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Abstract 
The purpose of this study was to examine how activities arranged by the company for their employees 

affect the employees job satisfaction. The experienced job satisfaction among the employees was 

examined through the factors attitude and relationships. The study is based on a total of 18 participants 

who is employees at two accounting companies in the city of Örebro. They answered a questionnaire 

about their attitude towards activities arranged by the companies where they are employed and the 

activities affect on their workplace relationships. The results showed that our examined companies 

benefit from arranging activities for their employees. Our conclusion is that activities organized by the 

company for their employees have a predominant positive affect on the employees job satisfaction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   2	  

Innehållsförteckning 
	  
1.	  INLEDNING	  1.1	  BAKGRUND	  OCH	  PROBLEMATISERING	  ...................................................................	  3	  
1.2	  SYFTE	  .............................................................................................................................................................................	  5	  
1.3	  FRÅGESTÄLLNING	  ........................................................................................................................................................	  5	  
1.4	  AVGRÄNSNING	  ..............................................................................................................................................................	  5	  

2.	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  ...................................................................................................................	  6	  
2.1	  ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE	  ...................................................................................................................................	  6	  
2.2	  INSTÄLLNING	  ................................................................................................................................................................	  7	  

2.2.1 Inställning och arbetstillfredsställelse	  .........................................................................................................	  7	  
2.2.2 Arbetsplatsanda	  ....................................................................................................................................................	  7	  

2.3	  RELATIONER	  .................................................................................................................................................................	  8	  
2.3.1 Den sociala penetrationsteorin	  .......................................................................................................................	  8	  
2.3.2 Relationer och arbetstillfredsställelse	  ..........................................................................................................	  9	  
2.3.3 Det sociala stödets betydelse	  ........................................................................................................................	  10	  
2.3.4 Socialization Resource Theory (SRT)	  ........................................................................................................	  11	  
2.3.5 Det sociala huvudboksperspektivet	  ............................................................................................................	  12	  

2.4	  AKTIVITETER	  .............................................................................................................................................................	  13	  
2.4.1 Aktiviteters betydelse	  .......................................................................................................................................	  13	  
2.4.2 Aktiviteter och arbetstillfredsställelse	  .......................................................................................................	  14	  

2.5	  ANALYSMODELL	  ........................................................................................................................................................	  15	  
3.	  METOD	  OCH	  METODOLOGISKA	  ÖVERVÄGANDEN	  ........................................................................	  17	  
3.1	  URVAL	  .........................................................................................................................................................................	  18	  
3.2	  DATAINSAMLINGSSTRUKTUR	  .................................................................................................................................	  18	  
3.3	  INTERVJUFRÅGOR	  OCH	  OPERATIONALISERING	  AV	  BEGREPP	  .............................................................................	  19	  
3.4	  STUDIENS	  KVALITET	  ................................................................................................................................................	  21	  
3.5	  METODREFLEKTION	  .................................................................................................................................................	  22	  

4.	  EMPIRI	  .........................................................................................................................................................	  23	  
4.1	  DELTAGANDEGRAD	  PÅ	  AKTIVITETERNA	  ...............................................................................................................	  23	  
4.2	  ARBETAD	  TID	  PÅ	  FÖRETAGET	  .................................................................................................................................	  23	  
4.3	  AKTIVITETER	  OCH	  INSTÄLLNING	  ...........................................................................................................................	  25	  
4.4	  AKTIVITETER	  OCH	  RELATIONER	  ............................................................................................................................	  26	  

5.	  ANALYS	  ........................................................................................................................................................	  27	  
5.1	  AKTIVITETERS	  PÅVERKAN	  PÅ	  INSTÄLLNING	  OCH	  ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE	  .........................................	  27	  
5.2	  AKTIVITETERS	  PÅVERKAN	  PÅ	  RELATIONER	  OCH	  ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE	  ..........................................	  30	  

6.	  SLUTSATS	  ...................................................................................................................................................	  34	  
6.1	  VIDARE	  FORSKNING	  ..................................................................................................................................................	  35	  

7.	  KÄLLFÖRTECKNING	  ................................................................................................................................	  36	  
8.	  BILAGA	  ........................................................................................................................................................	  39	  
8.1	  INTERVJUFORMULÄR	  ................................................................................................................................................	  39	  

 
  



	   3	  

1. Inledning 
1.1 Bakgrund och problematisering 
Utifrån våra egna erfarenheter i arbetslivet har aktiviteter så som exempelvis julbord och afterwork 

varit självklara aktiviteter under åren. Vi upplever att allt fler aktiviteter anordnas av företag. Vi kan 

läsa om företag som arrangerar allt från en traditionell afterwork till mer nytänkande aktiviteter så som 

gemensam gruppträning på arbetstid (Myrén 2016; Andersson 2009). 

 

Enligt Porsfelt (2004) har det sedan 1980-talet skett en förändring inom svenskt arbetsliv där 

företagskulturen blivit allt mer viktig och företag fokuserar i allt större utsträckning på att skapa 

lojalitet och engagemang hos de anställda. Van der Walt och de Klerk (2014) menar att lojalitet och 

engagemang påverkar medarbetarnas inställning till organisationen. Ett sätt att skapa lojalitet och 

engagemang i företaget är att anordna aktiviteter utanför arbetstid, så som exempelvis afterwork 

(Porsfelt 2004). Dessa aktiviteter kan leda till fördjupade kontakter mellan arbetskamrater och skapa 

en känsla av gemenskap på arbetet (Andersson 2009). Den sociala gemenskapen på arbetsplatsen är av 

betydelse för personalens och därmed organisationens välmående (Jacobsen & Thorsvik 2014). Social 

interaktion mellan kollegor leder till bättre samarbete och påverkar arbetsmiljön positivt. 

Organisationen kan försöka att skapa interaktion både genom att anordna aktiviteter inom företaget 

samt genom att uppmana de anställda att umgås även utanför arbetstid. (Millet 2008) 

 

Aktiviteter anordnade av företaget utanför arbetstid kan även ha en baksida. Aktiviteter så som 

afterwork kan i många fall vara ångestladdade för de anställda och somliga kan känna ett tvång att 

delta. Vissa medarbetare kan känna en känsla av utanförskap i organisationen och denna känsla kan 

förstärkas i samband med aktiviteter arrangerade av företaget. Om en medarbetare känner en känsla av 

utanförskap på arbetsplatsen kan detta leda till att denne inte deltar i aktiviteten, vilket kan bidra till ett 

ökat utanförskap. Om denna medarbetare däremot väljer att delta i aktiviteten kan känslan av 

utanförskap förstärkas under aktiviteten om en ökad känsla av gemenskap inte infinner sig. För de 

medarbetare som känner en gemenskap inom organisationen men som av olika anledningar inte kan 

delta i aktiviteter kan en känsla av utanförskap ändå infinna sig då kollegorna umgås utan dem. 

(Andersson 2009) Somliga människor vill även dra en tydlig gräns mellan arbetslivet och privatlivet 

vilket kan vara svårt om organisationen aktivt uppmuntrar till sociala aktiviteter utanför arbetstid 

(Porsfelt 2004). 

 

Aktiviteter anordnade av företaget kan, utöver den positiva påverkan vi nämnt ovan, enligt Andersson 

(2009) leda till positiva följder i form av fördjupade relationer mellan medarbetarna. Enligt Härenstam 
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och Bejerot (2010) skapar sociala relationer mening för den anställde och dennes arbete. Även 

Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att en känsla av gemenskap i organisationen leder till många 

positiva följder som i sin tur kan leda till en ökad arbetstillfredsställelse. 

 

Det finns många anledningar till att organisationer vill öka arbetstillfredsställelsen hos sina 

medarbetare. Dels kan en hög grad av arbetstillfredsställelse leda till ökad motivation (Iaffaldano & 

Muchinsky 1985; Landis, Vick & Novo 2015) samt till ökad prestation (Springer 2011). Medarbetare 

som upplever arbetstillfredsställelse känner oftast en tillhörighet till organisationen och är i högre 

utsträckning benägna att stanna kvar på företaget (Spagnoli & Caetano 2012; Venkataramani, 

Labianca & Grosser 2013). Det är därför viktigt att organisationer aktivt arbetar med att öka den 

upplevda arbetstillfredsställelsen hos sina anställda. 

 

Litteraturen tar upp flera faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen. Landis, Vick och Novo (2015) 

menar att arbetstillfredsställelsen bland annat påverkas av relationer till kollegor. Ett sätt för företaget 

att skapa gemenskap bland sina medarbetare är enligt Millet (2008) att uppmuntra till social 

interaktion även utanför arbetet. Landis, Vick och Novo (2015) menar även att den anställdes attityd 

och inställning till organisationen påverkar arbetstillfredsställelsen. Om den anställde trivs i 

organisationen kommer det förmodligen leda till att denne även får en positiv inställning till företaget 

vilket i sin tur ger en ökad arbetstillfredsställelse. Även Van der Walt och de Klerk (2014) betonar 

vikten av den anställdes inställning till företaget när det gäller medarbetarens upplevda 

arbetstillfredsställelse. De menar även att bland annat medarbetarens inställning till livet i sin helhet 

påverkar den upplevda arbetstillfredsställelsen (Van der Walt & de Klerk 2014). 

 

De olika teorierna kring vad som påverkar arbetstillfredsställelsen skiljer sig åt i vissa avseenden. 

Gemensamt för majoriteten av teorierna som vi stött på är dock att de tar upp relationer och inställning 

som viktiga faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen. Det är även dessa två faktorer som 

företaget kan påverka genom att anordna aktiviteter. Därför har vi valt att studera 

arbetstillfredsställelse utifrån faktorerna relationer och inställning. Litteraturen är oense om hur 

aktiviteter påverkar dessa faktorer. Viss litteratur presenterar ett positivt samband medan annan 

litteratur presenterar ett negativt samband. Vi vill studera den problematik som vi upplever ligger i att 

företag lägger resurser på aktiviteter som är tänkta att ge en positiv påverkan, i form av bland annat 

ökad arbetstillfredsställelse hos de anställda, men som inte nödvändigtvis ger någon positiv påverkan i 

slutändan. 
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1.2 Syfte 
Syftet med den här studien är att ta reda på hur aktiviteter anordnade av företag påverkar de anställdas 

arbetstillfredsställelse. 

1.3 Frågeställning 
Hur påverkar aktiviteter anordnade av företaget de anställdas arbetstillfredsställelse? 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att studera det mångfacetterade begreppet arbetstillfredsställelse som påverkas av många 

faktorer. Med anledning av studiens syfte kommer vi att fokusera på de faktorer som kan påverkas av 

aktiviteter. Vi har därför avgränsat oss till att endast studera aktiviteters påverkan på medarbetarnas 

inställning till aktiviteter och organisationen samt deras relationer på arbetsplatsen. Detta då 

inställningen och relationerna i sin tur påverkar arbetstillfredsställelsen. 

Vidare studerar vi endast aktiviteter anordnade av företaget för sina anställda. Med andra ord studerar 

vi aktiviteter anordnade av företaget för samtliga medarbetare. Dessa aktiviteter kan äga rum både på 

eller utanför arbetsplatsen. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt följer en definition av begreppet arbetstillfredsställelse. Därefter presenteras faktorerna 

inställning och relationer samt deras påverkan på arbetstillfredsställelse. Avsnittet avslutas med en 

presentation av begreppet aktiviteter.   

2.1 Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse är ett brett begrepp som enligt många forskare påverkas av flera olika faktorer 

(Springer 2011). Locke (1976) formulerade den mest använda definitionen av job satisfaction, översatt 

till svenska som arbetstillfredsställelse (Saari & Judge 2004). Locke (1976) definierar job satisfaction 

som ”ett tillfredsställande eller positivt känslotillstånd som uppstår till följd av uppskattningen av sitt 

jobb eller jobberfarenheter” (Saari & Judge 2004). Saari och Judge (2004) menar att denna definition 

underförstått innebär att våra känslor och våra tankar är viktiga komponenter i vår upplevda 

arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse påverkas bland annat enligt Judge och Church (2000) av 

faktorer så som arbetets karaktär, personlighet så som attityd eller inställning, organisationskulturen, 

lön, graden av övervakning och kollegor (Saari & Judge 2004). Spector (1994) förenklar definitionen 

en aning och definierar arbetstillfredsställelse som ”till vilken grad en individ är tillfredsställd eller 

icke tillfredsställd med sitt arbete”. Spector (1994) presenterar även en skala med nio faktorer som 

mäter arbetstillfredsställelsen. Faktorerna är befordran, lön, övervakning, anställningsförmåner, 

belöningssystem, relationer med kollegor, arbetsförhållanden, arbetets karaktär och kommunikation. 

(Springer 2011) Robbins och Judge (2015) menar att arbetstillfredsställelsen är ett resultat av 

inställningen hos medarbetaren. Andra nyckelfaktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen är enligt 

Robbins och Judge (2015) arbetets karaktär, administration, lön, utvecklingsmöjligheter och relationer 

(Landis, Vick & Novo 2015). 

 

Viss forskning menar dock att organisationen inte kan påverka arbetstillfredsställelsen med hjälp av 

ovanstående faktorer utan att det är tillfredsställelsen i privatlivet som är avgörande för den upplevda 

arbetstillfredsställelsen. Saari och Judge (2004) kommer i sin studie fram till att en organisation har en 

begränsad möjlighet att påverka sina anställdas arbetstillfredsställelse då arbetstillfredsställelsen för de 

flesta människor i hög utsträckning påverkas av dennes tillfredsställelse i privatlivet. Däremot betyder 

inte detta att det inte är viktigt att organisationer ständigt arbetar för att utveckla och förbättra 

arbetstillfredsställelsen hos de anställda. Detta eftersom tillfredsställelsen på arbetsplatsen även har 

stor påverkan på tillfredsställelsen utanför arbetet (Saari & Judge 2004). 
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2.2 Inställning 

Inställning kan definieras som människans attityd, det vill säga vilka värderingar och uppfattningar 

som styr människan att agera på ett visst vis (Nationalencyklopedin 2016). Inställning är enligt 

Robbins och Judge (2015) ett mångfacetterat begrepp som kan kopplas samman med människors 

tankemönster, känslor och tillit. De menar vidare att en människa kan känna både glädje och 

ledsamhet samt ha positiva och negativa känslor under en och samma dag, och att det är dessa känslor 

som sedan formar människans inställning. (Landis, Vick & Novo 2015) Landis, Vick och Novo (2015) 

kommer i sin undersökning fram till att det finns en positiv korrelation mellan den anställdes 

inställning och dennes arbetstillfredsställelse. 

2.2.1 Inställning och arbetstillfredsställelse 

Enligt Robbins och Judge (2015) påverkar inställningen hos en anställd dennes beteende på 

arbetsplatsen vilket i sin tur påverkar hur tillfreds han eller hon är med sitt arbete (Landis, Vick & 

Novo 2015). Saari och Judge (2004) är inne på samma spår och menar att den viktigaste delen av en 

anställds inställning är arbetstillfredsställelse. En medarbetares arbetstillfredsställelse påverkar hela 

organisationen och hela arbetsstyrkan som finns i organisationen. Om en anställd upplever en hög 

arbetstillfredsställelse kommer detta att bidra till en förbättrad arbetsmiljö för alla som arbetar inom 

organisationen. (Landis, Vick & Novo 2015) 

Judge och Bono (2001) menar att det existerar ett samband mellan de anställdas personlighet och 

arbetstillfredsställelse. Saari och Judge (2004) kommer även de fram till att det finns en korrelation 

mellan personlighet och arbetstillfredsställelse. En anställds sinnesstämning, attityd och inställning, 

vilket är en del av individens personlighet, har en inverkan på den upplevda tillfredsställelsen på 

arbetsplatsen. Även fast det är svårt för organisationer att direkt påverka de anställdas personlighet så 

är det viktigt att organisationen arbetar för att tilldela sina anställda arbetsuppgifter som specifikt 

passar dem. Detta då det kan bidra till en positiv inställning till organisationen och därmed leda till en 

ökad arbetstillfredsställelse hos organisationens medarbetare. (Saari & Judge 2004) 

Robbins och Judge (2015) menar att en anställds arbetstillfredsställelse reflekterar dennes känslor och 

inställning till organisationen. En anställd som har låg arbetstillfredsställelse känner att arbetsmiljön är 

dålig och har en negativ syn på organisationen (Robbins & Judge 2015). (Landis, Vick & Novo 2015) 

2.2.2 Arbetsplatsanda 
Van der Walt och de Klerk (2014) menar att organisationer bör utveckla sina strukturer och taktiker 

för att överleva och för att vara konkurrenskraftiga när det gäller personalen och personalens 

tillfredsställelse. För att uppnå mening i de anställdas arbetsliv är det nödvändigt för organisationer att 

implementera en positiv arbetsplatsanda på arbetsplatsen då arbetsplatsandan har en korrelation med 
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arbetstillfredsställelse. (Van der Walt & de Klerk 2014) Arbetsplatsanda består bland annat av de 

anställdas inställning, attityd och känslor (Moore & Casper 2006). Moore och Casper (2006) delar upp 

arbetsplatsanda i tre olika komponenter. Den första komponenten är upplevt stöd från organisationen. 

Den andra komponenten är de anställdas känsla av sammankoppling och en viktig del av denna 

komponent är djupet av relationerna på arbetsplatsen. Den tredje och sista komponenten är de 

anställdas upplevda arbetstillfredsställelse. Dessa tre komponenter är relaterade till varandra. (Moore 

& Casper 2006) Även Pawar (2009) menar att det finns en betydande korrelation mellan anställdas 

arbetsplatsanda och en positiv inställning till arbetet, vilket också Van der Walt och de Klerk (2014) 

kommer fram till i sin studie. En positiv arbetsplatsanda kan enligt Giacalone och Jurkiewicz (2003) 

påverka de anställdas känsla av glädje och gemenskap (Van der Walt & de Klerk 2014). 

2.3 Relationer 

En relation definieras som ett känslomässigt förhållande mellan två eller flera parter 

(Nationalencyklopedin 2016). I denna studie syftar vi på relationerna mellan medarbetarna i en 

organisation. En relation kan vara av negativ eller av positiv karaktär och korrelerar med den upplevda 

arbetstillfredsställelsen (Yafang 2011; Dur & Sol 2009). Labianca och Brass (2006) menar dock att en 

relation inte är direkt positiv eller direkt negativ utan att det är graden av upplevd negativitet eller 

positivitet i relationen som avgör hur mycket arbetstillfredsställelsen påverkas. Hur en relation skapas 

och utvecklas kan förklaras med hjälp av Altman och Taylors (1973) sociala penetrationsteori 

(Hwang, Kim & Han 2014). 

 

2.3.1 Den sociala penetrationsteorin 

Altman och Taylors (1973) sociala penetrationsteori används för att förklara utvecklingen av 

relationer. Den sociala penetrationsteorin bygger på resonemanget att parterna i en relation måste 

avslöja information om sig själva för att fördjupa relationen (Hwang, Kim & Han 2014). 

En individs personlighet är komplex och består av många lager som döljer information om individen. 

Det yttersta lagret betraktas enligt Altman och Taylor (1973) som ett ytligt skydd för de inre 

dimensionerna som består av mer personlig information. För att nå de inre och djupare skikten av 

individens personlighet och därmed fördjupa relationen krävs det att parterna interagerar med 

varandra. Information i de olika lagren avslöjas inte på en gång utan en relation skapas genom att 

människor över tid socialiserar och därmed tränger igenom dessa personliga lager. För varje lager som 

två parter bryter sig igenom utvecklas en djupare relation. Denna gradvisa process av att blotta mer 

och djupare information om sig själv via interaktion är vad som utgör den sociala penetrationsteorin. 

(Tang & Wang 2012) 
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Altman och Taylor (1973) menar på att individer utvärderar all interaktion med andra individer. 

Interaktionen betraktas i termer som tillfredsställande kontra icke tillfredsställande och belönande 

kontra kostsam. En relation är belönande och tillfredsställande om individen upplever sig vara 

omtyckt och en relation är kostsam och icke tillfredsställande om individen känner ökad sårbarhet i 

samband med interaktionen. Hur relationen kommer att utvecklas beror på huruvida parterna uppfattar 

relationen som belönande och tillfredsställande eller kostsam och icke tillfredsställande. (Tang & 

Wang 2012) 

2.3.2 Relationer och arbetstillfredsställelse 
Det sociala nätverk i en organisation som de anställda är en del av kan innebära många fördelar för 

medarbetaren (Seidel, Polzer, & Stewart 2000). Bland annat kan interaktion mellan medarbetare leda 

till en känsla av gemenskap som främjar samarbete och ger en positiv inverkan på 

arbetstillfredsställelsen (Yafang 2011). Labianca och Brass (2006) betonar dock att fokus vid studier 

av relationer på arbetsplatsen måste flyttas från enbart de positiva följderna som en god relation för 

med sig till de negativa konsekvenserna som en negativ relation kan resultera i. De menar att en 

negativt upplevd relation har större konsekvenser för organisationen än vad en positivt upplevd 

relation har. Även Wiseman och Ducks (1995) studie visar på vikten av att studera aspekterna av 

negativ interaktion då de hävdar att utvecklingsförloppet av en negativ relation är snabbare än 

processen att utveckla en god relation (Labianca & Brass 2006). 

 

Altman och Taylor (1973) menar, med stöd av den sociala penetrationsteorin, att utvecklingen av goda 

relationer sker gradvis över tid (Labianca & Brass 2006). Interaktion mellan medarbetarna skapar 

möjlighet för positiva band att etableras mellan medarbetarna vilket ökar arbetstillfredsställelsen 

(Venkataramani, Labianca & Grosser 2013). För att medarbetarna ska känna sig tillfreds på arbetet är 

det med andra ord av stor betydelse att organisationen uppmuntrar till interaktion för utvecklingen av 

goda relationer, eftersom dessa tar längre tid att etablera än negativa relationer.   

 

Relationer är en avgörande faktor för den upplevda arbetstillfredsställelsen och Krackhardt (1992) 

menar att ett negativt band på arbetsplatsen karaktäriseras av att parterna agerar uteslutande, 

undvikande och visar ovilja (Venkataramani, Labianca & Grosser 2013). Ett positivt band 

karaktäriseras av respekt, tycke för den andra parten och viljan att ge råd (Venkataramani, Labianca & 

Grosser 2013). Påföljderna av en negativ relation kan vara att viktig information undanhålls och inte 

förs vidare medan en positiv relation främjar samarbetet i organisationen, exempelvis genom att tips 

och råd sprids från hjälpsamma kollegor (Labianca & Brass 2006). Jehn (1995) hävdar också att om 

negativa relationer fortlöper i organisationen slutar de involverade parterna att samarbeta. Vidare 

kommer Jehn (1995) fram till att negativa relationer i en grupp av medarbetare korrelerar med en lägre 

känsla av tillgivenhet för organisationen. Relationer påverkar även medarbetarnas välmående. Rook 
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(1984) hittade en stark korrelation mellan negativ interaktion och dåligt välmående, ett starkare 

samband än det mellan positiv interaktion och högt välmående. (Labianca & Brass 2006) För den 

upplevda tillfredsställelsen på arbetsplatsen är det med andra ord viktigt att organisationen skapar 

möjligheter för medarbetarna att upprätta och bibehålla goda relationer.   

2.3.3 Det sociala stödets betydelse 
Många anställda värderar den sociala interaktionen med sina kollegor högt (Dur & Sol 2009). Nordin 

(2010) menar att sociala relationer och interaktioner mellan människor skapar socialt stöd. Det sociala 

stödet delas i denna teori in som emotionellt stöd (bekräftelse och värdering av individen), 

instrumentellt stöd (praktiskt hjälp) och informativt stöd (vägledning). Det emotionella stödet mäts i 

form av antal vänner, relation till chefen, känsla av ensamhet, känsla av samhörighet etcetera. (Nordin 

2010) Emotionellt stöd från kollegor bidrar till bland annat ökad arbetstillfredsställelse (Dur & Sol 

2009). Teoretiskt sett delas detta sociala stöd upp i struktur och funktion. Strukturen ges i form av de 

sociala nätverk som individen ingår i. Ett exempel på ett sådant nätverk kan vara arbetskamraterna på 

arbetsplatsen. Om individen trivs i nätverket skapas en känsla av samhörighet och en upplevelse av att 

vara behövd. Funktionen av det sociala stödet uppstår ur strukturen. Funktionen socialt stöd definieras 

som den hjälp, det stöd och den bekräftelse individer får av sitt nätverk. (Nordin 2010) 

 

Emotionellt stöd från kollegor korrelerar med högre engagemang i arbetet och starkare band till 

organisationen (Dur & Sol 2009). En faktor som kan vara orsaken till ökat välmående på grund av 

socialt stöd är att det motverkar stress eftersom individer upplever stöd och bekräftelse i en stressad 

situation (Nordin 2010). Även Dur och Sol (2009) menar att emotionellt stöd från kollegor minskar 

stress. 

 

På samma sätt som emotionellt stöd leder till ett bättre välmående leder avsaknaden av emotionellt 

stöd till ett sämre välmående. Sårbarheten ökar för mentala problem i samma takt som en dålig 

självkänsla ökar. Teorin menar på att bristen på social interaktion och emotionellt stöd kan leda till 

sjukskrivning eller byte av arbetsplats. (Nordin 2010) 

 

Relationer på arbetsplatsen leder med andra ord till socialt stöd som kan delas in i struktur och 

funktion. Ur det strukturella stödet som består av vänner och känsla av samhörighet uppstår det 

funktionella stödet. Det funktionella stödet består av den hjälp, det stöd och den bekräftelse en individ 

får av sina relationer, det vill säga det strukturella stödet. Detta benämns även som emotionellt stöd. 

(Nordin 2010) Emotionellt stöd har en positiv korrelation med arbetstillfredsställelse (Dur & Sol 

2009). 
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2.3.4 Socialization Resource Theory (SRT) 
Saks och Gruman (2010) har utvecklat en modell som handlar om hur socialisationsresurser via 

psykologiskt kapital påverkar det sociala resultatet. Socialisationsresurser har delats in i 

introduktionsutbildning för nyanställda, arbetsuppgifternas karaktär, socialt stöd från kollegor samt 

bra ledarskap. Det psykologiska kapitalet kan enligt Luthans, Youssef och Avolio (2007) ses som en 

medarbetares upplevda självförmåga, optimism, hopp och återhämtningsförmåga. Socialisation på 

arbetsplatsen kan resultera i sociala resultat så som arbetstillfredsställelse, tillgivenhet till 

organisationen, högre omsättning och högre arbetsprestationer hos de anställda. (Saks & Gruman 

2010)   

 

Socialisationsresurser påverkar det psykologiska kapitalet genom processer. Exempelvis kan socialt 

stöd uppenbara sig i form av processerna mentorskap, socialt inflytande och uppmuntran från 

medarbetare eller ledning. Introduktionsutbildning för nyanställda uppstår genom processerna övning, 

feedback och genom att medarbetare som arbetat länge på företaget fungerar som förebilder. 

Processen för arbetsuppgifternas karaktär består av bland annat variation av förmågor hos de anställda, 

uppgiftsorientering samt feedback samtidigt som processen för bra ledarskap består av exempelvis 

målsättning och socialt stöd. Dessa processer påverkar sedan det psykologiska kapitalet. (Saks & 

Gruman 2010) 

 
Modell 2: SRT-modellen (Saks & Gruman 2010, s 19-20) Modifierad. 
 

Vi har valt att modifiera modellen så att den endast tar med det som är relevant för vår studie. Vi 

fokuserar på hur socialt stöd från medarbetare och ledning formar den anställdes psykologiska kapital, 

det vill säga upplevd självförmåga, optimism, hopp och återhämtning och hur detta i sin tur påverkar 
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arbetstillfredsställelsen. Som modellen visar handlar upplevd självförmåga bland annat om att 

medarbetaren känner att denne har ett socialt inflytande på arbetsplatsen, blir uppmuntrad av kollegor 

samt har en förebild och mentor att rådfråga. Hopp handlar om att medarbetaren innehar en tro om att 

denne kan hitta vägar och motivation att nå sina mål. Medarbetarens optimism påverkas av 

mentorskap och handlar om att se realistiskt på sin handlingsförmåga. Återhämtningsförmågan 

handlar om att överkomma bakslag. Att medarbetaren har någon form av mentor på arbetsplatsen har 

betydelse för samtliga delar i psykologiska kapitalet. Alla processer grundar sig i socialt stöd på 

arbetsplatsen. (Saks & Gruman 2010) 

 

I den här teorin ligger mycket fokus gällande socialt stöd på nyanställda och betydelsen av stödet från 

kollegor och ledning. Det sociala stödet betraktas som den viktigaste socialisationsresursen för 

utvecklingen av psykologiskt kapital i organisationen och korrelerar positivt med anställdas 

anpassning till organisationen (Saks & Gruman 2010). Det är viktigt att organisationen implementerar 

system för att skapa möjligheter för de anställda att socialisera och därmed bygga relationer, särskilt 

för nya medarbetare (Saks & Gruman 2010). Chatman (1991) menar att det finns ett positivt samband 

mellan att anställda deltar i sociala event som organisationen anordnar och de anställdas 

förutsättningar att passa in och hitta sin roll i organisationen (Saks & Gruman 2010). Den snabbaste 

vägen för nyanställda att anpassa sig till organisationen är enligt Rollag, Parise och Cross (2005) att 

utveckla ett brett nätverk av relationer med sina kollegor (Saks & Gruman 2010). 

2.3.5 Det sociala huvudboksperspektivet 
Labianca och Brass (2006) presenterar teorin om den sociala huvudboken. De menar att socialt kapital 

bör bokföras i en hypotetisk huvudbok på samma sätt som finansiella tillgångar och skulder bokförs i 

en finansiell huvudbok. Begreppet socialt kapital beskrivs av Labianca och Brass (2006) som 

konkurrensfördelar som gynnar organisationen till följd av medarbetarnas sociala nätverk. 

Medarbetarnas positiva interaktioner som ger positiva relationer ska i den sociala huvudboken 

registreras som sociala tillgångar samtidigt som negativa interaktioner eller relationer ska registreras 

som sociala skulder. Oftast fokuserar studier endast på de positiva aspekterna av relationer men detta 

perspektiv menar att de negativa aspekterna är minst lika viktiga att studera. Det sociala 

huvudboksperspektivet betonar vidare vikten av att studera de positiva och negativa relationerna på 

arbetsplatsen samtidigt för att få ut en så rättvisande bild som möjligt av arbetsplatsens relationer. 

(Labianca & Brass 2006) 

 

Venkataramani, Labianca och Grosser (2013) kommer i sin studie fram till att det finns ett samband 

mellan medarbetarnas generella nöjdhet med relationerna på arbetsplatsen och medarbetarnas 

tillgivenhet till organisationen. Vidare menar de att en organisation som uppmuntrar sina anställda till 

att interagera vid sociala sammankomster kommer utveckla fler positiva band och därmed öka 
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arbetstillfredsställelsen. Med stöd av dessa studier bör chefer i organisationer sträva efter att hitta 

vägar för medarbetarna i organisationen att skapa och bibehålla goda relationer. Cohen och Prusak 

(2001) menar att ett sätt för att underlätta interaktionen mellan medarbetarna är att uppmuntra till 

sociala events så som exempelvis afterwork (Dur & Sol 2009).   

2.4 Aktiviteter 

Tews, Michel och Bartlett (2012) studerar formella roliga aktiviteter på arbetsplatsen som företaget 

anordnar. Exempel på sådana aktiviteter är bland annat picknicks, utflykter samt middagar och luncher 

(Tews, Michel & Bartlett 2012). Karl, Peluchette och Hall (2008) kommer i sin studie fram till att de 

aktiviteter som upplevs som roligast av de anställda bland annat är tävlingar, utflykter under arbetstid, 

årlig prisutdelning samt event som involverar mat (exempelvis middagar, luncher etcetera). Karl, 

Peluchette, Hall och Harland (2005) fann att de anställda främst uppskattar aktiviteter som bland annat 

att besöka en nöjespark, baseballmatch, att gå på teater, gå ut och äta lunch med företaget, äta tårta då 

någon fyller år, knytkalas eller att företaget bjuder på frukost på arbetet. Becker och Tews (2016) 

kommer fram till att de vanligast förekommande aktiviteterna på företag är event som involverar mat, 

firanden av födelsedagar, bröllop och andra personliga milstolpar samt fester vid högtider och 

picknicks. 

 

De aktiviteter som ansågs vara minst roliga var aktiviteter som kan ses som konstiga eller dumma där 

deltagarna behöver vara lekfulla och förväntas att skratta åt dem själva eller andra (Karl, Peluchette & 

Hall 2008). Även Karl et al. (2005) kommer fram till att aktiviteter som kategoriseras som knäppa 

eller lustiga upplevs som mindre roliga aktiviteter. Becker och Tews (2016) menar att det är möjligt att 

de anställda tycker att arbetsklimatet är för oseriöst och ofokuserat på arbetsuppgifterna om 

arbetsplatsen är alltför lustig och fokuserar för mycket på att utföra spelliknande aktiviteter. Denna 

inställning till arbetsplatsen kan i sin tur leda till att de anställda söker arbete på annan plats. (Becker 

& Tews 2016). De aktiviteter som sällan förekommer hos företag är aktiviteter kopplade till personlig 

utveckling, aktiviteter i syfte att minska stress så som exempelvis massage och träning eller spel så 

som kort- och brädspel (Becker & Tews 2016). 

2.4.1 Aktiviteters betydelse 
Becker och Tews (2016) kommer i sin studie fram till att roliga aktiviteter på arbetsplatsen har 

betydelse för medarbetarnas engagemang och tillgivenhet till organisationen samt att aktiviteter är 

grundläggande för att främja att de anställda socialiserar med varandra. Detta då roliga aktiviteter är 

viktiga för att förbättra relationer på arbetsplatsen. Aktiviteterna leder till att de anställda umgås med 

varandra i ett sammanhang som inte handlar om deras arbetsuppgifter och lär därmed känna varandra 

bortom deras arbetsroller. (Becker & Tews 2016) 
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Enligt Grant och Parker (2009) arbetar människor av fler anledningar än lönen och söker ett arbete 

som genererar tillfredsställelse och upplevs som roligt samt skapar relationer med andra människor 

(Tews, Michel & Bartlett 2012). Möjligheten att arbeta på en rolig arbetsplats är vid sökandet efter ett 

arbete viktigare för människor än ersättningen eller möjligheten att i framtiden bli befordrad. Att ha 

roliga och vänskapliga relationer med sina arbetskamrater är för arbetssökande viktigare än att 

företaget anordnar formella roliga aktiviteter så som tävlingar, spel, utflykter och fester (Tews, Michel 

& Bartlett 2012). Cohen och Prusak (2001) menar dock att ett sätt att skapa sådana vänskapliga 

relationer mellan de anställda är att företaget anordnar aktiviteter så som exempelvis träffar efter 

arbetstid (Dur & Sol 2009). 

2.4.2 Aktiviteter och arbetstillfredsställelse 
Att arbeta på en arbetsplats som upplevs som rolig associeras med en hög arbetstillfredsställelse och 

större chans att den anställde väljer att stanna kvar på arbetsplatsen (Karl, Peluchette & Hall 2008). 

Becker och Tews (2016) studie visar att roliga aktiviteter på arbetsplatsen i många fall leder till 

gynnsamma resultat. Dock finns det även fall där aktiviteterna inte har någon positiv inverkan utan 

snarare en negativ inverkan. De menar att alla aktiviteter ger olika resultat och påverkar medarbetarna 

och arbetsplatsen på olika sätt (Becker & Tews 2016). Aldag och Sherony (2001) påpekar att alla 

individer har olika inställning till vad som är roligt eller ej (Karl, Peluchette & Hall 2008). Paulson 

(2001) menar att vissa inte anser det lämpligt att ha roligt på arbetet och inte heller förväntar sig att 

arbetet ska vara roligt (Karl, Peluchette & Hall 2008). De aktiviteter som företaget bestämmer sig för 

att anordna bör tänkas igenom noggrant då alla individer värderar olika aktiviteter som roliga och har 

olika inställning till förekomsten av aktiviteter på arbetsplatsen (Karl, Peluchette & Hall 2008). 

 

Det finns en stark korrelation mellan arbetstillfredsställelse och tillfredsställelsen i att kunna balansera 

arbete och familjeansvar. Människor som upplever att de har en bra balans mellan arbete och 

familjeansvar upplever en hög grad av arbetstillfredsställelse (Prizmic, Lipovcan & Burusic 2009). 

Även Tait, Padgett och Baldwin (1989) talar om förhållandet mellan arbetsliv och privatliv och menar 

att det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och tillfredsställelse i privatlivet (Saari & Judge 

2004). Det finns tre möjliga sätt att se på relationen mellan dessa två tillfredsställelser. Det ena sättet 

är att se på relationen som en spridningseffekt där upplevelsen och tillfredsställelsen på arbetet 

påverkar tillfredsställelsen utanför arbetet. Denna spridningseffekt sker även åt andra hållet där 

upplevelsen på fritiden påverkar tillfredsställelsen på arbetet. Det andra sättet att se på sambandet 

mellan tillfredsställelse inom och utom arbetsplatsen är genom begreppet segmentering, där den 

anställdes upplevelse på arbetsplatsen har väldigt liten påverkan på privatlivet, och tvärtom. Det tredje 

sättet att se på sambandet är att människor söker kompensation för ett arbete som de inte är tillfreds 

med genom att istället söka tillfredsställande händelser utanför arbetet (Saari & Judge 2004). Judge 
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och Watanable (1994) menar att dessa olika typer av relationer mellan tillfredsställelse ser olika ut för 

olika människor, men har kommit fram till att spridningseffekten är den största av de tre ovannämnda 

sätten att se på sambandet mellan arbetstillfredsställelse inom och utanför arbetsplatsen (Saari & Judge 

2004). Eftersom arbetslivet är en betydande del av människans liv menar Saari och Judge (2004) att 

det är logiskt att arbetserfarenheten ger en spridningseffekt och även påverkar livet utanför arbetet. På 

sin fritid blir människor mest tillfreds med att utföra aktiviteter kopplade till familjen och hushållet så 

som att uppfostra sina barn, umgås med sin partner eller att äta. De fritidssysselsättningar som 

människor allra minst vill delta i är fritidsaktiviteter som handlar om att träna eller motionera, vara 

med i en organisation eller delta i en utbildning av något slag. (Prizmic, Lipovcan & Burusic 2009) 

 

2.5 Analysmodell 

 
Modell 3: Egenkonstruerad analysmodell. 

 

Utifrån den presenterade teorin har vi tagit fram ovanstående analysmodell. Vi kommer att analysera 

hur aktiviteter anordnade av företag påverkar arbetstillfredsställelsen hos de anställda. Som tidigare 

nämnt påverkas arbetstillfredsställelse av ett flertal faktorer men vi har valt att studera de faktorer som 

aktiviteter enligt vår uppfattning kan ha en inverkan på. Därför studerar vi arbetstillfredsställelse 

utifrån faktorerna inställning och relationer. Faktorn inställning handlar om medarbetarnas inställning 

till aktiviteter och organisationen. Faktorn relationer handlar om relationerna mellan medarbetarna på 

arbetsplatsen. 
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Vi studerar i ett första steg hur aktiviteterna påverkar faktorerna inställning och relationer för att sedan 

se hur dessa i sin tur påverkar arbetstillfredsställelsen. I vår modell studerar vi hur aktiviteter påverkar 

medarbetarnas inställning och hur denna inställning i sin tur påverkar medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse. Vi analyserar inställning med hjälp av bland annat Van der Walt och de Klerks 

(2014) teori om arbetsplatsanda där de menar att inställningen är en del av arbetsplatsandan och att 

denna påverkar arbetstillfredsställelsen. Vi studerar även hur aktiviteter påverkar medarbetarnas 

relationer och hur dessa relationer i sin tur påverkar arbetstillfredsställelsen. Detta gör vi genom att 

använda oss av de teorier och modeller som berör medarbetarnas relationer, det vill säga bland annat 

den sociala penetrationsteorin, teorin om det sociala stödets betydelse, det sociala 

huvudboksperspektivet och SRT-modellen. Den sociala penetrationsteorin hjälper oss att se och 

analysera hur relationer utvecklas med hjälp av en aktivitet. Det sociala stödets betydelse och det 

sociala huvudboksperspektivet hjälper oss att analysera vikten av relationer på arbetsplatsen och SRT-

modellen visar oss på vilket sätt relationer i form av socialt stöd påverkar arbetstillfredsställelse. 

Hur aktiviteterna påverkar faktorn inställning och faktorn relationer och hur faktorerna i sin tur 

påverkar arbetstillfredsställelsen kommer att analyseras var för sig. Vi studerar därmed inte hur 

faktorerna inställning och relationer eventuellt kan påverka varandra. Analysen delas därmed upp i två 

delar, en del som behandlar faktorn inställning och en del som behandlar faktorn relationer. 
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3. Metod och metodologiska överväganden 

I detta avsnitt följer en beskrivning av hur vi gått tillväga i vår undersökning. Detta följs sedan av en 

metodreflektion. 

 

Vårt syfte och vår frågeställning gör det möjligt för oss att genomföra en kvantitativ såväl som en 

kvalitativ studie. Till en början valde vi att göra en kvantitativ undersökning då vi fann det intressant 

att fånga upp många människors uppfattning. Vi utformade och distribuerade ut ett webbaserat 

formulär till samtliga anställda på två företag i Örebro som verkar inom redovisning- och 

revisionsbranschen. Denna bransch och dessa företag valdes ut då vi visste att båda företagen 

kontinuerligt anordnar aktiviteter för sina anställda samt att vi har kontakter på företagen. 

 

Problem uppstod då vi inte fick in så många svar som vi hade hoppats på. Trots upprepade 

påminnelser till båda företagen fick vi inte in ytterligare svar. Totalt deltog 18 personer i vår 

undersökning. Vi försökte efter detta kontakta fler företag inom samma bransch för att få in ytterligare 

svar men företagen vi kontaktade var inte intresserade av att medverka i vår studie. På grund av den 

låga svarsfrekvensen fick vi tänka om gällande val av metod. Detta då 18 svar utgör en otillräcklig 

grund för att kunna genomföra en välgjord kvantitativ undersökning. En annan möjlighet för att få in 

fler svar hade kunnat vara att vända sig till en annan bransch. Dock insåg vi att utfallet skulle bli 

detsamma oavsett val av bransch då vi nu tidsmässigt även började närma oss jul. 

 

I samband med att vi stötte på ovannämnda problem blev vi tvungna att reflektera över vår studie. En 

frågeställning som först kändes lämpligt att mäta i en kvantitativ studie insåg vi istället vara en 

frågeställning av kvalitativ karaktär. Vi studerar deltagarnas känslor och uppfattningar av deras 

verklighet, vilket är subjektivt och vad som kännetecknar en kvalitativ studie. En kvalitativ studie är 

enligt Bryman och Bell (2014) tolkningsinriktad och fokuserar på att förstå en viss social verklighet 

genom deltagarnas tolkning av denna verklighet. Efter att vi studerat de 18 svar som vi fått insåg vi att 

denna data även går att presentera och analysera på ett kvalitativt sätt. Vi bedömde att den information 

som vårt formulär hade genererat var tillräckligt omfattande för att få en förståelse för hur deltagarna 

tolkar aktiviteternas påverkan i sin arbetsmiljö. Efter konsultation med handledare bestämde vi oss för 

att denna studie var möjlig att fortsätta även med ett byte av metod. Även om vi hade gjort en 

djupgående intervju hade majoriteten av frågorna sett likadana ut som de gör i vårt formulär. Den enda 

skillnaden är att deltagaren begränsas i sitt svar när vi använder ett formulär. Vårt frågeformulär 

betraktar vi därmed istället som ett kvalitativt intervjuformulär och vi fortsätter vår undersökning med 

en kvalitativ metod. 
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3.1 Urval 

Vi har gjort ett bekvämlighetsurval. Denna urvalsmetod har använts då vi har access till två företag 

som vi även vet anordnar aktiviteter. Ett bekvämlighetsurval är enligt Bryman och Bell (2014) den 

vanligaste urvalsmetoden inom ämnet ekonomi. Att använda sig av ett bekvämlighetsurval betyder att 

forskaren väljer sina deltagare utifrån vilka som för tillfället har möjlighet att delta (Bryman & Bell 

2014). Vi hade sedan tidigare kontakt med två företag inom redovisning- och revisionsbranschen. 

Efter att de båda företagen bekräftat att de ville medverka i undersökningen mottog våra respektive 

kontaktpersoner intervjuformuläret. De distribuerade därefter ut formuläret till sina medarbetare. Som 

tidigare nämnt deltog 18 personer i undersökningen.   

3.2 Datainsamlingsstruktur 

Datainsamling har genomförts med hjälp av ett webbaserat intervjuformulär som deltagaren svarar på 

självständigt. Intervjuareffekten elimineras då vi inte är närvarande när deltagarna i undersökningen 

tar del av intervjuformuläret. Intervjuareffekt innebär att det finns en risk för att forskaren påverkar 

deltagarens svar i samband med intervjun (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2010). Exempelvis 

kan deltagaren påverkas av hur forskaren uppträder under intervjun och därmed leda deltagarens svar i 

någon riktning. Detta kan exempelvis ske genom att forskaren ställer frågorna på ett visst vis, 

forskarens tonläge eller kroppsspråk. (Christensen et al. 2010) De frågor vi vill ha svar på lämpar sig 

bra i ett intervjuformulär där deltagarna inte behöver svara öppet inför forskaren. Detta eftersom det 

kan vara känsligt att svara på om denne exempelvis känner sig utanför eller obekväm på arbetsplatsen. 

Vissa frågor är mer passande att ställa via ett intervjuformulär istället för att de ställs muntligt. Ett 

exempel på detta är frågor där vi ber deltagarna att utifrån en lista välja de aktiviteter som de klassar 

som roliga aktiviteter. Att läsa upp frågor med många alternativ kan leda till att deltagaren tycker att 

det blir jobbigt och detta bör därför undvikas (Christensen et al. 2010). 

 

En nackdel med att vi använder oss av ett intervjuformulär är att deltagarna inte har möjlighet att fråga 

oss om det är något i formuläret som de inte förstår. Det är därför viktigt att vårt intervjuformulär är 

tydligt formulerat. Valet av skalor och frågornas utformning kan enligt Bryman och Bell (2014) vara 

avgörande för formulärets tydlighet och struktur. Vi har till stor del använt oss av slutna frågor i vårt 

intervjuformulär men på vissa frågor har deltagarna fått möjlighet att på ett begränsat utrymme 

utveckla sina svar. De frågor vi vill ha svar på kan generera breda svar och det finns en risk att 

deltagaren svävar ut i sitt svar. Vi har därför valt att inte använda oss av djupgående kvalitativa 

intervjuer där deltagaren får ett stort utrymme att svara fritt. Det passar bra med slutna svarsalternativ 

som gör att deltagaren håller sig till ämnet och gör så att deltagaren reflekterar över frågan på ett sätt 
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som är relevant för vår studie. Exempelvis ställer vi en fråga om vad den fördjupade relationen som 

utvecklats på en aktivitet har lett till. Vi söker information kring om personen upplever att samarbetet 

har förbättrats, om det är lättare att fråga om hjälp, känner ett ökat stöd etcetera. Svaret på denna fråga 

skulle dock kunna bli att personerna exempelvis äter lunch tillsammans oftare, något som inte är 

relevant för oss att veta. I stunden kanske deltagaren inte reflekterar över att samarbetet har förbättrats 

trots att det faktiskt har det. 

 

3.3 Intervjufrågor och operationalisering av 

begrepp                                        

Då de begrepp vi undersöker kan ses som komplexa och kan ha olika betydelse och innebörd för olika 

personer har vi genomgående i intervjuformuläret tänkt på̊ att operationalisera dessa begrepp. Detta för 

att minimera risken att deltagarna inte förstår begreppet eller tolkar begreppet på̊ olika sätt. När vi 

operationaliserar ställer vi frågor kring olika faktorer som påverkar begreppet i fråga utan att direkt 

fråga om begreppet vi undersöker. Vi undersöker som tidigare nämnt arbetstillfredsställelse genom att 

studera begreppen relationer och inställning. Hur vi har operationaliserat dessa begrepp följer nedan. 

 

Relationer operationaliseras genom att fråga deltagarna om faktorer som enligt litteraturen påverkar 

relationerna på̊ arbetsplatsen. Vi har frågat om aktiviteters påverkan på relationer genom att fråga 

deltagaren om denne har upplevt nya relationer genom att på aktiviteter börjat tala med en kollega som 

de tidigare inte har talat med. Vi har även frågat deltagarna om de upplevt att en relation till en kollega 

har fördjupats vid en aktivitet och om dessa fördjupade relationer har haft någon positiv påverkan i 

form av bättre samarbete, ökat stöd, ökad inspiration eller lättare att fråga om hjälp. Litteraturen menar 

att interaktion mellan kollegor kan skapa en större gemenskap, samhörighet och samarbete vilket i sin 

tur kan leda till en ökad arbetstillfredsställelse. Vi har även ställt frågor gällande upplevt samarbete 

och upplevt stöd från kollegor på arbetsplatsen. Detta då samarbete är ett tecken på gemenskap och att 

goda relationer kännetecknas av hjälpsamma kollegor. Att uppleva ett stöd från sina kollegor 

korrelerar med arbetstillfredsställelse. För att ta reda på om medarbetarnas relationer utvecklas under 

aktiviteten frågade vi om de främst talar om jobb, privatliv eller en blandning av dessa under 

aktiviteterna. Detta då den sociala penetrationsteorin menar att relationer utvecklas när människor 

interagerar med varandra och gradvis avslöjar djupare information om sig själva.   

 

Aktiviteters påverkan på deltagarnas inställning har vi operationaliserat genom att fråga om deras 

känslor för och uppfattning om aktiviteterna som anordnas av företaget. Vi frågade om deltagarna 

tycker att det är viktigt att företaget anordnar aktiviteter samt varför de har den åsikten. Vi frågade 
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även om hur ofta de deltar på aktiviteterna som anordnas. Detta för att få en uppfattning om deras 

inställning till aktiviteterna. Enligt litteraturen påverkar känslor och uppfattningar medarbetarnas 

inställning till företaget. Inställningen i sin tur påverkar den upplevda arbetstillfredsställelsen. Vi 

frågade deltagarna om deras inställning till vänskapliga relationer på arbetsplatsen utöver de 

arbetsmässiga relationerna. Detta då deltagarnas åsikter om vänskapliga relationer på arbetsplatsen 

enligt teorin kommer att spegla sig i deras inställning och uppfattning om aktiviteter anordnade av 

företaget. Vi vill även ta reda på om det finns några negativa känslor kopplade till aktiviteter och tar 

reda på detta genom att fråga om deltagarna någon gång känt sig tvungna att delta. Vi frågade även om 

orsaken till varför de som svarat att de inte deltar inte medverkar i aktiviteterna. Detta är intressant att 

veta då litteraturen menar att vissa människor vill skilja mellan privatliv och arbetsliv samt att vissa 

människor upplever att de är för stressade för att delta i aktiviteter som företaget anordnar. Vi vill med 

andra ord ta reda på om deltagarna upplever några negativa känslor som är kopplade till aktiviteterna. 

Detta då negativa känslor enligt litteraturen kan skapa en negativ inställning vilket i sin tur påverkar 

arbetstillfredsställelsen negativt. 

 

Förutom de frågor som ställs om relationer och inställning inledde vi intervjuformuläret med 

bakgrundsfrågor som berör civilstånd, barn i hushållet och arbetad tid på företaget. Då denna typ av 

frågor inte handlar om deltagarnas känslor, uppfattningar och åsikter anser vi dessa frågor vara relativt 

lätta att svara på och passar därför bra att inleda intervjuformuläret med. Orsaken till varför vi ställde 

frågor om civilstånd, barn i hushållet och arbetad tid på företaget är att dessa faktorer enligt 

litteraturen kan ha en påverkan på deltagarnas inställning till aktiviteterna. Vi ställde frågor om 

civilstånd och familjesituation eftersom balansen mellan privatliv och arbetsliv har en påverkan på 

arbetstillfredsställelsen. Familjesituationen kan även påverka människors tid för och inställning till 

aktiviteter anordnade av företaget. Det är intressant att veta hur länge deltagaren har arbetat på 

företaget då litteraturen menar att det är viktigare för nyanställda att interagera med sina kollegor för 

att utveckla sina relationer än för de som varit anställda en längre tid och redan har utvecklade 

relationer. Vi är därför intresserade av att se om det finns någon skillnad när det gäller inställning till 

aktiviteter mellan nyanställda och de som varit anställda på företaget en längre tid. Vi har även frågat 

våra deltagare om vilka aktiviteter som de anser vara roliga där de får välja mellan flera olika 

alternativ och där möjligheten finns att ange ett eget svarsalternativ. Vi ställde även en fråga om vad 

företaget som de arbetar på anordnat för aktiviteter de senaste två åren. Enligt teorin är det viktigt att 

företaget anordnar aktiviteter som uppskattas av de anställda. Detta reflekteras enligt teorin både på 

inställningen till aktiviteterna och deltagandegraden.   
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3.4 Studiens kvalitet 

En kvalitativ studie ska enligt Guba och Lincoln (1994) bedömas och värderas utifrån bland annat 

kriteriet trovärdighet. Trovärdigheten delas upp i delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering. (Bryman & Bell 2014) 

 

För att en kvalitativ studie ska betraktas som tillförlitlig är det viktigt att forskaren uppfattar 

deltagarnas verklighet på ett riktigt sätt (Bryman & Bell 2014). Vid ostrukturerade intervjuer där 

deltagarna svarar med långa och öppna svar finns det en risk att forskaren feltolkar svaren och 

påverkas av sina egna ställningstaganden. Då vi arbetar med slutna svarsalternativ i vårt 

intervjuformulär minskar påverkan av våra egna åsikter och uppfattningar vid tolkningen av 

deltagarnas svar. Ju kortare svar en deltagare ger desto mindre information riskerar forskaren att 

feltolka. Det finns å andra sidan en risk med vårt standardiserade intervjuformulär. Med givna 

svarsalternativ finns det en risk att deltagarna inte får möjlighet att uttrycka sitt fullständiga svar utan 

istället väljer det svarsalternativ som är närmast dennes uppfattade verklighet. Det finns därmed en 

risk att vi som forskare inte tolkar den deltagandes verklighet på ett sätt som gör att vår studie kan 

betraktas som tillförlitlig. 

 

Guba och Lincoln (1994) menar att fylliga och täta redogörelser ska lämnas av forskaren för att 

läsaren ska kunna bedöma om resultaten är överförbara även till en annan miljö (Bryman & Bell 

2014). Gemensamt för de företag som vi undersöker är att de arbetar inom redovisning- och 

revisionsbranschen. Företagen har kontor utspridda i hela Sverige men de undersökta kontoren är båda 

belägna i Örebro. Kontoren består av ett 40-tal respektive ett 60-tal medarbetare. Förutom att 

företagen verkar inom samma bransch så finns det även likheter i den utbildning som krävs för att få 

arbeta på företagen. Vi tänker oss att resultaten kan vara överförbara även till andra företag i en 

liknande kontext men att det är upp till läsaren att bedöma hur pass överförbart resultatet är. 

 

Guba och Lincoln (1994) menar även att äkthet är ett annat kriterium som används för att bedöma 

kvaliteten i en undersökning. Äkthet bedöms utifrån huruvida forskarna ger en rättvis bild av 

deltagarnas fullständiga åsikter samt hur deltagarna får nytta av studiens resultat när den har 

genomförts (Bryman & Bell 2014). Vi har till stor del arbetat med stängda svarsalternativ i vårt 

intervjuformulär och på de frågor där undersökningsobjektet har fått en möjlighet att utveckla sina 

svar har detta dock varit till en begränsad grad. Därför kan vi inte säga att vår undersökning ger en 

rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns bland våra deltagare. Trots att de fått 

möjligheten att ta upp både positiva och negativa uppfattningar om aktiviteter så har vi som forskare 

valt att begränsa deras svar. Eftersom vi kommer att skicka ut resultaten till de medverkande anser vi 

att de resterande kriterierna för att uppnå äkthet är uppnådda. Det vill säga att undersökningen hjälper 
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de medverkande att få en bättre förståelse av sin sociala situation, ger de medverkande en bättre bild 

av hur andra personer i miljön upplever saker och ting, bidrar till att de medverkande kan förändra sin 

situation samt att de medverkande fått möjligheter att vidta de åtgärder som krävs. Vi kan dock inte 

med säkerhet säga att de anställda kommer att ta del av vårt resultat trots att vi skickar ut resultatet till 

dem. Därför kan eventuellt de ovanstående kriterierna inte bli uppfyllda. Äktheten i vår studie blir 

därför låg. 

3.5 Metodreflektion 

Som vi tidigare nämnt var valet av metod inte givet för oss. Bryman och Bell (2014) menar att valet 

mellan kvantitativ metod och kvalitativ metod inte alltid är självklart. Vissa forskare menar att gränsen 

mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är väldigt tunn eller att den överhuvudtaget inte existerar 

(Bryman & Bell 2014). Vi inledde undersökningen med en kvantitativ metod men under arbetets gång 

bytte vi till en kvalitativ metod. Om vi inte hade stött på problematiken med låg svarsfrekvens hade vi 

troligtvis lyckats genomföra studien och besvara vår frågeställning med en kvantitativ metod. I 

samband med att vi stötte på problem och blev tvungna att stanna upp och reflektera över vårt 

metodval kom vi dock till insikt om att vårt ämne är av subjektiv karaktär. Det gjorde att vi insåg att 

en kvalitativ studie till och med lämpar sig bättre än en kvantitativ studie. Detta då de bakomliggande 

processerna som påverkar relationer och inställning, och därmed arbetstillfredsställelsen, kan vara 

svårare att fånga upp i en kvantitativ undersökning. 

 

I vår studie är syftet att se hur aktiviteterna påverkar arbetstillfredsställelsen och orsaksriktningen får 

därför en betydande roll. Oavsett om vi utför en kvantitativ eller en kvalitativ studie ger inte den 

tidsram vi arbetar med oss möjlighet att genomföra en longitudinell studie. Vid en longitudinell studie 

skulle vi ha haft möjlighet att manipulera någon av de faktorer vi undersöker och därmed kunna 

avgöra ett orsakssamband. Eftersom all data istället samlas in vid en och samma tidpunkt kan det bli 

svårt att avgöra om det är aktiviteterna som påverkar arbetstillfredsställelsen eller om det är 

arbetstillfredsställelsen som påverkar exempelvis deltagandet på aktiviteterna. En kvalitativ studie ger 

oss dock ändå bättre förutsättningar för att kunna se orsakssamband där vi på ett djupare plan 

undersöker faktorerna. 

 

I efterhand kan vi se att det hade varit bättre att genomföra undersökningen med hjälp av en kvalitativ 

metod från början. Hade vi gjort om studien hade vi valt att göra det med hjälp av djupintervjuer där vi 

fått ett större empiriskt material vilket hade möjliggjort en djupare analys. Även om intervjuformuläret 

gjorde att vi inte behövde bekymra oss över intervjuareffekten som hade uppstått om vi hade deltagit 

vid intervjun ledde detta val till en begränsning i den insamlade empirin. Detta hade vi kunnat lösa 

genom kvalitativa djupintervjuer där forskaren är närvarande alternativt att vi haft fler öppna frågor i 
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vårt intervjuformulär. Vi anser ändå att vi har kunnat besvara vår frågeställning med den empiri som 

vi har samlat in men vårt arbete hade enligt oss blivit mer intressant om vi hade gått in mer på djupet 

genom att ge deltagaren större utrymme i sina svar. 

 

4. Empiri 

I detta avsnitt har vi sammanställt resultatet av våra intervjuformulär. Totalt 18 personer har deltagit i 

vår undersökning. 

4.1 Deltagandegrad på aktiviteterna 

Deltagandegraden på aktiviteter anordnade av företaget var bland deltagarna hög. Deltagarna ombads 

att ta ställning till påståendet “Jag deltar på de aktiviteter som anordnas av företaget jag arbetar på” 

med hjälp av en femgradig skala där siffran ett motsvarar “instämmer inte alls” och siffran fem 

motsvarar “instämmer helt”. Bland deltagarna angav 17 av 18 deltagare värde tre, fyra eller fem på 

denna fråga. Endast en deltagare angav värde två och att anledningen till att denne inte deltar i 

aktiviteter är att hen vill skilja på arbetsliv och privatliv samt inte har haft möjlighet att delta på grund 

av andra åtaganden. 

 

Deltagandegraden skiljer sig inte nämnvärt åt med avseende på civilstånd och barn i hushållet. Två av 

deltagarna i vår studie är singlar och ingen av dessa har barn i hushållet. Båda deltagarna menar att de 

i hög grad deltar på aktiviteter som anordnas av företaget då de båda angav en femma på frågan som 

berörde deltagandegraden. Nio av deltagarna som antingen är gifta, sambo eller särbo har barn som 

bor i hushållet. Åtta av dessa angav en trea, fyra eller en femma på påståendet om de deltar i 

aktiviteter anordnade av företaget. Den nionde deltagaren angav en tvåa på denna skala. Resterande 

sju deltagare som antingen är gifta, sambo eller särbo har inga barn i hushållet. Även dessa angav en 

trea, fyra eller en femma på påståendet om de deltar i aktiviteter anordnade av företaget. 

4.2 Arbetad tid på företaget 

Tre av deltagarna har arbetat på företaget i mindre än ett år. Samtliga av dessa anser att det är viktigt 

att företaget anordnar aktiviteter. De anser alla att aktiviteter är roliga samt ger dem en chans att 

umgås med sina kollegor. Två av dem anser även att aktiviteterna är ett bevis på uppskattning från 

företaget. När vi frågade om dessa tre personer deltar i aktiviteterna fick de svara på en femgradig 

skala, precis som tidigare nämnt motsvarar ett “instämmer inte alls” och fem “instämmer helt”. Alla de 
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deltagare som arbetat på företaget i mindre än ett år svarade en fyra eller en femma på detta påstående. 

De deltar med andra ord i hög grad på aktiviteter anordnade av företaget. Dessa deltagare anser även 

att de har ett stöd hos sina kollegor om de behöver hjälp med sina arbetsuppgifter. Två av de tre 

medarbetare som har arbetat på företagen i mindre än ett år har på en aktivitet börjat tala med en ny 

kollega som de aldrig tidigare talat med. En person som har arbetat på företaget i mindre än ett år 

menar därmed att hen inte har börjat tala med någon ny kollega i samband med en aktivitet. Samtliga 

har dock upplevt att en redan existerande relation har fördjupats i samband med en aktivitet och att 

detta har lett till att det är lättare att samarbeta med dessa på arbetsplatsen. Två av dem menar att det 

även är lättare att fråga om hjälp och känner ett ökat stöd från dessa kollegor. En person känner även 

att hen har blivit inspirerad av denna kollega.      

 

Av alla deltagare är det 15 som arbetat på företaget i mer än ett år, varav sex stycken har arbetat på 

företaget i mer än fem år. Nio personer har med andra ord arbetat på företaget i ett till fem år. En 

deltagare sticker ut, hen har arbetat på företaget i mer än fem år och anser det inte viktigt att företaget 

anordnar aktiviteter. Deltagaren uppger att orsaken till detta inte är att denne känner sig stressad eller 

att aktiviteterna är tråkiga utan orsaken är att personen vill skilja mellan privatliv och arbetsliv. 

Resterande 14 anser att det är viktigt att företaget anordnar aktiviteter för sina anställda. Totalt 13 av 

14 deltagare anger att de tycker att det är viktig med aktiviteter för att det ger dem möjlighet att umgås 

med sina kollegor. Åtta deltagare tycker även att aktiviteterna är ett bevis på uppskattning från 

företaget och fem deltagare tycker att aktiviteter är viktiga då de är roliga. Det är även fyra deltagare 

som har svarat “annat” där de har angivit att aktiviteterna är bra för teambuilding, att det 

sammanbinder gruppen, att det skapar samhörighet samt att det skapar gemensamhetskänsla och 

främjar god stämning. Totalt 14 av de 15 deltagare som arbetat på företaget i mer än ett år upplever att 

de har ett stöd hos sina kollegor om de behöver hjälp med sina arbetsuppgifter. En person var inte lika 

övertygad om att hen upplever ett stöd hos sina kollegor om hen behöver hjälp med sina 

arbetsuppgifter. Totalt 10 av de 15 deltagare som har arbetat på företaget i mer än ett år anger att de på 

en aktivitet har börjat tala med en kollega som de aldrig tidigare talat med. Resterande deltagare som 

har arbetat över ett år har svarat att de inte vet eller att de inte har börjat tala med någon ny kollega. 

Totalt 14 av de 15 deltagarna menar även att en redan existerande relation har fördjupats i samband 

med en aktivitet. En person av dessa 15 uppger att hen inte vet om en relation har fördjupats i 

samband med en aktivitet. Nio personer upplever att den fördjupade relationen har lett till att det är 

lättare att fråga denna person om hjälp. Sex personer känner även ett ökat stöd, sju personer känner 

även att det är lättare att samarbeta med denna person och tre personer känner att de även blivit 

inspirerade i sitt arbete. En person menar att den fördjupade relationen som en aktivitet har lett till inte 

har bidragit till någon av ovanstående     
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4.3 Aktiviteter och inställning 

Vi bad deltagarna att utifrån en lista välja vilka aktiviteter de ansåg vara roliga aktiviteter samt ange 

vilka aktiviteter som företaget de arbetar på anordnat någon gång de senaste två åren. Flera val var 

möjliga. De aktiviteter som fler än 12 deltagare ansåg vara roliga var: 

• Frukost/lunch/middag med företaget 

• Tävlingar, exempelvis innebandyturnering, stegräkningstävling och sällskapsspel 

• Personalfest 

• Firande av högtider, exempelvis julbord, julfest, påsklunch 

• Afterwork 

De aktiviteter som mellan 5 och 12 deltagare ansåg vara roliga var: 

• Fira födelsedagar 

• Besöka nöjespark 

• Besöka sportevent 

• Massage/spa 

• Gemensam gruppträning, exempelvis dans, spinning 

De aktiviteter som mellan 1 och 4 deltagare ansåg vara roliga var: 

• Picknick 

• Teater 

Deltagarna svarade olika på vilka aktiviteter som företaget faktiskt anordnar. De aktiviteter som fler än 

12 deltagare angav att företaget anordnat de senaste två åren var: 

• Frukost/lunch/middag med företaget 

• Tävlingar, exempelvis innebandyturnering, stegräknartävling och sällskapsspel 

• Personalfest 

• Firande av högtider, exempelvis julbord, julfest, påsklunch 

• Afterwork 

Övriga aktiviteter som 10 eller färre deltagare angett att företaget anordnat de senaste två åren var: 

• Teater 

• Firande av födelsedagar 

• Besöka sportevent 

• Gemensam gruppträning, exempelvis dans, spinning 

• Massage/spa 

Det var flera av deltagarna som någon gång har känt sig tvungna att delta på en aktivitet som företaget 

har anordnat. På påståendet “Jag har vid något tillfälle känt mig tvungen att delta i aktiviteter 

anordnade av företaget” instämmer sju av 18 personer, då de svarade fyra eller fem på en femgradig 
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skala. Av dessa sju kan vi se att sex deltagare trots detta deltar i aktiviteter. Detta då de valt tre, fyra 

eller fem på den femgradiga skalan som berör deltagandegraden på aktiviteterna. 

 

4.4 Aktiviteter och relationer 

Aktiviteterna har lett till både nya och fördjupade relationer hos deltagarna. Totalt 12 deltagare 

upplever att de vid en aktivitet anordnad av företaget börjat tala med en kollega som de tidigare inte 

har talat med. Med andra ord är det sex deltagare som inte har börjat tala med en kollega som de inte 

tidigare talat med. Vi kan se att aktiviteterna i de flesta fall har lett till fördjupade relationer mellan 

kollegor. Totalt 17 av de 18 deltagarna har upplevt en fördjupad kontakt med en kollega i samband 

med någon aktivitet. Det är med andra ord en deltagare som inte upplever att en aktivitet har lett till en 

fördjupad kontakt. Till de deltagare som upplevt att en relation har fördjupats ställdes frågan om vad 

den fördjupade relationen har lett till. Flera svarsalternativ var möjliga och vi fann att de fördjupade 

relationerna lett till många positiva påföljder bland deltagarna. Av deltagarna upplevde 11 att de nu 

har lättare att fråga personen om hjälp på arbetet, 10 personer känner ett förbättrat samarbete, åtta 

personer känner ett ökat stöd och fyra personer känner att de blivit inspirerade i sitt arbete av den 

personen. En person känner att den fördjupade relationen inte har lett till någonting av ovanstående. 

 

Vänskapliga relationer på arbetsplatsen betraktas av de flesta deltagarna som viktiga. Deltagarna fick 

besvara ett påstående som löd “för mig är det viktigt med vänskapliga relationer på arbetsplatsen 

utöver de arbetsmässiga relationerna” med hjälp av en femgradig skala där ett var “instämmer inte 

alls” och fem var “instämmer helt”. Totalt 13 personer anser det vara viktigt med vänskapliga 

relationer på arbetsplatsen utöver de arbetsmässiga relationerna då de angav värde fyra eller fem. Fem 

personer tycker inte att det är lika viktigt då de angav värde tre och två. Samtalsämnena på 

aktiviteterna upplevs olika bland deltagarna. Totalt 15 deltagare anser att det talas lika mycket om jobb 

som privatliv. Två deltagare anser att det främst talas om jobb på aktiviteterna och en person anser att 

det främst talas om privatliv. 

 

Deltagarna ombads att ta ställning till påståendet “Jag känner att jag har ett stöd hos mina kollegor om 

jag behöver hjälp med frågor gällande mina arbetsuppgifter”. Totalt 10 personer instämde helt med 

detta påstående då de angav en femma, sju personer angav en fyra och en person angav en trea. Detta 

betyder med andra ord att majoriteten av deltagarna upplever att de har ett stöd hos sina kollegor om 

de behöver hjälp på arbetsplatsen. Samtliga 18 deltagare upplever att de har ett bra samarbete på 

arbetsplatsen.	    
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5. Analys 

I detta avsnitt följer en analys av vår insamlade empiri. 

 

Vi kan i vår undersökning se att majoriteten, 17 av 18 deltagare, anser att det är viktigt att företaget de 

arbetar på anordnar aktiviteter och att deltagarna även i hög utsträckning deltar i dessa aktiviteter. 

Detta är positivt för vår studie då det krävs att deltagarna faktiskt deltar i aktiviteterna för att kunna 

uttrycka sig om huruvida aktiviteterna har någon påverkan på deras arbetstillfredsställelse. Den höga 

graden av deltagande tyder på att deltagarna upplever en positiv påverkan av aktiviteterna som gör att 

de vill fortsätta delta. 

5.1 Aktiviteters påverkan på inställning och 

arbetstillfredsställelse 

Aldag och Sherony (2001) menar på att människor har olika inställning till vad som är roligt eller ej 

(Karl, Peluchette & Hall 2008). Vi tänker därför att det är av stor vikt att organisationer anordnar 

aktiviteter som uppskattas av så många medarbetare som möjligt. Detta för att deltagandegraden ska 

vara hög och att aktiviteterna ska resultera i en så positiv påverkan på arbetstillfredsställelsen som 

möjligt. I vår studie kan vi se att deltagarna har liknande uppfattning om vilka aktiviteter som är roliga 

och inte. De aktiviteter som var mest uppskattade av våra deltagare var frukost/lunch/middag med 

företaget, tävlingar (exempelvis innebandyturnering etcetera), personalfest, firande av högtider 

(exempelvis julbord, påsklunch) och afterwork. Vi ställde även frågan till deltagarna om vilka 

aktiviteter som företaget de arbetar på faktiskt anordnat de senaste två åren. Vi fann då en 

överensstämmelse mellan de aktiviteter som var mest uppskattade av deltagarna och de aktiviteter som 

flest av deltagare uppgett att företagen anordnat de senaste två åren. Vi kan med andra ord se att dessa 

företag har lyckats med anordnandet av aktiviteter då de anordnar aktiviteter som deltagarna tycker är 

roliga och att graden av deltagande är hög. 

 

Om företaget anordnar aktiviteter som medarbetarna tycker är roliga tror vi att medarbetarna kommer 

att uppleva positiva känslor i samband med aktiviteterna. Robbins och Judge (2015) menar att känslor 

formar en människas inställning och att denna inställning till organisationen i sin tur påverkar 

arbetstillfredsställelsen (Landis, Vick & Novo 2015). En annan bidragande faktor till huruvida 

aktiviteterna uppfattas som roliga eller inte är medarbetarnas personlighet. Enligt Saari och Judge 

(2004) finns en korrelation mellan människors personlighet och upplevd arbetstillfredsställelse. De 

menar också att även om företaget inte kan påverka en anställds personlighet direkt så är det viktigt att 
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försöka tilldela sina anställda rätt arbetsuppgifter för att öka arbetstillfredsställelsen (Saari & Judge 

2004). På samma vis kan det tänkas vara viktigt att företaget anordnar aktiviteter som passar sina 

anställda och deras personlighet för att detta i sin tur ska kunna bidra till en bättre 

arbetstillfredsställelse. I denna undersökning kan vi som tidigare nämnt se att de aktiviteter som 

företagen har anordnat är desamma som de aktiviteter som deltagarna också ansåg vara roliga 

aktiviteter vilket därför bör bidra till en positiv inställning och därmed en ökad arbetstillfredsställelse. 

Detta kan även vara en bidragande faktor till den höga deltagandegraden och den positiva inställning 

till aktiviteter som deltagarna visade i denna undersökning. Totalt 17 av våra 18 deltagare menade att 

det är viktigt för dem att företaget anordnar aktiviteter för sina anställda. Hade företaget anordnat 

andra aktiviteter hade exempelvis deltagandegraden kunnat vara lägre och vi hade därför eventuellt 

observerat andra resultat än de vi gjort i denna studie. Vi vill med andra ord poängtera att de svar vi 

fick in kan påverkas av det faktum att de undersökta företagen anordnat aktiviteter som passar de 

anställda bra och därmed påverkat deras deltagande och uppfattning om aktiviteterna. Vi kan dock i 

vår undersökning se att aktiviteterna främst uppskattas på grund av att det ger deltagarna en chans att 

umgås med sina kollegor samt att det är ett bevis på uppskattning från företaget. Att ha roligt kommer 

på tredje plats. Vi kan med andra ord se att även om deltagarna anser det vara viktigt att företaget 

anordnar aktiviteter så är den främsta anledningen till detta inte att det ska vara roligt utan snarare att 

det handlar om att umgås och förbättra relationerna med sina kollegor. Detta betyder att företag enligt 

vår mening bör fundera på vilka aktiviteter som kommer att uppskattas mest av de anställda när de 

planerar för dessa. 

 

Karl, Peluchette och Hall (2008) menar att företag även bör ta i beaktande innan de anordnar 

aktiviteter att människor har olika inställning till förekomsten av aktiviteter på arbetsplatsen. Paulson 

(2001) påpekar att vissa inte anser det lämpligt att ha roligt på arbetet (Karl, Peluchette & Hall 2008). 

Det var dock endast en person av de 18 deltagarna som ansåg att det inte var viktigt att företag 

anordnar aktiviteter för sina anställda. Deltagaren angav som anledning till detta att denne vill skilja 

mellan arbetsliv och privatliv. Vi kan därmed konstatera att alla inte uppskattar aktiviteter men att 

majoriteten gör det. 

 

Prizmic, Lipovcan och Burusic (2009) kommer i sin undersökning fram till att människor på sin fritid 

helst vill utföra aktiviteter kopplade till familjen. Vi hade därför en tanke om att människor kan 

uppskatta aktiviteterna mindre om de har familj och partner då aktiviteterna kan tyckas inkräkta på 

deras tid med familjen. Därför undersökte vi om deltagarnas familjesituation hänger samman med 

deras inställning till aktiviteter samt deras deltagande i aktiviteterna. Vi såg dock att uppfattningen om 

huruvida det är viktigt att företag anordnar aktiviteter samt graden av deltagande inte skilde sig 

nämnvärt varken med avseende på civilstånd eller beroende på om deltagaren hade barn hemma eller 

ej. Eftersom vi inte kan se något samband mellan familjesituation och deltagandegrad tänker vi oss att 
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deltagandegraden på aktiviteterna inte beror på individens familjesituation utan snarare är en fråga om 

personlighet. Vi tänker även att den påverkan av aktiviteterna som deltagaren upplever kan bero på 

dennes personlighet då en av tre som arbetat på företaget i mindre än ett år uppgav att denne aldrig på 

en aktivitet börjat tala med en kollega denne tidigare inte talat med. Resterande två som arbetat på 

företaget i mindre än ett år uppgav motsatsen, detta trots att samtliga nyanställda menar att de deltar i 

ungefär lika hög utsträckning på aktiviteterna som anordnas av organisationen. Litteraturen menar, 

som tidigare nämnt, att interaktion leder till fördelar så som att bredda sitt nätverk. Detta borde vara av 

särskilt intresse för en nyanställd. Den deltagare som uppgett att denne inte har börjat tala med en ny 

kollega i samband med en aktivitet har därmed inte tagit del av denna fördel som aktiviteterna kan 

medföra. Vi tänker att detta inte har med själva aktiviteten att göra utan kan istället bero på deltagarens 

personlighet. 

 

Som tidigare nämnt kan vi se att majoriteten av alla deltagare i undersökningen anser det vara viktigt 

att företaget anordnar aktiviteter för sina anställda och att deltagandegraden på aktiviteterna är hög. 

Utifrån detta kan vi se att det finns en genomgående positiv inställning och en positiv känsla till de 

aktiviteter som företaget anordnar och att de anställda faktiskt är intresserade av att delta. Många 

deltagare ser aktiviteterna som en uppskattning från företaget. Denna uppfattning kan tänkas bidra till 

att de anställda får en positiv bild av företaget i sig. Vilket i sin tur kommer att påverka 

arbetstillfredsställelsen positivt. Detta med stöd i litteraturen där Robbins och Judge (2015) menar att 

en positiv inställning och känsla till företaget bidrar till en ökad arbetstillfredsställelse (Landis, Vick & 

Novo 2015). Om en anställd känner hög arbetstillfredsställelse kommer detta även påverka hela 

organisationen inklusive den anställdes kollegor (Landis, Vick & Novo 2015). Alltså kan en aktivitet 

som upplevs som rolig hos vissa deltagare sprida en positiv arbetstillfredsställelse i hela 

organisationen. 

 

Hittills i vår undersökning har vi sett många positiva följder av aktiviteterna på medarbetarens 

inställning och därmed arbetstillfredsställelse. Dock tycker vi oss inte bara se en positiv påverkan. 

Många av deltagarna menar att de någon gång har känt sig tvingade att delta i en aktivitet som 

företaget har anordnat. Eftersom att tvång är associerat med negativa känslor gör detta att aktiviteter 

som företagen anordnar även bidrar till att inställningen till företaget och aktiviteterna hos dessa 

människor som någon gång känt en känsla av tvång blir försämrad. Som tidigare nämnt finns en 

koppling mellan känslor och inställning i litteraturen där Robbins och Judge (2015) menar att känslor 

formar en människas inställning (Landis, Vick & Novo 2015). En negativ inställning som kan uppstå 

av aktiviteterna kommer att bidra till en minskad arbetstillfredsställelse. Robbins och Judge (2015) 

menar att arbetstillfredsställelsen reflekterar den anställdes inställning till organisationen (Landis, 

Vick & Novo 2015). Vi tänker oss att detta dels kan vara en följd av hur ofta aktiviteter anordnas och 

dels av hur företaget hanterar aktiviteterna. Om företaget använder sig av påtryckningar för att 



	   30	  

medarbetarna ska delta kan detta leda till att medarbetarna känner sig tvungna att delta och de positiva 

känslorna byts ut till negativa känslor gentemot aktiviteterna. Samma sak om det anordnas aktiviteter 

för ofta då deltagarna eventuellt inte har möjlighet att delta alla gånger och därför känner sig utanför 

gruppen och mindre delaktiga. Därför anser vi att en organisation inte bara bör reflektera över vilka 

aktiviteter som anordnas utan även hur ofta de anordnas samt hur organisationen framställer och 

uppmuntrar till aktiviteterna. 

 

Aktiviteterna har i denna undersökning visat sig bidra till en positiv arbetsplatsanda. Moore och 

Casper (2006) menar att arbetsplatsanda består av de anställdas inställning och kan delas in i olika 

komponenter. Dessa komponenter är bland annat en känsla av samhörighet där djupet av relationer är 

viktigt och upplevt stöd från organisationen. Många deltagare i vår undersökning menar att 

aktiviteterna är ett bevis på uppskattning från företaget, vilket kan relateras till Moore och Caspers 

(2006) komponent upplevt stöd från organisationen. Arbetsplatsanda ser vi även i form av 

komponenten känsla av samhörighet i vår undersökning då många deltagare under aktiviteter upplevt 

att de börjat tala med kollegor de aldrig tidigare talat med. Många deltagare upplevde även fördjupade 

relationer med sina kollegor efter att de deltagit i aktiviteter. Dessa aktiviteter ledde sedan enligt vissa 

deltagare till bland annat ett bättre samarbete och ett ökat stöd bland kollegorna på arbetsplatsen. Van 

der Walt och de Klerk (2014) menar att en positiv arbetsplatsanda korrelerar med både en hög 

arbetstillfredsställelse och en positiv inställning. Med stöd i detta och resultatet i vår undersökning bör 

därför aktiviteterna påverka de anställdas arbetstillfredsställelse positivt genom en god 

arbetsplatsanda. En god arbetsplatsanda bidrar enligt Giacalone och Jurkiewicz (2003) även till en 

känsla av glädje och gemenskap (Van der Walt & de Klerk 2014). Detta skulle även kunna vara fallet i 

vår undersökning då samtliga deltagare upplever ett bra samarbete på arbetsplatsen, vilket med andra 

ord kan vara en följd av den positiva arbetsplatsandan som uppstått av aktiviteterna. 

5.2 Aktiviteters påverkan på relationer och 

arbetstillfredsställelse 

Becker och Tews (2016) menar att aktiviteter på arbetsplatsen leder till att anställda socialiserar med 

varandra och att de är viktiga för att förbättra relationerna på arbetsplatsen. I vår undersökning kan vi 

se detta då majoriteten, hela 12 av 18 deltagare, upplever att de under en aktivitet anordnad av 

företaget börjat tala med en kollega som de inte talat med tidigare. Vi kan även se i vår undersökning 

att majoriteten av våra deltagare upplevt en fördjupad kontakt med en kollega i samband med en 

aktivitet. Vi kan därmed se att aktiviteterna leder till både nya och fördjupade relationer mellan 

medarbetare. 
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Seidel, Polzer, och Stewart (2000) menar att ett brett nätverk är en faktor som påverkar känslan av 

gemenskap och förbättrar samarbetet. Vidare menar de att ett förbättrat samarbete och en ökad känsla 

av gemenskap på arbetsplatsen påverkar arbetstillfredsställelsen positivt (Seidel, Polzer, & Stewart 

2000). Samtliga av de 18 deltagarna i vår studie upplever att de har ett bra samarbete på arbetet. En 

intressant observation är dock att även om 17 deltagare upplevde att en relation har fördjupats i 

samband med en aktivitet var det endast 10 av dem som upplevde att denna fördjupade relation lett till 

ett bättre samarbete med personen. Det betyder med andra ord att för 8 av 18 deltagare som uppgav att 

samarbetet på arbetet fungerade bra var det en annan faktor än goda relationer som uppstått i samband 

med aktiviteterna som låg bakom detta. Vi kan därmed säga att aktiviteterna i majoriteten av fallen 

bidrar till det goda samarbetet, men för vissa deltagare är det inte relationerna som skapas på 

aktiviteterna som avgör det goda samarbetet. Vi kan med andra ord se att aktiviteterna bidrar till ett 

bättre samarbete på arbetsplatsen men att det även finns andra faktorer som påverkar samarbetet.    

I enlighet med den sociala penetrationsteorin, som menar att relationer utvecklas över tid via 

interaktion där personlig information avslöjas gradvis (Altman & Taylor 1973), kan vi i vår 

undersökning se att medarbetarnas relationer utvecklas i samband med interaktionen på aktiviteterna.  

 

Vi kan se att medarbetarnas relationer på arbetsplatsen utvecklas på två sätt. För det första ger 

aktiviteterna medarbetarna möjlighet att utveckla sitt nätverk genom att skapa kontakt med nya 

människor på arbetsplatsen. Detta då 12 personer delade uppfattningen om att de vid någon aktivitet 

fått kontakt med människor de aldrig tidigare talat med. För det andra ger aktiviteterna deltagarna 

möjlighet att fördjupa sina redan existerande relationer på arbetsplatsen. Denna tolkning gör vi då 17 

av 18 deltagare uppgav att de har upplevt en fördjupad kontakt med en kollega i samband med någon 

aktivitet. Med stöd av den sociala penetrationsteorin kan detta resultat bero på att aktiviteterna ger 

medarbetarna en chans att lära känna varandra på ett plan utöver det arbetsmässiga. Enligt den sociala 

penetrationsteorin kan relationer bara fördjupas genom att över tid avslöja information om sig själv för 

en annan individ, först ytlig information och efter tid mer personlig information (Altman & Taylor 

1973). Majoriteten av deltagarna svarade att de talar om både arbetet och privatlivet på aktiviteterna. 

Genom att dela med sig av denna privata information under aktiviteterna får medarbetarna en chans att 

ta sin relation till en högre nivå, något som det kanske inte finns utrymme för under arbetstid. Desto 

fler aktiviteter de anställda deltar på, desto mer privata samtal kommer personen att få möjlighet till 

och desto djupare kan relationerna bli. 

 

Dur och Sol (2009) menar att vänskapliga relationer har en stor betydelse för medarbetarna i en 

organisation. Även vi kan i vår undersökning se att majoriteten av deltagarna värderar de vänskapliga 

relationerna på arbetsplatsen högt. Dur och Sol (2009) menar även att bekräftelse och värdering av 

individen utgör ett emotionellt stöd och att det är detta emotionella stöd som en individ erhåller av en 

relation på arbetet som skapar arbetstillfredsställelse. Vi kan se att det emotionella stödet påverkas av 
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aktiviteterna då vänskapsrelationer skapas och fördjupas på aktiviteterna, vilket enligt teorin om det 

sociala stödets betydelse är ett mått på emotionellt stöd. En annan faktor som mäter emotionellt stöd är 

känsla av samhörighet (Nordin 2010). I vår studie har fyra deltagare valt att poängtera, vid frågan om 

varför de anser att det är viktigt att företaget anordnar aktiviteter för sina anställda, att aktiviteterna har 

betydelse för samhörigheten och gemenskapen. Dessa svar angavs under svarsalternativet “övrigt” och 

var därmed inte givna svarsalternativ på frågan. Samtliga deltagare som fyllde i svaret “övrigt” angav 

alla att gemenskap och samhörighet är något viktigt som aktiviteterna bidrar till. Eftersom deltagarna 

själva fick ange dessa svar väcker det tankar hos oss om att det finns en möjlighet att även andra 

anställda i organisationen delar samma uppfattning. Ytterligare ett tecken på att det emotionella stödet 

påverkas av aktiviteterna är att vi i en analys av våra deltagares svar kan se att aktiviteterna betraktas 

som ett tecken på uppskattning från företaget. Vi tolkar detta som att medarbetarna känner en 

bekräftelse från organisationen när de anordnar aktiviteter för deras skull, vilket enligt Nordin (2010) 

är en av de faktorer som utgör det emotionella stödet. Allt detta tyder på att aktiviteterna skapar ett 

emotionellt stöd hos deltagarna vilket leder till en ökad arbetstillfredsställelse. Med andra ord kan vi 

utifrån denna modell och vår undersökning se att det är av betydelse för företag att anordna aktiviteter 

då detta skapar arbetstillfredsställelse. Bristen på emotionellt stöd kan enligt Nordin (2010) få många 

negativa konsekvenser så som exempelvis dåligt välmående bland de anställda. Detta är ytterligare en 

anledning till att det är av betydelse att företag anordnar aktiviteter för sina anställda. 

 

Vi kan se ett samband mellan fördjupade relationer tack vare aktiviteter och en ökad hjälpsam anda i 

organisationen, vilket är ett beteende som enligt Venkataramani, Labianca och Grosser (2013) 

kännetecknar goda relationer inom en organisation. Enligt teorin om det sociala stödets betydelse så 

skapar relationer och interaktioner ett socialt stöd mellan individer. Denna teori bekräftas av vår studie 

då alla deltagare utom en upplevde att en relation fördjupats i samband med någon av aktiviteterna och 

att relationen lett till minst en av följande fördelar; bättre samarbete, lättare att fråga om hjälp, känt 

ökat stöd eller inspiration i sitt arbete. Vi tolkar detta som att aktiviteter ger medarbetarna en chans att 

interagera på ett privat plan för att skapa och bibehålla goda relationer som gör att medarbetarna vill 

hjälpa och stötta varandra. Vi kan med andra ord se att aktiviteterna leder till fördjupade relationer och 

en ökad hjälpsam anda vilket i sin tur har en positiv påverkan på de anställdas arbetstillfredsställelse. 

I Saks och Grumans (2010) modell är socialt stöd en viktig faktor för att uppnå arbetstillfredsställelse. 

Detta sociala stöd visas i processer som exempelvis mentorskap och uppmuntran från medarbetare 

eller ledning (Saks & Gruman 2010). I vår studie har 17 av 18 deltagare som tidigare nämnt upplevt en 

fördjupad relation till en kollega under en aktivitet. 

 

Mentorskap visar sig i vår undersökning genom att samtliga deltagare som upplevt en fördjupad 

relation tack vare detta även upplevt något av följande; ett förbättrat samarbete, ett ökat stöd, en ökad 

inspiration i arbetet eller en känsla av att lättare kunna fråga om hjälp. Uppmuntran från medarbetare 
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eller ledning visar sig i vår undersökning genom att 10 av 17 deltagare menar att aktiviteterna är ett 

bevis på uppskattning från företaget. Det ökade stödet och den ökade inspirationen som en fördjupad 

relation har lett till kan också ses som en form av uppmuntran. Processerna mentorskap och 

uppmuntran påverkar sedan arbetstillfredsställelsen via det psykologiska kapitalet hos individen. Det 

psykologiska kapitalet består av hopp, optimism, återhämtningsförmåga och upplevd självförmåga 

(Saks & Gruman 2010). Vi tänker oss att hopp och optimism påverkar arbetstillfredsställelsen genom 

mentorskap i form av att deltagarna blir inspirerade av sina kollegor att sätta upp nya mål och även att 

nå dessa. Vidare tänker vi att det stöd som våra deltagare upplever, tack vare fördjupade relationer på 

arbetsplatsen, påverkar återhämtningsförmågan. Detta genom att det är lättare att återhämta sig efter 

ett misslyckande i samband med arbetet eller att bli peppad att ta sig an nya utmaningar på arbetet om 

det finns en känsla av stöd från sina kollegor. Upplevd självförmåga tänker vi påverkas av 

mentorskapet då deltagarna blir peppade, inspirerade och har någon som förebild. Vi kan med andra 

ord i vår undersökning se att aktiviteterna påverkar det psykologiska kapitalet hos deltagarna vilket i 

sin tur påverkar arbetstillfredsställelsen positivt. 

 

Majoriteten av deltagarna anser det viktigt att företaget anordnar aktiviteter och deltar även i hög 

utsträckning. Dock är det en deltagare som sticker ut i vår undersökning. Denne deltagare tycker inte 

att det är viktig med aktiviteter och deltar inte heller i stor utsträckning i de aktiviteter som anordnas. 

Anledningen till detta är att denne vill skilja mellan arbetsliv och privatliv samt att hen inte kunnat 

delta på grund av andra åtaganden. Personen har även känt sig tvingad att delta i anordnade aktiviteter. 

Denna deltagare bevisar därmed att aktiviteter inte alltid har en positiv påverkan på 

arbetstillfredsställelsen. Precis som i teorin visar denna deltagare att aktiviteter påverkar alla individer 

på olika sätt (Becker & Tews 2016). I detta fall tänker vi oss att de negativa följderna av aktiviteterna 

är större än de positiva för denna deltagare. Vi kan dock se att denna deltagare upplever att hen har ett 

väldigt bra stöd hos sina kollegor samt har ett bra samarbete på arbetet. Trots att personen inte deltar i 

aktiviteterna upplever hen ändå den positiva inverkan som aktiviteterna är tänkta att ge upphov till. 

För denna person fyller därmed aktiviteterna inget syfte. Detta gäller dock endast en deltagare i vår 

undersökning och vi kan se att aktiviteterna för majoriteten av deltagarna är viktiga och ger positiva 

följder. 
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6. Slutsats 

I vår studie kan vi se att de undersökta företagen anordnar aktiviteter som överensstämmer med vad de 

anställda upplever som roligt. Vi kan även se att deltagandegraden på aktiviteterna är hög. Vi kommer 

därmed fram till att de undersökta företagen bör fortsätta att anordna aktiviteter som stämmer överens 

med vad deras anställda tycker är roligt för att deltagandegraden på aktiviteterna ska vara fortsatt hög. 

För att deltagarna ska kunna ta del av de positiva följder som aktiviteterna kan bidra till krävs det att 

medarbetarna deltar i aktiviteterna. Därför bör företagen reflektera över vilka typer av aktiviteter som 

anordnas så att de anordnar aktiviteter som uppskattas av medarbetarna. Detta för att få en så hög 

deltagandegrad som möjligt och för att så många som möjligt därmed ska kunna få ta del av 

aktiviteternas positiva påverkan på arbetstillfredsställelsen.  

 

Vi kommer även fram till att den främsta anledningen till deltagandet på aktiviteterna inte är att 

aktiviteterna är roliga utan att aktiviteterna ger medarbetarna en möjlighet att umgås. Vi kan se att 

aktiviteterna ger de anställda en möjlighet att bredda sitt nätverk. Detta kan vi se genom att 

majoriteten av de som deltagit på en aktivitet har skapat nya kontakter med medarbetare som de aldrig 

tidigare talat med samt fördjupat sina redan existerande relationer. Detta i sin tur kan vi se leder till en 

positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen i form av ett bättre samarbete, lättare att fråga om hjälp, en 

känsla av ökat stöd och ökad inspiration i sitt arbete. Aktiviteterna ger medarbetarna en möjlighet att 

interagera på ett privat plan vilket för majoriteten av deltagarna har lett till fördjupade relationer och 

därmed en ökad hjälpsam anda i organisationen. I denna undersökning kunde vi endast se en positiv 

inverkan av aktiviteterna på faktorn relationer och därmed på arbetstillfredsställelsen.    

 

Vi kunde se både en positiv och en negativ inverkan av aktiviteterna på faktorn inställning och därmed 

på arbetstillfredsställelsen. Vi kom fram till att aktiviteterna för majoriteten av deltagarna associeras 

med positiva känslor. Detta då majoriteten av deltagarna ansåg att aktiviteterna var viktiga och att 

deltagarna menade på att aktiviteterna var roliga och ger en möjlighet att umgås med sina kollegor 

samt att aktiviteterna betraktas som ett bevis på uppskattning från företaget. De positiva känslor som 

aktiviteterna skapar hos medarbetaren påverkar inställningen och därmed arbetstillfredsställelsen 

positivt. Vi kan även se att aktiviteterna inte endast har en positiv påverkan på arbetstillfredsställelsen. 

Vi kan se att aktiviteterna kan resultera i negativa känslor då flera deltagare känt en känsla av tvång att 

delta på någon aktivitet. Detta påverkar inställningen till aktiviteterna negativt och därmed 

arbetstillfredsställelsen negativt. Därför bör företagen ta detta i beaktande när de planerar och 

genomför aktiviteter för sina medarbetare. Detta för att reducera denna negativa inverkan på 

inställningen i form av tvång som vi har observerat i denna studie. 
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Vi kan konstatera att alla människor har olika inställning till förekomsten av aktiviteter men att 

majoriteten av deltagarna i vår studie anser att det är viktigt att företaget anordnar aktiviteter. Vi kan i 

vår studie inte se någon skillnad i deltagarnas inställning till aktiviteter med avseende på 

familjesituation och civilstånd. Hur aktiviteterna påverkar en anställds inställning och därmed dennes 

arbetstillfredsställelse kan därför exempelvis grunda sig i individens personlighet. Vidare kan vi se att 

personligheten även kan spela roll för hur aktiviteterna påverkar deltagaren. Trots att vissa deltagare 

medverkat på lika många aktiviteter har inte alla upplevt en positiv påverkan i samma utsträckning.   

 

Sammanfattningsvis kan vi se att aktiviteterna både har en positiv och en negativ inverkan på 

arbetstillfredsställelse. Den positiva påverkan på arbetstillfredsställelse som aktiviteterna leder till 

överväger dock den negativa. Aktiviteterna leder till förbättrade relationer mellan medarbetarna och 

till en bättre inställning till företaget. Det är därför gynnsamt för de undersökta företagen att anordna 

aktiviteter då aktiviteterna leder till en ökad arbetstillfredsställelse via faktorerna inställning och 

relationer. 

 

 

 

6.1 Vidare forskning 

Vi kommer i vår studie fram till att aktiviteter har en positiv inverkan på de anställdas 

arbetstillfredsställelse. För vidare forskning anser vi det intressant att undersöka vilka aktiviteter 

anordnade av företag som ger störst positiv inverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Det kan 

även vara intressant att undersöka skillnader i upplevd arbetstillfredsställelse mellan män och kvinnor. 
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