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Sammanfattning  
 

Titel: After-work eller en kopp kaffe, vad väljer du? – En studie om ritualens 

påverkan på anställda. 
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Examinator: Hans Wessblad  
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Frågeställning: På vilket sätt påverkas anställda av ritualer? 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en inventering för på vilket sätt ritualer 

påverkar anställdas trivsel, uppskattning, gemenskap, motivation och missnöje på 

deras arbetsplats. 

 

Metod: Uppsatsen utgår från en deduktiv ansats där teorin samlades in innan 

insamling av empiri. Insamlingsmetoden för uppsatsen var intervjuer och det 

genomfördes 30 stycken utifrån ett bekvämlighetsurval i Kalmar län. Insamlat 

material analyserades noggrant för att se på vilket sätt ritualer påverkar anställda. 

Resultatet jämfördes med tidigare forskning för att se om tidigare teorier stämde 

överens eller skiljde sig från resultatet i vår undersökning.  

 

Slutsatser: Uppsatsens resultat visar att anställda påverkas av ritualer på 

arbetsplatsen. Det framgår också att det uppkommit skillnader från tidigare forskning 

jämfört med vår undersökning. Ritualer påverkar majoriteten av de anställda positivt, 

men det har även framgått att ritualer tenderar att leda till missnöje.   

 

Nyckelord: Ritual, förbättringsritual, integrationsritual, arbetsplats, påverkan, 

gemenskap, trivsel, uppskattning, motivation, missnöje 
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1. Inledning 
I inledande kapitlet förklaras studiens fenomen på vilket sätt ritualer speglar 

organisationskulturen. Det ges en bakgrundsbeskrivning som sedan mynnar ut i hur ritualer 

syns på arbetsplatser idag. Vidare beskrivs en problemformulering som leder fram till en 

frågeställning och syfte. För att tydliggöra studiens struktur beskrivs en disposition och 

sedan avslutas kapitlet med ett resonemang för avgränsning av studien. 

1.1 Bakgrund 
 

“Fredagsfikan är för många en helig stund tillsammans med kollegorna i slutet 

på arbetsveckan. Det är inte bara det faktum att det är gott med bullar som gör 

att fredagsfikan är så bra, den kan även hjälpa oss att prestera bättre på jobbet.” 

(Lundberg 2016 se Åslund 2016, s.1) 

 

I citatet ovan kan vi se att fika har en viktig funktion på arbetsplatsen då det ökar 

anställdas prestationsförmågor (Lundberg 2016). En fika i veckan fungerar som en 

ritual genom att människor socialiserar med varandra vilket påverkar hela 

organisationen (Stroebaek 2013). Intresset för att studera hur organisationers kultur 

fungerar började på 1980-talet och bidrog till att effektivisera organisationer (Heide, 

Johansson & Simonsson 2012). Kulturer är socialt konstruerade där en grupp 

människor tillsammans bygger regler, värderingar och normer vilket är några av de 

kulturella ting som inte är synliga men ändå påverkar organisationen. 

Organisationskulturer främjar effektiviteten genom att de anställda samarbetar bättre 

på arbetsplatsen (Alvesson 2012). Forskare och experter inom ämnet definierar det 

som ett komplext system som innehåller värderingar och vägleder de som jobbar 

inom organisationen (Erhardt, Martin-Rios & Heckscher 2016). Värderingar som 

finns i organisationskulturen är det som skapar organisationens identitet och som 

sedan skapar konkurrenskraft. Värderingar är allt ifrån kreativitet, effektivitet, 

gemenskap till kamratskap (Erhardt et.al 2016).  

 

Betydelsen av ritualer 

Ritualer kan beskrivas som en författning med en början och ett slut som ger uttryck i 

organisationskulturens värderingar, och är en form av symboliskt uttryck som sker i 

en organisation (Islam & Zyphur 2009). Kulturer innehåller olika ritualer, vilka har 

antropologiska rötter, som använts av sociologer i årtionden för att studera och 
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förklara den sociala ordningen. Det som kännetecknar en ritual är att den vanligtvis 

inte förändras vid eventuella chefsbyten, den är formell och den symboliserar ett 

värde och skapar förväntningar hos människor (Smith & Stewart 2011). Ritualer kan 

även vara emotionella, kognitiva och beteendemässiga. De kan till exempel användas 

innan en viktig idrottsprestation genom att nationalsången spelas och sjungs som då 

framkallar en känslomässig reaktion, och på så vis förstärker samhörigheten till laget 

och fansen. Det fungerar på samma sätt i arbetslivet, där det kan ske genom att fira 

och belöna anställda som kan framkalla känslor kopplade till organisationen (Erhardt 

et.al 2016). Personer som ingår i en grupp, exempelvis på en arbetsplats, ska känna 

att de tillhör gruppen men också förstå vilka som inte gör det. Genom att tillhöra en 

grupp får individen en känsla av förtroende och inre styrka till att prestera mer 

(Collins 2014). Ritualer kan användas för att upprätthålla och förstärka sociala 

värden genom gemenskap i organisationen, men även fungera som ett verktyg vid 

missnöje för att förändra sociala ritualer. Vid förändring kan ritualer hjälpa till att 

flytta organisationen från en fas till en ny fas (Islam & Zyphur 2009).    

 

Ritualer ger mening och skapar betydelse för anställda då de består av symbolik. 

Inom ritualer finns det bakomliggande värden, och i organisationer kan det 

exempelvis vara lojalitet eller samhörighet som framkommer genom arbetet (Islam & 

Zyphur 2009). Ritualer kan både växa fram inom en organisation av sig själv men 

också införas av chefen (Smith & Stewart 2011). Ritualerna genomförs socialt 

mellan människor som interagerar med varandra. Det sker vanligtvis för att gagna en 

form av ekonomisk vinning för en organisation. Påföljden blir flera olika sociala 

bidragande faktorer som anställda påverkas av. En ritual kan ändras och göras om 

igen vid liknande tillfällen. Att skapa ritualer kräver ibland god planering så det sker 

på rätt sätt (Trice & Beyer 1984).  

 

Ritualer i vardagen  

Genom ritualer har organisationer möjlighet att skapa stabilitet och förändring i det 

vardagliga arbetet (Smith & Stewart 2011). Ritualer skapas för att nå en atmosfär av 

god stämning. Det sker genom olika sociala händelser, ofta i form av varierande 

mönster, som sedan påverkar hur organisationens kultur speglas (Alvesson 2012). 

Det är nödvändigt att det finns ett bra arbetsklimat på en arbetsplats så att 

medarbetarna trivs och vill fortsätta sin anställning. Det handlar både om den fysiska 
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och psykiska miljön som de arbetar i. Om anställda inte trivs skapar det negativitet 

som kan speglas i arbetet som inte blir lika bra och effektivt (Lindkvist & Råberg 

u.å). Ritualer är effektivt för organisationer att använda eftersom rutiner, språk och 

regler är en del av de så kallade ritualerna som kan hjälpa medarbetarna och även 

organisationen att nå de uppsatta målen (Smith och Stewart 2011). Anställda bör 

även använda sig av ritualer för att enklare nå de fastställda målen. Ritualer inom 

organisationer används för att stimulera innovationer, forma olika identiteter men 

också för att minska osäkerheter (Koschmann & McDonald 2015).  

 

Organisationer har svårt att förstå vad anställda motiveras av på sin arbetsplats då det 

finns olika faktorer som de kan påverkas av. Vissa organisationer uppvaktar sina 

anställda med exempelvis presenter till jul för att uppnå trivsel och för att de ska 

känna sig motiverade och uppskattade (Rippin 2011). Andra exempel på ritualer är 

att fira födelsedagar med tårta, dricka kaffe eller te innan arbetsdagen startar, 

anordna pizzanätter eller bjuda på champagne vid framgångar (Plester 2015). Även 

after-works, julfester och andra festligheter ses som kulturella aktiviteter och ritualer 

som påverkar medarbetarnas trivsel (Plester, Cooper-Thomas & Winquist 2015). 

Återkommande aktiviteter inom organisationer är betydande för sammanhållningen 

och framgångarna (Heathfield 2016). På många arbetsplatser speglas även en rad 

olika ritualer under rasterna som påverkar medarbetarnas uppfattning om 

organisationen. Det framgår således att det finns vardagliga aktiviteter som anställda 

motiveras av. En relativt ny ritual som införts på flera arbetsplatser runt om i Sverige 

är en klagofri måndag. Det är en dag som anställda ska anpassa sig efter, genom att 

inte klaga eller gnälla. Istället ska medarbetarna uppmärksamma det positiva och 

sprida inspiration som stärker arbetet och motiverar dem till att jobba mer effektivt 

(Angelöw 2015).  

 

1.2 Problemformulering 
Begreppet kultur är komplext samt svårdefinierat och inom organisationen finns det 

även en hel del osynliga kulturella fenomen som är svåra att synliggöra (Alvesson 

2012). Enligt Raziqa och Maulabakhsha (2015) står idag organisationer inför flera 

utmaningar på grund av den dynamiska miljön och det föränderliga samhället vi 

lever i. Ritualer är det mest värdefulla verktyget för att se hur kulturen inom en 

organisation fungerar (Smith och Stewart 2011). Vi vill därför gå djupare i ämnet 
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och försöka synliggöra det genom att undersöka fenomenet ritualer på arbetsplatsen. 

En av utmaningarna för organisationer är att tillfredsställa de anställda då omvärlden 

och förutsättningarna ständigt förändras (Raziqa och Maulabakhsha 2015). Kan 

ritualer bidra till en stabilitet inom organisationer när det sker eventuella förändringar 

i omvärlden?  

 

Om de anställda känner sig trygga och trivs på arbetsplatsen kan det öka 

effektiviteten och produktiviteten hos dem, vilket i sin tur leder till att organisationen 

kan fortsätta vara konkurrenskraftig på marknaden (Raziqa & Maulabakhsha 2015). 

Vad en anställd anser vara en positiv och uppskattad ritual kan uppfattas som negativ 

utifrån en annans perspektiv. Att förstå hur människor uppskattar ritualer är därmed 

svårt (Fagley & Adler 2012). Stämmer argumenten från tidigare forskning om att 

ritualer får en organisation att bli mer effektiv eller tvärtom?  

 

Anställdas motivation till arbetet behöver inte alltid vara ledningens ansvar och inte 

heller på grund av arbetsmiljön (Hedegaard Hein 2012). En känd filosofi om 

arbetsglädje är FISH-filosofin som uppkom på en fiskmarknad i Seattle. Att jobba 

som fiskförsäljare innebär vanligtvis låg lön, obekväma arbetstider samt tunga 

arbetsmoment. Trots det visade fiskförsäljarna glädje och bjöd på en show för 

kunderna. Deras arbetsglädje blev grunden till FISH-filosofin. Enligt filosofin 

handlar motivation om att det är de anställda själva som bestämmer vilken attityd de 

väljer att gå till jobbet med. Även om arbetsuppgifterna är tråkiga, ej trivsamma eller 

svåra så skapar medarbetarna sin egen motivation till arbetet (Bolton & Houlihan 

2009). Vi förstår att det kan underlätta om den anställde har en positiv inställning, 

men är det den enda påverkan? Har inte ritualer såsom fikaraster, julbord eller after-

work någon påverkan? 

 

Organisationer använder sig av kulturella aktiviteter för att skapa trivsel på en 

arbetsplats. Aktiviteterna ses som ritualer och skall få de anställda motiverade och 

bidrar till att medarbetarna upplever medlemskap och gemenskap till organisationen 

(Lindkvist & Råberg u.å). År 2004 låg Sverige på nionde plats i listan med länder 

med högst arbetsglädje i världen (Anglöw 2015). Det har förändrats och år 2016 föll 

Sverige ner till fjortonde plats på listan. Studier visar även att år 2016 vill en av fem 

svenskar sluta på sitt jobb inom ett år på grund av missnöje och att de anställda inte 
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trivs (Rovira 2016). Enligt Fagley och Adler (2012) behövs forskning för att 

undersöka vad som får medarbetarna att känna uppskattning och må bra på 

arbetsplatsen. Det kan vara intressant att studera mer kring för att se eventuella 

kopplingar till ritualer. Fredagsfika är en viktig ritual för att anställda ska kunna 

prestera och trivas på sitt arbete (Åslund 2016). Vi anser att det är intressant att en 

ritual som är så “liten” som en fika kan påverka anställda och motivera dem till att 

göra ett bättre jobb. Handlingar i det vardagliga arbetet inom organisationskulturen 

är viktiga att förstå, då det skapar olika föreställningar om hur allt fungerar samt vad 

som är viktigt och inte (Alvesson 2012). 

 

Trice och Beyer (1984) poängterar hur betydande det är med en stark 

organisationskultur då det är de organisationerna som innehar en stark kultur som är 

mest effektiva. Ritualer och ceremonier är exempel på sådant som skapar en 

organisationskultur, något som har en viktig innebörd för organisationers framgång 

(Trice & Beyer 1984). Det ger oss ytterligare ett exempel på hur viktigt ämnet är att 

studera för att se ritualers påverkan på anställda. Ledningsgrupper i organisationer 

mäter vanligtvis effektivitet utifrån exempelvis budget, tidshantering och resultat och 

lägger mindre eller ingen vikt alls på ritualer för att effektivisera (Trice & Beyer 

1984). Är ritualer nödvändiga inom en organisation och på vilket sätt kräver dem 

uppmärksamhet?  

 

1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att skapa en inventering för på vilket sätt ritualer påverkar 

anställdas trivsel, uppskattning, gemenskap, motivation och missnöje på deras 

arbetsplats.   

 

1.4 Frågeställning 
På vilket sätt påverkas anställda av ritualer? 

 

1.5 Disposition 
Inledningsvis har en beskrivning av bakgrunden till studien givits och leder fram till 

en problemformulering av fenomenet. Studiens frågeställning och syfte har beskrivits 

och tar studien vidare till andra kapitlet som är tillvägagångssättet. Här presenteras 

de olika metoderna som använts under studiens gång och bevisar dess tillförlitlighet. 

Kapitel tre till sju behandlar trivsel, uppskattning, gemenskap, motivation och 
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missnöje som är studiens kategorier. För att förenkla läsbarheten inleds varje kapitel 

med en teoretisk ansats, därefter visas en figur över undersökningens resultat som 

sedan vävs samman med tidigare teorier och den insamlade empirin. Varje kapitel 

avslutas med en summering av kategorin för att tydliggöra resultatet för läsaren. 

Kapitel åtta består av en slutsats av vad som framkommit i studien. Nionde och sista 

kapitlet ger en bild över olika resonemang som läsaren kan ta del av inför eventuella 

kommande forskningsstudier. Avslutningsvis ses en referenslista samt bilagor på 

diagram och intervjufrågor.  

1.6 Avgränsning 
Som tidigare beskrivits påverkas organisationskulturer av många olika faktorer. 

Eftersom ämnet är så pass brett har vi valt att endast se på vilket sätt ritualer inom 

organisationer fungerar och på vilket sätt de påverkar anställda. Tidigare forskning 

visar att det finns ett flertal studier som behandlar ritualer ur olika perspektiv. Trice 

och Beyer (1984) har delat in ritualer i sex definitioner. I vår studie har vi valt att 

avgränsa oss till två av dem som är förbättring- och integrationsritual. De fyra andra 

ritualerna som vi valde bort i studien var övergångsritual, nedbrytningsritual, 

förnyelseritual och konfliktritual. Alla sex ritualerna bidrar till socialisering mellan 

människor och kan ha liknande syfte, vilket då genererar i att utfallet och 

konsekvenserna blir likartade (Trice & Beyer 1984). Förbättring- och 

integrationsritual var de mest specifika och utmärkande ritualerna för vårt 

ämnesområde och väckte vårt intresse. Vi ansåg att de två var de mest centrala och 

relevanta för vår studie, det vill säga hur de anställda påverkas av ritualer på 

arbetsplatsen. Med tanke på uppsatsens begränsade tid och storlek valde vi att 

fördjupa oss i två, istället för att ytligt gå in på alla sex ritualer. Av den anledningen 

valdes de andra fyra ritualerna bort.   

Förbättringsritual 

Den första valda ritualen benämns förbättringsritual och ska förbättra anställdas 

personliga status men också deras identiteter på arbetsplatsen. Det sker genom olika 

aktiviteter som exempelvis evenemang där de anställda uppmärksammas. Några 

former av förbättringsritualer är olika utmärkelser i form av medaljer eller statyetter 

som får anställda att känna sig extra uppskattade. Det ger dem erkännande och 

uppmuntran av att de gjort något bra inom organisationen. Den bakomliggande 
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tanken med den här formen av utmärkelser är att det ska stärka anställdas identitet 

och motiveras till att prestera bättre (Trice & Beyer 1984). 

Integrationsritual 

Den andra ritualen som vi valt är integrationsritual vilken är nära kopplad till olika 

festligheter som ökar gemenskapen på arbetsplatsen. Det sker sociala aktiviteter 

inom organisationer som får medarbetarna att socialisera tillsammans. En sådan form 

av ritual får alla typer av anställda inom en orgnisation att medverka och stärka 

relationer sinsemellan (Trice & Beyer 1984). Anställda kan symbolisera sin 

gemenskap genom att krama eller ge varandra en klapp på axeln som en gest för 

godkännande. Julfester är en traditionell ritual som organisationer använder sig av 

och när anställda äter eller dricker symboliserar det en gemenskap. Utbyte av gåvor 

är också en integrerande ritual som Trice och Beyer (1984) benämner i sin studie. 

Genom att organisationer använder den här integrationsritualen kan det motverka 

eventuella konflikter. Organisationer ser det här som en viktig ritual eftersom den 

bygger på att anställda stärker sin gemenskap. Under festligheterna ger det utrymme 

för anställda att uttrycka sina känslor som kan vara otillåtna under arbetstid (Trice & 

Beyer 1984). 

 

Ur de ovanstående två valda ritualerna som vi avgränsat oss till har det framgått att 

anställdas mående på arbetsplatsen påverkas på flera olika sätt. I den här studien har 

vi avgränsat oss till att utgå från fem olika mående som anställda påverkas av, och 

som har vuxit fram ur förbättring- och integrationsritualerna. Trivsel, uppskattning, 

gemenskap, motivation och missnöje är de fem olika kategorier inom mående som vi 

ansåg utmärkte sig tydligast och därmed avgränsar vår studie.  
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2. Metod 
I det här kapitlet ges en beskrivning på hur tillvägagångssättet för studien har gått till. 

Inledningsvis beskrivs valet av ansats som format studien, sedan processen, strategier och de 

ytterligare val vi har gjort. Vid varje val förs en diskussion om varför vi gjort det valet och 

varför det är relevant för vår studie.  

2.1 Val av ansats  
Vid insamling av teori och empiri till studien valdes deduktiv ansats som 

utgångspunkt. Valet baserades på att vi ville få en överblick över tidigare forskning 

kring fenomenet ritual. Genom att få en mer djupgående förståelse av ritualer 

skapade vi en ökad stabilitet för studien. En deduktiv studie utgår från teorin för att 

sedan se om det stämmer överens med verkligheten (Trost 2010). Ansatsen utgår från 

logik, vilket handlar om att utifrån teorier och bestämda lagar skapas en slutsats till 

den individuella studien (Svensson 2015). Argumentet till valet av deduktiv ansats 

stärks av Jacobsen (2002), som menar att det är det bästa sättet att utföra en studie 

på. Genom att välja den deduktiva ansatsen skapades en tydlig uppfattning om ämnet 

och därmed en säkerhet till att samla in empiri när vi hade kunskapen med oss ut på 

fältet.  

 

Efter insamlingen av teori och ny kunskap om ritualer bröts materialet ner till olika 

kategorier som blev grunden för uppsatsen. Vi analyserade fram fem kategorier som 

uppmärksammade ritualernas påverkan som ytterligare stärker valet av en deduktiv 

ansats. Kritik som finns mot den deduktiva ansatsen är att den kan leda till att 

forskarna letar efter den information de vill ha och som de anser är användbart. Det 

kan i sin tur leda till att det finns en risk att missa väsentlig information eftersom det 

kan bli en begränsning att utgå ifrån teori (Jacobsen 2002). Den kritiken tog vi till 

oss och hade i åtanke vid alla intervjuer genom att vara öppensinnade. Vid valet av 

den deduktiva ansatsen valdes den induktiva ansatsen bort. De två ansatserna brukar 

ses som motsatser till varandra, då den induktiva ansatsen beskrivs med att forskarna 

utgår från insamlad empiri för att sedan koppla det med teori (Bryman & Bell 2011).  
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2.2 Metodval  
I vår studie valde vi att utgå från forskaren Rodney Åsbergs (2001) åsikter om 

metodval. Kvantitativ och kvalitativ metod finns inte innan datan tagits fram och 

ingen metod är viktigare än den andra. De egenskaper som finns hos det fenomen 

som studeras kan vara av kvantitativ eller kvalitativ typ, och datan som framkommer 

är numerisk eller inte. Däremot är sättet som datan tas fram på aldrig kvantitativt 

eller kvalitativt (Åsberg 2001).  

Valet att utgå från Åsbergs (2001) åsikter angående metodval grundade sig i att vi 

inte ville ta ställning om kvantitativt eller kvalitativt. Vi ansåg att det inte skulle 

bidra med något till studien, istället ansåg vi att studien skulle begränsas av att vara 

antingen kvalitativ eller kvantitativ. Valet att inte välja metod stärks även av 

Jacobsen (2002) som säger att kvantitativ och kvalitativ metod kan skapa en 

vilseledning hos forskarna och därför ville vi undvika det. De kvantitativa och 

kvalitativa metoderna har utsatts för hård kritik av tidigare forskare. Kritiska frågor 

som ställts är om det finns skillnad mellan dem eller om forskare bör utgå från 

metoderna (Jacobsen 2002). Utifrån den kritiken och tidigare argument ansåg vi att 

det inte var relevant för vår studie. För att förtydliga vad som valdes bort i studien 

fokuserar den kvantitativa metoden på meningar och ord om respondenternas åsikter 

medan den kvalitativa metoden lägger fokus på siffror (Bryman & Bell 2011). Precis 

som Åsberg (2001) säger behövs både siffror och ord för att kunna förstå världen, 

vilket vi ser som ännu ett argument till vårt val. Det hade inte varit någon avgörande 

skillnad om vi fått fram siffror eller ord i vårt resultat. Vi valde istället att samla in 

teori och empiri för att sedan analysera och få fram om datan var numerisk eller icke 

numerisk. 

2.3 Urval för vår studie 
För att samla in empiri till en studie måste det ske någon form av undersökning och 

forskaren måste välja ett urval som undersökningen ska utföras på (Jacobsen 2002). 

Det finns en mängd olika urvalstekniker som går att använda sig av vid en 

undersökning och de val som vi gjort presenteras nedan.  

Val av respondenter och organisationer 

Studien utgår från att se om ritualer på arbetsplatsen påverkar anställda, därför 

behövde vi komma i kontakt med de som jobbar i organisationer. På grund av 
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tidsmässiga och geografiska skäl gjorde vi ett val att intervjua anställda som befann 

sig i vårt nätverk och som jobbar i Kalmar län. Vi använde oss av ett urval som 

kallas för bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval sker när personerna som 

undersökningen görs på befinner sig inom en radie som är tillgänglig för forskaren 

(Bryman & Bell 2011). Vid val av bekvämlighetsurval är det viktigt att vara försiktig 

då det finns svagheter i användningen. Det är svårt att dra en generell slutsats om 

studien utförts på en liten del av populationen och inte på en hel population 

(Jacobsen 2002). Vår studie utgör en liten del av populationen av organisationer i 

Kalmar län och det framgår en mer specifik än generell påverkan av ritualer på de 

anställda. Bryman och Bell (2011) stärker vårt val då de anser att bekvämlighetsurval 

är vanligt hos företagsekonomiska forskare. 

Respondenterna som deltog i vår studie var tvungna att ha kollegor, då de ritualer 

som vi studerade utgick från att integrera med varandra. Vi valde att utgå från 

anställda i organisationen då tidigare teorier gjort det, vilket ger en koppling till 

teorin. Tidigare studier påvisar att det finns ritualer på alla arbetsplatser (Erhardt et.al 

2016). Vi gjorde därför inte något urval gällande vilken typ av organisation, utan vi 

frågade anställda på olika typer av organisationer. De respondenter som vi valde var 

medvetna att vi ville besöka deras arbetsplats när intervjun utfördes. Få möjlighet att 

besöka organisationer är inte problemfritt vilket stöds av Bryman (2008) som säger 

att få tillträde till fältet är den mest betydelsefulla, men också den komplicerade och 

svåraste delen i studien. Vi anser att den accessen vi fick till organisationerna vägde 

tyngre än att relationen till respondenterna i vårt nätverk kunde påverka studien 

negativt. Accessen blev den avgörande faktorn till beslutet att utföra studien från ett 

bekvämlighetsurval. Vid insamling tillkommer ofta resurser för att kunna besöka 

respondenterna, både i form av tid och pengar. Genom att välja personer som alla 

befinner sig i ett geografiskt nära område kan kostnaderna minska (Dahmström 

2015), vilket stödjer vårt val av respondenter. I vår studie använde vi oss av ett urval 

av 30 stycken respondenter. Vi ansåg att det var ett rimligt antal respondenter utifrån 

de resurs- och tidsbegränsningar vi hade. Efter att vi intervjuat 30 respondenter ansåg 

vi att empirin var informationsrik och omfattande nog för vår studie.  

2.4 Intervjuer som insamlingsmetod 
Beroende på vilken typ av intervju forskare väljer att använda sig av kommer de få 

fram olika typer av information (Lantz 2013). Vi valde att använda oss av personliga 
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besöksintervjuer vid insamling av empirin. Det innebar att vi åkte till majoriteten av 

respondenternas arbetsplatser och ställde frågorna. Nio stycken av de 30 

respondenter som intervjuades hade ingen möjlighet att ta emot oss på deras 

arbetsplats. I de nio fallen valde vi att ändå besöka dem på annan plats än deras 

arbetsplats. Anledningen till att de inte kunde ta emot oss på sin arbetsplats var dels 

för accessen, det vill säga säkerhetsskäl, och dels för att respondenten inte hade tid 

för intervju på arbetstid. Vid de nio fallen mötte vi respondenterna och genomförde 

intervjun på ett exakt lika sätt som de resterande intervjuerna. En anledning till att vi 

valde att använda oss av personliga intervjuer var för att få komma in bakom 

fasaden. Vid intervjuer som sker ansikte mot ansikte kan följdfrågor ställas och 

beroende på frågorna finns det stor chans att komma in på djupet hos personen som 

intervjuas (Kylén 2004). De personliga intervjuerna är de bästa vid val av 

insamlingsmetod då de innefattar ett möte som ger mer förståelse för vad den 

intervjuade tänker (Kylén 2004). En risk vid besöksintervjuer är att intervjuarna 

påverkar personen som ska svara genom sättet att framföra frågorna och beteendet 

vid intervjutillfället (Jacobsen 2002). Därför fann vi det viktigt att vara neutrala i vårt 

sätt att agera när vi ställde frågorna.  

Vi valde att intervjua en anställd från varje organisation vi hade access till istället för 

att välja en organisation och intervjua flera anställda. Genom att olika organisationer 

valdes och endast en anställd i organisationen svarade ansåg vi att resultatet blev mer 

varierande och informationsrikt. Om vi istället hade valt en organisation men 

intervjuat flera anställda hade det med största sannolikhet haft samma ritualer och 

möjligen även liknande tankar. Eftersom vi inte har tid att intervjua alla som jobbar 

inom vår population blir vårt urval en miniatyr av populationen. Vi anser att urvalet 

är representativt för Kalmar län och den omfattning vi valt att undersöka. Om 

forskarna gör urvalet på rätt sätt är resultatet representativt för population som 

undersöks (Patel & Davidson 2011).  

I vår undersökning fick vi inte några bortfall eftersom alla de respondenter som vi 

tog kontakt med valde att delta i vår intervju. Bortfall sker när någon eller några 

respondenter väljer att inte delta i en undersökning (Bryman & Bell 2011). Att vi inte 

fick några bortfall tror vi kan bero på att vi var tydliga med vad intervjun skulle 

innebära och att vi använde oss av ett bekvämlighetsurval då vi frågade personer i 

vårt nätverk.  
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Intervjuns utseende  

Vid besöken använde vi oss av en strukturerad intervju då vi redan innan visste att 

det fanns ritualer på arbetsplatser. En strukturerad intervju innebär att forskaren har 

vetskap om fenomenet sedan innan. Frågorna ställs då så att den som blir intervjuad 

berättar om sina åsikter av det befintliga fenomenet (Lantz 2013). Frågorna utgick 

från fenomenet ritualer och på vilket sätt anställda påverkas av dem. Vi utformade en 

intervju med korta frågor för att det inte skulle bli långdraget eftersom 

respondenterna valde att avsätta tid till oss från sin arbetstid. Enligt Kylén (2004) 

tenderar strukturerade intervjuer att vara kortare än de intervjuer som är 

ostrukturerade. 

Vår studie utgår från en deduktiv ansats, därav använde vi oss av en intervju som 

innehöll slutna frågor liknande en enkät. För att fånga intervjupersonens intresse men 

också för att förklara vad intervjun handlade om valde vi att börja intervjun med en 

kort inledning, förklara ordet ritual och att vi skulle spela in intervjun. Det gavs även 

en kort beskrivning om hur intervjun var strukturerad med fem olika kategorierna, 

trivsel, uppskattning, gemenskap, motivation och missnöje så att det skulle bli 

enklare att svara på frågorna. Presentationen samt att informera om utformning är en 

viktig del av intervjun (Kylén 2004).  

Intervjun bestod av tolv frågor som var strategiskt utvalda från kategorierna i studien. 

Frågorna var slutna med ja eller nej svar, men det fanns även möjlighet för 

respondenterna att fördjupa och tydliggöra svaret. Tre av frågorna hade en skala där 

respondenterna fick välja mellan fem olika alternativ från mycket viktigt till oviktigt. 

Vid en deduktiv ansats är det essentiellt att frågorna är starkt kopplade med den teori 

som samlats in då de bygger på grundantaganden (Jacobsen 2002). För att uppnå en 

bra grund till att intervjua och veta att frågorna var väl formulerade gjorde vi sex 

provintervjuer. Genom provintervjuerna fick vi fram vilka brister som fanns i 

intervjun och vad som kunde förbättras till de riktiga intervjuerna på fältet. 

Provintervjuer är ett sätt att ta reda på om frågorna fungerar och är genomförbara 

(Jacobsen 2002).  
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2.5 Hur data togs fram 
Vid genomförandet av besöksintervjuerna spelade vi in intervjuerna med 

respondenternas tillåtelse. Valet att spela in intervjuerna var relativt självklart då det 

skulle bli svårt att både ställa frågor, lyssna, anteckna och ge ett positivt intryck 

samtidigt. Om intervjun spelas in blir materialet ordagrant och de som intervjuar kan 

lägga mer fokus på respondenten. Intervjun blir även mer verklig som ett samtal 

(Jacobsen 2002) vilket stärker vårt val ytterligare. Sammanlagt genomfördes 30 

stycken intervjuer vilket skedde inom loppet av två veckor. När alla intervjuerna 

hade genomförts transkriberades dem genom att skrivas ner ordagrant och 

sammanställdes i diagram för att tydliggöra resultatet. Vi kunde då konstatra att vår 

insmalade data både var numrerisk och icke numrerisk. Därefter analyserades den 

insamlade datan och kopplades samman med tidigare teorier.  

Empirin som vi samlade in genom våra intervjuer benämns primärdata. Primärdata 

kallas den information som en forskare samlar in vid första tillfället (Jacobsen 2002) 

och som är ett måste för att insamlingen ska kunna utföras (Dahmström 2015). För 

att kunna koppla den insamlade empirin behövs teori. Den teori vi funnit kallas för 

sekundärdata som betyder att det redan är ett känt och insamlat material sedan 

tidigare av forskare (Jacobsen 2002). Genom att använda sig av både primär och 

sekundärdata förstärker och kontrollerar de varandra så att resultatet blir mer 

trovärdigt (Jacobsen 2002).  

2.6 Studiens kvalité 
För att skapa reliabilitet i vår studie använde vi oss utav provintervjuer för att få fram 

en bra intervju. Det var viktigt för oss att frågorna var korrekta för att få en bra grund 

till studien. Intervjuer är överlag en insamlingsmetod som har hög svarsfrekvens 

(Kylén 2004) vilket också stärker kvalitén på studien. Vid intervjutillfällena var vi 

tydliga i framställandet av syftet för att öka respondenternas intresse. De tillfrågade 

respondenterna var utvalda då vi var intresserade av just deras kunskap och 

erfarenheter. Vi anser att valet av respondenter var de rätta för vår studie och gjorde 

att den blev trovärdig. Vi hade även ett personligt samtal med alla respondenter 

vilket också bidrog till studiens kvalité. Reliabilitet handlar om hur trovärdig 

informationen som samlas in är och om det går att lita på det som studien påstår 

(Kylén 2004). Genom att vi besökt de platser som ritualerna utspelar sig på anser vi 

att det stärker studiens kvalité. Reliabilitet handlar om att studien ska vara gjord på 
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ett tillförlitligt sätt som gör att den skapar förtroende för läsarna (Kylén 2004). Om 

studien genomförs ytterligare en gång ska resultatet bli densamma och det tyder då 

på att studien är pålitlig (Bryman & Bell 2011). Vi valde även att spela in 

intervjuerna och anledningen var att vi kunde lyssna och tolka informationen noga 

samt undvika misstolkningar.  

Då vi har någon form av relation till respondenterna, även om den inte är nära, kan 

det finnas en risk att undersökningen kan anses mindre tillförlitlig. När vi utförde 

intervjuerna lade vi ett stort fokus på att vara professionella samt neutrala, och inte 

låta relationen påverka varken frågorna eller de svar som vi samlade in. Reliabilitet 

på en undersökning stärks om det finns fler frågor med en möjlighet till utveckling 

av svaren (Kylén 2004) vilket vi anser att vår intervju innehåller.  

2.7 Forskningsetik  
Forskningsetik handlar om normer som styr vårt beteende i moraliska val och även i 

de relationer vi har. Etik inom forskning har som mål att ingen person ska ta illa upp 

på grund av forskningen och dess konsekvenser. Det är ett mål som i de flesta fall 

uppnås även om etik behövs mer eller mindre beroende på forskning (Cooper & 

Schindler 2011). Det är viktigt att respondenten själv ska kunna välja om hon eller 

han vill svara på frågorna (Jacobsen 2002), därför var vår intervju frivillig för 

respondenterna. Det är väsentligt att informera om allt som intervjun behandlar som 

kan påverka respondenternas deltagande. Respondenterna hade möjlighet att avbryta 

intervjun när som helst, vilket är en betydelsefull punkt inom forskningsetik 

(Dahmström 2015). Vi anser att vår intervju behandlar ett känsligt ämne, då vi frågar 

om deras personliga påverkan och deras mående på jobbet. Tidigare studier visar att 

det kan finnas missnöje genom ritualer (Rippin 2011), vilket vi anser kan vara 

känsligt för respondenterna att prata om.   

 

Utifrån tillvägagångssättet som studien baseras på och genom insamling av teorier 

har vi fått fram fem kategorier. De olika kategorierna är trivsel, uppskattning, 

gemenskap, motivation och missnöje och kommer presenteras vidare i de fem 

nästkommande kapitel.  
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3. Trivsel 
Att må bra på jobbet är en viktig faktor som träder fram i samband med integrationsritualer. 

I det här kapitlet ges en beskrivning av integrationsritualer som skapar trivsel på 

arbetsplatsen. Först ges en beskrivnings utifrån ett teoretiskt perspektiv som sedan bryts av 

med en figur som utmärker insamlat material. Efter figuren vävs teorin och empirin samman 

och utgör första kategorins resultat. Avslutningsvis ges en summering av vad som framgått i 

samband med anställda inom organisationer. 

3.1 Ritualer bidrar till trivsel 
Ritualer bidrar till trivsel på arbetet och organisationer kan använda sig av olika 

ritualer för att till exempel synliggöra sina anställda (Jakobsson 2013). Trivsel på 

arbetsplatsen definieras bland annat som en integrerad uppsättning av psykologiska, 

fysiologiska och miljömässiga villkor. De ska tillsammans uppmuntra anställda att 

känna sig nöjda på arbetsplatsen och i arbetsmiljön. Det framgår även att de som 

jobbar i organisationer känner sig mer engagerade i affärsverksamheten och mer 

motiverade att arbeta (Raziqa & Maulabakhsha 2015). För att få en fungerande och 

hälsosam arbetsplats behövs arbetsglädje, lust, trivsel och tillfredsställelse och även 

om de allra flesta människor vet om det och håller med om det så saknas det på 

många arbetsplatser. Arbetsglädje, lust, trivsel och tillfredsställelse handlar även om 

att anställda ska känna att de trivs på sin arbetsplats och att det finns en lycka i 

samband med arbetsuppgifterna (Angelöw 2015). 

 

En del organisationer har olika bestämda avdelningar som har i uppdrag att engagera 

de anställda genom att ha kul på arbetet, det kan till exempel handla om olika ritualer 

så som after-work eller fredagsfika (Plester et.al 2015). Att ha roligt på arbetet har en 

nära relation till engagemang (Plester & Hutchison 2016). Om anställda känner 

trivsel på jobbet ökar det motivationen till att bli engagerade och göra sina 

arbetsuppgifter bra. Det ökar även deras glädje och kamratskap till varandra. 

Organisationer drar nytta av att de som jobbar där upplever en glädje på arbetet då 

det ökar effektiviteten och de utövar ett bättre jobb. En paus i form av en 

uppfriskande rast är ett drivmedel som får anställda att känna glädjen på arbetet 

(Plester & Hutchison 2016). Raster ses som ritualer på arbetsplatser (Stroebaek 

2013). Vad anställda uppmärksammar vara kul på arbetet ser olika ut beroende på 

person till person. Att trivas på arbetet är kopplat till att anställda får uppmärksamhet 
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i form av beröm. Det främjar företagskulturen om de anställda motiveras av glädje på 

arbetet. Det finns strategiskt skapade aktiviteter såsom evenemang, festligheter, 

utbyten av presenter samt mat och dryck som bidrar till glädje på arbetet (Plester & 

Hutchison 2016). Enligt Rippin (2011) och Stroebaek (2013) ses dem som olika 

former av rituella aktiviteter på arbetsplatsen. Då trivsel varit en återkommande 

faktor via ritualer ledde det in oss på frågan: 

Har ni någon ritual här på arbetsplatsen som bidrar till att du trivs på arbetet? 

 

Figur: 1 

Tidigare forskning visar att trivsel har en nära relation till ritualer på arbetsplatsen 

(Plester & Hutchison 2016). I figur ett beskrivs hur anställda upplever trivsel i 

samband med ritualer på arbetsplatsen. Det framgår i undersökningen att 87 procent 

av de 30 respondenterna som deltog svarade ja på att ritualer bidrar till trivsel på 

arbetsplatsen. Resterande 13 procent svarade nej och ansåg att ritualer inte bidrar till 

att de trivs på arbetet. Ett exempel är respondent 30 som svarade att det finns ritualer 

på arbetsplatsen men att personen inte fick delta i dem och kände därför ingen trivsel 

av ritualer. Vi tror att det svaret även kan vara anledningen till de övriga nej svaren 

på frågan. Undersökningen visar att en stark majoritet av respondenterna påverkas av 

ritualer. Jakobsson (2013) påpekar att organisationer använder ritualer för att 

synliggöra sina anställda och det kan vi konstatera att det gör, eftersom majoriteten 

ansåg att det upplever trivsel i samband med att ritualer utspelar sig. Om en 

arbetsplats ska fungera krävs det att anställda ska trivas på sin arbetsplats (Angelöw 
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2015). Vi kan därmed se att ritualer är en viktig faktor till att trivsel finns i 

organisationer och att de anställda känner engagemang av det. 

I undersökningen framgår det att det är olika ritualer som är de bidragande faktorerna 

till att respondenterna upplever trivsel. De olika ritualerna som urskiljer sig tydligast 

var när respondenterna deltog i olika evenemang såsom julbord eller andra 

festligheter. Av de 30 respondenterna svarade majoriteten att de upplever trivsel i 

samband med festligheter. De påpekar även att mat och dryck har nära relation till 

trivsel och det kan vara via luncher eller fikaraster på arbetsplatsen. Utfallet visar att 

25 stycken av de tillfrågade respondenterna anser att det är så. Vi kopplar det till 

Stroebaek (2013) samt Plester och Hutchisons (2016) teorier om att det är fika och 

evenemang som påverkar att anställda känner trivsel på arbetsplatsen och att det 

fungerar som ett drivmedel. Respondent nummer 16 nämnde att de använder sig av 

onsdagsmys istället för fredagsmys. Under den stunden fikar de alltid och gör någon 

form av aktivitet tillsammans som exempelvis frågesport eller korsord. Syftet med 

aktiviteten som sker varje onsdag är att de anställda ska trivas och må bra på arbetet. 

De använder onsdagen då de flesta oftast är borta från arbetsplatsen under fredagar. 

Vi anser därför att genom att ha en onsdag som aktivitetsdag har de flesta möjlighet 

att delta och det skapar en bättre trivsel om alla kan vara med. Vi kan konstatera 

genom vårt utfall att trivsel på arbetsplatsen är väsentligt och är starkt förknippat 

med evenemang och festligheter. Vi tror att resultatet på 87 procent kan bero på att 

nästan alla arbetsplatser har någon form av fikarum eller lunchrum där anställda 

träffas och tar en paus, vilket skapar trivsel och främjar företagskulturen. Vi tror att 

arbetsplatsen blir bättre genom att ha ritualer som påverkar och bidrar till trivsel.   

“När vi säljer brukar vår ledare ge oss en high-five, de är en sådan ritual som 

man måste göra för att man har lyckats sälja. Det är mycket sådana ritualer som 

gör att vi trivs och gör det roligt.” (Respondent 9) 

I vår undersökning nämner en respondent att de använder sig av en ritual som vi 

anser har en intressant koppling till trivsel. Vad människor upplever skapar trivsel på 

en arbetsplats ser olika ut beroende på vem personen är (Plester & Hutchison 2016). 

Respondenten nämnde en gest där de använder sig av high-five när de lyckas på sin 

arbetsplats och att det är en bidragande faktor som stärker trivseln.   
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3.2 Hundra procent arbetsglädje 
Arbetsglädje innebär inte bara glädje till jobbet utan kan hjälpa anställda till goda 

prestationer och bra hälsa. När glädjen till arbetet sjunker blir prestationerna sämre 

och då också hälsan. Arbetsglädje ger dem även energi till att orka driva sig framåt 

på jobbet (Angelöw 2015). Det finns en koppling mellan ritualer och matvanor på 

arbetsplatsen. Matritualer påverkar organisationskulturen genom att det skapar 

engagemang hos de anställda. Att äta god mat, skratta och skämta med andra 

kollegor skapar arbetsglädje (Plester 2015). Forskning visar att glädje skapar 

sammanhållning och delaktighet. Företagen som då erbjuder en trevlig arbetsmiljö 

med mat, skratt och sammanhållning framstår som omhändertagande (Plester 2015). 

Arbetsglädje bidrar till gemenskap och känslan att tillhöra en grupp samtidigt som 

det skapar samhörighet till ledning och kollegor. Arbetsglädje är också något som 

smittar, om en person känner glädje är det inte svårt att sprida det vidare (Plester 

2015). Utifrån de tidigare teorierna om arbetsglädje skapade vi frågan:   

Anser du att ritualer bidrar till trivsel i form av arbetsglädje på din arbetsplats? 

 

Figur: 2 

Tidigare forskning visar på att arbetsglädje är viktigt för att anställda ska trivas på sin 

arbetsplats. Det finns olika ritualer som påverkar arbetsglädjen och för organisationer 

är det en lösning till att få dem att drivas framåt (Angelöw 2015). Vår undersökning 

visar sig stämma överens med tidigare studier. Figur två visar att alla 30 

respondenter som deltog i undersökningen svarade ja och vi kan därmed konstatera 

att 100 procent av respondenterna anser att arbetsglädje utformas genom ritualer. 

Genom den här frågan kan vi säkerställa att det styrker tidigare påståenden från 
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studier att arbetsglädje har en nära koppling till ritualer. Vi tror att vi fick ett utfall på 

hundra procent på grund av att ritualer som bidrar till trivsel ofta är en ritual som 

handlar om att ha kul tillsammans och skapar därför glädje på arbetet. Arbetsglädje 

smittar av sig från person till person och är därför viktigt för företag (Plester 2015). I 

undersökningen fick vi fram (se bilaga A, Diagram 1) att 93 procent av de 30 

respondenterna svarade mycket viktigt på frågan om arbetsglädje. De resterande sju 

procenten svarade relativt viktigt. Vi kan därmed styrka tidigare studier om att 

arbetsglädje är betydelsefullt för anställda så att de ska trivas på sin arbetsplats. Vi 

tror att anledningen till att ingen av respondenterna svarade nej kan bero på att 

arbetsglädje är betydande för anställda. Att trivas och känna glädje är väsentligt då 

arbetet tar upp en stor del av vardagen. Ett citat som stödjer det faktum presenteras 

nedan och visar vilken betydelse ritualer faktiskt har för trivseln.  

“Det är det viktigaste av alltihop, får du till en bra arbetsglädje och en bra grupp 

då kan du lösa vilka problem som helst. Har du inte arbetsglädjen och inte 

motivationen då kvittar vilka kunskaper du har för det löser inte problemen i 

alla fall, så det är ju A och O tycker jag.” (Respondent 3) 

Eftersom alla deltagande respondenter anser att ritualer bidrar till arbetsglädje och att 

det därmed är viktigt för dem, stärks Plesters (2015) påstående om att det är 

betydande för organisationer med arbetsglädje i samband med matritualer. I vår 

undersökning har vi fått fram att fika- och matritualer är vanligt och en bidragande 

faktor till arbetsglädje.  

“Man socialiserar mycket via mat på lunchen och sånt. Vi drar ut med 

kollegorna på lunchen och äter [...]. Vi har även ett eget kök, vilket skapar 

större chans att man äter på arbetet och pratar med kollegor och socialiserar. 

Man kan slappna av.” (Respondent 1)  

I citatet ovan kan vi se en tydlig koppling till teorin som stärker att fika och mat 

skapar arbetsglädje och bidrar till trivsel. Vi kan även stärka det med svaret från 

respondent 23 som anser att fikapauser bidrar till att kollegor lär känna varandra, 

vilket i sin tur medför att det blir trevligt och skapar glädje på arbetsplatsen. Vi anser 

att när anställda får tiden att koppla bort arbetet och socialisera sig med övriga 

kollegor ger det ett tillfälle att integrera och prata om privatliv. I likhet med Plester 
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(2015) om att matritualer skapar arbetsglädje hos anställda, tror vi att de kan lära 

känna varandra på ett enklare sätt samt att det för dem tillsammans. 

3.3 Kul på jobbet  
När de anställda själva får utöva aktiviteter bidrar det till kul på jobbet. Tidigare 

forskning tyder på att kul på jobbet genom ritualer leder till bättre prestation och 

trivsel vilket i sin tur ökar anställdas engagemang till arbetet (Plester et.al 2015). Kul 

är en subjektiv upplevelse och vad som är kul är individuellt från person till person. 

Vad som är kul i samband med ritualer kan formas internt inom organisationen, men 

påverkas även av samhällets förväntningar och kulturella influenser. Beroende på 

vilken typ av organisation finns det olika kopplingar mellan ritualer och vad som är 

kul, exempelvis kan en organisation ha en viss jargong som anställda i en annan 

organisation inte alls förstår (Plester et.al 2015). 

Ordet kul innefattar aktivitet, njutning, nöje och flärd som stärker gruppidentiteten 

och skapar en vi-känsla i organisationen. Kul på arbetsplatsen kan skapas av en 

ledning, men främst skapas det av de som jobbar där som formar och utvecklar roliga 

aktiviteter och humor (Plester 2009). Humor är en del av kulturen och återspeglar sig 

ofta i ritualer och ceremonier. Att ha kul och skratta på jobbet är en form av ritual 

som uppstår när organisationen har utformat en uppsättning grundläggande 

antaganden som styr beteende, uppfattningar, tankar och känslor (Plester 2009). Om 

anställda har kul på sin arbetsplats blir arbetsdagarna mycket enklare att genomföra. 

Tidigare forskning visar att organisationer försöker bygga upp ritualer genom att 

använda sig av roliga aktiviteter som ska bidra med kul på jobbet, exempelvis 

tävlingar inom arbetsgruppen, maskeradfester och sportaktiviteter (Baldry & Hallier 

2010). Teorin om att ritualer har en nära relation till trivsel i form av kul på arbetet 

ledde oss fram till frågan: 
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Anser du att ritualer bidrar till att du har kul på jobbet? 

 

Figur: 3 

Kul i samband med ritualer visar sig vara en del av trivseln och en bidragande faktor 

till att anställda presterar på arbetet. I figur tre ser vi utfallet som blev att 83 procent 

av respondenterna anser att ritualer bidrar till att de har kul på jobbet. Övriga 17 

procent anser att ritualer inte bidrar till att de har kul på jobbet. Kul på jobbet leder 

till att anställa trivs bättre (Pletser et.al 2015). Det kan vi genom vår undersökning 

konstatera stämmer på majoriteten av de respondenter som vi har intervjuat. Vi kan 

också konstatera att anledningen till att anställda har kul på sin arbetsplats skapas 

ofta genom ritualer. Det kan då handla om olika aktiviteter som gör att de upplever 

känslan av kul (Plester 2009). Utifrån det resultat som vi fick fram kan vi utläsa att 

ritualer har en förstärkande faktor till att anställda har kul. Vi anser att kul på jobbet 

påverkar anställda till hur de presterar på sin arbetsplats. Att ha kul på arbetet anser 

vi kopplas till positivitet på jobbet genom skratt och glädje. Ett citat som framgick i 

undersökningen visar på och stärker att ritualer på arbetet bidrar till skratt och att ha 

kul. 

“Fika gör att man får en chans att skratta tillsammans med andra och släppa 

jobbet för en stund, vilket jag tycker är väldigt skönt.” (Respondent 1) 

Respondent 21 svar på frågan var att de använder sig av något som kallas för 

kulkommittén. Det innebär att de har en kommitté med fem anställda som styr över 

vilka ritualer som ska utövas varje månad. Det kan vara allt ifrån ett biobesök, eller 

besöka olika evenemang till att gå på restaurang. Att organisationen har skapat en 
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kommitté för att de anställda ska ha kul anser vi tyder på hur pass viktigt det faktiskt 

är med ritualer som bidrar till skratt och att de har kul. Även respondent 5 sa att de 

har en grupp som bestämmer olika aktiviteter på arbetsplatsen såsom sommarfester 

och frukostaktiviteter, vilket även de har som syfte att de anställda ska ha kul. Det 

kopplar vi till teorin av Plester (2009) som säger att ritualer skapas främst av de 

anställda själva som sedan bidrar till att de övriga kollegorna känner glädje 

sinsemellan. Vi kan även se en koppling till Baldry & Hallier (2010) som menar att 

organisationer använder sig av olika ritualer såsom tävlingar och maskerader. Vi 

anser att den här typen av ritualer stärker organisationens gruppkänsla och påverkar 

anställda på så vis att de har kul på jobbet. Vi tror att det är vanligt att olika 

organisationer bildar olika personalgrupper för att de som jobbar ska ha kul. Dock 

tror vi det kan variera från organisation till organisation, då vissa använder sig av det 

mer och vissa mindre. Vi tror att de 17 procent som svarade nej beror på att de har 

kul på jobbet ändå, utan ritualer. Exempelvis svarade både respondent nummer 13 

och 19 att de har kul på jobbet ändå, då de finner sina arbetsuppgifter roliga i sig och 

behöver inget extra för att ha kul.  

 

3.4 Summering av trivsel 
I det här kapitlet har en genomgång av trivsel givits med inriktning på arbetsglädje 

och kul på jobbet. Vi kan ur vår undersökning urskilja att de tidigare teorierna och 

forskningen stämmer överens med de svar vi samlat in. Nästan alla 30 respondenter 

tycker att trivsel är mycket viktigt och att det framkom i integrationsritualer på 

arbetsplatsen. Alla de tillfrågade i undersökningen anser att integrationsritualer är en 

bidragande faktor till arbetsglädje. De anser även att arbetsglädje är mycket viktigt 

för att trivas på jobbet. Vi kan här konstatera att det är viktigt för anställda att trivas 

på jobbet och att deras trivsel påverkas av ritualer som exempelvis aktiviteter, raster 

och olika evenemang. Det har också framkommit att kul på jobbet sker genom att 

anställda gör olika aktiviteter tillsammans och upplever glädje ihop.  

 

För de som jobbar inom organisationer är det essentiellt med ritualer som påverkar 

dem att trivas och känna glädje. Uppskattning genom ritualer visar sig också påverka 

de anställda att må bra och kommer beskrivas mer i nästa kapitel. 
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4. Uppskattning 
Uppskattning i form av gåvor eller utmärkelser är en förbättringsritual men kan även ses 

som en integrationsritual inom organisationer. I det här kapitlet ges en fördjupning i hur 

anställda känner sig uppskattade av olika förbättringsritualer i arbetet. Avslutningsvis i 

kapitlet ges en summering av vad som framkommit i undersökningen och på vilket sätt 

uppskattning påverkar anställda.  

4.1 Ritualer bidrar till uppskattning  
Ritualer finns på alla nivåer inom en organisation och ses som en social kontakt 

mellan anställda där de kan använda sig av aktiviteter såsom månadens anställd 

(Fagley & Adler 2012). Uppskattning är en nödvändig faktor inom arbetet och leder 

till att de anställda mår bra men också till framgång. Genom att de anställda värderas 

på olika sätt möjliggör det en ökad motivation till att vilja utvecklas. Det ger fördelar 

till organisationen genom att de som arbetar vill hjälpa sina kollegor och kunder mer 

effektivt och gör även ett bättre jobb (Fagley & Adler 2012). Tidigare forskning visar 

på att arbetsplatser som firar sina framgångar anses vara de bästa i Sverige. Att fira 

lyckade framgångar utmärker arbetsplatsen men det ger också en gemenskap mellan 

de anställda (Angelöw 2015). 

 

Vänner på jobbet som ger uppskattning skapar positiva känslor och är en av de 

viktigaste aspekterna till att trivas på sin arbetsplats. Det bidrar till både psykisk och 

fysisk hälsa som även skapar effektivitet i form av att anställda arbetar bättre (Fagley 

& Adler 2012). Olika ritualer används för att skapa uppskattning på arbetet och 

synliggöra de anställda. Det kan till exempel vara att anställda i turordning tar med 

fikabröd till torsdagsfikan. Den som tar med fika får uppskattning genom att de andra 

anställda ger feedback på hur personen arbetar och fungerar i arbetet. De har också 

varje vecka en “Veckans wow” där alla som arbetar inom organisationen ger sina 

kollegor uppskattning. Om det sker något positivt under veckan lyfts det fram av 

kollegorna och motiverar anställda att de lyckats på arbetet (Jakobsson 2013). En 

ritual som vissa företag använder sig av är en daglig metod de kallar “Solrosen”. 

Efter varje arbetspass har den närmaste chefen ett ansvar att tillsammans med de 

anställda diskutera fram olika positiva glädjeämnen som trätt fram under dagen. En 

solros har 31 blad som ska representera antalet dagar under månaden. Istället för att 

diskutera vad som kunde gjorts bättre tar de istället fram positiva händelser och 
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uppmärksammar det i varje solrosblad. Det är en beskrivning av en ritual som 

tydliggör hur viktig uppskattning är bland anställda inom ett företag (Wallén 2015). 

Eftersom vi såg att ritualer i form av uppskattning var en viktig del på arbetsplatsen 

ansåg vi det som en relevant fråga att ställa till respondenterna:  

Har ni någon ritual här på arbetsplatsen som bidrar till att du känner uppskattning? 

 

Figur: 4 

Ritualer bidrar i många fall till att uppskattning ges till anställda inom organisationer. 

I undersökningen som beskrivs i figur fyra framgick det att 57 procent av 

respondenterna ansåg att ritualer bidrar till uppskattning. Det var en stor andel av 

respondenterna som svarade nej på frågan, närmare bestämt 43 procent. Att utfallet 

visar så många som svarade nej tror vi beror på att uppskattning är något 

komplicerat. Utifrån egna erfarenheter är uppskattning den centralaste ritualen på 

arbetsplatsen men det kan vara den svåraste att uppnå och att ge till andra. Det kan 

också vara så att personer kan ha svårt att ta emot uppskattning och det kan då bidra 

till att de inte upplever uppskattning även om de får den. Trots att det var 43 procent 

som svarade nej på frågan var det ändå majoriteten av respondenterna som svarade 

ja, vilket stämmer överens med tidigare teorier. Uppskattning är en grundläggande 

faktor till att anställda ska må bra och till att lyckas bättre på arbetet (Fagley & Adler 

2012).  

 

Vi anser att uppskattning är en viktigt ritual på arbetsplatser då många vill känna att 

de bidrar med något och vill presentera. I dagens samhälle tror vi att människor bryr 

sig mycket om vad andra tycker, vilket vi anser är en anledning till att människor vill 
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ha uppskattning och bli sedda för det dem gör. Vi kopplar det till Fagley och Adler 

(2012) som anser att om anställda har kollegor som ger uppskattning bidrar det till att 

de blir mer effektiva i arbetet. Det finns flera olika typer av ritualer som kan bidra till 

uppskattning och den sociala kontakten mellan anställda kan stärkas genom 

aktiviteter i form av utmärkelser varje månad (Fagley & Adler 2012). Det ser vi även 

i vår undersökning, exempelvis nämnde respondent 9 att de använder sig av 

månadens säljare. Då får den personen som har sålt bäst under månaden ett diplom 

och positiv uppskattning både från kollegor och chef. Flera respondenter nämnde 

också att de har ett möte varje vecka där de går igenom hur arbetet gått under veckan. 

De kan då bli uppmärksammade för något som de har gjort bra eller om det är något 

som behövs förändras. Det kopplar vi till Jakobssons (2013) teori om att det är 

viktigt att alla inom en organisation lyfter fram varandra och kan ge varandra positiv 

feedback under veckorna. Ett citat från respondent 11 visar hur uppskattning kan ges 

varje vecka på organisationer.  

 

“Vi går varje onsdag igenom hur det gick veckan innan på vår avdelning, så då 

får man både se hur man själv presterat och hur vi som grupp presterat.” 

(Respondent 11) 

 

I intervjuerna ställdes även frågan om hur viktigt det var med uppskattning för de 

anställda. Resultatet visar att 70 procent av de 30 respondenterna svarade mycket 

viktigt på frågan (se bilaga A, Diagram 2). 23 procent svarade relativt viktigt och 

endast sju procent svarade att det är mindre viktigt. Resultatet på att 93 procent som 

tycker att det är viktigt anser vi talar för sig självt och stärker tidigare teorier om att 

uppskattning är en av de viktigaste aspekterna till att trivas på arbetet. Som tidigare 

nämnt tror vi att de respondenter som svarade relativt viktigt och mindre viktigt beror 

på att de inte får uppskattning eller att de är dåliga på att ta emot den. Ytterligare en 

anledning tror vi kan bero på hur länge den anställde har jobbat på organisationen. 

En nyanställd tror vi behöver mer uppskattning än en som har jobbat på en 

organisation stora delar av sitt liv, vilket då kan leda till att de påverkas av 

uppskattning på olika sätt. Nedan stärker vi det ytterligare med att visa ett citat av 

vad en respondent ansåg vara viktigt i samband med uppskattning.  
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“Det är verkligen viktigt att man får uppskattning för det man gör. För att när du 

gör någonting får man uppskattning på det och får en boost till att göra nästa 

sak. Får man inte den här boosten då kommer man gå i negativ riktning [...]. 

Därför är det viktigt att man får uppskattning, att man har gjort någonting och 

det kan vara en enkel klapp på axeln.” (Respondent 13) 

 

Vi kan se i citatet att även små saker är viktiga och bidrar till uppskattning. Även 

respondent 4 och 5 svarade att det är mycket viktigt att få uppskattning och att en 

positiv kommentar faktiskt genererar i att den anställde blir glad och jobbar bättre. 

Att de jobbar bättre av att känna uppskattning kopplar vi till Fagley & Adler (2012) 

som påpekar att ritualer som genererar uppskattning skapar ett effektivare arbete. 

Respondenterna anser också att det bidrar till fortsatt utveckling då den anställde får 

höra att den gjort ett bra jobb och är bra på det den gör. Vi tolkar att positiv 

uppskattning påverkar anställda och är därför fördelaktigt att tillämpa genom ritualer.  

 

4.2 Äkta annars kan det va’ 
En stark ritual under julen är att ge bort presenter eller gåvor. Presenter eller 

julklappar förknippas även med belöning eller uppskattning. Enligt den gamla sägnen 

ger jultomten bara julklappar till de snälla barnen och de stygga bestraffas genom att 

bli utan (Rippin 2011). Julfesterna fungerar också som en ritual och är istället en 

form av belöning till de som arbetar inom organisationen. De anställda får då chans 

att vistas i en löst kontrollerad miljö utan hierarkier. Festen har inga strikta riktlinjer 

som måste följas på samma sätt som inom arbetet. Efter julen och den begränsade 

perioden utan kontroll är det dock tillbaka till de vanliga maktrelationerna igen 

(Rippin 2011). Julklappar eller gåvor har ett större socialt värde än ett ekonomiskt 

värde. Gåvor är viktiga ritualer på så sätt att de underhåller sociala och personlig 

relationer genom uppskattning. Det är väsentligt att anställda förstår de sociala 

relationerna som medföljer i utbyte av varor och tjänster. Organisationer vill ofta 

stärka relationen med anställda för att skapa en känsla av uppskattning genom att 

återkommande vid olika tidpunkter på året ge olika gåvor (Lemmergaard & Muhr 

2011). 

 

Julen visar sig vara det tillfället där företag ofta försöker att bryta ner gränsen med 

hjälp av ritualer där de ger gåvor. Under julen använder därför företag ritualer i form 

av att dela ut julklappar eller liknande för att visa uppmärksamhet till sina anställda 
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(Lemmergaard & Muhr 2011). Företag firar gärna jul genom ritualer av festligheter 

eller julklappar och gåvor till de anställda. Julklapparna eller gåvorna representerar 

vilka de är och deras relation, och har ofta stor inverka på grund av sin 

känslomässiga karaktär. Det både stärker och bekräftar en relation, men kan även 

ingiva negativa känslor och därmed försvaga relationen. Enligt Lemmergaard & 

Muhr (2011) bör därför gåvorna signalera att givaren av gåvan lagt ner eftertanke 

och att mottagaren är viktig. Julklappen eller gåvan bör inte ge intryck av arrogans, 

snålhet eller placera mottagaren i en underordnad position. Gåvor som påvisar 

uppmärksamhet kan också vara strategiska för att behålla relationer. Människor gillar 

att uppmärksammas för deras prestationer och genom att ge en julklapp eller gåva 

blir de sedda av kollegor. En gåva skapar uppmärksamhet och visar att deras relation 

är av betydelse (Lemmergaard & Muhr 2011). Att ge bort gåvor till anställda visar 

sig påverka mer än vad som kanske tros och därför valde vi att ställa en fråga för att 

ta reda på hur det var:  

Får ni gåvor, presenter eller liknande som gör att ni känner er uppskattade? 

 

Figur: 5 

Många organisationer använder sig av olika gåvor för att uppmärksamma sina 

anställda (Lemmergaard & Muhr 2011). Vi har i undersökningen försökt ta reda på 

om det fungerar så på organisationer genom att ställda frågan om de får någon form 

av gåva eller present som gör att de känner sig uppskattade. Utfallet i figur fem visar 

att 87 procent av respondenterna svarade att de känner sig uppskattade genom gåvor. 

Resterande 13 procent svarade nej på frågan och anser att de inte blir uppskattade 

genom att få gåvor eller liknande. Att majoriteten av respondenterna anser sig känna 
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uppskattning associerar vi till hur Rippin (2011) kopplar uppskattning till gåvor. Han 

säger att organisationer brukar använda sig av gåvor för att belöna sina anställda 

utifrån de prestationer de gör under året. De gåvor som är vanligast att organisationer 

ger sina anställda är julklappar och 16 stycken av respondenterna känner att de får 

uppskattning genom det. Det framgår även att respondenterna anser att julfester och 

andra evenemang ses som gåvor som påverkar att de känner uppskattning. Vi kan 

därmed konstatera att den typen av gåvor är vanliga då både tidigare teorier och vårt 

utfall tyder på det. Nedan är ett citat från en respondent som anser att julklappar och 

andra former av uppskattning är viktiga.  

 

“Det är ju att man får julklappar vid jul och man får tårta och så där ibland med 

jämna mellanrum för att man gjort ett bra jobb.” (Respondent 28) 

 

Vi kan även se att det har en betydelse genom att det påverkar anställda på så vis att 

de känner uppskattning och en relation till organisationen. Det finns en betydelse när 

organisationer ger gåvor till sina anställda. Om inte gåvan har någon bakomliggande 

tanke kan det istället för uppskattning leda till att den anställda känner missnöje. Det 

är således inte det ekonomiska värdet som bidrar till uppskattning utan mer det 

sociala värdet (Lemmergaard & Muhr 2011). I figur fem kan vi se vårt utfall som 

visar på att 13 procent av respondenterna inte får gåvor som får dem att känna sig 

uppskattade. Det tror vi beror på värdet av gåvan, om inte gåvan som organisationen 

ger har en bakomliggande tanke uppskattas den inte av den anställde på samma vis 

som en gåva som har ett riktat budskap. Vi anser att jul och gåvor har ett starkt 

samband vilket både tidigare teori (Rippin 2011) och vårt utfall stärker att så är fallet. 

Eftersom det var många respondenter som svarade att de fick julklappar som också 

bidrog till uppskattning anser vi att julklappar är en viktigt ritual som organisationer 

kan använda sig av. Lika väl som att julen kan användas till att bestraffa (Rippin 

2011) anser vi att julen är ett perfekt tillfälle att visa uppskattning till sina anställda 

genom en gåva.  

 

  



  
 

29 

4.3 Summering av uppskattning 
Att bli uppskattad som anställd har i vår undersökning visat sig ha stor betydelse i 

organisationer. Det har även framkommit att det är vanligt att organisationer 

använder sig av förbättringsritualer i form av att de delar ut gåvor och presenter till 

sina anställda. I undersökningen fick vi fram delade åsikter om respondenterna 

upplever uppskattning via förbättringsritualer på arbetsplatsen eller inte. Nästan 

hälften av respondenterna svarade nej på frågan om de hade någon ritual på 

arbetsplatsen som bidrog till uppskattning. De gåvor som brukar påverka anställda att 

känna uppmärksamhet är bland annat julklappar eller olika tillställningar så som att 

de får äta julbord. Det finns inte bara positiv påverkan med gåvor och presenter men 

majoriteten av respondenterna ansåg ändå att de bidrog till uppmärksamhet. När 

ledningen uppmärksammar sina anställda med gåvor har vi genom undersökningen 

sett att de ofta sker i något speciellt sammanhang, antingen vid jul, sommar eller 

födelsedagar. Uppmärksamhet via förbättringsritualer är en av de ritualer som 

eventuellt organisationer bör arbeta mer med anser vi eftersom det har en stor 

påverkan på anställda.  

 

Ritualer som framstått i det här kapitlet har inte bara påverkat de anställda genom att 

de känt uppmärksamhet utan även en gemenskap. I nästa kapitel kommer därför 

gemenskap genom ritualer beskrivas mer djupgående.  
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5. Gemenskap 
Att anställda socialiserar med varandra har framgått ur tidigare forskning varit en viktig 

faktor som träder fram med olika integrationsritualer på arbetsplatsen och beskrivs i det här 

kapitlet. Det handlar framförallt om fikaraster och andra pauser förknippat med mat och 

dryck. Även andra festligheter såsom after-work används för att skapa gemenskap. 

Avslutningsvis beskrivs en summering för att tydliggöra kapitlets resultat av hur 

integrationsritualer påverkar de anställdas känsla av gemenskap. 

5.1 Ritualer bidrar till gemenskap 
Ritualer bygger sammanhållning genom att skapa gemenskap och engagemang. För 

företag är ritualer ett användbart verktyg eftersom de genom ritualer ska stärka den 

sociala identifieringen. Företag skapar exempelvis olika ritualer vid sociala händelser 

som väcker engagemang när anställda fyller år eller när någon slutar på jobbet. 

Evenemang, interna tävlingar eller rutiner på rasterna är också några exempel (Smith 

& Stewart 2011). Anledningen till att det sker på arbetsplatserna är för att det ska 

bygga upp en moral som förstärker engagemang och produktivitet (Smith & Stewart 

2011).  

 

Julen är en viktig högtid för organisationskulturen med de ritualer som finns. Det är 

också en period av glädje och njutning som innehåller många ritualer i form av 

julfester och julbord för anställda (Rippin 2011). Ritualerna för de anställda närmare 

varandra och skapar en känsla av gemenskap på arbetsplatsen då de hjälps åt att 

pynta kontoret och klä julgranen. I vissa organisationer måste även de anställda bära 

tomteluva eller någon annan form av “julklädsel” på sig under arbetstid (Rippin 

2011). En ritual som används till jul är “Secret Santa” där de som arbetar på kontoret 

slumpmässigt väljs ut och skall köpa en julklapp till kollegor på andra nivåer (Smith 

& Stewart 2011). Det får gränser mellan olika maktförhållanden att suddas ut och 

bygga en gemenskap eftersom det involverar alla inom organisationen. Ritualer 

skapar även förbättringar kring kommunikationen i en arbetsgrupp. Stämningen och 

att de anställda tillhör en grupp ger värden av engagemang till arbetet. Ritualer som 

bygger på gemenskap är ett bra sätt att använda på arbetsplatsen eftersom det 

effektivt för över olika värden samt övertygelser (Smith & Stewart 2011). 
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Evenemang ses som en aktivitet som bygger på en gemenskap där de anställda ska ha 

kul och lära känna varandra ännu bättre. Det motiverar även dem genom att de får 

träffa sina kollegor utöver arbetstid och skapa sociala band. Alla ser sig själva som 

likartade och befinner sig i samma miljö och delar kamratskap (Rosen 1988). 

Evenemang skapar motivation till anställda så att de känner en relation till 

organisationen. De anställda ser organisationen mer positiv och rolig om det finns 

kamratskap att dela sina arbetsdagar med (Rosen 1988). Att göra evenemang till en 

ritual ses som en framgång för organisationer att använda sig av (Smith & Stewart 

2011). Då vi sett att ritualer bidrar till gemenskap på arbetsplatsen valde vi att ställa 

nedanstående fråga i intervjun för att se om det var så:  

Har ni någon ritual som bidrar till att du upplever en gemenskap på arbetet? 

 

 

Figur: 6 

Ritualer som organisationer använder sig av visar sig bidra till gemenskap på 

arbetsplatsen (Smith & Stewart 2011). Genom undersökningen kunde vi tyda att 

respondenternas svar stämmer överens med tidigare teorier om hur ritualer påverkar 

gemenskapen. I figur sex visas att 97 procent av respondenterna anser att de har en 

ritual som bidrar till att de upplever gemenskap på sin arbetsplats. Resterande tre 

procent svarade att de inte upplevde gemenskap genom ritualer. Vi tror det kan bero 

på att de inte har något kamratskap i organisationen vilket då leder till att de inte 

heller har någon ritual som bidrar till gemenskap. Det skulle också kunna bero på att 

de är ensamvargar, jobbar var för sig och inte påverkas av gemenskap via ritualer.  
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I likhet med Rosen (1988) har vi fått fram att gemenskap på arbetsplatsen skapas via 

ritualer. Han säger även att det skapas en gemenskap genom ritualer då anställda 

utövar aktiviteter tillsammans som leder till kamratskap mellan dem. Ritualer gör 

även att de som arbetar inom organisationen känner en närhet till den. Tidigare 

teorier påstår att anställda upplever att det blir roligare att jobba om de använder sig 

av aktiviteter som skapar gemenskap (Rosen 1988). Några ritualer som visar sig leda 

till gemenskap i vår undersökning var after-works eller andra aktiviteter såsom quiz, 

tipspromenad och glöggmys. För att stärka tidigare teorier om att gemenskap 

påverkar respondenterna via ritualer valde vi att fråga om de ansåg det vara viktigt. 

När respondenterna besvarade frågan upplevde vi en stark känsla av att de tyckte det 

var viktigt för dem vilket stämde bra överens med resultatet. 73 procent svarade att 

de tyckte det var mycket viktigt med gemenskap på arbetsplatsen och de återstående 

27 procenten svarade att det var relativt viktigt med gemenskap (se bilaga A, 

Diagram 3). I undersökningen svarade respondent 1 att finns det ingen gemenskap är 

det tråkigt att gå till jobbet, vilket vi anser tyder på att gemenskap är viktigt. Vi kan 

även se i citatet nedan att olika aktiviteter bidrar till gemenskap.  

 

“Vi käkar pizza, vi har lite musikquiz och lite sådana grejer ihop som gör att 

man får en gemenskap, man lär känna varandra.” (Respondent 9) 

 

Vi tror det finns en mängd olika aktiviteter som organisationer kan använda sig av 

för att skapa gemenskap. I undersökningen fick vi fram att flera respondenter 

utövade olika sportaktiviteter ihop med kollegorna. De kan exempelvis vara att de 

springer olika lopp varje år eller att de bildar lag och utövar en sport tillsammans en 

dag i veckan. Det skapar enligt respondenterna en stark gemenskap och en närmare 

relation till varandra som i likhet kan kopplas med Rippin (2011) som också påpekar 

att utöva aktiviteter med kollegorna skapar en närmare gemenskap sinsemellan. 

Tidigare teorier säger att det är bra att organisationer använder sig av aktiviteter 

eftersom det blir ett mer effektivt arbete om anställda tillhör en grupp (Smith & 

Stewart 2011).  

 

“Vi har aktivitetsgruppen som arrangerar olika aktiviteter, nu i januari ska vi ha 

en innebandyturnering, då är det ofta lagvis från avdelningarna som man möter 

varandra.” (Respondent 20)  
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I citatet ovan kan vi se att en aktivitet i form av en idrottsturnering får organisationen 

engagerad. Vi kan i vår undersökning som nämnt tidigare se en tydlig koppling 

mellan olika aktiviteter och gemenskap. Flera av respondenterna nämner att de 

springer ihop, exempelvis respondent 7 där de har en årlig ritual att springa Drottning 

Margaretaloppet och respondent 12 som har ett springgäng på jobbet som träffas och 

springer tillsammans. Evenemang bygger på gemenskap och att organisationer anses 

vara bättre och roligare om de anordnar evenemang, men det kan också ses som en 

framgång för organisationen (Rosen 1988). Likt vad Rosen (1988) säger kan vi se att 

evenemang eller aktiviteter oavsett vad de innebär är viktiga för organisationer och 

påverkar anställda positivt.  

 

5.2 Fikar mest jobbar bäst 
Att ha en gemensam fikapaus eller lunchpaus där anställda kopplar bort jobbet för en 

stund skapar en gemenskap som är nödvändig (Åslund 2016). Enligt Trice och Beyer 

(1984) socialiserar anställda genom olika ritualer och det kan exempelvis vara fika 

och lunchpauser. Idag finns det många anställda som jobbar individuellt, och det är 

då extra viktigt att få ett gemensamt tillfälle tillsammans med övriga kollegorna. Det 

ges ett tillfälle för dem att utbyta nödvändig information angående jobbet men också 

privata saker (Åslund 2016). Raster och pauser är en betydelsefull tidpunkt i 

arbetarnas dagliga rutiner. Stunden tillsammans med andra kollegor ger en chans att 

ventilera sina känslor och socialisera med varandra. Forskning har visat att raster 

som sker på morgonen har positiva effekter på anställda som leder till att de presterar 

bättre under arbetsdagen (Lee 2001). 

Alla personer har olika behov som de vill få uppfyllda på jobbet och det kan 

exempelvis vara gemenskap. De personer som har ett behov av gemenskap har som 

mål att bli accepterade av kollegorna och att vara omtyckta. Anställda vill gärna ha 

en nära och varm relation med sina kollegor och att jobba i team med sina kollegor är 

något som uppskattas (Hedegaard Hein 2012). Behovet av gemenskap gör att 

anställda kan vara känsliga mot feedback och kommentarer från chefer eller kollegor 

då de söker bekräftelse och undviker konflikter. Gemenskap är en viktig 

prestationsfaktor inom arbetsmiljöer. Om det finns andra prestationsfaktorer som inte 

fungerar eller motiverar på arbetet har gemenskap funktionen att väga upp och 

istället påverka individen positivt (Hedegaard Hein 2012). En del företag använder 
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sig av en daglig ritual som ger de anställda en gemenskap men också ett tillfälle att 

koppla av ifrån arbetsuppgifterna. Varje arbetsdag har de en lunchritual där de 

lyssnar på dagens dikt i P1 vilket gör att de anställda känner välmående och trivs på 

sin arbetsplats (Ferhatovic 2016).  

Kaffepauser är en viktig faktor för ett socialt och personligt välmående på jobbet. 

Det är också en vanlig ritual att göra på jobbet och det förenar kollegor på 

arbetsplatsen. Kaffepauser och raster kan med andra ord kallas för den sociala 

drogen. Kaffe har sedan lång tid tillbaka druckits på arbetsplatser och dricks ofta när 

de anställda känner att de behöver ta en paus från sitt jobb för att umgås med 

kollegorna (Stroebaek 2013). Det vanliga uttrycket ”Låt oss ta en kopp kaffe” har nu 

istället fått betydelsen att låt oss ha en konversation. Kaffepauser på arbetsplatser 

skapar gemenskap och är en social aktivitet som tillåter konversationer mellan 

kollegor som inte är jobbrelaterade (Stroebaek 2013). Det framgår att kaffepauser 

kan leda till att sociala grupper bildas som i sin tur leder till ökad produktivitet i 

organisationer. Kaffepauser har underliggande faktorer som kan påverka 

organisationer och dess anställda och har även en positiv effekt på dem båda. I 

tidigare studier framgår det att kaffepauser får anställda att koppla av i sällskap med 

sina kollegor. Det ger också utrymme till att tala ut om känslor, både lycka och 

frustrationer vilket är betydelsefullt för att kunna utföra ett bra jobb (Stroebaek 

2013). 

 

Alla människor måste äta och dricka för att överleva vilket är en grundläggande 

faktor. Faktum är att mat även går att sätta i andra samband som exempelvis mat och 

sociala sammanhang (Plester 2015). Människor äter mat och gör det till en del av sig 

själva och därför anses organisationskulturens mat och dryck ha stor betydelse för att 

ta till sig och reflektera över organisationskulturen. Organisatoriska matupplevelser 

inträffar på många olika ställen men är vanligast i lunchrum, cafeterior, under 

seminarier, vid skrivbordet eller vid företagsfester. Mat förknippas med olika 

evenemang såsom ceremonier, festivaler, traditioner och årstider (Plester 2015). 

 

Att äta mat tillsammans med andra ger en känsla av delaktighet och bekräftar ens 

plats i gruppen. Sociala aktiviteter, tidigare och nuvarande erfarenheter samt 

reaktioner kombineras för att väcka känslomässiga reaktioner om mat som uttrycks i 
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form av glädje och välbefinnande. Mat fungerar som en slags ritual av gemenskap i 

organisationen och engagerar på så sätt de anställda (Plester 2015). Eftersom en 

ritual som organisationer använder är fika och lunchraster och som påverkat anställda 

att känna gemenskap, valde vi att ställa frågan: 

Anser du att pauser och raster bidrar till gemenskap på din arbetsplats? 

 

Figur: 7 

En ritual som de flesta organisationer använder sig av är fikapauser och raster. 

Genom raster och pauser socialiserar anställda och det skapar gemenskap mellan 

kollegor (Trice & Beyer 1984). I vår undersökning som presenteras i figur sju visar 

utfallet att 87 procent anser att raster och pauser bidrar till gemenskap på 

arbetsplatsen. De som svarade nej på frågan utgjordes av 13 procent. Vi anser att den 

siffran som svarade nej är låg och att raster samt pauser därför har en stark påverkan 

till att anställda känner gemenskap. De som svarade nej tror vi har ett samband med 

att de kanske inte har tid att ta raster eller att de inte har möjlighet att ta rast samtidigt 

som någon annan kollega. De sitter därmed ensamma vid rasterna och kan inte 

påverkas av gemenskapen. Tre av respondenterna nämnde att de åt lunch och hade 

pauser i omgångar på grund av arbetssituationen och vi tolkar det som en faktor till 

att utfallet blev som det blev.  

Det framgick genom undersökningen att raster och pauser var en viktig del av arbetet 

då de fick tillfälle att prata om både jobb men även privata saker. Flera av 

respondenterna berättade att det var ett bra tillfälle till att lära känna varandra mer 
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och få uttrycka sina känslor till någon annan. Det kopplar vi ihop med Åslunds 

(2016) och Stroebaeks (2013) teorier om att kaffepauser är en viktig faktor till socialt 

och personligt välmående på jobbet. Citatet nedan är ett exempel på hur ritualer 

såsom kafferaster och pauser bidrar och påverkar gemenskapen på arbetsplatsen 

enligt vår undersökning. 

“Ja alltså det är bara att ta fikahörnan, där vi äter frukost ihop, de flesta har med 

sig matlåda så vi äter lunch ihop. Vi har våra fikapauser ihop och det är både 

där som det är mest roligt och löser flest problem faktiskt [...]. Fikahörnan är ju 

ett av de viktigaste ställena på företaget [...]. Vi har lätt att hitta och lösa 

problem eftersom att alla kunskaper sitter vid samma bord och fikar. Företag 

går bättre om de har fikapauser.“ (Respondent 3) 

 

I citatet ovan kan vi läsa hur respondent 3 berättar att fikahörnan är en av de 

viktigaste platserna på ett företag. Det tycker vi tyder på hur viktigt det är med 

pauser och raster för att uppnå en bra gemenskap. Det är en viktig ritual på 

arbetsplatsen och kopplat till Stroebaek (2013) ses det som ett måste eller en drog då 

de får sitta ner och prata med sina kollegor. Respondent 7 svarar att de vid varje rast 

samlas och dricker kaffe och socialiserar tillsammans. Vi anser att pauser och raster 

har en positiv påverkan på anställda och bidrar till att gemenskapen ökar på 

arbetsplatserna. Vi tror att något så enkelt som en kafferast kan bidra till en bättre 

arbetsplats och en mer effektivare organisation. 

5.3 Summering av gemenskap 
Integrationsritualer som bidrar med gemenskap på arbetsplatsen är något som nästan 

samtliga respondenter upplevde fanns. Respondenterna anser även att det är mycket 

viktigt med gemenskap på arbetsplatsen och att gemenskapen blir bättre genom olika 

rituella aktiviteter. De tyckter även att det är viktigt att hitta på aktiviteter 

tillsammans med kollegorna då det ger tillfälle att lära känna varandra mer. Det 

skapar även en gemenskap och en gruppkänsla som är bra för att jobbet ska fungera. 

En integrationsritual som starkt framgår i vår undersökning och som visar sig 

påverka anställda på arbetsplatsen var raster och pauser. Studien visar att ta en paus, 

sitta ner med sina kollegor och prata om annat än jobbet var en bidragande faktor till 

att anställda kände gemenskap på arbetsplatsen. Vi anser att en så liten ritual som att 

sitta och ta en kopp kaffe tillsammans och socialisera kan bidra med mer än vad som 
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tros och det stärker även vår undersökning. Nästan alla respondenter svarade att 

fikapauser och raster bidrog till gemenskap och var viktiga för organisationen. 

Det har framkommit att ritualer som bidrar till gemenskap är betydelsefulla men att 

de också ökar deras motivation till att göra ett bättre jobb. I nästa kapitel beskrivs hur 

anställda presterar bättre av att delta i ritualer. 
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6. Motivation  
I det här kapitlet behandlas motivation och hur motivationen påverkar anställda att prestera 

på arbetet. Motivation som konsekvens kan uppstå både genom förbättrings- och 

integrationsritualer då det framkommer utifrån välmående. Det tas även upp på vilket sätt 

anställdas motivation påverkas av trivsel, uppskattning och gemenskap inom organisationen. 

I slutet av kapitlet ges även en summering av resultatet. 

6.1 Ritualer bidrar till motivation  
Motivation är grundläggande för mänskliga prestationer (Cerasoli, Nicklin & Ford 

2014). Människor använder sig av drivkrafter för att nå mål. Det är viktigt för 

organisationer att förstå vad som motiverar anställda för att uppnå de organisatoriska 

målen (Guillén, Ferrero & Hoffman 2015). Drivkrafter i form av motivation 

framkallar en reaktion eller ett beteende hos en individ och leder till att han eller hon 

införskaffar sig en anledning som sen leder till en handling (Sjögren 2010). 

Motivationen kommer ifrån individens behov och vilja (Björklund 2001). Det är 

viktigt att uppmuntra och motivera sina anställda, samt ge dem utrymme till att 

utvecklas. Genom att göra det kan organisationen få mer motiverade anställda som 

jobbar hårt för att uppnå organisationens mål, syfte och vision (van Hooff & van 

Hooft 2016). Både Rippin (2011) och Angelöw (2015) anser att det finns olika 

välmående som anställda motiveras av såsom trivsel, uppskattning och gemenskap på 

arbetsplatsen.  
 

Enligt Vallerand (2016) kan motivation delas in i inre och yttre motivation. Inre 

motivation handlar om att utföra någonting för sig själv för att uppleva glädje eller 

tillfredsställelse. Yttre motivation däremot handlar om att ta emot saker som 

belöning eller att undvika straff. Både de inre och yttre faktorerna är med och 

påverkar en individs motivation. Inre motivation är mer självbestämmande och har 

de mest positiva konsekvenserna, medan yttre motivation är mer integrerad, 

identifierad och har inte lika stort utrymme för självbestämmande (Vallerand 2012). 

Enligt Heathfield (2016) kan återkommande yttre ritualer som exempelvis julfester 

och sommarfester öka anställdas motivation och arbetsglädje. Presenter och gåvor är 

en yttre form av ritual som bidrar till anställdas motivation då de känner uppskattning 

(Rippin 2011). Inre ritualer handlar däremot om att det är upp till de anställda själva 

att välja vilken inställning de har till jobbet. Beroende på vilken attityd de väljer att 
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gå till jobbet med skapas en inre motivation och utifrån det en drivkraft till arbetet 

(Hedegaard Hein 2012). Det är även essentiellt att de som arbetar känner en 

gemenskap och att de trivs på arbetet för att de ska känna sig motiverade (Lindkvist 

& Råberg u.å).  

När det kommer till motivation hos en arbetar inom en organisation krävs det en inre 

glöd för att göra ett bra arbete (Heathfield 2015). Att försöka motivera sin personal är 

enligt Heathfield (2015) svårt eftersom att det ska uppfylla så många olika 

förväntningar. Det ses som en ständig utmaning att försöka nå välbefinnande hos alla 

sina anställda. För organisationer finns ibland bra och tydlig information om vad som 

motiverar anställda, me det är komplicerade att tillämpa på arbetsplatsen. Det ger 

fördelar i form av positiva resultat åt organisationen om anställda upplever 

motivation till sitt arbete (Heathfield 2015). För att människor ska prestera bättre 

brukar dem belönas för att öka kreativiteten och skärpa tänkandet. Belöningen sker 

ofta i form av olika ritualer, som till exempel skapar uppskattning och blir då en yttre 

motivationsfaktor (Cerasoli et.al 2014). Vi kunde genom tidigare studier se att 

ritualer kan påverka prestation, vilket ledde in oss på frågan: 

Om du utgår från de ritualer som bidrar till något positivt, känner du att de påverkar 

ditt arbete på så vis att du generellt presterar bättre på arbetet? 

 

Figur: 8 

På frågan som ni ser i figur åtta, om ritualer bidrar till att anställda generellt presterar 

bättre, fick vi fram att 90 procent av de tillfrågade svarade ja på den frågan och 

endast tio procent svarade nej. Ur tidigare forskning kan vi se att motivationen spelar 
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en stor roll för att anställda ska prestera och känna en arbetsglädje till jobbet. Det är 

olika faktorer som spelar in och tillsammans bidrar de till individens motivation till 

arbetet (Heathfield 2016, Rippin 2011 & Angelöw 2015). Vi kan se en tydlig 

koppling från tidigare forskning och vår undersökning att trivsel, uppskattning och 

gemenskap alla är faktorer som bidrar till anställdas motivation. Utifrån de svar vi 

fått fram kan vi se att det beror på att anställda ska känna en inre glöd och en 

motivation att gå till jobbet, och att det måste finnas både yttre och inre faktorer. Vi 

kan även se att det är både stora och små ritualer som genererar i motivation. Precis 

som Cerasoli et.al (2014) påstår att uppskattning och belöning leder till motivation, 

kan vi se i vår undersökning att många av de tillfrågade känner sig uppskattade och 

blir mer motiverade när de får presenter och gåvor. Undersökningen visar att det kan 

vara organisationer som anordnar en fest för de anställda, men även en enkel ritual 

som att ge någon en klapp på axeln och känna sig sedd. Vi anser att utfallet på 90 

procent beror på att människor blir motiverade av att göra ett bättre jobb genom att 

göra saker som inte handlar om jobb. Vårt utfall pekar på att de ritualer som bidrar 

med trivsel, gemenskap och uppskattning påverkar anställda i form av motivation till 

att prestera. Respondent 21 svara att de små sakerna som att bara säga hej till 

varandra på morgonen är viktiga. I citatet nedan kan vi se att ritualer faktiskt bidrar 

till yttre motivation.  

“Ja ibland när det går väldigt bra så brukar vi få en liten present och det 

uppskattar jag väldigt mycket. Det kan vara lite olika saker; en blomma, ett 

påskägg, en flaska vin eller en trisslott. Liksom bara så där småsaker.” 

(Respondent 18) 

 

Det kan vara svårt att motivera anställda och det krävs att det finns en inneboende 

kraft (Heathfield 2015). Hedegaard Hein (2012) anser att det är upp till anställda 

själva att hitta motivationen till att gå till jobbet och vilja prestera. Vi fick fram i vår 

undersökning att många blir motiverade av de yttre ritualerna men även att de inre 

ritualerna spelar en stor roll. Vi tror att de nej-svaren vi fick i vår undersökning kan 

ha att göra med att respondenterna inte upplever att det är ritualerna i sig som bidrar 

till motivation. Istället är det den inre motivationen till själva arbetsuppgifterna som 

påverkar. Det är väsentligt att anställda själva bidrar till en trevlig miljö och sin egen 

motivation. 
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“Ja det är klart det gör, så fort man får en morot så springer man lite extra 

liksom [...]. Det är mycket eget ansvar i den frågan tycker jag. Du har ansvar för 

din egen arbetsglädje också.” (Respondent 6) 

Citaten ovan beskriver hur de anställda ser på den inre och yttre motivationen, att det 

är upp till var och en men även till ledningen och andra anställda att peppa och 

motivera. Vi fick fram i undersökningen att det är betydelsefullt att känna stöttning 

från sina kollegor för kunna utvecklas och motiveras på sin arbetsplats.  

6.2 Summering av motivation 
I det här kapitlet har motivationens betydelse för anställda analyserats. Det framgår 

att det finns både inre och yttre ritualer som påverkar dem i deras arbete. Antingen 

kan det vara yttre ritualer i form av presenter eller olika aktiviteter och engagemang, 

eller inre ritualer i form av en inre glöd och kraft eller anställdas egen inställning till 

arbetet. Tidigare studier har påpekat att ritualer har en bidragande faktor till att 

anställda generellt presterar bättre på sitt arbete. Det är därför en nödvändighet för 

organisationer att använda sig av förbättrings- och integrationsritualer för att skapa 

en så effektiv verksamhet som möjligt. Vår undersökning fick fram att nästan alla av 

de tillfrågade respondenterna ansåg att de presterade bättre av förbättring- och 

integrationsritualer. Vi kan därmed konstatera att tidigare studier som studerat 

motivation stämmer överens med vår undersökning.  

De ritualer som beskrivits genomgående i tidigare kapitel har inte enbart en positiv 

påverkan på anställda. I nästa kapitel kommer därför missnöje vara ledande och på 

vilket sätt missnöje påverkar anställda inom organisationer. 
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7. Missnöje 
Det är inte alltid som ritualer bidrar med positiva effekter på arbetsplatsen. Ibland leder det 

till att anställda upplever en känsla av negativitet och missnöje. Missnöje har vuxit fram 

genom både förbättring- och integrationsritualer då missnöje är en påverkan som kan vara 

svår att undvika. I det här kapitlet beskrivs de olika negativa effekter som kan uppstå av 

ritualer på arbetsplatser. Avslutningsvis ges en kortfattad summering. 

7.1 Ritualer bidrar till missnöje 
I en studie gjord av Plester et.al (2015) framgår det att när ledningen skapar olika 

ritualer får det inte lika positiv uppskattning som när ritualerna skapas av de anställda 

själva. Ritualerna ses då mer som en börda och ett måste att delta i vid exempelvis 

olika tillställningar. Det bidrar inte med en ökad glädje eller motivation i arbetet och 

kan därmed få negativa konsekvenser (Plester et.al 2015). Missnöje växer i vissa 

sammanhang fram med olika ritualer på arbetsplatser. När anställda drabbas av 

missnöje är det vanligt att det leder till ångest eller ändrat beteende till något sämre. 

Forskning visar att missnöje på arbetet beror på osäkerhet, till exempel att de 

anställda inte vet sina arbetsförhållanden, eller att de känner sig osäkra på sina 

arbetskamrater och inte vet hur de ska samarbeta. Ritualer och riktlinjer på 

arbetsplatsen är då essentiella faktorer som stödjer och minskar missnöjet (Smith & 

Stewart 2011). Det blir ibland en glipa mellan anställda vid olika beslutsprocesser 

som ger negativ påverkan då de inte har delaktighet eller respekt till varandra. Det 

här är faktorer som kan framkalla en vi och dem känsla mellan organisationen och de 

som arbetar, det vill säga att anställda känner sig separerade från organisationen 

(Raziqa & Maulabakhsha 2015).  

 

Kafferaster behöver inte alltid vara något positivt som motiverar anställda. En 

tidigare undersökning visar att när anställda på företag behöver betala för kaffet, 

anser dem det som dåligt och en bidragande faktor till missnöje. Kafferasterna på 

företaget blir då något som anställda irriterade sig på istället för något de ville göra 

eller längtade till (Stroebaek 2013). Forskning visar också att det finns olika 

inställningar till fest och firande på jobbet. Vissa tycker att det är kul och skapar 

värde för dem, medan andra anställda känner sig tvingade till att gå på företagets 

julfest eller sommarens grillfest. Det saknas spontanitet hos anställda och de vill då 

att festen ska vara över så fort som möjligt (Plester et.al 2015).  
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Inom organisationer jobbar många olika människor som har olika åsikter om saker 

och ting vilket kan leda till konflikter i form av att åsikter krockar. Istället för att 

ritualerna ska påverka anställda positivt leder det till missnöje hos dem. Att anställda 

har kul på jobbet är viktigt och en avgörande faktor till att de som arbetar där ska 

känna välmående (Plester et.al 2015). Det skapas inte alltid glädje av olika aktiviteter 

som festliga evenemang, gåvor eller gemenskap vid måltider. Anställda riskerar även 

att känna sig förnedrade eller missnöjda av att de inte lyckas. Om inte 

uppskattningarna eller gemenskapen känns äkta får det en negativ effekt av att 

anställda känner missnöje. De avstår därmed hellre att ta emot gåvor än att få en gåva 

som inte känns vara av en äkta anledning för en bra arbetsprestation (Plester & 

Hutchison 2016). Organisationer brukar ge bort presenter eller gåvor till sina 

anställda och säger då att ledningen väljer om de vill belöna sina anställda eller inte 

utifrån deras arbetsprestation under året som gått. Julen ger då en möjlighet att straffa 

dåligt beteende genom att undanhålla presenter eller gåvor (Rippin 2011). Vi har sett 

att missnöje kan uppstå i samband med ritualer och utformade då frågan: 

Av de ritualer (kategorier) som vi pratat om nu, känner du att någon/några av dem 

bidrar till missnöje? 

 

Figur: 9 

Ritualer har inte bara en positiv inverkan på anställda utan det kan även leda fram till 

ett missnöje (Smith & Stewart 2011). I undersökningen fick vi fram att majoriteten 

av respondenterna var eniga om att ritualer inte bidrar till olika former av missnöjen. 

I Figur 9 beskrivs utfallet där 23 procent av de 30 respondenterna svarade att ritualer 
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bidrar till missnöje. 77 procent svarade däremot att de kände att ritualer inte bidrar 

till missnöje, vilket vi tror beror på att de känner att ritualer bidrar till endast positiv 

påverkan. Vi anser att de känner att ritualerna bidrar till antingen trivsel, gemenskap, 

uppskattning eller motivation och därmed inget missnöje. I likhet med den teoretiska 

grunden att missnöje finns (Smith & Stewart 2011) anser vi att det stämmer överens 

med vår undersökning. Vi tror att det kan bero på att ritualer kan vara svåra att 

anpassa så att alla i organisationen vill delta eller finner intresse i det. Det kan också 

bero på att anställda inte känner någon närhet till organisationen, att det är någonting 

som saknas för att känna gemenskapen vilket stöds av Raziqa och Maulabakhsha 

(2015). Att en anställd kan känna missnöje av ritualer tror vi är individuellt och kan 

vara något som inte kollegan upplever som missnöje. Det kan skapas både av större 

och mindre händelser såsom att anställda måste betala för kaffet på sina raster 

(Stroebaek 2013).  

I utfallet har vi sett att många av respondenterna deltar i ritualer i form av olika 

evenemang såsom julbord och sommarfester. Vi anser att utfallet kan bero på att 

anställda i organisationen eventuellt inte vill delta i evenemangen. I likhet med 

Plester et.al (2015) så finns det en risk att anställda känner sig tvingade att gå på 

evenemang och ser det mer som en börda. Faktumet att evenemang inte bara bidrar 

till glädje stöds även av Plester och Hutchison (2016) som anser att festliga 

evenemang kan leda till att de anställda känner missnöje. De poängterade även att 

gåvor har en tendens att leda till missnöje för anställda och i likhet med det såg vi att 

vår undersökning har en stor del missnöje vid uppskattning. Vi tror att många av de 

respondenterna som vi intervjuade ansåg att det fick gåvor, men att de inte upplevdes 

som äkta och därmed inte heller som någon speciell uppskattning. Vi kopplar det till 

Plester och Hutchisons (2016) teori som säger att olika ritualer i samband med 

uppskattning leder till missnöje. I undersökningen utvecklade några av 

respondenterna svaren till varför missnöje var en bidragande faktor inom ritualer. 

Det stärks i några citat som vi fått fram genom undersökningen.   

“Ja vi får ju julklappar varje år, men det får ju alla så jag vet inte om en känner 

sig så uppskattad. Visst det är väl tanken som räknas, självklart [...]. Det är klart 

man känner sig lite uppskattad så, men inte personligen.” (Respondent 4) 
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Citatet ovan är ett exempel på hur en respondent upplever missnöje när gåvan inte är 

personlig, och därmed inte leder till en positiv uppskattning. Ett annat exempel på 

missnöje är i citatet nedan där vi kan läsa hur respondent 19 beskriver att det är 

viktigt med gemenskap och att alla deltar i aktiviteter, vilket annars kan vara en 

bidragande faktor till missnöje.   

 

“Jag kan nog känna att ett missnöje kan bli om någon inte hänger med till 

exempel på after-work eller så. Jag kan tycka att det är tråkigt att den personen 

inte följde med [...] Och sen om det går en hel dag och jag sitter själv i 

personalrummet på alla mina raster, det är klart att det bli tråkigt liksom, man 

vill ju dela det med någon.” (Respondent 19) 

I citaten ovan beskriver respondenterna missnöje i samband med olika ritualer. Vi 

kan se att det handlar om att en anställd får en gåva som inte känns personlig. Det 

kan också vara att någon på arbetsplatsen inte vill delta i olika ritualer som kan 

finnas och på så vis bidrar till missnöje. I likhet med tidigare teorier som behandlar 

missnöje på arbetsplatsen (Stroebaek 2013) har vi sett att missnöje kan uppstå på 

raster. Respondent 30 nämner att de som röker tar pauser tillsammans vilket icke 

rökare inte får göra och därmed går miste om gemenskapen. Det leder då till ett 

missnöje i form av orättvisa då vissa får mer pauser och raster än andra.  

7.2 Summering av missnöje 
I undersökningen visar det sig att ritualer har påverkat anställda på många olika sätt. 

Av undersökningen kunde vi tyda att majoriteten av respondenterna ansåg att det 

kunde bildas olika former av missnöjen i samband med förbättring- och 

integrationsritualer. Att delta på olika festligheter är inte heller passande för alla utan 

kan leda till missnöje. Vad som kan göras för att motverka missnöje i samband med 

både förbättring- och integrationsritualer är ett ämne till eventuella kommande 

studier. Det är intressant att urskilja att ritualer som framstår sig vara positiva ändå 

påverkar vissa anställda negativt istället. Vi kan avslutningsvis påpeka att vår 

kategori som vi valt att applicera på verkligheten stämmer överens med vår 

undersökning. Vi har sett att ritualer både har en positiv men också en negativ 

påverkan på anställda genom vår undersökning. Av de olika kategorier som 

fördjupats genom undersökningen kommer det nu leda oss in i en slutsats som 

beskrivs i nästa kapitel. 
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8. Slutsats 
I det här kapitlet presenteras vår slutsats och här beskrivs hur förbättring- och 

integrationsritualerna påverkar anställda genom trivsel, uppskattning, gemenskap, 

motivation och missnöje.  

Vi har sett att tidigare studier och forskning gjorda på ritualer i organisationer 

stämmer överens med vår undersökning. Det framkom att anställda påverkas mer 

eller mindre oavsett vilken ritual som sker och oavsett inom vilken bransch. Det har 

även visat sig vara både positiva och negativa aspekter som är kopplade med ritualer 

på arbetsplatser, vilket tidigare studier men även vår studie tyder på. 

8.1 Förbättringsritual 
Uppskattning visar sig påverka anställda då flera organisationer använder sig av 

ritualer som utdelning av presenter, såsom julklappar eller utmärkelser i form av 

månadens säljare. Anställda påverkas mycket av uppskattning och anser att det är 

viktigt att få det på sin arbetsplats för att kunna få ett bevis på att de gör ett bra jobb. 

Däremot visar vår undersökning att så inte är fallet i alla organisationer, då flera 

respondenter inte upplevde någon uppskattning genom ritualer på deras arbetsplats. 

Vi kan konstatera i vår undersökning att ritualer kan leda till en ökad motivation, då 

individen känner sig sedd och uppskattad. Det kan vara både inre och yttre faktorer 

av ritualer som bidrar till motivationen. Ritualen kan även leda till ett missnöje i 

form av att alla inte känner sig uppskattade av ledningen eller andra kollegor. Vi fick 

också fram att missnöje påverkar anställda om gåvorna inte känns äkta eller om 

anställda inte får någon gåva överhuvudtaget. Förbättrningsritualer inom 

organisationer har visat sig få anställda att utvecklas och skapa en förbättrad 

identitet.  

8.2 Integrationsritual 
Vi kan konstatera att ritualer som bidrar till trivsel har en positiv inverkan på 

anställda och är vanligt förekommande inom organisationer. Ur ritualer som bidrar 

till trivsel visar undersökningen att arbetsglädje och att ha kul på jobbet är centralt i 

en organisation för att de som arbetar där ska trivas. Den här ritualen innehåller bland 

annat evenemang och festligheter som har en stor inverkan på anställda. Aktiviteter, 

raster och pauser bidrar alla till gemenskap på arbetsplatsen och fungerar som olika 
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typer av ritualer. I vår undersökning kan vi tydligt se att det är viktigt för anställda 

med en stark gemenskap. Det är viktigt att socialisera och prata om både jobb och 

privata saker med sina kollegor vilket görs genom olika aktiviteter men även på 

rasterna. Motivation påverkar även anställda inom organisationer då de får dem att 

prestera bättre. Det har framkommit att det kan vara både inre och yttre faktorer som 

finns inom ritualer som bidrar till en bättre prestation. Vi kan konstatera att 

evenemang och aktiviteter inte enbart bidrar till glädje utan även kan leda till 

missnöje. I likhet med tidigare teorier visar vår undersökning att så är fallet. Det är 

inte alltid självklart att en anställd vill delta i en aktivitet kopplat till arbetsplatsen. 

De ritualer som en person ser som något positivt kan vara ett missnöje för en annan. 

Integrationsritualer finns inom alla organisationer vi studerat och genererar en 

starkare gemenskap anställda sinsemellan.  

 

8.3 Ritualer är A och O  
Vi har genom vår undersökning sett att det finns många olika ritualer och att de 

påverkar anställda på olika sätt. Vi kan även konstatera ur vår undersökning att 

organisationer använder sig av ritualer dels för att få en mer trivsam arbetsplats. 

Utifrån studiens utfall och vad vi har lärt oss om ritualer och dess påverkan kan vi 

konstatera att organisationer bör använda sig av ritualer och vara medvetna om dem. 

Ritualer är A och O och har större påverkan på anställda än vad vi tror organisationer 

vet om. Om organisationer använder ritualer på rätt sätt påverkar det anställda 

positivt till att bli mer motiverade och prestera bättre på arbetet. Vi tror att 

organisationer idag behöver utvecklas och bli mer effektiva och att ritualer då kan 

förbättra det. Utifrån vår undersökning har vi lärt oss att anställda är en viktig del i 

organisationer och hur de mår speglar hela organisationen.  
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9. Vidare forskning 
Det har under uppsatsens gång framgått olika intressanta vinklar som vi inte har haft 

möjligheten att utveckla i den här undersökningen. I det här kapitlet kommer aspekter som 

är intressanta för vidare forskning att presenteras. 

Vi har upptäckt en del frågor som är intressanta till en framtida forskning. I 

undersökningen såg vi att ritualer som påverkar respondenterna att känna 

uppskattning gick emot tidigare forskning. Det är intressant att studera vidare mer i 

framtida forskning och undersöka vad som är anledningen till det. Vi valde att inte 

undersöka om ritualer skiljer sig mellan kvinnligt och manligt i vår studie. Vi har sett 

en tendens till viss skillnad i genus gällande ritualer, samt att män och kvinnor 

värderar välmående på arbetsplatsen olika. Därför anser vi det intressant att studera 

vidare för att fastställa vad dessa skillnader kan bero på.  
 

Vi studerade olika typer av organisationer och uppmärksammade då att det fanns 

enstaka skillnader i hur ritualer påverkar anställda. Vi finner det därför intressant att 

se hur resultatet hade blivit om vi enbart studerat en organisation. Den här 

undersökningen har endast fokuserat på ett fåtal organisationer i Sverige. Då vi tror 

att andra länder inte har samma företagskultur som Sverige anser vi att det kan vara 

spännande att jämföra vår studie med anställda i andra länder för att se om det finns 

några skillnader eller likheter.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A – Diagram  

Diagram 1 - Hur viktigt är arbetsglädje för dig? 

 
Diagram 2 - Hur viktigt är det för dig att du får uppskattning av de prestationer du 
gör på jobbet? 
 

 
 

Diagram 3 - Hur viktigt är det för dig med gemenskap? 

 



  
 

II 

Bilaga B – Intervjufrågor  

TRIVSEL 

1. Har ni någon ritual här på arbetsplatsen som bidrar till att du trivs på arbetet? 

Ja/Nej? 

- Om ja, nämn en ritual som du anser bidrar till trivsel på arbetsplatsen. 

2. Anser du att ritualer bidrar till trivsel i form av arbetsglädje på din 

arbetsplats?  Ja/Nej? 

3. Hur viktigt är arbetsglädje för dig? 

- Mycket viktigt 

- Relativt viktigt 

- Varken eller 

- Mindre viktigt 

- Oviktigt 

4. Anser du att ritualer bidrar till att du har kul på jobbet? Ja/Nej? 

UPPSKATTNING 

5. Har ni någon ritual här på arbetsplatsen som bidrar till att du känner uppskattning? 

Ja/Nej? 

- Om ja, nämn en ritual som du anser bidrar till att du känner uppskattning på 

arbetsplatsen? 

6. Får ni gåvor, presenter eller liknande som gör att ni känner er uppskattade? 

Ja/Nej? 

7. Hur viktigt är det för dig att du får uppskattning av de prestationer du gör på 

jobbet? 

- Mycket viktigt 

- Relativt viktigt 

- Varken eller 

- Mindre viktigt 

- Oviktigt 

  



  
 

III 

GEMENSKAP 

8. Har ni någon ritual som bidrar till att du upplever en gemenskap på arbetet? 

Ja/Nej? 

- Om ja, nämn en ritual som du anser bidrar till gemenskap på arbetsplatsen? 

9. Anser du att pauser och raster bidrar till gemenskap på din arbetsplats? Ja/Nej? 

10. Hur viktigt är det för dig med gemenskap? 

- Mycket viktigt 

- Relativt viktigt 

- Varken eller 

- Mindre viktigt 

- Oviktigt 

MISSNÖJE 

11. Av de ritualer (kategorierna) som vi pratat om nu, känner du att någon/några av 

dem bidrar till missnöje? Ja/Nej? 

- Om ja, vilken och på vilket sätt? 

MOTIVATION 

12. Om du utgår från de ritualer som bidrar med något positivt, känner du att de 

påverkar ditt arbete på så vis att du generellt presterar bättre på arbetet? Ja/Nej? 

 

 


