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Sammendrag 
 

I denne oppgaven ser jeg se på hvilken betydning deltakelse i bedriftsfotballen har for 

medarbeidernes sosiale relasjoner på jobb i henholdsvis bank og jernbane. Selv om forskning 

på forholdet mellom trening og arbeidsliv har økt de siste årene, har det vært lite forskning på 

hvilken betydning bedriftsidretten har for medarbeidernes sosiale relasjoner på jobb. 

Oppgavens problemstilling lyder som følger: Hvordan erfares deltakelse i bedriftsidrettslag 

for medarbeideres opplevelse av sosiale relasjoner på jobb? Dessuten har jeg formulert to 

underordnede problemstillinger som skal besvare den enkelte caseanalyse: 1) Hvilken 

betydning har bedriftsidrettslaget for sosiale relasjoner mellom medarbeidere i en integrert 

formell organisasjon som en finansinstitusjon? og 2) Hvilken betydning har 

bedriftsidrettslaget for sosiale relasjoner mellom medarbeidere på tvers av bedrifter i en 

fragmentert jernbanesektor?  

 

Det teoretiske rammeverket består av to ulike perspektiver på hvordan vi kan forstå sosiale 

relasjoner på jobb. Det første perspektivet er hentet fra Lysgaards (2001) studie av 

arbeiderkollektivet med vekt på kollektivets utviklings- og eksistensbetingelser. Her kan vi 

forstå kollektivrelasjoner som et mål i seg selv. Sagt med andre ord så utvikles det relasjoner 

for samholdets skyld. Det andre perspektivet er sosial kapital/sosial nettverksteori. Dette vil 

belyse hvordan vi kan forstå relasjoner mellom kolleger fra fotballen som instrumenter og 

medier for andre forhold, som for eksempel samarbeidsrelasjoner. Felles for disse er at de 

belyser hvordan kolleger oppretter og opprettholder sosiale relasjoner gjennom fotballen.  

 

Jeg har gjennomført to casestudier i to bedrifter innenfor finans- og jernbanesektoren. Banken 

kan forklares som å være en integrert organisasjon, mens norsk jernbane følger en generell 

samfunnsutvikling hvor de har blitt mer desintegrert som følge av de siste års fragmentering 

fra én til ulike bedrifter med hver sine arbeidsoppgaver. Jeg har samlet inn data ved å utføre ti 

semistrukturerte intervjuer, pluss et lite forprosjekt på jernbanemesterskapet i fotball. Dette 

innebar deltakende observasjon. Utvalget består av åtte medarbeidere som spiller 

bedriftsfotball pluss to ledere for de respektive bedriftsidrettslagene. Målet var å få frem 

medarbeidernes opplevelse av å spille fotball med kolleger, og hva dette har betydd for sosiale 

relasjoner på arbeidsplassen. Jeg benyttet meg av tematisk analyse i oppgaven. Jeg analyserte 



dataene med bakgrunn i de teoretiske perspektivene. 

 

Funnene i oppgaven viser hvordan medarbeiderne akkumulerer sosial kapital gjennom deres 

deltakelse i bedriftsfotballen. Bedriftsfotballen fungerer både som et samlingspunkt og som et 

nettverksbyggende arena. Her utvikler de nye relasjoner med folk de ellers ikke ville ha møtt.  

Gjennom nærhet og likhet etablerer de sosiale bånd, som fremstår både svake og sterke.  

Svake bånd, eller brobyggende nettverk, er relasjoner på tvers av avdelinger eller foretak. Om 

man trenger hjelp til en oppgave for en kunde, så kan vedkommende raskere finne fram til den 

rette personen med den rette kompetansen. Sterke bånd, eller sammenbindende nettverk, kan 

for eksempel være vennskapsrelasjoner. Her snakker medarbeiderne om kollegialt vennskap 

og sosialt vennskap. Dette kan også beskrives som kollektivrelasjoner som gir medarbeiderne 

en følelse av samhørighet og felles identitet. Arbeidsplasskollektivet ligger i spennet mellom 

nettverks- og kollektivrelasjoner. I dette kollektivet tilbyr medarbeiderne hverandre sosial 

støtte (vennskap) og praktisk støtte (samarbeidsrelasjoner). 

 

Det utviklet også et fullverdig arbeiderkollektiv blant jernbanearbeidere. Fordi jernbanen 

splittes opp i forskjellige foretak, har det vært viktig for dem å bevare samholdet.. Å spille 

sammen gir dem en følelse av å være en jernbanefamilie. Dette er hva man kan kalle for 

medarbeideres problemtolkningsprosess. Problemsituasjonen ble forsterket av en debatt hvor 

styret i bedriftsidrettslaget ønsket å endre navnet på bedriftsidrettslaget for større profilering. 

Informantene pekte på privatiseringen av jernbanen. Fotballgruppa var imot dette, og det var 

viktig for dem å si fra. Det hele endte med en kompromiss mellom styret og fotballgruppa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forord 
 

Avgjørelsen for å skrive en slik oppgave kommer av mine interesser for idrettsosiologi. Jeg er 

interessert i betydningen idretten har for samfunnet og hvordan idretten kan bidra til å skape 

samhold og tilhørighet blant de engasjerte. Samtidig ønsket jeg å skrive noe som er 

arbeidslivsrelevant. Ved å kombinere to sosiologiske fagområder som idrett og arbeid, var 

bedriftsidretten det naturlige valget for meg å skrive om. 

 

Jeg vil nå gå i gang med min lille takketale. Jeg vil først og fremst rette en kjempestor takk til 

min familie for den utrolige støtten jeg har fått dette året. Særlig under koronaperioden har 

dere vært en uvurderlig støtteressurs. Jeg skal innrømme at jeg har slitt tungt denne tiden, så å 

snakke med dem har hjulpet meg stort. Jeg hadde ikke klart å få gjennomført oppgaven uten 

støtten deres. Jeg er evig takknemlig. Tusen takk til fattern og storebror Eirik for 

korrekturlesning.  

Jeg vil også vise min takknemlighet overfor mine medstudenter for tiden på masterlesesalen 

og i pauserommet. Det var alltid en fornøyelse å komme på universitetet tidlig på morgenen 

og starte dagen med et smil. Det ga meg den viktige vitamininnsprøytningen jeg trengte for en 

lang skrivedag. Det gjorde også skrivingen lettere og til dels morsommere. Tusen takk for 

zoom-samtalene, det var veldig ålreit når man først ikke fikk dra på skolen. 

Jeg skylder også mine informanter hos banken og jernbanen en stor takk som satte av seg tid 

til å være med i forskningsprosjektet mitt. Uten dere ville det ikke vært mulig å gjennomføre 

oppgaven.  

Jeg vil også rette en spesiell takk til min veileder, Lars Klemsdal, for gode innspill og 

tilbakemeldinger underveis i oppgaveskrivingen.  

 

 

 

Oslo, juni 2020 

 

Sondre Walle 
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1. Innledning 
 

Bedriftsidrettslaget er et tilbud som ofte faller sammen med arbeidsgivers mål innen HMS og 

godt arbeidsmiljø. Det er et tilbud som er utviklet med hensyn til å fremme arbeidstakernes 

helse og sosiale velvære slik at de skal trives på arbeidsplassen (Bedriftsidretten udatert).  

En viktig del av medarbeidernes trivsel på jobb er de positive relasjonene de har til sine 

kolleger (HMShuset udatert). I denne oppgaven har jeg valgt bedriftsfotball som idrettscase 

fordi det er en populær lagsport som blant annet stiller en del av de samme kravene som på en 

arbeidsplass, som for eksempel samarbeid og kommunikasjon. Dette tilbudet kan derfor ha 

betydning for kollegasamholdet og mellommenneskelige relasjoner blant medarbeiderne. 

1.1. Tema for oppgaven 

 
Temaet for oppgaven er bedriftsidrettens rolle for relasjonsbyggingen mellom medarbeiderne 

og hvordan disse medarbeiderne opplever disse relasjonene med kollegaene fra 

bedriftsfotballen. I oppgaven skal jeg gjøre rede for hvilken betydning bedriftsfotballen kan 

ha for sosiale relasjoner mellom medarbeidere på jobb. Det er en komparativ studie der jeg ser 

på hvilken betydning bedriftsidrettslaget har for sosiale relasjoner i to ulike bedrifter innenfor 

finans og jernbane. Det forklares med at sammensetningen av deltakere i de to 

bedriftsidrettslagene er forskjellige. Bedriftsidrettslaget til finansinstitusjonen, eller banken 

som jeg vil omtale det fra nå av, består av medarbeidere fra samme bedrift, mens 

bedriftsidrettslaget fra norsk jernbane består av medarbeidere fra ulike bedrifter i samme 

virksomhet. Banken kan forklares som å være integrert organisasjon mens norsk jernbane 

følger en generell samfunnsutvikling hvor de har blitt mer desintegrert som følge av de siste 

års fragmentering fra én til ulike bedrifter med hver sine arbeidsoppgaver. 

 

1.2.  Problemstilling  

 
Den overordnede problemstillingen for oppgaven er: 

- Hvordan erfares deltakelse i bedriftsidrettslag for medarbeideres opplevelse av sosiale 

relasjoner på jobb? 

 

Hovedproblemstillingen deles opp i to underordnede problemstillinger: 



2 
 

- Hvilken betydning har bedriftsidrettslaget for sosiale relasjoner mellom medarbeidere i en 

integrert formell organisasjon som en finansinstitusjon? 

 

- Hvilken betydning har bedriftsidrettslaget for sosiale relasjoner mellom medarbeidere på 

tvers av bedrifter i en fragmentert jernbanesektor? 

De underordnede problemstillingene vil behandles kronologisk. Det betyr at hvert 

analysekapittel svarer på hvert sitt problemstilling. Den overordnede problemstillingen vil bli 

behandlet i diskusjonskapittelet hvor jeg setter de ulike analysekapitlene opp mot hverandre. 

 

1.3. Oppgaven oppbygning 
 

Oppgaven vil starte med en historisk gjennomgang av bedriftsidretten i Norge. Siden det 

finnes relativt lite kunnskap om bedriftsidrettens rolle i arbeidslivet, kan det være nyttig å gi 

en liten historisk gjennomgang av bedriftsidrettens utvikling. Deretter redegjør jeg kort for 

bedriftsidrettens to viktigste oppgaver i dag basert på eksisterende litteratur, som å jobbe for 

et fysisk helsefremmende og sosialt arbeidsmiljø. Det sistnevnte innebærer samhold mellom 

arbeidstakerne på arbeidsplassen og som er hovedfokuset i oppgaven. På den måten skal 

bedriftsidrettslaget bidra til å skape et godt sosialt arbeidsmiljø. Videre skal jeg redegjøre for 

ulike definisjoner av bedriftsidrett. 

I teorikapittelet vil jeg anlegge to ulike perspektiver på hvordan vi kan forstå sosiale 

relasjoner på jobb. Det første perspektivet er hentet fra teorier om sosial kapital og sosiale 

nettverk, og er særlig relevant for å synliggjøre hvordan bedriftsfotballen kan bidra til å 

etablere og opprettholde relasjoner mellom kolleger utenfor arbeidstid. Her vil jeg blant annet 

trekke fram Coleman (1988), Putnam (2000), Burt (1992) og Bourdieu for å redegjøre for 

sosial kapital. I tillegg kan Leana og van Buren (1999) og Olesens et al. (2008) teori om 

organisatorisk sosial kapital være relevant i denne sammenheng. Om sosial nettverk er særlig 

Felds fokusteori (1981) og Putnams sammenbindende og brobryggende nettverksstrukturer 

relevante, samt Nohria (1992), Li (1999) og Granovetters redegjørelse av svake bånd og 

sterke bånd relevante (1973). 

Det andre perspektivet er hentet fra Lysgaards (2001) studie om arbeiderkollektivet, hvor 

kollektivet beskrives som ramme for sosiale relasjoner mellom likestilte medarbeidere i 

samme situasjon «på gulvet» i en bedrift. Her vil jeg legge særlig vekt på kollektivrelasjoner 
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som et mål i seg selv, samtidig som en grense og differensieringsmekanisme mot andre 

medlemmer av organisasjonen. For eksempel vil dette være knyttet opp mot 

identifiseringsprosessen og likheten mellom kolleger. Jeg vil også trekke fram Homans’ 

gruppeteori og Stephensons et al. arbeidsplasskollektiv som bygger på samarbeid og tillit 

mellom medarbeiderne. Dette er nyttig når det kommer til praktisk støtte i form av samarbeid 

rundt oppgaver, og sosial støtte i form av vennskapelige relasjoner på jobb. 

I metodedelen redegjør jeg for valg av metode og analyseteknikk. Her skriver jeg om  

hvordan jeg har gått frem i arbeidet, som hvordan jeg kom fram til de to bedriftsidrettslagene 

og informantene fra de ulike bedriftene. Videre vil jeg fortelle om mitt besøk på 

jernbanemesterskapet og erfaringene jeg gjorde av å snakke med deltakerne. Jeg vil så 

forklare hva dette besøket har betydd for videre arbeid med prosjektet, særlig for den ene 

casen. For eksempel var samtalene jeg hadde med deltakerne på jernbanemesterskapet viktig 

for arbeidet og formuleringen av intervjuguiden. For den andre bedriften kom jeg i kontakt 

med informantene via epost til lederen av bankens bedriftsidrettslag. De uttrykte seg positivt 

for prosjektet og ville gjerne hjelpe til med å finne informanter. 

 

Analysen er delt i to kapitler hvor hver av dem tar for seg den enkelte bedrift Det vil si at jeg i 

lys av teori og tidligere forskning analyserer funn fra den innhentede empirien. Det første 

analysekapittelet vil dreie seg om banken, mens det andre vil være om jernbanen. I tillegg vil 

det være et diskusjonskapittel hvor jeg sammenligner funnene fra hvert enkelt case opp mot 

hverandre.  

 

1.4. Bedriftsidrettens historie 

 
Historien om bedriftsidretten i Norge var preget av en klassekonflikt. På den ene siden hadde 

man de sosialistiske arbeideres bedriftsidrett, og på den andre siden hadde man de borgerliges 

korporasjonsidrett, som var basert på å fremme sosial orden og disiplin.  

Korporasjonsidretten var en borgerlig idrettsorganisasjon, administrert av entreprenører og 

militære ledere (Eichberg 2009: 132). Der arbeideridretten var for massedeltakelse, det vil si 

en åpen og inkluderende idrett for alle, så var korporasjonsidretten mer innadvendt og 

ekskluderende forbeholdt korporasjonsfolk (Olstad & Tønnesson 1987).  

 

I perioden 1910-1940 gjennomgikk idretten i Norge store endringer i deltakelse, form og 
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betydning. En av de store endringene var at arbeiderbevegelsen fikk stor interesse av å koble 

idrett og friluftsliv sammen med bedriften, og på den måten dannet de egne 

arbeideridrettsforeninger. Idretten gikk fra å være en hobby for dem som hadde både råd og 

tid, til en aktivitet for flere grupper av befolkningen. Det var spesielt arbeiderne som preget 

idrettsbildet nå, enten ved at de ble sluppet inn i allerede eksisterende lag eller ved å danne 

sine egne lag. Men som oftest ble de møtt med stengte dører av de borgerlige, og ble tvunget 

til å finne en annen løsning. Det gjorde at arbeiderne fikk etablert en arbeiderkultur i idretten, 

med de fagorganiserte i spissen i organiseringen (Goksøyr 2008: 79-80). Et eksempel er 

Mekanikernes fagforening i Oslo i 1908. De foreslo å opprette en idrettsforening for 

fagorganiserte arbeidere hvor målet var å styrke arbeidernes helse, skape interesse og hindre 

apati. Arbeideridretten ble mulig på grunn av de ulike arbeidslivsreformene som gradvis økte 

arbeidernes fritid: Normalarbeidsdag på ti timer (1915), åttetimersdagen (1919), to ukers ferie 

(1937) og tre ukers ferie (1947; Slagstad 2008: 378). Arbeiderne fikk dermed mer frihet til å 

til å gjøre det de selv ville utenfor arbeidstid. Dette førte til økt tilstrømning til ulike 

fritidsorganisasjoner, og spesielt idrettsbevegelsen.  

Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) ble opprettet i 1924, selv om arbeidernes idrettsaktiviteter 

hadde pågått utover 1910-tallet. AIF var en del av en revolusjonær utvikling; en 

arbeiderbevegelse som var en reaksjon mot de borgerlige. Ved å danne egne organisasjoner, 

som i idretten, frigjorde arbeiderbevegelsen seg fra den borgerlige leir. Arbeiderpartiet vokste 

seg til å bli en betydningsfull politisk parti i denne perioden. Arbeiderbevegelsens 

organisasjoner skulle være deres dannelsesorganer som ga tilhørighet og identitet (Slagstad 

2008: 362). AIF gjennomgikk en kursendring utover 1930-tallet. Det var da AIF begynte å 

utvikle ideen om bedriftsidretten (Olstad & Tønnesson 1987: 277). Deres revolusjonære 

perspektiv ble kraftig nedtonet og de la stadig mer vekt på å fremme folkehelsen i 

befolkningen. For eksempel gikk de fra mottoet «ikke trell, men frie menn» til «Frihet, 

sunnhet, kultur». Det nye mottoet fortalte oss at arbeideridretten var noe mer enn bare fysisk 

aktivitet. Frihet pekte på det politiske innholdet, samtidig som at idretten kunne tolkes som en 

kroppslig frigjøring for undertrykte arbeidere. Sunnhet pekte på helse, og kultur bar i retning 

av at lagarbeid i AIF skulle handle om studiearbeid, som teoretisk skolering og kunnskap 

(Slagstad 2008: 364; Goksøyr 2008: 98). Med andre ord skjedde det en kultiveringsprosess i 

norsk arbeideridrett.  

 

Rolf Hofmo, som var den ledende skikkelsen i AIF, forklarte i to bøker om hvorfor 
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arbeideridretten var nødvendig og hvordan den skilte seg fra den borgerlige idretten (1933; 

1937) Hofmo mente at idretten til AIF var bedre for hele folket. Han mente at deres idrett la 

mer vekt på folkehelsen enn hva de borgerlige gjorde. I dette innebar det å inkludere grupper 

som sto utenfor den borgerlige idretten, som arbeidere, kvinner og barn. Bedriftene ble ifølge 

Olstad og Tønnesson (1987) et viktig rekrutteringsområde for AIF. Bedriftsidretten og 

stafetter ble blant annet kjent for arbeideridretten (Goksøyr 2008: 98). Selv om AIF var for å 

fremme folkehelse i hele befolkningen, begynte enkelte bedrifter å arrangere egne stevner. 

Dette ble omtalt som korporasjonsidrett. Motivene for dette kunne være reklame for bedriften 

og skape samhold blant arbeidstakere. AIF var imot dette. AIF ble dannet som følge av at den 

borgerlige idretten, eller korporasjonsidretten, var for ekskluderende (Olstad & Tønnesson 

1987). I arbeideridretten var man opptatt av å bygge fellesskap og tilhørighet. I etterkrigstiden 

så man også den store betydningen bedriftsidretten hadde såfremt det ble styrt riktig. Den 

sosiale funksjonen til bedriftsidretten kunne bidra til bedre og mer vennskapelig samarbeid på 

arbeidsplassen, samtidig som at helsen, humøret og arbeidslysten ble forbedret (Larsen 1982: 

59) 

1.5. Hvordan defineres bedriftsidrettslag 
 

Bedriftsidrettslag blir definert på mange ulike måter. Joubert og De Beer (2010) kommer med 

ulike definisjoner av begrepet som en følge av at de operasjonaliserer den på ulike måter 

avhengig av formålet med deres forskning. I forskningsartikkelen om prosessen for å 

implementere bedriftsidrettslag, definerer Joubert og De Beer (2014: 102) bedriftsidrettslag 

som «a specific encouraged activity of workers in a certain organisation, designed for them to 

work together to achieve various goals and participate together in organisational team sport”. 

Bedriftsidrettslag handler med andre ord om en aktivitet bestående av arbeidere fra en 

organisasjon. Aktiviteten er skapt med den hensikt at de skal jobbe sammen med å oppnå 

ulike mål og delta sammen. På mange måter kan bedriftsidretten brukes som en arena til 

lagbygging mellom kolleger.  

Brinkley et al. (2017a) definerer bedriftsidrettslag som en arena hvor medarbeidere som deltar 

i en hvilken som helst type arbeidsplassaktivitet der samhandling foregår mellom ansatte i et 

team- eller gruppeformat for å nå et kompetitiv eller ikke-kompetitivt felles mål eller resultat. 

I dette ligger for eksempel å vinne, ferdighetsutvikling og å fullføre oppgaver. Dette er i 

samsvar med Joubert og De Beers (2010; 2011) forståelse av bedriftsidrettslag der de ansatte 

deltar sammen. Men her har Brinkley et al. (2017a) satt fokus på konkurranse. Man kan 
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konkurrere for å vinne, eller man kan spille eller trene kun for det sosiale eller for å utvikle 

ferdigheter (2017: 5-6). Kim et al. (2013: 175) forklarer på sin side bedriftsidrettslag som 

fysisk aktivitet hvor arbeidstakere fra en organisasjon møtes utenfor jobb for å delta i 

organisert sport. Dette er en mer presis og direkte definisjon om hva arbeidstakere gjør i et 

bedriftsidrettslag. De omtaler bedriftsidrettslag som «company community sport» (CCS). 

1.6. Bedriftsidrettens funksjoner i arbeidslivet 

 
Basert på eksisterende litteratur på feltet kan man si at bedriftsidretten innehar to 

hovedfunksjoner i arbeidslivet. Den ene funksjonen er det helsemessige, det vil si å ivareta 

arbeidstakeres helse og velvære. Dette særpreger det jeg vil omtale som fysisk aktivitet på 

arbeidsplassen - fysisk aktivitet som foregår i arbeidstiden. Bedrifter som innfører fysisk 

aktivitet i arbeidstiden forsøker å ivareta arbeidstakernes ønske om bedre helse i løpet av 

arbeidsdagen. Det er derfor flere bedrifter som arrangerer organiserte gruppetreninger i løpet 

av arbeidsdagen, for eksempel under lunsjpausen (Engebrethsen et al., 2016). Særlig denne 

delen av bedriftsidretten, med fokus på individuell helse hos arbeidstakerne, har skapt noe 

større akademisk interesse de siste tiårene, slik som effekten et treningsprogram på 

arbeidsplassen har for arbeidstakerne og for selve bedriften. Dette kan jo også være en del av 

utviklingen mot et stadig individualiserende samfunn, hvor det tradisjonelle 

bedriftsidrettslaget gjerne står for kollektivismen og det sosiale. Den andre funksjonen går 

mer på det sosiale og samholdet mellom arbeidstakerne på arbeidsplassen, som gjerne foregår 

utenfor arbeidstiden. Lagsport som fotball og volleyball er eksempler på dette, men også 

andre sosiale aktiviteter som bowling er populært. 

Eichberg (2009) og Kim et al. (2013) skiller bedriftsidrettslag fra individuell fysisk aktivitet 

på arbeidsplassen basert på den fysiske distansen. Bedriftsfotballag, for eksempel, trener eller 

konkurrerer på fritiden. Dette innebærer en viss distanse fra jobben, selv om de representerer 

bedriften i form av at de spiller under bedriftens navn og spiller sammen med kolleger. Det er 

verdt å nevne at bedriftsidrettslag både er frittstående og selvstendig. De har dermed sitt eget 

styre. Selv om bedriften ikke har styringsrett, så kan de angi føringer for eventuelle tilskudd 

fra bedriften (bedriftsidretten.no udatert). Ifølge Eichberg reflekterer dette skillet mellom 

bedriftsidrett i og utenfor arbeidstiden et tegn på sosial ubalanse. Opp gjennom historien har 

den tradisjonelle bedriftsidretten vært dominert av menn fra arbeiderklassen, mens fysisk 

aktivitet på arbeidsplassen er mer dominert av kvinner, høyere utdannede og folk som er mer 

opptatt av varierte aktiviteter (Eichberg 2009: 162). Den tradisjonelle bedriftsidretten har 
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historisk vært opptatt av det sosiale aspektet, mens den nyere og mer kommersielle 

funksjonen av bedriftsidretten er mer opptatt av det helsemessige. Bedriftsidretten følger 

dermed trenden i et samfunn hvor trening de siste årene har blitt mer individfokusert, og 

deltakelse i idrettslag har gått gradvis nedover. 

 

1.7. Tidligere forskning 
 

Til tross for at bedriftsidretten er et populært aktivitetstilbud for medarbeidere1, finnes det få 

studier som handler om hvordan bedriftsidretten kan bidra til å skape sosiale relasjoner 

mellom medarbeidere. Studiene som finnes på dette feltet er også i stor grad deskriptive. 

Likevel beskriver flere av disse studiene interessante funn som er relevant for denne 

oppgaven. De presenterer hva bedriftsidretten kan bety for medarbeideres opplevelse av 

sosiale relasjoner på jobb, og hva de får ut av å drive med idrett med kolleger på fritiden 

(Joubert & de Beer 2010, 2011; Joubert 2014; Chandler 2006; Brinkley et al. 2015; 2017a; 

2017b).  

Eksempelvis redegjorde Joubert og de Beer (2010) for hvilke erfaringer medarbeiderne har 

om sosiale relasjoner gjennom sin deltakelse, som står veldig nært til mitt oppgaveformål om 

medarbeideres opplevelse av sosiale relasjoner på jobb. Studiene ble gjennomført hos to 

finansinstitusjoner i Sør-Afrika der medarbeiderne i undersøkelsen spilte netball. Resultatene 

her indikerer at kollegaene i organisasjonen som var med på ett bedriftsidrettslag etablerte 

sterke bånd mellom seg (2010; 2011). Enkelte medarbeidere i studien kunne fortelle at de ikke 

vil blitt kjent med andre hadde det ikke vært for deltakelsen i netball2. Det utvikles relasjoner 

mellom medarbeidere på tvers av avdelinger. Hvis en medarbeider trenger noe fra en annen 

avdeling, kan man ringe til vedkommende fordi de anser hverandre som venner gjennom sin 

deltakelse i bedriftsidretten (Joubert & de Beer 2010). Videre kunne medarbeiderne fortelle 

om økt tillit og respekt, kommunikasjon og vennskap. De lærer hverandre å kjenne i den 

betydning at de lærer mer om blant annet deres fritidsinteresser. De fokuserer mer på 

likhetstrekkene de deler med hverandre enn forskjellene (Joubert & de Beer 2010; 2011; 

2014). Medarbeiderne opplever at når man blir bedre kjent med andre kolleger, skaper det en 

mer vennskapelig tone mellom dem. Videre fant Joubert og de Beer ut at bedriftsidretten er et 

 
1 Norges Bedriftsidrettsforbund er Norges tredje største særforbund etter Norges Fotballforbund og Norges 
Skiforbund. 
2 Netball er en variant av basketball særlig utbredt blant kvinner og jenter. 
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nyttig hjelpemiddel for å viske de hierarkiske barrierer på arbeidsplassen. Dette resulterte i 

forbedret lagarbeid, verdier, lagtillit, kommunikasjon og kunnskap om de andre kollegene. 

Disse elementene gjorde at det ble lettere for medarbeiderne å ta kontakt med de andre. 

 

 

Figur 1 Fordeler av mellompersonlige kunnskap gjennom deltakelse i sport. Hentet fra 

Joubert & de Beer (2011: 61). 

 

Figur 1 viser hvordan deltakelse i bedriftsidrettslag kan utvikle sterke og positive sosiale 

relasjoner med andre kolleger. Lagsport som fotball eller netball kan tilrettelegge for at 

medarbeidere kan forstå hverandre bedre, jobbe sammen og skape sosial samhørighet.   

Medarbeidere som deler kunnskap, tid og rom med andre utvikler ifølge Joubert og de Beer 

(2011) gjerne vennskap med hverandre. Kolleger som blir venner vil kunne jobbe mer 

effektivt sammen fordi de kommuniserer og sosialiserer seg mer med hverandre. Når de da 

også deler felles mål, på idrettsbanen så vel på arbeidsplassen, vil dette kunne være produktivt 

for arbeidsplassen. Sosiale relasjoner blir forsterket som er nyttig når det kommer til 

samarbeid i jobbsammenheng (Joubert & de Beer 2011: 62).  

 

Småprat om sport ble sett på som felles plattform for kolleger som ifølge Joubert og de Beer 

(2014) og Chandler (2006) kan fungere som et verktøy til å bryte ned sosiale barrierer mellom 

kolleger. Å prate om noe man har til felles gjorde at de kom nærmere og dannet tettere bånd 

til hverandre. At medarbeiderne blir kjent gjennom bedriftsidretten, gjør det lettere for dem å 

kunne småprate med hverandre på arbeidsplassen (Joubert og de Beer (2010; 2011). Derfor er 

det også hensiktsmessig å trekke inn andre studier som handler mer generelt om småprat 

mellom kolleger på arbeidsplassen, da disse studiene viser at småprat kan danne positive 

relasjoner mellom dem (Holmes 2003; Holmes & Fillary 2000; Tschan et al 2004; Allen et al 

2014; Fay 2011; Dietmann et al. 2019; 2020). Dietmann et al. (2020) skriver at småprat som 
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ikke omhandler jobb kan bidra til å skape sterkere bånd mellom kolleger og dermed danne 

grunnlag for fremtidige samarbeidsrelasjoner på arbeidsplassen. Ved å prate om mer 

hverdagslige ting, familie eller fritidsinteresser, som for eksempel sport, kan man lære å 

kjenne kollegaen på en helt annen måte, slik det også kommer frem i studiene til Joubert og 

de Beer (2010; 2011). Ved å ha uformelle interaksjoner på jobb mener Fay (2011) at 

medarbeiderne kan gi og få hjelp, og skape en form for tilhørighet til jobben. Holmes (2003) 

mener at småprat kan bidra til å opprettholde sosiale relasjoner, og fungerer dermed som et 

«sosialt lim» i organisasjonen. Samtidig kan medarbeiderne også føle at de blir mer støttet og 

motivert (Kirmeyer & Lin 1987). Til forskjell fra Dietmanns et al. (2019) studie hvor de har 

sett på sosiale konversasjoner på selve arbeidsplassen, har jeg i min oppgave sett på kollegers 

sosiale samvær på fritida for å spille bedriftsfotball. Der aktiviteter som bedriftsidretten eller 

andre kulturelle aktiviteter kan antas å bidra til å skape gode relasjoner på tvers av avdelinger 

og forretningsområder, er Dietmanns studie (2019) mer relatert til interaksjoner og aktiviteter 

internt i avdelingen, for eksempel i et kontorlandskap. Fellesnevneren kan være at positive 

relasjoner kan være en god investering for samarbeid, enten det er med nære kolleger i sin 

egen avdeling eller utenfor sin egen enhet. 
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2. Teorikapittel – Arbeiderkollektivet og sosial kapital/sosial 

nettverk 
 

Tidligere forskning har sett på betydningen av bedriftsidretten for sosiale relasjoner mellom 

kolleger ved to finansinstitusjoner. Her ble de kjent med andre som de ellers ikke ville ha blitt 

kjent med, det utvikles relasjoner på tvers avdelinger som er nyttig for å oppgaveløsning, og 

det er snakk om økt tillit, respekt, kommunikasjon og vennskap mellom kollegene. På 

bakgrunn av oppgavens problemstilling vil jeg i det følgende redegjøre for to relevante 

teoretiske perspektiver som hver for seg belyser hvordan sosiale relasjoner etableres og 

vedlikeholdes. Arbeiderkollektivet som handler om relasjoner som et mål i seg selv, og sosial 

kapital/nettverksteorier som handler om sosiale relasjoner som instrumenter for andre forhold.  

for eksempel samarbeidsrelasjoner.  

2.1 Arbeiderkollektivet 

 

For å forstå hvordan sosiale relasjoner oppstår i en gruppe som bedriftsfotball vil jeg vise 

hvordan arbeiderkollektivet kan ses på som sosiale relasjoner som et mål i seg selv. Slike 

relasjoner er ikke utviklet med hensyn til framtidige samarbeid til som sosial 

kapital/nettverksteori som jeg skal redegjøre for litt senere. Her vil jeg bruke Lysgaards 

terminologi (2001), som nærhet, likhet og problem for å beskrive hvordan kollektiv utvikles 

og opprettholdes gjennom felles mål og mening. Jeg vil også trekke inn alternativ 

kollektivteori som ikke fokuserer på problembetingelsen slik Lysgaard forstår den. 

2.1.1 Arbeiderkollektivets utviklings- og eksistensbetingelser 
 

De sosiale båndene mellom medarbeiderne i et arbeiderkollektiv utvikler seg ifølge Lysgaard 

(2001) gjennom tre grunnprosesser som står i et sirkelvirkningsforhold: interaksjon, 

identifikasjon og problemtolkning. Hver av disse grunnprosessene har sine betingelser, eller 

forutsetninger, for at de skal kunne finne sted: Nærhetsbetingelser, likhetsbetingelser og 

problembetingelser. Interaksjon og identifikasjon utgjør det Lysgaard kaller 

spontanorganiserende prosesser, mens problemtolkningen skjer gjennom 

problemtolkningsprosessen. Spontantorganiserende prosesser vil si at kollektivsystemet 

vokser fram spontant og uplanlagt, og gjennom disse prosessene skaper de ansatte relasjoner 

til hverandre. Problemtolkningsprosessen innebærer en felles oppfattelse av dilemmaet som 
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de ansatte står overfor i arbeidsorganisasjonen, en følelse av hva som står på spill (Lysgaard 

2001).  

Lysgaard skiller som nevnt mellom to former for spontanorganisasjon: interaksjon og 

identifisering. Interaksjon innebærer at man gjør ting sammen, enten det er planlagt eller 

spontant – også i samtale og samvær hvor det ikke blir gjort noe. Det er denne interaksjonen 

som gjør at arbeidskamerater kan opprettholde relasjonen til hverandre (Lysgaard 2001: 212, 

232). Betingelsen for interaksjon er at man befinner seg i nærheten av hverandre. I dag kan 

det bety så mangt, spesielt under koronaperioden har mange kolleger og andre folk nærvær 

gjennom digitale kommunikasjonsformer som for eksempel Zoom eller Microsoft Teams, 

eller sosiale medier som Facebook selv om det er store fysisk-geografiske avstander mellom 

dem. 

Nettopp avstander er ifølge Lysgaard «den grunnleggende situasjonsmessige hindring for 

interaksjon» på arbeidsplassen (2001: 219). Han mener at arbeidsplasser av en viss størrelse 

vil være preget av interaksjonsbegrensninger på grunn av avstandsfaktoren som er der 

(Lysgaard 2001: 270). Slike interaksjonsbegrensinger mener han har en sammenheng med 

arbeidernes plassering i organisasjonsstrukturen. Ikke er det bare snakk om fysiske avstander, 

men også hierarkiske avstander som for eksempel mellom underordnede og overordnede. 

Disse hierarkiske skillelinjene mener Lysgaard blir utvisket når man er koblet ut fra det 

teknisk/økonomiske system. Likevel eksisterer det muligheter for at de ansatte kan inngå 

spontaninteraksjoner. Kantiner, pauserom og garderober fungerer som velegnede områder for 

spontaninteraksjon mellom medarbeidere. Slike spontaninteraksjoner kan for eksempel være 

sosiabelt snakk hvor de småprater om for eksempel ting som interesserer dem eller andre 

hverdagslige temaer som ikke omhandler jobb (Lysgaard 2001; Simmel 1949). Slike 

pausearenaer på arbeidsplassen kan være et sted for ansatte å være nær hverandre, og åpner 

dermed mulighet for samhandling. Ifølge Lysgaard kan slike arenaer være grunnlaget for at 

det utvikles sosiale relasjoner mellom kolleger.  

Den andre spontanorganiserende prosessen er identifisering. Den innebærer følelsen av å være 

en del av en felles enhet, en samhørighet som skaper en vi-følelse. Det er med andre ord en 

følelse av at man er en del av noe større enn seg selv. Det er en gjensidig identifisering som 

bidrar til å skape en gruppe, en «vi-enhet» eller identifiseringsenhet. Lysgaard forklarer det 

som «et antall personer som er bundet sammen med relativt varige og sterke 

identifiseringsbånd, altså noe mer enn rent flyktige konstellasjoner» (2001: 233). 

Identifiseringen mellom personer kan oppstå selv om det er en viss fysisk-geografisk avstand 
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mellom dem. Felles arbeidsvirksomhet i tillegg til felles interesser kan skape identifisering 

selv om ansatte skulle jobbe i ulike avdelinger eller virksomheter. Det gjør at de ikke ser 

særlig til hverandre selv om de jobber i samme organisasjon eller virksomhet. Betingelsen for 

identifisering er derfor at man deler likhetstrekk med hverandre. Arbeidernes «vi-følelse» 

mener Lysgaard kan ha opphav i likheter som bedriften har tilrettelagt for dem. Bedriftens 

velferdstilbud som for eksempel bedriftsidretten kan skape enda sterkere identifiseringsbånd 

mellom kolleger.  

Problemtolkningsprosessen innebærer en felles oppfattelse av dilemmaet som de ansatte står 

overfor i arbeidsorganisasjonen - en følelse av hva som står på spill (Lysgaard 2001). Et 

eksempel som Lysgaard trekker frem er arbeidere som står overfor felles problemsituasjon, 

som er bedriftens «ensidige, umettelige og ubønnhørlige krav til de ansatte» (2001: 137-138). 

I slike problemsituasjoner er de ansatte opptatt av å ivareta sine menneskelige behov mot 

teknisk/økonomiske systemet. Med menneskelige behov siktes det til individers behov for å 

ivareta sin egen helse, trivsel på jobb. Lysgaard mener det kan være vrient å skille mellom 

likhet- og problembetingelser. Dette begrunner han med at det er kobling mellom det å være 

«lik» og det å være «i samme båt» er nære. Summen av interaksjon og identifisering blir 

ifølge Lysgaard til sosiale bånd. Han definerer det slik: «Sosiale bånd utvikler seg mellom 

personer som i stor grad er lik hverandre, og i tillegg gjennom en viss tid befinner seg i 

nærheten av hverandre» (Lysgaard 2001: 190). Gruppedannelser skjer på bakgrunn av disse to 

spontanorganiserende prosessene. Et kollektiv blir til når man også inkluderer en 

problemtolkningsprosess. 

 

2.1.2 Gruppe og kollektiv 
 

Som nevnt er det interaksjons- og identifiseringsprosessene som binder de underordnede 

sammen og som dermed utgjør kjernen av en gruppedannelse. Lysgaard definerer en sosial 

gruppe som «antall personer som står i direkte ansikt-til-ansikt interaksjon og som dessuten 

identifiserer seg med hverandre. Gruppen er altså en samhandlende og samfølende enhet» 

(Lysgaard 2001: 233). Men en sosial gruppe kan ifølge Lysgaard ikke overstige en viss 

størrelse som er på mellom ti og tolv. Han er her mer opptatt av den mer intime smågruppen, 

det vil si klikken som oppstår mellom de involverte i gruppen (Lysgaard 2001).  

Forskjellen mellom kollektiv og gruppe handler ikke bare om størrelsen, men også hvordan 

prosessene til disse sosiale enhetene er satt sammen. En gruppe består av spontane 



13 
 

interaksjons- og identifiseringsprosesser. Gruppen har en mening i seg selv; det spiller ingen 

rolle hvilke funksjoner den tjener, eller hvilket system den bidrar til (Lysgaard 2001: 235). 

 

Kollektivet på sin side består av en grunnleggende problemtolkning i tillegg til interaksjon og 

identifikasjon (Lysgaard 2001). Denne ekstra dimensjonen er det som gir kollektivet en 

mening. Samhandlingen og tilhørigheten som finnes blant de underordnede i kollektivet gjør 

det mulig for dem å tolke problemer som omgir dem, som for eksempel det 

teknisk/økonomiske systemets tøffe og ensidige krav og avgjørelser (Lysgaard 2001).  

Gruppen oppstår og opprettholdes i spontane, umiddelbare sosiale bånd, mens kollektivet er 

mer bundet og har en mer vedvarende problemsituasjon. Gruppen er et uttrykk for impuls og 

utvikling, mens kollektivsystemet er uttrykk for forpliktelse og lojalitet (2001: 235). 

Interaksjonen bærer for eksempel av spontan frivillighet, det vil si en gruppeatferd som ikke 

styres av planer eller målsettinger. Det spiller ingen rolle hvilke funksjoner den har eller 

hvilket system den bidrar til. Så lenge det er en samhandlende og samfølende enhet, så utgjør 

det en gruppe. Kollektivsystemet på sin side har mening i sine funksjoner, det vil si i sin 

målsetting. Kollektivet har en indre logikk eller plan, noe gruppen ikke har (Lysgaard 2001). 

Lysgaards teori om arbeiderkollektivets utviklings- og eksistensbetingelser bygger videre på 

Homans’ teori om gruppedannelser (1950). Ifølge Homans formes grupper av tre elementer: 

interaksjon, handlinger og sentimenter (følelser). Disse tre elementene er direkte relatert til 

hverandre, og samspillet mellom dem går fram og tilbake som i et sirkelvirkningsforhold. 

Homans beskriver her hvordan disse elementene eksisterer innenfor rammene av interne og 

eksterne systemer. Det sistnevnte innebærer de fysiske, tekniske og de sosiale omgivelsene 

som legger til rette for aktiviteter, samhandling og sentimenter, som for eksempel 

arbeidsplassen eller idrettsbanen. På arbeidsplassen kan arbeidsoppgaver og samling på 

møterom tilrettelegge for bestemte interaksjoner for å nå et mål, mens på idrettsbanen kreves 

det andre former for interaksjoner. Forskjellen på disse omgivelsene er graden av formalitet. 

Med andre ord så betyr dette at det er omgivelsene rundt personer som motiverer til bestemte 

interaksjoner, aktiviteter og sentimenter. Arbeidsplassen og idrettsbanen er to ulike 

omgivelser som motiverer til ulike former for interaksjoner, aktiviteter og sentimenter som 

påvirker gruppedynamikken. Gruppeatferden er det Homans kaller det interne systemet 

(Homans 1950). Det eksterne systemet danner altså grunnlaget for at det interne systemet 

eksisterer gjennom sosiale handlinger; det eksterne systemet skaper en kontekst for gruppen. 

Bedriftsidrettslaget kan sånn sett forstås som en uformell kontekst eller eksternt system for å 
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etablere grupper mellom kolleger. 

 

I forholdet mellom interaksjon og sentimenter mener Homans at jo oftere personer 

samhandler med hverandre, desto sterkere vil vennskapet bli mellom dem da de forsterker det 

følelsesmessige båndet de har til hverandre (Homans 1950: 133). Et eksempel kan være at 

man begynner å prate litt mer om felles interesser eller andre private ting som ikke har noe 

med jobben å gjøre. Om den gjensidige relasjonen mellom sentimenter og aktiviteter skriver 

Homans: « […] persons who feel sentiments of liking for one another will express those 

sentiments in activities over and above the activities of the external system» (1950: 134). 

Sentimentene vil ikke vedvare med mindre de tilknyttede aktivitetene også gjorde det. 

Følelsesmessige forhold mellom mennesker eksisterer ikke i et vakuum, men opprettholdes av 

gjentatte hendelser der mennesker deltar sammen i arbeid og lek (Homans 1950: 135). Hva 

gjelder relasjonen mellom aktiviteter og interaksjon skriver Homans at personer som ofte 

samhandler med hverandre er mer like hverandre i aktivitetene enn der like andre personer 

som de samhandler mindre med. Denne relasjonen er altså betinget av likhetsprinsippet som 

Lysgaard omtalte. 

Man kan se på personen som et sett av sameksisterende statuser: ansatt, arbeidskamerat og 

menneske. Man er ansatt i det teknisk/økonomiske system, arbeidskamerat i kollektivsystemet 

og menneske i det menneskelige system (Lysgaard 2001: 182). En person må dermed 

forholdet seg til tre ulike systemer. Samtidig kan man hevde at disse systemene henger 

sammen, fordi når man er medlem i er kollektivsystemet som arbeidskamerat eller kollega, så 

er man også medlem av det teknisk/økonomiske system som ansatt. Ansattrollen forholder seg 

til ledelsen, mens rollen som arbeidskamerat forholder seg til andre kolleger. Dessuten ville 

det ikke vært noe kollektivsystem hvis det ikke hadde vært for det menneskelige system 

(Lysgaard 2001). Det teknisk/økonomiske system er ikke et fokus for denne oppgaven. 

Der kollektivsystemet er spontanorganiserende, er det teknisk/økonomiske systemet 

planorganisert. Likevel kan en moderne arbeidsledelse ifølge Lysgaard være tegn på at man 

går motsatt vei, det vil si at man gjør den planorganiserte rollesystemet i bedriften mer 

spontan. Det foregår gjennom å ha en jovial omgangstone, at man er gruppeorientert og 

jevnbyrdig, og har en kameratslig arbeidsledelse, osv. Gjennom en slik strategisk 

arbeidsledelse skal det teknisk/økonomiske systemets spontanlignende prosess få det til å 

fremstå som at de ansatte i de respektive stillingene gjør en innsats som kommer av seg selv; 

som noe naturlig som følge av en spontan frivillighet og utvikling fra de ansattes side. Man 
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kan ifølge Lysgaard (2001: 236-237) si at trivsel og produktivitet går sammen.  

 

2.1.3 Arbeiderkollektivets gyldighetsområde 
 

Lysgaard diskuter hvilke områder arbeiderkollektivet kan anses gyldig i. Lysgaard formulerer 

ett av gyldighetsområdene slik: «man opptrer i rollen som ansatt i arbeidstiden og på 

bedriftens grunn, men i prinsippet ikke utenfor bedriften, i fritiden» (2001: 202). Det 

teknisk/økonomiske system eksisterer kun i arbeidstiden. Så fort arbeidstiden er ferdig, så blir 

det teknisk/økonomiske systemet koblet ut, og man er ikke lenger i rollen som ansatt. Hva 

man da gjør etter arbeidstid er dermed ikke kollektivrelevant. På fritiden har kollektivsystemet 

blitt koblet fra sin motpol, nemlig arbeidsplassens gjeldende regler. De underordnede går ut 

av rollen som ansatt og inntar en ny rolle der det stilles andre forventninger3. Utenfor 

arbeidstid viskes skillet mellom de ansatte og ledelsen ut. Ifølge Lysgaard (2001) er det 

utenfor bedriften man føler seg som «menneske» da de hierarkiske skillelinjene mellom 

ledelsen og de ansatte viskes bort. De blir med andre ord like, da det teknisk/økonomiske 

system og kollektivsystemet ikke er relevant utenfor arbeidstid (Lysgaard 2001). Man kobles 

ut fra arbeidsplassens ulike systemer, enten det er det teknisk/økonomiske system eller det 

kollektive. Uten det teknisk/økonomisk system så mister arbeiderkollektivet mye av sin 

gyldighet. Selv om alle på mange måter blir likestilt etter arbeidstid, der alle bekler mer 

private roller, så sitter det fortsatt igjen i det mentale hos de ansatte (Lysgaard 2001). 

 

2.1.4 Alternative kollektivformer – Arbeidsplasskollektiv og sosialkollektiv 
 

Der Lysgaard mener at arbeiderkollektivet baserer seg på forholdet mellom ledelsen og 

arbeidsorganisasjonen, mener andre at det ikke nødvendigvis trenger å være slik. 

Stephenson et al. (2001) mener at kollektivet er et uttrykk for gjensidighet og samarbeid i de 

ansattes hverdagsliv; på jobb, i familie og i samfunnet. Poenget er at kollektivet av arbeidere 

først og fremst handler om samhandling og samarbeid mellom dem. Kollektiv på 

arbeidsplassen trenger ikke å oppstå som følge av konflikt, men det trenger heller ikke å være 

et resultat av konflikters fravær. Det er samarbeid som er kollektivets grunnleggende 

byggestein (Stephenson et al. 2001). De redegjør for tre ulike kollektiver relatert til 

 
3 Dette blir også redegjort for når jeg skriver om Felds fokusteori 
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arbeidsplassen: fagforeningskollektiv (trade union collectivism)4, arbeidsplasskollektiv 

(workplace collectivism) og hverdagslig sosial kollektivisme (social collectivism of everyday 

life5). Arbeidsplasskollektiv innebærer de ansattes vilje til å støtte hverandre på 

arbeidsplassen enten det er jobbrelatert eller ei. Arbeiderne støtter hverandre sosialt, 

følelsesmessig og praktisk, som dermed skaper tillit og kommer til uttrykk i samarbeid på 

jobben (Stephenson et al. 2009: 7.2; Axelsson et al. 2019). Hverdagslig sosial kollektivisme 

viser til støtte, vennskap og omsorg som ansatte tilbyr hverandre utenfor arbeidstid. Det er et 

sosialt støttenettverk utenfor bedriften som medarbeiderne er en del av, og som har 

implikasjoner for både privat- og arbeidsliv. Slike kollektiv kan være nyttig som støtte dersom 

kolleger er syke eller skade, trenger transport til eller fra jobb eller lignende (Stephenson at al. 

2001). Både arbeidsplasskollektiv og sosialkollektiv er viktige for å bygge tillit mellom 

medarbeiderne. Dette mener Stephenson et al. i enkelte tilfeller kan skape en kollektiv 

forståelse av bedriften de jobber i (2001: 7.2). Med andre ord kan slike kollektiver gjøre at 

man lærer mer av organisasjonen og få et mer helhetlig bilde av hva som gjøres der. Særlig de 

to sistnevnte kollektivene er interessant og relevant for å se på forholdet mellom 

bedriftsidretten og selve bedriften.  

 

2.2 Sosial kapital og sosiale nettverk  

 
Vi har til nå sett på hvordan kollektiv og grupper fungerer som en ramme for sosiale 

relasjoner mellom medarbeidere. Nå skal vi se på hvordan vi kan forstå sosiale relasjoner i lys 

av sosial kapital-teori med vektlegging på sosiale nettverk. Jeg vil si noe om hvordan sosiale 

relasjoner kan fremstå både svake og sterke med utgangspunkt i Granovetter (1973) og 

Putnam (2000). Men først vil jeg innlede delkapittelet med å ramse opp grunner til å trekke 

inn nettverksperspektivet i oppgaven. 

Ifølge Nohria (1992) finnes det flere grunner til å studere organisasjoner fra et 

nettverksperspektiv. Jeg vil her nevne noen oppgaverelevante grunner. For det første mener 

Nohria at alle organisasjoner er en form for nettverk og må derfor betraktes og analyseres fra 

et slikt perspektiv. Ifølge Laumann et al. (1978: 458) kan sosiale nettverk defineres som et sett 

av noder (for eksempel mennesker, organisasjoner) bundet av et sett av sosiale relasjoner av 

 
4 Jeg fokuserer ikke på fagforeningskollektiv videre i oppgaven, utover at det vises til fagforeninger og de 
aktiviteter relatert til det 
5 Mine oversettelser 
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en bestemt type (for eksempel vennskap, samarbeid mellom kolleger). Det andre argumentet 

er at organisasjonsmedlemmenes holdninger og handlinger kan forklares ut ifra deres 

plassering i det organisasjonsinterne nettverket. En kan forklare en aktørs handlinger basert på 

aktørens posisjon relatert til andre i ulike relasjonsnettverk. Dette kan være snakk om aktørens 

tilknytning til klynger (gruppemedlemskap), ens posisjon i forhold til makt og innflytelse, 

tilgang til andre aktører, og strukturell plassering. Det fjerde argumentet peker på at nettverk 

både påvirker og påvirkes av aktørenes handlinger. Det er ikke bare slik at aktørers 

handlingsrom, atferd og situasjon påvirkes av nettverksposisjoner, men at nettverk også blir 

sosialt konstruert, reprodusert og endret av aktørenes handlinger i organisasjonen. Aktør og 

struktur er i et nettverksperspektiv gjensidig avhengig av hverandre. Det femte argumentet er 

at nettverk må tas i betraktning i komparative analyser. Det vil si at man ser på 

sammenligninger av organisasjoner. Uformelle strukturer og prosesser er viktige egenskaper 

for organisasjonsmessige kvaliteter og yteevne, og som kan bidra til å forklare at 

organisasjoner lykkes i ulik grad (Nohria 1992). Denne komparative oppgaven ser nettopp på 

hvordan sosiale relasjoner kan ha ulik betydning i de forskjellige arbeidsplassene. 

Sosial kapital er en ressurs som i all hovedsak eksisterer i form av nettverk av relasjoner man 

har til andre. Jo flere relasjoner man har, desto høyere sosial kapital har man (Burt 1992; 

Coleman 1988; Coleman 1990; Leana & van Buren 1999; Nahapiet & Ghoshal 1998; Putnam 

1993; Putnam 2000). Men sosial kapital handler ikke bare om antall relasjoner man har, men 

også hvor viktige eller relevante de andre man har relasjon til er. Har man et veldig stort 

sosialt nettverk, er det fare for at man har overflødige kontakter (Burt 1992), det vil si 

kontakter som gir den samme informasjonen. I dette delkapittelet skal jeg først redegjøre for 

sosial kapital-teori med blant annet vekt på Putnam (1993; 2000), Coleman (1988) og 

Bourdieu (1986), samt Leana og van Burens (1999) organisatoriske sosiale kapital. Deretter 

vil jeg gå over til å redegjøre for sosiale nettverk. 

 

2.2.1 Sosial kapital 

 
Sosial kapital er ressurs som eksisterer i all hovedsak i form av nettverk av relasjoner man har 

til andre. Jo flere relasjoner man har, desto høyere sosial kapital har man (Burt 1992; Coleman 

1988; Coleman 1990; Putnam 1993; Putnam 2000). Men sosial kapital handler vel egentlig 

ikke bare om antall relasjoner man har, men også hvor viktige eller relevante de andre man 

har relasjon til er. I dette delkapittelet skal jeg først redegjøre for tre sentrale bidragsytere i 
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sosial kapital-forståelsen: Bourdieu (1986), Coleman (1988) og Putnam (1993) før jeg går 

over til redegjørelse av organisatorisk sosial kapital og sosiale nettverk. 

Bourdieu forklarer sosial kapital som «the aggregate of the actual or potential resources which 

are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of 

mutual acquaintance and recognition—or in other words, to membership in a group» (1986: 

21). Det handler om de ressursene som ligger tilgjengelig gjennom aktørenes deltakelse i det 

sosiale nettverket. Hvor mye sosial kapital en aktør besitter, avhenger av hvor stort nettverk 

av forbindelser som aktøren effektivt kan ta i bruk, samt kapitalmengden (økonomisk, 

kulturell og symbolsk) hver av de har forbindelser med disponerer (Bourdieu 1986). 

Akkumulering av sosial kapital skjer ikke tilfeldig, men gjennom målrettede investeringer. 

Som nyansatt i en bedrift kan det være strategisk nyttig å melde seg på aktiviteter med mål om 

å bli kjent med nye kolleger, som en form for investering for fremtiden (Schiefloe 2015). 

Bourdieu mener nettverk av relasjoner er et resultat av individuelle eller kollektive 

investeringsstrategier som tar sikte på å etablere eller opprettholde sosiale relasjoner som er 

nyttig, både kortsiktig og langsiktig. Det vil si å endre eksisterende relasjoner, som for 

eksempel på arbeidsplassen eller idrettslaget, til relasjoner som er selektive og som medfører 

varige, subjektivt opplevde forpliktelser, som for eksempel respekt, vennskap og tillit 

(Bourdieu 1986: 94).  

Ifølge Burt (1992: 60) finnes det to måter å beskrive sosial kapital på. Den første beskriver et 

nettverk som tilgang til mennesker med bestemte ressurser, som bidrar til å skape en 

sammenheng eller en bro mellom hverandre. Det sosiale nettverket er en kanal til andre 

mennesker med ulike og spesifikke ressurser. Det andre beskriver en sosial struktur som 

kapital i seg selv. Sosial kapital blir her som regel målt etter størrelse. Jo større nettverket er 

og flere relasjoner man har, desto større fordel og kapital har man i forhold til de som har 

færre relasjoner. Flere kontakter kan bety større tilgang til verdifull informasjon og flere 

henvisninger til andre kontakter. Samtidig er det fare for at størrelsen på nettverket kan føre til 

overflødige kontakter. Det vil si at kontaktene leder til de samme menneskene og dermed gir 

den samme informasjonen (Burt 1992: 61). Burt mener disse to beskrivelsene er sentrale når 

man skal definere sosial kapital. Både kontaktstrukturen i et nettverk, og ressurser som de 

enkelte har er viktig. Det handler om hvem man tar kontakt med og hvordan man tar kontakt 

med dem (Burt 1992: 61). 

Ifølge Coleman (1988) er sosial kapital en ressurs som defineres av dens funksjoner som 

aktørene kan benytte seg av. Den er produktiv i den forstand at den gjør det mulig for 



19 
 

individer eller grupper å oppnå bestemte mål som ellers ikke ville vært mulig i dens fravær 

(Coleman 1988: 98). Uten relasjoner til andre vil man med andre ord ikke kunne oppnå 

bestemte mål. Det vil i hvert fall gjøre det mer vrient. Samtidig kan sosial kapital ses på som 

et offentlig gode som kommer alle individene til gode fordi sosial kapital gir positive utslag 

for hvordan det kollektive systemet fungerer (Coleman 1988). Det er dermed både en 

individuell og en kollektiv ressurs innebygd i den sosiale strukturen. For at en sosial kapital 

skal være betydningsfull og et knapt gode, så må den være relevant for bestemte kontekster. 

På en arbeidsplass er for eksempel relasjoner til kolleger en form for sosial kapital. Denne 

kapitalen er en verdifull ressurs på en arbeidsplass knyttet til jobbforfremmelse, når man 

trenger hjelp til en arbeidsoppgave og jobbprosjekter. Sosial kapital er dermed en verdifull 

ressurs som er tilgjengelig for aktøren gjennom hans eller hennes relasjoner til andre 

(Coleman 1988).  

Robert Putnam deler mange av de samme oppfatningene med Coleman om at sosial kapital  

er en kollektiv ressurs som samfunnets medlemmer kan dra nytte av, for eksempel mellom 

kolleger i en bedrift (Putnam 1993). I boka «Making Democracy Work» fra 1993 mente han 

at sosial kapital består av tillit, normer6 og nettverk som kan forbedre effektiviteten i et 

samfunn ved at det legger til rette for koordinerte handlinger (Putnam 1993: 167). Putnam 

endret ordlyden litt noen år senere da han skrev «Bowling Alone» (2000). Tillit, nettverk og 

normer er fortsatt hovedingrediensene i sosial kapitalteorien, men forklarer nå hvordan disse 

tre elementene tillater sosiale deltakere å samarbeide mer effektivt for å nå felles mål (2000: 

56). Her fokuserer han mer på «deltakere» enn på «samfunn» som ble nevnt i den første 

definisjonen. Det er altså deltakelse i det kollektive som er avgjørende for individer for å 

kunne forfølge sine mål (Leana & van Buren 1999). I denne oppgaven er det nettopp 

«deltakere» jeg studerer, da jeg vil finne ut om hvordan deltakerne erfarer deres sosiale 

relasjoner med andre deltakere gjennom deres engasjement i bedriftsidretten.  

Uansett hvordan Putnam formulerte sin definisjon av sosial kapital, består den fortsatt av to 

hovedkomponenter: strukturelle forhold i form av sosiale nettverk, og kulturelle i form av 

tillit og normer for samarbeid (Wollebæk & Selle 2005). Disse tre hovedelementene i sosial 

kapital er det som gjør samfunnsdeltakerne i stand til å jobbe effektivt sammen for å nå et 

felles mål (Putnam 1996). Men det er særlige det sosiale nettverket som han legger mest vekt 

på i utviklingen og betydningen av den sosiale kapitalen. Det sosiale nettverket er ifølge 

 
6 Jeg vektlegger ikke på gjensidighetsnormer i oppgaven.  
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Putnam en forusetning for etableringen og gjensidige tillitsforhold mellom 

samfunnsmedlemmene. Som han selv sier: “the theory of social capital presumes that [...] the 

more we connect with other people, the more we trust them, and vice versa” (Putnam 1995: 

665). Tilliten som utvikles mellom folk er gjerne et resultat av tidligere vellykkede 

interaksjoner eller samarbeid, som kan fungere som en mal for fremtidig samarbeid (Putnam 

1993: 174). Man kan si at disse elementene er betinget av nærhet og likhet mellom aktørene 

for at disse skal opprettholdes. Disse forminskes dersom aktørene glir stadig mer vekk fra 

hverandre og har mindre kontakt med hverandre (Coleman 1988; Putnam 1993). Ved å gjøre 

og/eller oppnå noe i fellesskap bidrar det altså til økt tillit til hverandre (Leana & Van Buren 

1999).  

Sosiale nettverk kan både være formelle og uformelle. Med formelle nettverk kan det for 

eksempel være snakk om medlemskap i idrettslag, fagforeninger, frivillige organisasjoner 

eller kirkemenigheter. Den direkte kontakten som opprettes mellom medlemmene i slike 

organisasjoner vil kunne opprette gjensidig tillit og forståelse. Dette vil igjen skape grunnlag 

for senere samarbeid og felles handlinger. Putnam mener videre at slike nettverk vil kunne 

forenkle kommunikasjonen og bedre informasjonen om andre folks troverdighet (1993: 174). 

Kjenner man vedkommende kan terskelen for å ta kontakt være lavere. Uformelle nettverk på 

sin side kan være kollegialt fellesskap (noe à la arbeiderkollektivet eller bedriftsidrettslag), 

naboskap eller vennskap. Slike uformelle nettverk mener Putnam er veldig viktig for å kunne 

opprettholde sosiale relasjoner (Putnam 2000). «Afterwork», for eksempel, hvor kolleger 

samles på en uformell arena etter arbeidstid for å spise og drikke, kan være en måte å 

vedlikeholde slike relasjoner.  

 

2.2.2 Sterke og svake bånd 
 

Putnam (2000) skiller mellom to former sosial kapital som beskriver ulike nettverksstrukturer: 

brobyggende (bridging) og sammenbindende (bonding). Sammenbindende nettverk er 

innadvendte nettverk som binder folk tett sammen til grupper eller klynger basert på 

likhetstrekkene de deler. Når folk samles basert på likhet, dannes det identifiseringsbånd 

mellom medlemmene. Dette skaper også en følelse av tilhørighet. Slike nettverk er eksklusive 

fordi identifisering baseres også på hva eller hvem de ikke er (Putnam 2000). Eksempler på 

slike nettverk er familie, vennskap, supporterklubber for fotballag eller andre grupperinger 

som kan virke ekskluderende for utenforstående. Medlemskap i et idrettslag skaper også 



21 
 

identitet og en tilhørighet til en gruppe (Vermeulen & Verweel 2009). Slike sammebindende 

nettverk mener Putnam er nyttig når det kommer til å gi deltakerne støtte og hjelp ved behov 

(2000).  

Brobyggende nettverk er åpne og utadvendte som inkluderer medlemmer fra ulike 

grupperinger, klynger eller avdelinger. Det dannes altså broer eller koblinger mellom folk på 

tvers av de gruppene de tilhører, som dermed gir medlemmene tilgang til andre miljøer. 

Forskjeller ses altså her på som positivt, fordi det åpner muligheter for å innhente informasjon 

som man ellers ikke ville ha fått dersom nettverket var lukket og ekskluderende. Eksempler på 

slike inkluderende og åpne nettverk kan være frivillige organisasjoner. Med slike relasjoner 

mener Putnam at det utvider vårt identitet. Identiteten er ikke avgrenset til en mindre gruppe 

slik som i et sammenbindende nettverk (2000). Selv om det i teorien er tydelige skiller 

mellom disse to formene, kan man ifølge Putnam (2000) ikke se på dem som absolutte. Det 

vil si at de ikke er «enten eller»-kategorier som sosiale nettverk kan deles inn i, men at de skal 

heller forstås som «mer eller mindre»-dimensjoner hvor vi kan sammenligne ulike former for 

sosial kapital (Putnam 2000).   

Putnams skille mellom sammenbindende og brobyggende sosial kapital bygger videre på 

Mark Granovetters skille mellom sterke og svake bånd. I sin artikkel «The Strength of Weak 

Ties» fra 1973 forklarer Granovetter hvordan svake bånd kan ha større verdi enn sterke bånd.  

Han ramser opp fire forhold for å beskrive styrken av bånd mellom aktørene: tiden som 

brukes til interaksjon, følelsesmessig tilknytning, intimitet i form av gjensidig åpenhet, og 

gjensidige tjenester som karakteriserer relasjonen. Det er disse forholdene som Granovetter 

mener sier noe om båndet mellom mennesker er sterke, svake eller fraværende. Slike bånd 

kan også bli opprettet internt i grupper ved å organisere gjentakende kontakter mellom 

medlemmer (Feld 1981; McPherson & Smith-Lovin 2002). Hvis to personer er bundet 

sammen gjennom en sterk relasjon, hevder Granovetter (1973) at det er sannsynlig at de vil ha 

sammenfallende relasjon til andre personer. Slike sterke bånd mener han ikke gir like stor 

avkastning som svake bånd da folk med sterke bånd ofte vil sitte på med overflødig 

informasjon som ikke vil tilføye noe nytt. En antagelse er at jo sterkere bånd det er mellom to 

mennesker, desto større sammenbindende relasjon vil det være i deres forbindelser til andre 

mennesker. Det vil si at det også utvikles sterke bånd til felles kjente. Dette omtaler han som 

transitivitet (1973) 

For eksempel: A og B er nære venner, som vi kan kalle sammenbindende relasjon. Med svake 

bånd gir det muligheter for å ta kontakter med personer som man ikke har direkte tilgang til. 
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Å komme i kontakt med den bestemte personen må skje gjennom en annen person som 

besitter slike kontakter som man selv ikke har (Granovetter 1973). Slike relasjoner kan 

omtales som brobyggende (bridging). Brobyggende relasjoner innebærer den eneste veien 

mellom to knutepunkter i et nettverk. Et eksempel er hvis person A kjenner person B, og B 

kjenner person C, men A kjenner ikke C. A får implisitt tilgang til C gjennom sin relasjon til 

B. B’s rolle blir å føre dem sammen som dermed kan skape relasjoner mellom seg.  

Lin (1999: 31) mener det kan være tre årsaker til at ressurser som er forankret i sosiale 

nettverk vil være lønnsomme. For det første legger sosiale relasjoner og nettverk til rette for 

informasjonsflyt. For det andre kan sosiale bånd ha en innflytelse på visse aktører som 

innehar en sentral rolle i beslutningstakinger (for eksempel ansettelse eller forfremmelse) som 

involverer vedkommende. For det tredje kan organisasjonen oppfatte den enkeltes sosiale 

nettverk som en form for sertifisering av individets sosiale legitimasjon. En ansatt med brede 

sosiale bånd kan, fra et organisasjonsperspektiv, være nyttig for bedriften da individet kan 

tilføre ressurser som ligger utover individets personlige kapital.  

 

2.2.3 Organisatorisk sosial kapital 
 

Leana og van Buren definerer organisatorisk sosial kapital som «a resource reflecting the 

character of social relations within the organization, realized through members’ levels of 

collective goal orientation and shared trust” (1999: 540). Denne definisjonen dekker dermed 

to hovedelementer av organisatorisk sosial kapital som er grunnmuren for en vellykket 

handling: assosiabilitet og tillit. Organisatorisk sosial kapital er verdifull i den forstand at det 

er en ressurs som kan komme organisasjonen og medlemmene til gode i form av at bedriften 

oppnår stigende aksjekurser, mens de ansatte oppnår kompetanseutvikling. Dette er Olesen et 

al. (2008) kritiske til. De kritiserer Leana og van Buren for å tillegge markedsforståelse i 

forståelsen av denne type sosial kapital. «Hvis to parter kan blive enige om at udveksle 

ydelser, er der ikke tale om social kapital men en markedsrelation» (Olesen et al. 2008: 45). 

De inspireres heller av Putnams (2000) forståelse av sosial kapital hvor medlemmene i en 

bedrift jobber sammen for et felles gode. Dette kommer fram i deres definisjon av det de 

omtaler som virksomhetens sosiale kapital: «Virksomhedens sociale kapital er den egenskab 

som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave» 

(Olesen et al. 2008: 44). Assosiabilitet og tillit er her nøkkelord for å kunne jobbe fram til det 

felles beste. Disse to elementene gir individet en kontekst hvor det er mer fornuftig å legge 
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bort sine egne individuelle behov til fordel for kollektivets. Assosiabilitet er videreutviklet fra 

Simmels forståelse av sosiabilitet. Av den grunn kan det være greit redegjøre for hva 

sosiabilitet er, fordi det kan hjelpe oss til å forstå hvordan interaksjonen mellom kolleger i 

uformelle settinger kan skape grunnlag for å utvikle sitt sosiale nettverk og hvordan 

interaksjoner og samtaler kan utspille seg. 

Georg Simmels (1949) forståelse av sosiabilitet kan være nyttig for å forstå hvordan 

hverdagslige væremåter kan påvirke samhandling mellom personer eller kolleger. Simmel 

forstår sosiabilitet som «the pure essence of association» (1949: 255). Tilknytningen og 

samhandlingen til andre er ren når de mer seriøse temaene er fraværende. Sosiabilitet preges 

av en form for lekenhet som oppstår naturlig, det vil si at samhandling mellom mennesker 

skjer av seg selv. Man er koblet fra de mer seriøse sidene av livet. De seriøse pliktene legges 

til side og blir erstattet av en form for sosialt spill; et spill hvor alle opptrer som om alle var 

likestilt. Som det kommer fram i tidligere forskning (Joubert & De Beer 2010; 2011; 2012), 

viskes hierarkiet bort når man spiller sammen i en uformell arena, adskilt fra arbeidsplassen i 

tid og rom. Også Lysgaard (2001) skriver at ledelsen og de underordnede blir «like» etter 

jobb. I sosiabilitet er samtalen et mål i seg selv (Simmel 1949: 259). Samtaleinnholdet er ikke 

relevant så lenge temaet forblir useriøst (Pettinger 2005). Sosiabilitet er med andre ord lite 

høytidelig sosialt samvær. Fischer (1982) mener at venner blant kolleger var de som hadde 

sosiale interaksjoner og som man kunne diskutere personlige ting med. Man kan si at det er 

gjennom sosiabilitet hvor de uformelle nettverkene på arbeidsplassen etableres i form av 

vennskapsnettverk og tillitsnettverk (Kuipers 2009). Man lærer personen å kjenne på en annen 

måte enn gjennom formelle nettverk som etableres kun gjennom formelle settinger, som for 

eksempel arbeidsplassen. 

Leana og van Buren (1999) mener at sosiabilitetsbegrepet ikke forklarer evnen til å sosialisere 

seg med andre av kollektive hensyn. De er enig i at tilbøyeligheten til å sosialisere seg er 

universell, men å gjøre det av kollektive hensyn er ikke det. Ved å kombinere elementer av 

sosiabilitet, som for eksempel evnen til å omgås sosialt med andre med viljen til å legge bort 

individuelle behov til fordel for det kollektive, får man det Leana og van Buren kaller 

assosiabilitet. De definerer assosiabilitet som «the willingness and ability of participants in an 

organization to subordinate individual goals and associated actions to collective goals and 

actions (1999: 541). Assosiabilitet kan ifølge Leana og van Buren sammenlignes med 

kollektivisme, som kan forstås som egenskaper ved individer og organisasjoner, grupper og 

kulturer. En kollektivistisk kultur kjennetegnes av samarbeid blant medlemmene og 
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vektlegging av gruppevelferden (1999: 541-542). Assosiabilitet har både en affektiv egenskap 

(f. eks. kollektive følelser) og ferdighetsbasert egenskap (evnen til å koordinere aktiviteter). 

Men viljen til å delta i kollektive handlinger er delvis avhengig av at man har en oppfatning 

om at individuelle anstrengelser for det kollektive gode også vil være en fordel for 

enkeltindividet. Arbeiderkollektivet er et eksempel på dette. Organisatorisk sosial kapital gir 

dermed medlemmene en grunn til å være gode aktører. Det vil si at aktøren vil kunne sette 

kollektive interesser foran sine egne interesser. Hvis medarbeidere mener at deres innsats er 

integrert del av det kollektive, så er de mer tilbøyelige til å bruke mer tid på å gjøre ting som 

bedriften og/eller medarbeiderne finner nyttig (Leana & Van Buren 1999: 548).  

Tillit er en viktig forutsetning for all sosial kapital på meso- eller makronivå og ellers i sosial 

nettverksforskning (Schiefloe 2015; Lewicki & Bunker 1996). Tillit er nødvendig for 

mennesker skal kunne samarbeide på fellesprosjekter. Samtidig er tillit et resultat av 

vellykkede kollektive handlinger, som for eksempel jobbprosjekter eller idrettskonkurranser. 

Å oppnå noe i fellesskap bidrar altså til økt tillit (Leana & Van Buren 1999). Tillit finnes i 

ulike former og hver av disse spiller ulike roller når det gjelder opprettelsen og 

opprettholdelsen av sosiale nettverk. Igarashi et al. (2008) deler mellom generalisert tillit og 

partikulær tillit. Generalisert tillit motiverer folk til å ta kontakt med andre fremmede for å 

forme sosiale relasjoner, mens partikulær tillit er viktig for å opprettholde disse relasjonene. 

Partikulær tillit kjennetegnes av følelsesbåndet man har til hverandre. Ved å etablere sterke 

bånd knytter man et sterkere følelsesmessig bånd til hverandre; man bryr seg mer om dem, og 

man kan snakke om litt mer private ting enn hva man ville ha gjort om man har generalisert 

tillit til andre. 

 

2.2.4 Sosial arena og fokus som forutsetning for sosiale relasjoner 

 
Nærhet til andre mennesker og dermed relasjonsutvikling forutsetter av at folk bruker en del 

av sin tid på samme sted, som for eksempel på arbeidsplassen eller på idrettsbanen. Disse to 

eksemplene er to ulike kontekster eller arenaer som kan gi ulike muligheter for å utvikle 

relasjoner til folk som befinner seg på samme sted (Schiefloe 2015). Når sosialt og kulturelt 

like mennesker befinner seg på samme sted, kan dette ifølge Burt (1992) bidra til å etablere og 

forsterke disse relasjonene. Folk utvikler gjerne relasjoner med andre personer som er lik seg 

selv. Sosialt like mennesker bruker ofte tiden sin på samme sted, for eksempel på 
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arbeidsplassen eller på idrettsbanen. Det gjør at relasjoner forsterkes (Burt 1992: 60). Dette 

mener også Feld (1981) i sin fokusteori.  

Han forklarer det som en sosial, psykologisk, lovlig, eller fysisk enhet som felles aktiviteter er 

organisert omkring (1981: 1016). Dette kan for eksempel være på arbeidsplassen, utesteder 

eller idrettslaget. Disse eksemplene er gjerne organisert rundt et bestemt fokus som kan være 

jobbprosjekt, møteplass, trening eller arrangement som engasjerer to eller flere aktører (Feld 

1981). På samme måte som Homans’ eksterne system (1950) kan også fokus være styrende 

for interaksjon, sentimenter og aktiviteter avhengig av konteksten. Når to eller flere personer 

har tilknytning til samme fokus, så kan det være en mulighet å skape sosiale bånd mellom 

dem. Når de i tillegg deler interesser så bidrar det til at relasjoner blir opprettholdt og det kan 

utvikles til en sterk relasjon i form av vennskap.  

Feld (1981) hevder at sosiale bånd via fokus er mindre brobyggende enn andre former for 

sosiale bånd. Det er fordi når to personer deler samme fokus, vil det være sannsynlig at de 

begge har en relasjon til en tredjeperson som også deler samme fokus. Dersom to individer 

deler to eller flere fokusaktiviteter, så øker det sannsynligheten for at andre personer vil være 

knyttet til dem begge. Det skapes sosiale bånd internt i gruppa ved å organisere gjentakende 

møter. En av hypotesene til Feld er at jo flere fokuser aktørene deler, som for eksempel jobb 

og fritidsinteresser i form av deltakelse i bedriftsidrettslaget, så øker sannsynligheten for 

relasjons- og nettverksdannelse. Dette kan skyldes at fokusområdene som aktørene deler, 

befinner seg i to ulike sosiale verdener som er adskilt fra hverandre i tid og rom; et formelt og 

uformelt samlingssted for ansatte.  

 

2.2.5 Vennskapsrelasjoner på jobb 
 

Med tanke på at problemstillingen omhandler medarbeideres sosiale relasjoner, kan det være 

hensiktsmessig å si noe om ulike former for sosiale relasjonsformer som finnes mellom dem. 

Som nevnt tidligere beskrev Granovetter (1973) fire forhold som avgjør styrken i båndet 

mellom aktørene: tiden som brukes til interaksjon, følelsesmessig tilknytning, intimitet i form 

av gjensidig åpenhet, og gjensidige tjenester som karakteriserer relasjonen. Styrken av båndet 

mellom medarbeidere kommer også til uttrykk i de ulike relasjonsformene på jobb: kollegialt 

bekjentskap («work acquaintance»), kollegialt vennskap eller arbeidskamerat («work 

friends»), og sosialt vennskap («social friend») (Henderson & Argyle 1985). Bekjentskap 

mellom kolleger på jobb innebærer kolleger som møtes gjennom formelle kontakter. 
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Samhandling er først og fremst overflatisk og oppgaveorientert, og det er ikke basert på 

hvorvidt om de liker eller ikke liker hverandre. Man har altså ikke noe personlig forhold til 

hverandre, og de fungerer mer eller mindre som instrumentelle ressurser som er nyttig for 

oppgaveløsning. Kollegialt vennskap innebærer tettere relasjon med en annen kollega. De 

interagerer sammen enten det jobbrelatert eller sosialt på arbeidsplassen. Kantina eller 

pauserom er et eksempel på møteplasser hvor de kan interagere sosialt sammen. I prosjekter 

kan forholdet være mer profesjonelt. I likhet med Kuipers (2009) mener Henderson et al. 

1985) at slike relasjoner er sannsynlig dersom kollegaene er like hverandre basert på 

fremtredende fellestrekk, som for eksempel fellesinteresser som idrett. En sosial venn er en 

kollega som en har mest private relasjoner med, og som man gjerne møter på sosiale 

møteplasser utenfor jobb. Å kunne være sosial med kollegene viser at man har evne til å være 

sosial med kundene og som deretter kan skape en sosialt homogen arbeidsplass, da vennskap 

er basert på tilknytningen mellom likesinnede mennesker (Pettinger 2005; Kuipers 2008). 

 

2.3 Oppsummering 
 

I teorikapittelet har jeg sett på de to teoretiske perspektivene arbeiderkollektivet og sosial 

kapital/nettverksteori. Arbeiderkollektivet handler om kollektiv, altså relasjonene, som et mål 

i seg selv. Her har jeg altså sett på hvordan slike uformelle bånd utvikles på bakgrunn av 

interaksjon og identifisering, pluss hvordan et kollektiv utvikles med en tilhørende 

problemtolkningsprosess. Sosial kapital/nettverksteori fokuserer mer på relasjoner som 

medier og instrumenter for andre forhold, for eksempel samarbeidsrelasjoner.  
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3. Data og metode 

 
Datamaterialet består av ti semistrukturerte intervjuer og en forprosjekt med deltakende 

observasjon og ustrukturerte intervjuer fra jernbanemesterskapet jeg besøkte i august. 

Informantene er ansatte fra to ulike bedrifter som deltar i de respektive bedriftsidrettslagene. 

Jeg har hentet data fra bedrifter i finanssektoren og i jernbanesektoren. I metodekapittelet 

redegjør jeg for hvordan jeg har gått fram for å innhente empirisk data. Det vil si en 

redegjørelse for valg av metode og forskningsstrategi, intervjuform og utformingen av 

intervjuguide, og datautvalget. Datagenereringsmetoden som er hovedsakelig brukt i denne 

oppgaven er semistrukturerte intervjuer, men det har også i mindre grad blitt brukt 

observasjoner og ustrukturerte intervjuer vedrørende mitt forprosjekt hos 

jernbanemesterskapet tidligere. Besøket ble også en del av prosessen med å finne informanter. 

Derfor er det også hensiktsmessig å redegjøre for disse metodene i dette kapittelet selv om det 

gjaldt for det ene bedriftsidrettslaget. Jeg vil også kort si noe om hvorfor jeg ikke gjorde 

samme hos den andre bedriften. 

 

3.1 Presentasjon av casene  

 

Den første casen jeg ser på i oppgaven er bankens bedriftsfotballag. Banken er en byråkratisk 

organisert bedrift som lederen for bedriftsidrettslaget beskrev som en superbyråkrati og en 

pyramide. Dette er en organisasjon som har et klart definert autoritetshierarki, som ifølge Max 

Weber (1971) innebærer et system av over- og underordnede stillinger. Banken har også en 

organisasjonsstruktur hvor medarbeiderne jobber i ulike avdelinger eller fagområder basert på 

deres fagkompetanse. Samtidig er det en organisasjon som er avhengig av samarbeid på tvers 

avdelinger når de for eksempel skal løse en oppgave for en kunde. Det fungerer ifølge lederen 

som en matrise som er satt sammen av faste eller variable team. De setter altså sammen et 

team av folk rundt om i organisasjonsstrukturen, basert på hvilken funksjoner de har. Som vi 

skal se i analysene, så kan medarbeidernes deltakelse i bedriftsfotballen ha en viss betydning 

for slike samarbeidsrelasjoner knyttet til oppgaveløsning.  

Jernbanesektoren har de siste årene vært under store strukturelle endringer. Jernbanereformen 

har som hensikt å gjøre norsk jernbane mer konkurransedyktig og mer effektiv. Det betydde 

en omstrukturering av jernbanesektoren som videre innebar en fisjon der Vy ble spaltet opp i 

ulike jernbaneforetak. Jernbaneverket ble delt opp i Jernbanedirektoratet og Bane Nor, mens 
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Norske Tog AS, Mantena og Entur ble skilt fra dahetende NSB som egne foretak. Med ny 

profilering skiftet NSB i 2019 navn til Vy (Samferdselsdepartementet 2020). Dessuten har 

ulike togstrekninger blitt lagt ut på anbud som innebærer at også utenlandske togselskaper kan 

komme på banen og kjøre ulike togstrekninger i Norge. For eksempel vant det britiske 

togselskapet GoAhead anbudet om å drifte Sørlandsbanen, mens svenske SJ har kjøpt Nord-

pakken. Det vil si retten til å kjøre sju togstrekninger, blant annet Dovrebanen, Rørosbanen og 

Nordlandsbanen. Privatiseringen og ny profilering av jernbanen innebærer en mer desintegrert 

jernbane der flere ansatte har fått og får nye arbeidsgivere. I denne oppgaven vil jeg blant 

annet finne ut av hvordan bedriftsfotballen kan virke integrerende i en desintegrerende 

organisasjon. Informantene jeg pratet med kommer fra tre jernbaneforetak hvorav to er fra 

samme bedrift. 

 

3.2 Datainnsamling og design  

 

Kvalitativ metode innebærer en systematisk innsamling, organisering og fortolkning av 

tekstuelle materialer som er utledet fra samtaler eller intervjuer (Malterud 2001). Denne 

metoden er egnet når man er interessert i å vite mer om et sosialt fenomen fra informantenes 

ståsted. Man kan si at man er en arkeolog når man graver fram og oppdager verdifulle 

meninger og erfaringer fra informantene om en nokså ukjent sosial verden som kan ha 

betydning for livene deres i arbeidslivet, og deretter analysere funnene (Kvale og Brinkmann 

2015). Ifølge fenomenologien er det en livsverden som er verdt å undersøke nærmere; noe 

som er verdt å få større kunnskap om. Denne metoden er å foretrekke dersom man vil gå 

dypere til verks i meningsinnhold og hva denne sosiale verdenen betyr for de enkelte, framfor 

kvantitative studier som legger seg mer på overflaten, men som dekker et langt større utvalg 

(Silverman 2001: 18). 

 

3.2.1 Forskningsdesign 
 

For å fange nettopp disse erfaringene og meningene, har jeg benyttet meg av en abduktiv 

forskningsstrategi. Det vil si at jeg tar utgangspunkt i livsverdenen til de sosiale aktørene som 

undersøkes (Blaikie et al. 2018: 22); hvordan de gir sin verden mening og hvordan de 

konstruerer og oppfatter den. Dette kan gjøres gjennom å observere aktivitetene eller snakke 

med dem om nettopp disse. En forsker må dermed aktivt dykke ned i deres livsverden for å 
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finne motivene for at de gjør som de gjør. Formålet med en slik strategi er å skape forståelse 

framfor forklaring av et sosialt fenomen ved å jakte etter mening framfor årsak (Blaikie 

2018). Samtidig er dette også en undersøkelse som er teoridrevet. I intervjuguiden har 

teoriene om arbeiderkollektivet og sosiale nettverk vært viktig for å formulere 

intervjuspørsmålene. Spørsmålene er teoriinspirert i den grad at de fungerer nesten som 

antakelser. Det er grunn til å tro at bedriftsidrettslag bidrar til samhold og sosiale relasjoner 

mellom de ansatte, internt i bedriften eller på tvers av bedriftene, siden dette er noe av 

poenget med bedriftsidretten ifølge bedriftsidrettsforbundet. Med dette kan abduktiv 

forskningsstrategi både være induktiv og deduktiv. Den er induktiv fordi oppgaven er 

eksplorerende og empiridrevet; jeg leter etter meningene og erfaringene ved en slik deltakelse 

og hvilken betydning en slik deltakelse i en sosial verden har for en annen. Den er deduktiv 

fordi jeg bruker eksisterende teori til å utvikle nytt kunnskap. Man utvikler antakelser som 

kan være mulige svar på spørsmål som dukker opp underveis i forskningsprosessen (Blaikie et 

al. 2018: 12).  

 

3.2.2 Feltarbeidet som forprosjekt 

 
Forprosjektet bestod av deltakende observasjon og ustrukturerte intervjuer på et 

jernbanemesterskap i Fetsund i august 2019, selv om disse to datagenereringsmetodene gjerne 

er sammenfallende (Delamont 2011). Dette var jernbanemesterskap i fotball i Fetsund som 

foregikk i slutten av august 2019. Her deltok det blant annet jernbanelag fra Oslo, Narvik og 

Voss. Noen lag var bedriftsspesifikt, det vil si at lagnavnet var det det samme det spillerne 

jobber på. For eksempel Mantena hadde eget lag. Og så var det lag som besto av spillere fra 

ulike jernbanebedrifter. Besøket på arrangementet var kortvarig. Jeg var der et par timers tid.  

Formålet med forprosjektet var å få større innsikt av bedriftsidretten i jernbanesektoren, og 

skulle fungere som et forberedende arbeid til hovedintervjuene jeg senere skulle gjennomføre 

med medarbeiderne fra jernbanesektoren. Samtidig ga besøket meg en anledning til å 

rekruttere informanter til hovedintervjuene. Ustrukturerte intervjuer fungerer mer eller mindre 

som vanlige og åpne samtaler enn et vanlig intervju (Leech 2002: 665). Jeg opplevde dette 

som en velegnet metode da jeg satt på lite kunnskap om feltet og ønsket mer informasjon om 

det (Leech 2002; Firmin 2008). Jeg lagde et referat7 rett etter jeg var ferdig med forprosjektet 

hvor jeg skrev ned mine inntrykk og hva som ble sagt i samtalene. 

 
7 Se vedlegg 1 for referat. 
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Hva gjelder forarbeidet til hovedintervjuene med informantene i bankens bedriftsfotballag, 

følte jeg det ikke var nødvendig å gjøre noe tilsvarende observasjoner. Jeg baserte meg heller 

på tidligere forskning av Joubert og de Beer (2010; 2011) for å lære mer om forholdet mellom 

finansinstitusjoner og bedriftsidrettslag. Disse brukte jeg som bakteppe for å forstå denne 

aktuelle casen. For eksempel hadde de presentert intervjuspørsmål i forskningsartiklene sine 

som jeg brukte til inspirasjon da jeg utformet intervjuguiden til denne bestemte casen. 

Funnene som Joubert og de Beer (2010; 2011) og jeg kom fram til var ganske like. Det har 

dermed vært større behov for mer omfattende datainnsamling fra jernbanesektoren, og å få 

oversikt hvilke lag/jernbaneforetak som kunne vært interessant å hente data fra. 

Jeg tok kontakt med arrangøren av jernbanemesterskapet på epost kort tid før arrangementet 

fant sted med en forespørsel om at det var greit at jeg kom. Svaret jeg fikk var at det gikk fint. 

Da jeg ankom arrangementet kom jeg i kontakt med arrangøren som sa jeg kunne bare gå 

rundt og snakke med folk. Jeg kom i kontakt med et jernbanelag, og introduserte meg for 

deltakerne og forklarte hvilket formål jeg hadde. Jeg sa at jeg var en masterstudent og ønsket 

å skrive en oppgave om medarbeideres deltakelse i bedriftsidretten. Flere ga uttrykk for at det 

var spennende at jeg ville skrive om det. Flere var pratesalig, særlig en som pratet mye om 

betydningen av bedriftsidretten. Gjennom disse samtalene, som skjedde både enkeltvis og 

gruppevis, så fikk jeg innsyn i bedriftsidrettskulturen, deres opplevelser av å være med på 

dette og hvordan fragmenteringen av jernbanesektoren har preget deres deltakelse og 

arbeidshverdag. Å være med på bedriftsidrettslag mener de bidrar til sosialt samvær, 

bedre kommunikasjon på tvers av bedrifter innen jernbanesektoren, tilhørighet og et vi-

fellesskap. Dette kan også være en måte å bekjempe ensomhet på arbeidsplassen som 

noen var inne på. At spillerne på laget - som het Jernbanens Idrettslag – jobbet i ulike 

bedrifter var ikke klar over før jeg besøkte arrangementet. Dette fremkom fra de jeg snakket 

med.   Det var etter disse samtalene at jeg fikk inntrykk av at bedriftsfotballen kunne virke 

integrerende for medarbeidere i en desintegrert formell organisasjon som jernbanen er, sagt 

med andre ord en sektor som er splittet opp i ulike foretak med hver sine arbeidsoppgaver. 

Det var da jeg kom i tankene på Lysgaards teori om arbeiderkollektivet; at jernbanens 

bedriftsfotballag kunne fungere som en integrerende enhet for medarbeidere som jobber på 

tvers av foretakene grunnet jernbanereformen. Dessuten var dette interessante funn som jeg 

mente var viktig å gå mer i dybden i hovedintervjuene. 
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Rollen min her var deltakende observatør. Min rolle var helt og holdent å være tilskuer da jeg 

sto og så på kampene, samtidig som jeg pratet med en del av deltakerne som ikke spilte på 

akkurat det tidspunktet. Jeg ville unngå en for passiv observatørrolle under hele 

arrangementet, da det kan oppleves som unaturlig og jeg kunne gå glipp av viktige og 

interessante data som kunne brukes til de semistrukturerte intervjuene. For å redusere denne 

passive observatørrollen inntok jeg altså rollen som interaktiv observatør (Tjora 2918: 59). 

Med en slik tilnærming var jeg først og fremst en observatør, men ved å innlemme ulike 

interaksjonsformer får man en mer interaktiv relasjon til de observerte. Ved å være tilstede 

som tilskuer observerte jeg også hvordan mesterskapet ble arrangert, og jeg fikk se lagene i 

aksjon under kampene. Her kunne jeg for eksempel se hvordan relasjonen og tonen mellom 

deltakerne var. Jeg opplevde også arrangementet som en familiedag hvor barn og partnere til 

noen av spillerne var tilstede.  

Metoden var nyttig fordi jeg opplevde at folk snakket fritt og ordrikt om sin deltakelse i 

bedriftsfotballen. Det ga meg en innsikt i denne sosiale verdenen som jeg ikke hadde forestilt 

meg på forhånd. Slike utfall blir ofte beskrevet som en av styrkene ved åpne ustrukturerte 

tilnærminger. Fermin (2008) skriver for eksempel at man skaffer seg innsikt som ikke 

nødvendigvis kommer fram i de semistrukturerte intervjuene. Denne interaktive 

observasjonen ble derfor et viktig forberedende verktøy i utarbeidelsen av intervjuguiden til 

de semistrukturerte intervjuene (Firmin 2008). Svakhetene med et ustrukturert intervju er 

mangelen på reliabilitet (Kvale & Brinkman 2015: 276). Det skyldes at hvert enkelt intervju 

er unike på hver sin måte, noe som betyr at ordlyden i spørsmålene endres fra samtale til 

samtale. Etterprøvbarheten er dermed vanskelig å måle på grunn av de ulike respondentene 

man snakker med, og mangelen på forberedte spørsmål i form av intervjuguide. For å oppnå 

god reliabilitet utviklet jeg derfor en intervjuguide som inneholdt både forsknings- og 

intervjuspørsmål på forhånd som kan gjøre forskningsresultatet mer konsistent og troverdig.  

For å oppsummere var mitt besøk på arrangementet kortvarig, men innholdsrik. Jeg hadde lite 

kunnskap om bedriftsidrettslag i jernbanesektoren; hvordan lagene var organisert og hvilke 

relasjoner disse deltakerne hadde til hverandre. At informantene på laget jobbet i ulike 

jernbaneforetak var jeg ikke var klar over før jeg overvar arrangementet. Dette var en 

oppdagelse jeg mente det var verdt å undersøke nærmere. Min opplevelse fra dette besøket 

var at bedriftsidrettslaget fungerer som et sosialt lim som gjør at arbeiderne føler tilhørighet 

og at de er en del av et fellesskap, til tross for fragmenteringen av jernbanen. Forprosjektet ble 

avgjørende for hvordan jeg formulerte intervjuguiden til intervjuene jeg hadde med 
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informantene fra norsk jernbane. Da det gjaldt intervjuene med informantene fra 

finanssektoren ble intervjuguiden noe annerledes, som var mer basert på tidligere forskning.  

Dette hjalp meg med å ha noen teoretiske rammer i utarbeidelsen av intervjuguiden. Fra disse 

uformelle samtalene og tidligere forskning fant jeg det faglig relevant å trekke inn teoriene 

om arbeiderkollektivet der bedriftsidretten kan forstås som beskyttelsesmekanisme, eller 

fristed mot fragmenteringen av jernbanen, og sosiale nettverk. Med disse ustrukturerte 

intervjuene og observasjonen kunne jeg dermed utvikle en slags antagelse: bedriftsidrettslaget 

virker integrerende i en desintegrert formell organisasjon som norsk jernbane er i dag. De 

semistrukturerte intervjuene skulle forhåpentligvis bidra til å styrke denne antagelsen. 

Formålet var å oppleve et slikt bedriftsmesterskap på nært hold og finne informanter. Fordi 

arbeidet med å få tilgang til den andre bedriften tok lenger tid enn ventet, var det hverken tid 

eller mulighet til å gjennomføre tilsvarende deltakende observasjon der. Dessuten er det gjort 

flere andre studier på bedriftsidrettslagets rolle innenfor finansinstitusjoner, som redegjort 

innledningsvis. Disse studiene ble heller benyttet for å lære mer om forholdet mellom 

finansinstitusjoner og bedriftsidrettslag. Det har dermed vært større behov for mer omfattende 

datainnsamling fra jernbanesektoren. 

3.2.3 Utvalg 
 

Jeg satte opp utvalgskriterier for å finne informanter til prosjektet. Målet var å innhente 

informanter som passet til de forhåndsdefinerte kriteriene jeg hadde formulert i forkant 

(Schreier 2018). Hovedkriteriene for utvalget mitt var enkle og konkrete: For det første at de 

var ansatt i den bestemte organisasjonen som jeg forsket på, og for det andre at de deltok 

aktivt i bedriftsidrettsfotballen. Med aktivt deltakelse mener jeg ukentlig eller så ofte det lar 

seg gjøre for informantene. Kjønn var ikke noe som opptok meg i særlig grad, det viktigste 

var høre om medarbeidernes erfaringer med bedriftsidretten, uavhengig av kjønn. At det ble 

litt variasjon i kjønn, ser jeg på i ettertid som bare positivt. Siden jeg undersøker 

medarbeidernes erfaringer i bedriftsfotballen og deres opplevelse av sosiale relasjoner på 

jobb, er det et naturlig kriterium at de spiller i en lagsport som fotball. Dette stiller krav til 

samarbeid og kommunikasjon som også er nyttige egenskaper i arbeidslivet. Dessuten er det 

en aktivitet som er mer sosial enn de individualistiske aktivitetene som løping og sykling, selv 

om dette fint kan gjøres sammen med andre personer. Utvalget fra jernbanen består av tre 

menn og en kvinne hvorav én sitter i bedriftsidrettsstyret, mens fra utvalget banken består av 

tre kvinner og tre menn fra, hvorav én er leder i bedriftsidrettslaget.  
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Da jeg besøkte jernbanemesterskapet var planen å rekruttere fem informanter. Jeg spurte folk 

etter litt småprat om arrangementet og bedriftsfotballen om de var interessert i å være med på 

et intervju. Jeg opplyste muntlig hva dette prosjektet handlet om, og at dette er frivillig å være 

med på. Noen takket nei, mens andre sa at de kunne stille opp. Jeg hadde på forhånd lagd et 

lite skjema hvor de kunne skrive ned sitt navn og epostadresse dersom de var interessert slik 

at jeg senere kunne ta kontakt med dem på epost, og avtale om tid og sted for intervju. Jeg 

sendte også informert samtykkeskjema på samme mail. Jeg fikk dårlig med respons, til tross 

for flere purremail. To personer svarte til slutt; én hadde ikke mulighet til å stille opp, mens en 

annen sa at han kunne stille opp. Det var herfra jeg benyttet meg av snøballmetoden for å 

finne relevante informanter fra jernbanen. Denne metoden innebærer å finne nye informanter 

basert på forslag og/eller anbefalinger fra allerede påmeldte deltakere som passer til de samme 

kriteriene (Gobo 2007; Tjora 2018). For å finne informanter fra banken sendte jeg en mail til 

lederen av bankens bedriftsidrettslag hvor jeg spurte vedkommende om han kunne hjelpe meg 

med å finne fem medarbeidere fra bedriftsidrettsfotballen som er villig til å være med på et 

intervju som oppfylte de ulike kriteriene. Epostadressen fant jeg hos Norges 

Bedriftsidrettsforbundets nettsider som videre har hentet disse fra idrettens register.   

 

3.2.4 Intervjuguide 

 
I et semistrukturert intervju er intervjuguiden8 et hjelpemiddel med bestemte temaer, og som  

inneholder ideer eller forslag til spørsmål (Kvale og Brinkmann 2015: 46). Hvilken kunnskap 

man besitter er minst like viktig som den kunnskapen man higer etter, fordi begge er 

avgjørende for hvordan man formulerer gode og relevante spørsmål. Hva man ønsker å vite 

bestemmer hvilke spørsmål man ønsker å stille informantene, mens hva man vet er 

avgjørende for hvordan man skal spørre dem (Leech 2003: 665). Jeg sentrerte spørsmålene 

mine etter tematiske forskningsspørsmål som jeg antar kan være relevante for det jeg lurer på. 

Disse forskningsspørsmålene falt under temaene arbeiderkollektivet, sosiale nettverk/sosial 

kapitalteori og motivasjon/rekruttering. Disse forskningsspørsmålene var for akademiske i 

 
8 Jeg utformet fire ulike intervjuguider som var tilpasset til de ulike casene, og hvilken rolle informantene hadde 
i bedriftsidretten. Tematikken er den samme, men spørsmålsformuleringene er noe annerledes. For finans- og 
jernbanespillere ble det utformet to intervjuguider hver, mens ytterligere to intervjuguider ble lagd for 
henholdsvis styremedlemmene i de to bedriftsidrettslagene. Fordi det er små forskjeller mellom dem, finner 
jeg det lite hensiktsmessig å legge ved alle fire intervjuguider. Det legges ved to intervjuguider fra bank og 
jernbane i vedlegg 2 og 3. 
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ordlyden. Jeg oversatte derfor de til dagligtale for å kunne få innholdsrike og meningsfulle 

svar. 

 

3.2.5 Gjennomføringen av intervjuene 
 

Jeg innledet intervjuene med å brife informantene om prosjektet. Jeg fortalte at jeg var en 

student fra Universitetet i Oslo som skriver masteroppgave i sosiologi. Jeg fortalte også kort 

om hva som var hensikten med prosjektet og hva den grovt handler om. Deretter forklarte jeg 

hva lydopptakeren skulle brukes til, og at dette skulle slettes så fort jeg fikk skrevet ned 

intervjuet. Jeg spurte dem om det var greit om jeg kunne bruke lydopptaker selv om dette 

også ble nevnt i informasjonsskrivet og samtykkeerklæringen som jeg hadde sendt til dem på 

forhånd. For dem gikk det helt fint. Jeg spurte dem også om de hadde noen spørsmål før 

intervjuet. Jeg startet intervjuene med noen enkle og generelle introduksjonsspørsmål om for 

eksempel hva de jobber med, hvor lenge de har vært ansatt og hvor lenge de har vært med på 

bedriftsfotballen og hvordan de kom inn i idrettslaget. Dette var å få litt innblikk i hva folk 

driver med, som kan være nyttig å ha i bakhodet når man skal lære mer om bedriftsfotballens 

betydning for sosiale relasjoner. I intervjuene kom det fram at de for eksempel jobber i ulike 

avdelinger og/eller bedrifter. I hoveddelen gikk spørsmålene mer på hvordan bedriftsfotballen 

kan være nyttig i det daglige arbeidet deres.  

 

3.3 Analyseprosessen 

 

Etter å ha endt opp med 182 sider med transkripsjon fra ti intervjuer pluss 1 side med referat 

fra forprosjektet, innledet jeg analysearbeidet med det Gioia et al. (2013) omtaler som 

førsteordensanalyse. Her jobbet jeg med å kode dataene så empirinære som mulig, som om 

det var en induktiv analyse (Gioia et al. 2013; Tjora 2018). Med det gjorde jeg meg kjent med 

datamaterialet til minste detalj fordi kodingen fanger opp det informantene har sagt9. 

Førsteordensanalysen utledet dermed i utallige koder som gjorde det foreløpige bearbeidede 

datamaterialet veldig uoversiktlig.  

For å rydde opp i dette bearbeidet jeg kodene enda mer slik at jeg beholdt kodene som var 

relevante for problemstillingen om bedriftsidrettens betydning for medarbeidernes sosiale 

 
9 Tjora (2010) skiller mellom sorteringsbaserte og tekstnære koder. Det førstnevnte innebærer å fange opp det 
informantene snakker om, mens det sistnevnte skal fange opp det informantene faktisk sier.  
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relasjoner på jobb. Dette trinnet omtaler Gioia et al. (2013) som andreordensanalyse. Her 

jobbet jeg med å plassere de empirinære kodene til mer abstrakte og teoretiske kategorier. Her 

går jeg altså fra den induktive sfæren til den abduktive hvor jeg trekker inn teoretiske 

perspektiver som kodene kan plasseres innunder (Tjora 2018: 39). Jeg måtte hele tiden i 

analyseprosessen balansere mellom empiri og teori, noe jeg opplevde som en utfordring. For 

eksempel la jeg for mye vekt på empirien i analyseringen slik at jeg i stor grad neglisjerte 

teorien i det første analyseutkastet. Dette var egentlig i strid med min forskningsstrategi og 

formålet jeg hadde med analysen, som var å aktivt bruke teorien fra og med 

andreordensanalysen. Analysen ble med andre ord mer induktiv enn abduktiv. Jeg startet 

analyseprosessen på nytt, og var mye mer bevisst på teorien da jeg skulle kategorisere og 

tematisere funnene om igjen. Det gjorde at analysen ble mer strukturert da jeg hadde noen 

«knagger» å henge empirien på. I figur 2 overfor illustrerer jeg et utdrag fra analyseprosessen 

om hvordan jeg har gått fram med kodingen og hvordan medarbeideres sosiale relasjoner på 

jobb kan både nettverks- og kollektivrelasjoner. Dette er for å vise et eksempel på hvordan jeg 

har gått frem. Inspirert av Gioias et al. (2013) analysemetode viser jeg hvordan kodene til slutt 

kan plasseres under ulike teoretiske aggregerte temaer. 

 

 

Figur 2 En illustrasjon av kodingen inspirert av Gioia et al. (2013). 
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3.4 Reliabilitet og validitet 
 

Validitet handler om den metoden man bruker i forskningen undersøker det den har til formål 

å undersøke (Kvale og Brinkmann 2015). Jeg brukte tidligere forskning som kilder som 

forberedende arbeid til intervjuene jeg skulle gjøre med bankens informanter. Disse studiene 

var deskriptive, altså uten teoretiske forklaringer på funnene deres. Mine personlige erfaringer 

og egne tolkinger av dataene kan svekke validiteten. Samtidig kom jeg til lignende resultater 

som Joubert og de Beer (2010; 2011) i bankcasen som styrke oppgavens validitet. 

For jernbanecasen måtte jeg gjøre en annen tilnærming for å styrke validiteten. Ifølge Kvale 

og Brinkman (2009) er kombinasjonen av observasjon og intervju med på å forsterke 

validiteten. Mine erfaringer fra jernbanemesterskapet ble understøttet av intervjuene. Jeg 

brukte disse erfaringene til å spørre informantene om blant annet jernbanemesterskapet og 

hvordan det er å spille sammen med andre kolleger fra ulike jernbaneforetak. Slike erfaringer 

ble svært nyttig til intervjuene. Jeg kunne få bekreftelse på det jeg hadde sett, og samtidig 

rette opp mistolkninger jeg gjorde. 

 

Reliabilitet handler om forskningens troverdighet, og kan si noe om i hvilke grad 

forskningsresultatene kan reproduseres ved senere anledninger av andre forskere (Kvale og 

Brinkmann 2015). Intervjuguiden er en fin måte å vise oppgavens reliabilitet på. Om 

forskeren stiller lignende spørsmål ved en senere undersøkelse, kan vedkommende komme 

fram til lignende resultater. Når det er sagt så spiller mine personlige egenskaper, erfaringer 

og min bakgrunn en avgjørende rolle for reliabilitetsgraden i oppgaven. Svarene fra 

informantene kan være noe annerledes dersom det hadde vært en annen som hadde gjort en 

lignende oppgave.  

 

3.5 Etiske betraktninger 
 

Jeg innhentet informert samtykke fra informantene før jeg satte i gang intervjuene. Dette var 

et informasjonsskriv hvor jeg skrev om hva prosjektet handlet om. Dette informasjonsskrivet 

sendte jeg til informantene i forkant på epost. I forprosjektet, da jeg besøkte 

jernbanemesterskapet, benyttet jeg muligheten til å rekruttere informanter som kunne tenke 

seg å være med på et intervju. Jeg ga dem muntlig informasjon om at jeg var student fra 

Universitetet i Oslo som skal skrive en masteroppgave om ansattes deltakelse i 
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bedriftsidretten. Jeg uttrykte meg klart og tydelig overfor dem at deltakelse i prosjektet var 

frivillig, og at de når som helst kunne trekke seg. Noen få takket nei til å delta, og mente dette 

var en slags frivillig tvang. Jeg respekterte dette og sa at det går helt fint. De fem som sa ja til 

prosjektet, ga meg navn og epostadresse slik at jeg litt senere kunne sende dem en skriftlig 

informasjon om prosjektet, og for at vi kunne avtale om tid og sted. Jeg sørget for å bevare 

dokumentet med navn og epostadresse på et trygt sted. En informant trakk seg underveis, 

mens de øvrige informantene ikke besvarte epostene mine. Bare én informant fra 

jernbanemesterskapet som jeg pratet med der svarte på mine henvendelser. Fra der begynte 

jeg søk etter nye informanter.  

Når man skal gjennomføre intervjuer er det nødvendig å ta hensyn til omgivelsene som 

intervjuet skal foregå i. Det skal være omgivelser som informanten kan føle seg komfortabel i, 

samtidig som at omgivelsene ikke skal påvirke intervjuene (Tjora 2018). For mest mulig 

komfortabel setting har jeg latt informantene få bestemme sted for intervjuene. Disse ble i stor 

grad gjennomført på deres egen arbeidsplass, med unntak av to som foregikk på kafeer i Oslo. 

Før intervjuene startet, informerte jeg informantene kort om formålet med prosjektet. Jeg 

opplyste også om hvem som vil ha tilgang til datamaterialene, og at de kunne stille meg 

spørsmål om det var noe de lurte på eller var uklart. Flere av informantene og ledere i 

bedriftsidretten i de bestemte bedriftsidrettslagene ga uttrykk for at det var morsomt og 

spennende at jeg ville skrive om dette. Med dette følte jeg at jeg hadde tilliten deres og at de 

gjerne ville deles erfaringer ved en slik deltakelse og dens betydning for arbeidsplassen. De 

lurte også på hvorfor jeg ville skrive om bedriftsidretten av ren nysgjerrighet. Flere 

informanter ønsket en kopi av denne oppgaven. 

Intervjuene og bevaring av datamaterialene ble gjennomført i tråd med NSDs retningslinjer.  

Intervjuene ble gjennomført med hjelp av Nettskjema-diktafon, en app utviklet av 

Universitetet i Oslo for å ta opp og lagre intervjuer trygt på nettskjemaet. Jeg benyttet også en 

vanlig diktafon som back-up til Nettskjema-appen. Dette gjorde jeg i tilfelle nettskjema-appen 

ikke skulle fungere. Dessuten viste det seg at lydkvaliteten i den vanlige diktafonen var langt 

bedre. Jeg ville mistet en del data hvis jeg kun hadde brukt nettskjema-diktafonen på grunn av 

dårlig lydkvalitet. Jeg sørget for å slette opptakene så fort jeg hadde transkribert intervjuene. 

Transkriberingen skjedde raskt etter at jeg hadde gjennomført intervjuene. Diktafonen ble 

også lagret på trygt sted. Jeg har valgt å gi informantene et pseudonym for å bevare deres 

anonymitet. Jeg fikk et spørsmål fra en informant fra banken om jeg kom til å anonymisere 

bedriften i oppgaven. Jeg sa at jeg kom til å omtale bedriften som banken eller 
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finansinstitusjon. Informanten ytret et ønske om at jeg gjorde det, og syntes det var bra. 

Informantene fra jernbanelaget kom ikke med en slik forespørsel.  
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4 Analysekapittel 1- Bedriftsfotball som nettverksbyggende 

arena 

 
Funnene i det første analysekapittelet vil bli analysert gjennom to teoretiske perspektiver. 

Arbeiderkollektivet forstått som sosiale relasjoner som et mål i seg selv, og sosial 

kapital/nettverksteori som fokuserer på sosiale relasjoner som instrumenter for andre forhold 

som for eksempel samarbeidsrelasjoner. Følgende temaer og funksjoner fremstår som sentrale 

i analysen av bankens bedriftsidrettslag: Bedriftsidretten som nettverksbyggende arena, 

tilgang til ressurser i lys av svake bånd, og hvordan bedriftsidretten kan etablere sterke bånd 

mellom medarbeidere. Dette analysekapittelet vil besvare følgende underproblemstilling: 

Hvilken betydning har bedriftsidrettslaget for sosiale relasjoner mellom medarbeidere i en 

integrert formell organisasjon som en finansinstitusjon?  

 

4.1 Fotball som integreringsarena til organisasjonen – Samhold og likhet 

gjennom bedriftsfotball 
 

Siden underproblemstillingen handler om hvilken betydning bedriftsidrettslaget har for sosiale 

relasjoner mellom medarbeidere på tvers av avdelinger, skal jeg først se på hvordan 

bedriftsfotballen som sosial arena kan være grunnlag for relasjons- og nettverksbygging, og 

hvordan slike relasjonsbygging kan skape samhold og tilhørighetsfølelse til arbeidsplassen. 

Gjennom Lysgaards spontanorganiserende prosesser nærhet og likhet pluss Felds fokusteori 

skal jeg se hvordan bedriftsidretten legger føringer for nye relasjonsdannelser. 

Hva er det som gjør bedriftsidretten til en arena for nettverksdannelse? For å svare på dette vil 

jeg starte med et sitatet fra Silje etter spørsmål om hva som er bra med lagidrett som fotball. 

Det er jo det samholdet man får da. Det å dra på treningssenteret alene gir kanskje 

ikke like mye ... altså det gir noe form for energi, men på en annen måte da. Du 

får vært sosial samtidig som du trener, og så har du et mål og mening med den 

treninga på en måte. Så er det å møte personer du ellers aldri hadde møtt. Kanskje 

fordi man jobber i en stor bedrift og jobber med veldig mye forskjellig, […] men 

på fotballbanen så er det på en måte ... man har en felles rammeverk, og det felles 

rammeverket er fotballen. Og det gjør det litt lettere å få kontakt da, rett og slett. 

Og så er det hyggelig når man da ses i kantina, eller ses rundt om ... og ... så 

stopper man opp og prater med den personen. Og det ville man ikke gjort ellers 

fordi man ikke jobber med det samme. (Silje) 

At man ikke har møtt andre folk før mener Silje kan ha sammenheng med at bedriften er stor 

og mange jobber med forskjellig ting. I slike store bedrifter kan det indikere at det er store 
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avstander mellom folk i organisasjonen. Vi kan forstå avstander som den grunnleggende 

hindringen for interaksjon og relasjonsdannelse, fordi ifølge Lysgaard (2001) så er 

betingelsen for å kunne samhandle og etablere nye eller vedlikeholde relasjoner at man 

nettopp er nær hverandre. I bedriftsidretten er dette mulig fordi man kan møte på personer 

som man ellers aldri hadde møtt. Lysgaard mener at hvis bedrifter er av en viss størrelse, som 

for eksempel en finansinstitusjon, så vil avstanden være interaksjonsbegrensende for ansatte 

som jobber i ulike avdelinger.  

Som både Silje og Lysgaard (2001) er inne på, så kan dette ha en sammenheng med 

arbeidernes plassering i organisasjonsstrukturen. Å kunne ha bedriftsidrett som et 

velferdstilbud for de ansatte, er ifølge Knut – som er lederen for bedriftsidrettslaget - et 

bevisst valg fra bedriften. For ved siden av å ha en helsemessig funksjon10, så har 

bedriftsidretten ifølge Knut også en sosial funksjon. Han sier at bedriftsidretten er «en arena 

hvor du kan treffe mennesker helt utenfor din egen enhet i banken.» Ikke er det bare for 

sosiale grunner at de skal trives og oppleve samhold, men også av mer instrumentelle grunner 

som kan komme flere parter til gode, men dette vil jeg komme tilbake til ved en senere 

anledning i det første analysekapittelet. Lasse sier omtrent det samme, da det er en møteplass 

«der du kan knytte kontakter og … utvide kontaktnettet ditt.»  

Fotballen som felles rammeverk kan bety flere ting. Én måte å tolke dette på er å se det i lys 

av Felds fokusteori (1981). Én av Felds antakelser er at når to eller flere aktører engasjerer seg 

i en felles fokusaktivitet, så vil dette kunne øke sannsynligheten for å danne nye relasjoner.  

Bedriftsfotballen er et velferdstilbud og en fokusaktivitet hvor ulike kolleger på tvers av 

kolleger møtes under felles ramme. Rammene kan ifølge Feld være både fysiske så vel som 

ikke-fysiske som knytter medarbeiderne til hverandre. Ifølge informantene foregår treningene 

og kampene på fritiden på en fotballbane, med mindre de skal spille finans-NM eller finans-

EM som gjør at de må ta ut velferdspermisjon. På banen møtes kjente og ukjente kolleger til 

en felles aktivitet med felles mål og mening som legger føringer på hva de skal gjøre. Fotball 

er et samhandlingsfremmende lagspill som krever både kommunikasjons- og 

samarbeidsegenskaper for å kunne gjennomføre aktiviteten som de ønsker. Det kan bety at det 

ifølge Feld (1981) kan øke sannsynligheten for at de utvider deres sosiale nettverk, slik Lasse 

var inne på. Marit kan også i likhet med Silje fortelle at hennes deltakelse i bedriftsfotballen 

har hjulpet henne med å møte nye mennesker: «Du lærer å kjenne folk som du ikke ville 

 
10 Ifølge Knut har idretten en åpenbar helsefunksjon. Ifølge ham har de en idé om at hvis de ansatte er fysisk 
aktive, så er det ikke noe ulempe for arbeidsgiver.  
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kjenne hvis du ikke var med; i forskjellige deler av banken og alle nivåer i banken, altså, det 

er nettverksbyggende.» 

Som nevnt kan fotballen forstås som fokusaktivitet som legger sterke føringer på aktiviteten. 

Det er en sosial kontekst hvor jobben blir lagt til side og man skal kople seg ut fra hverdagens 

kjas og mas: Tina deler sin opplevelse av å spille fotball: «du er liksom ‘in the game’, da 

glemmer du liksom alt annet som er rundt deg. Og det er litt det som er litt deilig med fotball 

kan jeg si da. Når du liksom går inn i fotballverdenen så glemmer du alt av stress til jobb til 

alt liksom.» Dette kan også ses i sammenheng med det Lasse beskrev bedriftsfotballens 

sosiale kontekst: «det er ikke noe sånn her’e utviklingsarena, det er en lekearena.»  

Det blir lagt vekt på å være fysisk aktiv og å ha det gøy.  

Lek kjennetegnes ifølge Huizinga av at det er adskilt fra livet utenfor, både når det gjelder 

sted og tid, som for eksempel jobben (Huizinga 2010). For Tina er fotballen en måte å kople 

av på. Det får henne til å glemme alt annet som er rundt henne, og får henne på andre tanker 

enn for eksempel på jobbmøtet som venter dagen etter. Huizinga beskrev også leken som «det 

ikke-alvorlige alvoret» (2010; Loland 2014). Et eksempel på dette er at man er «in the game». 

Rammene rundt leken kan se ut til at man blir engasjert i spillet og glemmer alt annet, 

samtidig som at leken kjennetegnes av frivillig deltakelse, som bedriftsidretten også er. Dette 

kan være at tegn på at bedriftsfotballen som lekearena er uforpliktende, og at strukturen i 

aktiviteten er hinsides det formelle hierarkiet på arbeidsplassen.  

En annen måte å tolke det felles rammeverket på, er at vi kan se på det som en form for 

identifiseringsbånd som dannes mellom kollegene. Identifisering er ifølge Lysgaard basert på 

likhet, og slike bånd kan etableres eller opprettholdes selv om det er fysisk-geografiske 

avstander mellom ansatte på jobben (2001). Alle informantene på fotballgruppa har alle 

fotballbakgrunn fra ulike nivåer, og Lasse selv har inntrykk av at de aller fleste deltakerne har 

lignende bakgrunn fra et eller annet nivå. Ifølge ham er det sjeldent at folk begynner i en alder 

av trettifem. At man har samme bakgrunn eller felles interesse i å holde seg i aktivitet 

gjennom fotballen kan være behjelpelig i nettverksbyggingen (Schiefloe 2015).  

Det at bedriftsfotballen skiller seg fra arbeidsplassen i både tid og rom, og at det er likheter 

mellom dem, kan indikere på at hierarkiet mellom dem viskes ut. Dette erfarer Lasse når han 

selv er på banen: «du blir mye mer tettere knyttet sammen og blir bedre kjent liksom. Så det 

hierarkiet viskes jo litt også, man er på treningsarenaen og det gjør jo kanskje at det blir litt 

kortere avstander på jobb.» For på fotballaget finnes det ifølge Lasse ledere fra høyt nivå til 
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de som bærer posten, «alle spiller på samme lag». Jeg tolker bedriftsfotballen her som et 

sosialt spill på lik linje med det Simmel (1949) forsto sosiabilitet; et spill som knytter 

interaksjonsdeltakerne sammen fordi hierarkiet viskes ut. Vi kan se her at det foreligger 

interaksjons- og identifiseringsprosesser på fotballbanen, hvor summen av de to skaper sosiale 

bånd (Lysgaard 2001). 

Selv om det hender at noen medarbeidere prater om jobb, så skjer dette i liten grad. Martin 

forteller litt om hvordan samtalene stort sett er: «Det er jo litt sånn løst og fast om hvordan det 

har gått med kamper og sånn generelt hvordan ting er og … selvfølgelig mange av dem er jo 

interessert i fotball, så fotball blir jo et naturlig samtaleemne. Mange holder med fotballag 

også.» Samværet i slike situasjoner minner om Simmels (1949) teori om sosiabilitet, da 

formen i samtalene er generelle, og de mer seriøse temaene er mer eller mindre fraværende. 

Samtalene oppstår naturlig når fotballinteresserte folk samles for å spille fotball (Simmel 

1949; Skjælaaen 2017: 423). Dette kan ses parallelt med Skjælaens studie hvor interaksjonen 

mellom folk i puben var sentrert rundt temaet alkohol (Skjælaaen 2017). Vi kan altså tolke 

dette at innholdet i interaksjonen mellom samtaledeltakerne er lokalt tilpasset (Skjælaaen 

2017). Sosiabilitet kan også minne om Huizingas (2010) forståelse av lek, da samspillet 

mellom folk hos begge er adskilt fra omverdenen. Slike samtaler mener Simmel bærer preg av 

en lekenhet som oppstår naturlig. Også Tina sier det blir lite prat om jobb, mye på grunn av at 

mange møter opp, spiller fotball og drar hjem igjen. Ifølge Tina møter noen tjue minutter før 

for å få tid til å småprate litt med hverandre. 

Som det framkom i sitatet innledningsvis sa Silje at lagidrett skaper samhold. Det kan være et 

tegn på at idrettslaget fungerer som et sammenbindende nettverk hvor medlemmene samles 

rundt fotballen og gir en følelse av tilhørighet og identitet (Putnam 2000). Det kan være 

tilhørighet til selve gruppa og det kan være tilhørighet til selve bedriften. Det å bli kjent med 

flere og utvide sitt kontaktnettverk på tvers av avdelinger ser Lasse på som veldig positivt, 

ikke bare at man lettere og raskere kan finne fram til de riktige personene om man trenger 

hjelp til praktiske oppgaver, men også for å føle tilhørighet og føle seg integrert i en 

organisasjon: Lasse sier det slik: «det er en veldig stor kilde til å bli varm i en organisasjon».  

Marit på sin side forteller at hun har blitt bedre kjent med organisasjonen som helhet som 

følge av at hun gjennom bedriftsfotballen har knyttet kontakter med folk som jobber med helt 

forskjellige ting. At bedriften er stor og folk jobber i forskjellige fagområder, gjør det 

vanligvis vanskelig for Marit å knytte kontakter utover sin egen avdeling. Men etter at hun 

begynte i bedriftsfotballen har hun blitt mer kjent med selve bedriften fordi det er arena hvor 
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hun kan møte på andre medarbeidere enn sine kolleger hun jobber med i det daglige arbeidet. 

Det var da hun skjønte hvor stort bedriften hun jobber hos faktisk er, og hvor forskjellige folk 

er. Også Martin mener velferdstilbudet har bidratt mye til samholdet blant kolleger. Martin 

forteller at det hele tiden kommer nye tilskudd til fotballgruppa, altså nye folk som blir med 

på treninger, kamper og turer. Med slike aktiviteter mener Martin i likhet med Silje at dette 

skaper samhold i gruppa. Som en tilføyelse til det Lasse sa om at idretten er en kilde til å bli 

varm i en organisasjon, forteller Martin at dette skaper samhold i gruppa: «Det som er med 

[banken] er at alle blir tatt godt imot og blir inkludert.»  

Sånn sett kan det felles rammeverket, og den sosiale og kulturelle likheten være grunnlag for 

at det skapes sosiale bånd mellom deltakerne. I tråd med Homans’ poeng (1950) knytter 

fotballinteressen folk sammen gjennom samhandling og sentimenter. Jo oftere de samhandler 

med hverandre, desto å sterkere vil det følelsesmessige båndet de har til hverandre.  

Dette passer til det Lysgaard (2001) skriver at folk blir likestilt etter arbeidstiden. I 

intervjuene som Lysgaard (2001: 202) selv gjorde i sin studie, blir det blant annet sagt at man 

ikke er overordnet og underordnet utenfor arbeidstid, for der er alle like. Når medarbeidere 

dermed møtes på samme arena på fritida, kan det bidra til å forsterke disse relasjonene og 

minske avstanden mellom dem (Burt 1992). Dette er et inntrykk som Lasse har fra 

bedriftsfotballen da han sa at hierarkiet viskes ut fordi alle spiller på samme lag.  

4.2 Tilgang til ressurser – Betydningen av brobyggende nettverk 
 

Fram til nå har vi sett på bedriftsfotballen som en sosial arena hvor man kan utvide sitt sosiale 

nettverk utover sin egen avdeling. Relasjoner som går utover medarbeidernes egne 

avdelingsgrenser kan vi omtale som brobyggende relasjoner (Putnam 2000). Styrken i slike 

relasjoner er ifølge Granovetter (1971) at man får større tilgang til ressurser i form av 

kompetanse som andre kolleger i andre avdelinger besitter. Det handler altså om betydningen 

av brobyggende relasjoner. Ved å investere i nye mellommenneskelige relasjoner på tvers av 

avdelinger og nivåer, kan man bruke nettverket til å oppnå bestemte mål i arbeidshverdagen. 

To eksempler som peker seg ut i analysen er når det kommer til å løse oppgaver i prosjekter 

eller case, og hvis man skal søke seg til nye stillinger i banken. Ifølge Bourdieu (1986) og Lin 

(2001) ligger disse sosiale ressursene tilgjengelig gjennom aktørenes deltakelse i det sosiale 

nettverket som informantene har opparbeidet seg gjennom bedriftsfotballen. Nå skal vi se på 

hvordan dette har gitt dem tilgang til flere kontakter gjennom svake bånds logikk. Først skal 

jeg presentere hvordan slike relasjoner utgjør en viktig del av organisasjonens sosiale kapital 
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som kommer flere aktorer til gode. Slike relasjoner - som vi skal se - er nyttig for nye ansatte 

å knytte kontakter på tvers av avdelinger, for medarbeiderne når det kommer til å løse 

oppgaver, og deres karriereutvikling. 

Lederen for bedriftsidrettslaget, Knut, sa tidligere at bedriftsidretten er en arena hvor man kan 

treffe mennesker utenfor sin egen enhet. I intervjuet pekte han på hvilke fordeler dette har for 

bedriften: «Det er nyttig og verdifullt både for oss som jobber der, men også for arbeidsgivere 

og kunder.» Dette kan tolkes i lys av Leana og van Burens (1999) og Olesens et al. (2008) 

organisatoriske kapital hvor sosiale relasjoner er en verdifull ressurs som kommer bedriften 

og dens medlemmer til gode. At man har relasjoner rundt omkring i banken mener Knut er 

nyttig for medarbeidere når man for eksempel skal løse en oppgave for en kunde. Og dette er 

bedriften helt bevisst på, sier Knut. Å ha noen man kjenner mener Knut underletter arbeidet 

med å finne fram til de rette kontaktene. Det gjør hverdagen enklere for den enkelte, og det er 

ifølge han til fordel for kundene da «[…] man raskt og greit finner fram til de som kan ha rett 

kompetanse til å bistå.»  

Fra dette kan man trekke fram to ulike kapitalformer: Sosial kapital og human kapital. Sett fra 

Putnams sosial kapital-perspektiv bygges det broer mellom folk på tvers av enheter. Denne 

broen kobler medarbeiderne til hverandre gjør det enklere å finne fram til de riktige 

kontaktene som besitter den rette kompetansen. Medarbeideren som sitter på denne 

kompetansen er en del av personens humane kapital som en annen i det sosiale nettverket kan 

skaffe seg gjennom hans eller hennes sosiale kapital. Ens relasjon til en annen medarbeider er 

sosial kapital (Burt 1992: 58). I eksempelet som Knut trekker fram er slike relasjoner 

verdifulle for tre parter: arbeidstakere, arbeidsgiver og kundene. For det første vil kundene vil 

få hjelp av folk med den beste kompetansen. For det andre får arbeidstakere lettere tilgang til 

de rette kontaktene som kan hjelpe dem med løse en oppgave de selv ikke har så mye 

kompetanse. For det tredje kan arbeidsgiveren oppleve økt arbeidsproduktivitet gjennom 

medarbeidernes samarbeid og kompetanseutveksling (Greve 2000). For medarbeiderne kan 

den sosiale kapitalen ifølge Klemsdal (2013) bli viktigere jo mindre definerte og 

forhåndsstyrte arbeidsprosessene er. Med andre ord, jo mer individuell autonomi i jobben, 

desto viktigere blir betydningen av den sosiale kapitalen og nettverket for å få gjort jobben for 

en kunde 

Slike velferdstilbud hvor medarbeidere kan møte hverandre i en felles og uformell sosial 

arena etter arbeidstid mener Knut er en særlig fordel for nye ansatte. «Det underletter det 

arbeidet, og ikke minst for de som er nye ansatte, å finne fram og finne kontakter og knytte 
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kontakter, det er jeg helt sikker på at idrettslaget bidrar til å underlette arbeidet med å få 

kontakter, knytte relasjoner.»  Her er Knut inne på at idrettslaget spiller en rolle for 

nettverksdannelsen mellom medarbeidere. At mange møtes på tvers av hvor man jobber i 

banken mener Knut bidrar til å underlette arbeidet med å finne og knytte kontakter. Særlig 

fordel har det for nye ansatte som ikke nødvendigvis har mange kontakter på jobben. Som 

andre fritidstilbud som banken tilbyr, kan idrettslaget være en egnet arena for nye ansatte til å 

sosialisere seg med nye kolleger og stifte kontakter. Da Tina ble med i bankens 

bedriftsidrettslag som student og deltidsarbeider, erfarte hun hva man kan oppnå ved å bli 

med: 

Men siden mer jeg ble med, så mer gøy var det, mer sosialt var det, merka liksom 

at ... «oi, jeg ble kjent med nye mennesker», og det er jo liksom ... litt av det der 

… jeg er litt på det at den networkingen du får gjennom sånne kanaler ... du må 

bare bruke det for alt det er verdt. Og så var jeg student på det tidspunktet der ... 

så jeg jobba jo deltid òg, så det var jo det der med at "okei, nå har jeg sikkert blitt 

kjent med tjue, tretti stykker uten at jeg på en måte jobber i det området, sant. Og 

da var jeg liksom her'e "oi, herregud, dette her må jeg bare fortsette med". 

Dette sitatet er et godt eksempel på hvordan informanten gjennom bedriftsfotballen har 

etablert brobyggende nettverk allerede som student. Hun uttrykker her eksplisitt at nettverket, 

eller den sosiale kapitalen man tilegner seg gjennom bedriftsidretten, er noe man bør 

investeres i. Kontaktene man skaffer seg er med andre ord verdifulle og som må brukes for alt 

det er verdt. Ifølge Bourdieu (1986) skjer ikke akkumuleringen av sosial kapital ved noe 

tilfeldighet, men slik Tina forteller her kan det virke nesten slik. Hun var med først og fremst 

for å spille fotball, men da hun oppdaget at hun har blitt kjent med mange andre kolleger, 

innså hun hun hvor nyttig dette kan ha for det daglige arbeidet og for sine framtidsutsikter i 

jobbkarrieren. Etter en mer eller mindre tilfeldig relasjonsetablering på tvers av avdelinger, 

ble dette etter hvert en målrettet investering som ifølge hun bare måtte fortsatte. Silje forteller 

for eksempel at hvis man kjenner en person der så har man «allerede en fot innenfor en annen 

avdeling enn deg selv.» Dette kan vi også ses i sammenheng med det Lasse sa at 

medarbeidernes engasjement i fotballen gjør at det blir kortere avstand mellom 

medarbeiderne. Gjennom bedriftsfotballen danner man kontakter med folk man ikke har 

kjennskap til fra før, og med å inkludere nye folk i sitt nettverk kan vi tolke slike nettverk som 

brobyggende (Putnam 2000; Gittel & Vidal 1998). Gjennom nye bekjentskaper på 

fotballbanen har det altså åpnet seg opp indirekte forbindelser til de som ikke er med i 

bedriftsidretten. Indirekte forbindelser, eller svake bånd, beskriver en broforbindelse som kun 
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går mellom to knutepunkter i et sosialt nettverk. Med slike forbindelser gir det mulighet til å 

komme i kontakt med personer man ikke har direkte tilgang til. Et eksempel på dette kom 

fram i intervjuet med Lasse:  

Som nå … nå er det klart at jeg har jobbet i banken såpass lenge at jeg kjenner 

banken som sådan også, men det hjelper jo alltid å ha noen du kjenner i en eller 

annen posisjon du skal ha gjort en eller annen ting. Så kan du se på hvem som 

jobber i den avdelingen. Så sier du: «han kjenner jeg fra fotball eller et annet 

idrettslag, så kan jeg ta og ringe ham først». Så kan han fortelle meg hvem jeg 

skal snakke med. Så sånn sett så fungerer det kjempefint. 

Jeg vil igjen trekke fram et eksempel fra teorikapittelet for å få fram betydningen av svake 

forbindelser i sitatet. Person A og person B kjenner hverandre fra bedriftsfotballen, og B 

kjenner person C ved at de jobber i samme avdeling i banken. A, som jobber i en annen 

avdeling, kjenner ikke C. A jobber med en case og trenger hjelp fra en med riktig kompetanse 

for å utføre jobben. A drar kjensel på B fra fotballen i den relevante avdelingen A trenger 

hjelp fra, og spør B om hjelp. B har ikke den rette kompetanse, men videresender A til C som 

besitter de nødvendige ressursene. B er her knutepunktet i et nettverk mellom A og C. Dette 

sosiale nettverket kan i lys av Burt (1992) være en kanal hvor person A gjennom B kan 

komme fram til andre mennesker med spesifikke ressurser i form av fagkompetanse.  

Vi kan altså fra det som har kommet fram i delen av analysen tolke at nettverket fra 

bedriftsfotballen kan bidra til en form for integrasjon rundt den praktiske oppgaveløsningen. 

Denne integrasjonen kan forstås i lys av Stephensons et al. (2001) arbeidsplasskollektiv. Dette 

er en type arbeiderkollektiv som er basert på samarbeid mellom medarbeiderne, og ikke 

konflikter slik Lysgaard definerer sin tolkning av arbeiderkollektiv. Slike kollektiv er nyttig 

når man for eksempel skal bistå hverandre på arbeidsplassen eller trenger hjelp til å finne den 

riktige personen som sitter på den rette kompetansen. Fordi dette nettverket har oppstått fra 

bedriftsidretten så kan vi si at dette kollektivet er satt opp av de spontanorganiserende 

prosessene interaksjon og identifikasjon. For eksempel, hvis man trenger hjelp fra en 

avdeling, så kan man i Lasses tilfelle se hvem som jobber i den avdelingen. Fordi Lasse 

kjenner igjen en person fra fotballen i den avdelingen, så tar han kontakt med ham først. Da 

kan vedkommende bistå Lasse med å fortelle hvem han skal snakke med.  Flere informanter 

forteller at terskelen for å ta kontakt med en person, er lavere fordi man har visse sosiale bånd 

med vedkommende fra fotballen. Interaksjonen og identifiseringen skaper sosiale bånd, som 

danner grunnlag for senere samarbeid på arbeidsplassen. Når man kommer sammen og løser 
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en oppgave for en kunde, så kan man si at denne oppgaven er en slags problemsituasjon som 

må løses. Problemtolkningen her er ikke kollektivt, men individuelt.  

Der sosiale relasjoner på tvers av avdelinger kan være nyttig for å utføre prosjekter og caser, 

kom det også fram i analysen at slike relasjoner kan være nyttig dersom man ønsker å søke 

seg til en annen avdeling. To av informantene var inne på viktigheten, eller nytten av å kjenne 

flere. Funnene i analysen peker på at bedriftsidretten bidrar til å etablere sosiale relasjoner, og 

som følge av det kan det også gjøre navnet deres litt mer kjent. Som Marit selv sa: «[…] jeg 

vil tro at hvis du søker stillinger … hvis ditt navn er litt mer kjent i organisasjonen, så hjelper 

det jo hvis ditt navn er kjent blant flere.» Dette kan tolkes i tråd med Burts (1992) forståelse 

av sosial kapital, som han beskrev på to ulike måter. Det ene kan for eksempel være et 

nettverk hvor man har tilgang til bestemte kompetanseressurser i andre avdelinger. Det betyr 

at det sosiale nettverket er en kanal til mennesker med bestemt kompetanse på det fagområdet 

man trenger hjelp til. Det andre, som er særlig relevant her, er sosial kapital målt etter 

størrelse. Burt mener at jo større nettverket er og flere relasjoner man har, desto større fordel 

har man. Dette kan være relevant i en kontekst hvor man for eksempel skal søke seg til nye 

stillinger i banken. Tina beskriver dette fint i sitatet som følger: 

Man prøver jo å få mest mulig kontakter sånn at du videre kan liksom, hvis du 

skal søke deg videre, hvis du har ambisjoner og at du kanskje havner i Markets for 

eksempel da, at du kjenner noen hvor enn du går ... det er jo alltid en positiv sak å 

liksom kjenne flere. […] Du kan ha bakgrunn, men så kan det plutselig være en 

som på en måte som kjenner en av dem da, at det kanskje kan påvirke fordi 

vedkommende kan legge inn godt ord om deg, og da kan det hende at en leder 

tenker litt sånn «okei, nå går han god for henne eller ham, og så kan jeg kanskje 

velge» … at det kan påvirke litt da. Det er ikke sånn at jeg tenker sånn at jeg skal 

jobbe i en jobb liksom, men du må alltid tenke den tanken da. For jo mer  

mennesker du kjenner, jo mer fordeler har du. Sånn vil det alltid være. 
 

4.3 Etablere sterkere bånd 

[...] har du spilt fotball med vedkommende, så kjenner du på en helt annen måte, 

du har en helt annen tone med vedkommende som sitter i et møte, sant. (Tina) 

I forrige delkapittel så vi hvordan kontaktene på bedriftsidretten fungerer i tråd svakere bånds 

logikk, som strekker kontaktflatene til medarbeiderne langt utover deres egne formelle 

avdelingsgrenser. Dette har betydning for måten oppgaver løses på og for karriereutvikling. I 

denne delen skal vi nå se at nettverket også gir rom for et sterkere bånds logikk.  
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Homans’ tese (1950) om forholdet mellom interaksjon og sentimenter var at jo oftere personer 

samhandler med hverandre, så vil de knytte sterkere følelsesmessige bånd til hverandre. 

Tina forteller i sitatet over hvordan hun har fått et annet inntrykk av andre fra jobben gjennom 

fotballen. Dette samsvarer med tidligere forskning til Joubert og de Beer (2011) der deres 

informanter kunne meddele om at de har fått en mer vennskapelig tone etter at de har lært 

hverandre bedre å kjenne. Med henvisning til figur 1 i kapittel 1.7 forklarer den hvordan økt 

kunnskap om hverandre kan lede til vennskapelige relasjoner. Det kan ha en sammenheng 

med at medarbeiderne deler kunnskap, tid og rom med andre; en uformell setting som ikke er 

relatert til arbeidsplassen med unntak at de deltar under bedriftens navn og økonomisk støtte.  

I tillegg peker forskningen på at det kan øke tilliten, respekt og kommunikasjon mellom 

medarbeidere. Tina er en sosiabel person som liker å prate med andre, og hilse på personer 

hun kjenner. Men hun gir også uttrykk for at det er forskjell på komme i et rom med kjente 

folk og et rom med ukjente. I følgende sitat forteller Tina om hvordan det kan være å komme 

til et møte hvor man ikke har noe personlig kjennskap til noen:  

Men hvis du går ned til et rom og du skal ha et møte med ti personer og du 

kjenner ingen av det, så er det litt sånn her, "okei, jeg vet ikke hvordan folk er her. 

Kan man liksom tulle, kan man liksom ha en sånn humoristisk tone? Kan man 

liksom … må man være sånn ... hele tiden. Det er litt sånn vanskelig for min del.  

Hun uttrykker her en form for usikkerhet i måten man skal forholde seg til de andre 

kollegaene. Hun er ikke sikker på hvor man har de andre hen fordi man ikke har noe form for 

personlig forhold til hverandre. Det opplever hun som vanskelig, men ved å ha noen på møte 

som hun kjenner fra bedriftsidretten, gjør at man får en annen tone med dem og småpraten 

kan gå lettere. Slik beskriver Tina det: 

Det er ikke sånn at du sitter litt sånn her "ah, kanskje jeg ikke skal stille det 

spørsmålet", men du blir på en måte så trygg på deg selv òg da, så det blir ... de 

som sitter i salen og ... blir trygg på deg òg da, for du … kjenner hverandre litt, 

sant. Du vet liksom at ... "ja, her kan jeg ta den tonen, her kan jeg være litt 

morsom, litt sånn da. Så det er veldig bra sånn sett da. 

Når man blir kjent gjennom bedriftsidretten, nevner Joubert og de Beer (2011) at 

medarbeidere har lettere for å kunne småprate med hverandre på arbeidsplassen. 

Medarbeiderne tilegner seg mer kunnskap om hverandre på fotballbanen som kan påvirke 

tonen man har på arbeidsplassen. Det kan ha en sammenheng med at man deler tid og rom 

som er adskilt fra arbeidsplassen, og innenfor denne rammen utvikler en mer personlig og 

vennskapelig forhold. Fotballen kan dermed være en isbryter før et møte begynner fordi man 
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har noe til felles. Når hun forteller at hun blir trygg på seg selv og andre blir trygge på henne, 

vet Tina at hun kan ha en vennskapelig og humoristisk tone med de andre fordi man kjenner 

hverandre litt. Man blir, som hun sier, kjent med personligheten gjennom fotballen. Uten at 

jeg har noe empiri selv til å støtte opp om det, viser en tidligere studie at småprat før et møte 

kan gjøre møtet mer produktiv (Allen et al. 2014). At man blir litt mer kjent på det personlige 

plan kan i dette tilfelle bidra til å løsne litt opp på tonen og bli tryggere på hverandre. Det kan 

også gjøre det litt lettere å stille de litt mindre gode spørsmålene. Det mener Knut også som 

sier: «Har óg folk som har møtt og kjenner hverandre … da er det alltid lettere å spørre og 

stille de litt banale, dumme spørsmålene, og som man kanskje kan tenke seg er litt verre å 

stille når man møter noen man ikke kjenner da.» 

Hvem som er med på treningene og kampene varierer fra uke til uke. På grunn av familie er 

det ikke alltid like lett å stille opp hver gang, men ofte er det de samme som går igjen. 

Foruten de ukentlige treningene og kampene i bedriftsserien, er fotballgruppa også med på 

ulike arrangementer som finans-NM og internasjonale bankmesterskap i fotball, som EM og 

VM. Dessuten starter de også året med en kick-off hvor medarbeidere – både damer og herrer 

i fotballgruppa - samles til fotballspill og bankett på kvelden hvor det sosiale står enda mer i 

sentrum. I tillegg møter fotballgruppa en svensk bank til en vennskapskamp for å spille fotball 

og være sosial en hel dag i helga. De bytter annethvert år på å være verter for arrangementet. 

Det er med andre ord ikke mangel på sosiale tilstelninger hvor bankansatte kan samles og 

knytte kontakter med hverandre, innad i sin egen gruppe eller på tvers av andre 

finansinstitusjoner. For enkelte har disse turene vært med på å etablere sterke følelsesmessige 

bånd til andre kolleger. Martin deler sine opplevelser med å dra på fotballturer med en 

kollega: 

Vi har delt rom sammen i samtlige turer vi har vært på tur sammen, nesten. Så vi 

har delt rom sammen mange ganger. Så det er klart da blir man godt kjent. Så det 

er hyggelig. Og vi har også blitt veldig gode venner på fritida da, så vi har vært på 

turer utenom jobb og vært på private turer sammen da. 

Jo oftere folk samhandler med hverandre, desto sterkere vil relasjonen mellom medarbeiderne 

bli (Homans 1950). Når man også begynner å dra på sosiale turer utenom jobb med kolleger, 

kan vi omtale slike relasjoner som sosiale vennskap (Henderson & Argyle 1985). Man 

kommer mye tettere på hverandre når man deler rom sammen, som gjør at båndet blir mer 

personlige og intime enn for eksempel kollegiale vennskap. Martin forteller også at det hender 

at han møter andre kolleger som han har kjent i flere år på fritida for å se på kamp, spise pizza 
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eller drikke øl. Dette er kolleger han har mye kontakt med. Også Lasse sier at han har sosiale 

vennskap til sine kolleger. På grunn av det går veldig mye tid til familie og barn, opplever han 

at han ikke har mye tid til venner ellers. Av den grunn mener Lasse at det er viktig å ha et 

godt forhold til de man jobber med. Å ha det gøy med kolleger mener han er bra. ‘ 

 

4.4 Oppsummering  

 
I dette analysekapittelet har jeg sett på hvordan bedriftsidretten virker nettverksbyggende for 

kolleger i en bank. Idretten er en møteplass for kolleger hvor de treffe på andre folk utenfor 

deres enheter i banken. Det er en sosial arena som gjør det mulig for folk å treffe andre 

kolleger som de ellers ikke ville ha møtt. Medarbeidere opplever en følelse av tilhørighet, 

samt at de føler seg integrert og inkludert i organisasjonen. Som en sa, er det en kilde til å bli 

varm i en organisasjon. For nye ansatte, eller studenter som jobber deltid i banken, kan 

idretten være en integreringsarena til bedriften som underletter arbeidet deres med å danne 

nye kontakter. Relasjoner til kolleger på tvers av avdelinger kan man forstå som brobyggende 

nettverk (Putnam 2000). Styrken i slike relasjoner er at man får lettere tilgang til ressurser i 

form av kompetanse som andre kolleger besitter (Granovetter 1973). Som det ble påpekt av 

Knut, er ikke disse relasjonene som folk etablerer i idretten bare til fordel for den enkelte 

arbeidstaker, men også for arbeidsgiver og kunden. Nettverket som de får gjennom fotballen 

kan fungere som en form for integrasjon eller arbeidsplasskollektiv rundt praktiske 

oppgaveløsninger. Å ha et navn som flere kjenner til kan også være viktig. Jo flere man 

kjenner, jo større fordel og sosial kapital har man (Burt 1992). Dette kan være nyttig om man 

ønsker å søke nye stillinger senere i karrieren eller trenger hjelp til oppgaveløsning. 

Medarbeidere opplever også at de har etablert sterke bånd til sine kolleger. Dette kan være 

snakk om kollegiale vennskap og sosiale vennskap.  
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5 Analysekapittel 2 – Bedriftsfotball som samlingspunkt - 

Kollektivrelasjoner 

 

Med arbeiderkollektivet og sosial kapital-teori som teoretiske rammeverk vil jeg i dette andre 

analysekapittelet belyse betydningen av sosiale relasjoner mellom jernbanearbeidere i en 

formell desintegrert organisasjon som jernbanen. Dette vil bli belyst av arbeiderkollektivets  

utviklings- og eksistensbetingelser, og sosial kapital/nettverksteori. Følgende temaer fremstår 

som sentrale i det andre analysekapittelet: Bedriftsfotballen som samlingssted som det 

overordnede temaet. De underordnede temaene er: 1) Etablering og opprettholdelse av sosiale 

bånd mellom interne og eksterne kolleger. 2) Fotballen som tilleggsarena til å ta opp 

problemstillinger. 3) Fotballgruppas problemtolkning: Bevare samhørigheten mot den 

pågående privatiserings- og fisjonseringsprosessen. I dette kapittelet vil jeg besvare følgende 

underproblemstilling: Hvilken betydning har bedriftsidrettslaget for sosiale relasjoner mellom 

medarbeidere på tvers av bedrifter i en fragmentert jernbanesektor? 

 

5.1 Fotball som samlingspunkt – Nærhet og likhet gjennom fotball 

Med interaksjon sikter Lysgaard til at man gjør ting sammen, enten det er planlagt eller gjort 

på impuls (2001: 212). Betingelsen for å samhandle med folk er nærhet, og bedriftsfotballen, 

eller curling som Karin driver med, gir her folk en mulighet til å treffe på kolleger fra sin egen 

arbeidsplass. I denne delen vil jeg se på hvordan bedriftsfotballen kan legge sosiale føringer 

på interaksjonen mellom interne og eksterne kolleger11 gjennom nærhetsbetingelsen. I denne 

analysedelen handler interaksjonen blant annet om hva som er naturlig og unaturlig 

samtaleemner når de samles til trening, og hvordan disse positive båndene fra fotballen gjør at 

de utvikler nye fokuser eller møteplasser som de kan organisere interaksjonen deres rundt 

(Feld 1981; Schiefloe 2015). Slike møteplasser kan for eksempel være kantine eller pauserom. 

 Det er spesielt relevant for interne kolleger.  

Hvordan kan medarbeidernes tilknytning til bedriftsfotballen bidra til relasjons- og 

nettverksdannelse? I lys av Felds fokusteori (1971) og Homans’ eksterne systemer (1950) kan 

 
11 Med interne kolleger mener jeg kolleger som man jobber sammen med i samme bedrift eller på samme 
arbeidsplass. Med eksterne kolleger mener jeg kolleger som man har fysisk-geografiske avstander til og som 
man ikke deler samme arbeidsplass med. Det er kolleger i en mer utvidet forstand; forstått som at man jobber i 
samme jernbanesektor.  
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vi forstå bedriftsfotballen som sosial arena som legger føringer på interaksjonen mellom 

deltakerne. Som nevnt i forrige analysekapittel bærer bedriftsfotballen preg av en slags lek 

som «det ikke-alvorlige alvoret», og en arena for omgjengelighet og sosiabelt snakk. Et 

eksempel på at bedriftsfotballen legger føringer på interaksjonen var da jeg spurte Svein om 

det hender at de snakker om det som skjer i jernbanen eller annen jobbrelaterte ting når de 

samles. Dette kunne han avkrefte, med unntak av prekære situasjoner som for eksempel 

togavsporing som jeg skal komme tilbake til litt senere. 

Jobb er ikke et naturlig samtaleemne, sier Svein, fordi dette passer ikke til konteksten: 

Fotballen som kontekst skaper andre forventninger til hva man skal gjøre og ikke gjøre, og det 

er her det seriøse ikke-seriøse biten kommer inn. Svein forteller at: «Det er liksom fotball og 

‘bare spilt i dag’ og ‘bra innsats, gutta’ og sånne ting, og ‘kunne gjort det bedre’ og ‘kunne 

spilt der i stedet for der’, eller ‘skulle hatt flere innbyttere’». Fotball som spill handler her om 

å motivere andre, gi gode og konstruktive tilbakemeldinger på hva man kunne ha gjort og 

ikke gjort. Å oppmuntre sine spillere på en positiv måte kan jo anses som å være en god 

lagkompis (Schjei 2019). Oppmuntring kan i lys av Putnam (1993) forstås som en positiv 

interaksjon som kan bidra til å utvikle tilliten mellom kollegene. Dessuten kan fotballen 

generelt inngå som en sosiabelt samtaleemne. Simmel mener at i sosiabilitet så er samtalen et 

mål i seg selv (1949: 259), på samme måte som at fotballeken er et mål i seg selv (Huizinga 

2010). I slike rammer inngår gjerne fotballen naturlig inn som et sosiabelt samtaleemne. Dette 

kan ifølge Svein handle om kveldens Champions League-kamper eller morgendagens Premier 

League-kamper. «Det er det det går i. Det går ikke i så mye togprat eller arbeidsprat da.»  

Når medarbeiderne samles én gang i uka til trening eller kamp etter arbeidstid legger dette 

altså føringer på hva som er naturlig og hva som er unaturlig samtaleemne. Dette er noe som 

ikke nødvendigvis skjer bevisst, men de sosiale rammene legger gjerne styring på hva folk 

prater om, og hva som føles naturlig eller unaturlig å prate om. Der kommunikasjonen i selve 

spillet kan fremstå seriøst, kan denne kommunikasjonen utenfor spillet være av mer sosiabelt 

karakter der samtaletemaene handler om for eksempel Champions League og Premier League. 

Dette er et eksempel på at jobbprat og fotballprat mer eller mindre er dominerende i hver sine 

rammebetingelser. Karin er inne på det samme som det Svein har fortalt: Hun forteller at man 

er fokusert på det man skal drive med, og det er slik de ønsker at det skal være. «Fordi at … vi 

skal ikke ha med for mye dritt, men det er å komme ut og trene litt som jeg tenker på». Målet 

er å trene, samtidig som hun mener at det er en arena for å møte kolleger og kanskje få ut litt 

grums fra arbeidsdagen. Å fokusere, tenke og snakke om noe annet er en måte å få ut dette 
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grumset. Å gjøre og tenke på noe annet enn jobb sammen med sine kolleger kan forsterke 

deres sosiale bånd. Slike interaksjoner som jeg har vært inne på her kan også forstås som 

assosiativ interaksjon hvor medarbeidere tillegger aktivitetene de gjør sammen en positiv 

verdi (Schiefloe 2015). Dette kan ifølge Feld (1981) øke sannsynligheten for at de vil møte 

hverandre andre steder, som på pauserommet.  

På hvilken måte kan bedriftsfotballen skape identifiseringsbånd mellom interne og eksterne 

kolleger? Lysgaard definerte identifisering «som en fornemmelse av å gå opp i en felles enhet, 

samhørighet – en vi-følelse» (Lysgaard 2001: 213). Da jeg spurte Svein om hvordan det er å 

spille fotball med andre jernbanekolleger, svarte han: «Det gir jo samhold da. Vi føler jo 

veldig knytta til hverandre, vi føler at vi er en jernbanefamilie. Og bra vennskap og 

kameratskap og sånn da. Så det er jo en veldig stor fordel, synes jeg da». Denne 

samhørigheten ble også nevnt av spillere jeg pratet med på jernbanemesterskapet jeg besøkte. 

Å være med på et bedriftsidrettslag mener de bidrar til sosialt samvær, tilhørighet og et «vi-

fellesskap». Dette passer nesten hånd i hanske med Lysgaards identitetsdefinisjon over. I mitt 

referat fra besøket skrev jeg etter besøket skrev jeg at bedriftsidretten bidrar til å skape 

relasjoner og tilhørighet selv om flere av de ikke jobber tett sammen på grunn av turnusen 

eller arbeidsformen med mye togkjøring, ei heller i samme bedrift. I referatet skrev jeg også at 

fotballen gjør at medarbeiderne føler tilknytning til hverandre som jernbanearbeidere, og at de 

er en del av et fellesskap, til tross for fisjoneringen av NSB og utenlandske togaktører. Så 

identifiseringen, eller likheten, handler ikke bare om felles interesse, men også at de er 

jernbanearbeidere uansett hvilken foretak de jobber i, enten det er snakk Vy, Bane Nor, 

Mantena eller GoAhead.  

En måte å forstå sitatet til Svein på er gjennom Putnams distinksjon mellom sammenbindende 

og brobyggende relasjoner. Fellesbetegnelsen «jernbanefamilie» kan vi lese som utvidet 

identitetsfølelse som kjennetegner brobyggende sosiale kapital. Uansett hvilket foretak man 

jobber for eller hva slags yrke man har, så tilhører alle samme sektor, som bekrefter deres 

identitet som jernbanearbeidere. Samtidig blir relasjonsbånd som vennskap og kameratskap 

ifølge Putnam (2000) ansett som et sammenbindende nettverk som gir en følelse av 

tilhørighet. Slike kameratskap er særlig relevant for kolleger som også har kantinen eller 

pauserom som en møteplass på jobben, altså interne og nære kolleger. Identitetsbånd til 

kolleger som også er med i fotballgruppa gjør at man setter seg sammen dem på grunn av 

likhetstrekket. Det skal jeg komme tilbake til i neste del. Fordi laget består av folk fra ulike 

foretak og ulike stillinger, kan man jo si at bedriftsidretten bidrar til å skape både 
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sammenbindende og brobyggende identitetsrelasjoner. En slik deltakelse i idrettslag kan ses 

på som identitetsarbeid (Vermeulen & Verweel 2009).  

5.2 Skape sosiale bånd med interne og eksterne kolleger 
 

Jeg har sett på bedriftsfotballen som arena for interaksjon, og en betingelse for identifikasjon. 

Nå skal jeg se videre på hvordan disse to spontanorganiserende prosessene skaper sosiale 

bånd mellom den. Først skal jeg si noe om Espens motivasjon til å etablere relasjoner med 

fremtidige relasjoner. Jeg skal blant annet trekke inn Homans’ (1950) tre begreper - 

interaksjon, sentimenter og aktiviteter – for å si noe om bedriftsidrettens funksjon for å 

opprettholde sosiale relasjoner. Jeg skal også kort si noe om tilliten man har til folk fra 

fotballgruppa, og hvordan slike sosiale og vennskapsbånd kan inngå i et arbeidsplasskollektiv.  

Lysgaard definerer sosiale bånd noe som «utvikler seg mellom personer som i stor grad er like 

hverandre, og i tillegg befinner seg i nærheten av hverandre» (2001: 190). Denne definisjonen 

egner seg godt til å forstå hvordan medarbeidere i jernbanesektoren etablerer nye relasjoner 

gjennom nærhet på fotballbanen og likhet gjennom felles interesse. Her vil jeg først si litt om 

Espens motivasjon for å etablere slike sosiale bånd gjennom fotballen, og deretter si litt om 

hvordan bedriftsfotballen som nærhet og likhet danner kameratklikker mellom interne 

kolleger. 

En viktig forutsetning for at folk skal kunne etablere nye relasjoner er at de deler visse 

likhetstrekk og at de befinner seg i nærheten av og interagerer med hverandre i en felles sosial 

arena (Lysgaard 2001; Fischer 1977). Schiefloe (2015) mener derfor det kan være strategisk 

lurt å engasjere seg i aktiviteter hvor man kan bli kjent med nye mennesker. Man kan ta eget 

initiativ til å begynne slik som Espen gjorde, eller så kan man bli rekruttert eller tipset av 

andre kolleger til å bli med slik som det skjedde med Svein og Hans. Espen var 

lokførerstudent og kjente til konseptet fra før da han begynte i bedriftsfotballen. For ham var 

dette et strategisk valg for å bli kjent med fremtidige kolleger slik at han hadde noen å ha 

relasjon til i oppholdsrommet på jobben. Han begrunner dette med å si: «På Oslo S er det 

mange hundre lokførere som er innom, også konduktører, og det er jo da masse fremmede 

mennesker, og det å kunne ha noen ansikter som du … å ha en relasjon til, så jeg på som 

veldig positivt, så det […] veldig bevisst fra min side.»  

Sett i lys av Bourdieus (1986) sosial kapital-teori skjer ikke akkumuleringen av sosial kapital 

tilfeldig. Espens motivasjon for å begynne i fotballgruppa var en målrettet investering slik at 
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han i fremtiden hadde noen kolleger å ha relasjon til når han befant seg i oppholdsrommet 

med tjue-tretti andre ukjente personer. Det var altså ikke av instrumentelle hensyn at han ble 

med i fotballgruppa, men heller av sosiale hensyn for å kunne føle en form for tilhørighet på 

arbeidsplassen. Å spille fotball med andre var en måte for ham å bli trygg på de andre han 

skal jobbe og tilbringe pausene sammen med, såfremt det lar seg gjøre grunnet turnusen. 

Lysgaard mener det ligger et grunnleggende menneskelig behov for å knytte seg til andre 

gjennom felles aktiviteter og identifikasjon (2001: 213). Bedriftsfotballen som velferdstilbud 

kunne her dekke det menneskelige behovet som er positivt for jobbtilværelsen for Espen. 

Også Svein forteller at han har nærhet til arbeidskamerater han spiller med på pauserommet 

på jobben.  

[…] jeg har jo nærhet med de jeg spiller på fotballkampen med på jobben. Vi er 

ekstra kompiser på jobben. Vi har et ekstra bånd i motsetning til mine andre 

kollegaer som jeg ikke spiller fotball med. […] Det blir automatisk da, at du går 

og setter deg … når det sitter en tjue-tretti-stykker på pauserommet, så setter du 

deg med de fra fotballgruppa automatisk. (Svein) 

Etableringen av slike vennskapelige relasjoner på jobb, eller ekstra kameratskap, kan forstås i 

sammenheng med Stephensons et al. (2001) arbeidsplasskollektiv. I denne typen kollektiv 

som blir fremstilt her, viser de ansatte på fotballgruppa både sosial og praktisk støtte til 

hverandre. Vennskapsforholdet de har på jobben som ble etablert gjennom deres deltakelse i 

bedriftsfotballen kan fungere som en slags sosial støtteressurs hvor man kan føle seg 

inkludert. Å være i en gruppe med arbeidskamerater på pauserommet gir vedkommende en 

følelse av tilhørighet fordi man deler de samme interesser. En ting som også ble sagt på 

jernbanemesterskapet er at bedriftsfotballen også kan motvirke ensomhet på arbeidsplassen. Å 

knytte nye relasjoner og være en del av en gruppe eller arbeidsplasskollektiv kan være viktig 

for den sosiale helsen.  

Homans (1950) beskrev forholdet mellom interaksjon og sentimenter (det følelsesmessige 

båndet) slik at jo oftere folk samhandler med hverandre, desto sterkere vil vennskapet bli 

mellom dem. Det vi kan lese av sitatet til Svein er at den jevnlige interaksjonen han har med 

andre kolleger i fotballen skaper et ekstra bånd i motsetning til de andre han ikke spiller 

fotball med. Han presiserer at de er ekstra kompiser på jobben. Han sier ikke noe om at de 

ikke tilbringer tid sammen i fritida, med unntak av bedriftsfotballen. Selv om dette er 

vennskap knyttet til arbeidsplassen relatert til jobben, kan man også finne på å ta opp private 

samtaletemaer på vei hjem fra bedriftsfotballen som ikke har noe med jobben å gjøre: 
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Og så, sånn som for eksempel da, ikke sant, hvis du … på vei hjem fra 

fotballkamp i bilen da, og så har du kollega kjører godstog da, så «hvordan er 

det?» og snakker litt da, ikke sant. Hvordan turnusen hans er bygd opp, hvordan 

arbeidsdagen hans ser ut, for det vet ikke jeg. Da har vi hatt den samtalen. Og så 

det med at liksom … ja, så er det private ting og da, ikke sant. Samlivsbrudd eller 

sånne ting. Framtidsplaner. Ja. Personlige ting og … Mere det enn togprat, 

egentlig. Eller arbeidsprat. 

Dette understreker Homans’ (1950) begrepsforhold mellom interaksjon og sentimenter at når 

man møter på hverandre oftere, så kan dette bidra til å styrke båndet til hverandre, og føre til 

fortrolige samtaler mellom nære kolleger. Slik intim åpenhet om for eksempel private ting og 

framtidsplaner er én av forholdene som Granovetter (1973) mener definerer styrken i 

relasjoner, enten om det er svakt eller sterkt. Sammen med interaksjonstiden på fotballbanen 

og deres følelsesmessige tilknytning til hverandre som ekstra kompiser kan dette fortelle oss 

noe om de tette båndene. Dette relasjonsforholdet til fotballgruppa kan også komme godt med 

av mer instrumentelle grunner. Fotballgruppa som et kollektiv vil kunne være en praktisk 

støtteressurs om man trenger hjelp til noe, noe som har vært nyttig for Svein: 

Så er det de fra fotballgruppa jeg på en måte kan betro meg litt til, og «du, jeg har 

et problem. Hvordan burde jeg løse det?» «Jeg har en utfordring. Hvordan burde 

jeg løse det?». Så vil dem komme med sine ærlige råd og holde det mellom oss 

da. Men så kan man også spøke og kødde med dem mer, ikke sant. Du kan ikke 

gjøre det med folk du ikke er husvarme med, eller som du aldri hatt spilt fotball 

med, vært på turneringer eller kamp med, ikke sant 

 

Tilliten som Svein har til sine kolleger i fotballgruppa kan omtales som både partikulær tillit 

(Igarashi et al. 2008) og sammenbindende tillit (Wollebæk & Segård 2011). Partikulær tillit 

innebærer samarbeid eller interaksjon med folk man har et personlig forhold til, mens 

sammenbindende innebærer at man deler visse kjennetegn med andre. Med denne relasjonen 

som Svein har til sine kolleger kan vi slå sammen disse tillitsformene til partikulær, 

sammenbindende tillit. Et eksempel som kommer frem er at han har tillit til sine kolleger fra 

fotballgruppa. Fordi han kjenner dem, er det dem han kan betro seg til for å få hjelp til ting 

han lurer på. At han også kan spøke og kødde med dem viser også hvor fortrolig han har blitt 

med dem. Han kan ikke interagere på tilsvarende måte med andre som han ikke er husvarm 

med eller har spilt fotball med. Vi kan også lese dette i lys av forholdet mellom aktiviteter og 

interaksjon (Homans 1950); at folk som ofte samhandler med hverandre, er mer like 

hverandre i aktivitetene enn andre personer som man samhandler mindre med. På grunn av 

fotballen så samhandler man oftere med noen enn med andre som ikke deltar. Dette skaper 
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altså identifiseringsbånd, og kan bidra til å opprettholde sosiale relasjoner som jeg skal 

komme inn på nå.  

Homans’ skriver også om forholdet mellom aktiviteter og sentimenter som er viktig for å 

opprettholde de følelsesmessige relasjonene. Som det ble nevnt i teorikapittelet, vil 

følelsesmessige forhold mellom mennesker ikke eksistere i et vakuum, men opprettholdes av 

gjentatte hendelser der mennesker deltar sammen i arbeid og lek (Homans 1950: 135). Flere 

informanter peker på turnusen som en utfordring, både når det kommer til å bli med på 

fotballtreninger og kamper, og opprettholde kontaktene på jobb. Svein beskriver dette slik: 

Det her er et sted hvor jeg kan se deg eller min kollega i dag, så ser jeg ikke 

vedkommende før om en måned eller seks uker. Men når jeg er på fotballen så ses 

vi kontinuerlig da, ikke sant. Det er veldig spesielt med jernbanen … turnuslivet, 

og de derre … turene vi går da, turnusene vi går. At man ser den samme personen 

hver sjette uke. Og bortsett fra det så er det jo fotballen da, ikke sant. Som knytter 

oss. Så sånn sett så er fotballen veldig positivt da. At det beholder et visst 

vennskap på jobben, en sånn du ikke ville ha fått … opplevd på jobben, fordi at 

man bare snakkes en time hver sjette uke eller … ja … eller noe sånt noe.  

Turnusen kan vi tolke som noe som legger hindringer for interaksjoner mellom kolleger. Det 

kan ta lang tid før man møter på samme person igjen på arbeidsplassen. Men på grunn av 

bedriftsidretten eller lignende velferdstilbud har folk mulighet til å opprettholde et visst 

vennskap på jobben. Bedriftsfotballen kan fungere som et slags knutepunkt i et sosialt 

nettverk hvor jernbanearbeidere kan samles og etablere eller opprettholde det kollegiale 

vennskapet. I tillegg til at turnusen legger hindringer for å etablere gode, kollegiale relasjoner, 

kan selve arbeidsformen også hindre muligheten til å knytte slike relasjoner. Da jeg spurte 

Karin om bedriftsidretten har bidratt til å styrke det kollegiale miljøet på jobben, måtte hun 

tenke seg litt om. Idretten var ikke noe hun tenkte på da hun begynte som konduktør, og 

forteller at hun ble tatt veldig godt imot. Så dette kollegiale miljøet tror hun alltid har vært til 

stede. Jernbanemiljøet er seg selv sier hun, og forteller videre:   

Men jeg tror at de som driver med idrett og er sammen på den måten, får knyttet 

andre bånd da som du ikke får via jobb, fordi vi løper og hopper fra tog til tog og 

… vi har ikke så mye pauser sammen og … men der får vi kanskje tid til å prate 

mere sammen, og bli enda bedre kjent da. 

Bedriftsidretten som aktivitet og interaksjonen det medfører med seg der, kan indikere at det 

etablerer enda sterkere bånd mellom medarbeidere enn det man får gjennom jobben. Både 

Svein som lokfører og Karin som konduktør pekte på at togturene som inngår i arbeidet, som 

interaksjonshindrede faktor, men der Sven la større vekt på turnusen, la Karin vekt på nettopp 
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arbeidsformen. Karin møter som regel på sine kolleger i døra hele tida, fordi de bytter tog 

regelmessig i løpet av en arbeidsdag. Hun forteller at man heller ikke kan godsnakke med 

lokføreren fordi man må jobbe. Men skulle det være noe, er det ifølge Karin alltid lettere å ta 

kontakt når man kjenner noen. Men ved å møtes privat og drive med idrett eller andre 

fritidssysler, så forteller Karin at de vet hvem de er sammen med på jobb. Bedriftsfotballen 

kan ifølge Karin hjelpe på samspillet når man kjenner noen og har god tone med. Men 

jernbanemiljøet opplever hun som positivt uavhengig av bedriftsfotballens betydning, men at 

det kan skape sterkere sosiale bånd mellom folk, kan ifølge Karin være tilfelle. 

 

5.3 Fotballgruppa som tilleggsarena til å ta opp problemstillinger 

 

Selv om bedriftsfotballen er en arena hvor jobbprat ikke faller naturlig inn i konteksten, finnes 

det unntak. Dersom folk har opplevd usedvanlige ting på jobb, kan bedriftsfotballen i enkelte 

tilfeller gi anledning til å komme i kontakt med andre jernbanearbeidere som også er med på 

laget. Selv om bedriftsfotballen er en arena for være sosial og fokusere på noe annet et jobb, 

kan den likevel være en arena for å ta opp problemstillinger eller hendelser som den enkelte 

har opplevd i jobbsammenheng. Dette kan ha noe med at de eksterne kollegene samles til 

felles aktivitet, som gjør at de er i umiddelbar nærhet til hverandre. Det kan altså gi dem en 

anledning til å fortelle andre om sin spesielle opplevelse på jobb. Når man først er i 

umiddelbar nærhet, kan terskelen for å ta kontakt være lavere. Et eksempel på dette var da 

Espen i det første intervjuet fortalte om et nyutdannet lokfører som hadde sporet av på 

morgenen den dagen det var fotballtrening. Espen som var læreren hans da lokføreren tok 

lokførerutdanning, møtte vedkommende på trening etter hendelsen samme dag, hvor dette ble 

et samtaleemne: 

Så det å ha den diskusjonen med ham, som bare skjedde fordi vi tilfeldigvis var på 

samme bedriftsidrettslag, det var positivt for meg, fordi det … ja, det er et naturlig 

samtaleemne på en sånn skole hvor studentene lurer på hvordan dette kunne skje, 

for det er noe som ikke kunne skje, som da skjedde da. Og det å snakke med ham 

var veldig bra, og da kunne jeg etterpå diskutere det med toglederne her på jobben 

og andre lokførerlærerkollegaer, det var supert da. 

Han forteller også at han spiller på samme lag med andre lokførere som også er kjørelærere. 

Der Espen driver den teoretiske delen, tar kjørelærerne den praktiske biten. 

Nærhetsbetingelsen spiller en avgjørende rolle er for at Espen, som driver med 
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teoriundervisning, og kjørelærerne, som driver med den praktiske opplæringen, kan inngå 

interaksjon med hverandre. Han forteller: 

Og der har vi litt dårlig kontakt med de kjørelærerne på den måten … så de er inne 

på samling en gang i året – en dag – og så har man jo telefonkontakt hvis det 

skulle være noe. Men det å liksom kunne møtes på en litt sånn uformell arena 

også, tror jeg er bra. Noen av de har tatt opp med meg problemstillinger som de 

har vært ute for da, og enten lurt på hva jeg tenker om måten de reagerer på eller 

lurt på andre ting da. 

En måtte å forstå disse relasjonene på er å se dee i lys av Stephensons et al. (2001) sosiale 

kollektivisme og arbeidsplasskollektivisme. På samme måte som Putnams (2000) 

sammenbindende nettverk kan hverdagslig sosiale kollektiv være nyttig for jernbanearbeidere 

da de kan tilby hverandre støtte eller råd i en uformell arena utenfor arbeidstid (Stephenson et 

al. 2001). Som representant for lokførerskolen på bedriftsfotballaget kan Espen inngå i et 

slags støttenettverk hvor han er tilgjengelig for folk som kanskje har opplevd situasjoner litt 

utenom det vanlige på jobb. Med andre ord kan man si at slike støttenettverk kan være nyttig 

for kolleger som sitter på med diverse problemstillinger eller har opplevd ting utenom det 

vanlige på jobb som kan være greit å snakke med andre om. Samtidig kan man også snakke 

om en type arbeidsplasskollektiv fordi hendelsen de pratet om foregikk i arbeidstida, ikke 

utenfor. Så kan man også argumentere for at fordi bedriftsidretten befinner seg i en gråsone 

mellom jobb og fritid hvor man deltar sammen med andre kolleger – at skillet mellom 

arbeidsplasskollektiv og sosial kollektiv blir noe uklart. Det som er klart, er at sosialt kollektiv 

har implikasjoner både på privat- og arbeidsliv.  

Selv om Stephenson et al. (2001) ikke sier noe om kollektivets utviklings- og 

eksistensbetingelser, vil jeg anta at arbeiderkollektivets spontanorganiserende prosesser er 

minst like gjeldende for både arbeidsplass- og sosialkollektivet. Samtalen som var mellom 

Espen og lokføreren skjedde fordi de tilfeldigvis var på samme lag. Spontaninteraksjonen 

passer godt i så måte til å beskrive dette. De hadde en relasjon til hverandre fra før av da 

Espen tidligere var faglærer for vedkommende. Espen opplevde dette som en fin samtale, 

fordi han fikk erfaringen uten å ha levd den selv. Han kunne dermed dele denne erfaringen 

videre med toglederne på arbeidsplassen og med sine lokførerlærerkolleger. Diskusjonen på 

banen og senere på arbeidsplassen var altså mulig på grunn av lokførerens og lærerens nærhet 

til hverandre gjennom fotballen (Lysgaard 2001). Dessuten kan også identifiseringsbåndet de 

har gjennom fotballen gjøre at terskelen for å ta kontakt er lavere enn om man skulle ta det ta 

den over telefon. Dårlig kontakt med kjørelærerne kan bidra til større avstander, som 
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Lysgaard mener er «den grunnleggende situasjonsmessige hindring for interaksjon» (2001: 

219). Med én samling i året kan dette gjøre det utfordrende i det hele tatt å utvikle relasjoner 

og opprettholde dem med kjørelærerne. Dette betyr ikke at om det ikke hadde vært for 

bedriftsidretten, så ville de ikke hatt slike samtaler, sier Espen. De har mer formelle kanaler 

for slike hendelser eller problemstillinger, men at bedriftsfotballen kan ha en positiv 

tilleggseffekt til disse kanalene.  

Relatert til det vi har vært gjennom i de to foregående avsnittene, kan vi forstå 

bedriftsfotballen som en uformell sammenbindende nettverksgruppe, som ifølge Putnam 

(2000) kan komme arbeiderne til gode. Et trekk ved sammenbindende nettverksstrukturer er at 

de kan ha opphav i sosiale samlinger som kan virke ekskluderende for omverden. Nå fremstår 

ikke fotballgruppa her ekskluderende på noe vis, siden det er en inkluderende nettverksgruppe 

bestående av arbeidere fra ulike foretak. Likevel fremstår fotballgruppa som et 

sammenbindende nettverk, som Putnam (2000) skriver kan være nyttig da det kan gi 

medlemmene støtte eller råd dersom det er behov for det. Slike uformelle forbindelser mellom 

jernbanearbeidere er viktig for å opprettholde sosiale nettverk (Putnam 2000: 95). Dette 

sammenbindende nettverket fremstår altså som et støttenettverk som er nyttig for aktørene 

(Putnam 2000). På den andre siden kan også slike grupper som bedriftsfotballen som består av 

folk fra forskjellige stillinger og foretak, forstås som brobyggende  

Hva gjelder det som er nyttig for aktørene, så kan vi også forstå sitatene til Espen i lys av 

Leana et al. (1999) og Olesens et al. (2008) organisatoriske sosiale kapital. Denne kapitalen 

anses som verdifull fordi det kommer til gode for flere aktører, ikke ulik Putnams forståelse 

(1993; 2000) slik jeg drøftet i forrige avsnitt. Denne type kapital er særlig nyttig for 

lokførerskolen hvor Espen er lærer. Både lokføreren som sporet av, og lokførerlæreren Espen 

dro nytte av å få delt historien om avsporingen. Han fortalte at den skjedde på en interessant 

måte, og denne erfaringen kunne han så diskutere videre på arbeidsplassen sammen med 

togledere og andre kolleger. Dessuten sier han at dette er et naturlig samtaleemne på skolen 

hvor studentene lurte på hvordan avsporingen kunne skje.  

Espen forteller også at det er en del lokførere som er nysgjerrige på hva som skjer på skolen 

de selv har gått på. Denne nysgjerrigheten, og ønsker om oppdateringer mener Espen er 

positivt for skolen. De er avhengige av at erfarne lokførere, altså de som er vært i jobben en 

stund, kommer tilbake som lærere. Å ha en relasjon til lokførerne kan han dermed fortelle litt 

om hva som skjer der. Ved å være synlig ute på banen mener han kan være positivt for skolen. 

Ifølge ham fungerer han selv om slags representant på vegne av skolen hver gang han trener 
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eller spiller i bedriftsfotballen. Å ha relasjoner med tidligere studenter som nå er lokførere kan 

derfor være nyttig for lokførerskolen. Hans, som er faglærer for togledere og trafikkstyrere, 

forteller også at han har fått et annet perspektiv for andre kollegers jobb. Slike relasjoner kan 

være nyttig fordi han forteller at det er mye samarbeid mellom funksjoner tilknyttet 

jernbanen, for eksempel mellom lokførere og togledere. Hans har for eksempel fått mye mer 

forståelse for lokførernes jobb etter at han har blitt kjent med dem via bedriftsfotballen.  

Til slutt i denne delen vil jeg poengtere at man kan se en form for sosial kollektivisme når det 

kommer til å inkludere lokførerstudenter og toglederstudenter til fotballen.  

Ifølge Espen kan relasjonene som studentene etablerer gjennom bedriftsfotballen bety mer på 

det private plan enn det gjør for ham selv som er fra Oslo-området. Han forteller at han har 

inntrykk av at studenter som kommer fra andre steder i landet enn Oslo ikke har det nettverket 

som de hadde før de kom til hovedstaden. Han sier: «hvis du kommer fra Bergen og flytter til 

Oslo, kjenner ingen […] vil jeg tro at det kan være kjekt å ha noen å gjøre med noe på 

fritida.» Dette nevnte også Hans da han rekrutterte toglederstudenter til fotballen. Hans’ 

inntrykk var at de syntes det var gøy, og hadde på det tidspunktet jeg intervjuet ham vært med 

tre ganger. Han forklarte kort hvorfor det kan være viktig å ha med studenter: «Og det er jo 

kult for dem da ... de er fra Vestlandet, så nå ... kommer de hit og kan spille kamp og liksom 

ha noe å gjøre da, ikke bare sitte på hotellrommet.» Faglærere trenger ikke bare å være til 

praktisk støtte for studentene, men kan også være nyttig sosialt også ved å rekruttere dem til 

bedriftsidretten. 

 

5.4 Problemtolkning: Bevare samhørigheten mot den pågående 

privatiserings- og fisjoneringsprosessen 

 
Jeg har til nå sett på hvordan nærhet og likhet mellom jernbanearbeidere gjennom 

bedriftsfotballen i sum har dannet sosiale bånd mellom dem. Med sosiale bånd kan det være 

snakk om nære relasjoner til de nærmeste arbeidskameratene i samme foretak, som de kan 

sitte sammen med i pauserommet. For det andre kan sosiale bånd bety litt svake relasjoner til 

kolleger på tvers av foretakene som man deler likhetstrekk med og som på grunn av deres 

umiddelbare nærhet i fotballen får anledning til å ta opp problemstillinger og spørre om råd 

ved behov, slik Espen erfarer det. Dessuten har jeg også sett på hvordan fotballgruppa basert 

på disse to prosessene kan være både arbeidsplasskollektiv og hverdagslig sosial kollektiv da 

de fungerer som støttenettverk for medarbeiderne. Nå skal vi se på hvordan fotballgruppa 
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også kan fremstå som et fullverdig arbeiderkollektiv slik Lysgaard forstår den. I det følgende 

vil jeg drøfter deltakernes problemtolkningsprosess, som handlet om å bevare samholdet og 

vennskapet ved oppsplittelsen av jernbanen, og å bevare navnet på idrettslaget, som fungerer 

som et inkluderende navn for dem. 

Hvordan oppstår et arbeiderkollektiv i jernbanens bedriftsfotballag? Arbeiderkollektivet 

defineres ifølge Lysgaard av de to spontanorganiserende prosessene interaksjon og 

identifisering, pluss en «karakteristisk» problemtolkningsprosess (2001: 235). Denne 

prosessen innebærer en felles oppfattelse av dilemmaet som aktørene står overfor. (2001). Det 

er altså en felles følelse av hva som står på spill. Det som sto på spill i dette tilfellet var 

samholdet, noe det ifølge Svein ble jobbet for å beholde selv om de blir splittet opp i flere 

foretak. Som jeg skrev tidligere i analysen skaper bedriftsfotballen identifiseringsbånd 

mellom kollegaene, som kan gi deltakerne en samhørighetsfølelse fordi man trener og spiller 

sammen med andre jernbanearbeidere. Slike identitetsrelasjoner gir dette samholdet og 

fellesskapet en mening på grunn av den utvidede identitetsfølelsen som de har som 

jernbanefamilie. Samholdet har altså en verdi som de jobber for å ivareta fordi 

bedriftsfotballen er det som fortsatt binder dem sammen til en samlet enhet under jernbanens 

fisjonerings- og privatiseringsprosess. Problemtolkningen handlet med andre ord om å bevare 

denne samhørigheten. Svein forklarer hvorfor de ønsker å beholde samholdet: 

Fordi det er den gruppa vi representerer, at de er fra forskjellige foretak og vi vil 

også etter at denne oppsplittinga av jernbanen …  den reformen som pågår nå, at 

fortsatt de samme spillerne skal spille sammen, uansett om de jobber i GoAhead, 

SJ, eller det selskapet som vinner anbudet på Bergensbanen nå, at uansett så skal 

vi skal spille fotball sammen, uansett om du jobber for det foretaket, fordi alt het 

NSB før, ikke sant. Men nå har det jo blitt splitta, det fortsetter å bli splitta opp. 

Så vi fortsatt har den fotballgreia, det idrettslaget sammen da, ikke sant. 

Dette samholdet har eksistert siden laget ble opprettet i 1922, og har dermed vært et 

bedriftsidrettslag for en jernbane som i mange år har vært en integrert organisasjon fram til 

jernbanereformen trådte i kraft i 201712. Fisjoneringsprosessen av jernbanen har gjort at 

medarbeidere som tidligere jobbet for daværende NSB, nå jobber ulike foretak. Med 

bedriftsfotballen har de ifølge Svein fortsatt den greia at de kan være samlet. Å være samlet 

under ett lag skaper jernbanefamiliefølelsen. Når man deltar i bedriftsfotballen sammen med 

 
12 Jernbanereformen ble vedtatt på Stortinget i 2015, men driften av de nye selskapene startet i 2017. 
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andre jernbanearbeidere kan det se ut til at det bidrar til å utvide identitetstilknytningen fra 

kameratklikken på jobben og pauserommet, til et jernbanekollektiv i bedriftsfotballen. 

Denne problemtolkningen ble ytterligere forsterket gjennom debatt om å endre navnet på 

bedriftsidrettslaget, fra Jernbanens Idrettslag til Vy. Hensikten bak for å endre navnet var 

ifølge informantene at det er Vy (tidligere NSB) som bidrar med pengestøtte til 

bedriftsidrettslaget, og et ønske om større profilering. Det er privatiseringen og 

jernbanereformen som i bunn og grunn blir nevnt som den underliggende årsaken. 

Dette skapte ifølge informantene sterke reaksjoner blant jernbanearbeidere i bedriftsidretten, 

især fotballgruppa. Denne debatten utfordret på mange måter deres «visjon» – slik Svein ordla 

det - om å ha et idrettslag for alle jernbanearbeidere. Espen kunne fortelle om en stor 

diskusjon på Facebook som vekket mye engasjement blant medlemmene. Espen sa at han ikke 

klarte å engasjere seg i saken, men kunne likevel berette om hvordan han opplevde de andres 

engasjement på sosiale medier: 

Og da ble det kjempe … egentlig riktig å kalle det krangel da, hvor det var veldig 

mange som mente at det var helt feil perspektiv og at nå var det mer viktigere enn 

noen gang før å stå sammen og vise det gjennom å ha et inkluderende navn på 

klubben – jernbanens idrettslag fremfor Vy, fordi det er faktisk ganske mange som 

ikke jobber i Vy da. 

Espen forteller her om en sak hvor mange mente at bedriftsidrettsledelsen hadde et helt feil 

perspektiv, og det var viktigere enn noen gang før å stå sammen og vise det gjennom å ha et 

inkluderende navn på klubben. Hans forteller hvilken betydning lagnavnet har for flere:  

«[…] det er det som også er med JIL Oslo der mange har sterkt tilknytning til det, fordi det er 

et samlebegrep på jernbanesektoren, ikke en bedrift. Og det satt dypt hos folk da. Og de var 

veldig opprørte.» Hans snakker her om en kollektiv identitet og sosial tilhørighet til en samlet 

jernbane, ikke til én bedrift. Mange så ikke poenget med å endre et navn som har eksistert 

siden 1922, og som i like lang tid har vært en del av NSB. For noen har kanskje vært med ti år 

eller lenger i bedriftsidretten, og har derfor sterk tilknytning til navnet, som ifølge Hans er et 

samlebegrep. Da Lysgaard skrev om Arbeiderkollektivet i sin rapport, lød hans 

temaformulering slik: «arbeidere holder sammen og reagerer på bedriftssituasjonen som et 

‘kollektiv’ og ikke som enkeltpersoner» (Lysgaard 2001: 69). Jeg vil derimot i denne 

sammenheng omformulere noe: jernbanearbeidere holder sammen og reagerer på 

navneendringen som et kollektiv og ikke som enkeltpersoner. Nå handlet ikke denne saken 

om bedriftssituasjonen, så jeg vil ikke tolke arbeiderkollektivet like strengt som Lysgaard 

gjør, men det handler altså om relasjonene og identiteten de har til navnet og til de andre 
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jernbanearbeidere som har annen arbeidsplass enn hovedsponsoren.  

Da jeg spurte Svein om hans tanker om en eventuell navneendring, hadde han to svar på dette:  

Nei, jeg ville at det skulle hete JIL Jernbaneidrettslag Oslo, fordi at det har het det 

siden 1922. Det ligger en historisk grei, og at vi kan samle alle sammen som 

jobber på jernbanen etter denne oppsplittingen som skjer nå. At vi fortsatt kan i 

hvert fall beholde bedriftslaget og kameratskapet på tross over at vi blir overført 

eller går over til andre foretak, jernbaneforetak. Så det er det som er hovedcasen 

da. 

Det ble innkalt til et ekstraordinært årsmøte i 2019 angående navneendringen. Denne 

innkallingen kom ifølge Hans brått på for fotballgruppa: «De føler ikke ... de føler seg ikke 

respektert når det blir kalt inn til et ekstraordinært årsmøte at man skal endre navn uten å 

spørre noen. Uten å lufte den for folk. Det kom litt ut av det blå.» Hans kunne fortelle at de 

mobiliserte en gruppe på ti personer til årsmøte for å stemme nei mot navneendringen. Hans 

ble talsperson for gruppa på møtet hvor han presenterte argumentene på deres vegne. Hans 

innrømmet selv at han ikke brydde seg veldig om dette, men siden han var talsperson var han 

på mange måter forpliktet og viste lojalitet overfor gruppa: «Jeg er ikke der for å ytre min 

mening, jeg er der for å ytre gruppas mening.» Både forpliktelse og lojalitet er ifølge 

Lysgaard (2001) indikasjoner på et kollektivsystem. Her er kollektivets mål å opprettholde 

samholdet og tilhørigheten. Da jeg spurte Hans om det bare var navnet det var snakk om å 

endre på, svarte han: «Ja, og med navnet endre tilhørigheten til bedriften.» Han tolket 

framstillingen til styret slik at Vy-medlemmer skulle få gratis medlemskap, mens eksterne, 

altså de som kommer fra andre jernbaneforetak, måtte betale. Det var mye usikkerhet rundt 

dette med endringen fordi Hans stilte spørsmål for eksempel om hvordan man skulle løse det 

med egenkapitalen. Det var, slik han oppfattet det, «et forsøk på å kuppe idrettslaget».  

Fotballgruppa og styret kom fram til en kompromiss som begge kan leve med. Navnet ble Vy 

JIL Oslo, slik at fotballgruppa fikk beholdet navnet sitt, mens bedriften fikk sin del av 

profileringen på draktene og i navnet. 

Det som skjer i jernbanen med privatiseringen og fisjoneringen av bedrifter har betydning for 

hvordan bedriftsidrettslaget skal fungere. Ifølge Karin er det mye som må løses og som må på 

plass – ting som tar tid å gjøre. Men det er ting som er viktigere enn andre. Karin forteller 

«det viktigste nå er at vi må bygge opp kommunikasjonen med laga våres først og fremst, 

sånn at de vet hvor vi står, på en riktig og ryddig måte.» På grunn av manglende 

kommunikasjon kan ha gjort at flere reagerte som de gjorde. Dette virker som styret har tatt til 
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etterretning og jobber med det.  

 

5.5 Oppsummering 
 

I denne analysen har jeg funnet at bedriftsfotballen er en fin måte for medarbeidere å bli kjent 

med nye kolleger. Sosialt er dette viktig for trivselen og for å ha relasjon til noen når man 

sitter i pauserommet eller i kantina. Fotballen kan etablere ekstra bånd mellom kollegene enn 

med de man ikke spiller fotball med. Det er gjerne dem man betror seg til dersom man har 

spørsmål. Vi kan snakke om at et arbeidsplasskollektiv hvor de etablerer relasjoner for det 

sosiale. Bedriftsfotballen fungerer integrerende i et desintegrerende sektor. Her møtes folk fra 

ulike foretak og yrker. Noen er nære kolleger, mens andre er fjerne. Dette omtalte jeg som 

interne og eksterne kolleger. Dette samholdet ønsker de å beholde selv om jernbanen 

fragmenteres til ulike foretak. Dette kan vi anses som deres problemtolkning. 

Problemsituasjonen ble ytterligere forsterket på grunn av debatten om en eventuell 

navneendring. Gruppa forskanset seg mot dette ved å stille mannsterke opp på årsmøte for å 

stemme imot dette forslaget. Resultatet var de inngikk en kompromiss med styret. 

Fotballgruppa kan også fungere som en tilleggsarena til å ta opp ting folk lurer på, selv om de 

har formelle kanaler for slike ting.  
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6 Konklusjon  
 

Gjennom denne oppgaven har jeg sett på hvilken betydning bedriftsfotballen har for 

medarbeidernes sosiale relasjoner på jobb. Jeg har sett på hvordan deltakelse i 

bedriftsfotballen har betydning for hvordan medarbeiderne opplever sosiale relasjoner på 

jobb. I dette avsluttende kapittelet vil jeg diskutere og sammenligne funnene fra begge 

analysekapitlene, som vil bidra til å besvare oppgavens problemstilling: Hvordan erfares 

deltakelse i bedriftsidrettslag for medarbeideres opplevelse av sosiale relasjoner på jobb? For 

å svare på denne problemstillingen gjennomførte jeg to casestudier av henholdsvis bank og 

jernbane som tilbyr bedriftsidrett. Særlig var jeg interessert i medarbeidere som spilte 

bedriftsfotball. Målet med intervjuene var å få fram deres opplevelser av å spille sammen med 

andre kolleger i bedriftsidrettslag og deres opplevelse av sosiale relasjoner på jobb. Jeg var 

interessert i å intervjue de som deltar aktivt i fotballen. Jeg benyttet meg av to teoretiske 

perspektiver, arbeiderkollektivet og sosial kapital/nettverksteori, som hver for seg belyser 

hvordan sosiale relasjoner etableres og vedlikeholdes. Arbeiderkollektivet som handler om 

relasjoner som et mål i seg selv, og sosial kapital/nettverksteorier som handler om sosiale 

relasjoner som instrumenter for andre forhold, for eksempel samarbeidsrelasjoner. 

I hver av casene kan vi finne ulike varianter av relasjoner. Medarbeiderne opplever en 

etablering av både sterke og svake bånd, og kollegialt vennskap og kollegialt bekjentskap. 

Slike sosiale relasjoner befinner seg i et spenn mellom nettverksrelasjoner og 

kollektivrelasjoner. Der relasjonene i et kollektiv kan forstås som et mål i seg selv, vektlegger 

sosial kapital/nettverksteori relasjoner som har en verdi utover seg selv. Det innebærer 

relasjoner som kan fungere som medier eller instrumenter som kommer til gode for den 

enkelte, som for eksempel egen karriereutvikling i en bedrift, eller som et kollektivt gode som 

er nyttig ved samarbeidsrelasjoner.  

Disse sosiale relasjonene i de to casene forstås ikke som absolutte, men som «mer eller 

mindre»-dimensjoner hvor medarbeidernes sosiale bånd befinner seg mellom nettverk og 

kollektiv i relasjonskontinuumet. Man kan si at de glir litt over i hverandre, på samme måte 

som Putnams skille mellom brobyggende og sammenbindende nettverksstrukturer (2000). I 

banken for eksempel opplever medarbeidere i større grad enn jernbanearbeidere 

nettverksrelasjoner som nyttige for å løse oppgaver, samtidig som at de har etablert sosiale 

venner som de tilbringer fritiden sammen med og prater eller se på fotball med. I jernbanen 

opplever arbeiderne i større grad kollektivrelasjoner. Slike relasjoner gjennom fotballen er 
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viktig med tanke på å bevare samholdet og vennskapet på tross av den pågående 

privatiseringen og fisjoneringen av jernbanen. Samtidig kan det være at man ser lite til 

hverandre på jobb på grunn av turnusen, slik at fotballen sørger for å opprettholde kollegiale 

vennskapsrelasjoner. De tilbringer lite tid sosialt ellers grunnet familie og andre venner. 

Samtidig er det gjerne kolleger fra fotballen de betror seg til dersom man trenger hjelp. 

Fotballkollektivet funger sånn sett som et sammenbindende nettverk hvor man kan søke støtte 

ved behov. 

Jeg finner i studien blant annet at fotballen fungerer som samlingspunkt og nettverksbyggende 

arena, hvor medarbeidere i en felles sosial arena knytter kontakter med kolleger utenfor deres 

egne enheter. Medarbeiderne opplever at de gjennom bedriftsfotballen har blitt kjent med folk 

som de ellers ikke hadde blitt kjent med. De opplever altså bedriftsfotballen som 

nettverksbyggende. Fotballen er en sosial arena som muliggjør for at folk skal kunne knytte 

nye kontakter med andre kolleger på arbeidsplassen. Slike velferdstilbud gir medarbeiderne 

en mulighet til å møte og knytte kontakter med andre kolleger som man ellers ikke hadde 

møtt, og bli bedre kjent med dem. At man ikke har møtt på personene før eller har etablert noe 

personlige relasjoner til hverandre, kan ha en sammenheng med to ting. For det første kan det 

ha med størrelsen på bedriften å gjøre. Det vil si at det er store avstander som Lysgaard 

(2001) mener er den største hindringen for interaksjon. For det andre kan det ha en 

sammenheng med turnusen eller yrkesoppgavene å gjøre. At folk jobber ulik turnus kan gjøre 

det vanskelig å etablere og opprettholde sterke relasjoner. I tillegg innebærer jobben som 

lokfører eller konduktør mye togkjøring som begrenser kontakten og interaksjon med flere 

kolleger. 

Med fotballen som felles rammeverk binder aktiviteten medarbeiderne sammen på 

fotballbanen skilt i tid og rom fra arbeidsplassen. Her møtes folk som jobber i forskjellige 

fagområder innenfor deres respektive organisasjoner, men som har felles fritidsinteresser. I 

bankens fotballgruppe møtes folk på tvers av avdelinger, kompetanseområder og 

ledelsesnivåer. Fordi aktiviteten skjer utenfor arbeidstid og deltakelsen er uforpliktende13, 

opplever informantene også at fotballen bidrar til å viske ut de hierarkiske skillene fordi man 

spiller på samme lag. I jernbanens fotballgruppe møtes medarbeidere på tvers av selskap og 

ulike jernbanestillinger enten det er snakk om lokførere, konduktører eller faglærere. 

 
13 Uforpliktende i den forstand at det er frivillig å melde seg opp på trening og kamper. Har man meldt seg opp, 
forventer man at folk kommer. Det er ikke som vanlige idrettslag, eller jobben for den saks skyld, hvor oppmøte 
er obligatorisk. 
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Gjennom fotballen bidrar dette til å skape relasjoner mellom kolleger, enten det er med nære 

(i samme enhet) eller fjerne kolleger (på tvers av enheter). For noen gir dette en følelse av å 

være en del av en jernbanefamilie på grunn av samholdet de opplever av å spille sammen med 

andre jernbanekolleger. Hos både banken og jernbanen kan vi forstå fotballgruppa eller 

idretten som en samfølende enhet som knytter medarbeiderne sammen. Denne samfølende 

enheten likestiller dem, uansett hvilken stillingsnivå man har eller hvilken avdeling/foretak 

man jobber i. Flere mener at de ikke ville ha blitt kjent med folk hadde det ikke vært for deres 

deltakelse i idretten. Nettverksrelasjoner er nyttig når det kommer til å løse praktiske 

oppgaver. Nettverksrelasjoner kan også forstås som samarbeidsrelasjoner da man gjerne 

trekker på sitt sosiale nettverk for å innhente informasjon eller trenger støtte til praktiske 

oppgaveløsninger. Det er ikke bare den enkelte medarbeider som vil tjene på slike relasjoner, 

men også arbeidsgiveren og kunden. 

Bedriftsfotballen fremstår å være satt sammen av ulike nettverksstrukturer: For det første kan 

det være sammenbindende nettverk, som gir deltakerne en følelse av tilhørighet, og for andre 

kan det være brobyggende nettverk, som er nyttig når man for eksempel skal løse oppgaver. 

Men sammenbindende nettverk kan også være nyttig da man kan henvende seg til sine venner 

eller nære kolleger for sosialt eller praktisk støtte, samtidig som at brobyggende nettverk også 

utvider menneskers identitetsfølelse (Putnam 2000). Selv om disse nettverksstrukturene glir 

litt i over hverandre, så er styrkeforholdet imellom dem ifølge Putnam forskjellige. 

Sammenbindende og brobyggende nettverk tilsvarer det Granovetter (1981) omtaler som 

sterke bånd og svake bånd. Svake bånd eller brobyggende relasjoner, som utvikles på 

bakgrunn av medarbeidernes felles deltakelse i bedriftsfotballen, har en nytteverdi i den 

betydning at disse kan fungere som medier eller instrumenter for å få løst diverse 

problemstillinger.  

Jeg vil først diskutere nettverksrelasjoner som instrumenter. Gjennom deres deltakelse i 

bedriftsfotballen forteller informantene om bedriftsfotballen som en møteplass hvor de har 

utvidet sitt sosiale nettverk. Denne type sosial kapital som medarbeiderne akkumulerer 

gjennom bedriftsfotballen fungerer som en form for kollektiv ressurs som organisasjonens 

medlemmer kan dra nytte av (Coleman 1988; Putnam 1993). Slike kollektive ressurser utgjør 

en sentral del av bedriftens sosiale kapital (Leana & van Buren 1999; Olesen et al. 2008). Ikke 

er slike brobyggende relasjoner bare nyttig for den enkelte medarbeider, men også for 

arbeidsgiveren og for kunden. Slike relasjoner mener Coleman (1988) kan gi positive utslag 

for hvordan kollektive systemer, eller organisasjoner, fungerer. En kan dermed argumentere 
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for at bedriftsidretten, eller andre velferdstilbud hvor medarbeidere kan møtes, er nyttig for å 

etablere, opprettholde og styrke den organisatoriske kapitalen. I banken er man ifølge lederen 

av bedriftsidrettslaget bevisste på nettopp dette. Ikke er de bare tjent med at fysisk aktivitet 

blant medarbeiderne bidrar til bedre arbeidshelse14 (Bedriftsidretten 2016), men ved å legge til 

rette for slike tilbud kan medarbeiderne komme sammen og danne relasjoner seg imellom. 

Slike relasjoner kan underlette arbeidet med å finne fram til de rette kontaktene i 

organisasjonen. Dessuten opplever medarbeidere at de har blitt bedre kjent med selve 

bedriften de jobber hos og fått en forståelse av hvor stor bedriften er.  

Man kan også snakke om sosiale nettverk som medier eller kanaler som kan være nyttig på 

arbeidsplassen. Hvis man trenger noe hjelp til et prosjekt, og trenger kompetansestøtte fra én 

bestemt avdeling, som i bankcasen, så kan man ta kontakt med en bekjent fra fotballen som 

jobber der. Vedkommende kan så hjelpe til med å finne den relevante personen som sitter på 

den rette kompetansen. Den bekjente fra fotballen kan dermed fungere som en mellommann 

eller en bro mellom to punkter i et sosialt nettverk. I jernbanen derimot fremkommer det 

andre eksempler som skiller seg ut fra banken. En lokførerlærer kan fungere som en uformell 

representant på vegne av lokførerskolen innad i laget. Ved å være synlig og nær andre 

jernbanearbeidere i en uformell kontekst har lokførere mulighet til å rådføre seg og dele sine 

erfaringer med vedkommende. I enkelte tilfeller kan det være at det er en lokfører på laget 

som har opplevd ting utenom det vanlige på jobben, som for eksempel togavsporing. Dette er 

et eksempel på prekære situasjoner som fort kan bli samtaleemner blant jernbanearbeiderne 

fordi det er slike ting som ikke skjer så ofte. For en faglærer kan det være spesielt nyttig å 

høre hvordan dette skjedde. Denne erfaringen delte han videre til arbeidsplassen med andre 

togledere og lærerkolleger. Dessuten er dette også nyttig for studenter som lurer på hvordan 

slike ting kunne skje. I retur kan læreren oppdatere litt hva som skjer på skolen og utvikle 

tettere relasjoner til de andre medarbeidere som kjører tog. Dette kan være nyttig for skolen 

fordi skolen trenger etter hvert lokførere med lang fartstid som lærere. Med bedriftsfotballen 

kan altså folk på tvers av stillinger komme nærmere sammen og snakke sammen, selv om 

jobbprat for det meste ikke faller naturlig inn i fotballens rammeverk. Tilgjengelighet og 

nærhet til hverandre åpner for dette. 

Jeg finner også i studien at medarbeidere etablerer kollektivrelasjoner. Det vil si at relasjoner 

er et mål i seg selv. Det kan for eksempel være at de ønsker å være en del av et fellesskap. 

 
14 Arbeidshelse er sammenhengen mellom arbeid og helse. Det innebærer hvordan arbeidet påvirker helsen og 
vice versa (Bedriftsidretten 2016: 5). 
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Som sosialt samlingspunkt, eller felles rammeverk, kan fotballen gi medarbeiderne en følelse 

av være inkludert og føle tilhørighet til både idrettslaget og ikke minst bedriften. Fotballen er 

en sosial arena åpner opp muligheten for likesinnede å finne hverandre og knytte sosiale bånd. 

Fotballbanen kan oppleves som en form for integreringsarena til en arbeidsplass. For 

studenter eller nye ansatte er dette en måte å bli kjent med nye kolleger og knytte kontakter, 

ikke bare i sin egen enhet, men også utover sine egne avdelingsgrenser eller bedrift. For 

lokførerstudenter kan bedriftsidretten være en fin mulighet til å bli kjent med sine fremtidige 

kolleger. For noen kan dette være en målrettet, fremtidig investering for å stifte nye 

arbeidskamerater eller kollegialt vennskap (Bourdieu 1986; Henderson & Argyle 1985). Fordi 

kollegene deltar i et felles aktivitet utenfor arbeidstid, kan dette skape sterke bånd mellom 

dem. Man utvikler, som det ble formulert av Svein fra jernbanen, et ekstra bånd til hverandre. 

Dette kan ses i lys av Homans’ (1950) interaksjon og sentimenter. Jo oftere man møtes, desto 

sterkere bånd vil man ha til hverandre. Å ha noen å ha relasjon til på jobben kan gi en følelse 

av sosial trygghet, som for nye ansatte kan være godt å ha når man skal tilbringe tid sammen i 

oppholdsrommet eller kantina. Feld (1981) mente i sin fokusteori at folk som deltar sammen i 

felles aktivitet, så øker det sannsynligheten for at de samme folkene vil kunne utvikle nye 

fokuser som de kan arrangere aktiviteten sin omkring. For eksempel kan kantinen være et nytt 

møteplass for dem hvor de kan interagere sosialt med hverandre. Når man kjenner hverandre 

fra fotballen, forteller informantene at de gjerne stopper opp for å småprate litt, eller sier hei 

til de aller fleste. En kan argumentere for at relasjonsdannelsen fra bedriftsfotballen kan ha en 

betydning for sosiabiliteten mellom kolleger. I forkant av et møte er det rom for å kanskje 

småprate litt med sine kolleger. Om man kjenner en kollega fra bedriftsidretten, så kan tonen 

ha en annen lyd enn hvis man ikke kjenner vedkommende like godt. Sosiabiliteten kan bære 

preg av en vennskapelig og humoristisk tone fordi man er blitt tryggere på hverandre. 

Bedriftsidretten kan også være en egnet arena til å opprettholde sosiale relasjoner. På en 

arbeidsplass som jernbanen, hvor en del medarbeidere jobber turnus, kan bedriftsidretten 

bidra til å styrke og opprettholde de personlige relasjonene til hverandre. Som lokfører eller 

konduktør kan det på grunn av turnusordningen gå flere uker før man møter på den samme 

lokførerkollegaen sin på jobben. Men fordi begge eller flere spiller på samme fotballag, så har 

de muligheten til å holde en mer kontinuerlige kontakt og med det opprettholde det kollegiale 

vennskapet til hverandre. Selv om turnusen også har innvirkning på medarbeidernes 

deltakelse i bedriftsfotballen, så opplever man likevel at det er en sosial arena hvor man kan 

se hverandre oftere. Interaksjoner og aktiviteter bidrar ikke til å etablere følelsesmessige bånd, 
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men også opprettholde dem. Mellommenneskelige relasjoner opprettholdes ikke av seg selv, 

men gjennom gjentakende interaksjoner (Homans 1950; Feld 1981; McPherson & Smith-

Lovin 2002) 

I banken blir også idretten trukket fram som en viktig sosial funksjon for at nyansatte skal 

knytte relasjoner til sine nye kolleger. Å bygge nettverk anses som viktig for trivselen på jobb, 

og ikke minst gjøre det enklere for dem å finne fram til relevante kontakter i det daglige 

arbeidet. For det andre skaper også deltakelse i bedriftsfotballen en opplevelse av samhørighet 

til bedriften eller den sektoren de selv jobber i. Selv i en stor organisasjon som banken er, 

hvor folk er spredt utover i organisasjonsstrukturen med forskjellige arbeidsoppgaver, så kan 

man likevel føle at man er del av et større arbeidsfellesskap. Man kan si at de er en del av 

arbeidsplasskollektiv (Stephenson et al. 2001). Når man møter likesinnede eller spiller 

sammen med kolleger, så gir dette medarbeiderne en følelse av samhold; i banken blir idretten 

for eksempel beskrevet som en kilde til å bli varm i en organisasjon, mens i jernbanen gir 

idretten en følelse av at man er en del av en jernbanefamilie. For jernbanearbeidere virker 

idrettslaget som en samfølende eller integrerende enhet i en desintegrert jernbanesektor som 

følge av jernbanereformen. De opplever altså et vi-fellesskap til de man jobber og spiller 

fotball med. Denne identifiseringsbåndet eksisterer ifølge Lysgaard (2001) uavhengig om man 

jobber langt unna hverandre. Avstanden blir også kortere i den forstand at det gjør det enklere 

å ta kontakt og enklere å finne fram i organisasjonen på grunn av dette identifiseringsbåndet. I 

begge casene ble det sagt at terskelen for å ta kontakt er lavere når man kjenner noen, og man 

er mindre redd for å stille de litt dumme spørsmålene. 

Stephensson et al. (2001) arbeidsplasskollektiv kan være et eksempel på hvor nettverks- og 

kollektivrelasjons-dimensjoner eksisterer om hverandre. I slike kollektiv gir medarbeiderne 

hverandre støtte, både praktisk og sosialt. Sosialt fordi det kan gi økt trivsel på arbeidsplassen. 

For eksempel kan man oppleve at man har en mer vennskapelig og humoristisk tone med 

andre kolleger som man kjenner fra for eksempel bedriftsfotballen. Dessuten viskes de sosiale 

barrierene ut slik at det blir enklere for vedkommende å ta kontakt med hverandre, både på 

tvers av avdelinger og nivåer. Og praktisk med tanke på kollegers samarbeid rundt 

oppgaveløsninger for kunder. Selv om bedriftsidretten i strengeste forstand ikke kan tolkes 

som en arbeidsplass, så kan man si at den befinner seg i en gråsone mellom fritid og arbeid 

fordi man tilbringer tiden med sine kolleger og spiller under bedriftsnavnet eller felles 

jernbanenavn (Kim et al. 2013; Danna et al. 1999). Fotballgruppa i jernbanen kan noen ganger 

være en arena for å oppsøke jobbrelatert støtte grunn av deres umiddelbare nærhet til 
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hverandre og foreta det Lysgaard (2001) kaller spontaninteraksjon. Samtalene om 

togavsporingen med sin tidligere lærer fra lokførerskolen er et eksempel på dette.  

Arbeidsplasskollektivet etablert fra fotballen kan altså være et tegn på at både nettverks- og 

kollektivrelasjoner eksisterer om hverandre. Kollektivrelasjonen er et mål i seg selv for å føle 

seg integrert på arbeidsplassen og være en del av noe større, samtidig som at disse relasjonene 

eller nettverket også danner et slags integrasjon rundt praktiske oppgaveløsninger. Det er dette 

kollektivet man gjerne setter seg sammen med i pauserommet, som vi så i jernbanecasen, eller 

henvender seg til hvis man har en oppgave man trenger støtte til. Relasjoner i et 

arbeidsplasskollektiv hos både jernbane og bank har altså et sosialt og et praktisk verdi.  

Slike kollektiv tolker jeg kan være tilstedeværende selv om det er store avstander mellom 

medarbeiderne på arbeidsplassen. Ifølge Lysgaard (2001) er identifiseringen én av 

grunnprosessene for etablereringen og opprettholdelse av slike kollektiv.  

Identifiseringsprosessen eksisterer selv om det er visse fysiske-geografiske avstander mellom 

ansatte på arbeidsplassen eller i jernbanesektoren. Og i stedet for konflikt, eller 

problemtolkningsprosess, er denne type kollektiv basert på samarbeidsrelasjonene de ansatte 

har til hverandre. Slike samarbeidsrelasjoner bygger på tillit, som er et resultat av tidligere 

vellykkede interaksjoner eller samarbeid (Putnam 1993). For eksempel har de gjennom 

positive interaksjoner på fotballbanen lært hverandre å kjenne bedre. De utvikler kunnskap 

om andre kolleger, for eksempel i hvilken avdeling eller foretak de jobber i, og hva de jobber 

med. Og fordi man har fotballen om et felles rammeverk, kan dette bidra til å minske 

avstanden mellom medarbeiderne. De opplever at det gjør det enklere å ta kontakt med 

hverandre fordi fotballen fungerer som limet i identifiseringsbåndet. Man kan også 

argumentere for at denne tilliten som oppstår mellom fotballdeltakerne, kan fungere som en 

mal for fremtidig samarbeid (Putnam 1993). I fotballen er nettopp kommunikasjon og 

samarbeid viktige elementer, som kan være nyttig når man også skal jobbe sammen på jobb. 

En problemtolkningsprosess blant jernbanemedarbeidere var også noe som kom fram i 

studien. Denne prosessen innebærer en felles oppfattelse av dilemmaet som aktørene står 

overfor (2001). Det er altså en felles følelse av hva som står på spill. Problemtolkningen var 

basert på to sammenhengende problemsituasjoner. For det første har det vært viktig for dem å 

bevare samholdet og vennskapet til hverandre gjennom å ha felles lag til tross for at jernbanen 

blir fragmentert til flere jernbaneforetak. Å spille sammen med andre jernbanearbeidere gir 

dem en følelse av samhørighet og at man er en del av en jernbanefamilie. På 

jernbanemesterskapet som jeg besøkte i august 2019, så fortalte spillerne at man tar del i et 
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«vi-fellesskap». Bedriftsfotballen er den «greia» som de fortsatt har sammen.  

Bedriftsfotballen kan dermed forstås å være en integrerende enhet i en desintegrert 

organisasjon. Gjennom de spontanorganiserende prosessene interaksjon og identifikasjon, og 

en problemtolkningsprosess (Lysgaard 2001), så kan fotballgruppa forstås som et fullverdig 

arbeiderkollektiv selv om dette ikke har noe med selve arbeidsforholdene å gjøre.  

Men det var særlig debatten om å endre bedriftsidrettsslagsnavnet som forsterket 

problemtolkningen. Å endre navnet førte til sterke reaksjoner hos flere medarbeidere, som 

mente at det er viktig å stå sammen og kjempe for et inkluderende navn på laget. Navnet var 

et samlebetegnelse på jernbanen; det spilte ingen rolle hvilken bedrift man jobber for. Så 

lenge man er tilknyttet jernbanen, så er man velkommen. Fotballgruppa hadde to 

hovedargumenter for å bevare navnet. For det første hadde navnet en historisk klang over seg. 

Ifølge informantene har idrettslaget, og navnet, eksistert siden 1922, og at de plutselig skal 

endre navn var det ikke mange som helt skjønte. Dette leder an til det andre argumentet. Som 

nevnt i forrige avsnitt handlet det om å inkludere andre kolleger fra andre selskap velkommen. 

Man ønsker et sosialt samlingssted for idrettsinteresserte jernbanearbeidere, uavhengig 

hvilken foretak man har. Det skal nevnes at flere togselskap har egne idrettslag, men ikke alle. 

Argumentene til hovedsponsoren var at de ønsket større profilering. De fikk endret navnet til 

de øvrige gruppene, og delvis fotballgruppa. Styret og fotballgruppa inngikk en kompromiss, 

og navnet ble hetende Vy JIL Oslo.  

 

6.1 Mine funn opp mot tidligere forskning  

 

I sine deskriptive studier studerte Joubert og de Beer (2010; 2011) hvilken betydning  

medarbeidernes deltakelse i bedriftsidretten har for deres sosiale relasjoner på jobb. Disse 

studiene ble gjennomført hos to finansinstitusjoner i Sør-Afrika. Jeg vil sammenligne Jouhert 

og de Beers (2010; 2011) funn med mine resultater i begge analysekapitlene, henholdsvis 

bank og jernbane. Fordi jeg fant inspirasjon i deres intervjuspørsmål da jeg utformet 

intervjuguiden min til bankcasen, hadde jeg en antakelse om at jeg ville komme fram til 

tilsvarende svar. Med tanke på jernbanens bedriftsidrettslag kan vi i større grad se forskjeller, 

men også visse likheter. For å sammenligne mine funn med Joubert og de Beers funn, så vil 

jeg ta utgangspunkt i figur 1 fra innledningskapittelet som de presenterte i deres 

forskningsartikkel (2011: 61). Denne figuren oppsummerer fordelene av relasjonsetableringen 

gjennom deres deltakelse i bedriftsidretten.  
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Hentet fra Joubert & de Beer (2011: 61). Jeg har lagt til de ulike fasene 1-4 for å tydeligere 

relasjonsetableringen og hvordan dette slår positivt ut på arbeidsplassen 

Fase 1 kan forstås som den nettverksbyggende fasen. I denne fasen utvikles det relasjoner 

mellom kolleger på tvers av avdelingene. I likhet med Joubert og de Beer (2010; 2011) kom 

jeg også fram til at bedriftsidretten er en arena hvor medarbeidere knytter nye kontakter med 

sine kolleger. I fase 1 lærer de å kjenne folk som de ikke har møtt før. Samtidig er det også en 

arena hvor de lærer å kjenne en kollega på en helt annen måte. Man får med andre ord et 

annet inntrykk av personen. Hos Joubert og de Beer (2010; 2011) og i denne oppgaven 

opplever medarbeidere at de ikke ville ha blitt kjent med andre kolleger hadde det ikke vært 

for deres deltakelse i bedriftsidretten netball. Det er en arena hvor de kan møtes og utøve 

idrettsaktivitet, samtidig prate om ting som interesserer dem. For eksempel er fotball noe som 

faller naturlig inn som samtaleemne. Selv om det blir lite jobbprat, kan det være at man spør 

andre hva man jobber med til daglig. Slike interaksjoner knytter medarbeiderne dem nærmere 

hverandre. Gjennom kommunikasjonen, eller interaksjonen, utvikler man kunnskap om 

hverandre. Det skapes også identifiseringsbånd på bakgrunn av deres felles aktivitet og 

interesser. Når man spiller og samarbeider på banen, og skaper en form for samhørighet, 

mener Lysgaard at dette i sum skaper sosiale bånd mellom medarbeiderne (Lysgaard 2001). 

For flere kan dette oppleves integrerende da man føler tilhørighet til bedriften eller sektoren 

man er en del av. Det er en kilde til å bli varm i en organisasjon da man lærer å kjenne folk. 

Joubert og de Beer (2011) mente at lagsport som netball kan legge til rette for at medarbeidere 

kan forstå hverandre bedre, samarbeide og skape sosial samhørighet.  

Der nettverksbyggingen og kontaktene etableres i fase 1, så vil medarbeiderne utvikle sosiale 

bånd til hverandre i fase 2. Resultatene fra den tidligere forskningen til Joubert og de Beer 

(2010; 2011) og fra mine analyser viser at bedriftsidretten kan skape både sterke og svake 
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sosiale bånd mellom kolleger. Medarbeiderne lærer hverandre å kjenne mer på det personlige 

plan fordi de driver med den samme fritidsaktiviteten. Dette mente Homans (1950) ville 

forsterke relasjonen mellom personer. I begge analysekapitlene om finans og jernbane, så kan 

vi omtale slike relasjoner som kollegialt vennskap (Henderson & Argyle 1985). Det vil si 

vennskap som er tilknyttet arbeidsplassen.  

I jernbanen ble det fortalt at bedriftsfotballen er en måte å etablere kameratskap eller ekstra 

bånd til de man jobber med. Man får en nærhet til de man spiller fotball med. Opplevelsen av 

å være nær andre og ha samme felles interesser gjør at medarbeidere setter seg automatisk 

sammen med kolleger fra fotballgruppa. For studenter som senere får jobb som lokfører, kan 

slike relasjoner være veldig fint å ha når man begynner som lokfører, fordi det er en måte å 

integrere seg til den nye arbeidsplassen. Slike ekstra bånd har man ikke med kolleger som 

ikke spiller fotball. Slike relasjoner kan også være nyttig fra en praktisk side. Det er til sine 

arbeidskamerater at man gjerne betror seg til når man lurer på noe. Kollegialt vennskap kan 

inngå i en form for arbeidsplasskollektiv hvor kolleger støtter hverandre sosialt og praktisk, 

og man holder det mellom partene som deltok i samtalen. På den andre siden kan vi også 

snakke om sosialt vennskap, som betyr at slike vennskapsrelasjoner også flyttes utover 

arbeidsplassens gyldighetsområde (Henderson & Argyle 1985; Lysgaard 2001). Når man for 

eksempel drar på mange turer for å delta i ulike turneringer, og man deler rom med dem, så 

etablerer man følelsesmessige bånd til dem. Man drar også gjerne sammen med kolleger for å 

se på kamp sammen på fritiden.  

Joubert og de Beer (2011) skrev at når kolleger blir venner, så vil de i fase 3 kunne jobbe mer 

effektivt sammen fordi det underletter arbeidet deres med å finne fram til de riktige personene 

på jobben dersom man trenger hjelp til å løse for en kunde. Det er i fase 3 og fase 4 hvor 

bedriften kan tjene på at arbeidstakere utvikler relasjoner til hverandre i bedriftsidretten eller 

lignende velferdstilbud. Et interessant funn i både Joubert og de Beers (2010; 2011) studier og 

fra bankcasen i kapittel 4, er at bedriftsidretten bidrar til å utvikle brobyggende nettverk. Slike 

nettverk er særlig nyttig i større bedrifter hvor folk jobber i ulike avdelinger og har lite 

daglige kontakt med hverandre. Banken og jernbanen er bevisste på bedriftsidretten som en 

sosial arena hvor man kan knytte sosiale relasjoner. Men der jernbanen fokuserer i større grad 

på relasjoner som et mål i seg selv, hvor lokførere kan bli bedre kjent med konduktører, 

lokførere og andre interne kolleger i samme foretak, er banken også opptatt av at ansatte 

etablerer kontakter utover sine egne avdelingsgrenser. Med slike brobyggende relasjoner så 

gir det medarbeiderne lettere tilgang til andre avdelinger fordi man kjenner vedkommende.  



76 
 

I fase 4 kan man forstå at slike relasjoner er nyttig for bedriften når det for eksempel skal 

løses en oppgave for en kunde. Dette forbedrer ifølge Joubert og de Beer (2010; 2011) 

samarbeidet mellom kollegene. Både i denne oppgaven og i studiene til Joubert og de Beer 

kan medarbeidere ta kontakt med vedkommende i den relevante avdelingen på grunn av det 

sosiale båndet de har etablert gjennom fotballen. Slike samarbeidsrelasjoner er ikke bare 

arbeidstakeren tjent med, men også arbeidsgiveren og kunden. Samarbeidsrelasjonen inngår 

som en del av den organisatoriske sosiale kapitalen, som er en verdifull ressurs for bedriften 

og dens medlemmer (Leana & van Buren 1999; Olesen et al. 2008). Slike positive relasjoner 

kan – uten at jeg selv har empiri på dette – øke effektiviteten i arbeidet og gjøre bedriften mer 

konkurransedyktig (Joubert og de Beer (2011: 61). Vi snakker altså om sosiale relasjoner som 

en kollektiv ressurs som ulike aktører kan dra nytte av (Coleman 1988; Putnam 1993).  

Bedriftsfotballen er også en arena for småprat mellom kolleger. I begge casene er fotballen et 

naturlig samtaleemne mellom kollegene, mens jobbprat anses som noe unaturlig i en slik 

kontekst, selv om det hender iblant. Det kan likevel være prat om hvordan turnusen til 

kollegaen er og hvordan han jobber fremover, men det kan skje etter at fotballtreningen eller 

kampen er ferdig. Småprat som en del av interaksjonen mellom kolleger i fotballverdenen kan 

i lys av Dietmans studie (2020) bidra til å styrke båndene mellom dem for fremtidig 

samarbeid på arbeidsplassen. Ved å prate om hverdagslige ting, eller sosiable temaer som 

felles idrettsinteresser, kan de lære å kjenne personen på en helt annen måte.  

For eksempel kan man få en mer vennskapelig tone når man møter kollegaen/medspilleren på 

jobbmøter. Både Joubert og de Beer (2014), og Chandler (2006) mente at småprat mellom 

kolleger kan fungere som verktøy til å bryte ned sosiale barrierer. Dette er i tråd med Simmels 

(1949) teori om sosiabilitet hvor folk opptrer som om alle var like. I min oppgave opplever 

medarbeidere fra banken at fotballen bryter ned sosiale barrierer og visker ut hierarkiske 

skillelinjer. Fordi man også spiller på samme lag, spiller det ingen rolle hvilken avdeling man 

jobber i. Man opplever at avstanden mellom dem blir kortere, og man utvikler positive 

relasjoner. I likhet med Dietmanns (2019; 2020) så finner jeg også i min oppgave at positive 

relasjoner mellom medarbeidere kan være en god investering for samarbeid, enten det er med 

kolleger innad eller utenfor sin egen jobbenhet.  

Holmes (2003) mente at småprat mellom kolleger kan bidra til å opprettholde relasjoner. 

Dette fungerer som et slags sosialt lim. Gjentakende interaksjoner er viktig for dette, særlig i 

jernbanen da flere jobber turnus. Å bli med på bedriftsfotballen og møte andre 

jernbanearbeidere mer kontinuerlig gjør at de opprettholder vennskapet til andre kolleger som 
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også jobber turnus. Det er nyttig fordi det kan ta flere uker før man møter på samme person 

igjen i jobbsammenheng. Dessuten, som jeg nevnte i referatet fra jernbanemesterskapet, 

fungerer fotballgruppa som et sosialt lim for å binde sammen jernbanearbeidere til tross for 

flere jernbanearbeidere har blitt og fortsatt blir overført til andre foretak. 
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Vedlegg 1 - Referat fra Jernbanemesterskapet 
 

Jeg besøkte jernbanemesterskapet i fotball lørdag 31. august. Jeg kontaktet arrangørene noen 

dager i forveien på epost og spurte om jeg kunne komme innom en tur. For dem gikk det helt 

greit. Jeg introduserte hvem jeg var og hva jeg gjør da jeg ankom arrangementet. Jeg var der i 

litt over to timers tid. Jeg fikk pratet med en del personer som var ansatt i flere bedrifter 

innenfor norsk jernbane. Jeg fikk følelsen av at dette var en gjeng arbeidskamerater som 

hadde det gøy sammen. 

Jeg fikk tak i fem informanter som var interessert i å være med på et intervju. Jeg fikk deres 

epostadresse, og fortalte dem at jeg tar kontakt med dem litt senere, og sender dem litt mer 

utdypende informasjon om hva dette går ut på. Hvilken bedrift de jobber på kommer jeg til å 

anonymisere. 

Gjennom uformelle og tilfeldige samtaler fikk jeg høre om deres interessante meninger om 

hvordan det er å være med på dette og hvordan fragmenteringen av jernbanesektoren preger 

deres deltakelse og arbeidshverdag. Flere var kritisk til denne oppdelingen. Bedriftsidretten 

hjelper med å skape relasjoner og dermed tilhørighet, til tross for at de ikke jobber tett 

sammen, ei heller i samme bedrift.   

Likevel var fellesskapsfølelsen til stede. Å være med på bedriftsidrettslag mener de bidrar til 

sosialt samvær, bedre kommunikasjon på tvers av bedrifter innen jernbanesektoren, 

tilhørighet og et vi-fellesskap. Dette kan også være en måte å bekjempe ensomhet på 

arbeidsplassen som noen var inne på. Helse ble også et samtaleemne uten at jeg tok initiativ til 

det. Min opplevelse fra dette besøket er at bedriftsidrettslaget fungerer som et sosialt lim som 

gjør at arbeiderne fortsatt føler tilhørighet og at de er en del av et fellesskap, til tross for 

fragmenteringen av jernbanen. Arbeiderkollektivet kan ha blitt svekket på grunn av dette, men 

bedriftsidrettslaget binder dem fortsatt sammen. En kan si at dette fungerer som en slags 

beskyttelse mot den såkalte new public management. 
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Vedlegg 2 – Intervjuguide Jernbane 
 

Forskningsspørsmål/tema Intervjuspørsmål 

Innledende spørsmål 1) Hvor lenge har du vært ansatt i norsk jernbane?  

2) Hva jobber du med? 

3) Hvor lenge har vært med på bedriftsidrettslaget?  

4) Hvordan startet du i bedriftsidretten? 

5) Husker du første gangen du deltok? 

 

 

 

Motivasjon og rekruttering 6) Hva er grunnen til at du deltar i et bedriftsidrettslag? Fortell om når du ble med, hvordan ble du 

rekruttert, hva var avgjørende for å bli med? 

 

 

Arbeiderkollektivet/fellesskapet 

 

 

Hva betyr bedriftsidrettslaget for 

arbeiderkollektivet? 

 

Hvordan kan bedriftsidrettslaget 

styrke eller opprettholde 

arbeiderkollektivet sett i lys av 

oppsplittingen av 

jernbanesektoren? 

 

 

 

 

7) Hva er bra med å være med på et bedriftsidrettslag?  

8) Synes du er bra å trene sammen med kolleger? Er det noe ulemper ved det? 

 

9) Bedriftsidrettslaget deres består av ansatte fra ulike bedrifter med ulike arbeidsoppgaver. Hvordan vil 

du beskrive fellesskapet i gruppa deres? 

10) Hvordan vil du beskrive bedriftsidretten før og etter at norsk jernbane ble delt opp til flere bedrifter? 

11) Tror du det har preget dere som gruppe? 

12) Hvordan vil du beskrive samholdet mellom dere på bedriftsidrettslaget? 

13) Hvordan har det påvirket din deltakelse i bedriftsidretten? 

 

14) Hva har bedriftsidrettslaget betydd for deg i ditt arbeidsliv? Føler du at en slik deltakelse har hjulpet 

deg på noe vis på jobben? 
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Sosial kapital / sosiale nettverk 

 

 

 

Hvordan kan bedriftsidrettslaget 

utvikle sosial kapital? 

 

Hvordan kan bedriftsidrettslaget 

utvikle sosiale nettverk på tvers 

av bedrifter i jernbanesektoren? 

 

 

 

15) Hvordan vil du beskrive ditt forhold til de du spiller med eller trener med? 

16) Dere jobber i ulike bedrifter innenfor jernbanesektoren, hvordan er din relasjon til de andre du spiller 

med ellers? Kommuniserer du med dem på arbeidstiden eller blir det som regel på treninger eller kamper 

du møter dem? 

17) Hvordan er det å trene og spille sammen med kolleger/ansatte fra andre bedrifter? 

18) Hva er det som er positivt og negativt å trene sammen med kolleger/ansatte fra andre bedrifter? Kan 

dette på noen måte påvirke relasjonen eller kommunikasjonen mellom dere? 

19) Kjente du til noen av de du spiller med før du ble med på bedriftsidrettslaget? 

 

20) Dere spiller jernbanemesterskap hvert år mot flere andre bedriftslag fra andre regioner i Norge. 

Hvordan opplever du slike mesterskap? 

21) Synes du det er viktig/bra med slike arrangementer?  

 

 

Arbeidsmiljø 

 

Hva betyr deltakelse i 

bedriftsidrettslag for det sosiale 

arbeidsmiljøet? 

 

 

22) Hva betyr bedriftsidrettslaget for din arbeidshverdag? Beskriv, gi konkrete eksempler.  

 

23) Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet på jobben? Gi eksempler 

24) Føler du at din deltakelse i bedriftsidretten har gjort at du trives bedre på jobb?  

 

25) Er det noe du kan ta med fra bedriftsidrettslaget til arbeidsplassen?  

 

Avsluttende spørsmål og 

oppsummering 

26) Er det noe annet jeg bør vite om din deltakelse i bedriftsidrettslaget og/eller kanskje om forholdet 

mellom selve bedriften og bedriftsidrettslaget? 
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Vedlegg 3 – Intervjuguide finansinstitusjon 
 

Forskningsspørsmål/Tema Intervjuspørsmål Prober/Stikkord til 

oppfølgingspørsmål 

Innledende spørsmål 1) Hvor lenge har du vært ansatt i bedriften?  

2) Hva jobber du med? 

3) Hvor lenge har vært med på bedriftsidrettslaget?  

4) Hvordan startet du i bedriftsidretten?  

5) Husker du første gangen du deltok? 

6) Kan du fortelle litt om en typisk treningsøkt i bedriftsidrettslaget? 

 

 

Kan du presisere hva du mener 

med …? 

Hva mener du med …? 

Kan du gitt et eksempel? 

Hva mener du da? 

Kan du utdype litt mer hva du 

mener med det? 

 

Motivasjon/rekruttering 

 

 

7) Hva er grunnen til at du deltar i et bedriftsidrettslag? Fortell om 

når du ble med, hvordan ble du rekruttert, hva var det avgjørende for 

å bli med? 

 

8) Hva er de vanligste årsakene til at du ikke kan delta på treninger 

eller kamper med bedriftsidrettslaget? 

 

Informasjon om bedriftsidrettslag? Kan det gjøres bedre? 

 

Arbeiderkollektivet/fellesskapet 

 

Hva betyr bedriftsidrettslaget 

for arbeiderkollektivet? 

 

 

9) Hva er bra med å være med på et bedriftsidrettslag?  

10) Synes du er bra å trene sammen med kolleger? Er det noe 

ulemper ved det? Eksempler. 

 

11) Hvordan vil du beskrive samholdet mellom dere på 

bedriftsidrettslaget? 

12) Hvordan vil du beskrive fellesskapet på selve arbeidsplassen? 

 

13) Hva har bedriftsidrettslaget betydd for deg i ditt arbeidsliv? 

Føler du at en slik deltakelse har hjulpet deg på noe vis på jobben? 
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Sosial kapital / sosiale nettverk 

 

Hvordan kan bedriftsidrettslaget 

utvikle sosial kapital? 

 

Hvilken rolle spiller 

bedriftsidrettslaget for å skape 

trivsel og vennskap mellom 

kolleger? 

14) Hvordan vil du beskrive ditt forhold til de du spiller med eller 

trener med? 

 

15) Kjente du til noen av de du spiller med før du ble med på 

bedriftsidrettslaget? 

 

16) Hva betyr dette for forholdet/relasjon mellom dere på jobben? 

Samarbeid? Kommunikasjon? 

 

Arbeidsmiljø 17) Hvordan påvirker bedriftsidrettslaget din arbeidshverdag? 

Beskriv, gi konkrete eksempler.  

 

18) Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet på jobben? Gi eksempler 

19) Føler du at din deltakelse i bedriftsidretten gjort at du trives 

bedre på jobb? Hvordan, gi eksempler? 

 

20) Er det noe du kan ta med fra bedriftsidrettslaget til 

arbeidsplassen? 

 

21) Trives du på bedriftsidretten? På hvilken måte har det gjort at du 

trives bedre? 

 

 

Avsluttende 

spørsmål/Oppsummering 

22) Er det noe annet jeg bør vite om din deltakelse i 

bedriftsidrettslaget og/eller kanskje om forholdet mellom selve 

bedriften og bedriftsidrettslaget? 
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Vedlegg 4 – Samtykkeerklæring 

 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 «Ansattes deltakelse i bedriftsidretten»? 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å avdekke 

arbeidstakeres erfaringer av å delta i bedriftsidrettslag utenfor arbeidstid og hvordan dette kan 

påvirke arbeidsmiljøet og relasjonene mellom de ansatte. I dette skrivet gir jeg deg 

informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

Bakgrunn og formål 

I forbindelse med masteroppgaven i sosiologi ved Universitetet i Oslo ønsker jeg å 

gjennomføre et forskningsprosjekt. Formålet med masteroppgaven er å øke kunnskapen om 

betydningen av deltakelse i bedriftsidrettslag som er tilknyttet arbeidsplassen og betydningen 

av dette for arbeidsmiljøet og arbeidstakernes arbeidshverdag. Problemstillingen og 

intervjuspørsmålene vil dermed ta utgangspunkt i arbeidstakeres opplevelse og hvordan dette 

påvirker arbeidshverdagen deres. 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 

Hvorfor får du spørsmål om å delta?  

Utvalget vil bestå av arbeidstakere som er med på et bedriftsfotballag. Rundt ti ansatte (fem 

ansatte fra to ulike bedrifter) i ulike sektorer som er med på et bedriftsfotballag får denne 

henvendelsen.  

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta i prosjektet vil det innebære at du vil delta i intervju med en student i 

sosiologi ved Universitetet i Oslo. Intervjuet vil vare mellom 40-60 minutter. Samtalen vil bli 

tatt opp på båndopptaker og deretter transkriberes. Lydopptaket og transkripsjonen vil bli 

slettet når prosjektet er ferdig og godkjent. Spørsmålene vil i all hovedsak handle om deres 

erfaringer av å delta i et bedriftsfotballag og hva dette betyr for arbeidshverdagen deres. 
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Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke ditt tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil bli anonymisert. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

• Det er kun masterstudenten og veileder for studien som har tilgang på 

personopplysninger som blir oppgitt. 

• Intervjuet vil bli transkribert og lagt på en minnepinne som skal ligge låst i et skap på 

Universitetet i Oslo når vi ikke jobber med datamaterialet. Jeg sørger for at 

uvedkommende ikke får tilgang til disse opplysningene. 

Opplysninger som vil publiseres er hvilken aktivitet du/dere holder på med, som for eksempel 

bedriftsfotball pluss alder og kjønn. Arbeidsplass blir anonymisert og blir kun omtalt som den 

sektoren den tilhører i. Navn vil ikke gjenkjennes. Det som blir nevnt i oppgaven er hvilken 

sektor bedriften tilhører, i tillegg til alder og kjønn. 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Når masteroppgaven er ferdig vil alle eventuelle lydopptak slettes og all informasjon som kan 

identifisere deg destrueres, senest 01.11.2020. Prosjektet skal etter planen avsluttes 

25.05.2020. 

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg, 

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 
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Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.  

På oppdrag fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo har NSD – 

Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette 

prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Student Sondre Walle. Jeg kan nås på tlf: 46637035 eller epost 

sondrewa@student.sv.uio.no  

• Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo ved 

førsteamanuensis Lars Klemsdal. Han kan nås på tlf: 22857089 eller epost 

lars.klemsdal@sosgeo.uio.no 

• Vårt personvernombud: Norsk senter for forskningsdata AS. 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 

Med vennlig hilsen 

Student     Veileder   

Sondre Walle     Lars Klemsdal   
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Ansattes deltakelse i bedriftsidretten», 

og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

• å delta i intervju 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 25. mai 

2020. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 
 


