinger et al., 2008) och 

teamengagemang (Bishop et al., 2000; van Dick et al., 2008; Neininger et al., 2010; Wombacher & 

Felfe, 2017).  

 

Fokus för vår studie har varit unga anställdas organisatoriska engagemang och teamengagemang 

och de slutsatser vi drar skall förstås i studiens kontext. Vi är av uppfattningen att vår tolkning kan 

vara relevant även inom andra kontexter, men att det finns faktorer som vi, utifrån vår studie, tror 

kan ha en större påverkan på identifieringsprocessen. I vår studie har dessa faktorer varit ålder, 

yrkesroll och arbetsbelastning. Åldern har vi behandlat för sig, då detta var en parameter för vår 

studie, och här har vi främst funnit stöd för vad tidigare litteratur har funnit på ämnet, till exempel 

Stewart et al. (2017). Vi menar att åldern på våra respondenter påverkade att de uppskattade att bli 

sedda av organisationen under ritualer och ceremonier. Vidare vill vi peka på att åldern tycktes öka 

behovet och uppskattningen av det sammanhang och gemenskapen inom organisationen och 

arbetsgruppen som ritualerna och ceremonierna ledde till. Även yrkesroll och arbetsbelastning 

tolkade vi som avgörande faktorer för hur identifieringen med organisationen och arbetsgruppen 

påverkades av konsekvenser av ritualer och ceremonier. Yrkesrollen som faktor kunde härledas till 

organisationens struktur där medlemmar av affärsstöd uttryckte en segregering på grund av 
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yrkesroll, något som vi inte fann hos medlemmar av kärnverksamheten. Den höga 

arbetsbelastningen ser vi som en del av organisationens kultur och på grund av den så uttryckte de 

unga anställda att behovet av ritualerna och ceremonierna i form av belöning var större.  

 

Vi menar att teamengagemang och organisatoriskt engagemang inte nödvändigtvis ska ses som 

motsatser till varandra, utan vår studie visar snarare att de kan samexistera i enlighet med tidigare 

studier (Bishop et al., 2005; Wombacher & Felfe, 2017). Vår tolkning är att de förstärks genom en 

ökad identifiering som en konsekvens av organisatoriska ritualer och ceremonier. Eftersom vi 

genom denna studie har kommit till insikten att engagemangen förstärks genom en 

identifieringsprocess grundad i samma konsekvenser av samma ritualer och ceremonier, menar vi 

att de i mångt och mycket går i samma riktning. Vi ser dock en tudelning som nödvändig för att de 

två olika engagemangen ska uppstå. Denna tudelning bottnar i att segregation som konsekvens 

tycks ha en större påverkan på teamengagemang och att förståelse tycks ha en större påverkan på 

organisatoriskt engagemang i den kontext där vi genomfört vår studie. Vi ser en samexistens som i 

enlighet med Bishop et al. (2005) inte behöver vara skadlig för organisationen, under premissen att 

gruppens värderingar går i samma riktning som organisationens värderingar. 

Identifieringsprocessen för det organisatoriska engagemanget och teamengagemanget verkar sida 

vid sida och vi har i vår studie tolkat att unga anställda innehar ett dubbelt engagemang 

(Wombacher & Felfe, 2017). Detta dubbla engagemang påverkas av organisationens ritualer och 

ceremonier genom de fyra konsekvenserna; motivation; gemenskap; förståelse och segregation.  

 

6.2 Praktiskt bidrag  

Genom denna studie ämnar vi visa på att om en organisation önskar att arbeta med att öka det 

organisatoriska engagemanget och/eller teamengagemanget hos unga anställda så kan de gynnas av 

att planera och utföra ritualer och ceremonier inom organisationen. Graden av engagemang tolkar vi 

som olika hos individerna, där de dels påverkas av kontexten, men även av fördelningen av 

konsekvenserna. Motivering och gemenskap tycks ha en positiv påverkan på både organisatoriskt 

engagemang och teamengagemang. En ökad förståelse för organisationen tycktes påverka 

organisatoriskt engagemang i större utsträckning och segregering å andra sidan hade störst påverkan 

på teamengagemanget. Ur detta ser vi en möjlighet, i enlighet med (Ng et al. 2006; Morrow, 2011; 

Johari & Nazir, 2015), att organisationer kan utforma ritualer och ceremonier utifrån behov för att 

påverka det organisatoriska engagemanget och/eller teamengagemanget. De som planerar dessa 

ritualer och ceremonier bör dock, enligt vår uppfattning, vara väl införstådda i organisationen, sett 

till dess kultur, värderingar och så vidare, för att ritualerna och ceremonierna ska ha de önskade 

konsekvenserna.  
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6.3 Framtida forskning & begränsningar 

Den största begränsningen vi ser är att vi genomfört en fallstudie och endast har utgått från en 

organisation, vilket naturligt har lett till att en specifik organisation präglar våra slutsatser. Vi är av 

åsikten att våra tolkningar och modeller är överförbara även till andra kontexter, men detta är 

någonting som behöver undersökas i framtida forskning. Överlag ser vi ett behov av att testa vår 

modell inom andra organisationer, andra yrkesgrupper och andra åldersgrupper. Vi ser även ett 

behov av att fördjupa de tolkningar vi har lyft. Vi såg tendenser till att ritualer och ceremonier 

skulle kunna spela en större roll i högpresterande organisationer och vi ser därför ett behov av 

framtida forskning för att bekräfta om det finns ett ökat behov av ritualer och ceremonier när 

arbetsbelastningen är hög. Vi såg även tendenser till att ritualer och ceremonier tycktes ha en extra 

stor påverkan och betydelse för unga anställda vid ”insocialiseringen” i organisationen. Att bekräfta 

detta med vidare forskning är även att föredra.   

 

I vår tolkning har vi inte tagit in det engagemang som våra respondenter kände gentemot sin 

arbetsroll, då vi inte fann att det var en konsekvens av ritualer och ceremonier. Däremot så kom det 

fram under intervjuerna att respondenterna identifierade sig starkt med sin arbetsroll och karriär och 

därför kände ett starkt engagemang mot sitt yrke, precis som Singh och Gupta (2015) studie pekar 

på. Detta var starkt framträdande och något som vi anser intressant att studera i framtida forskning 

och eventuellt knyta till professional commitment (Singh & Gupta, 2015). 

 

Ytterligare förslag på framtida forskning är att studera den relation vi sett mellan ritualer och 

ceremonier och organisatoriskt engagemang genom en kvantitativ forskningsdesign för att visa på 

sambanden. Vi fann även i vår litteratursökning att det saknas litteratur på en eventuell relation 

mellan organisationskultur och teamengagemang. Genom att vi har diskuterat att ritualer och 

ceremonier har en påverkan på teamengagemang så gör vi antagandet att det finns, men det finns 

ingen, eller lite, forskning på detta. Vi kan tänka oss att detta samband kan finnas i subkulturer och 

teamengagemang.  

 

Vidare så uppkom det under våra intervjuer att alkohol spelade en avgörande roll för hur mycket de 

unga anställda kommunicerar med personer som de inte sedan tidigare kände. Vår 

materialinsamling från intervjuerna vittnade om att det krävdes en viss mängd alkohol för att 

kontakter skulle kunna skapas. Vi hade tyckt att det vore intressant att i ett senare skede diskutera 

alkoholens förmedlande effekter under liknande omständigheter och hur de påverkar engagemanget 

och identifieringen med organisationen genom ritualer och ceremonier.  
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BILAGOR 

Bilaga 1  

Mailutskick till respondenter 

 

Hej X, 

 

Jag och min uppsatspartner, Agnes, är nu på vår sista termin vid Högskolan i Gävle och håller 

därför på att skriva vår C-uppsats. Och nu behöver vi din hjälp. 

 

Vi skriver om organisationskultur i relation till anställda, men mer detaljerad information om vårt 

syfte kommer du få vid intervjutillfället. Detta är mest för att du ska få en övergripande idé om vad 

för typ av frågor du kan tänkas komma svara på. Vi har avgränsat oss till att enbart studera de unga 

anställda och försöker få så bred spridning över avdelningarna som möjligt. 

 

För att kunna svara på vårt syfte kommer vi genomföra intervjuer med ett antal personer på X 

(företagets namn). Kan du tänka dig att svara på ett antal frågor?  

Det kommer ta ca 30 min och frågorna är generella inom vårt ämne. Alla kommer vara anonyma i 

arbetet och X (företagets namn) kommer inte nämnas någonstans. 

 

 

Jag kommer genomföra intervjuerna denna och nästa vecka. Har du tid någon av de närmaste 

dagarna? Vi hoppas på att du har det och lust att hjälpa oss med denna studie. 

 

/ Malin 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

Tema Förslag på frågor  

Inledande frågor Ålder 

 

Utbildning 

 

Titel 

 

Tid inom verksamheten 

Ceremonier och ritualer  Har du medverkat vid några sociala event som företaget har 

organiserat?  

 

Kan du beskriva dessa?  

 

Vilket har varit enligt dig det bästa eventet?  

Varför var det bäst?  

 

Finns det något som alltid händer under eventen?  

 

Vilken symbolik eller vilka symboler förmedlas under event?  

Konsekvenser av 

Ceremonier och Ritualer 

Vad tycker du att eventen har gett dig?  

 

Hur var stämning under eventet? Vad för stämning brukar det 

vara på jobbet innan/efter ett event?  

 

Generellt, vad har du för inställning till dessa event?  

 

Vilka känslor väcker eventen inom dig? Innan/under/efter 

 

Vad tror du att anledningen till att företaget organiserar 

sociala event?  

 

Har dessa event påverkat din relation till dina kollegor? 

(Inom och utanför arbetsgruppen) 
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Anser du att dessa event påverkat hur du ser på företaget? På 

vilket sätt? 

 

Har dessa event påverkat din arbetsmotivation? I så fall på 

vilket vis? 

 

Skulle du rekommendera företaget som en arbetsplats?  

Organisationskultur - 

Kamratlighet 

Hur ser din kontakt med dina arbetskollegor ut på din 

avdelning?  

 

Hur skulle du beskriva stämningen i din arbetsgrupp?  

 

Har du mycket kontakt med andra avdelningar? Hur ser den 

kontakten ut? 

 

Överlag, hur är stämningen på företaget? 

Organisationskultur - Mål & 

vision 

Känner du till om organisationen har några mål?  

 

Hur vet du i ditt dagliga arbete i vilken riktning företaget går?  

 

Hur vet du vad som förväntas av dig på ditt arbete?  

 

Vid vilka tillfällen har du känt att företaget aktivt ha arbetat 

med att förmedla sin vision?  

Identifiering  Beskriv företaget.  

 

Beskriv en typisk anställd.  

 

Skulle du rekommendera företaget som en arbetsplats?  

 

 

 


