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Sammanfattning 
 
Denna studie syftar till att skapa en förståelse hur julfester fungerar som en rit för 
socialisering in i organisationskulturer och hur de kan upplevas ur medarbetares 
perspektiv. För att göra det möjligt att undersöka detta syfte definierades tre 
frågeställningar: ”Hur upplever medarbetare att organisationens medlemmar 
kommunicerar angående julfesten?”, ”Vilken mening tillskriver medarbetare inom 
organisationer julfester?” samt ”Vilken betydelse anser medarbetare inom 
organisationer att julfester har?”. Först presenteras vad tidigare forskning har belyst 
angående riter inom organisationer och socialisering och med detta som bakgrund 
genomfördes två fokusgruppssamtal där fyra personer inom vardera grupp fick 
diskutera kring deras upplevelser av julfester de tidigare deltagit på. Materialet 
analyserades utifrån tidigare forskning och teorier om situerat lärande, 
organisationskultur samt om riter och ritualer. Resultatet visade att julfesten fungerar 
som en rit hos organisationer och att medarbetare socialiseras in i 
organisationskulturen med hjälp av tre faktorer; hur medarbetare kommunicerar om 
julfesten med andra inom organisationen, genom att medarbetare tillskriver julfesten 
som en självklarhet, och att julfestens betydelse anses skapa en gemenskap inom 
organisationen. Det som även uppkom var att socialiseringen genom julfesten skapade 
distansering mellan grupper, osäkerhet inför den, utanförskap på grund av den samt 
synen att den enbart fungerade som en formalitet. På detta sätt kunde 
fokusgruppsdeltagarna uppfatta julfesten som både något att se fram emot och i 
positiv bemärkelse, men även att den kunde ge upphov till negativa eller likgiltiga 
känslor.  
 

Nyckelord: riter, ritualer, organisationskultur, socialisering, julfest. 
 
  



	  
	  

Abstract 
 
This essay aims to create an understanding of how Christmas parties functions as a 
rite for socialisation in organizational cultures and also how it is perceived from a co-
worker’s perspective. Three questions are formed in order to make it possible to 
investigate this purpose further; ”How do the co-workers experience the 
communication about the Christmas party in the organisation?” ”What does the co-
workers expect from the Christmas party in their organisation?” and ”What purpose 
does the Christmas party serve within the organisation?”. A presentation of previous 
research is given, focusing mainly on rites within organisations and the socialisation 
that follows. Using the knowledge from earlier research within this area of science, 
two focus groups with four respondents in each are asked to discuss their experiences 
from Christmas parties. The collected empirical material is analysed using scientific 
theories on situated learning, organisational culture, rites and rituals. The results of 
the study shows that Christmas parties functions as a rite and that co-workers are 
socialised in to an organisational culture with the help from three different factors; 
How co-workers communicate about the party with each other within the 
organisation, that co-worker’s view on the Christmas party is a matter of course and 
that the people within the organisation consider the Christmas party an opportunity to 
create a spirit of community. Furthermore, results of the study also revealed that 
socialisation through the rite of a Christmas party create distance between groups, 
insecurity and alienation because of it. It was also comprehended as somewhat of a 
formality. The respondents of the study perceived the Christmas party as a positive 
event to look forward to, however it could also lead to negativity and feelings of 
indifference.  
 

Keywords: Rites, rituals, organizational culture, socialisation, Christmas party. 
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1. Introduktion 
Enligt Lee G Bolman (2004) har många kulturer historiskt sett förlitat sig på riter och 
ceremonier för att skapa ordning, klarhet och förutsägbarhet. Han beskriver hur riter 
används i form av regndanser med den vädjande bedja om att växter ska lyckas gro 
och hos företags årsmöten med samma bedja om att marknadsandelar ska stärkas. 
Historiskt sätt har därför riter en betydelse för samhället. Samtidigt drog man sig lite 
för andan innan man berättade för folk vad vår studie skulle handla om. Hur seriös 
känns egentligen en studie om julfest? ”Erkänn, ni vill bara höra roliga anekdoter” 
skojar kompisar när ämnet väl avslöjas och det dröjer inte länge innan man ofrivilligt 
har fått ta del av tre-fyra historier om den ena julfesten vildare än den andra. Alla har 
en historia om arbetsplatsers julfester och om man aldrig har varit på en så längtar 
man efter den första. Men varför skulle då julfesten vara viktig att studera? Hur kan 
man förstå julfesten ur ett pedagogiskt perspektiv? Här behöver vi ta ett steg tillbaka 
för att få en övergripande förståelse för julfestens roll inom organisationer och dess 
relevans till dagens pedagogiska arbetslivsforskning. Den första kopplingen kan vi 
redan urskilja i definitionen av pedagogik. Pedagogik definieras enligt institutionen 
för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet bland annat 
som:    
 
”… olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning och andra 
sociala processers förutsättningar och genomförande… …Frågor som ställs berör 
exempelvis hur och varför olika former av värderingar, kunskaper och färdigheter 
uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och 

individer.” 
(Uppsala Universitet, 2014) 

 
Av denna definition kan pedagogik alltså förstås som processer, hur man fostras in i 
ett sammanhang eller i detta fall en organisation. Socialisation inom kultur av 
medarbetare är därför utifrån denna definition ett studieobjekt inom dagens 
arbetspedagogiska forskning. W.R. Scott (1998, via Börnfelt) definierar 
organisationer som sociala strukturer skapade av människan där det sker en 
samordnad verksamhet mot vissa utsatta mål. Mats Alvesson (2001), professor vid 
Lunds Universitet, menar att en förutsättning för att socialisation ska kunna ske är 
organisationskulturen. Att bli en del av en organisation innebär alltså att omfamnas av 
dess kultur. Ju mer man socialiseras in i organisationen, desto mer blir man en bärare 
av den kulturen som befinner sig. Denna socialiseringsprocess fungerar då som 
medvetet eller omedvetet styrningsverktyg från organisationen. 
 
Men vad är egentligen kultur och vilken roll spelar den hos en organisation? Här kan 
inte forskare komma överens. Lee G. Bolman (2005) menar att vissa forskare påstår 
att organisationer har kulturer, medan andra protesterar över detta och påstår att 
organisationer är kulturer. Alvesson (2001) beskriver hur forskningen och intresset att 
studera organisationskultur fick sitt stora genombrott vid 1980-talet, då man började 
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se hur kulturen kunde användas som ett styrinstrument. Arbetsorganisationer hade vid 
den här tiden gått från de traditionella organisationerna där hierarkier och byråkratier 
upplevdes som mindre effektiva styr- och kontrollmedel till globaliserade 
organisationer som krävde högre flexibilitet och ett starkare engagemang från dess 
medarbetare. Dessa nya krav förde med sig att organisationerna nu var tvungna att 
förstärka sin identitet med hjälp av kulturen och skapa tillhörande riter, symboler och 
värderingar. Detta så att medarbetarna tog till sig den nya organisationsformen och 
fann en mening i arbetet och förblev engagerade. Att som anställd dela samma 
värderingar som organisationen gör det enklare att röra sig i samma riktning och på 
detta sätt kunna arbeta resultat- och målinriktat. På detta sätt menar Alvesson (2001) 
att organisationer kan nyttja kulturen genom att utveckla och reproducera en 
resultatinriktad kultur, bland annat genom riter och ritualer. Att manövrera kulturen 
inom organisationen är dock en utmaning enligt Alvesson (2001) eftersom kulturen är 
så pass komplex och därför svår att använda på ett meningsfullt sätt. Forskarna Janice 
M. Beyer och Harrison M. Trice (1993) definierar riter, ritualer och ceremonier inom 
organisationer som praktiker och beteenden där en kulturell mening uttrycks. Riter 
och ceremonier ses som de starkaste där forskarna benämner dessa som dramatiska 
och planerade events som kopplas till ett specifikt tillfälle. Det är alltså dessa 
praktiker som organisationer främst kan använda för att socialisera sina anställda.  
 
På detta sätt har det framkommit att organisationer använder sig av olika aktiviteter, 
så kallade riter, ritualer och ceremonier, för att kunna socialisera sina medarbetare in 
i organisationen med dess tillhörande värderingar. Riten som kommer att studeras i 
denna uppsats är organisationers anordnade julfester. 

2. Problemformulering 

Ur inledningen har man kunnat se hur organisationskulturen med dess tillhörande riter 
är relevant för dagens pedagogiska forskning. Denna studie kommer att fokusera på 
hur riter tillhörande organisationskulturen förstås och kommuniceras i organisationer 
utifrån medarbetares perspektiv. Genom att se hur medarbetare tillsammans tänker 
kring samt uppfattar julfesten kommer studien undersöka hur julfesten fungerar som 
en rit och som socialiseringsprocess för de anställda in i organisationskulturen. Detta 
leder oss fram till vårt syfte; 

2.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur julfester fungerar som en 
rit för socialisering in i organisationskulturer och hur de kan upplevas ur medarbetares 
perspektiv.  
 

2. 2 Frågeställningar 
För att göra det möjligt att undersöka detta syfte har följande frågeställningar 
definierats: 
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1. Hur upplever medarbetare att organisationens medlemmar kommunicerar angående 
julfesten? 
2. Vilken mening tillskriver medarbetare inom organisationer julfester? 
3. Vilken betydelse anser medarbetare inom organisationer att julfester har?  

3. Tidigare forskning  
Innan analysen av julfesten presenteras vad som tidigare har studerats gällande riter, 
ritualer och socialisering. Hur ser andra forskare på fenomenet och vad har tidigare 
sagts om det? Under insamlingen av tidigare forskningsmaterial har relevanta studier 
från de pedagogiska, psykologiska samt företagsekonomiska fälten funnits. Dessa 
skapar tillsammans en bild av hur forskningsläget ser ut idag och var denna studie tar 
vid. Sökmotorerna Education research complete och Business Source Premier (Peer 
Review) har använts med bland annat sökorden; rites, rituals, organization, 
socialization, organizational culture, corporate culture och Christmas party. 
Relevanta vetenskapliga artiklar har även funnits genom litteratur samt andra artiklars 
referenslistor som är relaterade till ämnet. Utifrån dessa vetenskapliga artiklar har 
synteser skapats för att tydliggöra kopplingen mellan den tidigare forskningen och 
denna studie.  
 
Med hjälp av tidigare forskning presenteras det i följande avsnitt hur riter kan ses som 
en del av organisationskulturen och på vilka olika sätt forskare kan påvisa 
organisationers riter. Även hur riter och ritualer kan leda till ett lärande inom 
organisationer. Därefter följer en genomgång av traditioner som kan ligga bakom 
dessa riter. Det som sist tas upp är att vi i sökandet av i tidigare forskning även kunde 
skönja studier som visade på den gemensamma bilden att riter var en del av 
organisationskulturen med tillhörande socialiseringsfunktioner. Utifrån denna tidigare 
forskning detta kan vi fråga oss om julfesten och dess tillhörande tomteluvor, julmat 
och klappar kanske inte så triviala som man från början kan anta?  

3.1 Ritualer som en del av organisationskulturen 
Det finns olika sätt att uppfatta riter, ritualer och andra praktiker inom 
organisationskulturer.  
 
C. Aaron, T. Smith och Bob Stewart (2011) identifierar i sin artikel ’Organizational 
Rituals: features, functions and mechanisms’ olika funktioner som de anser sig finna i 
ritualer samt deras betydelse. De menar att organisatoriska ritualer kan uppfattas olika 
inflytelserika för organisationer beroende på ritualens fullkomlighet och styrkan av 
dess uttryck, upprepningseffekten är ett exempel som påvisar denna styrka. En 
fulltalig ritual har högre intensitet och betydelse än enbart en aktivitet, och dessa rör 
sig i ett kontinuum, det vill säga där ritens styrka gradvis förändras från ett stadium 
till ett annat. Forskarna beskriver hur de har urskilt nio funktioner hos ritualer och 
beroende på vart aktiviteten befinner sig i kontinuumet kan den innehålla olika många 
funktioner. De olika funktionerna har även olika stora betydelse, dessa är att; ge 
mening, hantera ångest, förstärka en social ordning, kommunicera värderingar, 
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förbättra gruppsolidaritet, inkludera samt exkludera medlemmar, synliggöra 
betydelsefulla händelser, hantera arbetsstrukturer och till sist att föreskriva och 
förstärka viktiga händelser. Dessa nio funktioner styrker den roll som ritualer har i 
form av ett lärande system. De fungerar då som en kommunikationskanal och 
uppmärksammar vad som är viktigt inom organisationer. Organisationers ritualer är 
även viktiga eftersom de inte bara uppmärksammar organisatoriskt beteende utan 
även befäster eller utmanar befintliga kulturparadigm hos organisationer.  
 
Aaron, Smith och Stewart (2011) menar även att detta kan förklara varför vissa 
aktiviteter kvarstår inom organisationer, trots bevis på brister gällande effektivitet. 
Ritualerna är då såpass djupt inbäddade i kulturen så att de ändå kvarstår. Ritualer kan 
också kopplas till specifika sammanhang eller miljöer som kan förstärka deras 
betydelse, exempelvis vid julen. Om ledningen kan hantera dessa ritualer så kan de 
användas för att styra medarbetare men sannolikheten att en ritual kan införas och bli 
frambrytande är inte sannolik om den enbart kommer från ledningen. Införande och 
speciellt borttagande av ritualer kan leda till starkt missnöje bland medarbetare. 
Därför är det viktigt att ritualer uppfyller ett behov hos de anställda, detta kan vara att 
få möjlighet att skapa sociala kontakter, bygga en social identitet eller att minska 
osäkerheten hos medarbetarna i deras dagliga arbete och verksamhet. 
 
Till skillnad från Aaron, Smith och Stewart (2011) drar forskaren Michael Rosen 
(1988) i sin studie slutsatsen att svårigheter att alltid vilja fastställa en effekt av 
ritualen för den sociala processen måste synliggöras. I den etnografiska studien ‘You 
asked for it: Christmas at the bosses' expence’ undersökte forskaren Rosen (1988) 
den sociala funktionen av en julfest. I 10 månader agerade Rosen (1988) observatör 
på en reklambyrå där han roterade mellan avdelningar och hierarkiska nivåer med 
organisationens årliga julfest som huvudfenomen att studera. Syftet med studien från 
början var att synliggöra julfestens funktion som ett instrument från organisationen att 
återskapa sin sociala order och normativa kontroll men drog efter forskningen denna 
nya slutsats om ritualers bundenhet till den sociala kontexten. Rosen (1988) menar 
därför att exempelvis typologier inte kan förklara hur ritualerna relateras till en social 
process utan anser istället att man måste ta hänsyn till denna sociala kontext. Med 
detta sagt menar han att varje rits funktion är beroende av miljö, rum, interaktioner 
och eventuella hierarkier.       

3.2 Riter och ritualers traditioner 
Riter och ritualer har som tidigare nämnts en lång tradition inom kulturer och för att 
förstå dagens riter och ritualer inom organisationer blir det därför också intressant att 
se dess historia. 
 
Ann Rippin (2011) beskriver i sin brittiska studie ‘Ritualized Christmas headgear or 
‘Pass me the tinsel, mother: it’s the office party tonight’ vilken funktion 
huvudbonader har vid julfesten och hur vi kan förstå organisationskulturen med hjälp 
av dem. Att bära vissa huvudbonader är enligt Rippin (2011) vanligt vid brittiska 
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högtider och förklarar att organisationer ofta brukar låna symboler från högtider och 
dess kulturella traditioner och lägga till dem i deras organisatoriska ritualer. Om man 
tar papperskronan som exempel så bygger dem på de tre vise kungarna som besökte 
Jesusbarnet i Bethlehem. Papperskronan visar då en makt hos denne som bär den. På 
det sättet fungerar papperskronan under julfesten som ett sätt att samtliga som bär 
denna kan få vara kungar för en dag. De som bär papperskronan som vanligtvis inte 
innehar makt är dock införstådda att den befintliga hierarkin återställs till det 
ursprungliga nästa dag. Genom tomteluvan uppkommer framställningen av 
organisationens generositet. Den härstammar från Saint Nicholas, även kallad 
jultomten, som varje jul kommer och delar ut julklappar. Han representerar enligt 
Rippin (2011) givmildhet och därför blir även tomteluvan en symbol för denna 
generositet. Rippin (2011) beskriver hur denna huvudbonad ofta bärs av 
organisationens ledning när en belöning i form av julklappar delas ut, med funktionen 
att organisationen ska ses som givmild av dess anställda. 
 
Rippin (2011) menar att julfesten som ritual är viktig för organisationer, denna ritual 
används både som belöning men också för att tillåta de anställda att ‘släppa loss’ i en 
vanligtvis kontrollerad och strikt miljö. Huvudbonaden förenklar detta, och fungerar 
som masker för samtliga medlemmar inom organisationen. När de har på sig dem så 
behöver de inte längre vara sitt professionella jag, utan tillåter sig själva att äta och 
dricka så mycket de vill och släppa sina hämningar. Dessa riter stärks då med hjälp av 
huvudbonaderna och gör riten ännu kraftfullare. Efter denna rit kan organisationen 
återgå till sin ursprungliga hierarki. Även genom att studera papperskronor, 
tomteluvor, glitterkransar och renhorn tillsammans med vilka beteenden som är 
vanliga med respektive huvudbonad, kan man förstå organisationskulturens hierarki. 
Huvudbonaderna under julfesten kan på så vis uppvisa olika makt inom 
organisationen. Att inte bära någon huvudbonad alls ses enligt Rippin (2011) dock 
som en avvikelse från gruppnormen och denne utan exempelvis tomteluva riskerar då 
bli tillrättavisad av den resterande gruppen. 
 
Wilbert van Vree (2011) går även han igenom riters ursprung. I sin studie ’Meetings: 
the frontline of civilization’ studerar han möten och dess tillhörande ritualer. Han 
förklarar att möten har blivit mer homogena genom åren som en social process, och 
som han kallar för ’meetingization of society’. Med detta menar han att mötet är ett 
fenomen som ständigt har förts vidare i generationer, och dess symboliska funktioner 
har då återskapats för att lösa återkommande problem. Han förklarar att ritualer, 
ceremonier och formaliteter i samband med möten kan ses som strategier för att 
gruppen ska kunna hantera de spänningar som kan uppkomma under mötet. Ett 
exempel på dessa är mötesagendan. Denna menar van Vree (2011) ursprungligen är 
ett fenomen från det antika Greklands mötesritual som senare spreds vidare ända fram 
till dagens samhälle för att finna en struktur under möten. Ett annat exempel är 
ordförandeklubban. Den härstammar från krigsyxan som användes för att bibehålla 
ordningen under mötets gång. Arbetsmöten som ritual har dock en annan funktion 
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idag med fokus på kunskapsutbyte menar van Vree (2011) jämfört mot förr då mötet 
ansågs ha funktionen att uppvisa den sociala ordningen och för att bibehålla kontroll. 

3.3 Riter och ritualer som upprätthållande av ordning 
En av de funktioner hos ritualer som har framkommit i studierna är upprätthållandet 
av ordning. I följande studier uppvisas riter och ritualerna som en styrning från 
organisationen och därför också som ett sätt för organisationen att upprätthålla den 
sociala ordning som befinner sig inom den. 
 
David Golding (1991) observerade under 15 månaders tid vardagliga ritualer hos 
chefer och högre uppsatt personal i en administrativ organisation för att få förståelse 
hur dessa ritualer ses som kontrollmetoder från organisationens ledning. I artikeln 
‘Some everyday rituals in management control’ belyser han aktiviteter som uppstår 
mellan individer i organisationen som en del av ledningsstrukturen. Han kategoriserar 
ritualer som har olika avsikter; sekretess, särskiljbarhet och förtryck. 
Sekretessritualer, eller hemliga ritualer är de aktiviteter och beslutsfattande som 
endast är tillgängligt för styrelsen eller högre uppsatta chefer. Ett exempel på denna 
typ av ritual finns i det sätt viss information är begränsad till högre nivåer av hierarkin 
i organisationen. Därför uppfattar underchefer att möten där beslut ska fattas är slöseri 
med tid, då besluten ändå fattas i en högre instans. Mötet med undercheferna bildar då 
istället en tom ritual som istället ger funktionen att påvisa särskiljning av grupper 
inom företaget. Tysta ritualer gör medarbetare medvetna om sin ställning i 
förhållande till chefer och styrelseledamöter, exempel på detta är den underliggande 
vetskapen om att endast styrelsemedlemmar får äta i styrelserummet eller att 
direktörerna går på lunch 15 minuter efter övrig personal. Dessa ritualer har då den 
gemensamma funktionen att synliggöra den hierarki som råder i organisationen.    
 
I den tidigare nämnda studien ‘You asked for it: Christmas at the bosses' expence’ 
kunde Rosen (1988) efter observationerna identifiera ett antal funktioner hos 
julfesten, bland annat i likhet med Golding (2011) ritualers funktion att tydliggöra den 
sociala ordningen, men även som ett styrningsinstrument från organisationen. Det 
uppvisades enligt Rosen (1988) eftersom ledningen bland annat krävde att samtliga 
anställda skulle delta på julfesten. Trots att julfesten innehöll aktiviteter som 
förknippas med fritid och nöje så uppfattades detta obligatorium ändå som en 
kränkning av medarbetarnas lediga tid. Julfesten hade i denna mening både 
funktionen av en informell fest och som en organisatorisk aktivitet. Genom 
deltagandet av aktiviteten blev då även styrningskontrollen från ledningen legitim och 
accepterad av medarbetarna. Julfesten kunde enligt Rosen (1988) även uppfattas som 
en ceremoni skapad av ledningen som är regelbundet iscensatt för att bekräfta 
organisationens förekomst och inte direkt för att tydliggöra den sociala ordningen. 
Men om medarbetarna inom organisationen samlas kollektivt för att fira deras 
existens så accepteras och reproduceras organisationen och den sociala ordningen 
med dess tillhörande hierarkier.        
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I likhet med hans studie om julfesten har Michael Rosen (1985) även skrivit en 
forskningsartikel ”Breakfast at Spiro´s” där han observerar den årlig frukostbjudning 
i en stor organisation. Rosen (1985) visar i denna artikel att riten med dess tillhörande 
kulturella delar som han belyser i studien är samma riter som uppenbarar sig inom 
byråkratiska organisationer generellt, och dessa har funktionen att säkerställa ordning 
och stabilitet. Dessa riter säkerställer att ordern av status, tillhörande och kontroll 
förblir densamma och inte tillåta instabilitet eller kaos inom organisationen. Eventet 
som han observerar är en årlig tillställning som äger rum på ett lyxhotell i en stor 
elegant sal där personalen blir serverad lyxig frukost av servitörer. Precis som på 
julfesten som Michael Rosen (1988) observerade var även detta event obligatoriskt, 
med skillnad att frukosten äger rum på arbetstid. Inom byråkratin finns det 
mångtydiga artefakter och symboler. Rosen (1988) kunde se hur den årliga frukosten 
var en arena där styrning genom artefakter blev som mest tydlig. Genom artefakterna 
som uppvisades i denna studie, som exempelvis den lyxiga lokalen, maten, den 
traditionsenliga dagen och tidpunkten, skapades det ett tydligt meddelande om att 
upprätthålla och uppvisa ledarordningen. 

3.4 Socialiseringsprocessen hos nyanställda genom 
introduktionsutbildning 
Genom detta tema påvisas hur socialiseringsprocessen kan ske genom organisationers 
introduktionsutbildningar. Introduktionsutbildningen brukar ofta vara en av de första 
kontakterna med organisationen och dess värderingar och kan ses som en av de första 
riterna som en nyanställd medlem stöter på inom organisationen.  
         
Howard J. Klein och Natasha A. Weaver (2000) har i sin studie ‘The effectiveness of 
an organizational-level orientation - training program in the socialization of new 
hires’ undersökt hur effektivt socialiseringen in i en organisation sker med hjälp av en 
introduktionsutbildning. Studien skedde genom ett flertal jämförelser mellan 
nyanställda medarbetare som hade deltagit respektive inte deltagit på organisationens 
introduktionsprogram. Resultatet som studien visade på var att de som hade deltagit i 
utbildningen upplevde ett större engagemang och en identifikation med 
organisationens mål och värderingar, något som forskarna drog som slutsats var en 
lyckad socialiseringsprocess. De menar att socialiseringsprocessen sker i takt med att 
de nyanställda medarbetarna lär och anpassar sig till arbetsplatsen och förklarar att en 
organisations introduktionsutbildning både kan vara av både formell eller informell 
karaktär men denna studie valde att fokusera på den formella. Om introduktionen 
genomförs på ett bra sätt kan det medföra känslan av gemenskap och samhörighet 
med organisationen hos de nyanställda och ökar engagemanget för arbetet hos 
medarbetarna. På detta sätt menar forskarna att introduktionsutbildningen har en 
viktig funktion i socialiseringsprocessen. Till skillnad från denna studie så fokuserar 
Klein & Weaver (2000)  på att belysa socialiseringsprocessen för nyanställda genom 
en introduktionsutbildning då de menar att mottagandet av organisationen är som 
störst för denna målgrupp.       
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Introduktionsutbildningen som Klein & Weaver (2000) studerade hade som mål att de 
nyanställda skulle känna sig mer delaktiga i organisationen, lära sig mer om bland 
annat organisationens traditioner och historia så att de nyanställda på detta sätt skulle 
kunna ta till sig organisationens normer och värderingar. Detta genom utdelning av 
broschyrer med information, välkomsthälsning från organisationens VD, övningar 
samt föreläsning och diskussionen kring värderingarna som organisationen ville 
förmedla. Dessa aktiviteter syftade till att de nyanställda skulle formas in i 
organisationens sedvanor och riter. Förutom att formas in i dessa hade även 
organisationen som mål att med hjälp av introduktionsutbildningen att de nyanställda 
skulle internalisera organisationens mål och normer och på detta sätt känna sig som en 
del av organisationen. Detta skulle då resultera i en känsla av samhörighet och trivsel.  

3. 5 Summering av tidigare forskning kring ritualer 
I ovanstående punkter har en syntes presenterats innehållande forskares olika sätt att 
förstå riter och ritualers hjälp för socialisering och hur stor betydelse denna har i 
organisationskulturen. Återkommande inslag i de tidigare studierna som har 
presenterats är ritualer som upprätthållande av ordning där ledningen inom 
organisationer använder riter och ritualer som verktyg för att bekräfta och upprätthålla 
den struktur som finns inom organisationen. Det som även har synliggjorts är hur 
introduktionsutbildningar kan fungera för att skapa en gemenskap som i sin tur 
underlättar socialiseringsprocessen för organisationer. Introduktionsutbildningen kan 
då ses som en rit för socialisering, men att vi i denna studie istället utgår från julfester. 
Utifrån denna scanning av forskningsfältet kan man därför se att det föreligger ett 
intresse att studera riter och ritualer ur ett forskningsperspektiv. I denna tidigare 
forskning kan vi även se en lucka som vi med vår studie vill bidra med kunskap inom. 
Detta då vi har funnit en avsaknad av forskning inom riter som enbart behandlar 
medarbetares upplevelser.  
 
Det som kan uttydas av samtliga studier, och det studien i teoriavsnittet fördjupar sig 
inom är hur riterna framkommer i sociala sammanhang. De kommande teorier om 
riter och dess förmåga att socialisera hjälper till att skapa ytterligare förståelse hur 
riter står i relation mellan individen och hennes omgivning. Med hjälp av dessa teorier 
presenteras en tillhörande begreppsapparat som kommer användas i analysen över hur 
socialiseringsprocessen delvis är beroende av hur riter är utformade, men även hur de 
förmedlas och förstås av medarbetare. Genom att anta detta redskap innebär det att 
lärandet ses som en socialiseringsprocess som med hjälp av riter framkommer i 
sociala sammanhang och i samspel som sker mellan individer i en 
organisationskultur. På detta sätt skapas en förståelse för hur julfester i 
organisationskulturer fungerar som en rit för socialisering och hur den kan upplevas 
ur medarbetares perspektiv.   
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teorier och modeller som tillämpas i studien. Vi har valt 
att utgå från en eklektisk teoriansats som kombinerar flera teorier och använder oss av 
Jean Lave och Etienne Wengers (1991) teori om situerat lärande, Edgar Scheins 
(2010) teori om organisationskultur samt Harrison M. Trice och Janice M. Beyer 
(1984, 1987, 1993) teori och typologi om riter. Dessa teorier har valts ut då vi 
upplever att de kompletterar varandra i jakten för att kunna besvara dem utvalda 
frågeställningarna och uppfylla syftet.  Lave och Wengers ontologiska teori är för oss 
en viktig del för att kunna ge en övergripande förståelse över hur man utifrån det 
sociokulturella perspektivet ser på lärande. Schein och Trice & Beyers teorier 
kompletterar detta genom att ge oss verktyg och instrument för att operationalisera de 
fenomen som har framkommit ur vår insamlade data. 

4.1 Lärande och socialisering genom samspel 
Teorin som menar att sammanhanget, kontexten och att individens lärande sker i 
samspel med den sociala omgivningen inom följande kapitel är en viktig del för att 
förstå läroprocessen genom socialisering.  
 
Jean Lave & Etienne Wenger (1991) utgår ifrån att lärandet sker i ett socialt 
sammanhang, och att lärande är beroende av sammanhanget. Lave och Wenger (1991) 
ser alltså lärande som en social process, en socialisering, där kunskap inte sker inom 
individen utan uppstår i samspel och genom relationer. Hela denna process kallas för 
”legitimate peripheral participation”, legitimt perifert deltagande. Legitimt perifert 
deltagande förklarar relationer mellan nykomlingar (new-comers) och redan 
etablerade medlemmar (old-timers), och vad aktiviteter, identiteter samt artefakter har 
för funktion i dessa praktikgemenskaper. Processen förklarar hur man anammar en 
identitet när man kommer till en ny situation, exempelvis som nyanställd på ett arbete 
eller innan en julfest, och hur man genom detta identifierar sig som “ny på jobbet” 
eller “gammal i gemet”.  
 
Kunskap och lärande sker enligt Lave & Wenger (1991) utifrån ett deltagande i en 
gemenskap, en ”community of practice” (praktikgemenskap). Läroprocessen startar 
när nybörjaren träder in i en ny praktikgemenskap. Denna process beskriver att 
människor först kommer in i en praktikgemenskap och dess tillhörande kultur som 
nybörjare. Lärandet sker genom förståelse över vilka förhållningssätt som gäller, hur 
man talar och arbetar. När man slussas in i en praktikgemenskap så uppmärksammar 
även den nya medlemmen hur dess handlande mottas av de resterande medlemmarna 
och anpassar sitt framtida handlande därefter. Detta samspel blir då avgörande för hur 
den nya medlemmen kommer att förhålla sig till olika situationer och dess 
handlingsmönster.  
 
I likhet med Lave och Wenger (1991) menar Edgar Schein (2010)  att lärande sker i 
sociala sammanhang. Schein (2010) beskriver hur läroprocessen sker genom samspel 
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och menar att man kan studera denna process genom att se hur nyanställda lärs upp 
och tas om hand om av de gamla medlemmarna i organisationen.  Han väljer dock att 
fokusera på lärandet av organisationskulturen medan Lave och Wenger (1991) inte 
skiljer mellan lärandet av en kultur eller kunskap som ska erhållas i sin yrkesroll. 
Schein (2010) beskriver hur olika yrkeskårer inte enbart ska lära sig arbetet som ska 
utföras utan även vilka normer och värderingar som definierar det specifika arbetet.  
 
Lave och Wenger (1991) menar att individen agerar utifrån sin egen kunskap men 
även efter vad denne tror att omgivningen förväntar sig utav den när man exempelvis 
ska delta i en julfest. Man lär sig ingå i en tradition och ett sammanhang, där 
nykomlingar lär sig med hjälp av redan etablerade medlemmar. Genom att vi deltar 
och lär oss av dessa redan etablerade medlemmar får vi kunskaper som gör oss till 
mer erfarna och slutgiltigt fullvärdiga medlemmar. Här lär sig människan vad denne 
behöver göra för att bli en legitim deltagare och fullvärdig medlem av 
praktikgemenskapen. I likhet med Lave och Wenger (1991) menar Schein (2010) att 
anställda inom organisationer inte enbart lär sig genom att tolka rådande normer och 
antaganden. För att nykomlingarna ska kunna skapa en full förståelse och anpassa sig 
till organisationskulturen krävs det att de redan inskolade medlemmarna förstärker 
eller tillrättavisar ens olika handlingar beroende på om dessa accepteras eller inte. På 
detta sätt lär sig de nya medlemmarna vad som förväntas av denne i detta nya 
sammanhang och kultur.  
 
Lärandet sker även enligt Lave & Wenger (1991) genom att man successivt 
legitimeras som en yrkesutövare i praktikgemenskapen och utvecklas genom att 
använda, och i ett senare skede när man blir etablerad medlem, börjar utforma 
befintliga redskap och artefakter. Man använder sig av de medierande artefakterna 
och de kulturella verktygen som finns tillgängliga för att skapa förståelse för 
omvärlden. Detta blir en produkt av deltagandet. Det blir därför enligt dem två 
aspekter av hur lärandet sker. Den ena är processen att vara en legitim deltagare i en 
praktikgemenskap men också att det finns ett system som man slussas in i 
successivt. Schein (2010) menar att socialisering inom organisationer är en process 
där anställda lär sig och tar till sig arbetet, roller samt kulturen i en 
organisationskultur. Kulturen i en grupp eller organisation menar Schein (2010) i 
likhet med Lave och Wenger (1991) är en ständig läroprocess mellan nya och gamla 
medlemmar och kulturen lever ständigt vidare. Det första som händer när man 
kommer till ett nytt sammanhang är att man enligt Schein (2010) tolkar de rådande 
normerna och antagandena som redan befinner sig i gruppen; det som Schein menar 
är den rådande kulturen. Om man redan på en gång delar dessa värderingar så menar 
han att socialiseringen sker snabbt och utan en större förändring hos kulturen. Om den 
nya medlemmen dock inte bär på samma värderingar så kan den nya medlemmens 
interaktion med de befintliga medlemmarna leda till att kulturen förändras och 
utvecklas. 
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Utifrån Lave och Wenger (1991) och Scheins (2010) teorier kan vi därför 
sammanfatta lärande som: 
       

• Lärande är att bli medlem i ett större sammanhang, antingen en 
praktikgemenskap eller en rådande kultur. 
       

• Artefakter, normer och värderingar hjälper till att underlätta socialisering  
 

• En nykomling lär sig i samspel med befintliga medlemmar. Dessa förstärker 
eller tillrättavisar nykomlingens handlingar för att den ska kunna förstå 
värderingarna i praktikgemenskapen och den rådande kulturen och för att 
kunna bli en fullvärdig medlem.        

4.2 Organisationskulturens komponenter och beståndsdelar   
För att studera organisationers riter anser vi att man först behöver sätta dem i en större 
kontext och sätta riterna i relation till en organisations kultur. Detta för att se vilka 
komponenter och beståndsdelar kulturen består av, se riternas del och tillhörighet i 
organisationskulturen och vilka beståndsdelar man som forskare kan och bör studera. 
 
Edgar Schein (2010) menar att en kultur kan urskiljas utifrån tre olika nivåer; 

• Artefakter 
• Normer och värderingar 
• Grundläggande antaganden 

 
Dessa tre delar är vad organisationskulturen består av enligt Schein (2010) och 
skillnaden mellan dessa tre nivåer är enligt honom att de är olika synliga hos en 
organisation. Det som de tre nivåerna har gemensamt är att de samverkar för att skapa 
en förståelse för den befintliga kulturen hos dess medlemmar.  
                                                         
Den första nivån består av artefakter. Artefakter är det som enligt Schein (2010) är 
enklast att beskåda inom organisationen, det är föremål och uppenbarelser inom 
organisationen som vi kan observera och om organisationens medlemmar tar för 
givet. Detta kan exempelvis vara organisationens klädkod, historier och inredning. 
Det är även här som observerbara ritualer uppenbarar sig enligt honom. Om dessa inte 
skulle vara synliga skulle inte heller medlemmar kunna socialiseras in i den rådande 
kulturen. Schein (2010) menar dock att den bakomliggande meningen med 
artefakterna kan vara svåra att tolka rätt för icke medlemmar. Dessa utomstående kan 
ofta tolka artefakter utifrån sin egen förförståelse istället för den egentliga meningen 
och missar då att skapa en djupare förståelse för kulturen. Det är därför enbart 
medlemmar som har varit inom organisationen länge nog som verkligen kan förstå 
artefakterna. Om en utomstående vill förstå kulturen med hjälp av dess artefakter kan 
denne dock även samtidigt studera den andra nivån som Schein (2010) benämner som 
normer och värderingar. Detta är riktlinjer för hur organisationens medlemmar ska 
bete sig och hur deras handlingsmönster i sin arbetsroll ska gå i linje med 
organisationens. Detta visar sig ofta inom organisationer genom styrdokument, men 
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även moraliska och etiska riktlinje som har inflytande på organisationens medlemmar. 
Den tredje och sista nivån väljer Schein (2010) att benämna grundläggande 
antaganden. Detta är den nivån som är svårast att upptäcka för icke-medlemmar och 
är så pass dolda inom organisationerna att dess medlemmar ofta själva inte är 
medvetna om dem. Många av dessa antaganden sker hos organisationerna på ett 
omedvetet plan, de tas helt enkelt för givet. Schein (2010) menar att det är denna nivå 
som avgör hur medlemmarna inom organisationskulturen fattar sina beslut, reagerar 
emotionellt och hur man förväntas agera inom organisationen. Genom att försöka 
hitta dessa fenomen som tas för givet av anställda kan man enligt Schein (2010) då 
finna denna djupaste nivå med grundläggande antaganden. 
 
I studierna ‘Organizational cultures through rites and rituals’, ’How an 
organization's rites reveal its culture’ samt i boken ‘The culture of work 
organizations’ visar Harrison M. Trice och Janice M. Beyer (1984, 1987, 1993) hur 
man kan analysera en organisations kultur genom att studera dess riter samt ritualer. 
Organisationskulturen framhävs enligt Trice och Beyer (1993) för dess medlemmar 
med hjälp av symboler. Dessa symboler uttrycker kulturen och är sammansättningar 
av normer, artefakter och värderingar som hjälper kulturens medlemmar att förstå 
vilka de är och hur de ska utföra olika uppgifter. Kulturen kommer enligt Trice och 
Beyer (1993) till uttryck inom organisationer i fyra olika kulturella former; enskilda 
symboler och artefakter, språkbruk med tillhörande jargong, gester och slogans, 
berättelser i form av sagor och myter samt i praktiker, som uppvisas genom ritualer, 
riter och ceremonier.  
 
Trice och Beyer (1984, 1987, 1993) har även skapat en typologi som går igenom 
funktionerna av riter och kommer fram till sex olika typer med olika funktioner och 
betydelse för organisationen och dess anställda. De sex riterna som finns inom 
organisationer menar forskarna är; rites of passage, rites of degradation, rites of 
integration, rites of enhancement, rites of renewal samt rites of conflict reduction. De 
sex olika typer av riter som forskarna tar upp menar dem är viktiga, allmänt kända 
och vanligt förekommande inom dagens moderna organisationer och de menar att 
man genom att synliggöra dem gör det möjligt att analysera riterna och jämföra dem 
organisationer emellan. Varje rit uttrycker genom sina uppenbarelser olika sociala 
konsekvenser och dessa riter kan ge både individuella samt kollektivistiska 
konsekvenser hos medlemmarna.  

4.3 Betydelsen av riter inom en organisationskultur  
Med hjälp av detta teoriavsnitt kan man till denna studie förstå vad riter och en 
organisations övriga symboler har för betydelse för dagens organisationskultur. I vårt 
fall är riter och ritualer dem symboler som vi kommer att inrikta oss inom, och detta 
avsnitt kommer därför belysa hur riter kan uttryckas och vad som kan ske om dessa 
riter inte fullständigt genomförs.   
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Trice och Beyer (1984, 1993) menar att alla aktiviteter tillhörande organisationer ska 
tolkas som riter eller ritualer, med detta sagt även julfester. Forskarna förklarar hur 
riter karaktäriseras genom fyra olika faktorer; 
 

• att de har en planering bakom sig 
• att de innehåller återkommande inslag med aktiviteter inom organisationen 
• att de uppvisar sig genom sociala interaktioner, ofta med åskådare eller 

mottagare av aktiviteten 
• att de ger sociala konsekvenser 

 
Riter är på detta sätt sociala events med inbyggda roller, där alla medlemmar vet hur 
de ska agera och förhålla sig. Genom dessa första tre karaktäristiska drag menar 
forskarna i studien att riter är enkla att upptäcka och studera. Den sista faktorn, att 
riten ger med sig sociala konsekvenser, är ofta vad forskare enligt Trice och Beyer 
(1984, 1993) inom organisationskultur vill studera och upptäcka. Detta för att de 
anser att riterna har en betydelse för organisationskulturens upprätthållande och 
välmående.  
 
När medarbetarna deltar i en rit eller ritual använder de sig enligt Trice och Beyer 
(1984, 1993) av dem fyra kulturella formerna som då kan beskådas. Dessa används 
tillsammans för att uttrycka den delade mening som de tillsammans innehar. Dessa 
symboliska former bildar då även mening i det dem anställda uträttar och gör.  Genom 
att studera manifesten av riterna och dess sociala konsekvenser menar forskarna att 
man kan dra en länk mellan dessa riter till andra kulturella artefakter och symboler 
inom organisationer och se hur dessa tillsammans sammanflätar och bildar en 
meningsfullhet för kulturen. Schein (2010) menar att man kan studera organisationers 
riter och ritualer som har varit bestående under en lång tid och att dessa kan vara till 
organisationens fördel då starka riter och ritualer kan leda till önskade 
beteendeförändringar. Riten ses då enligt honom som en förstärkare för att socialisera 
organisationens medlemmar till kulturen. Dock rekommenderar han inte att studera 
enbart riter och ritualer när man vill skaffa sig en djupare förståelse för en 
organisations enskilda kultur, utan menar att man som forskare bör ta hänsyn till 
organisationens samtliga tre nivåer. Han menar att det som kan vara svårt med en 
organisations rit är att se den egentliga funktionen som den erhåller. Trice och Beyer 
(1987) menar att riter och ritualer har en betydelse för organisationer och att dessa 
symboler är de mest centrala.  Dem påpekar hur en organisations ledning bör vara 
medveten om vilka ritualer och riter som finns inom organisationen. Dessa riter och 
ritualer bär nämligen inte enbart på en funktion för att ge praktiska fördelar till 
organisationen utan även på ett kulturellt värde som kan användas till organisationens 
fördel. De organisationer som har insett vikten av dessa symboler kan då använda sig 
av dessa som i sin tur enligt forskarna bidrar till att skapa en mer välmående 
organisation. Exempel på riter inom organisationer är enligt Trice och Beyer (1987) 
möten, introduktionsprogram och även julfester.  
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4:4 Socialisering in i organisationskulturen med hjälp av riter  
Här beskrivs vilka egenskaper riter behöver besitta för att socialiseringen ska kunna 
ske på bästa möjliga sätt, samt vilka riter som främjar socialiseringen på bästa sätt. 
 
Då många av dagens organisationer lever enligt Trice och Beyer (1993) många gånger 
längre än dess medlemmar måste organisationer kunna ta in nya medlemmar och 
lyckas lära och socialisera in dem så att organisationen kan leva vidare. De menar att 
socialisering är en livslång process, speciellt inom dagens samhälle där människan 
ständigt måste anpassa sig efter omgivningens krav. Socialisering är därför ett sätt för 
människan att kunna anpassa sig efter nya miljöer och sammanhang. Organisationer 
med starka kulturer har enligt författarna väl genomförda riter och ceremonier. Om en 
rit dock inte är fullständig kan detta medföra enligt Trice och Beyer (1993) att 
organisationer kan mista chansen att de anställda blir fullständiga medlemmar och att 
socialiseringsprocessen då kan ta längre tid eller inte blir helt genomförd. När en 
medarbetare upplever julfesten som rutin och inte anser att den är särskilt meningsfull 
längre kan det bero på att medarbetaren tar julfesten för givet och är då inte lika 
mottaglig för ritens kraft tills deras förväntningar på julfesten inte uppfylls.  
 
Riter med dess tillhörande socialiseringsprocess kan enligt Trice och Beyer (1993) 
både vara kollektiva som individuella. Vi människor skapar våra egna riter och 
ritualer, men kan även skapa dem gemensamt med andra. Tillsammans skapar 
människor en gemenskap med hjälp av bland annat riter och detta gör det möjligt att 
nå exempelvis en organisations avsatta mål. Samtidigt som riter binder samman 
medlemmarna så förankras även kulturens traditioner och värderingar. En 
socialisationsprocess är kollektiv när en grupp individer tillsammans bemöter nya 
situationer, inom exempelvis organisationer. Dessa kollektiva upplevelser är ofta 
mödosamma och kräver därför ett behov att skapa starka och sociala band och 
sammanhållning mellan dessa individer. Dessa kollektiva upplevelser producerar 
också likadan förståelse för organisationskulturen. Kollektiv socialisation är ofta 
formell, återkommande och ordnad från organisationer.     

Utifrån den tidigare typologin finns det två ritualer som särskilt fokuserar på 
socialisering och stärkandet av en organisationskultur; Rites of passage och rites of 
integration.  

4.4.1 Rites of passage  
Rites of passage, övergångsriter, förklarar Trice och Beyer (1983, 1987, 1993) 
betonar när en organisations medlem övergår från ett stadium till ett annat, och i sin 
tur som skapar en social identitet i och med denna övergång. Övergångsritualen 
används när en individ lämnar sin tidigare roll och status och får en ny. Ett exempel 
som Trice och Beyer (1993) tar upp när man exempelvis mönstrar till militärtjänst. 
När individen får en ny roll som exempelvis sjökapten innebär det även att individen 
får lära sig vilka förpliktelser och förväntningar som man i denna nya roll måste 
erhålla. Med den nya rollen erhålls även nya föremål, sätt att tala och agera. Inom 
organisationer kan exempel på dessa övergångsriter vara när nyanställda genomgår en 
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introduktionsutbildning, eller när medarbetare befordras och i och med detta får ny 
status och befogenhet. Dessa riter kan även innebära att organisationen firar dessa 
medarbetare med deras nya roller med festligheter innehållande tal eller prisutdelning 
vid exempelvis slutet av en introduktionsutbildning. Inom dessa festligheter vill 
organisationen enligt Trice och Beyer (1993) förmedla två budskap som är en viktig 
del av socialisationen; att man efter denna rit är ‘en av oss’, en godkänd medlem av 
organisationen, samt att man genom riten har visat hur ‘det egentligen är’ inom 
organisationen, det vill säga att man har fått en djupare inblick inom organisationens 
kultur. 

4.4.2 Rites of integration 
När organisationer blir större och anställda i och med det blir mer åtskilda finns det en 
tendens att subgrupper skapas med oliksinnade åsikter och värderingar än 
organisationens. Det är då viktigt enligt Trice och Beyer (1984, 1987, 1993) att 
organisationer försöker sammanföra sina anställda och ena subgrupperna och detta 
görs med hjälp av integrationsriter. Rites of integration är också en del av 
socialiseringsprocessen med funktionen att föra samman människor och integrera in 
dem i ett gemensamt socialt system, en organisations kultur. På detta sätt sker en 
fördjupning av socialisering inom denna typ av rit. Denna rit kan också enligt Trice 
och Beyer (1984, 1987, 1993) hjälpa nyanställda att känna sig mer delaktiga och 
tillhörande den större gruppen och organisationen som de är anslutna till. Dessa riter 
brukar ofta gestaltas som sociala events där subgrupperna förs samman med 
förhoppning om att kunna återuppta en enad känsla av gemenskap och tillhörighet till 
organisationen. För den nyanställda finns då möjligheten att engagera sig i, samt lära 
sig bli en del av gemenskapen som då även kommer hjälpa till att stärka 
medlemmarna av organisationen. En förutsättning för att lyckas integrera de olika 
subgrupperna är att de enskilda subgrupperna löses upp och börjar interagera med 
andra inom organisationen, genom bland annat mingel. Organisationer bör uppmuntra 
medarbetarna att interagera med folk som de inte känner sedan innan. Utfallet av 
denna rit är väldigt beroende av; hur den är upplagd, vilka aktiviteter som sker inom 
den, deltagandet i aktiviteterna, hur djupt rotad riten är inom organisationen samt av 
de meningsskiljaktigheter närvarande i den rådande kulturen. 
 
Trice och Beyer (1984, 1987, 1993) menar att organisationers julfester är vanliga och 
viktiga exempel på integrationsriter som finns inom många arbetsorganisationer. 
Julfesten brukar även innehålla artefakter tillhörande julen och dess myt, i form av 
julgran, traditionell mat och dryck, och julklappsbyten. Dessa riter brukar även 
innehålla alkohol och andra gemytligheter och vid dessa tillfällen brukar även 
storytelling i form av tal erhållas från ledningen. Dessa artefakter fungerar som 
hjälpmedel till att ytterligare stärka riten funktion att förmedla känslan av gemenskap 
och att socialisera organisationens samtliga medlemmar till kulturen. I aktiviteter som 
julfester läggs det enligt forskarna även vikt på att äta, dricka och socialisera sig med 
varandra inom organisationen som symbol för de lika värderingar de har och 
gemenskapen som de tillsammans bildar. Här läggs det ingen skillnad från vilken 
hierarkisk avdelning inom organisationen man tillhör eller position inom 
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organisationen man tillhör utan ser sig själva som en enad grupp. Under dessa 
omständigheter kan även känslor av närhet uppstå. Under julfesten finns ett tillåtande 
av känslor som inte är tillåtna vid andra tillfällen, man behöver inte under julfesten 
bete sig efter sin roll som medarbetare utan kan umgås mer avslappnat med varandra 
och visa närhet och uppskattning på sätt som vanligtvis inte uppkommer på 
arbetsplatsen. 

5. Metod 

I följande avsnitt beskrivs hur arbetet har gått tillväga i fråga om val av metodansats, 
metod för vår datainsamling, urval, genomförande, bearbetning av data och analys 
samt en avslutande metoddiskussion med reflektion över koherens, kongruens samt 
tillförlitlighet. Samtliga delar är med för att läsaren ska se hur vi ville gå tillväga för 
att på bästa sätt studera hur julfesten i organisationskulturen fungerar som ett 
instrument för socialisering och hur den upplevs ur medarbetarnas perspektiv. 

5.1 Metodansats 

Val av metodansats och vilken metod som lämpar sig att använda är enligt Ahrne och 
Svensson (2011) beroende av det teoretiska perspektivet och forskningsfrågorna som 
man har satt upp. Därför bör man enligt dem ta hänsyn till sitt syfte och sina 
frågeställningar vid val av metod. Kvalitativ forskning menar Fejes & Thornberg 
(2012) beskriver verkligheten genom insamlande av data och som har syfte att skapa 
en förståelse för det som analyseras. I kvantitativ forskning vill man däremot studera 
intensitet i variabler, utbredning av vissa egenskaper hos olika grupper eller samband 
mellan variabler, den kvantitativa forskningen har därför som syfte att kunna förklara 
det man studerar. Det är lätt som personalvetare med ett eventuellt framtida arbete 
med personalansvar vilja veta mer om ens medarbetare och deras förståelse och 
uppfattningar om olika arbetsrelaterade fenomen. Därför känns det självklart att i 
denna uppsats välja en förståelseinriktad betoning på undersökningen eftersom detta 
upplevs som mest relevant och intressant i det framtida yrkeslivet. Alvesson (2001) 
styrker intresset att studera julfesten med ett förståelseinriktat perspektiv då han 
menar att studerandet av organisationskultur och dess delar med hjälp av denna metod 
kan uppmuntra nya idéer och sätt att agera när det kommer till att uppnå mål. Det kan 
även bidra till att människor som tar del av forskningen kan uppleva att de når en 
fördjupad insikt inom ämnet. Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för 
hur julfester fungerar som en rit för socialisering in i organisationskulturer och hur de 
kan upplevas ur medarbetares perspektiv.  Med fokus på att skapa en förståelse för det 
fenomen som ska studeras utifrån medarbetarnas upplevelser och komma underfund 
med hur medarbetarna ser på denna rit ansåg vi därför att det passade bäst att utgå 
från en kvalitativ metodansats. 

5.2 Metod för datainsamling 

Inom kvalitativa metoder finns det sedan olika sätt att inhämta data. Vi blev här 
tvungna att ta ställning till vilken typ av kvalitativ metod som på bästa sätt kunde svar 
frågeställningarna. I denna studie vill informanternas upplevelser av julfester fångas 
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och det ansågs därför att språkliga redogörelser var det bästa sättet att fånga in dessa 
upplevelser. Ahrne & Svensson (2011) menar att detta antagande bygger på att man 
genom samtal och skrift kan förmedla sina inre tankar och föreställningar. 
 
Alternativen för genomförandet av denna studie var fokusgruppssamtal eller enskilda 
intervjuer. Lotta Johansson (2014) menar att skillnaden mellan kvalitativa intervjuer 
och fokusgruppssamtal är att det som fokusgruppen tillsammans skapar i processen 
mellan dem är av intresse, och inte vad de enskilda deltagarna förmedlar. Bryman 
(2011) beskriver att forskaren använder sig av fokusgrupper då denne är intresserad 
av att studera hur människor reagerar på varandras åsikter och olikheter. Man vill se 
hur olika människor tänker och talar om samma fenomen och studerar hur dessa 
olikheter ställs mot varandra i en diskussion. På detta sätt skapar forskaren en 
förståelse varför folk tycker som de gör. Informanterna hade blandade erfarenheter 
och upplevelser av julfester inom olika typer av organisationer så vi ville undersöka 
om gruppen kunde få en djupare förståelse för fenomenet genom att ta del an 
varandras erfarenheter och upplevelser och tillsammans få en djupare insikt om vad 
de ansåg vara syftet med julfester. Med hjälp av fokusgrupperna fanns möjligheten att 
samla in de spridda erfarenheterna och sätta igång en process för att fånga den 
kollektiva gruppens upplevelser. På detta sätt kunde fokusgruppssamtal som metod 
belysa mångfalden av upplevelser och vad de tillsammans kunde skapa, till skillnad 
från enskilda intervjuer. Därför valdes fokusgrupper framför enskilda intervjuer.  

5.3 Urval 
I sitt urval kan man enligt Wibeck (2010) antingen välja homogena eller heterogena 
fokusgrupper. Hon beskriver att homogena grupper är att föredra om samförstånd ska 
kunna uppnås och att det genom detta leder till att deltagarna lättare kan dela sina 
åsikter och upplevelser. Valet av deltagare bestämdes av syftet för studien och dess 
frågeställningar. Då syftet är att studera julfester utifrån ett medarbetarperspektiv så 
var kriterierna att deltagarna var anställda vid en organisation och hade varit med på 
en organisations julfest tidigare år. Samtliga fokusgrupper blev homogena i den 
benämningen att deltagarna var ungefär i samma ålder (23-29 år) samt studerade vid 
universitet eller hade en högskoleutbildning. Vi fann även ett intresse att studera 
medarbetare i denna ålder då vi ansåg att dessa fortfarande upplever sina första 
erfarenheter av julfester och fortfarande befinner sig i socialiseringsprocesser.  
 
I fokusgruppssamtal påpekar Wibeck (2010) att det dock är viktigt att ha områden där 
åsikter och erfarenheter kan skilja sig åt, detta för att deltagarna ska kunna 
argumentera och motargumentera så att olikheterna sätts mot varandra och en ny 
förståelse kan skapas genom diskussionen. I detta fall ansågs det finnas en risk med 
en alltför homogen grupp som kunde hämma samtalsklimatet, därför valdes 
medarbetarna från olika branscher. Branscherna som deltagarna kom från var handels, 
dagligvaruhandel, bemanning, restaurang, samt försäkring. Detta för att fånga en så 
stor mångfald i synsätt och uppfattningar som möjligt efter rekommendation av 
Bryman (2011). 
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Under samtliga av våra fokusgruppssamtal upplevde det att fokussamtalet till en 
början var trögstartat och nervöst från deltagarnas sida, men så småningom när 
fokusgruppsdeltagarna blev “varma i kläderna” och upptäckte att de hade 
gemensamma uppfattningar kring fenomenet började de diskutera på ett mer 
avslappnat sätt. Efter ett tag kunde gruppledaren även märka att samtalet flöt så pass 
bekvämt att fokusgruppens medlemmar kunde argumentera med varandra och kunde 
uttrycka sina olika synpunkter och åsikter. Vi som gruppledare och observatör hade 
även spända förväntningar inför mötena men blev snabbt avslappnade när samtalen 
började ta sin ordentliga form och grupprummet fylldes av oliktänkande röster. 
 
Bryman (2011) diskuterar hur många fokusgrupper man ska organisera och visar att 
det finns stor variation när det kommer till hur många grupper man har använt sig av i 
tidigare forskning. Han menar att det finns starka argument som säger att alltför 
många grupper innebär slöseri med tid samtidigt som han inte ansåg så sannolikt att 
enbart en grupp skulle räcka för att uppfylla våra behov som forskare.  Eftersom tid 
ansågs vara en viktig resurs att fördela förnuftigt men viljan att få tillräckligt mycket 
användbar data fanns så valde togs beslutet att hålla två fokusgruppssamtal. Även 
åsikter om gruppstorleken i fokusgrupperna för att nå bästa resultat varierar. Vi 
skapade fokusgrupper med fyra personer inom varje grupp. Wibeck (2000) anser att 
en fokusgrupp bör bestå av mellan fyra till sex deltagare för att samtalet ska fortskrida 
på bästa sätt och vi valde därför att utgå från detta råd. Hennes råd att bjuda in fler än 
minimiantalet följdes även så att det kunde säkerställa ett tillräckligt antal deltagare 
om någon skulle lämna återbud. 

5.4 Genomförande 
Några dagar innan genomförandet av fokusgruppssamtalen sågs det till att ha enskilda 
kontakter med varje deltagare där syftet med studien diskussionen förklarades och 
varför just de utvaldas röster och åsikter var av intresse för studien. I detta samband 
togs även tillfället i akt att inhämtade bakgrundsinformation om organisationerna och 
dess julfester som personerna deltagit på. Detta var även en strategi att påminna om 
fokusgruppssamtalet och ett försök till att undvika att de tillfrågade inte skulle dyka 
upp på samtals-tillfället. När fokusgruppssamtalen skulle gå av stapeln hölls en kort 
inledning där deltagarna tackades för att de hade ställt upp, presenterade sig kort för 
varandra, beskrev vad syftet med undersökningen var, varför deras åsikter ansågs var 
av betydelse, samt generella regler för samtalet. Deltagarna fick även möjlighet att 
ställa frågor om det var någonting med samtalet som kändes oklart. Generella regler 
som Bryman (2011) lägger fram presenterades innan samtalen; att man ska prata en i 
taget (för att underlätta transkriberingen), de etiska aspekterna, och att samtligas 
åsikter är av betydelse under samtalet. En risk som Johansson (2014) beskriver med 
fokusgrupper är att dessa dominanta röster kan ta över samtalet medan de lågmäldas 
åsikt kan gå förlorad. Detta sågs som en risk och såg därför till att innan samtalet 
informera hur mycket samtliga deltagares åsikter värdesattes och att gruppledaren 
skulle ingripa om denne ansåg att vissa blev för tystlåtna eller andra för tongivande. 
Detta var dock ett problem som aldrig dök upp under fokusgruppssamtalen. 
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Ytterligare en risk som Johansson (2014) beskriver och som upplevdes som ett hot 
mot fokusgruppen var att deltagarna inte skulle uppleva att det fanns tid till att 
utveckla sina tankar vilket kunde påverka resultatet. I jakten på ett givande urval av 
deltagare där alla hade möjlighet att ses samma tider var en utmaning. Det var många 
olika tidsscheman hos deltagarna att rätta sig efter. Det sågs därför till att samtliga 
deltagare hade avsatt två timmar på samtalet trots att det förutspåddes att samtalet 
skulle ta cirka en timme. Detta för att det skulle finnas ordentligt med tidsrum för 
samtalet. Varje samtal tog, som det även förespåddes, lite mer än en timma.  
 
Wibeck (2010) beskriver hur miljöfaktorerna spelar en stor roll för hur fokusgruppen 
ska fungera bra. Konsekvenserna av detta kan enligt henne bli att deltagarna kan 
känna sig främmande i en ovan miljö och att detta kan hämma diskussionen, eller att 
vissa miljöer kan kännas naturliga för enbart vissa av deltagarna och att det kan ge ett 
visst övertag senare i samtalet. Detta ville undvikas. För att minimera riskerna för att 
någon av deltagarna skulle känna sig hämmade under samtalet hölls fokusgrupperna i 
grupprum på universitetet där samtliga deltagare hade varit förut. Där fanns den 
utrustningen som behövde och rummet var anpassat efter att sitta i grupper om fyra 
eller fler och känslan uppkom att alla upplevde att de var på neutral och jämlik mark. 
Dahlin-Ivanoff (i Ahrne och Svensson, 2013) beskriver även vikten av att hålla 
fokusgruppen i en även tillåtande och tolerant samtalsmiljö. Hon beskriver att 
människor har en större benägenhet att dela med sig av sina erfarenheter när miljön 
känns trygg och tillåtande. Att miljön skulle vara trygg och tillåtande blev därför 
något som vi ville ta hänsyn till och gjorde därför många av metodens val för att 
skapa denna miljö för att kunna garantera en givande diskussion. 
 
Fokusgruppssamtal har målet att få fram deltagarnas synsätt och uppfattningar kring 
fenomen. Här kan man som forskare därför välja att antingen genomföra strukturerade 
eller ostrukturerade fokusgruppssamtal för att fånga deltagarnas uppfattningar och 
synsätt. Till denna studie valdes genomförandet av ett delvis ostrukturerat 
fokusgruppssamtal med målet att ha en fri diskussion mellan deltagarna och för att 
gruppledarens åsikter eller föreställningar om fenomenet inte skulle fortplantas vidare 
till deltagarna (Morgan 1996 via Wibeck). Wibeck (2010) redogör hur man under 
ostrukturerade fokusgrupper kan använda sig av en intervjuguide som består av breda 
områden som ska täckas in. Gruppledarens roll är mindre styrande och går enbart in 
med frågor om ett ämne riskerar att mistas som är av intresse eller om det blir en 
tystnad i diskussionen. I intervjuguiden användes tre tematiska områden som utgick 
de forskningsfrågor som deltagarna fick diskutera kring i samtalen. Dessa tematiska 
frågor ansåg vi hjälpte till att skapa en diskussion hos fokusgruppen samt utgick från 
våra forskningsfrågor. Då ingen av oss tidigare genomfört fokusgruppssamtal ingick 
dock några klargörande frågor som var kopplade till de olika teman samt skulle hjälpa 
oss för att besvara våra frågeställningar och uppnå vårt syfte om vi ansåg att 
fokusgruppssamtalet flöt iväg för långt från vad vi syftade att undersöka i vår studie. 
Dessa användes främst som punkter för att bocka av under samtalet eftersom de flesta 
frågor besvarades på egen hand av fokusgruppernas samtal. Om någon av dessa frågor 
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inte besvarades av gruppen själva ställdes denna fråga om det upplevdes som 
intressant för studien (se bilaga 3).  
 
Fokusgruppssamtalen fortlöpte på ett tillfredsställande sätt. De gånger som följdfrågor 
ställdes var när deltagarna tystnade och uppfattade att temat var mättat på svar, men 
gruppledaren upplevde att svaren inom temat kunde utvecklas vidare. Dessa frågor 
framkom inte heller vid samtalets start då det ansågs finnas en risk att deltagarna 
skulle uppleva att de var beroende av våra frågor om de presenterades innan samtalet. 
Det lämnades även utrymme för vissa sidospår då dessa enligt Bryman (2011) kan ge 
ny intressant information. Samtliga diskussioner avslutades med en avslutande fråga. 
Detta för att säkerställa enligt Wibeck (2011) att alla hade fått komma till tals och för 
att se om någon hade en ytterligare aspekt om ämnet.  Denna avslutande fråga blev 
dock aldrig det sista som sades eller som avslutade fokusgruppsdiskussionen, utan det 
var alltid någon deltagare som ville inflika en sista kommentar som i vissa fall ledde 
vidare till diskussion. 
 
Wibeck (2011) beskriver att en observatör hjälper till att underlätta gruppledarens roll 
och att dessa två efter fokusgruppssamtalet kan ha en gemensam genomgång för vilka 
spontana intryck som uppenbarade sig som kan användas för att underlätta analysen. 
Under genomförandet deltog därför båda under samtalen, den ena som gruppledare 
och den andra som observatör. Valet av vem som skulle agera som gruppledare 
respektive observatör skedde av slumpen, men båda var införstådda med vad 
respektive roll innebar. Bryman (2011) förklarar hur deltagarna i en fokusgrupp 
frammanar upplevelser och tankar hos varandra och utökar samtidigt sina egna 
förståelser efter samtalets gång. När en deltagare hör vad någon annan berättar så kan 
dessa åsikter skapa en vidare förståelse eller ge acceptans att fördjupa diskussionen åt 
ett visst håll som den enskilda deltagaren kanske innan inte hade reflekterat över på 
egen hand. Detta var något som eftersträvades i metoden. För att detta skulle ske på 
bästa sätt så har gruppledaren ett stort ansvar enligt Bryman (2011). Gruppledaren ger 
ett stort utrymme till deltagarna att själva kontrollera diskussionen samtidigt som 
gruppledaren ska kunna leda tillbaka deltagarna på det fokus som är aktuellt i studien 
om samtalet går för långt från syftet och frågeställningarna. Den största utmaningen 
som gruppledare blev att balansera mellan dessa två förhållningssätt som Bryman 
(2011) beskriver. Man blev tvungen att tillåta att diskussionen flöt på helt fritt hos 
deltagarna, men också tvungen att besitta förmågan att kunna ingripa när man 
behövde lyfta fram vissa teman som är av intresse för studien utan att hämma 
diskussionen. Då oerfarenhet fanns i rollen som gruppledare och observatör var denna 
balansgång extra viktig att reflektera över och diskutera igenom tillsammans innan 
fokusgruppssamtalen hölls.  
 
Dokumentation skedde med hjälp av ljudinspelning. Detta för att slippa anteckna 
under samtalets gång och för att veta vem det var som sade vad under diskussionen, 
något som Bryman (2011) beskriver som en av många praktiska aspekter som talar för 
ljudinspelning. 
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5.5 Databearbetning och analysmetod 
Samtalen transkriberades noggrant. Detta är enligt Wibeck (2010) den mest 
tidskrävande processen inom databearbetning men också enligt henne det bästa 
underlaget inför en analys. Därför transkriberades intervjuerna direkt efter avslutat 
fokusgruppssamtal. Då låg samtalet färskt till minnes och vilka de olika rösterna 
tillhörde kunde lättare uttydas. För att enligt Wibeck (2010) inte gå miste om 
möjligheter att analysera interaktioner som uppstår mellan deltagarna utfördes en 
noggrann transkription där det förutom allt som sägs även transkriberades skratt, 
talspråk och uppbackningar som “mm” och “hmm”.  
 
Deltagarna gör enligt Wibeck (2010) redan sin första analysdel när de resonerar om 
tankar och åsikter. Under diskussionens gång så prövas åsikter som har framförts och 
nya idéer skapas medan samtalet fortgår. Efter fokusgruppssamtalen diskuterades och 
sammanfattades därför det gruppen kom fram till i sina samtal. Detta för att lättare 
kunna ta vara på denna första del av analys och ha detta i åtanke när den fördjupade 
analysprocessen skulle börja. Detta gjordes även med tanke på att Wibeck (2010) 
anser att det delvis ostrukturerade fokusgruppssamtalet kan försvåra analysprocessen 
på grund av det spretiga materialet som kunde framkomma under samtalet. 
 
Analys av fokusgruppsdata handlar enligt Wibeck (2010) om att koda materialet, dela 
upp det i enheter och söka efter trender, mönster och övergripande teman. Hur man 
exakt ska gå tillväga med analyser av fokusgrupper menar hon dock är upp till 
forskarna att själva bestämma, det finns enligt henne ingen definitiv metod som 
absolut måste användas. I själva verket uppmuntrar hon att kombinera olika typer av 
analyser och att inte vara rädd för att hitta egna analysingångar, detta med tanke på att 
interaktionerna i gruppen är det mest centrala och den största fördelen med 
fokusgrupper. Detta bör man enligt henne dra nytta av i analysen. Dock betonar hon 
vikten av att analysarbetet måste vara en process där man systematiskt går tillväga då 
det bidrar till resultatens tillförlitlighet. Den insamlade datan bearbetades därför i 
största möjliga mån systematiskt för att bibehålla denna tillförlitlighet i studien. 
 
Under analysens gång beskriver Wibeck (2010) dock hur man bör gå tillbaka till 
syftet med undersökningen eftersom forskningsfrågan styr både datainsamlingen och 
val av analysmetod. Forskningsfrågan och sina teoretiska utgångspunkter ska 
användas som hjälpmedel för att visa på vad som är väsentligt att göra tillgängligt 
utifrån den totala datan av transkribering. Därför utgick analysen i denna studie 
utifrån de befintliga frågeställningar och teorierna när materialet analyserades. 
Forskningsfrågorna hjälpte till under kartläggningen att utse vilka utsagor som 
upplevdes intressanta och relevanta för analys. 
 
Analysarbetet startade med att lyssna igenom inspelningarna av fokusgruppssamtalen 
en gång till samtidigt som transkriberingen lästes igenom. Detta för att säkerställa att 
det inte hade missats något väsentligt i transkriberingen och för att höra om “hmm” 
och andra språkliga uppbackningar lät instämmande eller tveksamma. I fokusgrupper 
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läggs, som Wibeck (2010) tidigare nämnde, fokus på vad gruppen tillsammans skapar 
genom sina samtal, därför lades stor vikt vid dessa uppbackningar i analysarbetet. Ett 
instämmande “mm..” från gruppen ansågs tyda på att vissa eller samtliga höll med ett 
uttalande eller åsikt. Av samma anledning togs det i analysarbetet hjälp av vad Kvale 
(2007) beskriver som meningskoncentrering, där man urskiljer meningsenheter som 
uttrycks av intervjupersonen och formar dessa till sammanfattande centrala teman. I 
detta analysarbete användes meningskoncentrering i kombination av vad vi väljer att 
kalla konversationskoncentrering, där det urskildes slutsatser som deltagarna 
tillsammans genom sina samtal hade skapat samt kommit fram till och formade dessa 
slutsatser till teman med tillhörande underkategorier. 
 
Slutsatserna som framkom skrevs först ner vid sidan av utskrifterna av 
transkriberingen. Sedan utformades ett schema med hjälp av en Whiteboard tavla 
utifrån de teman som deltagarna hade fått i uppgift att diskutera. Dessa översiktliga 
teman utgick från frågeställningarna. Samtliga teman med underkategorier sorterades, 
jämfördes och bytte namn, samt flyttades om under analysens gång. För att utse vilka 
slutsatser som framkom flest gånger och då upplevdes som mest relevant för djupare 
analys togs även beslutet att även klippa ut utsagorna och lägga dem i högar. Under 
processen har även ständiga jämförelser gjorts och relationer mellan kategorierna 
studerats och förfinats för att till sist formats till en övergripande struktur. En kort 
summering skrevs tillslut ner av varje övergripande tema när datamaterialet hade 
bildat en helhetsbild av fenomenet. Efter denna process började arbetet med 
tolkningen med hjälp av dem teoretiska utgångspunkterna. 

5.6 Metoddiskussion 
När det kommer till att designa vetenskapliga studier så är det enligt Ahrne & 
Svensson (2011)  viktigt med tidsplanering. Tid menar de är en resurs som man som 
forskare alltid måste ta hänsyn till. De menar att man ofta kan stöta på överraskningar 
under tidens gång som riskerar att arbetstakten kan saktas ner. Därför skapades en 
tidsplan med säkerhetsmarginal just för att vara säker på att disponera den tid som 
krävdes om det skulle uppkomma hinder eller förändringar. Vid vissa tillfällen fanns 
det dock inte rum för eftertänksamhet och snabba beslut var tvungna att tas för att 
hålla deadline. Därför användes bland annat inte videoinspelning vid 
fokusgruppssamtalen, utan enbart ljudinspelning. Kvale och Brinkmann (2009) 
rekommenderar videoinspelning med anledning av att det erbjuder möjligheter för 
analys av kroppsspråk och interpersonell interaktionen i den kvalitativa intervjun. Om 
videoinspelning hade genomförts hade datan kunnat ge chansen att ytterligare förstå 
interaktionen mellan fokusgruppsdeltagarna. Utan videoinspelning fångades nu inte 
kroppsspråk som exempelvis synliggjorde ett samtycke, vilket kunde ses som en 
förlust.   
 
Under teoridelen rekommenderar inte Schein (2010) att studera ritualer när man vill 
skaffa sig en djupare förståelse för en organisations enskilda kultur. Detta togs hänsyn 
till när valet att genomföra fokusgruppssamtal för att studera medarbetares 



	  

25	  
	  

uppfattningar om fenomenet julfest gjordes, istället för att genomföra en etnografisk 
studie med en enskild organisations julfest. På detta sätt tillämpades Scheins råd då 
studien inte fokuserade på en enskild organisations kultur. 

5.6.1 Koherens, kongruens och tillförlitlighet 
Fejes och Thornberg (2009) diskuterar problematiken med kvalitetsbegreppen 
validitet respektive reliabilitet i kvalitativa studier. Begreppen har sina ursprung i den 
kvantitativa forskningen och det finns därför forskare som enligt Fejes och Thornberg 
(2009) är kritiska till att använda sig av dessa två kvalitetsbegrepp. Istället används 
andra begrepp för att avgöra den kvalitativa forskningens kvalité och exempel på 
dessa är koherens, kongruens, trovärdighet och tillförlitlighet. Dessa begrepp handlar 
i stort om hur noggrann, systematisk och väl genomförd en studie har varit. Även 
Staffan Larsson (2005) beskriver hur en kvalitativ studie ska granskas för mer än 
enbart validiteten, för att kvalitetsbegreppet omfattar betydligt mer än vad han anser 
att enbart en studies validitet kan avgöra. På grund av detta beskrivs inte denna studie 
utifrån begreppen validitet och reliabilitet utan av andra kvalitativa begrepp i 
metoddiskussionen.  

Studiens trovärdighet, vilket även kan ses som validitet, syftar på om studien har 
lyckats studera det den avsett att studera (Morgan 1993, via Wibeck). Vad denna 
studie har avsett att studera baseras på dess syfte. Syftet styrde därför studiens 
samtliga delar, forskningsfrågorna, val av teori, tidigare forskning samt metod. Syftet 
fungerade därför som en röd tråd genom hela studien. Denna röda tråd beskrivs enligt 
Larsson (2005) som ett krav att vetenskapliga studier ska innehålla en intern logik, 
koherens. Den interna logiken innebär att det ska finnas en helhet innehållandes 
enskilda delar som inte endast kan relateras till helheten utan även till varandra. Detta 
krav på intern logik har lett till att delar av teorier, metoder samt tidigare studier noga 
har övervägts. Om något betraktades som intressant till en början men senare 
upptäcktes inte gav svar på någon av studiens forskningsfrågor så valdes dessa delar 
bort för att behålla relevansen till syftet och forskningsfrågorna. Ingresser tillämpades 
även till respektive avsnitt där resonemang förs varför vi anser att exempelvis de 
vetenskapliga artiklar som presenterats är av relevans för studien. 

Magdalene Thomassen (2007) beskriver hur både kvalitativa samt kvantitativa 
vetenskapliga studier ska innehålla avsnitt där det tydlig står hur arbetet har gått 
tillväga och att denna information ska finnas tillgänglig att ta del av om någon så 
önskar. Därför ska även det finnas information hur man gick tillväga när man 
exempelvis sökte vetenskapliga artiklar eller genomförde sin valda metod. Detta för 
att andra forskare ska kunna ta ställning till studiens kvalité. Med detta i åtanke har 
valen under arbetets gång redovisats så utförligt som möjligt och understött de 
argument och val som presenterats med hjälp av vetenskaplig litteratur för att i största 
möjliga mån skapa en synbar transparens i arbetet. Exempel på detta är i ingressen till 
tidigare studier, då sökord som använts i studien nämnts samt de databaser som 
använts i sökandet av vetenskapliga artiklar och tidskrifter.  
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Thomassen (2007) tar även upp att vetenskaplig forskning har som krav att den ska 
vara personligt oberoende. Hon menar att det inte enbart ska vara en enskild forskares 
ögon som kan urskilja teman och mönster som uppenbarar sig utifrån empirisk data. 
Även andra forskare ska kunna ta del av samma empiriska data och se samma 
fenomen uppenbara sig och ska kunna komma fram till ett snarlikt resultat. Med detta 
menar hon att en studie ska vara av god kongruens och tillförlitlighet. Detta framhävs 
även av Silverman (1993, via Wibeck) som framhåller detta som ett reliabilitetskrav 
där studien ska kunna upprepas med samma resultat.  
 
Utifrån det som presenteras ovan var det därför viktigt att analysera materialet på ett 
bestämt tillvägagångssätt, detta så att vi till en viss grad kunde säkerställa att vi inte 
urskilde teman som enbart uppenbarade sig för oss. För att förhindra att kongruensen 
och tillförlitligheten inte försämrades följdes därför Wibecks (2000) råd att ha en 
ostrukturerad intervjuguide i genomförandet av fokusgruppssamtalen. Innan 
utformandet av intervjuguiden studerades tidigare forskning för att säkerställa att de 
frågor och teman som skapats var relevanta för studies syfte. Dock ansåg vi i 
efterhand att det kunde lagt ner mer tid på att skapa teman med ännu mer relevans till 
det fenomen vi ville studera då vissa samtalsämnen berörde punkter som vi inte ansåg 
var relevanta till vår studie. Denna risk med ostrukturerade intervjuguider ansåg vi 
dock till största del gynnade oss då vår förförståelse av fenomenet inte kom i vägen 
och teman framkom i fokusgruppssamtalen som vi ansåg var outsägbara och gav våra 
resultat en ytterligare dimension. Efter rekommendation av Wibeck (2010) användes 
samma intervjuguide i de båda fokusgruppssamtalen. Från början fanns även tanken 
om att båda skulle få möjlighet att agera både gruppledare och observatör men efter 
hennes rekommendation att ha densamme gruppledare respektive observatör till båda 
tillfällena så följdes istället detta råd.  
 
Det som dock kan påverkat kvalitén i studien var att vi inte tidigare hade genomfört 
fokusgruppsamtal och inte heller analyserat den datan som fokusgrupper ger. Därför 
kan vissa generella brister uppkommit på grund av denna oerfarenhet. Det som hade 
kunnat göras ytterligare inför fokusgrupperna var att genomföra en testomgång där vi 
enbart tränade att använda oss av denna metod. Detta var dock inte var möjligt på 
grund av det tidigare nämnda tidsschemat. Den presenterade litteratur angående 
forskarens roll i fokusgruppssamtal gav riktlinjer om vad som kunde vara bra att tänka 
på inför dessa. De tips och råd som angavs i litteraturen tillämpades under 
fokusgruppssamtalen. Bristen på ett exakt tillvägagångsätt för analys av fokusgrupper 
kan även påverkat tillförlitligheten i studien. Wibeck (2010) förklarade hur att man 
kan använda sig av vilken analysmetod man ville när det kommer till 
fokusgruppsanalyser och att man gärna som forskare ska testa sig fram. Metoden att 
utgå från kombinationer av flera analysmetoder kan ha gett oss för mycket spelrum 
där den egna förförståelsen påverkat hur analysprocessen framskred och vilka resultat 
som uppnåddes. Med mer erfarenhet i arbetet att hålla fokusgruppssamtal hade 
utförandet möjligtvis sett annorlunda ut. Wibeck (2010) framhäver att reliabiliteten 
kan förbättras om man låter en oberoende forskare ta del av materialet för att bedöma 
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kodning, kategorisering och analys.  Av hänsyn till intervjupersonernas integritet 
lämnades insamlade data inte ut.  
         
Steinar Kvale (1997) diskuterar problematiken med generaliseringen inom kvalitativa 
studier. Även Ahrne och Svensson (2011) betonar hur generaliseringen med 
kvalitativa metoder skall göras med försiktighet. Kvale (1997) förklarar att den 
kvantitativa och statistiska generaliseringen baseras på undersökningspersoner som 
slumpmässigt har valts ut från en population, men att denna generalisering inte 
fungerar med intervjupersoner i kvalitativa studier. Intervjupersoner väljs istället ut 
för att dessa bär på kunskap eller information som vi som forskare vill studera. Det 
som vi fick ha i åtanke under analysens samt diskussionens gång var att vi inte kunde 
generalisera våra resultat till en population i sin helhet, något som vi vid tillfällen 
kunde ha en tendens till att vilja göra. Då fick vi istället se våra resultat i formen av 
trender som sker och vad man kan uppmuntra andra att forska vidare inom.	  

5.7 Etiska överväganden                                                                            
Forskare ska enligt Ahrne & Svensson (2011) vara humana, sensitiva, empatiska och 
förstående. Forskningen ska följa etiska riktlinjer i avseende vid urvalet av 
informanter, hur man bemöter intervjusituationen samt rapporteringen av 
undersökningen. Vetenskapsrådet (2002) har tydliga krav när det gäller de 
forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som 
man bör utgå ifrån i sin forskning. Dessa utgörs av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Följer man dessa krav 
så undviker man etiska förhinder. Vid genomförandet av denna studie har samtliga 
krav beaktats. 
                                                         
Informationskravet innebär informering till samtliga deltagare om vad deras 
deltagande innebär, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 
medverkan om de så önskar. När personerna kontaktades och tillfrågades om att bli 
intervjuade fick de i samband med frågan information om detta, både muntligt samt 
skriftligt i missivbrevet (se bilaga) som samtliga fick ta del av. I missivbrevet 
bifogades kontaktuppgifter med uppmaningen att de närsomhelst kunde kontakta oss 
om det hade uppkommit frågor eller synpunkter på studien. Behovet att undanhålla 
någon information till våra deltagare gällande studien ansågs inte nödvändigt, vilket 
gjorde att mycket information om studien kunde tillges i samband med att de 
tillfrågades. 
                                                         
När deltagarna tillfrågades togs det även hänsyn till Vetenskapsrådets samtyckeskrav. 
Detta innebär att deltagaren ska uppleva att denne deltar frivilligt i studien, att 
deltagaren självständigt får bestämma hur länge samt på̊  vilka villkor denne ska delta, 
att de själva har rätt att avbryta sitt deltagande utan några negativa konsekvenser och 
att de inte ska utsättas för påtryckningar om de inte längre vill delta. Samtyckeskravet 
lägger även vikt på att beroendeförhållanden inte bör finnas mellan oss forskare och 
våra deltagare. Ett faktum rörande beroendeförhållanden uppkom i samband med att 
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det uppmärksammades att de som hade tid och visade intresse för att delta enbart var 
personer som vi sedan innan känner. Här kunde det uppstå en risk att de upplevde sig 
tvingade att delta eftersom dem eventuellt var i ett beroendeförhållande till oss. Denna 
fråga diskuterades då urvalet genomfördes och slutsatsen drogs att ingen av 
relationerna befann sig i direkta beroendeförhållanden. Dock lades det särskilt vikt på 
att förmedla dessa samtyckeskrav vid tillfrågandet/erbjudandet av den tilltänka 
deltagaren. Vi upplevde dock inte att våra deltagare kände sig tvingade att delta då 
samtliga som tillfrågades på̊  en gång tackade ja och visade ett stort intresse inför 
samtalet. Samtliga informanter verkade även under fokusgruppssamtalen vara 
bekväma, men detta kan vi med säkerhet inte veta. 
                                                         
Konfidentialitetskravet innebär överenskommelsen om tystnadsplikt och hantering av 
känslig information. Även att det inte ska kunna gå att härleda deltagarnas utsagor 
tillbaka till dem. Samtliga deltagares namn kodades till IP:1, IP:2 osv. Kön, ålder, och 
bransch som organisationen tillhörde ansågs dock viktigt att ha med, med hänsyn till 
framtida forskning. I fokusgrupper är det inte enbart forskaren som ska ta hänsyn till 
detta, utan även samtliga deltagare. Detta diskuterades av oss som den mest kritiska 
punkten i att följa de forskningsetiska principerna, vi som forskare kunde garantera att 
det aldrig skulle utlämnas information men att det kunde bli betydligt svårare att 
säkerställa att ingen av de övriga deltagarna kunde släppa på uppgifter gällande de 
övriga deltagarnas medverkan. När alla samlades innan fokusgruppssamtalet så 
betonades vikten av att det som sades i rummet stannade där och att ingen deltagare 
fick lämna ut några uppgifter om de övriga gruppmedlemmarna och på detta sätt 
försökte vi se till att deltagarna blev väl införstådda med detta dilemma. 
                                                         
Nyttjandekravet påvisar att uppgifter om deltagarna inte får användas eller utlånas för 
ickevetenskapliga syften. Baserat på den information som insamlats får det inte heller 
fattas beslut eller genomföras åtgärder som påverkar den enskilde. Även detta 
informerades ut till samtliga deltagare genom missivbrevet. Eftersom samtligas 
medverkan är konfidentiell så lämnades det inte ut någon personlig information 
genom DIVA-portalen där studien skulle publiceras i som kunde vara användbar för 
något företags nyttjande eller beslutsfattande. 
                                                         
Utöver dessa fyra krav tog studien även hänsyn till de två rekommendationer som 
Vetenskapsrådet utfärdat. Eftersom studien inte innehåller några känsliga avsnitt 
gällandes exempelvis trosföreställning, eller kontroversiella tolkningar som skulle 
innebära negativa konsekvenser till studiens deltagare så ansågs det inte nödvändigt 
att ta hänsyn till Vetenskapsrådets första rekommendation som beskriver att studiens 
deltagare ska få ta del av studiens resultat innan den publiceras om den innehåller 
känsliga avsnitt. Samtliga deltagare blev även informerade om att studien skulle 
läggas ut på DIVA-portalen och där kunde ta del av materialet om de så ville, i 
samråd med Vetenskapsrådets andra rekommendation.  
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6. Resultat och Analys 

Efter bearbetning av insamlad data har vissa teman uppvisat sig. Dessa teman visar på 
hur julfesterna förmedlas mellan medarbetarna inom organisationerna, attityden att de 
medverkande i fokusgrupperna tar julfesten för givet, samt hur organisationers 
julfester fungerar som socialiseringsverktyg hos dess anställda. Dessa teman kan leda 
till en ökad förståelse av julfesten som socialiseringsprocess. Utifrån den empiriska 
studie har följande fyra teman definierats; Kommuniceringen kring julfesten, När 
julfesten tas för givet, Lyckad socialisering samt Julfestens baksida. Under analysens 
gång kommer resultat och analys varvas utifrån citat i form av fokusgruppernas 
utdrag och empiriska material vi valt att utgå från. I citaten som presenteras i 
kommande punkter har intervjupersonerna numrerats och givits förkortningen IP. 

6.1 Kommuniceringen kring julfesten 

I detta tema har vi samlat fokusgruppernas berättelser kring hur samtalet går inom 
organisationerna, hur julfesten annonseras och hur jargongen går innan medarbetarna 
sinsemellan. Här skönjas mönster av att medarbetarna uppmuntrar och engagerar 
varandra, vilket kan ses som en socialisering på ett relationellt plan. Genom att se hur 
andra agerar och talar kring julfesten så utvecklar medarbetare hur de själva ser på 
evenemanget. Kommuniceringen kring julfesten kan bland annat anas genom följande 
citat från fokusgrupp 1; 
 

IP 2 : “Där jag jobbar nu så gör dom en väldigt stor grej av det och det ska vara väldigt spännande. 
Dom lämnar oftast ledtrådar. Vi mailar mycket fram och tillbaka internt på kontoret så då hade vi en 

mailslinga att de skickade ut ledtrådar till alla.” 
IP 3: “Till alla på kontoret då eller?” 

IP 2: “Ah precis, till både heltid och deltidsanställda. Då skickade de ut ledtrådar i den här slingan 
vart vi skulle vara och vad som skulle hända under kvällen.” 

IP 3: “Gud vad roligt!” 
IP 2: “Så fick man sådana som skulle taggas upp liksom” 

IP 4: “Mm vad roligt!” 
IP 3: “Jo men som du säger, snacket innan liksom. Det är som du säger att det brukar ju liksom 

trappas upp lite grann. Ja! Men för oss blir det mer, nu sitter lappen uppe igen, kommer du ihåg förra 
året, Nice! Sjukt kul.” 

IP 1,2,4: “Ja precis!” 
 
Ur detta utdrag kan vi se hur fokusgruppsdeltagarna berättar om de olika sätten att 
förmedla att en julfest nalkas. Från IP 2 berättar hon hur en festkommitté uppmuntra 
deltagande till och väcker intresse för julfesten till samtliga anställda inom hennes 
organisation. På detta sätt kan vi se hur denna kommunikation om julfesten sker från 
två håll. Först från ledningen som förmedlar julfesten via formella inbjudningar via 
mailtrådar, men även kommunikationen om julfesten medarbetare emellan. Vi kan 
även ur citatet urskilja sättet de pratar om denna kommunikation inför festen. Det 
uttrycks genom ett uppmuntrande, att samtliga deltagare ska se fram emot julfesten 
och vilja delta. IP 2 förklarar hur företaget skickar ut ledtrådar till de anställda om den 
kommande julfesten, vart den ska hållas och vad som kommer att ske under kvällen. 
Hon berättar att ledtrådarna leder till ett uppmanande till deltagande på julfesten och 
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det ser resten av fokusgruppen som ett roligt sätt att kommunicera om julfesten. Hela 
fokusgruppen upplever även förväntan genom att minnas de tidigare julfesterna och 
samtala om detta med sina medarbetare. 
 
Hur medarbetarnas kommunicering kring julfesten sker inom organisationerna kan vi 
förstå med hjälp av Lave & Wengers (1991) teori om situerat lärande. De menar att 
individens lärande sker i samspel med den sociala omgivningen. Så för att kunna 
förstå hur man talar om julfester måste man även förstå julfestens sociala miljö. Den 
förväntan som finns kring julfesten är på detta sätt beroende av vilka värderingar som 
är styrande, dem föreställningar hos medarbetarna som finns om julfesten samt hur 
kommuniceringen av julfesten är utformad vilket påverkar synen man har på den. Vad 
man har för inställning till julfesten är därför enligt Lave & Wenger (1991) något som 
man lär sig av andra genom att studera dem men även genom ens egna tidigare 
erfarenheter. Dem beskriver lärande som en process där människor uppmärksammar 
hur deras handlingar mottas av dennes omgivning och blir avgörande för hur 
människan därefter förhåller sig till exempelvis julfesten.  
 
Ur detta utdrag kan vi hur se hur fokusdeltagarna upplever en förväntan inför deras 
julfester. Fokusgruppsdeltagarna beskriver hur man innan julfesten berättar historier 
om tidigare års julfester och att julfesterna är något som man ser fram emot. Av deras 
diskussion kan vi med hjälp av Lave och Wenger (1991) förstå att medarbetarna 
genom att uppmuntra varandra till deltagande lär sig hur man ska tala om julfesten. 
Lave och Wenger (1991) begrepp legimt perifert deltagande beskriver bland annat hur 
människor lär sig av varandra för att bli legitimerade medlemmar av en 
praktikgemenskap. Man får på detta sätt lära sig vad som man inom organisationer 
tillåts tala om, samt hur man ska, respektive inte ska, tala. Fokusgruppen i citatet 
beskriver hur man uppmuntrar varandra till deltagande och hur man talar om julfesten 
ur en positiv synvinkel och hur detta tas väl emot av andra medarbetare inom 
organisationen. Kommunikation kring julfesten hjälper medlemmarna att slussas in i 
organisationernas praktikgemenskap. 
 
Något som vi kunde urskilja ur vårt material var också när deltagarna hade olika 
upplevelser om hur man pratade om julfester inom organisationerna. Vissa upplevde 
att det tidigare nämnda uppsnacket kring julfesten inte förekom hos organisationen de 
arbetade på. Detta synliggörs i följande citat: 
 
IP 6: “Hos oss går man runt å bara “hallå har du anmält dig till julfesten eller?” “Klart du ska med!” 

Vi peppar varandra liksom.” 
IP 5: “Riktigt så är det inte hos oss. Våra är ju rätt lökiga liksom. Vi går ut och käkar och sen är det 
liksom ganska loj stämning. Nej det finns ju alltid några som är mer taggade såklart. Men det finns 

ingen stor hype hos oss. Vårat julklappsbyte dock, det brukar vi prata en del om innan! Det är det som 
är mest spännande.” 

IP 7: “Varför tror du att det är så?” 
IP 5: “Jag vet inte. Det är ju märkligt eftersom vi är olika butiker i koncernen, vad är vi 20-30 

personer totalt. Och det är många, nu är ju jag ju en av de som jobbar nästan längst eftersom det är 
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många som slutar och börjar. Så det är ju liksom många personer som jag inte ens sett liksom typ, folk 
som jobbar i en annan butik. Så det blir liksom inte som att man orkar peppa.” 

IP 6-8: ”Nej” 
IP 6: ”Nej inte om det är så såklart..”  

IP 5: “Om man skulle försöka peppa skulle man nog inte få så mycket gehör tillbaka.. och då orkar 
man inte..” 

 
Här kan vi utläsa ur citatet från fokusgrupp 2 hur det skiljer sig från hur man talar om 
den kommande julfesten. IP 6 förklarar hur hon pratar om julfesten som något att se 
fram emot och frågar sina medarbetare om dem har anmält sitt deltagande, vilket 
leder till att man uppmuntrar varandra att gå. Till skillnad från IP 5 som inte tycker att 
julfesten är något speciellt och därför heller inte ser så mycket fram emot att den ska 
komma. IP 5 förklarar att det är beror på att han jobbat där en längre tid och därför 
vart med om att folk kommer och går och att festen hålls tillsammans med personer 
som inte jobbar i samma butik. Han känner att det är mer av en ansträngning än något 
som är kul tanke på att man enligt honom heller inte inte får gehör tillbaka om man 
skulle försöka uppmuntra de resterande medarbetarna till deltagande. 
 
När IP 5 ur citatet däremot beskriver att han inte tycker att det givande att 
kommunicera om julfesten kan vi utifrån Lave och Wenger (1991) förstå att 
uppmuntran till deltagande till julfesten inte tas emot från resten av omgivningen 
inom organisationen. Här sker också ett lärande, men med motsatt effekt, att man inte 
talar om festen och uppmuntrar varandra till deltagande inför en julfest. Med denna 
brist på mottagande förstår därför även resten av fokusgruppen då varför IP 5 har den 
inställningen. Dessa citat kan vi även förstå med hjälp av Trice och Beyer (1993). De 
förklarar hur jargongen ses som en del av organisationens kultur och ur citatet kan vi 
därför se hur de olika organisationernas jargong och därför även kultur skiljer sig från 
varandra.  

6.2 När julfesten tas för givet  
Ett genomgående tema som framkom ur fokusgruppernas diskussioner var att 
julfesten överhuvudtaget skulle äga rum och dess delar togs ofta för givet hos 
medarbetarna. Om det en gång redan hållits en julfest så fanns antagandet att det 
skulle ske igen och samtliga delar som tillhörde julfesten skulle förbli densamma. 
Denna självklarhet och för givet tagna upplevelse hos fokusgrupperna kan hjälpa oss 
förstå vilken mening medarbetarna tillskriver julfesten. Detta har vi valt att förtydliga 
genom följande tre underrubriker; Julfesten, en självklarhet, Återkommande inslag, 
samt Valfri men ändå obligatorisk.  

6.2.1 Julfesten, en självklarhet 
Ur samtalen har det framkommit att deltagarna i fokusgrupperna upplever julfesten 
som en självklarhet. Med denna syn på julfesten kan vi även förstå denna som rit och 
därmed även dess styrka inom organisationer. Denna självklarhet kan vi se med 
exempelvis följande citat från fokusgrupp 1:  
 

IP 1: ”Ja, alltså det känns som att det i organisationskulturen känns julfesten väldigt romantiserad.” 
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IP 3: ”Det känns som en, att man tar förgivet, att man har, det är lite som halloweenfester, att man 
såhär, ah va inte jobbrelaterad, har du ingen julfest att gå på, fan vad tråkigt.” 

IP 1: ”mmm” 
IP 3: ”Utan det är såhär att man tänker att man borde ha någon julfest att gå på i något sammanhang 

för att man vill gå på julfest, att det känns ändå som något som är ganska viktigt.” 
IP 2: ”Ja, man ska ju gärna ha det liksom.”  

IP 1:”mmm precis” 
IP 3: ”Så liksom. Ehm. Det brukar alltid vara någon form liksom, att man tar det för givet att det ska 

bli julfest på jobbet.” 
Alla: ”Mmm jaaa” 

 
Ur detta utdrag från fokusgrupp 1´s konversation så ser man hur fokusgruppen ser 
julfesten som en självklarhet och hur det finns förväntningar från deltagarna att 
organisationerna som de tillhör ska anordna en julfest. Detta eftersom deras 
organisationer alltid brukar anordna detta i någon form. 
 
Som tidigare nämnt så beskriver Trice och Beyer (1984, 1987, 1993) julfesten som en 
integrationsritual som är vanligt förekommande inom arbetsorganisationer. När 
fokusgruppen talar om julfesten som en självklarhet så tolkas det som att 
fokusgruppsdeltagarna tidigare har deltagit på organisationers julfester och att de tar 
dessa typer av fester för givet. Trice och Beyer (1993) menar att när medarbetare 
upplever julfesten som en rutin så finns det en risk att man inte heller längre är lika 
mottaglig för ritens kraft och mening. Utifrån detta citat menar man att om julfesten 
tas för given så kan det finnas en risk att organisationernas julfester inte har lika stor 
betydelse i socialiseringsprocessen. Samtidigt kan denna självklarhet med julfesten 
även tolkas med hjälp av Schein (2010). Han beskriver hur en organisations kultur 
består av artefakter och att dessa lever vidare utan större förändring om de accepteras 
av dess medlemmar. Dessa artefakter tar då organisationens medlemmar för givet. Ur 
hans synvinkel skulle då dessa för givet tagna riter då ses som vedertagna artefakter 
hos fokusgruppsdeltagarna istället för att julfesterna skulle mist sin genomslagskraft. 
Denna utsaga om julfesten som en självklarhet kan även ses spegla Scheins (2010) 
tredje nivå när man studerar organisationskulturer, grundläggande antaganden. Då 
fokusgruppen talar om julfesten som en självklarhet så finns uppfattningen att 
organisationerna de tillhör ska hålla julfester, detta är ett antagande som visar att 
julfesten tas för givet hos fokusgruppens medlemmar.  
 
När en av fokusgrupperna diskuterade kring organisationerna de arbetar på skulle ta 
bort sina julfester kunde denna självklarhet med julfester även uppvisa sig. 
Medarbetarna tillhörande fokusgrupp 2 som tidigare har varit med på en julfest skulle 
ställa sig frågande och negativt inställda om en organisation inte skulle ha en julfest;  
 

IP 5: ”Det tror jag verkligen skulle väcka negativa reaktioner såklart” 
IP 6: ”Det tror jag också!” 

IP 5: ”Det skulle ifrågasättas.” 
Alla: ”Ahh” 

IP 7: ”Det är att man förväntar sig att det ska bli en julfest.” 
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IP 6: ”Ja man går ju å väntar på att det ska bli en fest snart ”hallå blir det någon fest snart, nu var det 
länge sen det var fest” Så säger man. Men jag vet inte vad som skulle hända liksom haha!” 

Alla: ”Ahh!” 
 
Om organisationerna inte skulle hålla julfester så anser hela fokusgrupp 2 att detta 
skulle tas emot negativt av dess anställda. Deltagarna skulle ifrågasätta varför 
julfesten inte skulle bli av och berättar att de skulle fråga organisationen om inte 
festen snart skulle bli av snart om de inte hade hört något om den. Av denna 
diskussion från fokusgruppen kan vi se att förväntningar finns hos medarbetarna att 
den ska genomföras varje år, och att julfestens uteblivande skulle ge starka reaktioner.  
 
Ritens betydelse och kraft är enligt Trice och Beyer (1993) beroende av 
medarbetarnas inställning och förväntningar till den. Om förväntningarna på en rit 
inte längre kan uppfyllas eller överträffas kan ritens betydelse synliggöras och 
genomslagskraften hos den kan öka. Av detta kan man se betydelsen av riten, 
eftersom uteblivandet av den skulle väcka starka känslor och reaktioner. Schein 
(2010) menar att den tredje nivån av studerandet av en organisationskultur, 
grundläggande antaganden, avgör hur anställda inom organisationskulturen reagerar 
emotionellt. Ur citatet framkommer det att det skulle väcka negativa reaktioner om 
julfesten inte skulle bli av inom organisationerna. Med hjälp av riten och citatet kring 
den kan vi då förstå att det känslomässiga bandet med julfesten är starkt då det annars 
inte skulle väcka lika stor reaktion. Genom att dessa ifrågasättanden skulle ske så kan 
man även förstå betydelsen av julfesten som rit utifrån Scheins (2010) teori.  

6.2.2 Återkommande inslag 
Under julfesten finns det även vissa inslag som enligt fokusgrupperna är ständigt 
återkommande och som enligt deltagarna är en stor del av julfesten. Dessa inslag, som 
vanligtvis ses som en del av jultraditionen, blir här istället förknippade med 
organisationer. Detta gestaltades bland annat i följande citat av fokusgrupp 2 när de 
diskuterar huruvida de får julklappar under julfesten: 

 
IP 6: “Få ni alla julklappar?” 
IP 8: “Ja vi brukar få saker” 

IP 7: “Ja vi med, vi brukar få saker” 
IP 6: “Klart man ska få julklappar på julfesten” 

IP 5, IP 7 & IP 8: “Haha ja!” 
 
Här diskuterar gruppen om julklappar delas ut av organisationerna och det 
framkommer att det alltid delas ut julklappar och samtliga ser detta som en 
självklarhet på julfesten. IP 6 frågar de övriga i fokusgruppen huruvida de brukar få 
julklappar och samtliga svarar jakande. När IP 6 får sin fråga besvarad så bekräftar 
hon sig själv med att tydliggöra att det är en självklarhet med julklappar på julfesten. 
Samtliga skrattar och håller med. Dessa julklappar som delas ut under julfesten kan vi 
förstå med hjälp av Schein (2010) tre nivåer som han avsatt när man som forskare ska 
studera organisationskulturer. Julklappen kan ses som en del av Scheins (2010) första 
nivå, artefakter. Detta eftersom den går att beskåda för samtliga inom som utanför 
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organisationen och att den tas för given. Eftersom julklappen även är en artefakt för 
julen som högtid så kan den med denna förförståelse förstås som en symbol för visad 
uppskattning från organisationen. Men Trice och Beyer (1984, 1987, 1993) tar upp 
riternas olika delar och att julfesten som rit ofta brukar innehålla artefakter tillhörande 
julen. Julklappen och att den tas för given av fokusgruppen kan då ses som en sätt för 
fokusgruppens organisationer att hjälpa riten i form av julfesten skapa en gemenskap 
hos samtliga anställda. På så sätt socialiseras fokusgruppen till kulturen och dess 
rådande värderingar genom detta antagande att julklappen är en självklarhet. 

6.2.3 Valfri men ändå obligatorisk 
Hur är det egentligen med julfesten, är det en obligatorisk tillställning? Ingen av 
fokusgruppernas deltagare har julfester som är obligatoriska men diskuterar ändå 
kring det valfria deltagandet. Med följande utdrag ur konversationen kan vi se hur 
fokusgrupp 1 reflekterar över hur det tas för givet att medarbetare ska vilja delta på 
julfesten.  
 
IP 1: “Indirekt är det väl inte det. Det är konstigt om någon inte är med. Du kan ju ha det obligatoriskt 

på många olika sätt” 
IP 2 &3: “Mm” 

IP 1: “Det känns som att det borde vara obligatoriskt tycker jag” 
IP 3: ”Ja” 

 
IP 1 förklarar att julfesten inte är obligatorisk men att indirekt är den det eftersom han 
anser att det konstigt om någon medarbetare inte dyker upp. 

 
IP 1: “...Jag håller med det du säger om att det är obligatoriskt, att julfester är ju till för någon slags, i 
organisationsteori handlar om inre belöning att medarbetarna får nått för att dem har gjort någonting 
bra. Är man inte så inne i gruppen kan det ju bli tvärtom, att det nästan blir ett straff att behöva på min 

fritid behöva gå på julfesten liksom” 
IP 2: “Ja precis” 

IP 1: “Det känns som att det är obligatoriskt fast det inte är det.” 
IP 2, 3 och 4: “Mmm” 

 
Här diskuterar fokusgrupp 1 vidare om julfesten egentligen är obligatorisk fast den 
uttalat inte är det. IP 1 menar att julfesten också kan ses vara en belöning för 
medarbetarna från ledningen. För de som är en del av gemenskapen kan det då ses 
som något roligt och som en belöning men för de som inte känner sig tillhöra gruppen 
kan julfesten upplevas som ett straff, att vara tvungen att vara med på julfesten på sin 
lediga tid fast man egentligen kanske inte vill. På detta sätt menar IP 1 och 
diskussionen de har att medarbetare inom organisationer också kan se julfester som 
belöning och att det då tas för givet att samtliga ska ha en vilja att delta. På detta sätt 
blir det indirekt obligatoriskt och som ett tvång eller straff för den som inte känner att 
den är en del av gemenskapen som blir tvungen att ha en anledning för att den inte vill 
komma eller blir tvungen att ta av sin lediga fritid för att delta.  
 
Denna konversation kan vi förstå med hjälp av Scheins (2010) andra nivå hur man ska 
tolka organisationskulturer, genom att man som anställd inom en organisation lär sig 
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de rådande normerna och värderingarna. Utifrån fokusgruppens diskussion kan 
deltagandet i julfesten ses som ett event som organisationens samtliga medlemmar ska 
upplevas ha en vilja att delta på. Om man dock inte delar upplevelsen att julfesten är 
något som man vill delta på kan denna julfest då istället ses som ett tvång och straff 
då man kan bli bestraffad av resten av gruppen om man inte vill delta. Om man inte 
heller uppskattar denna rit som organisationen har anordnat så kan det enligt Schein 
(2010) ses som ett misslyckande av de övriga medlemmarna av organisationen att 
stärka julfesten som en positiv händelse.  

6.3 Lyckad socialisering - ‘När julfesten fungerar’ 
Under detta tema anser vi oss skönja mönster av när fokusgruppernas beskrivningar 
av julfesten tyder på en positiv och framgångsrik socialisering. Denna beskrivning av 
lyckad socialisering tar dock olika uttryck, utifrån vilka betydelser medarbetarna i 
fokusgrupperna ansåg julfesten ha, varför vi har delat upp temat i tre underkategorier 
som vi kallar; ‘Stärkande av relationer inom organisationen’, ‘upplevelsen att 
organisationen har en vilja att öka gemenskapen’ samt ‘viljan att skapa gemenskap’. 

6.3.1 Stärkande av relationer inom organisationen 
Resultat från den insamlade data visar på att julfesten har fört med sig att relationer 
mellan anställda har fördjupats och att man genom julfesterna lärt känna nya 
människor inom organisationen och fått nya vänner. Detta ser vi som att relationerna 
mellan medarbetarna inom organisationer har stärkts. Detta illustreras i följande citat 
av fokusgrupp 1 samtal: 
 

IP 1: “Jag tycker att alltid på varje julfest så kommer man någon person närmare” 
IP 2, IP 3 och IP 4: “Ja!” 

IP 1: “Man får en liten annorlunda och bättre relation till någon ny varje gång” 
IP 2, IP 3 och IP 4: “Ja, ja!” 

IP 3: “Så är det ju!” 
 

Här kan vi se att deltagarna i fokusgruppen är eniga om att man efter varje julfest 
både lär känna någon medarbetare bättre samt att man efter julfesten får en bättre 
relation till någon man inte har känt sedan innan. IP 2, 3 samt 4 svarar jakande och 
bekräftar IP 1’s beskrivningar av detta. Samma fenomen uppkommer även i följande 
citat av fokusgruppens samtal: 
 

IP 3: “Man får liksom en annan syn på vissa personer efter en julfest” 
IP 2: “Ja verkligen” 

IP 4: “Man har ju blivit liksom kompisar efter en julfest..” 
IP 3: “Ja eller blivit bättre med, eller fått upp ögonen för andra kanske man ska säga” 

IP 2, IP 1 och IP 4: “Mmm” 
IP 1: “Ja men det tycker jag verkligen” 

IP 2: “Att man har klickat mer och har hängt under kvällen, så fortsätter man hänga mer sen på 
måndagen och så...” 

IP 3: “Ja exakt” 
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Även i detta citat kan man se hur gruppen i sitt samtal är eniga om att relationer 
stärks. De beskriver hur de har fått upp ögonen för medarbetare inom organisationen 
som man inte har lagt märke till innan, och att de under julfesten lär känna nya 
människor som man inte kände lika bra sedan innan. Detta i sin tur leder till att man 
fortsätter umgås vid den kommande arbetsveckan. IP 3 börjar beskriva hur hon får en 
ny syn på vissa människor, och resten av fokusgruppen håller med och stärker hennes 
åsikter. IP 2 förstärker ytterligare IP 3’s åsikter genom att hon utifrån det IP 3 
beskriver exemplifierar med egna exempel. 
 
Trice & Beyer (1993) beskrev hur ritualerna används för att föra samman 
organisationens medlemmar med mål att återuppta eller förstärka en enad känsla av 
gemenskap och tillhörighet till organisationen. Med bakgrund av detta kan man ur 
citaten förstå att det brukar ske en lyckad socialiserings- samt integrering med hjälp 
av julfesten hos deltagarna då samtliga instämmer att man alltid lär känner nya 
personer under julfesterna. Integrationsritualen har då enligt denna fokusgrupps 
utsagor lyckats med sitt syfte, att stärka gruppen genom att lära känna medarbetare 
som man inte har känt sedan innan för att integrera dem i ett enat socialt system.  

6.3.2 Upplevelsen att organisationen har en vilja att skapa gemenskap 
I fokusgruppsutsagorna finns exempel där deltagarna gemensamt gör antagandet att 
organisationer och dess ledningar samt chefer generellt har julfester för att stärka 
gemenskapen inom gruppen, och detta är gruppen enig om. Detta kan vi se genom 
bland annat följande citat; 
 

IP 1: “Jag tror att det kan vara, att det har ganska mycket..” 
IP 3: “Med sammanhållningen” 

IP 1: “Ja, för annars skulle dom ju inte ha julfester alltid. Annars skulle inte julfester vara så stort” 
IP 3: “Nä det är klart” 

IP 1: “Företagen skulle inte safta på så mycket” 
IP 2: ”Nej, det är väl som ni säger att det är gemenskapen, att man ska göra någonting kul gemensamt 

utanför arbetet” 
IP 1: ”Som någon sorts team-building antar jag” 

IP 2, IP 3 & IP 4: ”Mmm” 
 
I ovanstående citat diskuterar fokusgruppen frågan varför de tror att organisationer 
har julfester och är tillsammans helt eniga om att organisationer har julfester för att 
skapa sammanhållning och stärka gemenskapen. De anser även att julfester inte skulle 
vara så vanligt som det är idag om det inte vore för att stärka sammanhållningen. De 
anser därför att ligger en tanke bakom organisationers julfester och att det kan kopplas 
till Teambuildning, det vill säga att stärka gruppen. IP 1 börjar berätta vad han tror är 
anledningen då IP 3 fyller i hans mening. IP 1 invänder inte IP 3’s inflikning utan 
samtycker att organisationens skäl för att ha julfester beror på sammanhållningen.  IP 
2 håller med och bekräftar IP 1 och IP 3’s åsikter genom att beskriva hur hon anser att 
organisationer har julfester för att stärka gemenskapen och detta genom att göra roliga 
saker gemensamt utanför arbetet. Samtliga håller med om detta och gruppens 
samtycke sätter punkt för diskussionen. 
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Här påvisas hur samtliga deltagare i fokusgruppen är eniga när de anser att 
organisationer använder sig av julfesten för att skapa gemenskap hos dess anställda. 
Detta kan förstås med hjälp av Trice och Beyer (1984, 1993) när de beskriver rites of 
integration som en metod för organisationer att integrera deras anställda med 
varandra. Samtliga deltagare anser att julfesten har denna funktion, därför kan detta 
tolkas som att organisationerna har lyckats med hjälp av julfesterna att skapa denna 
gemenskap, annars skulle gruppen utsago vara av en annan karaktär.  
 
Något annat som uppkom ur fokusgruppernas diskussioner var att julfesten skapade 
en tillåtelse att få slappna av och umgås med varandra, inte enbart medarbetare 
emellan, utan även mellan ledning och dess anställda. Följande citat visar hur den ena 
fokusgruppen beskrev denna ”barriärbrytning” mellan anställda och chefer; 

 
IP 3: ”Det som är intressant som jag tänkte är att om det kan vara negativt med julfester i att man 

kanske tappar respekt mot folk? Att man ser ens chef som gör något som är jättekonstigt”. 
IP 1: ”Jag tror nästan att det alltid är tvärtom att man får en se en hög chef festa. Det minns jag när 

man vart på julfester med andra avdelningar, där VDn blir utslängd från baren. Då blir man ju liksom 
”han verkar ju ändå skön liksom”.” 

Alla: ”Haha!” 
IP 2: ”Jag ska bli som han haha!” 

IP 1: ”Det blir liksom som att han är en som oss-känsla!” 
IP 3: ”Är det inte lite så att man blir såhär ”åååh kolla chefen liksom, shit vad skämmig han är” Fast 

man ändå är såhär vaddå, han eller hon är ju en vanlig person, en person som tycker det är kul att 
slappna av.” 

IP 1: ”Ja, men det är väl ändå så att man gillar att se andra, inte misslyckas, (skratt) men vara ändå 
som en själv. Man dras under i hierarkien, man dras ner på samma nivå liksom.” 

Alla: ”Ja faktiskt!” 
IP 4: ”Jag tror inte heller att jag skulle känna att, om jag skulle se min högsta chef dyngrak så skulle 

jag inte tappa respekten för honom, det skulle jag nog inte.” 
IP 3: ”Det bara en gång per år vid julfesten så är det fine liksom.” 

IP 2: ”Då kommer man undan med det.” 
Alla: ”Mmm” 

 
Här diskuterar fokusgruppen huruvida man kan dricka alkohol tillsammans med sin 
chef och vad man tänker kring att man ser sin chef göra något som man egentligen 
inte förknippar med chefsrollen. Fokusgruppen tycker att chefer som exempelvis blir 
berusad vid organisationens årliga julfester är något positivt då chefen blir till en av 
gänget och att man genom denna hamnar på samma nivå. Fokusgruppen håller även 
med om att man inte skulle tappa respekten för sin högsta chef om denne var väldigt 
berusad, utan att det skulle vara accepterat vid julfesterna.  
 
Utifrån detta citat kunde julfesten enligt Trice och Beyer (1984, 1987, 1993) även 
fungera som en övergångsritual. Julfesten har då funktionen att, i enlighet med 
övergångsriten, förmedla budskapet att man efter deltagandet i julfesten är ’en i 
gänget’ men även att få insikt hur organisationen ’egentligen fungerar’. När det ur 
citatet framkommer att även cheferna tillåts att vara berusade och slappna av och blir 
till enligt utsago ”en av oss” så kan detta tolkas som att organisationen med dess 
ledare genom julfesten skapar en känsla av gemenskap i enighet med integrationsriter. 
Men även att man ser hur det ’egentligen fungerar’ av den tolkningen att medarbetare 
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och ledning tillsammans kan släppa arbetsrelaterade hämningar och umgås avslappnat 
med sina arbetskamrater och organisationen på fritiden. 
 

6.3.3 Viljan att skapa gemenskap 
I utsagorna kan även uttydas hur gruppen själva uttrycker en vilja och önskan att 
skapa gemenskap inom organisationen i samband med julfesten, denna vilja kan man 
se genom exempelvis följande citat; 
 

IP 3: “... jag kan ofta känna press på att jag vill visa för verkligen alla kollegor att jag tycker det är 
såhär, vet inte varför jag tar på mig den rollen haha,  men att jag vill verkligen prata med alla inte 
bara dom som jag arbetar mest med utan jag vill lära känna de andra också.  Prata med dom som 
sitter borta i kassan, jag vill prata med dom som jobbar i frysen liksom.  Bara för att det ska bli en 

trevlig kväll för alla.” 
IP 2:”Vad omtänksam du är!” 

IP 1: ”Ja, verkligen! Bara för att det är julfest haha!” 
IP 3: ”Haha nej jag vet inte riktigt, jag vill bara att alla ska ha det kul! Jag är så bra på att mingla 

haha!” 
Alla: ”Haha!” 

IP 2: ”Mingelproffset, hur gör du?” 
Alla: ”Haha” 

IP 3: ”Haha jaa, just att det, vad skulle jag säga. Jo för då känner jag efteråt att då tänker jag liksom 
att om alla skulle tänka som jag, nu säger jag inte att alla borde det, men OM, då borde det bli mer att 

man lär känna varandra lite mer liksom.” 
Alla: ”Jaaa” 

IP 4: ”Så himla sant!” 
IP 1: ”Och det är ju det man vill, att alla bara hänger tillsammans och äter god mat och umgås” 

IP 3:”Exakt” 
 
Av detta citat kan vi uttyda hur IP 3 upplever en press men samtidigt en vilja, utan att 
veta varför, att umgås med alla inom organisationen när hon är på sin julfest. Hon vill 
att alla ska få en trevlig kväll och vill med detta därför se till att uppmärksamma alla 
inom organisationen, inte bara den avdelningen som hon arbetar på utan även 
personal i de andra avdelningarna. Detta upplevs som festligt och omtänksamt från 
resten av deltagarna i fokusgruppen. Det framkommer sedan från IP 3 att om fler 
tänkte som henne och om fler betedde sig som henne så kunde alla anställda inom 
organisationen lära känna varandra bättre. Detta håller resten av fokusgruppen med 
om. IP 1 förstärker hennes åsikt med att sammanfatta hennes och gruppens åsikter i en 
vilja att alla inom organisationen ska umgås och äta god mat tillsammans.  
 
Här kan vi enligt Trice och Beyer (1993) se hur en lyckad socialisation kan ske 
genom att gruppen uttrycker en vilja att skapa en gemenskap med hjälp av julfesterna. 
Trice & Beyer (1993) beskriver hur en av förutsättningar för att ritualen skulle bidra 
till ökad gemenskap är genom att medarbetare inom organisationer skulle börja 
interagera med andra inom organisationen. Genom att IP 3 börjar interagera med 
andra anställda som hon inte känner sedan tidigare så finns det en chans att 
organisationen med hjälp av henne kan uppnå enad känsla av gemenskap. När resten 
av fokusgruppsdeltagarna berömmer henne så tyder det på att de är eniga och 
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legitimerar hennes handlande och därför också uppmuntrar henne att fortsätta agera 
på samma sätt.  
 
Även kan man med hjälp av Schein (2010) tolka detta som en lyckad socialisering då 
hon tar på sig ett beteende under julfesterna som gynnar organisationens gemenskap. 
Julfesten leder till en beteendeförändring hos IP 3 som då enligt Schein (2010) påvisar 
att ritualen fungerar som hjälpmedel för socialisering hos organisationen. Ur citatet 
vet inte heller IP 3 varför hon anser att hon måste mingla och lära känna de andra och 
de övriga i fokusgruppen uppmuntrar henne men reflekterar inte om varför de tror sig 
ha denna åsikt. Detta kan förstås med hjälp av Schein (2010) då han anser att 
deltagarna har denna åsikt eftersom besitter samma grundläggande antaganden som 
organisationerna de tillhör, men inte är medvetna om dem. Det kan också förklara 
varför inte IP 3 vet varför hon känner att hon måste agera på det sätt som hon gör 
under julfesten. Genom att de diskuterar kring julfesten uppkommer då detta 
antagande från IP 3 som gruppen tillsammans stödjer. Genom att IP 3 även benämner 
denna vilja att interagera som en press så stöds även det med hjälp av Scheins (2010) 
nivå om det grundläggande antagandet då denna nivå avgör hur medlemmarna inom 
organisationen förväntas agera i olika situationer. När IP 3 nu själv ser till att mingla 
med resten av organisationen på julfesten kan detta tolkas utifrån Lave och Wenger 
(1991) att hon har blivit en etablerad medlem inom organisationen och nu kan börja 
utforma egna verktyg och artefakter. Dessa artefakter synliggörs när hon på eget 
initiativ tar kontakt med andra anställda från andra avdelningar. Detta blir då en 
produkt av IP 3’s deltagande i hennes organisation. 

6.4 Julfestens baksida - ’När socialiseringen inte uppfyller syftet att stärka 
gemenskap’ 
Under detta tema kan man av fokusgruppernas beskrivningar tyda av att inte stärker 
gemenskapen, utan att julfesten istället väckte negativa känslor hos fokusgrupperna 
jämt emot julfesten eller dess olika delar. Underkategorierna som här presenteras står 
då för de faktorer som vi kunde se utifrån våra data som vi ansåg inte främjade en 
positiv socialisering för medarbetarna. Dessa underkategorier är följande; 
‘Utanförskap, att inte få vara med’, ‘osäkerhet inför julfesten’, ‘julfesten som 
formalitet” och ‘distansering mellan grupper’. 

6.4.1 Utanförskap, att inte få vara med 
När företag har julfest så antar man att alla som jobbar inom organisationen har chans 
att ta del av festligheterna. Ur diskussionen bland deltagarna framkom det att en av 
deltagarna inte fick delta på samma julfest som de resterande medarbetarna inom 
organisationen, julfesten delades upp mellan heltids- samt deltidsanställda på 
företaget. Detta förklaras i följande citat: 
 

IP 1: ”Och det är på en organisation men där är vi såhär uppdelade eftersom vi som är som en 
speciell ”studentgrupp” så vi får inte vara med de riktiga gänget och ha julbord.” 

IP 4: ”Nej men nähä haha” 
Alla: ”Haha” 

IP 1: ”Så är rätt torra julfester. Eller alltså vi är ju på kontoret och dricker.” 
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IP 3: ”Men vaddå asså ni får inte vara med på julfesten alltså?” 
IP 1: “Så hela organisationen, hela den julfesten, den får inte vi vara med på.” 

IP 2: “Men var är dem någonstans då?” 
IP 1: “Ja, dem hyr något, dem är ganska många. Och där är det massa spex och såna grejer” 

IP 3: ”Som ni inte får vara med på!”  
IP 1: ”Ja, jag tycker det är tråkigt, vi frågar alltid om vi får vara med i år, dom bah ‘nää’” 

IP 4: ”Det är ju jättekonstigt!” 
IP 1 “Ja, jag vet inte riktigt varför dom gör så. Det är ju inte så dyrt för dom att bjuda in oss liksom, 

det känns lite som ett straff liksom.” 
IP 2,3,4: “Mm... “ 

 
IP 1 berättar i denna konversation att organisationen han arbetar på anordnar en julfest 
som han som deltidsanställd inte får delta på. Det är enbart för de heltidsanställda och 
deltidsanställda har istället en separat julfest som han anser är torra och tråkiga. 
Fokusgruppsdeltagarna är förvånade att organisationen har denna uppdelning. IP 1 
uttrycker besvikelse och förundran till varför organisationen har denna uppdelning 
och han upplever det som ett straff. De övriga deltagarna instämmer. 

Trice och Beyer (1984, 1993) beskriver hur det är viktigt för organisationer att 
sammanföra sina anställda. Detta för att undvika att subgrupper skapas med olika 
värderingar och åsikter än organisationens. Om man då separerar de anställda som på 
det sätt som deltagarna i fokusgruppen diskuterar kan konsekvensen bli att det sker en 
segregering mellan grupper. Då kan varken socialisering till en gemenskap eller 
förebyggande av oliktänkande subgrupper ske. Här blir det alltså en motsats till det 
som Trice och Beyer (1984, 1993) beskriver som julfestens syfte att skapa 
gemenskap. Det sker istället en uppdelning mellan de olika arbetsgrupperna. Här 
riskerar därför organisationen enligt Trice och Beyer (1984, 1993) att inte få till en 
välfungerande organisationskultur med hjälp av riten.  

6.4.2    Osäkerhet inför julfesten 
Här presenteras hur deltagarna kan uppleva en osäkerhet när det kommer till huruvida 
man är bjuden till julfesten och hur denna osäkerhet kunde uppkomma när man var ny 
på arbetsplatsen. Detta kan vi se med hjälp av följande två citat; 
 
IP 1: “Jag tycker också att julfesten är viktigt eftersom man vill ha något att se fram emot i mörkret.” 

IP 2-4: “Haha ja!” 
IP 1: “Nej men att komma sig till jobbet. Den här terminen har jag inte vart så mycket på jobbet, 

kanske två gånger bara på kvällarna med studenterna. Då känner jag också om jag ens är välkommen 
på julfesten. Haft fruktansvärt mycket med all annat liksom. Så då börjar man fråga sig om man är 

välkommen i år.” 
IP 2: “Ahh precis” 

 
I det här citatet påvisas det att IP 1 upplever är en osäkerhet om han är välkommen på 
julfesten i år. Detta eftersom han inte har vart på jobbet så mycket den senaste tiden. 
Känslan som han beskriver förstås av de andra deltagarna.  
 
Genom Trice och Beyers (1984, 1993) tidigare genomgång av integrationsriter och 
dess syfte att föra samman medarbetare och integrera dem in i ett gemensamt socialt 
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system, organisationskultur, kan vi utifrån detta tolka dessa utsagor att denna 
integrering av IP 1 inte fungerar. Detta eftersom att han, trots att han är anställd hos 
organisationen, inte vet om han är välkommen på den julfest som anordnas för hans 
avdelning. Trice och Beyer (1984, 1993) beskriver hur organisationer använder sig av 
riter för att förmedla sina värderingar till sina medarbetare. Av detta kan vi då se att 
förmedlingen av värderingarna antingen inte fungerar eftersom han upplever denna 
besvikelse, eller att organisationen inte använder sig av julfesten för att socialisera in 
IP 1 i en enad känsla av gemenskap utan av en annan, för oss okänd, anledning. På 
detta sätt skulle få julfesten varken fungera som en integrations- eller övergångsrit.  
 
Denna osäkerhet inför julfesten kunde även uppkomma när man var nyanställd på 
organisationen. Följande citat beskriver konversationen om detta; 
 
IP 3: ”Kommer ni ihåg den känslan när man var ny när man liksom bah inte ska väl jag, eller ska jag 

också gå på julfesten? Att man inte var inkluderad än. Att man fortfarande var yngre delen av 
personalgruppen liksom.” 

IP 2: ”Mmm mmm” 
IP 1: ”Man själv skulle ju inte vara så taggad om man gick på en fest där majoriteten var äldre som 

man inte kände som man inte hade så mycket själv gemensamt med.” 
IP 4: ”Och speciellt inte då om man inte får en formell inbjudan då heller.” 

IP 1: ”Nej precis!” 
IP 2: ”Inte en lapp i personalrummet liksom” 

IP 3: ”Ah precis.” 
IP 2: ”Det är ju inte att man direkt springer dit å bah ”Jag skriver mitt namn, stort skare stå”” 

IP 1: ”Precis.” 
IP 2: ”Där är man lite mer försiktigt liksom.” 

IP 3: ”Ah exakt.” 
IP 2: ”Mm” 

 
Här diskuterar fokusgruppsdeltagarna hur man som nyanställd på en organisation inte 
kände sig inkluderad och osäkerheten kring den första julfesten. Deltagarna minns att 
de inte var motiverade att gå på julfest då de flesta i organisationen var äldre, och inte 
hade så mycket gemensamt. Deltagarna upplevde att man även hämmades att anmäla 
sig och delta på julfesten när man inte fick en personlig inbjudan. Man uppvisade inte 
förväntan som man idag uppvisar inför en julfest, utan man var som nyanställd mer 
försiktig.  
 
Fokusgruppen beskriver denna osäkerhet innan deras första julfest men menar 
indirekt samtidigt i denna diskussion att de inte upplever samma osäkerhet inför en 
julfest idag. På detta sätt kunde julfesten fungerat som en övergångsritual som enligt 
Trice och Beyer (1993) hjälper nyanställda att få en ny roll som mer erfaren efter 
julfesten. Julfesten kan då hjälpt till att skaffa sig en djupare förståelse om vilka 
förväntningar som finns på en och hur man ska agera med sina medarbetare utanför 
arbetsplatsen, helt enkelt en djupare inblick inom organisationens kultur. Lave & 
Wenger (1991) pratar om läroprocessen mellan newcomer och oldtimers i en 
praktikgemenskap. De menar att när en nyanställd kommer till en arbetsplats så 
uppstår lärandet då man får förståelse över hur man kommunicerar och arbetar med 
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varandra. De erfarna medarbetarna, oldtimers, uppfattar hur nykomlingen handlar och 
agerar och anpassar då detta till framtida samspel samtidigt som den nyanställda, 
newcomer, deltar och lär sig av dessa redan etablerade medlemmarna. Utifrån detta 
kan vi med hjälp av citatet förstå att lärandet mellan den nyanställda och den redan 
befintliga medlemmen gällande julfesten ännu inte hade ägt rum. Detta genom att 
fokusgruppen beskriver hur de som nyanställda uppvisade en osäkerhet hur de ska 
förhålla sig till julfesten, identifierade sig som ‘den yngre delen av arbetsgruppen’ och 
då inte visste vad som ansågs vara ett accepterat beteende. Detta uttrycker 
fokusgruppen som ett minne av försiktighet gällande anmälan till deltagandet och har 
därför ännu inte heller blivit fullfärdiga medlemmar i praktikgemenskapens tradition. 
Detta gör att vi även kan förstå det första citatet i detta tema där IP 1 uttryckte en 
osäkerhet om han var bjuden på organisationens julfest. Här har då de befintliga 
medlemmarna misslyckats att kommunicera inbjudan till IP 1 vilket ger honom en 
känsla av att han inte är välkommen.  

6.4.3    Julfesten som formalitet 
I detta tema synliggörs det när julfesten inte har funktionen att stärka gruppen utan 
enbart ses som en formalitet. Detta uttrycks bland annat genom följande citat: 
 

IP 5: “Grejen är nog att våra julfester inte är så påkostade eller att vi äter ju väldigt bra julbord 
någonstans. Det är ju trevligt i sig, men sen är det ju liksom inget mer.” 

IP 7: “Nej” 
IP 5: “Då kan jag känna att det känns lite såhär att från chefernas sida bara hålls av formalitet, att 

man måste ha julbord liksom. Inte att man har den där fräsiga festen liksom som kanske många hade 
uppskattat tror jag. Det är roligare att gå till jobbet om man vet att man får den uppskattningen som du 
talade om (IP 7). Den julfesten som vi har känns det inte som en ‘åh gud vilket tecken det här är på att 

man är uppskattad liksom’” 
IP:6,7,8: ”Nä” 

IP 5: “Det är väl därför det känns lite smågrått ibland. Sen tror jag att vi hade behövt nått mer för att 
känna att man vill öka ens delaktighet om man ska använda sig av de termerna. Ja, att man vill göra 
mer liksom. Det känns som att det behövs mer från företaget för att få oss att vilja öka delaktigheten” 

IP 8: ”Det fattar man” 
IP: 5,6,7: ”Mmm” 

 
Här beskriver IP 5 hur organisationen han jobbar på inte brukar lägga ner speciellt 
mycket engagemang på julfesten med dess tillhörande middag. Han upplever att det är 
en bra julfest i den bemärkelsen att det serveras god mat men att det inte blir mer än 
så. Han anser att han hade tyckt att det hade varit roligare att gå till jobbet om det 
hade lagts ner mer kraft på genomförandet av julfesten och upplever att den enbart 
hålls av formalitet, för att organisationen måste ha det. Han upplever även att det 
krävs mer från organisationen för att få honom att vilja öka delaktigheten. De övriga 
fokusgruppsdeltagarna förstår hans upplevelser och håller med hans resonemang.  
 
Om en rit inte är fullständig kunde det enligt Trice och Beyer (1993) medföra att 
organisationer kunde mista sin chans att de anställda blir fullständiga medlemmar och 
att socialiseringsprocessen i en gemenskap då kan ta längre tid eller inte blir helt 
genomförd. På IP 5’s arbetsplats kan vi av citatet förstå att riten inte är tillräckligt väl 
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genomförd eller att organisationskulturen inte har tillräckligt stark inverkan på IP 5. 
Julfesten uppfyller kraven som Trice & Beyer (1984, 1993) nämner att det att det är 
en planerad aktivitet med återkommande inslag som julbord och sammankomst av 
personal för social interaktion men att den fjärde faktorn där man ser den sociala 
konsekvensen av julfesten inte är i positiv bemärkelse. Det leder då istället till att 
organisationen som IP 5 tillhör misslyckats att använda sig av julfesten för att behålla 
och skapa en välmående organisationskultur och att IP 5’s integrering in i 
organisationens gemenskap inte blir fullbordad.   

6.4.3 Distansering mellan grupper  
Ur fokusgrupp 1 samtal framkom det att julfesten synliggjorde olika grupper inom 
organisationer och hur det under julfesten kunde uppkomma ett ‘vi och dem’ tänk. I 
detta första citat kan vi se hur fokusgruppen diskuterar hur en organisation delar upp 
sina julfester mellan deltid- samt heltidsanställda.  
 

IP 4: “Vad märkligt att ni delas upp på det sättet.” 
IP 2: “Ja, det är verkligen något som ‘vi & ni’, man är ju fortfarande samma företag liksom. Även fast 

man är heltid eller deltid.” 
IP 1: “Ja, jag vet inte riktigt varför de gör så? Det är ju inte så dyrt för dem att bjuda in oss liksom, 

det är lite som ett straff” 
IP 2-4: “Mmm” 

IP 2: “Ja, du är ju student typ” 
IP 1: “Ja, precis ni är studenter, ni ska fan inte vara med på våra julfester” 

 
Här pratar gruppdeltagarna om ett ‘vi och dem’ då en uppdelning mellan heltid och 
deltidsanställda hos IP 1’s organisation finns på julfesten. Ingen av deltagarna förstår 
sig ha en förklaring till varför organisationen har denna uppdelning och IP 1 uttrycker 
att han själv upplever uppdelningen som ett straff. Det som även uppkom under detta 
tema var att denna distansering kom från fokusgruppsdeltagarna själva när de 
beskriver hur de inte vill sitta med vissa grupper under julmiddagen på festen; 
 

IP 1: ”Så det är alltid bra, men gruvar mig alltid för vem man ska sitta bredvid. Man vill ju inte sitta 
bredvid någon som. Jag hamnade en gång med mitt sämsta alternativ, det var den tråkigaste middagen 

någonsin.” 
IP 3: ”Ja jag är verkligen enig där. Då vill man ju liksom såhär, men vill ju liksom inte hamna med 

någon som man inte vill sitta med, men man vill ju inte riktigt visa det. Och det är svårt tycker jag. Det 
är så jobbigt för då ska man ändå sitta kvar där, även fast jag gillar att mingla så är det ju ändå att 

man ska sitta där och konversera during hela middagen liksom.” 
IP 1: ”Då kan det ju bli lite backfire.” 

IP 3: ”Haha!” 
IP 2: ”Det där är ju både och liksom. Det är ju dels sätter man bara med dom man sitter med dom man 
sitter med i vanliga fall då blir det ju liksom att man sätter sig med dom om det är fri placering. Då är 

man med den gruppen som man är med innan. Vi har alltid att det är bordsplacering.” 
IP 1: ”Ja, det är ju ofta det känns det som, att lära känna lite folk från de andra avdelningarna.” 

IP 2: ”Jag och det kan ju bli superbra, men det kan ju bli totalt värdelöst också.” 
IP 4: ”Ja, det kan ju vara så att om det inte vet vart man ska sitta och det är ett stort buffébord och det 
är små gamla lokaler så ska man gå sakta in och man ska gå in å bah ”ååh vad fint det är, åååh där är 

maten” Fast man är egentligen så jääävla stressad bah ”Vart é polarna, vart sitter dom, vart sitter 
jag?” Ska man gå om några gamla och så, dom man inte vill hamna bredvid.” 
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IP 1: ”Så hamnar du bredvid XX XX, 55 år!” 
Alla: ”Haha!” 

IP 3: ”Som du så gärna ville skulle komma.” 
Alla: ”Hahaha!” 

IP 2: ”Tjatat på, Gååå på julfesten du, det blir kul!” 
IP 1: ”Tji fick du.” 

IP 4: ”Gud vad hemskt. Nej men det är också att man får understryka en gång till att ehhhh…” 
IP 1: ”Det är kul att dom är där men dom behöver inte sitta bredvid en.” 

Alla: ”Haha aahh” 
 
Gruppen beskriver hur de kan uppleva en oro eller stress inför vilka de hamnar 
bredvid på julfestens middag. Även fast de medger att det kan vara bra att blanda 
grupperna och lära känna lite andra människor inom organisationen så framkommer 
det att de ändå inte vill hamna bredvid vissa personer eller grupper inom 
organisationen. Dom beskriver det som att de tycker att det är kul att alla är samlade 
men samtidigt inte vill interagera med vissa personer eller vissa grupper inom 
organisationen.  
 
Här visas exempel på att det har bildats oliksinnade subgrupper då deltagarna 
upplever att det finns en oro innan julfesten vem man kommer att sitta bredvid. Ur 
diskussionen kan vi då se hur fokusgruppen då gärna inte vill beblanda sig med övriga 
subgrupper och upplever en oro där organisationen använder sig av bordsplacering för 
att splittra subgrupperna. Det som är negativ med subgrupper utifrån ett 
medarbetarperspektiv är enligt Trice och Beyer (1993) att det finns en risk inte blir 
samma sammanhållning och gemenskap de anställda emellan. Ur ett organisatoriskt 
perspektiv så är subgrupper negativa i den bemärkelsen att subgrupperna kan skapa 
andra traditioner och värderingar än dem som organisationen förespråkar. När 
organisationerna som fokusgruppen beskriver det har gjort dessa bordsplaceringar kan 
det utifrån Trice och Beyer (1993) ses som att organisationerna försöker att 
sammanföra och ena sina anställda just för att motverka att dessa grupper får djupare 
fäste i organisationen. Därför är det bra att julfesten anordnas eftersom lyckat 
genomförande löser upp befintliga subgrupper och återskapar den enade känsla av 
gemenskap och tillhörighet i organisationen. Av detta citat kan man se att julfesten 
inte leder till en gemenskap i den bemärkelsen utan att fokusgruppens deltagare gärna 
vill hålla sig till sin subgrupp som man sedan innan tillhör.  

7. Diskussion  
I följande diskussionsavsnitt beskriver vi först hur vårt resultat hjälper oss att besvara 
våra frågeställningar för att sedan diskutera vårt resultat i relation med tidigare 
studiers resultat. I resultatdiskussion reflekterar vi även hur vår studie hade sett ut 
med äldre deltagare samt hur studien studie kan bidra till ny kunskap för dagens 
organisationer. Vi avslutar diskussionen med en uppmaning till vidare forskning samt 
med förslag vad man kan forska vidare inom i detta fält.  
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Ambitionen och syftet med denna uppsats var att skapa en förståelse för hur julfester 
fungerar som en rit för socialisering in i organisationskulturer och hur de kan 
upplevas ur medarbetares perspektiv. Utifrån detta syfte skapades tre forskningsfrågor 
som denna studie ämnat besvara. Genom kvalitativa studier i form av 
fokusgruppssamtal har studien synliggjort att julfesten som rit på olika sätt fungerar 
som en metod för att socialisera in organisationens medlemmar. Med hjälp av den 
empiri som samlats in har studien därför bidragit med ökad kunskap om 
socialiseringen inom organisationskulturer, ett tema som vi inledningsvis i denna 
studie tog upp som ett relevant studieobjekt inom pedagogiken.  
 
Den första frågeställningen, hur medarbetare upplever att organisationens medlemmar 
kommunicerar angående julfesten, besvarades med att det sker socialt genom ett 
samspel mellan ledning och dess anställda, men även medarbetare sinsemellan i form 
av ett uppmuntrande, eller brist på uppmuntrande, till deltagande i julfesten. På detta 
sätt kunde vi med hjälp av Lave och Wenger (1991) och Schein (2010) förstå att 
lärandet kring hur man kommunicerade om julfesten var beroende av den sociala 
miljön samt hur individens handlingar kring julfesten togs emot av övriga anställda. I 
resultatet framkom det hur vissa fokusgrupper upplevde att det fanns ett 
uppmuntrande till deltagande samt hur andra fokusgruppsdeltagare upplevde att detta 
uppmuntrande inte förekom.  
 
Den andra frågeställningen som studien ämnade besvara var att undersöka vilken 
betydelse medarbetare tillskrev julfesten. Studiens resultat som besvarade denna 
frågeställning visade att julfesten och dess innehållande delar togs för given av 
organisationers medlemmar, något som enligt Schein (2010) ses som ett 
grundläggande antagande och då även som en djupt rotad del i organisationers 
kulturer. Detta kunde uppvisas i hur de såg julfesten som en självklarhet, att det fanns 
ständigt återkommande inslag som även dessa togs för givet och att det fanns en 
uppfattning om att julfesten var obligatorisk, trots att det var frivilligt deltagande från 
organisationens sida. Wilbert van Vree (2011) och Rippins (2011) studerade dessa 
inslag och i likhet med deras resultat kan man se att vissa inslag och traditioner ses 
som en självklarhet utan att det finns en uttalad förklaring hos organisationerna och 
dess medlemmar om varför dessa artefakter, här i form av en julklapp, existerar. van 
Vree (2011) beskrev hur möten har blivit mer homogena på grund av sociala 
processer som han väljer att kalla ’meetingization of society’. Vissa inslag hos mötet 
har då blivit vedertaget och ständigt återkommande för att fylla en viss funktion, 
exempelvis att hålla ordning. I likhet med mötet kan vi då också se hur julklappen har 
blivit en återkommande del av julfesten för fokusgruppsdeltagarna. I likhet med 
Rippin (2011) kan vi även se hur organisationer använder sig av julens artefakter för 
att inte enbart belöna sina anställda och tacka för året som har varit, utan även för att 
kunna gynna organisationen. I Rippins (2011) studie var det för att påvisa 
organisationens generositet, medan vi i denna studie istället använder oss av Trice och 
Beyer (1984, 1987, 1993) för att förstå att det även kan fungera som en socialisering.  
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Den tredje frågeställningen var att vi ville besvara vilken betydelse medarbetare inom 
organisationer anser att julfester har. Medarbetare upplevde julfesten som ett sätt för 
dem att stärka gemenskapen med andra medarbetare inom organisationer och ansåg 
att organisationer även hade denna vilja. Detta kunde vi med hjälp av Trice och Beyer 
(1993) förstå var en social konsekvens av integrationsriter och av övergångsriten som 
ledde till socialisering in i organisationskulturen. Här finns även en parallell till Klein 
och Weavers (2000) studie ‘The effectiveness of an organizational-level orientation - 
training program in the socialization of new hires’ där de studerade en 
introduktionsutbildning för att se funktionen av denna. Forskarna kom fram till att en 
lyckad socialisation, i deras fall en introduktionsutbildning, ledde till ökat 
engagemang och känsla av samhörighet och gemenskap hos de anställda. I jämförelse 
med deras resultat och ovanstående citat så har även denna fokusgrupp upplevt lyckad 
socialisation hos deras organisationer genom julfesterna. 
 
Det som till sist också uppkom genom studien var när julfesten inte fungerade som en 
socialisering in i en gemenskap. Med detta insåg vi hur julfesten fungerar som en 
socialisering, men därmed inte sagt att det ständigt bidrar till en närmare gemenskap 
inom organisationen. Fokusgrupperna talade om när julfesterna fungerade som ett sätt 
att stärka gemenskapen och trivseln bland dem själva och de andra anställda, men det 
framkom även att julfesten kunde fungera som ett sätt att socialiseras in i exempelvis 
ett hierarkiskt tänkande. På detta sätt kunde vi börja urskönja hur julfestens 
socialisering kan ha olika utkomst.  

7.1 Resultatdiskussion 
Denna studie har skapat en förståelse att julfesten som rit innehar en funktion att 
socialisera medarbetare in i organisationskulturen. Dock visar inte resultaten varför 
julfester från början uppkommit inom organisationer, eller om denna socialisering 
som uppstod genom julfesten var medvetna eller omedvetna handlingar från 
organisationerna. Det resultatet visar är att det finns en nytta för organisationer att 
strategiskt använda sig av riter och därmed kan välplanerade och väl genomförda 
julfester därför visa sig nödvändiga för socialisering och upprätthållande av kulturen.  
 
Med tanke på att våra deltagare har varit yngre bör man också ta hänsyn till detta då 
vi anser att de befinner sig i mitt i socialiseringsprocessen och fortfarande socialiseras 
till yrkeslivet och lär sig att de ständigt måste anpassa sig efter omgivningens krav. Vi 
menar därför att det är möjligt att vi hade fått andra resultat om vi hade valt att 
intervjua äldre personer som arbetat på samma arbetsplats under en längre tid. Man 
kanske inte har ett lika stort behov som äldre och mer yrkesverksam att anpassa sig 
till organisationskulturer och skapa nya relationer då man befinner sig i en senare fas i 
livet och redan hunnit avverka flera arbetsplatser med tillhörande 
organisationskulturer. Detta ämne känns därför mer relevant för organisationer med 
yngre medlemmar då det handlar om att socialiseras in i organisationskulturer, något 
som kanske kan anses vara mer främmande för yngre än äldre och reaktionerna inför 
det då möjligtvis kan vara starkare. För yngre medarbetare kan även kanske dessa 
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första yrken och dess socialiseringsprocesser lättare forma dem till hur de kommer att 
agera som medlemmar av framtida organisationer än äldre som kanske redan har en 
klar bild över hur man som medlem av organisationer ska bete och förhålla sig.  
	  
I Aaron, Smith och Stewarts (2011) studie förklarar författarna riter, ritualers styrka 
och funktion med hjälp av att se dem röra sig i ett kontinuum. Detta skiljer sig från 
Trice och Beyers (1994) typologier. Med hjälp av denna tidigare forskning och deras 
resultat påvisas komplexiteten kring ritualens betydelse hos organisationer. Denna 
komplexitet hos riter och andra kulturella praktiker utkommer även om vi jämför 
resultatet av denna studie med Rosen (1988) och Goldings (1991) studier. Till 
skillnad från vårt resultat kom Rosen (1988) samt Golding (1991) fram till att riter 
och ritualer hade funktionen av att upprätthålla en social ordning inom dem 
organisationerna de valde att studera. I organisationer som är uppbyggda som 
byråkratier anses detta vara viktigt för att öka medvetenheten om organisationens 
olika delar och status. Detta kan också ses som en socialisering, att som medarbetare 
bli medveten om organisationers olika skikt. Men till skillnad från resultatet i denna 
studie visade deras resultat enbart på hur maktskillnaderna mellan grupperna 
synliggjordes, och inte hur riten kunde förhindra att stärka en gemenskap och därmed 
leda till en segregering mellan organisationens anställda. Socialisering kunde då ur 
studiens resultat även uppfattas negativt ur ett medarbetarperspektiv, något som vi 
anser inte kan gynna organisationen som medarbetaren befinner sig i.  
 
I detta arbete har ambitionen inte varit att jämföra de olika organisationskulturerna 
men vi kan ändå ana trender som tyder på att medarbetarna som har välorganiserade 
julfester upplever en högre grad av gemenskap. Vi har ur denna studie sett hur riters 
huvudsakliga funktion är att socialisera anställda in i organisationskulturen. En fråga 
som då har uppkommit är huruvida det finns en relation beroende hur medvetna 
organisationerna är över riters roll och hur mycket planering som läggs på dessa med 
hur stor slagkraft riten har på organisationers olika medlemmar. Resultaten av denna 
studie kan dock vara ett bidrag och tillskott till att hjälpa organisationer att öka 
medvetenheten om vikten kring julfester och en förståelse av vilken betydelse en 
julfest som rit kan ha för organisationers medlemmar. Vi hoppas med denna uppsats 
att organisationer reflekterar över julfesten som en funktion inom kulturarbetet och att 
de ser möjligheter att strategiskt använda sig av julfesten för att ytterligare socialisera 
sina medarbetare in i organisationskulturen. De organisationer som inte lägger mycket 
planering bakom kan med vår studie få en insikt hur julfesten kan gynna dem som ett 
sätt att socialisera sina medlemmar. Studien bidrar även i form av en motivator för 
organisationer att finna nya sätt att agera för att ytterligare socialisera sina 
medarbetare. Organisationer uppmanas därmed att inte se julfesten som en formalitet 
eller en trivialitet utan som en betydelsefull rit som kan gynna både organisationen 
och dess anställda genom att den har en viktig funktion för socialiseringsprocessen 
och integreringen in i organisationskulturen. Denna uppmaning får tyngd av studiens 
resultat som tyder på att julfesten kunde ge uppkomst till olust och negativa känslor 
hos medarbetarna. En rit i form av julfesten som kräver sina resurser bör utnyttjas av 
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organisationer på det sätt att organisationens medlemmar får en positiv upplevelse av 
den snarare än negativ. På detta sätt ger denna studie, med hjälp av att se julfesten 
som en del av organisationskulturen och som en ritual med funktionen att socialisera, 
även en ökad förståelse för pedagogikens roll inom dagens organisationer.  

7.2 Vidare forskning – förslag till fortsatta studier 
När julfesten som rit inom organisationer studerats väcker det nya närliggande frågor 
som kan ge väg för fortsatt forskning inom detta ämne.  
 
I genomgången av tidigare vetenskaplig forskning noterades exempelvis att flertalet 
av dessa studier byggde på etnografiska metoder. Denna studie hade som första 
ambition att studera en enskild organisation med dess tillhörande riter för att se hur 
dessa uppfattades av medarbetare samt hur dessa kunde användas som styrmedel från 
ledningens sida. Då detta inte gick att genomföra med organisationen som hades i 
åtanke bestämdes istället metoden att arrangera samtal i fokusgrupper. Då vi ville 
fånga medarbetares gemensamma upplevelser och tankar kring julfesten så blev 
fokusgruppssamtal istället det tillvägagångssätt som bäst skulle lämpa sig till studiens 
syfte. Dock anser vi att det hade det vart intressant att få en djupare förståelse om hur 
en enskild organisation tänker och använder sig av julfesten och komplexiteten som 
kan finnas inom den. Det finns även möjlighet att kunna studera riter och ritualer för 
framtida forskning med hjälp av andra valda teorier. Detta för att kunna studera detta 
fenomen på ett ytterligare nyanserat sätt. Exempel på teorier som vi anser hade varit 
intressant inom den pedagogiska forskningen är exempelvis gruppteorier eller 
ledarens påverkan för socialiseringsprocessen och riten. Jämförelsen mellan äldre och 
yngre medarbetare som nämndes i diskussionen anser vi även skulle vara intressant 
att studera vidare inom och vi uppmuntrar andra forskare att studera huruvida det kan 
finnas några likheter eller skillnader i uppfattning.  

8. Konklusion 
I studiens resultat påvisas att julfesten fungerar som en rit hos organisationer och att 
medarbetare socialiseras in i organisationskulturen med hjälp av den. Medarbetare 
kommunicerar om julfesten med andra inom organisationen, det sker genom en 
uppmuntran eller brist på uppmuntran till deltagande i julfesten, både från ledningen 
och andra medarbetare. Meningen som medarbetarna tillskrev med julfesten var att 
den togs för given, detta på grund av att julfesten som rit är så djupt rotad inom 
organisationskulturer. Julfestens betydelse ansåg medarbetarna var att det skapades en 
gemenskap mellan organisationens samtliga medlemmar, men även att socialiseringen 
genom julfesten skapade distansering mellan grupper, osäkerhet inför den, 
utanförskap på grund av den samt synen att den enbart fungerade som en formalitet. 
På detta sätt kunde medarbetare uppfatta julfesten som både något att se fram emot 
och i positiv bemärkelse, men även att den kunde ge upphov till negativa eller 
likgiltiga känslor hos fokusgruppsdeltagarna. 	    
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10. Bilagor 
 

10.1 Bilaga 1 - Missivbrev 
 
Hej, 
 
Våra namn är Beatrice och Emmy och vi studerar personal-och arbetslivsprogrammet på Uppsala universitet. Vi 
skriver för närvarande vår kandidatuppsats i ämnet pedagogik som kommer handla om riter inom organisationer. 
Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur julfester fungerar som en rit för socialisering in i 
organisationskulturer och hur de kan upplevas ur medarbetares perspektiv. Vi har under våra förstudier till 
uppsatsen funnit att riter är en mycket viktig och central del för att stärka organisationskulturen. Vi är därför 
intresserade hur julfesten som rit kan upplevas i praktiken. 
 
Vi kommer undersöka detta genom att hålla i två fokusgruppdiskussioner med fyra personer i vardera grupp och 
intervjun kommer ta cirka 45-60 minuter. Syftet med fokusgrupper är att deltagarna delar med sig av sina 
erfarenheter och åsikter och bildar en diskussion utifrån dessa olika upplevelser. Vi är intresserade av att se den 
kollektiva kunskap som ni tillsammans bildar utifrån era åsiktsutbyten. Vi ser gärna därför att ni innan träffen 
funderar över era egna erfarenheter och upplevelser kring julfester på jobbet så att det blir ett sådan givande 
diskussion som möjligt. 
 
Deltagandet i intervjuerna är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Intervjuerna kommer att spelas in för 
underlättande av transkribering. All information från intervjuerna att behandlas på sådant sätt att enskilda personer 
inte kan identifieras och i rapporteringen kommer det inte att framgå vilka personer som medverkat. Det insamlade 
materialet kommer att förvaras så att inga obehöriga har tillgång till det och behandlas konfidentiellt. Resultaten 
från intervjuerna kommer att publiceras i en uppsats som kommer att finnas tillgängligt i databasen DIVA. 
 
Innan vi ses skulle vi även behöva lite bakgrundsinformation. Vi skulle vara tacksamma om du vill uppge: 
 
Ålder: 
Kön: 
Ungefär hur länge man har jobbat inom organisationen där man har varit med på julfest: 
Hur många är det som jobbar inom organisationen: 
Vilken bransch tillhör organisationen? 
Är arbetsgrupperna homogena eller finns det olika avdelningar? 
Finns det fler aktiviteter som organisationen brukar anordna? 
Vart brukar julfesterna äga rum? 
 
Om man har varit med på fler organisationers julfester, nämn gärna samma info för samtliga.  
 
Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar kring bakgrundsinformationen eller studien. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Beatrice Severin och Emmy Angeklint 
 
Mail: Beatrice.Severin.XX@student.uu.se Emmy.Angeklint.XX@student.uu.se 
Mobil: XX XX, XX XX 
 
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för 
utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 
 
Handledare: Guadalupe Francia, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 
Mail: guadalupe.francia@X.X.se 
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10.2 Bilaga 2 – bakgrundsinformation fokusgruppsdeltagare  
 
Bakgrundsinformation 
Grundfrågor om organisationen 
 
Fokusgrupp 1 
 
IP 1 
Kön: Man 
Ålder 23 
 
Arbete 1:  
Bransch: Försäkring & Bank 
Anställningsform: deltidsanställd 
Arbetat ungefär 14 månader 
Antalet anställda inom organisationen: cirka 300 personer 
Antalet avdelningar med heterogena/homogena arbetsuppgifter: Det finns många avdelningar 
med olika arbetsuppgifter 
Fler aktiviteter än julfesten? Det finns absolut aktiviteter runt organisationens “vanliga” 
arbete. 
Plats för julfesten: Julfest i organisationens lokaler 
 
Arbete 2: 
Bransch: Ett säljföretag med telekominriktning 
Anställningsform: deltidsanställd 
Arbetade där ungefär två år 
Antalet anställda inom organisationen: cirka 100 personer 
Antalet avdelningar med heterogena/homogena arbetsuppgifter: Många olika avdelningar 
med olika arbetsuppgifter. Hade dock bara julfesten tillsammans med sälj-teamet.  
Fler aktiviteter än julfesten? Flera olika aktiviteter tillsammans med organisationen  
Plats för julfesten: Festerna ägde inte rum i organisationens lokaler utan på olika platser varje 
år. 
 
IP 2 
Kön: Kvinna 
Ålder: 24 
Arbetat i organisationen i cirka ett år 
Bransch: bemanning 
Anställningsform: deltidsanställd 
Antalet anställda inom organisationen: Cirka 1000 anställda 
Antalet avdelningar med heterogena/homogena arbetsuppgifter: Finns olika avdelningar och 
varje avdelning har olika arbetsuppgifter.  
Aktiviteter som också anordnas av organisationen; Många olika aktiviteter anordnade av 
företaget, fester och sportaktiviteter främst. 
Julfester hålls utanför organisationens lokaler  
 
IP 3  
Kön: Kvinna 
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Ålder: 23 
Bransch: Dagligvaruhandel   
Anställningsform: tidigare heltidsanställd, nu deltidsanställd 
Ungefär hur länge man har jobbat inom organisationen där man har varit med på julfest: från 
och till i sju år 
Antalet anställda inom organisationen: Ungefär 95 stycken anställda 
Antalet avdelningar med heterogena/homogena arbetsuppgifter: det finns olika avdelningar 
men arbetsuppgifterna är i princip lika på alla 
Aktiviteter som också anordnas av organisationen; Flera fester under året, sportaktiviteter 
med fokus på Teambuildning  
Vart brukar julfesterna äga rum? Utanför i olika lokaler som organisationen hyr 
 
IP 4 
Kön: Kvinna 
Ålder: 24 
Bransch: Telekombranschen  
Anställningsform: Heltidsanställd 
Ungefär hur länge man har jobbat inom organisationen: Cirka fyra år 
Antalet anställda inom organisationen: Cirka 500 anställda på huvudkontoret 
Antalet avdelningar med heterogena/homogena arbetsuppgifter: det finns olika avdelningar 
Finns det fler aktiviteter som organisationen brukar anordna? Flera fester under året som 
sommarfest, sportaktiviteter, badminton och fotboll  
Vart brukar julfesterna äga rum? Utanför i olika större lokaler 
 
Fokusgrupp 2 
 
IP 5 
Kön: Man 
Ålder: 28 
Bransch: Detaljhandel 
Anställningsform: Tidigare heltidsanställd, nu deltidsanställd 
Ungefär hur länge man har jobbat inom organisationen där man har varit med på julfest: 3 år 
Antalet anställda inom organisationen: Ca 30 anställda i koncernen 
Antalet avdelningar med heterogena/homogena arbetsuppgifter: Homogena arbetsgrupper, 
samtliga säljare. Avdelningarna är skild på olika butiker, samarbete dem emellan sker dock 
frekvent. 
Finns det fler aktiviteter som organisationen brukar anordna? Nej, julfesten är den enda festen 
som kommer från ledningens håll och där hela organisationen deltar samtidigt. 
Vart brukar julfesterna äga rum? I organisationens lokaler eller utanför? Utanför på diverse 
julbord. Den brukar äga rum på någon restaurang eller liknande i staden. 
 
IP 6 
Kön: Kvinna 
Ålder: 23 
 
Arbete 1: 
Bransch: Bemanning, olika team där man jobbar med tjänster inom olika affärsområden.  
Anställningsform: deltidsanställd 
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Ungefär hur länge man har jobbat inom organisationen: 1,5 år 
Antalet anställda inom organisationen: Cirka 900 i Sverige men finns i flertalet länder 
Antalet avdelningar med heterogena/homogena arbetsuppgifter: arbetsgrupper 
Finns det fler aktiviteter som organisationen brukar anordna? På nuvarande arbetsplatsen 
händer det massa aktiviteter. 
Vart brukar julfesterna äga rum? Julfesterna äger rum utanför företagets lokaler  
 
Arbete 2: 
Bransch: Restaurang, Kafékedja utspridd i hela Sverige. 
Anställningsform: heltidsanställd och senare deltidsanställd 
Ungefär hur länge man har jobbat inom organisationen: Arbetade där ungefär två år 
Antal avdelning med heterogena/homogena arbetsuppgifter: Många olika avdelningar med 
olika arbetsuppgifter.  
Fler aktiviteter än julfesten? Flera olika aktiviteter tillsammans med organisationen  
Plats för julfesten: Festerna ägde inte rum utanför organisationens lokaler och en julfest hölls 
på ett större kafé inom företaget. 
 
IP 7  
Kön: Kvinna 
Ålder: 23 
Bransch: Dagligvaruhandel 
Anställningsform: heltidsanställd och senare deltidsanställd 
Ungefär hur länge man har jobbat inom organisationen: Cirka tio år 
Hur många är det som jobbar inom organisationen? Butiken har mellan 25-30 anställda. 
Antalet avdelningar med heterogena/homogena arbetsuppgifter: Det är en homogen 
arbetsgrupp med liknande arbetsuppgifter. 
Finns det fler aktiviteter som organisationen brukar anordna? Nej det är inte så många fler 
aktiviteter.  
Vart brukar julfesterna äga rum? I organisationens lokaler eller utanför? Fester hålls i hyra 
lokaler utanför arbetsplatsen. 
 
IP 8 
Kön: Man 
Ålder: 29 
Bransch: Dagligvaruhandel 
Anställningsform: heltidsanställd och senare deltidsanställd 
Ungefär hur länge man har jobbat inom organisationen: Sju år 
Hur många är det som jobbar inom organisationen: Ca 30 anställda i den lokala butiken  
Antalet avdelningar med heterogena/homogena arbetsuppgifter: Olika arbetsgrupper med 
liknande arbete i varje arbetslag 
Finns det fler aktiviteter som organisationen brukar anordna?: Tre bestämda fester om året, 
julfest, kräftskiva och sommarfest.  
Vart brukar julfesterna äga rum: Utanför i olika större lokaler 
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10.3 Bilaga 3 - Intervjuguide 
 
Intervjuguiden fungerade som ett hjälpmedel för gruppledaren och observatorn. Vi 
höll oss till så få teman som möjligt så att det skulle finnas utrymme för diskussion 
och att mättnad skulle kunna infinnas i diskussionen kring temat än att försöka pressa 
in för mycket på kort tid. Vi utgick ifrån att varje tema skulle ta cirka tjugo minuter 
att gå igenom.  
 
TEMA 1: uppfattning kring kommuniceringen av julfesten 
 
Julfestens procedur 
Hur brukar julfesten gå tillväga? Kan ni beskriva festen? 

• Några återkommande inslag? 
 
Förmedling av info om julfesten  
Kan ni berätta hur ni brukar informeras om julfesten?  
Hur pratar man om julfesten på organisationen? 

• Hur stor uppslutning brukar det bli på julfesterna? 
 
TEMA 2. Vilken betydelse har denna julfest hos medarbetarna inom 
organisationerna? 
 
Tidigare upplevelser 
Vilka tidigare upplevelser har ni av julfester? (erfarenheter) 
 
Förväntningar 
Vilka förväntningar har ni inför en julfest? 
 
Betydelse för informanterna 
Vad har julfesten för betydelse för er? 
 
Delaktighet 
Har julfester påverkat er delaktighet i organisationen? Hur? 

• Brukade du delta på andra aktiviteter utanför arbetstid innan julfesten? 
• Deltar du på andra aktiviteter utanför arbetstiden nu? 
• Vad tror konsekvenserna hade blivit om du inte skulle deltagit på den? 

 
TEMA 3: Vad anser medarbetarna att julfesten har för betydelse för 
organisationen? 
 
Betydelse för organisationen 
Vad tror ni är anledningen till att man har julfest? 

• Vad tror du är fördelarna respektive nackdelarna med att delta på julfesten? 
Vilken intention tror ni att organisationen har? 
Vad tror ni att det finns för tankar från ledningen i valet av denna julfest/personalfest? 
Vad tror du att konsekvenserna skulle bli om organisationen bestämde sig för att inte 
ha en julfest i år? 
Har julfesten påverkat din bild av organisationen? På vilka sätt? 
 
Några ytterligare tillägg som ni skulle vilja ha med? 
 


