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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða viðhorf til starfsmannaskemmtana frá 

sjónarhorni umsjónarmanna mannauðsmála og almennra starfsmanna. Leitast var við 

að fá fram svör um hvað hefði áhrif á mætingu starfsmanna á slíkar skemmtanir, hver 

væru möguleg áhrif þeirra inn í starfsumhverfið og hvað skipti máli við undirbúning 

skemmtana svo vel tækist til. Unnið var með fræðilegar heimildir um markmið 

mannauðsstjórnunar, vinnustaðagleði, vinnustaðavináttu, fjölskylduvæna stefnu og fleiri 

hugtök sem komu fyrir í niðurstöðum rannsóknarinnar. Rannsakandi studdist þannig við 

eldri rannsóknir um tengd málefni en lítið var að finna af heimildum um sama málefni 

og hér er skoðað. 

Tekin voru 10 eigindleg viðtöl, fimm við umsjónarmenn mannauðsmála og fimm við 

almenna starfsmenn. Viðmælendur störfuðu hjá fimm ólíkum fyrirtækjum en notast var 

við snjóboltaúrtak við framkvæmd rannsóknarinnar. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ábyrgð fyrirtækja og starfsmannafélaga 

á skemmtunum er misjöfn milli fyrirtækja. Þannig bera starfsmannafélög sumstaðar alla 

ábyrgð á skemmtunum á meðan fyrirtækið sér alfarið um það á öðrum stöðum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar, sem og eldri rannsókna, benda til þess að stjórnendur 

fyrirtækja ættu að láta sig málið varða vegna þeirra áhrifa sem orðið geta inn í 

starfsumhverfi fyrirtækja af starfsmannaskemmtunum. Helstu þættir sem hafa áhrif á 

mætingu starfsmanna eru andrúmsloft fyrirtækisins, áhugi einstaklingsins, staða í lífinu 

og eðli skemmtana. Helstu þættir er varða starfsmannaskemmtanir og geta haft áhrif á 

starfsumhverfið eru óviðeigandi hegðun, nánari kynni milli samstarfsfélaga, samband 

við maka og einangrun þeirra sem ekki mæta. Þá eru mikilvægustu atriðin við 

undirbúning á góðri skemmtun gott skipulag, virðing við einkalíf starfsmanna og 

andrúmsloft vinnustaðarins. 
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Abstract 

The aim of this study was to examine the views towards social related workplace events 

from the viewpoint of human resource managers and general employees. Answers were 

sought to questions such as what influences employee attendance at these events, 

what effects they have on the work environment, and what aspects of planning are 

important for their success. Theories were utilized on the goals and objectives of human 

resource management, workplace fun in general, workplace friendships, family friendly 

policies and other concepts that appeared in the study’s conclusions. In that way the 

study was supported by older research on similar topics, but research on this study’s 

topic were few and rare. 

This study includes 10 interviews, five with human resource managers and five with 

general employees. Interviewees were employed by five different companies and they 

were selected by snowball sampling. 

Main results are that responsibility for social related workplace events varies 

between companies and company unions, i.e. some companies organize such events 

themselves while others leave it to the company union. Also, according to this study and 

older research, managers should be interested in these workplace events because of 

the effects they can have on the work environment. The main influences on employee 

attendance are the workplace atmosphere, the employee’s interest in attending, his 

status in life, and the nature of the event. Among the main factors related to these 

events that can influence the workplace environment are inappropriate behavior, close 

relations between co-workers, effects on spouses and effects on those that do not 

attend. The most important aspects of successful planning are good design, respect 

towards employee personal life, and the workplace atmosphere. 
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1 Inngangur 

Starfsmannaskemmtanir skipulagsheilda geta tekið á sig margar myndir. Þannig geta 

þær í senn verið upplyfting fyrir starfsmenn, hjálpartæki við uppbyggingu tengslaneta, 

ástæða til áfengisdrykkju, hvatningartæki og þakklætisvottur frá skipulagsheildinni svo 

fátt eitt sé nefnt. Þær eru til í hinum minnstu skipulagsheildum sem og hinum stærstu, 

óformlegar og formlegar, jákvæðar en vandmeðfarnar. Vandinn felst aðallega í því að ná 

fram þeim jákvæðu áhrifum sem þeim fylgja en sleppa þeim neikvæðu. Þá þarf að huga 

að mörgum þáttum sem máli skipta en óskynsamlegt er að reiða sig á heppnina eina, til 

þess er of mikið í húfi. Útkoma skemmtunar hefur áhrif á starfsmennina og starfsemi 

skipulagsheildarinnar sem ætti að gefa ástæðu til að vanda til verka. 

Starfsmannafélög og skipulagsheildir koma í mismiklu magni að undirbúningi 

starfsmannaskemmtana en hlutverk þess fyrrnefnda er ólíkt eftir fyrirtækjum. Þannig 

hafa starfsmannafélög allt vald yfir skemmtunum í sumum skipulagsheildum og 

stjórnendur taka þar engan þátt. Í öðrum hefur skipulagsheildin tekið yfir alla umsjón 

með starfsmannaskemmtunum en starfsmannafélagið hefur eignast nýtt hlutverk sem 

líkist frekar hagsmunafélagi. Þriðja fyrirkomulagið er síðan blanda af hvoru tveggja þar 

sem samstarf ríkir milli aðilanna og ábyrgð er sameiginleg. 

Tengsl starfsmannaskemmtana við mannauðsstjórnun má finna í þeim áhrifum sem 

verða á markmið þess síðarnefnda eftir hið fyrrnefnda. Þannig hafa 

starfsmannaskemmtanir áhrif á persónulegar þarfir, viðhorf og afkastagetu starfsmanna 

en allt þetta tengist markmiði mannauðsstjórnunar. Þannig eru skemmtanir notaðar 

sem hvatatæki en það getur aðeins náð til þeirra sem kæra sig um að taka þátt. Áhrif á 

hina sem afþakka þátttöku eru annað efni sem hér verður skoðað. Ólíkir starfsmenn 

þurfa ólíka hvatningu sökum mismunandi gildismats, viðhorfa og persónuleika. 

Eins áhugavert efni og áhrif starfsmannaskemmtana er þá var áskorunin mikil. Ekki 

var um auðugan garð að grisja í fræðilegum heimildum þótt víða væri leitað. Engar 

heimildir fundust um málefnið á Íslandi og erlendar heimildir af mjög skornum skammti. 

Því þurfti að endurhugsa efnið nokkrum sinnum í gegnum ferlið og víkka út möguleika á 

fræðilegri tengingu við rannsóknina. Sem dæmi um þetta var gripið til þess á síðustu 
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stundu að fá upplýsingar í gegnum tölvupóst varðandi starfsmannaskemmtanir í öðrum 

löndum. 

Í þessari ritgerð verður leitast við að kanna viðhorf umsjónarmanna mannauðsmála 

og almennra starfsmanna til starfsmannaskemmtana. Leitað verður eftir þeirri reynslu 

sem viðmælendur búa yfir varðandi áhrif og afleiðingar sem orðið geta af 

starfsmannaskemmtunum. Þá verður einnig reynt að skilja helstu atriði sem hvetja og 

letja til þátttöku auk þeirra áhrifa sem kunna að verða á þá einstaklinga sem kjósa að 

taka sjaldan eða aldrei þátt. Að lokum verður reynt að fá fram mikilvægustu atriði sem 

hafa ber í huga til að starfsmannaskemmtanir skili þeim áhrifum sem sóst er eftir. 

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru því á þennan veg: 

 Hvaða þættir hafa áhrif á mætingu starfsmanna á starfsmannaskemmtanir? 

 Hver eru helstu áhrif starfsmannaskemmtana inn í starfsumhverfið? 

 Hvaða atriði eru mikilvægust við undirbúning starfsmannaskemmtunar? 
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2 Mannauðsstjórnun 

Svo hægt sé að skýra þá tegund stjórnunar sem mannauðsstjórnun er þá verður að liggja 

fyrir skilgreining á mannauði (e. human resource). Mannauður er í víðu samhengi það 

starfsfólk sem vinnur í skipulagsheildinni. Ein þekktasta skilgreining á mannauði er öll 

reynsla, þekking, dómgreind og áhættuvilji ásamt þeim persónulegu eiginleikum sem 

starfsfólkið býr yfir (Barney, 1991). Með þessu er átt við að starfsfólkið búi yfir kunnáttu, 

reynslu og færni auk þess sem það vinnur samkvæmt sínum gildum og viðhorfum sem 

skilar sér í hegðun þeirra. Önnur algeng skilgreining og að mörgu leyti lík segir að 

mannauðurinn endurspegli mannlegan þátt vinnustaðarins, það er sameiginlega 

þekkingu, hæfileika og reynslu sem auðkenna skipulagsheildina. Mannlegir þættir 

skipulagsheilda felast í hæfninni til að læra og breytast, nýsköpun og skapandi hugsun 

sem getur haft áhrif á gang þeirra (Bontis, Dragonetti, Jacobsen, & Roos, 1999). Þannig 

má segja að meðfæddir hæfileikar, hegðun og persónuleg einkenni starfsmanna séu þau 

atriði sem mynda mannauð. Enginn hefur eins góða stjórn á þessum auði og 

starfsmaðurinn sjálfur sem vegna þessa hefur algjört vald yfir því hvenær og hvernig 

hann nýtir þessa auðlind til vinnu. Samband skipulagsheildar og starfsmanns virkar því í 

báðar áttir, báðir aðilar gefa og þiggja. Skipulagsheildin nýtir sér þá auðlind sem 

starfsmaðurinn kemur með til starfa og starfsmaðurinn væntir þess að fá í staðinn meiri 

tekjur, stöðuhækkun, góðan starfsferil og hann trúir því að með þessu nái hann með 

tímanum að tryggja sér öruggt starf (Davenport, 1999). 

Á þessum atriðum má sjá að þar sem þekking, hæfileikar og geta starfsmanna skapa 

virði skipulagsheilda er mannauðurinn mikilvæg auðlind. Með honum geta þær tryggt 

sér sterkari stöðu á markaði og meiri líkur eru á langlífi þar sem starfsfólkið vinnur 

saman að markmiðum skipulagsheildarinnar. Þess vegna þurfa skipulagsheildir að finna 

leiðir til að laða að sterkan mannauð auk þess að varðveita, þróa og halda við þeim sem 

nú þegar er til innan þeirra (Armstrong, 2009). 

Stjórnun þessarar auðlindar, mannauðsstjórnun, tengir starfsmannamál við markmið 

og stefnu skipulagsheilda (Olmsted, 1995). Nokkrir fræðimenn hafa sett fram 

skilgreiningu á mannauðsstjórnun en Armstrong (2009) segir hana stefnumótandi, 

samþætta og heildstæða nálgun á atvinnu, þróun og velferð þeirra einstaklinga sem 

starfa í skipulagsheildum. Önnur skilgreining er að mannauðsstjórnun taki til allra 
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stjórnendaákvarðana og aðgerða sem áhrif hafa á eðli sambandsins milli 

skipulagsheildar og starfsfólks (Beer, Spector, Lawrence, Quinn Mills, & Walton, 1984). 

Ef rýna á í upphaf mannauðsstjórnunar þá telja flestir fræðimenn að hún hafi mótast í 

kringum árið 1960 þrátt fyrir að sumir telji að hægt sé að rekja hana aftur til 

stríðsáranna um 1920 og benda þannig á stjórnun á hermönnum (Ferris, Hochwarter, 

Buckley, Harrell-Cook, & Frink, 1999). Ef við lítum svo á að upphaf fræðigreinarinnar hafi 

verið um 1960 er óhætt að segja að breytingar hafi orðið á síðastliðnum 50 árum. Í 

upphafi var starfsmaðurinn álitinn verkfæri sem vinnuveitandinn vildi fá eins mikið frá 

og mögulegt var. Í dag eru starfsmennirnir hins vegar, á flestum stöðum, álitnir ein 

mesta auðlind sem skipulagsheildir búa yfir (Mahoney & Deckop, 1986). Þrátt fyrir að 

hugtakið mannauðsstjórnun sé í raun einnig notað yfir starfsmannastjórnun verður í 

raun að skilja þetta tvennt að. Þessi tvö hugtök má setja niður á tímabil þar sem 

starfsmannastjórnun var aðallega við lýði fyrir árið 1990 en mannauðsstjórnun tók síðan 

við eftir það. Starfsmannastjórnun gekk út á eftirlit með starfsmönnum þar sem menn 

töldu laun einu ástæðu þess að fólk vildi vinna. Lítið var horft til framtíðar sem gerði það 

að verkum að stjórnendur voru sífellt að glíma við vandamál sem komið höfðu upp í stað 

þess að skipuleggja næstu skref. Ein skilgreining starfsmannastjórnunar er að hún sé röð 

aðgerða sem geri vinnandi manni og þeim vinnustað sem hann vinnur hjá kleift að ná 

samkomulagi varðandi eðli og markmið ráðningartengsla þeirra á milli. Einnig að 

uppfylla áðurnefnt samkomulag (Torrington, Hall, & Taylor, 2005). Eftir 1990 fóru menn 

síðan að tala um mannauðsstjórnun en ekki voru allir sammála um hversu mikil 

breytingin væri í raun og veru frá hugtakinu starfsmannastjórnun. Þannig vildu sumir 

fræðimenn meina að engin sýnileg breyting væri á áherslum eða hlutverki þessara 

hugtaka heldur væri einungis um nafnabreytingu að ræða (Inga Jóna Jónsdóttir, 2003). 

Hugmyndin var þó að mannauðsstjórnunin miðaði að því að aðlaga starfsmannamál að 

breyttu umhverfi. Ef skilgreiningin er sett í sama form og sú sem lýsti 

starfsmannastjórnunni hér að framan þá er mannauðsstjórnun röð aðgerða sem í fyrsta 

lagi gerir vinnandi fólki og vinnustaðnum, sem nýtir hæfileika þess, kleift að ná 

samkomulagi er varðar markmið og eðli atvinnutengsla þeirra á milli. Í öðru lagi tryggir 

hún að samkomulaginu sé framfylgt (Torrington, Hall, & Taylor, 2005). Breytinguna á 

umhverfi skipulagsheilda má til að mynda sjá í sífellt meiri hraða samfélagsins en 

flóknara umhverfi hefur á síðustu áratugum ýtt undir breytingar á skipulagi 
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skipulagsheilda. Með skipulagsbreytingu þróaðist starfsmannastjórnun, sem áður var 

innan skipulagsheilda og snéri að málamiðlunum við starfsmenn, í fræðigreinina 

mannauðsstjórnun sem hefur mörg ólík svið og áherslur. Meiri áhersla á þjónustu og 

tækni hefur aukið þörf á sérhæfni og þekkingu en margar skipulagsheildir í dag byggja 

aðeins á sérfræðiþekkingu einstaklinga en framleiða engar áþreifanlegar vörur. Slíkar 

skipulagsheildir, þekkingarfyrirtæki, byggja á þeirri hugmynd að til að þroskast og lifa af 

á þeim samkeppnismarkaði sem nú hefur myndast þurfi að búa yfir miklum mannauði 

(Vigdís Jónsdóttir, 2005; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2000). Eins og áður segir er 

hugmyndafræði mannauðsstjórnunar meðal annars byggð á þessum breytingum og 

þannig komið til móts við nýja tíma með nýjum áherslum. 

Í víðum skilningi má segja að fræðin snúi að öllum þeim ákvörðunum sem teknar eru í 

samskiptum starfsmanna og vinnuveitenda, en gæði slíkra ákvarðana hafa bein áhrif á 

möguleika skipulagsheildar og starfsmanna til að ná settum markmiðum. Þannig 

einblínir mannauðsstjórnun á að huga að velferð einstaklingsins sem og heildarinnar svo 

allir geti gert sitt besta til að skipulagsheildin nái tilskildum árangri. Í stuttu máli ryður 

mannauðsstjórnun brautina fyrir sköpun innan skipulagsheildarinnar og byggir á að allar 

ákvarðanir sem stjórnendur taka myndi sambandið milli þeirra og starfsmanna þeirra 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2000; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson & Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2009; Vigdís Jónsdóttir, 2005). Þó má ekki gleyma því að til eru 

mismunandi áherslur innan fræðigreinarinnar en til að mynda hafa aðferðirnar verið 

flokkaðar í harða og mjúka mannauðsstjórnun. Þannig falla þær aðgerðir sem miða að 

því að ná sem mestum árangri í nýtingu mannauðsins og draga úr launakostnaði undir 

harða mannauðsstjórnun. Áherslan á að þróa og varðveita mannauðinn með því að 

hvetja hann til starfsánægju með virkri endurgjöf og umbun fellur síðan undir mjúka 

mannauðsstjórnun (Stewart & Brown, 2009). Önnur flokkun á áherslum má finna hjá 

Ingu Jónu Jónsdóttur (2003) en hún talar um sterka og veika mannauðsstjórnun. Þannig 

talar hún um veika mannauðsstjórnun sem nánast hefðbundið starfsmannahald, þar 

sem annað nafn er sett á starfsmannahaldið eða verkferlana. Sterka mannauðsstjórnun 

segir hún vera þegar stefnumótunarvinnu er bætt inn í og starfsmannamál samofin 

viðskiptastefnu skipulagsheildar. 
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Rannsóknir hafa sýnt að stefnumiðuð mannauðsstjórnun er sú aðferð sem helst er 

notuð innan skipulagsheilda sem ná langt. Þó þarf að athuga að aðferðin falli vel að 

menningu vinnustaðarins, því mikilvægt er að allir þættir spili saman (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson & Runólfur Smári Steinþórsson, 2009). Stefnumiðuð mannauðsstjórnun 

byggir á þeirri hugmynd að tengja mannauðinn við rekstrarleg markmið skipulagsheilda, 

það er tengja saman stefnu mannauðs og viðskiptastefnu. Aðferðin snýst því um að 

tileinka sér viðhorf fjárfestis í allri umræðu um starfsfólk. Þannig er aðgerðum í 

mannauðsstjórnun ætlað að auka virði skipulagsheilda (Arney Einarsdóttir & Sigríður 

Þrúður Einarsdóttir, 2009; Ægir Már Þórisson, e.d.). 

Með innleiðingu á þessari aðferð leitast stjórnendur við að áætla þörf skipulagsheilda 

fyrir starfsfólk og greina starfskröfur og starfslýsingar í samræmi við viðskiptastefnu. 

Meginmunurinn á mannauðsstjórnun og stefnumiðaðri starfsmannastjórnun virðist 

felast í áherslumun varðandi sýn á starfsfólkið, mannauðsstjórnunin hafi að leiðarljósi 

einstaklingshyggju en stefnumiðuð mannauðsstjórnun einblínir meira á starfsmennina 

sem heild (Arney Einarsdóttir & Sigríður Þrúður Einarsdóttir, 2009; Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2000; Koch & McGrath, 1996).  

2.1 Markmið mannauðsstjórnunar 

Til að leggja mat á þá þróun sem orðið hefur innan mannauðsstjórnunar verður að vera 

ljóst hver markmið fræðigreinarinnar eru. Armstrong (2009) segir meginmarkmið 

skipulagsheilda sem beita mannauðsstjórnun vera að ná árangri í gegnum starfsfólkið 

sitt auk þess að gera því mögulegt að öðlast hæfileikann til að þróa með sér nýja 

þekkingu og hagnast á nýjum tækifærum. Í svipaðan streng tekur Guest sem lýsir því 

þannig að mannauðsstjórnun samanstandi af nokkrum stefnum sem hannaðar eru til að 

hjálpa skipulagsheildum að hámarka aðlögun, skuldbindingu starfsmanna, sveigjanleika 

og gæði starfa (Guest, 1987). 

Áðurnefndar breytingar sem orðið hafa á samkeppnismarkaði síðustu árin með 

tilkomu ört vaxandi tækninýjunga og hnattvæðingar, hafa sett aukna pressu á 

skipulagsheildir að leggja áherslu á arðsemi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2000; Leach, 

2001). Þetta hefur gert það að verkum að skipulagsheildir þurfa aukinn sveigjanleika og 

aukna framleiðni til að halda í við samkeppnisaðila. Grundvallaratriði til að standast 

þessar kröfur er að ráða yfir öflugu starfsfólki en það er talinn vera sá þáttur sem oftast 
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sker úr um hvaða skipulagsheildir ná samkeppnisforskoti. Mannauðsstjórnun er því 

sterkur áhrifaþáttur í velgengi skipulagsheilda þar sem hún tekur á mannlegum 

samskiptum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson & Runólfur Smári Steinþórsson, 2009; Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2000). Ef mannauður á að geta talist til samkeppnisforskots 

þarf þó að vera til staðar starfsmannastefna sem er órjúfanlegur hluti viðskiptastefnu 

skipulagsheildarinnar (Finnur Oddsson, 2006). 

Ef skipulagsheildir ætla sér að ná langt skiptir árangur og framleiðni höfuðmáli, en 

aldrei má gleyma því að starfsmannahópurinn samanstendur af mörgum ólíkum 

einstaklingum. Markmið mannauðsstjórnunar er að vekja athygli á mikilvægi mannauðs 

þegar kemur að verðmætasköpun fyrirtækja, tryggja samhæfingu við viðskiptastefnu og 

benda sífellt á nýjar leiðir til að virkja ólíka einstaklinga. Þannig er hægt að auka 

framleiðni með áherslu á þátttöku og virkjun starfsmanna sem nær hámarki á 

vinnustöðum þar sem góður starfsandi ríkir og sterk vinnustaðarmenning (Daigs, Hagen, 

& Hassan, 2006; Dyer & Reeves, 1994; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson & Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2009; Vigdís Jónsdóttir, 2005). 

Tilgangur mannauðsstjórnunar er bæði efnahagslegur og félagslegur. Málefni eins og 

skilvirkni kostnaðar (e. cost effectiveness), sveigjanleiki í skipulagi (e. organizational 

flexibility), félagslegt lögmæti (e. social legitimacy) og hversu mikil sjálfstjórn er í 

skipulagsheildinni (e. managerial autonomy) koma öll við sögu. Það má því segja að 

hlutverk mannauðsstjórnunar í víðum skilningi sé að ná stöðugleika í skilvirkni kostnaðar 

og félagslegu lögmæti með þeim kerfum sem stjórna vinnuaflinu. Þetta verkefni er 

mikilvægt við stofnun skipulagsheilda og í fyrstu skrefum þeirra, rétt eins og 

fullnægjandi markaðs- og fjármálakerfi. Ef stjórnendur ná ekki þessu jafnvægi mun 

skipulagsheildinni mistakast því hæfur hópur fólks með nægilega hvatningu til að vinna 

saman er nauðsynlegt skilyrði til að hún lifi af. Ef sveigjanleikann skortir mun 

skipulagsheildinni einnig mistakast að lokum þrátt fyrir að upphaflegt líkan af 

mannauðsstjórnun hafi sýnt skilvirkan kostnað og lögmæti (Boxall, 2007). 

 Nákvæm greining á markmiðum mannauðsstjórnunar kastar ljósi á stjórnun 

stefnumótunarspennu (e. strategic tensions). Meðal mikilvægustu atriða þessa flokks er 

spennan milli eftirlits vinnuveitanda og hvatningar starfsmanna, milli skammtíma 

framleiðni og langtíma aðlögunarhæfni, milli sjálfsbjargarviðleitni skipulagsheilda og 
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öryggi starfsmanna og á milli sjálfsstjórnunar og félagslegs lögmætis. Stjórnun þessara 

vandamála er svo mikilvæg að mjög gagnlegt getur reynst að skilja markmið 

mannauðsstjórnunar út frá stjórnun stefnumótunarspennu (Boxall, 2007).  
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3 Vinátta á vinnustað 

Hvatafræði er eitt rannsóknarsvið mannauðsstjórnunar. Upphaf hennar má meðal 

annars rekja til Maslow og kenningu hans um þarfapýramídann frá árinu 1943. Með 

þarfapýramídanum teiknaði hann upp líkan af leið mannsins til fullnægju, ánægju og 

hamingju. Neðst í pýramídanum mátti finna líkamlegar þarfir (e. physical needs), þar 

fyrir ofan öryggi (e. safety needs), næst þörf fyrir félagslega samþykkt/að tilheyra (e. 

belonging needs/ acceptance needs), næstefst í pýramídanum var síðan virðing sjálfs og 

annarra (e. self-importance needs) en efst á toppi hans var sjálfsbirting (e. Self-

actualization/ self-realization needs). Líkanið byggði á þeirri hugmynd að byrja þyrfti á 

að fullnægja grunnþörfum áður en hægt væri að byggja ofan á þær með því að uppfylla 

æðri þarfir. Með Maslow kemur einnig sú hugmyndafræði að eftir því sem maðurinn 

uppfyllir meira af sínum grunnþörfum kemur hann til með að eltast við æðri þarfir 

(Maslow, 1954). Á þessu má sjá að félagsleg þörf, sem hér er nefnd þörf fyrir félagslega 

samþykkt, er í miðju pýramídans og er því mikilvægt að fullnægja henni ef virðing sjálfs 

og annarra auk sjálfsbirtingar á að nást, ef marka má kenninguna. 

Gagnrýni á þarfapýramída Maslows hefur verið þó nokkur. Sumir telja að 

skrefakenning þessi sé í raun ekki pýramídi heldur geti ákveðnum þörfum verið fullnægt 

áður en öðrum hefur verið náð. Dæmi um þetta er nefnt í umræðunni um jafnvægi 

vinnu og einkalífs. Við getum fullnægt ákveðnum þörfum í einkalífi okkar sem ekki hefur 

verið fullnægt í vinnunni og síðan öfugt, þannig getur aðili fullnægt sínum félagslegu 

þörfum með því að vera virkur úti í samfélaginu. Annað dæmi er einstaklingur, sem 

finnst hann ekki fá nægilega áskorun í starfi sínu, getur verið að vinna að meistaragráðu 

á kvöldin. Ólíkir hvatar drífa áfram ólíkt fólk og þeir byggjast oft á því hver við erum, ekki 

síður en hvar við erum stödd í lífinu (Brenner, 1999). 

Aðrir gagnrýnendur halda því fram að línan sem Maslow dregur á milli þarfanna sé of 

ákveðin, það sé í raun hægt að staðsetja sig á gráu svæði á milli þeirra (Brenner, 1999). 

Nokkru síðar skrifaði sálfræðingurinn Herzberg bók um starfstengda hvatningu þar 

sem henni er skipt í tvennt, innri og ytri hvata. Innri hvatning lýsir sér á þann hátt að 

einstaklingur framkvæmir verkefni vegna þess að hann langar til þess og finnst það 

áhugavert. Í þessum tilfellum verður hvatningin til vegna þeirrar ánægju sem starfsmaður 

fær af því að sinna starfinu, það er starfsánægju (Herzberg, 1959). 
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Félagslegar þarfir fylgja okkur í vinnuna þar sem við getum meðal annars uppfyllt þær 

með góðu vinasambandi. Margs konar sambönd geta myndast á vinnustöðum en 

skilgreining er þó til staðar sem greinir vináttu frá öðrum samböndum. Það sem gerir 

vináttu frábrugðna öðrum samböndum sem myndast á vinnustað er að hún er valfrjáls, 

byggir á persónulegum tengslum og ávinningurinn af henni er persónulegur, félagslegur 

og tilfinningalegur. Önnur sambönd á vinnustöðum eru byggð á tengslum sem verða 

vegna hlutverka í skipulagsheildinni og ávinningurinn af þeim snýr að skipulagsheildinni 

og starfstengdum málum (Boyd & Taylor, 1998; Fritz, 1997; Ibarra, 1993; Sias & Perry, 

2004). 

Hinn almenni einstaklingur ver stórum hluta vikunnar í vinnunni. Vegna þessa er ekki 

óalgengt að þar myndist vinasambönd, sér í lagi þar sem líklegt er að samstarfsmenn 

eigi eitthvað sameiginlegt. Þeir þekkja til að mynda oft sama fólkið á vinnustaðnum, 

hafa jafnvel svipuð markmið og stundum þurfa þeir að treysta á hvorn annan í vinnunni 

til að klára verkefni á tilsettum tíma. Þannig deila samstarfsmenn oft þekkingu sín á milli 

í gegnum óformleg samskipti sem síðan mynda tækifæri til að uppfylla persónulegar 

þarfir og hjálpa til við að mynda jafnvægi milli vinnu og einkalífs (Brenner, 1999). Merki 

um mikilvægi vinnustaðavináttu má sjá hjá fleiri fræðimönnum en til að mynda snýr ein 

af tólf kjarnaspurningum Gallup að því hvort starfsmenn eigi góðan vin í vinnunni 

(Buckingham & Coffman, 2005). 

Algengasta tegund vinnustaðavináttu verður til á milli jafningja vegna svipaðra 

vinnuaðstæðna og stöðu á vinnustaðnum (Boyd & Taylor, 1998; Sias & Cahill, 1998). 

Þessi tegund vináttu skilaði mestri starfánægju samkvæmt rannsókn Pakeeza og fleiri 

(2011) og gerði það að verkum að starfsmenn nutu þess að vinna með 

samstarfsfélögum. Flestir þátttakendurnir héldu því fram að vinátta milli þeirra og 

samstarfsmanna í sömu deild hjálpaði þeim að klára verkefni sín tímanlega og 

auðveldaði þau einnig. Annar ávinningur sem þátttakendur nefndu af vináttu var hjálp 

við að leysa vandamál sem upp kæmu og að náin vinátta hjálpaði til við að koma fram 

með nýjar hugmyndir og nýjungar. Ray kom árið 1987 fram með hugmyndir um vináttu 

milli jafningja og sagði hana tengjast mikilvægum atriðum á vinnustaðnum. Þannig væri 

samstarfsfólk sem kallast gæti jafningar líklegasta og mikilvægasta uppspretta tilfinninga 

á staðnum. Þannig þjónaði hún lykilhlutverki þegar kæmi að stuðningi við starfsmenn, 
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aðallega vegna þess að vinur á vinnustað býr yfir þekkingu og skilningi á þeirri reynslu 

sem verður til á staðnum sem utanaðkomandi aðilar geta ekki skilið eins vel (Pakeeza, 

Haris, & Sajjad, 2011). 

Hvað varðar yfirmenn og hærra setta einstaklinga innan skipulagsheilda þá sýndu 

niðurstöður rannsóknar Mao (2006) að aðilar í þeim stöðum geti átt erfiðara með að 

eignast vin á vinnustaðnum. Fyrri rannsóknir hafa bent á að hærra settir einstaklingar 

séu líklegri til að leita út fyrir skipulagsheildina til að stofna til vináttu (Carroll & Teo, 

1996; Mintzberg, 1990). Þá er hugmyndin að þeir aðilar þrói frekar vináttu með 

einstaklingum sem koma inn í skipulagsheildina og þurfa að eiga samskipti við þá. Sem 

dæmi um þetta má nefna ráðgjafa sem koma inn til að hjálpa við ákveðin verkefni (Mao, 

2006). Vegna þeirra auknu gæða sem fylgja því að vera í hærri stöðu, svo sem meiri 

áskorun, vald og vöxtur í starfi (Bell, Roloff, Camp, & Karol, 1990), má leiða að því líkum 

að vinnustaðavinátta skipti lægra setta starfsmenn meira máli þegar kemur að því að 

meta gæði vinnunnar. Þetta gildismat lægra settra starfsmanna ættu stjórnendur að 

hafa í huga þegar þeir taka ákvarðanir er varða afstöðu til vinnustaðavináttu (Mao, 

2006). 

Fræðimenn sem rannsakað hafa vináttu á vinnustöðum lýsa því hvernig hún geti bætt 

frammistöðu í starfi (Ingram & Roberts, 2000; Morrison, 2004; Pakeeza, Haris, & Sajjad, 

2011), hjálpað starfsmönnum við að fá stöðuhækkun (Pettinger, 2005; Russel, 1999) og 

boðið upp á verðmæta tegund sálfræði- og tilfinningalegs stuðnings (Francis, 1990). 

Morrison (2004) segir heildarmyndina af tengslum og vináttu í vinnunni benda til 

verulegra áhrifa á ýmsa þætti innan skipulagsheilda og persónulega þætti starfsmanna 

(Morrison, 2004). Af þessum ástæðum ættu fyrirtæki að hvetja til vinnustaðavináttu 

(Pakeeza, Haris, & Sajjad, 2011). 

Ekki hefur öll fræðileg umræða um efnið verið á jákvæðum nótum og fram hafa 

komið hugmyndir um neikvæð áhrif vinnustaðavináttu. Þannig hefur verið rætt að hún 

geti haft mikil truflandi áhrif á bæði vinina og þá sem eru á jaðri þess að eiga vinsamlegt 

samband. Á þessum nótum er því haldið fram að ef vinnan verði of fjörug megi velta 

fyrir sér hversu mikil afköst starfsmanna raunverulega verði. Vegna þessa er því haldið 

fram að vinnustaðavinátta sé jafn líkleg til að hindra frammistöðu eins og efla hana 

(Morrison & Nolan, 2007). 
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Morrison og Nolan (2009) framkvæmdu rannsókn með 412 þátttakendum en þar af 

voru 68% frá Nýja Sjálandi. Þátttakendur voru spurðir um ávinning þess að eiga vin í 

vinnunni. Svör þeirra voru síðan flokkuð niður í þrjú þemu með mismörgum 

undirhópum. Þemun voru persónulegur ávinningur (e. personal orientation), ávinningur 

tengdur samskiptum eða hóp (e. interpersonal/group orientation) og ávinningur tengdur 

verkefnum (e. task orientation).  

Undir fyrsta þemanu sem snéri að persónulegum ávinningi var að finna fjóra 

undirhópa. Sá fyrsti snéri að því að reiða sig á aðra varðandi traust og heiðarleika. Undir 

þennan hóp féllu svör 23 þátttakenda sem töluðu um þörfina að tjá sig opið og 

heiðarlega við einhvern á sömu bylgjulengd sem myndi hlusta og skilja. Annar 

undirhópurinn var sjálfstraust en gögnin úr rannsókninni sýna að vinátta á 

vinnustaðnum eykur sjálfstraust í starfi. Sumir viðmælendanna töluðu um hvernig hún 

yki einnig færni þeirra í starfi og sjálfstraust þegar kæmi að ákvarðanatöku. Þá töluðu 

einhverjir um aukna getu til að biðja um aðstoð frá vinum sínum og vildu meina að það 

væri auðveldara að biðja vini sína um aðstoð en aðra. Þriðji hópurinn var innra og ytra 

tengslanet en þar var meðal annars rætt um það hvernig vinátta við fólk annarsstaðar í 

skipulagsheildinni og fyrrum samstarfsfélaga kæmi fram í viðtölunum. Tengslanet eru til 

margs nýtileg en þau koma meðal annars að tilfinningalegum stuðningi, betri kynnum og 

ávinningi tengdum starfsferli. Þannig töluðu nokkrir einnig um beina tengingu milli 

vináttu og stöðuhækkana. Fjórði og síðasti hópurinn snéri að því að notfæra sér vini 

sína. Það er vissulega svartur blettur á málefninu að það verða alltaf einhverjir sem 

misnota vináttu sína við aðra eingöngu til eigin ávinnings. Til að mynda sagði einn 

viðmælandi frá því hvernig vinir hans hjálpuðu ómeðvitað við að dreifa út kjaftasögum 

og trúnaðarupplýsingum sem settu hann í betri stöðu varðandi samninga um stöðu- og 

launahækkanir (Morrison & Nolan, 2009). 

Fimm undirhópar voru tengdir þemanu samskiptum og hópum. Fyrsti undirhópurinn 

fjallaði um opin og óformleg samskipti en hann var mjög tengdur hóp sem rætt var um 

áðan og snéri að því að reiða sig á aðra. Munurinn er sá að í seinni hópnum er meira 

rætt um samskipti innan hóps heldur en milli einstaklinga, en umræðuefnin voru lík. 

Þannig lýsir einn viðmælandinn því hvernig aukin óformleg samskipti leiði til betri 

opinna samskipta og betri skilnings. Annar undirhópurinn fjallaði um að skilja aðra og 
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vera skilinn, en þar nefndu þátttakendur hversu mikilvægt það væri að skilja ólík 

sjónarhorn samstarfsfélaga sinna og kunna að meta þá fjölbreytni sem fylgdi því. Þriðji 

undirhópurinn var um stuðningsandrúmsloft í hópavinnu. Þrátt fyrir að fræðimenn 

meðhöndli félagslegan stuðning og vináttu á nokkuð frábrugðinn hátt mátti sjá hvernig 

viðmælendur þessarar rannsóknar sáu þau oft nánast sem samheiti. Þannig lýstu þeir 

því hvernig allir starfsmenn sýndu mikinn stuðning og liði eins og þeir nytu stuðnings. 

Fjórði undirflokkurinn var aukin ánægja í vinnunni en 61 svar af 412 tilheyrði þessum 

undirhóp. Gleði, hlátur og ánægja voru títtnefnd en ekki er ljóst á þessum gögnum hvort 

ávinningur skipulagsheildar varðandi frammistöðu starfsmanna og gæði sé mikill af slíkri 

gleði. Þó skal nefna að líkurnar á því að starfsmenn vinni lengur á vinnustaðnum eru 

meiri ef þeir hafa gaman af vinnunni. Viðmælendur lýsa því einnig hvernig ánægja þeirra 

í vinnunni sé augljós viðskiptavininum og að eiga góðan vin í vinnunni geri það að 

verkum að þeir séu tilbúnir að vinna lengri vinnudaga (Morrison & Nolan, 2009). Þetta 

kann að hljóma uppörvandi og gerir það að verkum að sjálfsagt er að ætla að gleði á 

vinnustaðnum leiði til betri frammistöðu. Þetta er þó ekki skoðun allra og sumir hafa 

bent á að mögulega sé athygli starfsmannsins frekar á félagslegum samskiptum við 

vinnufélagana heldur en á vinnutengdum verkefnum (Bramel & Friend, 1987). Fimmti og 

síðasti undirhópurinn snéri að stuðningi á erfiðum tímum. Samtals 54 þátttakendur 

sögðu þann stuðning sem þeir fengju frá vinum á erfiðum tímum vera það verðmætasta 

við vinasambandið (Morrison & Nolan, 2009).  

Þriðja og síðasta þemað fjallaði um verkefni en því fylgdu einungis tveir undirhópar. 

Sá fyrri var stærstur allra undirhópa í rannsókninni og fjallaði um að deila hugmyndum 

og upplýsingum í samstarfi. Það voru 80 þátttakendur sem gáfu sterka vísbendingu um 

að vinátta í vinnunni byði upp á betra umhverfi til að ljúka verkefnum. Þannig töluðu 

viðmælendur á þeim nótum að vináttan styddi við hugmyndir og aðgerðir, hjálpaði 

mikið til við að leysa erfiðar aðstæður og þá sérstaklega ef um væri að ræða erfiða 

viðskiptavini. Það væri einnig gott að viðra nýjar hugmyndir við vini sína. Seinni 

undirhópurinn fjallaði um að leiðbeina og læra. Þar tala viðmælendur um hvernig 

nýliðaþjálfarar hafi hjálpað mikið til með því að setja fordæmi og hvetja nýliða til að gera 

sitt allra besta (Morrison & Nolan, 2009). 



 

23 

Stór hluti bandarískra stjórnenda hafa jákvætt viðhorf til vináttu á vinnustað og finnst 

hún bæta samskipti auk þess að hjálpa starfsmönnum að klára verkefni sín. Þrátt fyrir 

áhyggjur sem snúa að því að vinnustaðavinátta leiði til kjaftagangs á vinnustöðum og 

ástarsambanda, þá ber að hafa í huga að þessum þáttum er hægt að stjórna, meðal 

annars í gegnum þjálfun á vinnustað og þróun stefnu er varða þessi mál (Berman, 

Skariah, Maro, Mignot, & Mourrain, 2009). Í gegnum þjálfun og stefnu skipulagsheilda 

verður til vinnustaðamenning sem hefur mikil áhrif á vináttu milli starfsmanna. Þá hefur 

vinátta í gegnum bæði beinar og óbeinar leiðir áhrif á þá niðurstöðu sem fæst varðandi 

framleiðni skipulagsheildarinnar (Tesluk, Hofmann, & Quigley, 2005). 
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4 Vinnustaðagleði 

Í leit að heimildum fannst lítið af efni sem fjallar beint um þá gerð 

starfsmannaskemmtana sem mest er rætt um í rannsókn þessarar ritgerðar. Því voru 

aðrar leiðir farnar og heimildaöflun víkkuð út. Þá kom hugtakið vinnustaðagleði (e. 

workplace fun) til greina þar sem nokkrar rannsóknir virtust flokka 

starfsmannaskemmtanir utan vinnutíma undir þetta hugtak (Ford, McLaughlin, & 

Newstrom, 2003; Chan, 2010; Karl, Peluchette, Hall-Indiana, & Harland, 2005). Þannig 

skilgreindu Ford og fl. (2003) vinnustaðagleði sem margs konar skemmtilegar og 

ánægjulegar athafnir sem hefðu jákvæð áhrif á viðhorf og framleiðni einstaklinga eða 

hópa. Til að setja þetta fram á styttri hátt; vinnuumhverfi sem fær fólk til að brosa. Þær 

starfsmannaskemmtanir sem um ræðir í rannsóknarkaflanum falla undir þessa 

skilgreiningu og heyra því undir hugtakið vinnustaðagleði samkvæmt þessu.  

Fyndið, gamansamt og fjörugt vinnuumhverfi getur orðið til ef rétt tegund atburða er 

stunduð á vinnustaðnum. Áhugavert er þó að ekki virðist vera til almenn flokkun á 

vinnustaðagleði sem sérfræðingar hafa komið sér saman um til að teikna upp þann 

mikla fjölda tegunda sem heyra undir hugtakið (Ford, McLaughlin, & Newstrom, 2003). 

Hér verður þó farið yfir tvær mismunandi tillögur af flokkunum þar sem mörg hundruð 

atburðir hafa verið settir í nokkra flokka. Fyrri tillagan býður upp á fjóra flokka sem á 

enskri tungu geta kallast S-in fjögur. Þeir voru byggðir á rannsókn þar sem bæði var 

notast við rýnihópa og einnig tekin viðtöl við 10 mannauðsstjórnendur í hótelgeiranum í 

Kína. Markmið rannsóknarinnar var meðal annars að þróa nothæfa flokkun á 

viðburðum: 

1. Vinnustaðagleði skipulögð af starfsmönnum (e. staff-oriented workplace fun). 

Þessi tegund vinnustaðagleði er sögð vera sú algengasta af tegundunum fjórum. 

Skilgreiningin á þessari tegund er starfsemi og viðburðir sem skapa skemmtilegt 

starfsumhverfi fyrir starfsmenn. Undir þennan flokk heyra til dæmis afmælis- og 

starfsafmælisfögnuðir.  

2. Vinnustaðagleði skipulögð af yfirmanni (e. supervisor oriented workplace fun). 

Önnur gerð vinnustaðagleði snýr að sambandi starfsmanna og næsta yfirmanns. 

Skilgreiningin á þessum flokki er starfsemi og viðburðir sem skipulagðir eru af 
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næsta yfirmanni starfsmanna. Gott samband starfsmanna við yfirmann getur 

skapað meiri vinnustaðagleði, en sem dæmi um þetta má nefna hádegismat með 

yfirmanni og óformlegar samkomur eftir vinnu. 

3. Vinnustaðagleði skipulögð með áherslu á félagsleg gildi (e. Social-oriented 

workplace fun). Skilgreiningin á þessum flokki er starfsemi og viðburðir sem 

skipulagðir eru í kringum félagslegar samkomur á vinnustaðnum. Dæmi um slíka 

vinnustaðagleði er árlegur kvöldverður, hádegishlaðborð, grillveislur og jólateiti. 

Félagslegar samkomur innihalda því skipulagða viðburði eins og til dæmis ferðir á 

vegum vinnustaðarins og hæfileikakeppnir. Þá má byggja upp vinalegt umhverfi 

með vinalegri samkeppni eða með því að taka þátt sameiginlega í hjálparstarfi. 

4. Vinnustaðagleði skipulögð með áherslu á stefnu (e. strategy-oriented 

workplace fun). Þessi flokkur vinnustaðagleði er skilgreindur sem leiðbeinandi 

og er stefna skipulagsheildarinnar notuð að leiðarljósi við sköpun hennar. Sem 

dæmi um þetta er ef stjórnendur eru að sýna framúrskarandi árangur eða þá 

minni viðburðir eins og dagur þar sem starfsfólk má mæta til vinnu í 

hversdagslegum klæðnaði (e. casual dress day). Skipulagsheild getur þá stuðlað 

að vinnustaðagleði í gegnum stefnu sína til dæmis með því að vera 

fjölskylduvænt og einnig með því að smita út frá sér gleði í gegnum tölvupósta og 

fréttabréf á staðnum (Chan, 2010).  

Seinni flokkunin kemur frá Ford og félögum (2003) þar sem þeir skiptu áhrifaþáttum 

á skemmtilegt vinnuumhverfi niður í eftirfarandi flokka:  

 Viðurkenning persónulegra áfanga (til dæmis afmæli og starfsafmæli) 

 Félagslegir viðburðir (til dæmis teiti og samkomur) 

 Opinber hátíðarhöld vegna faglegra afreka (til dæmis ef skipulagsheild vinnur 
til viðurkenningar) 

 Hafa tækifæri til að taka þátt í hjálparstarfi 

 Streitulosandi viðburðir (til dæmis heilsuátök og nudd) 

 Spaugsemi (til dæmis teiknimyndastrípur eða brandarar í fréttabréfi og 
tölvupósti) 

 Leikir (til dæmis bingó og íþróttamót styrkt af skipulagsheild) 
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 Vinaleg samkeppni (til dæmis sölusamkeppni) 

 Tækifæri til persónulegrar þróunar (til dæmis með bókaklúbb og saumaklúbb) 

 Skemmtikraftar mæta (til dæmis hljómsveitir og leikrit) (Ford, McLaughlin, & 
Newstrom, 2003). 

Spurt var um hversu ört væri notast við áðurnefnda flokka í skipulagsheildum 

þátttakenda og röðin hér á undan sýnir niðurstöðuna. Almennt höfðu 

skipulagsheildirnar oftast viðurkenningar vegna persónulegra áfanga en sjaldnast réðu 

þeir skemmtikrafta. Könnunin var gerð meðal 572 mannauðssérfræðinga. Þeim var 

einnig gefinn listi með 23 atriðum þar sem þeir voru beðnir um að svara því hver af þeim 

væru nýtt til sköpunar á skemmtilegu vinnuumhverfi á þeirra vinnustað. Þeir þrír 

viðburðir sem voru vinsælastir voru dagar með hversdagslegum klæðnaði en 84% 

skipulagsheildanna héldu slíkan dag. Þar á eftir komu viðurkenningar og 

verðlaunaafhendingar fyrir starfsmenn, en 83% nýttu sér það. Þriðja vinsælasta atriðið 

var að skipulagsheildin byði starfsmönnum mat eða veitingar, en 82% gerðu það. Þau 

þrjú atriði sem fæstir notuðu voru búningadagar, en slíkir dagar voru aðeins haldnir 

innan 29% skipulagsheildanna. Aðeins 21% skipulagsheildanna var með skemmtinefnd 

innanborðs og óvinsælast var að biðja starfsmenn að búa til myndbönd eða lög fyrir 

væntanlega viðburði eða um 20% sem gerðu það (Ford, McLaughlin, & Newstrom, 

2003). 

Rannsókn sem gerð var af Karl og fleirum (2005) átti að leiða í ljós viðhorf 

starfsmanna til ólíkra tegunda af vinnustaðagleði. Þar mátti finna marga viðburði 

svipaða þeim sem taldir hafa verið upp hér að ofan. Meginniðurstöður á viðhorfi leiddu í 

ljós að skoðanir voru mjög skiptar á viðburðum og mat manna ólíkt. Þrátt fyrir það mátti 

sjá að flestir voru þeirrar skoðunar að skemmtanir tengdar mat væru ánægjulegastar og 

kjánalegar skemmtanir eins og til dæmis skrifstofuólympíuleikar, stuðningssöngvar 

deilda og myndbönd fyrir árlegar skemmtanir væru leiðinlegastar. Almennt séð fannst 

þátttakendum vinnutengdar skemmtanir þó vera jákvæðar, æskilegar og mikilvægar. 

Áðurnefnd rannsókn á vegum Chan (2010) sem byggð var á eigindlegum viðtölum 

sýndi fram á almenna ánægju meðal starfsmanna með félagslegar samkomur eins og 

árlegan kvöldverð og jólateiti. Starfsmenn nytu þess að sækja þessar skemmtanir og 
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vildu gjarnan vera með í félagsstarfi sem skipulagt væri af skipulagsheildinni. Almennt 

væri því viðhorfið mjög jákvætt. 

4.1 Ávinningur vinnustaðagleði 

Síðustu ár hafa sífellt fleiri skipulagsheildir áttað sig á gildi þess að skapa skemmtilegan 

vinnustað og hvað það getur gert fyrir gæði starfsumhverfis, orðspor skipulagsheilda og 

afkomu þeirra (Joyce, 2003). Sem dæmi má nefna að nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram 

á hvernig vinnustaðagleði hefur jákvæð áhrif á vellíðan starfsmanna, ánægju 

viðskiptavina, frammistöðu starfsmanna og framleiðni. Einnig getur skemmtilegt 

vinnuumhverfi skipt máli til að laða að besta starfsfólkið (Ford, McLaughlin, & 

Newstrom, 2003). Síðastliðin ár hefur orðið æ vinsælla að skrifa greinar um þetta 

málefni á viðskipta -og ráðgjafasíður blaðanna. Þar er skemmtun í vinnunni oftar en ekki 

nefnt sem eitt grundvallaratriðið til að auka hvatningu og framleiðni starfsmanna, draga 

úr streitu og auka ánægju viðskiptavina (Ramsey, 2001; Berg, 2001; Mariotti, 1999; 

Meyer, 1999). 

Rannsókn var gerð á viðhorfi heilbrigðisstarfsmanna til vinnustaðagleði og tengsl 

þessara viðhorfa við tilfinningalega örmögnun og starfsánægju. Niðurstöður bentu til 

þess að neikvætt samband milli tilfinningalegrar örmögnunar og starfsánægju væri 

minna fyrir þann starfshóp sem sagðist upplifa meiri vinnustaðagleði (Karl & Peluchette, 

2006a). Hvaða gildi starfsmenn leggja í vinnugleðina virðist skipta máli varðandi hvers 

konar áhrif hún hefur, allavega ef marka má rannsóknir Karl og Peluchette. Önnur 

rannsókn sem framkvæmd var af þeim sama ár og sú fyrrnefnda fjallaði alfarið um 

samband milli vinnustaðagleði og starfsánægju. Þar kom fram að sambandið virtist 

sterkara eftir því sem vinnustaðagleðin hafði meira gildi fyrir starfsmanninn. Þannig 

jókst starfsánægjan meira hjá starfsmanni sem taldi vinnustaðagleði vera mikils virði en 

þeim sem mat hana ekki mikils (Karl & Peluchette, 2006b). 

Skemmtilegt vinnuumhverfi þar sem kímnigáfa er velkomin er talið hafa marga kosti 

fyrir skipulagsheildir. Léttara andrúmsloft þar sem fólk gerir grín sín á milli dregur úr 

átökum, eykur sköpunargáfu, bætir samskipti og eykur líkur á að starfsmenn vilji eyða 

fleiri árum hjá fyrirtækinu. Rannsóknir hafa stutt þá kenningu að jákvæðar tilfinningar 

tengist vinnustaðagleði sem geti leitt til aukinnar hollustu, meiri samhugar og minni 

starfsmannaveltu (Karl & Peluchette, 2006b; Baughman, 2001) Rannsókn Karl og 
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Peluchette (2006b) sýndi einnig að þeir starfsmenn sem upplifðu gleði á vinnustað 

sínum væru líklegri til að finnast sú þjónusta sem verið væri bjóða viðskiptavininum góð 

og notuðu orð eins og áreiðanleg, góð svörun og samkennd. Einnig voru þeir líklegri til 

að álíta starfsmenn þekkingarmikla og hæfa til að veita viðskiptavinunum 

öryggistilfinningu. 

Rannsókn Chan (2010) snérist ekki eingöngu um að flokka skemmtanir eins og fjallað 

var um hér fyrr í ritgerðinni, heldur kannaði hann einnig með viðtölum viðhorf 

starfsmanna til þeirra fjögurra yfirflokka af vinnustaðagleði sem hann setti fram. Vegna 

þess að flokkurinn vinnustaðagleði miðuð að félagslegum gildum tengist mest þeim 

skemmtunum sem fjallað er um í rannsókn ritgerðarinnar voru niðurstöður vegna þess 

flokks skoðaðar frekar. Þannig voru skoðuð svör viðmælenda sem snéru að þessari gerð 

skemmtana og sem dæmi má nefna að tveir mannauðsstjórar minntust á hvernig 

vinnustaðagleði miðuð að félagslegum gildum geti hjálpað til við að finna jafnvægi milli 

vinnu og einkalífs. Starfsmenn einblíni á önnur málefni en vinnutengd verkefni þegar 

þeir hittist á samkomum. Annar minnist á hvernig samkomur bjóða upp á kynni þvert á 

skipulagsheildina sem leiði til meiri hollustu og starfsánægju vegna góðra tengsla sem 

myndast við samstarfsfélaga. Enn annar minntist á hvernig vinnustaðagleði hjálpaði 

skipulagsheildinni að viðhalda félagslegu orðspori og skapa skemmtilegt vinnuumhverfi. 

Þannig lýsti til dæmis einn mannauðsstjórinn ávinningi sem hlytist af vinnustaðagleði 

miðaðri að félagslegum gildum: 

Einn starfsmaður okkar hafði unnið fyrir hótelkeðjuna í meira en 8 ár í sömu 
stöðu. Því fylgdi enginn ávinningur og enginn starfsferill var í boði. Eini 
hvatinn hjá honum var vinátta og vinnustaðagleðin á staðnum (Chan, 2010, 
bls. 726). 

Það sýnir sig eins og áður hefur verið nefnt að vinnustaðagleði skiptir máli þegar 

kemur að því hversu lengi starfsmenn vinna hjá sömu skipulagsheild. Aðrir kostir sem 

fram komu vegna vinnustaðagleði sem miðuð væri að félaglegum gildum var aukning á 

samloðun innan hópa, sem bætir tengingar innan skipulagsheilda og hjálpar til við 

persónulega þróun innan hópa (Chan, 2010). 

Þátttakendur í rannsókn Ford, McLaughlin og Newstrom (2003) álitu að samanlögð 

áhrif allra þeirra fjölbreyttu tegunda sem til væru af vinnustaðagleði væri að búa til 

menningu innan skipulagsheildarinnar sem sýndi þakklæti og virðingu fyrir 
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starfsmönnum. Það myndi síðan gera það að verkum að viðkomandi starfsmenn litu svo 

á að skemmtilegt væri að vinna á vinnustaðnum (Ford, McLaughlin, & Newstrom, 2003). 

Viðhorf starfsmanna getur einnig verið byggt á þeim hugmyndum sem þeir hafa um 

afleiðingar vinnustaðagleði. Sumir líta á hana sem leið til að efla framleiðni á meðan 

öðrum þykir þær skapa ringulreið og sóa tíma (Lundin, Paul, & Christensen, 2002). 

Rannsókn Ford, McLaughlin og Newstrom (2003) tók bæði til kosta og ókosta 

vinnustaðagleði, annarsvegar með hagsmuni skipulagsheildarinnar að leiðarljósi og hins 

vegar hagsmuni starfsmannanna. Kostirnir fyrir skipulagsheild voru taldir vera 

eftirfarandi: 

 Laðar að nýja starfsmenn 

 Betri samskipti milli starfsmanna 

 Meiri hollusta meðal starfsmanna 

 Aukin ánægja viðskiptavina 

 Sterkari vinnustaðamenning 

 Minni starfsmannavelta 

 Meiri gæði í verkum starfsmanna 

 Lægra fjarvistahlutfall 

 Starfsmenn fljótari að tileinka sér nýja þjálfun 

 Aukinn skilningur á markmiðum skipulagsheildar 

Mörg af þessum atriðum eru sambærileg við þann ávinning sem nefndur hefur verið í 

kaflanum en við bætast atriði eins og til dæmis lægra fjarvistahlutfall, fljótlegri þjálfun 

og skilningur á markmiðum skipulagsheildarinnar. Ókostirnir sem fram komu verða 

ræddir í kaflanum hér á eftir. Þeir kostir sem fram komu þar sem hagsmunir 

starfsmanna voru hafðir að leiðarljósi voru: 

 Eldmóður meðal starfsmanna 

 Meiri samheldni í hópum 

 Meiri starfsánægja 

 Aukin sköpun meðal starfsmanna 

 Meiri vinátta á vinnustað 
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 Vinnustaðurinn verður samfélag 

 Minnkandi kvíði og streita 

 Færri kvartanir vegna leiðinda (þ.e. hversu leiðinlegt er í vinnu) 

 Gagnkvæmt traust meðal starfsmanna (Ford, McLaughlin, & Newstrom, 2003) 

Eins og áður hafa flest þessara atriða verið nefnd hér í kaflanum og komið fram í 

öðrum rannsóknum sem styður niðurstöður þessarar. Ókostir varðandi starfsmenn 

verða einnig nefndir í næsta kafla.  

Síðast en ekki síst skal nefna verðlaunaþátt vinnustaðagleðinnar sem gegnir oft 

lykilhlutverki. Ef litið er til síðustu ára þar sem uppsagnir hafa verið tíðar, minni 

fjárframlög sett til skemmtanamála innan skipulagsheilda og vinnuálag verið meira en 

áður er mikilvægt að reyna að bæta starfsandann og bjóða upp á rólega stund fyrir 

útkeyrða starfsmenn. Í mörgum löndum, þar á meðal Bretlandi, er vinsælt að halda 

jólateiti en samkvæmt Charles Cotton, ráðgjafa hjá CIPD, getur fögnuður yfir því að hafa 

komist í gegnum erfitt ár verið leið til að efla starfsmenn. Þannig er hægt að viðurkenna 

og verðlauna framlag starfsmanna sinna. Jólateiti geta einnig skilað vinnustaðnum 

tiltölulega miklu miðað við kostnað og sniðugt að nýta þau til að auka skuldbindingu 

starfsmanna þegar fjárhagslegir hvatar eru jafnvel ekki mögulegir. Þannig verður að 

velta upp þeirri spurningu þegar staða skipulagsheilda er á þann veg að aðeins er hægt 

að greiða út lágar bónusgreiðslur, hvort ekki borgi sig heldur að eyða þeim peningum í 

skemmtun sem tileinkuð er starfsmönnum. Eins fer það eftir því skattaumhverfi sem 

skipulagsheildir hrærast í, en sums staðar er peningum betur eytt í skemmtanir þar sem 

þær eru skattfrjálsar upp að vissu marki fyrir hvern starfsmann, á meðan bónus telst til 

hlunninda og er skattlagður (Corfield, 2010). 

4.2 Slæmar afleiðingar vinnustaðagleði 

Þrátt fyrir þann ávinning sem skapast getur af vinnustaðagleði má ekki líta fram hjá þeim 

vanköntum sem geta verið á skemmtununum. Í rannsókn Chan (2010) sem gerð var 

innan hótelgeirans með viðtölum við mannauðsstjóra voru neikvæðar hliðar ekki teknar 

sérstaklega fyrir. Innan þeirra athugasemda sem birtar eru í grein hans mátti hins vegar 

sjá dæmi um það hvernig skortur á vinnustaðagleði getur leitt til óánægju. Þar lýsir einn 

mannauðsstjórinn því hvernig þeir, starfsmennirnir í skipulagsheildinni, séu ósáttir við 
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stjórnendur hennar að bjóða ekki upp á neitt fyrir þá í vinnuhléum eða eftir vinnu. Það 

má því segja að hér sé vísbending um að vinnustaðagleði bæti ekki einungis 

starfsánægju, heldur geti vöntun á henni valdið óánægju. 

Ford, McLaughlin og Newstrom (2003) könnuðu eins og áður kemur fram bæði kosti 

og galla vinnustaðagleði, annarsvegar með hagsmuni skipulagsheildarinnar að leiðarljósi 

og hins vegar hagsmuni starfsmanna. Eftirfarandi atriði voru talin fram sem ókostir fyrir 

skipulagsheild: 

 Slysatíðni eykst 

 Fagmennsku á vinnustaðnum ógnað 

 Villum í starfi fjölgar 

 Rekstrarkostnaður sem fylgir skemmtunum 

 Tilkynningar um kynferðislega áreitni 

 Eignaspjöll vegna ærslagangs (Ford, McLaughlin, & Newstrom, 2003) 

Þrátt fyrir að þessi atriði hafi verið nefnd er ljóst á rannsókninni að mannauðsstjórar 

sem gáfu atriðunum einkunn telja mikla kosti fylgja vinnustaðagleði og fáa ókosti. 

Hverjum og einum þætti var gefin einkunn út frá því hvort þátttakanda rannsóknar 

fannst atriðið versna, batna eða ekkert breytast með tilkomu vinnustaðagleði. Þannig 

komu þau atriði sem hér eru tekin fram verst út, en þó ekki verr en svo að mörg þeirra 

voru af flestum ekki talin breytast neitt við tilkomu vinnustaðagleði eða þá að kostirnir 

myndu yfirbuga ókostina (Ford, McLaughlin, & Newstrom, 2003). 

Mestu ókostirnir samkvæmt sömu rannsókn ef miðað var við hagsmuni starfsmanna 

voru eftirfarandi: 

 Persónuleg átök 

 Minni virðing milli samstarfsmanna 

 Minni virðing á yfirmönnum 

 Hætta á að aðrar deildir líti vinnu manns ekki eins alvarlegum augum (Ford, 
McLaughlin, & Newstrom, 2003) 

Hér má í raun segja að það sama sé uppi á teningnum og varðandi ókostina er snéru 

að skipulagsheildum. Ef þeir kostir og ókostir sem stjórnendur taka fram eru skoðaðir 
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ásamt þeirri framför sem skemmtilegt vinnuumhverfi getur skilað, þá er augljóst að 

kostirnir eru margir en ókostir fáir. Yfir 90% þátttakenda voru sammála um að gleði í 

vinnunni leiddi til aukins áhuga meðal starfsmanna, þéttari hópa og aukinnar 

starfsánægju. Einnig er áhugavert að hve miklu leyti skemmtilegt starfsumhverfi tengist 

bættri sköpunargáfu starfsmanna og vináttu í vinnunni. Þátttakendur álitu mögulega 

vankanta ekki raunverulega ókosti. Það hversu hátt hlutfall þátttakenda var sammála 

um að skemmtilegt vinnuumhverfi minnkaði mannleg átök á vinnustaðnum hrekur burt 

þá hugmynd að skemmtilegt umhverfi geti valdið aukningu á slíkum átökum. Einnig 

setur það spurningamerki við þá hugmynd að vinnuhópar sem eru að skemmta sér séu 

ekki líklegir til að viðhalda virðingu fyrir öðrum deildum eða háttsettum stjórnendum. Í 

raun töldu stjórnendur að skemmtilegt umhverfi leiddi frekar til meiri virðingar en minni 

gagnvart yfirmönnum. Færri en einn mannauðsstjóri af hverjum tíu töldu þá ókosti sem 

settir eru fram hér vera til staðar í sinni skipulagsheild (Ford, McLaughlin, & Newstrom, 

2003). 

Andrúmsloft innan vinnustaða getur einnig skipt máli þegar kemur að þeim áhrifum 

sem verða vegna vinnustaðagleði (Karl, Peluchette, Hall-Indiana, & Harland, 2005; 

Bolton & Houlihan, 2009). Traust er til að mynda einn þeirra þátta sem verður að vera í 

lagi. Ef traust milli starfsmanna er lítið eru þeir líklegri til að vera mótfallnir 

vinnutengdum skemmtunum og efast um gildi þeirra. Þessu er öfugt farið þar sem traust 

er mikið þar sem áhugi á skemmtunum eykst samhliða. Á þeim skemmtunum þar sem 

yfirmenn mæta gildir það sama, nema þá um traust milli undirmanna og yfirmanna 

(Karl, Peluchette, Hall-Indiana, & Harland, 2005). Eins þurfa stjórnendur að hafa það í 

huga hver útkoman eigi að vera með skemmtunum. Tilraunir til að skapa fjör á 

vinnustað eða á vinnutengdum skemmtunum eiga það til að vera þvingaðar, ofstjórnað 

og ofureinfaldi þannig þær mannlegu tilfinningar sem liggi að baki skynjun hvers og eins 

á hugtakinu fjör eða skemmtun. Vegna þessa þurfa skipulagsheildir að velta fyrir sér 

þeim hvötum sem liggja að baki slíkum tilraunum til skemmtunar, hver sé besta 

framkvæmdin, og ákveða hver útkoman eigi að vera. Eins þarf að taka tillit til þess 

hvernig ólíkir starfsmenn nálgast slíkar tilraunir, allt frá því að taka þátt af heilum hug og 

til þess að rétt þola þær og þrauka (Bolton & Houlihan, 2009). 
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Þó svo að ókostir séu fáir og óalgengir þurfa skipulagsheildir að vera viðbúnar því að 

taka á vandamálum og jafnvel taka á sig högg vegna atburða sem orðið geta á 

vinnutengdum skemmtunum. Stjórnendur ættu því að gera skynsamlegar ráðstafanir til 

að lágmarka möguleika á skaða og tryggja öryggi allra. Til að gefa hugmynd um hvers 

konar ráðstafanir er átt við má nefna hér þrjú atriði sem finna má í greininni Prepping 

the perfect holiday party eftir Christie (2007) sem starfar sem lögfræðingur. Atriðin eru 

sett fram með það í huga að minnka líkur á lagalegum deilum eftir á. Fyrsta atriðið er að 

andrúmsloftið sé á þann veg að öllum líði eins og þeir séu að mæta sjálfviljugir. 

Starfsmaður þarf að finna að það sé hans val að mæta. Stjórnendur þurfa að vera 

vakandi fyrir því að þrátt fyrir að vinnugleðin fari fram annarsstaðar en á vinnustaðnum 

og utan vinnutíma er mögulegt að skipulagsheild geti verið talin til ábyrgðar vegna 

einhvers sem gerist á skemmtuninni. Stefnur og siðareglur skipulagsheildarinnar (til 

dæmis vegna kynferðislegrar áreitni) skulu því halda gildi sínu. Annað atriðið er að 

varlega sé farið með áfengi. Vissulega fer það eftir lagaumhverfi hvers lands en greinin 

sem hér er um rætt er kanadísk og þar bendir höfundur á að undanfarin ár hafi 

dómstólar sett fram nokkrar ákvarðanir sem staðfesta að vinnuveitendur geti talist 

ábyrgir fyrir skaða sem verður þegar starfsmönnum er boðið upp á áfengi. Þriðja ráðið 

er að gera varúðarráðstafanir þannig að ef skipulagsheildin fer fyrir dómstóla vegna 

atburðar sem gerist á skemmtun þá sé hægt að setja fram þessar varúðarráðstafanir og 

sýna þannig fram á viðleitni vinnuveitanda til að halda öryggismálum í lagi. Fjögur atriði 

er þá gott að hafa á hreinu: 

 Halda skemmtunina á hóteli eða veitingastað þar sem faglærðir barþjónar sjá 
um að veita vín. Góð hugmynd er að skrifa bréf fyrirfram til staðarins og lýsa 
yfir trausti til þeirra að þeir kunni að greina hvenær sé komið nóg. Þannig geti 
þeir tekið ákvörðun um hvenær skuli hætta að afgreiða þá sem koma oft á 
barinn. 

 Undirbúa aðgengi starfsmanna að leigubílum, til dæmis með 
fyrirframgreiddum miðum. Tryggja þarf að vakin sé athygli á framboði þeirra á 
meðan á viðburði stendur. 

 Íhuga hvort borgi sig að úthluta ákveðið mörgum drykkjum á mann og hætta 
að selja áfengi klukkustund áður en viðburði lýkur. 

 Eftirfylgni þegar starfsmenn yfirgefa skemmtun. Gera þarf tilraun til að 
sannfæra drukkna aðila um að taka leigubíl eða hringja í aðstandanda. Ef 
þurfa þykir ætti að taka af þeim bíllyklana (Christie, nóvember 2007). 
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4.3 Þátttaka og virkni 

Virkni innan skipulagsheilda, þegar kemur að vinnustaðagleði, getur verið misjöfn og 

viðhorf til hennar ólíkt. Samkvæmt niðurstöðum í rannsókn Ford, McLaughlin og 

Newstrom (2003) taka eldri stjórnendur til að mynda sjaldnar þátt í vinnustaðagleði og 

nýta þær sjaldnar innan sinna skipulagsheilda. Einnig sýndi rannsóknin neikvæða 

tengingu milli heildarálits á skemmtilegu starfsumhverfi og aldurs stjórnenda. Þá kom 

fram neikvæð fylgni milli stærðar skipulagsheilda og hversu mikið er notast við kímni, 

félagslegar samkomur og hvatningar vegna persónulegs árangurs starfsmanna. Eftir því 

sem skipulagsheildir urðu stærri, þeim mun minna var gert út á þessi atriði. 

Önnur rannsókn sem gerð var innan heilbrigðisgeirans flokkaði persónuleika fólks í 

fimm flokka og sýndi tengsl þeirra og viðhorf til gleði á vinnustað. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að opnir/úthverfir og jákvæðir einstaklingar væru 

hlynntari gleði á vinnustað. Opnir/úthverfir einstaklingar og einstaklingar með gott 

jafnvægi á tilfinningum sínum voru líklegri til að upplifa gleði á vinnustað. Almennt var 

vinnustaðagleði þó litin jákvæðum augum. Þeir sem sögðust upplifa hana voru almennt 

ánægðari í starfi og upplifðu minni andlega þreytu. Þetta er því í samræmi við þær 

rannsóknir sem nefndar hafa verið fyrr í ritgerðinni. Athyglisvert var þó að mjög 

samviskusamir starfsmenn áttu erfiðara með að upplifa fjör á vinnustaðnum (Karl, 

Peluchette, & Harland, 2007). Fleiri atriði eru talin hafa áhrif á viðhorf, til að mynda 

félagsleg mótun á yngri árum og starfsferilssaga einstaklingins. Þessi atriði hafa einnig 

verið talin hafa áhrif á viðhorf fólks til mikilvægi þess að hafa gaman í vinnunni. Nokkrir 

háskólakennarar voru spurðir um viðhorf þeirra til innleiðingar á meiri skemmtun á 

háskólavinnustaðnum með viðburðum eins og keppni um asnalegustu húfuna, 

þemadaga og samkvæmi. Einn svaraði á þann veg að hann þyrfti ekki að leika sér til að 

hafa gaman og annar sagði starfsmenn innan skólans þola misvel að gera sig að fíflum 

(Lundin, Paul, & Christensen, 2002). 

Þegar kannað var í rannsókn Ford og fleiri (2003) hverjar væru helstu ástæðurnar 

fyrir því að stjórnendur veittu viðnám við þeirri hugmynd að setja upp vinnustaðagleði 

voru 13 atriði sem fengu flest atkvæði. Stjórnendur svöruðu fyrir hvert atriði 

rannsóknarinnar hvort þeir væru sammála þeirri ástæðu sem sett var fram. Eftirfarandi 

atriði voru efst á lista í þessari röð: 
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 Tímaskortur (ég hef ekki tíma) 

 Fjármagnskostnaður (það kostar of mikið) 

 Skortur á sköpunargáfu (ég veit ekki hvernig á að hafa gaman) 

 Ótti við að líta kjánalega út (ég vil ekki líta heimskulega út) 

 Skynjun á sinnuleysi starfsmanna (held þeim sé alveg sama) 

 Engar sannanir til um að það beri árangur  

 Ótti við að fá ekki stuðning æðri stjórnenda við skemmtanir 

 Það er ekki hluti af minni vinnu 

 Ótti við að missa stjórn ef ég bý til smá fjör 

 Samræmist ekki menningu skipulagsheildar um framleiðni 

 Ótti við að einhver brjóti af sér eða höfði mál 

 Einhverjir starfsmenn munu verða annars hugar vegna vinnustaðagleðinnar 

 Ótti við að vinna deildarinnar muni ekki vera tekin alvarlega (Ford, 
McLaughlin, & Newstrom, 2003). 

Á þessu má sjá að þær tvær ástæður sem algengastar eru fyrir því að stjórnendur vilji 

ekki halda skemmtanir eru tími og peningar. Það voru 82% svarenda sem sögðust 

sammála því að tímaskortur væri ástæða og 72% töldu kostnaðinn til. Atriðin sem voru 

neðar á listanum voru hins vegar 62% og niður í 48% svarenda sammála um að hefðu 

áhrif (Ford, McLaughlin, & Newstrom, 2003).  
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5 Fjölskylduvænt starfsumhverfi 

Fjölskylduvænar skipulagsheildir er hugtak sem sífellt eykur vinsældir sínar. Algengt er 

orðið að skipulagsheildir með starfsmannastefnu setji þar inn atriði sem snúa að þessu 

málefni. Til að starfsmannastefna geti talist fjölskylduvæn þarf að taka tillit til þarfa 

einstaklinga við samræmingu á vinnu og einkalífi. Hún þarf að veita foreldrum valkosti á 

milli vinnu og umönnunar fjölskyldu auk þess að stuðla að jafnrétti kynjanna þegar 

kemur að atvinnutækifærum (OECD, 2002). 

Í íslensku vinnuumhverfi má finna lög sem taka að einhverju leyti á þessu málefni. 

Þannig má finna í 21. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 

10/2008 með áorðnum breytingum fjallað um samræmingu fjölskyldu- og atvinnulífs. 

Þar er atvinnurekendum gert skylt að tryggja nauðsynlegar ráðstafanir svo konur og 

karlar hafi möguleika á því að samræma skyldur sínar gagnvart vinuveitanda og 

fjölskyldu. Þessu skal ná fram meðal annars með sveigjanleika í skipulagningu á 

vinnutíma svo bæði sé tekið tillit til atvinnulífs og fjölskylduaðstæðna. 

5.1 Jafnvægi vinnu og einkalífs 

Jafnvægi milli vinnu og fjölskyldu er vinsælt rannsóknarefni. Það er í raun svæði 

rannsókna sem snýst um hvort hluti þeirrar ánægju sem einstaklingur finnur fyrir í 

vinnunni sé vegna ánægju sem hann finnur fyrir í einkalífinu og öfugt (Landy & Conte, 

2010). Ástæða þess að oft er talað um fjölskyldu og einkalíf sem sama atriðið í 

fræðunum er að samkvæmt Zedeck (1992) snýst einkalíf flestra einstaklinga á bilinu 30 

til 50 ára um fjölskylduna. Það er mikilvægt fyrir fjölskylduna að foreldrarnir séu með 

góða andlega og líkamlega heilsu en gögn sýna að þegar ekki næst jafnvægi og of mikilli 

orku er eytt á einu sviði getur það komið niður á heilsu fólks. Flestar rannsóknir á 

jafnvægi vinnu og einkalífs snúast um þau áhrif sem verða þegar jafnvægið skortir. Þessi 

áhrif eru oft rædd með tilliti til streitu sem skapast þegar kröfur beggja megin rekast á 

(Landy & Conte, 2010). 

Stuðningseftirlit (e. supportive supervision) tengist jafnvægi milli vinnu og einkalífs. 

Með stuðningseftirliti er til dæmis átt við barnagæslu. Rannsókn sem gerð var á þessu 

sýndi til dæmis að það skipti starfsmenn meira máli að skipulagsheildir gerðu sér grein 
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fyrir því hversu mikilvægt gildi barnagæsla hefði í huga þeirra heldur en hvort það byði 

upp á eina slíka (Goff, Mount, & Jamison, 1990). 

Það er vinsælt að stilla starfi og einkalífi upp sem andstæðum en til er líkan sem gerir 

hið gagnstæða. Þar eru vinna og fjölskylda sett fram sem bandamenn og hugmyndin er 

að góð reynsla af öðru sviðinu geti leitt til jákvæðrar útkomu á hinu (Greenhouse & 

Powell, 2006). Á svipuðum nótum hefur lengi verið vinsælt að ræða um hin mörgu 

hlutverk sem einstaklingur tekur að sér í tengslum við jafnvægi vinnu og einkalífs. Þá 

hefur kenningin verið sú að því fleiri hlutverk sem einstaklingur tekur að sér, þeim mun 

meiri ábyrgð er á herðum hans, minna frelsi og sveigjanleiki auk þess sem meiri líkur eru 

á aukinni streitu (Landy & Conte, 2010). Gagnstætt þessu kom fram hugmynd um að 

mörg hlutverk karla og kvenna ykju líkurnar á því að fólki fyndist það eiga farsælt líf. 

Eftirfarandi sjö atriði sem þeir settu fram áttu að skila sér í farsælla lífi einstaklinga 

(Barnett & Hyde, 2001): 

1. Velgengni í einu hlutverki getur verið höggdeyfir vegna mistaka í öðru. 

2. Viðbótartekjur þar sem báðir aðilar í sambandi skila tekjum stuðla að vellíðan. 

3. Margvísleg hlutverk auka tækifærin á félagslegum stuðningi sem eykur vellíðan. 

4. Margvísleg hlutverk auka tækifæri á velgengni ásamt þróun virðingar og virkni. 

5. Margvísleg hlutverk, sem ýmist fylgir velgengni eða mistök, gefa einstaklingum 

frekari tækifæri til að finna tilfinningalegt jafnvægi til lengri tíma litið. 

6. Margvísleg hlutverk flækja vitræna hugsun einstaklings og bjóða upp á bætta 

félagslega/hugræna hæfni sem síðan er talin sporna gegn streitu. 

7. Þegar par deilir reynslu úr vinnu eða einkalífi með hvort öðru byggir það upp 

sameiginlegan reynslugrunn sem eykur gæði samskipta og hjúskapar (Barnett & 

Hyde, 2001).  

5.2 Áhrif fjölskylduvænnar stefnu 

Einn stærsti áhrifavaldur í jafnvægi vinnu og einkalífs er vinnustaðarmenningin. Ef hún 

styður við fjölskyldugildin eru meiri líkur á því að umrætt jafnvægi náist (Landy & Conte, 
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2010). Eins og rætt er um hér fyrr í ritgerðinni er mikilvægt heilsunnar vegna að 

starfsmenn finni jafnvægið en heilsa starfsmanna hefur áhrif á framleiðni þeirra og ætti 

því að skipta skipulagsheildir máli. Færð hafa verið rök fyrir því að fjölskylduvæn 

starfsmannastefna geti auðveldað skipulagsheildum að ráða til sín og halda í hæft 

starfsfólk (Grover & Crooker, 1995; Higgins & Duxbury, 2002). Fólk vill ekki þurfa að 

fórna einkalífi sínu og fjölskyldunni í skiptum fyrir vinnuna. Af þeirri ástæðu er sífellt 

algengara að umsækjendur líti til stefnu vinnustaða í fjölskyldumálum áður en það 

ræður sig í vinnu, samkvæmt rannsókn sem gerð var í 20 stórum skipulagsheildum árið 

1992. Einnig kom fram í þeirri rannsókn að þátttakendum fannst ekki nægur 

sveigjanleiki í boði (Rodgers, 1992). 

Fleiri jákvæðir eiginleikar fylgja því að hafa fjölskylduvæna stefnu fyrir vinnustaði. 

Sýnt hefur verið fram á að starfsmenn skipulagsheilda sem eru með fjölskylduvæna 

starfsmannastefnu sýni meiri hollustu en starfsmenn þeirra skipulagsheilda sem ekki eru 

með slíka stefnu. Þessar niðurstöður eiga við óháð því hvort starfsmennirnir hagnist 

sjálfir á kostum hennar (Grover & Crooker, 1995; Higgins & Duxbury, 2002). Þá hefur Dr. 

Ramsay (2001) sett fram nokkrar leiðir til að skapa gleði á vinnustaðnum og tengt 

fjölskylduna inn það málefni. Þannig er ein af tillögum hans að hafa viðburði vinnustaða 

opna fyrir fjölskyldumeðlimum. 

Þrátt fyrir að hollusta sé meiri við vinnustaði með fjölskylduvæna starfsmannastefnu, 

óháð því hvort starfsmenn nýti sér kosti hennar, þá er ekki þar með sagt að barnlausir 

starfsmenn sjái enga vankanta á stefnu sem þessari. Margir þeirra upplifa óánægju með 

slíkar stefnur þar sem þeir álíta að í þeim felist ósanngirni og mismunun. Þannig líta þeir 

á að um fríðindi sé að ræða sem aðeins eru í boði fyrir takmarkaðan hóp starfsmanna. 

Hér er meðal annars átt við sveigjanlegan vinnutíma, foreldraleyfi og barnagæslu. Þá 

kvarta barnlausir starfsmenn yfir pressu á þá að vinna meiri yfirvinnu, þeir þurfi að 

ferðast meira fyrir hönd vinnustaðarins og þeir séu ekki í forgangi þegar kemur að 

sumarleyfum (Seligman, 1999). 
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6 Siðferði og hegðun á vinnustað 

Siðferði innan skipulagsheilda og á vinnutengdum skemmtunum er mikilvægt. Sums 

staðar eru starfsmannaskemmtanir alræmdar fyrir óviðeigandi hegðun, mikið magn 

áfengis og nætur sem verða eftirminnilegar af leiðinlegum ástæðum. Hér er sérstaklega 

átt við jólateitin sem algeng eru í öðrum löndum sem stærsta hátíð ársins (Corfield, 

2010). Þá er mikilvægt á starfsmannaskemmtunum sem og innan skipulagsheilda að 

stjórnendur sýni starfsmönnum sínum fordæmi til dæmis með því að hegða sér á réttan 

hátt siðferðislega (Stanley, 2004). 

Hvað má síðan teljast siðferðislega rétt og rangt er frekar óskýrt og ekki eins í hugum 

allra. Rannsókn framkvæmd í Hong Kong sýndi að stjórnendur væru gjarnari á að meta 

hvort ákvarðanir væru siðferðilega réttar eftir því hvort þær samræmist reglum eða 

ekki. Þannig voru ákvarðanir sem samræmdust reglum siðferðislega réttar og öfugt. 

Tengingin milli reglna og siðferðis minnkar síðan þegar lægri stöður innan 

skipulagsheildanna eru skoðaðar. Það hversu ásættanleg ósiðferðisleg hegðun er í 

augum fólks minnkar eftir því sem tekjur þeirra hækka (Siu & Lam, 2009). 

Ástarsambönd á vinnustað eru eitt þeirra atriða sem ekki virðist skýr gagnvart 

siðferði. Sumar skipulagsheildir sjá ekkert athugavert við að starfsmenn hefji 

ástarsambönd sín á milli á meðan öðrum þykir það ekki við hæfi. Sumum finnst slíkt í 

lagi svo lengi sem ekki sé um að ræða undirmann og yfirmann, en öðrum finnst það 

einnig í lagi. Erlendis hefur þó verið rætt um nauðsyn þess að skipulagsheildir geri upp 

hug sinn varðandi þessi mál og setji fram stefnu varðandi þau á vinnustað (Kiser, Coley, 

Ford, & Moore, 2006). 

Halcrow ráðlagði skipulagsheildum sem vildu forðast að ástarsambönd mynduðust á 

vinnustaðnum að tryggja að starfsmenn fengju frítíma. Það myndi ýta undir að 

starfsmenn ættu líf utan vinnunnar og þannig myndaðist annar vettvangur til að finna 

sér lífsförunaut (Kiser, Coley, Ford, & Moore, 2006). 

Þrátt fyrir að mikið sé rætt um stefnur varðandi ástarsambönd á vinnustað er lítið 

minnst á hvort aðilar sem í þeim standi séu giftir eða ekki. Áherslan virðist frekar liggja í 

því hvort sambandið hafi truflandi áhrif á vinnustaðnum (Kiser, Coley, Ford, & Moore, 

2006). Samkvæmt Gurchiek sýndi rannsókn Vault Inc. frá árinu 2006 að 50% 

þátttakenda þekktu giftan samstarfsfélaga sem tekið hafði hliðarspor úr sínu sambandi 
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með einhverjum á skrifstofunni (Kiser, Coley, Ford, & Moore, 2006). Huga ber að þeim 

áhrifum sem slíkt samband getur haft á aðra aðila á vinnustaðnum. Í rannsókn Gurchiek 

frá árinu 2005 segir frá því hvernig einn starfsmaður lýsti sambandi tveggja aðila í sömu 

deildinni þar sem annar var giftur. Hann lýsti því hvernig deildin hætti að virka sem 

skyldi og trúverðugleiki hennar minnkaði, sérstaklega frá sjónarhorni undirmanna og 

annarra sem störfuðu á sviðinu. Starfsfólkið fór að efast um skipanir og ákvarðanir 

leiðtogans (Kiser, Coley, Ford, & Moore, 2006). 

6.1 Áfengisneysla 

Áfengisneysla í skipulagsheildum og á vinnutengdum skemmtunum snertir rannsókn 

þessarar ritgerðar. Eins og áður hefur komið fram er drykkja á vinnutengdum 

skemmtunum eitt af þeim atriðum sem stjórnendur verða að huga að við skipulagningu 

viðburða (Christie, 2007). Stjórnendur virðast þó ekki vera einir um að velta fyrir sér 

hvernig skuli taka á drykkju því sjálfshjálpargreinar sem setja fram hegðunarráð fyrir 

starfsmenn á leið á skemmtanir virðast ávallt vinsælar. Slíkar smágreinar lista þá upp 

nokkur atriði sem hafa ber í huga svo allt gangi vel og hæfileg neysla áfengis er oftar en 

ekki einn af lykilpunktunum (Ramsay, 2003; Medina, 2010). Samskonar greinar ætlaðar 

stjórnendum eru einnig vinsælar þar sem farið er inn á hvaða atriði geti dregið úr líkum 

á ofneyslu áfengis eins og til dæmis takmörkun á aðgengi að áfengi, tímasetning 

áfengissölu svo henni sé hætt áður en skemmtun lýkur og að skemmtun sé haldin á 

virkum degi til að starfsmenn haldi frekar aftur að sér (Christie, 2007; Carroll, 1989). 

Rannsókn sem gerð var í Svíþjóð og snérist um áfengisforvarnir fjallaði um hvaða 

hlutverk skipulagsheildir hefðu í sambandi við þær. Niðurstaða rannsóknarinnar var að 

skipulagsheildir kærðu sig ekki um að sinna forvörnum vegna áfengis- og 

vímuefnaneyslu (Eriksson, Olsson, & Osberg, 2004). Þrátt fyrir það þurfa þær að vera 

meðvitaðar um þann möguleika að starfsmenn misnoti áfengi og eiturlyf, en 

skipulagsheildir telja sig bera ábyrgð á því að grípa inn í ef neysla fer úr böndum 

(Eriksson, Olsson, & Osberg, 2004; Marcus, 2008). 

Með áfengis- og vímuefnastefnu getur skipulagsheildin lagt fram hugmyndir sínar um 

hóflega drykkju og kynnt fyrir starfsmönnum sínum hvenær farið sé yfir mörkin. Sýnt 

hefur verið fram á að slíkar stefnur skipti máli varðandi drykkjumenningu sem myndast 

innan skipulagsheilda. Rannsókn sem gerð var í Ástralíu tók til ungs fólks á aldrinum 15 
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til 22 ára í lærlingsstöðum innan skipulagsheilda. Niðurstöður hennar sýndu að í þeim 

skipulagsheildum sem höfðu áfengis og/eða vímuefnastefnu var ólíklegra að þessi hópur 

neytti áfengis og/eða vímuefna. Sérstaklega hafði þetta þó áhrif þar sem ekki var boðið 

upp á áfengi. Þannig sýnir rannsóknin tengsl milli stefnu og neyslu þessa hóps (Pidd, 

Boeckmann, & Morris, 2006). Önnur rannsókn sem fjallaði um áhættuþætti 

drykkjuvandamála og náði til verkamanna sýndi einnig fram á áhrif áfengis- og 

vímuefnastefna innan skipulagsheilda. Þar er talað um hvernig vinnustaðarmenning sem 

tekur frjálslega á drykkju sé langsterkasti áhættuþátturinn. Athyglisvert er að samkvæmt 

niðurstöðunum eru strangari reglur varðandi drykkju ekki líklegar til að taka á 

drykkjuvandamálum heldur mun líklegri til að ýta vandamálinu undir yfirborðið. 

Eftirlitsþættir eru þó mun líklegri til að skila árangri, svo sem viðtöl yfirmanna við 

undirmenn (Bacharach, Bamberger, & Sonnenstuhl, 2002). 

6.2 Afleiðingar ósiðsamlegrar hegðunar 

Þegar starfsmaður gerir eitthvað siðferðislega rangt sem stríðir gegn stefnu 

skipulagsheildar hefur það yfirleitt afleiðingar fyrir hann. Sumar skipulagsheildir hafa 

brugðið á það ráð að nota svokallaða „síðasti-séns“ samninga, hvort tveggja til að gefa 

starfsmanni síðasta tækifærið áður en honum er sagt upp eða hann látinn skrifa undir 

slíkan samning ef hann er ráðinn inn aftur eftir atvikið. Með samningnum lofar 

starfsmaðurinn að gerast ekki brotlegur aftur á reynslutíma. Í grein Bamberger og 

Donahue (1999) takast á tvær kenningar um árangur slíkra samninga. Önnur kenningin 

snýr að því að samningarnir hafi ákveðinn fælingarmátt þar sem af þeim geti hlotist 

skömm fyrir starfsmanninn. Hin kenningin er að samningarnir geti ýtt undir óæskilega 

hegðun innan skipulagsheildarinnar þar sem starfsmenn þykjast vita að þeir fái að 

minnsta kosti eitt viðbótar tækifæri. Niðurstöður Bamberger og Donahue (1999) sýna þó 

að samningarnir hafi bara fælingarmátt í þeim tilfellum sem starfsmaður, vegna stöðu 

sinna eða annars, er móttækilegur fyrir skömm og er líklegur til þess að skammast sín. 

Þeim tekst hins vegar ekki að sýna fram á með óhyggjandi hætti tengsl þessara 

samninga og aukningar á óæskilegri hegðun eða brottrekstrum sem mögulega geta leitt 

til endurráðninga með slíkum samningum. Leiddar eru líkur að því en jafnframt bent á 

að ytri aðstæður geti skekkt niðurstöðurnar. 
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Í ferlinu sem fer af stað þegar starfsmaður er endurráðinn er treyst á að hann nái að 

sameinast aftur samfélaginu á vinnustaðnum. Þetta hlýtur sömu reglum og þegar 

brotamaður kemur aftur inn í samfélagið. Í tengslum við það skiptir máli að leyfa 

misgjörðarmanninum að endurtengjast jákvæðum hlutum sínum innra með sér og 

styrkja tengsl við mikilvæga aðila í lífi sínu, á sama tíma og gera verður þeim ljóst 

hvernig hegðun þeirra hafi skaðað aðra, bæði ef um fórnarlömb er að ræða og aðra 

mikilvæga aðila (Tyler, Sherman, Strang, Barnes, & Woods, 2007). Fjöldi rannsókna 

benda til þess að misgerðamaðurinn sé líklegri til að ná enduraðlögun í samfélagi og á 

vinnustað ef hann hefur sterk félagsleg tengsl inn á og út af vinnustaðnum. Þannig er til 

dæmis giftur starfsmaður með háan starfsaldur hjá skipulagsheildinni líklegri til að ganga 

vel við enduraðlögun og uppfyllingu „síðasta-séns“ samningsins (Bamberger & Donahue, 

1999). 

Við enduraðlögun starfsmanns þarf að huga að mörgu eins og sjá má á mynd 1  sem 

sýnir slíkan feril. Í þessu ferli er leitast við að hafa réttlætið að leiðarljósi og kallast það 

styrkjandi réttlætisferli eftir misgjörðir (e. restorative justice process).  

 

Mynd 1: Styrkjandi réttlætisferli eftir misgjörðir (Goodstein & Butterfield, 2010) 

Styrkjandi réttlætisferillinn er gerður með það að markmiði að réttlætinu sé framfylgt 

eftir misgjörðir innan skipulagsheildar auk þess sem hann á að draga úr misgjörðum 

og/eða brotum í framtíðinni sé eftir honum farið. Í upphafi verður brot eða misgjörð 

einhverskonar innan skipulagsheildar en myndin greinir frá þremur aðilum sem 

stjórnendur verða að huga að, það eru brotamaðurinn, fórnarlambið og samfélag 
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vinnustaðarins.  Allir þessir aðilar verða fyrir áhrifum af brotinu. Brotamaðurinn reynir 

að bæta fyrir brotið, sækist eftir fyrirgefningu og vinnur sé inn endurlausn. Fórnarlambið 

fyrirgefur, greinir frá þeim skaða sem það hefur orðið fyrir og viðurkennir endurbót. 

Samfélag vinnustaðarins sér síðan um að hjálpa til við aðlögun þessara tveggja 

einstaklinga, sem báðir upplifa það að ganga í gegnum skammarferli við aðlögunina. 

Þessu ferli stjórna stjórnendurnir sem verða sífellt að vega og meta eftir hvert skref eðli 

og alvarleika málsins. Þannig þurfa þeir að meta viðhorf brotamannsins og hans 

sjónarmið til dæmis með því að meta ásetning hans, sektarkennd og alvarleika brots. 

Einnig þarf að huga að sömu atriðum verðandi fórnarlambið til að mynda með því að 

meta þann skaða sem það hefur orðið fyrir og bjóða því hjálp. Síðast en ekki síst þarf að 

huga að samfélagi vinnustaðarins áður en enduraðlögun er boðin, þannig þarf meðal 

annars að huga að sálrænu öryggi vinnustaðamenningarinnar og hvernig þetta kemur 

við gildi skipulagsheildarinnar. Ef ferillinn gengur eftir og boðið er upp á enduraðlögun 

ætti útkoman að verða ánægja og sátt bæði fórnarlambs og brotamanns. Persónuleg 

heilindi ættu að aukast, traust á milli manna ætti einnig að aukast auk þess sem 

starfsmenn vinnustaðarins ættu að skynja réttlæti (Goodstein & Butterfield, 2010). 
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7 Aðferðafræði 

Rétt val á aðferðafræði við framkvæmd rannsókna skiptir miklu máli. Mikilvægt er að 

aðferðafræðin sem nýtt er eigi við og hafi burði til að svara því sem rannsakendur ætla 

henni (Merriam, 2009). Þannig er nauðsynlegt að hafa á hreinu út í hvers konar verkefni 

er farið og hvers konar niðurstaðna er leitað. Einnig skýrir Merriam (2009) frá því að 

rannsakendur verði að leggja mat á hvort aðferðin sem þeir hyggjast nota falli vel að 

þeirra heimssýn, persónuleika og færni. Þannig talar hún um mikilvægi þess að hafa 

skilning á heimspekilegum stoðum sem liggja að baki mismunandi gerðum rannsókna. 

Þá geti rannsakandi  tekið upplýsta ákvörðun þegar kemur að mögulegum aðgerðum 

sem nýta má við hönnun og framkvæmd rannsóknar. 

Í þessum kafla er leitast við að útskýra þá aðferðafræði sem notuð var við 

rannsóknina auk þess sem farið verður vel yfir framkvæmd hennar og helstu annmarkar 

hennar settir fram. 

7.1 Eigindleg aðferðafræði 

Við val á rannsóknaraðferð velti höfundur upp mögulegum aðferðum og hvernig þær 

kæmu út með tilliti til meginefnis ritgerðarinnar, viðhorfi til starfsmannaskemmtana. 

Hér þurfti að vega og meta hvort væri mikilvægara, megindlegur spurningalisti sem 

næði til fjölda fólks, rýnihópar, opnar spurningar á blaði eða viðtöl við fáa aðila um 

efnið. Niðurstaðan var að rannsóknin yrði eigindleg. 

Merriam (2009) segir eigindlegar rannsóknaraðferðir vera það flókið hugtak að með 

skilgreiningu nái lesandi rétt aðeins að byrja að skilja um hvað þær raunverulega snúast. 

Þrátt fyrir það reynir hún að setja fram skilgreiningu á hugtakinu sem snýr að hlið 

rannsakandans. Hún segir að rannsakendur sem stunda eigindlegar rannsóknir hafi 

áhuga á að skilja hvernig fólk túlkar reynslu sem það hefur gengið í gegnum, hvaða 

þýðingu það eignar henni og hvernig það skynjar umhverfi sitt. Þannig hafi 

rannsakendur oft einnig áhuga á að bæta umhverfi viðmælenda sinna og spyrja því 

rannsakandi spurninga til að komast nær því að skilja efnið. Skilningur á eigindlegri 

aðferðarfræði fæst með fjórum einkennum hennar sem eru áhersla á ferli, skilningur og 

merking, rannsakandi er aðalverkfærið við öflun gagna og greiningu þeirra, ferlið er 

örvandi og afurðin er afar lýsandi (Merriam, 2009). 
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Réttmæti rannsóknar samkvæmt eigindlegum rannsóknaraðferðum snýr að því hvort 

hún mæli það sem henni er ætlað að mæla. Einnig er mikilvægt að sem mest samræmi 

sé á milli þeirra gagna sem skýrsla er byggð á og því sem viðmælendur rannsóknarinnar 

segja en þannig er reynsla og upplifun þeirra dregin fram (Taylor & Bogdan, 1998). Þó er 

gert ráð fyrir því að rannsakendur safni mismunandi upplýsingum þar sem áhersla þeirra 

er misjöfn vegna áhuga og sögu. Þetta er talið hafa áhrif á framkvæmd rannsóknar og 

einnig á túlkun gagna sem getur leitt til ólíkrar niðurstöðu (Martella, Nelson, & 

Marchand-Martella, 1999). Þetta kemur inn á áreiðanleika rannsóknarinnar en hann 

vísar til þess að hvaða marki megi endurtaka rannsókn og fá sömu niðurstöðu. 

Áreiðanleikinn hefur reynst fræðimönnum í félagsvísindum almennt erfiður vegna 

þeirrar grundvallarástæðu að mannleg hegðun stendur ekki í stað. Eigindlegar 

rannsóknir eru hins vegar ekki gerðar til þess að einangra lögmál mannlegrar hegðunar 

heldur leitast rannsakendur við að lýsa og útskýra heiminn út frá þeim einstaklingum 

sem upplifa hann. Vitaskuld eru margar túlkanir á honum og því er ekkert viðmið sem 

verið er að reyna að endurtaka. Þannig er ekki verið að reyna að uppfylla hinn 

hefðbundna áreiðanleika (Merriam, 2009). 

Alhæfingargildi eigindlegra rannsókna er ekkert en þrátt fyrir það gefa þær ákveðnar 

vísbendingar um hvernig fólk í svipuðum aðstæðum sem tekst á við svipuð verkefni 

upplifir svipaða reynslu (Merriam, 2009; Taylor & Bogdan, 1998). Þannig er einnig 

mikilvægt að rannsaka aðstæður vegna sérstöðu þeirra ef mögulegt er að læra af þeim 

(Merriam, 2009). Í eigindlegum rannsóknum er markmiðið því að draga fram upplifun og 

reynslu þátttakenda en við framkvæmd er mikilvægt að fara eftir ströngum 

aðferðafræðilegum leiðbeiningum (Taylor & Bogdan, 1998). 

7.2 Viðtöl 

Þar sem rannsakandi hafði ákveðna hugmynd um hvað hann vildi ræða taldi hann hálf 

opin viðtöl (e. semi-structured interview) henta best. Með hálfopnum viðtölum er átt við 

þegar rannsakandi hefur sér til stuðnings spurningaramma sem inniheldur meira og 

minna fyrirfram ákveðin umræðuefni. Röð spurninga eða viðfangsefna er ekki ákveðin 

en þó verða að koma fram umræður um allt innan rammans. Allar spurningar eru 

notaðar á sveigjanlegan hátt og viðmælanda gefið visst frelsi en ákveðinna atriða er 

samt sem áður krafist af öllum viðmælendum (Merriam, 2009). 
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Tvær tegundir af spurningarömmum, sem rannsakandi nýtti sér í viðtölunum, voru 

tilbúnar fyrir þessa rannsókn. Ástæðan var sú að um tvo hópa viðmælenda var að ræða 

og ákveðnar hugmyndir lágu fyrir um hvaða atriði væri gott að fá frá hvorum hópi sem 

ekki átti við báða hópana. Sem dæmi um þetta voru upplýsingar um hvernig fyrirtæki 

tækju á málum sem kæmu upp á starfsmannaskemmtunum og hvort um tilbúinn feril 

væri að ræða. Ekki var hægt að ætlast til þess að starfsmenn, sem ekki koma nálægt 

starfsmannamálum, hafi svör við þessu en þess í stað voru þeir spurðir út í upplifun sína 

af því hvernig tekið væri á málum innan fyrirtækjanna. Báðir spurningarammarnir 

innihéldu um það bil 13 atriði auk bakgrunnsspurninga. Meðal þeirra atriða sem finna 

mátti í þeim voru áhrif á mætingu, möguleg áhrif af starfsmannaskemmtunum og 

viðhorf til þeirra einstaklinga sem stunda sjaldan eða aldrei slíkar samkomur. 

Hugmyndir um möguleikann á hvort um séríslenskar hefðir væri að ræða í sumum 

tilfellum starfsmannaskemmtana kviknaði við vinnslu ritgerðarinnar. Þá voru einnig 

vangaveltur um málefni skemmtana með og án maka í öðrum löndum. Til að fá 

hugmynd um hvernig þessu væri háttað voru sendir út 24 tölvupóstar til Íslendinga sem 

unnið höfðu erlendis og höfðu samanburð milli landa. Um hentugleikaúrtak var að ræða 

þar sem allir aðilar eru kunningjar höfundar. Þær niðurstöður hafa þó ekki 

alhæfingargildi heldur er einungis ætlað að sýna mögulegan mismun milli landa. Þá skal 

nefnt að allir þeir 14 aðilar sem svöruðu tölvupóstinum eru ungir og hafa ekki langa 

starfsreynslu erlendis. Svör þeirra voru notuð við umfjöllun í umræðum. 

7.2.1 Þátttakendur 

Til að velja þátttakendur í rannsóknina var notast við snjóboltaúrtak (e. Snowball 

sampling). Þegar notast er við snjóboltaúrtak þá finnur rannsakandi einn eða fleiri 

lykilviðmælendur sem falla vel inn í kröfur hans. Hann biður þá síðan um að benda sér á 

eða koma sér í samband við aðra aðila sem falla í sama mót hentugra viðmælanda. 

Þannig gengur það koll af kolli og vindur upp á sig eins og snjóbolti (Merriam, 2009). Í 

tilfelli þessarar rannsóknar fékk rannsakandi leiðbeinanda til að benda sér á 

viðmælendur í upphafi. Leiðbeinandi benti á tvo aðila en einungis kom til viðtals við 

annan þeirra. Sá aðili benti síðan á næsta viðmælanda, einstakling í sama hlutverki í 

öðru fyrirtæki og síðan benti hann einnig á starfsmann innan fyrirtækisins sem 

rannsakandi gat fengið að tala við. Einu kröfurnar varðandi starfsmanninn var að hann 
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mátti ekki vera nýbyrjaður að vinna hjá fyrirtækinu og mátti ekki hafa verið í stjórn 

starfsmannafélags fyrirtækisins. Ástæðan fyrir seinni kröfunni var grunur leiðbeinanda 

og rannsakanda um að slíkur starfsmaður hefði aðra sýn á starfsmannaskemmtanir en 

þeir sem ekki hefðu séð um að byggja upp og halda skemmtanir fyrir fyrirtækið. 

Hugmyndin var því að taka viðtal við einn starfsmann í mannauðsdeild og einn sem ynni 

við önnur störf, en hann mátti ekki bera ábyrgð á starfsmönnum. Á endanum skiptist 

það þó þannig að á einum staðnum fékkst ekki viðtal við almennan starfsmann en á 

öðrum stað fengust tvö, þannig var um fimm umsjónarmenn mannauðsmála í fimm 

fyrirtækjum að ræða en fimm almenna starfsmenn í fjórum fyrirtækjum. Hér að neðan 

má sjá skýringarmynd um hvernig úrtakið fór fram. 

 

Mynd 2: Þátttakendur í snjóboltaúrtaki 

Eins og áður sagði var um tíu viðmælendur að ræða, fimm umsjónarmenn 

mannauðsmála og fimm almenna starfsmenn. Umsjónarmenn mannauðsmála höfðu 

unnið að meðaltali 7,4 ár við þess háttar verkefni þar sem 6 ár var styst í þessu 

samhengi og 9 ár það lengsta. Sami hópur hafði unnið að meðaltali 4,6 ár í núverandi 

fyrirtæki. Hjá hinum hópnum, almennum starfsmönnum, var meðal starfsaldur innan 

núverandi fyrirtækis 12,4 ár þar sem 4 ár var stysti starfsaldur en 20 ár sá lengsti. Þá 

höfðu allir starfsmenn þessa hóps verið lengur en 15 ár á vinnumarkaði sem fastráðnir 

starfsmenn. Allir viðmælendur eru starfsmenn hjá fyrirtækjum í einkageiranum, þar sem 

það fámennasta hefur rétt rúmlega 150 manns í vinnu á meðan stærsta fyrirtækið í 

rannsókninni hefur tæplega 900 manns í vinnu. Hér er því um mikla breidd að ræða 

vegna mismunandi stærðar mannauðsdeilda. Öll viðtöl voru tekin með það að leiðarljósi 

að um nafnleynd væri að ræða auk þess sem fyrirtækin verða ekki nafngreind. Til að 

minnka mögulegan rekjanleika er viðmælendum ekki gefin dulnefni svo ekki sé hægt að 

tengja tvö eða fleiri svör saman og rekja til sama einstaklingsins. 
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7.3 Framkvæmd rannsóknar 

Við val á viðfangsefni valdi rannsakandi að kanna frekar þátt sem löngum hefur verið 

notaður sem hvatatæki en er vandmeðfarinn, það er starfsmannaskemmtanir. Hugmynd 

að mögulegum rannsóknarspurningum voru íhugaðar áður en farið var af stað í 

eigindlega gagnaöflum. Gögnin sem notuð eru í næsta kafla eru frumheimildir og 

samanstanda af þeim tíu viðtölum sem höfundur tók á tímabilinu júlí til september árið 

2011. Viðtölin tíu voru allt frá því að vera rétt rúmar 15 mínútur það stysta og í rúmar 51 

mínúta hið lengsta. Samtals voru viðtölin tæpar fimm og hálf klukkustund sem fylltu 129 

blaðsíður þegar búið var að afrita þau. 

 Þar sem viðfangsefni ritgerðarinnar tengdist vinnustað viðmælenda fannst 

rannsakanda við hæfi að hitta þá á vinnutíma á vinnustarfsstöð. Öll samskipti þar sem 

beðið var um þátttöku í rannsókninni fóru fram í gegnum tölvupóst og vel gekk að afla 

viðmælenda þrátt fyrir að sendar beiðnir um þátttöku hafi verið um það bil helmingi 

fleiri en þau fyrirtæki sem endanlega tóku þátt. Ástæðan gæti mögulega verið slæm 

tímasetning þar sem viðtölin voru tekin á aðalorlofstíma Íslendinga. Í öllum tilfellum 

höfðu starfsmenn mannauðsdeilda síðan samband við annan starfsmann sem kæmi til 

greina sem viðmælandi og settu rannsakanda síðan í samband við hann í gegnum 

tölvupóst. 

 Við hönnun spurninga/gátlista var sett upp hugarkort af þemum þar sem nokkur 

efni í kringum hugtakið „starfsmannaskemmtun“ voru sett fram. Út frá kortinu setti 

rannsakandi upp tvo mismunandi gátlista fyrir hópana sem taka átti viðtal við. Viðtölin 

gengu vel en rannsakandi þurfti að vera mjög var um sig til að passa upp á að vera ekki 

leiðandi. Einnig var það stórt skref að halda þolinmæðinni þrátt fyrir langar þagnir hjá 

viðmælendum og eins þegar einstaka viðmælendur sóttu mikið í það að ræða aðra hluti 

en viðfangsefnið. 

 Viðtölin gengu öll frekar vel en fyrsta viðtalið var við starfsmann í mannauðsdeild 

stórs fyrirtækis og var það lengsta viðtalið af þeim öllum. Sá viðmælandi sagði að 

skilgreiningu hefði vantað á hugtakinu starfsmannaskemmtun svo hann hefði geta gert 

sér betur grein fyrir því við hvað ég ætti. Þá skilgreiningu hafði rannsakandi ekki tilbúna, 

mótaði hana fyrir hin viðtölin, en þurfti síðan aldrei að nota hana. Viðmælendur tvö og 

þrjú voru annars konar starfmenn í sama fyrirtæki. Viðmælandi tvö hafði sterkar 
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skoðanir á staðsetningu og eðli viðburða á meðan viðmælandi þrjú var stysta viðtalið af 

þeim öllum og hafði litla þörf fyrir að tjá sig um málefni rannsóknarinnar. Svona gekk 

þetta koll af kolli og mörg ólík sjónarhorn litu dagsins ljós ekki síst vegna mismunandi 

hefða og fyrirkomulags starfsmannaskemmtana innan fyrirtækjanna. 

 Greining gagna byrjaði strax eftir viðtölin þegar rannsakandi settist niður og 

skrifaði hugleiðingar sínar sem og upplifun af viðtölunum. Afritun fór þó ekki af stað af 

fullum krafti fyrr en í ágúst þegar nánast öllum viðtölum var lokið. Þar sem rannsakandi 

fór af stað með nokkra ákveðna kóða (lokaða kóða) vann hann í því að finna úr 

viðtölunum efni um þá. Í greiningarferlinu fundust hins vegar einnig margir áhugaverðir 

kóðar sem hann hafði ekki leitt hugann að. Rannsakandi kóðaði öll tíu viðtölin en raðaði 

kóðum úr sex þeirra upp í töflur til að sjá hvernig flokka mætti þá niður í kóðahópa. 

Kóðarnir sem fram komu í viðtölunum voru mjög margir og því mikilvægt að flokka þá 

niður í auðskiljanlegar einingar. Í lokin stóðu eftir 19 kóðahópar sem heyrðu undir fimm 

þemu viðtalanna sem voru tilgangur starfsmannaskemmtana, áhrif á mætingu á 

starfsmannaskemmtanir, möguleg áhrif skemmtana á starfsumhverfið, uppskrift af 

velheppnaðri skemmtun og viðhorf til þeirra sem aldrei mæta. Eftir þetta voru þemun og 

kóðahóparnir sem finna má í niðurstöðukaflanum valin af rannsakanda sem 

umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. 

7.3.1 Annmarkar 

Áður en lengra er haldið er rétt koma á framfæri þeim annmörkum sem rannsakandi rak 

sig á við vinnslu þessarar ritgerðar. Eins og áður segir í þessum kafla hefur rannsóknin 

sem hér um ræðir ekki alhæfingargildi þar sem stuðst er við eigindlega aðferðafræði. Í 

eigindlegri aðferðafræði er mikil ábyrgð á rannsakanda og því skal aldrei útiloka að 

framkoma hans í viðtölum geti hafa haft áhrif á niðurstöður, til dæmis með því að vera 

leiðandi á einhvern hátt. 

Það getur mögulega skekkt niðurstöður rannsóknarinnar að almennir starfsmenn 

sem við var rætt höfðu margir hverjir verið í stjórn starfsmannafélags þrátt fyrir að 

rannsakandi hafi beðið um að ræða við fólk sem ekki hefði gegnt slíku hlutverki. Þetta 

gerir það að verkum að flestir viðmælanda höfðu mikinn áhuga á þátttöku í 

skemmtunum og höfðu kannski minni skilning á sjónarhorni þeirra sem mæta sjaldan. 

Enginn viðmælenda gæti fallið undir að mæta aldrei.  
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Mismunandi skilningur sem viðmælendur lögðu í hugtakið starfsmannaskemmtun 

getur hafa brenglað að einhverju leiti þann samanburð sem gerður er á svörum þeirra. 

Þannig skilgreindi rannsakandi hugtakið ekki fyrir viðmælendur og gerði því lítið til að 

samræma hugmyndir þeirra á hugtakinu.  

Fyrirtækin sem viðmælendur vinna hjá eru gjörólík af stærð og formi. Þetta ber að 

hafa í huga vegna þess hve mannauðsdeildir þeirra eru mismunandi uppbyggðar auk 

þess sem ábyrgð á skemmtanahaldi er gjörólíkt. Þetta getur valdið því að samanburður 

getur virst ósanngjarn en ritgerðinni er ekki ætlað að bera saman fyrirtækin í þeim 

tilgangi að draga fram hver stendur sig best á þessu sviði heldur einungis varpa ljósi á 

þær aðferðir sem notaðar eru. 

Að lokum skal nefna að framboð á fræðilegum heimildum var lítið á þessu sviði. Lítið 

hefur verið skrifað um þetta efni og engar íslenskar greinar fundust sem fjölluðu beint 

um það. Þær örfáu rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis geta byggt á öðru 

menningarlegu umhverfi og því óvíst hversu mikið er í raun hægt að heimfæra þær yfir á 

íslenskar aðstæður. Af þessum ástæðum sem hér eru taldar upp er fræðileg umfjöllun 

ritgerðarinnar byggð á þáttum sem fram komu í viðtölum rannsóknarinnar. 

Rannsóknum á þeim þáttum er þó í fæstum tilfellum beint að starfsmannaskemmtunum 

en eru oftar en ekki um það sem gerist í vinnunni á vinnutíma. Þessar rannsóknir eru þó 

notaðar til samanburðar við rannsókn þessarar ritgerðar þar sem rannsakandi gefur sér 

það að sömu lögmál myndu gilda á vinnutengdum skemmtunum og á vinnutíma.  
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8 Niðurstöður rannsóknar 

Fyriræki rannsóknarinnar eru ólík hvað varðar form og stærð. Þetta á einnig við um 

skemmtanamál innan fyrirtækjanna en hlutverk starfsmannafélaga er til að mynda 

misjafnt. Stjórn starfsmannafélaganna fer úr því að sjá um og bera alla ábyrgð á 

skemmtanalífi fyrirtækisins í það að sjá að engu leyti um slíkar skemmtanir. Í þeim 

fyrirtækjum þar sem starfsmannafélagið sér eingöngu um skemmtanir hefur það jafnvel 

komið til tals hjá yfirmönnum hvort fyrirtækið beri nokkuð ábyrgð á skemmtunum þar 

sem þær eru á annarra vegum. Hinn póllinn er síðan sá að starfsmannafélag sé ekki 

skemmtifélag heldur virki frekar eins og hagsmunafélag starfsmanna. Félagið sér þó um 

að bjóða fram afþreyingu á lægra verði eins og það getur, til dæmis með því að standa 

fyrir leikhúsferðum og ferðum í kvikmyndahús. Ekki má þó gleyma þeim fyrirtækjum þar 

sem um blandaða ábyrgð er að ræða en þá eru ákveðnar árlegar skemmtanir haldnar af 

fyrirtækinu en aðrar af starfsmannafélaginu. Þá vill það oft skiptast þannig að fjárfrekari 

og stærri viðburðir eru á vegum fyrirtækisins þó misjafnt sé hvort starfsmannafélagið 

taki þar einhvern þátt. Á þessu má því sjá að starfsmannafélag getur gegnt ólíkum 

hlutverkum innan fyrirtækja. 

Velja þurfti úr þeim þemum og kóðahópum sem nefnd voru í aðferðafræðikafla 

ritgerðarinnar. Eftir að hafa setið yfir þeim gögnum sem fengust úr ritgerðinni voru valin 

þrjú þemu sem höfðu undir sér tvo til fjóra kóðahópa hver. Þessi þemu og kóðahópa má 

sjá á töflu 1 hér að neðan. 

 

Tafla 1; Valin þemu og kóðahópar 

Þemun þrjú voru áhrif á mætingu, möguleg áhrif skemmtana á starfsumhverfið og 

lykill að góðri skemmtun. Undir fyrsta þemanu voru kóðahóparnir andrúmsloft 

vinnustaðarins, áhugi einstaklingsins og staða í lífinu. Undir öðru þemanu voru samtals 

fjórir kóðahópar en þeir eru óviðeigandi hegðun, nánari kynni, samband við maka og 

einangrun þeirra sem ekki mæta. Síðasta þemanu fylgdu tveir kóðahópar, annars vegar 

gott skipulag og hins vegar virðing við einkalíf. Þá var tekin ákvörðun um að skoða ekki 

Þemu Áhrif á mætingu Möguleg áhrif skemmtana Lykill að góðri skemmtun

Kóðahópar
Andrúmsloft vinnustaðar Óviðeigandi hegðun Gott skipulag

Áhugi einstaklingsins Nánari kynni Virðing við einkalíf

Staða í lífinu Samband við maka

Einangrun þeirra sem ekki mætaKóðahópar
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frekar þemun tilgangur skemmtunar og viðhorf til þeirra sem aldrei mæta en efni þeirra 

var talið of líkt öðrum þemum og jafnvel víxlast á við þau. 

Í þessum kafla koma fram niðurstöður vegna þeirra þema og kóðahópa sem hér hafa 

verið nefnd, í sömu röð og sjá má á töflu 1. Kaflarnir bera heiti þemanna og 

kóðahópanna.  

8.1 Áhrif á mætingu 

Einn af útgangspunktum viðtalanna sem tekin voru fyrir rannsókn þessa var hvað hefði 

áhrif á mætingu á skemmtanir. Þannig var markmiðið að reyna að skilja hvaða atriði ýttu 

undir að fólk mætti á skemmtanir og eins hvaða atriði það væru sem stæðu í vegi fyrir 

því. Út frá þessu þema urðu til fjórir kóðahópar; andrúmsloft vinnustaðar, löngun 

einstaklingsins, staða í lífinu og eðli skemmtana. Ákvörðun var tekin um að skoða þrjá af 

þessum fjórum hópum en sá síðast nefndi var valinn út. Hópurinn innihélt meðal annars 

áhrifavalda eins og tímasetningu, magn skemmtana, form fyrirtækis, staðsetningu og 

fyrirvara. Ástæða þess að ákveðið var að halda þessum þætti utan við frekari umfjöllun 

var sú að mikið af sömu þáttum eru ræddir undir þemanu lykill að góðri skemmtun hér 

síðar í ritgerðinni. Rannsakanda fannst því ákveðin tvítekning að taka þessi málefni fyrir 

undir báðum þemum. 

8.1.1 Andrúmsloft vinnustaðar  

Andrúmsloft vinnustaðarins kom fram sem skýr áhrifaþáttur í öllum viðtölum 

rannsóknarinnar. Rætt var um hvatningu innan fyrirtækjanna og margar leiðir til 

hvatningar komu fram. Starfsmannafundir, innranet fyrirtækisins og 

hvatningarmyndbönd voru nefnd á mörgum stöðum. Einnig komu fram frásagnir um 

hvatningarviku fyrir árshátíð, hvernig tónlist var notuð til að mynda stemmningu og 

mikilvægi upplýsingatöflu var rætt. Þannig verður að tryggja að þeir starfsmenn sem 

ekki vinna við tölvur fái örugglega allar upplýsingar um viðburði fyrir starfsmenn á annan 

hátt. Einn umsjónarmaður mannauðsmála í fyrirtæki þar sem meirihlutinn vinnur ekki 

skrifstofuvinnu lýsti því hvernig hann tæki á málunum: 

Ég hef svolítið farið í það hlutverk að hérna, af því að mér finnst þetta 
svolítið bara partur af „programmet“, þú eigir svolítið að taka þátt og ég hef 
svona reynt að vera dugleg við það að semsagt [...] labba um húsið og senda 
tölvupósta og þú veist „hæ, eru ekki allir að mæta?“ og allt þetta sko. Og 
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hérna þú veist, „höfum það gaman“ og reyni svolítið að peppa markvisst upp 
og til dæmis [...] þá hef ég gert það þannig að [ég] fer kannski út á 
vinnustaðina og þú veist, ræði þetta og [...] bið yfirmenn sko... er svona 
markvisst að toga í og láta fólk skrá sig [...] Það hefur alveg skilað góðum 
árangri. 

Viðmælendur virtust almennt sammála um að mikilvægt væri að hvetja til þátttöku í 

viðburði og að það hefði áhrif. Stemmning myndaðist í kringum hvatninguna sem gerði 

andrúmsloftið spennandi og einn af umsjónaraðilum mannauðsmála nefndi að „teaser“ 

skilaboð gerðu það oft að verkum að fólk byggði upp viðhorf um að það ætlaði að hafa 

gaman. Þetta viðhorf vildi hann síðan meina að smitaði út frá sér til annarra 

starfsmanna. Almennt fannst viðmælendum þó mikilvægt að hvatning væri á réttum 

forsendum og mætti ekki verða að of mikilli pressu. Eins og einn af almennu 

starfsmönnunum orðaði það: 

 ...en þetta er gert náttúrulega allt þannig að mann langi að fara sko. Það er 
ekki þannig að [það] sé merkt í kladdann „já, þú kemur ekki“ eða eitthvað 
sko. Nei... alls ekki, maður er alveg frjáls af því að mæta ekki . Það verður líka 
að vera þannig. 

Vegna ólíkra hlutverka starfsmannafélaga innan fyrirtækjanna, eins og áður hefur 

verið kynnt, er mismunandi hvaða aðilar það eru sem sjá um að hvetja starfsmenn til 

þátttöku. Þar sem starfsmannafélögin sjá um flestar skemmtanir fellur það innan þeirra 

verkahrings að kynna viðburðina og hvetja. Einn almennur starfsmaður sagði að þegar 

viðburðir væru á vegum starfsmannafélags væri lítið verið að ganga á eftir fólki með að 

mæta og þá væru það aðallega starfsmennirnir sjálfir sem sæju um að halda uppi 

stemmningu. Í því fyrirtæki er starfsmannafélagið nánast einungis með minni viðburði 

sem ekki eru haldnir sérstaklega fyrir fyrirtækið eins og til dæmis leikhúsferðir. Hann 

sagði hins vegar að í kringum árshátíð heyrðist frá yfirmönnum og starfsmenn finndu þá 

fyrir því að æskilegt væri að þeir myndu mæta. Umsjónarmaður mannauðsmála í sama 

fyrirtæki sagði hins vegar mikið hvatt af yfirmönnum og þeir væru sérstaklega beðnir um 

að „hvetja sitt fólk“. Þá væru þeir sérstaklega beðnir um að athuga málin í sinni deild ef 

skráning á viðburði færi hægt af stað. Annað fyrirtæki af þessum fimm innihélt 

samskonar mismun á milli almenns starfsmanns og umsjónarmanns mannauðsmála. Þar 

vildi mannauðsfulltrúinn meina að hvatningarmál væru í mjög góðum farvegi en 

starfsmannafélagið sæi nánast alfarið um þau mál. Almennur starfsmaður sama 
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fyrirtækis, sem áður hafði sinnt starfsmannafélagsmálum í fyrirtækinu, hafði þó þetta að 

segja um hvatninguna: 

...hvatningin er eiginlega ekki nógu skilvirk, ekki nógu mikil. Sko, ekki 
allsstaðar allavega í fyrirtækinu. Þetta er náttúrulega stórt og víðfeðmt 
fyrirtæki þannig að það má laga helling þar. En það er bara sannað mál að til 
þess að fá góða þátttöku þá þarftu að selja þetta vel, þú þarft að kynna þetta 
vel, þú þarft alltaf virkilega að ýta þessu að fólki. 

Ljóst er á þessu að skoðanir á hæfilegu magni hvatningar eru skiptar og þar sem einn 

talar um að mikilvægt sé að ýta auglýsingunum að fólki finnst öðrum skipta máli að 

andrúmsloftið sé á þann veg að starfsmenn geti afþakkað boð á viðburði með hreina 

samvisku. Þá ber að nefna hversu mismunandi hvatning frá yfirmönnum var og hvort 

þeir yfirhöfuð tækju það að sér að hvetja til þátttöku. Eitt fyrirtækið skar sig töluvert úr í 

þessum umræðum þar sem almenni starfsmaðurinn sagði alls enga hvatningu til 

þátttöku í viðburðum koma frá stjórnendum eða yfirmönnum. Hann sagði 

starfsmannafélagið og starfsmennina sjálfa alfarið sjá um það. Umsjónarmaður 

mannauðsmálanna vildi hins vegar meina að hvatningin væri til staðar, það myndi til 

dæmis sýna sig í því að fyrirtækið borgaði ávallt framlag á móti starfsmönnum í 

starfsmannasjóð. Hann sagði mikinn stuðning ríkja við þátttöku starfsmanna í 

viðburðum en viðurkenndi þó í máli sínu að virknin væri ekki mikil: 

...það er alltaf hvatning semsagt að fólk geri eitthvað, alltaf semsagt 
hvatning frá stjórnendum endilega gera eitthvað. En ekki kannski, eins og ég 
segi, ekki frumkvæði heldur [að] það komi meira frá starfsmönnunum hvað 
þá langi til þess að gera. 

Frumkvæðið kemur því allt frá starfsmönnum og starfsmannafélagi en fjárhagslegur 

stuðningur er til staðar ef eftir því er sóst. Starfsmennirnir þurfa því að sækja peningana 

í sjóðinn og misjafnt hvort deildirnar nýti sér yfir höfuð eitthvert fjármagn. Þátttaka er 

misjöfn þar sem framboðið verður ekki til að fyrra bragði. Áherslur milli fyrirtækjanna í 

rannsókninni voru því vægast sagt ólíkar þar sem einnig fékkst dæmi þar sem fyrirtæki 

hafði tvisvar sinnum hætt við hópefli þar sem ekki náðist 70% mæting. 

Fyrirtæki hafa fleiri leiðir til að hvetja til mætingar en orð, myndbönd og 

stemmningu. Það er einnig mikilvægt að finna leiðir til að gera fólki það auðveldara að 

taka þátt í skemmtunum. Hér erum við að tala um fjármagn frá fyrirtækinu en umræða 

um það skapaðist í átta viðtölum af tíu. Í þremur þeirra var rætt um fjárhagslegt framlag 
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fyrirtækis til árshátíðar á móti starfsmannafélagi, til dæmis við fjármögnun veislu og 

endurgreiðslu á ferðakostnaði ásamt gistingu fyrir þá aðila sem koma utan að landi á 

árshátíðir. Einnig ræddi einn starfsmaðurinn um almenna niðurgreiðslu á ýmsa viðburði 

starfsmannafélags svo sem gönguferðir og slíkt. Niðurgreiðsla fyrir maka kom einnig 

fram í áðurnefndum átta viðtölum sem tengdust fjórum af þeim fimm fyrirtækjum sem 

viðmælendur vinna hjá. Þrjú af þessum fjórum fyrirtækjum setja upp sama verð fyrir 

maka og starfsmann á árshátíðir en því hefur ekki alltaf verið þannig háttað hjá öllum 

fyrirtækjunum. Fjórða fyrirtækið niðurgreiðir til maka en makinn borgar þó alltaf hærra 

verð en starfsmenn. Ástæðan er stefna sem byggð er á því að fyrirtækið þurfi að tryggja 

sanngirni meðal starfsmanna, eins og umsjónarmaður mannauðsmála orðaði það: 

Eins og til dæmis árshátíð... þá niðurgreiðum við mjög mikið fyrir 
starfsmanninn og við [...] niðurgreiðum líka aðeins fyrir maka... ekki, ekki 
samt alveg jafnt. [...]Og þannig stefnu tókum við líka í starfsmannafélaginu á 
síðasta ári, þú veist [...] að við horfum til þeirra einstaklinga sem eru að 
greiða á fullu í starfsmannafélagið og þá eiga þessir sem eiga maka ekkert að 
fá meira heldur en þeir. Það er bara ósanngjarnt. 

Rúmlega helmingur viðmælenda, eða sex talsins, komu inn á þátttöku yfirmanna 

þegar verið var að ræða hvatningu frá þeim. Þá kom í ljós mikill áherslumunur á milli 

fyrirtækja hvað þetta varðaði. „Eftir höfðinu dansa limirnir“ sagði einn umsjónarmaður 

mannauðsmála og meinti þá að yfirmenn yrðu að sýna fordæmi með því að mæta og 

sýna virðingu ef slíkt væri talið mikilvægt af starfsmönnunum. Annar umsjónarmaður 

mannauðsmála tók í sama streng og talaði um mætingu yfirmanna sem „lykilatriði“ og 

ástæðan: 

Bara að [...] sýna starfsfólkinu það að hérna við viljum vera með og við 
teljum þetta mikilvægt. Við teljum mikilvægt að við séum að tala saman og 
skemmta okkur saman og [...] þetta er bara eins með skemmtanir eins og öll 
önnur verkefni, [...] ef að stjórnendurnir eru ekki hérna, sýna ekki lit og leiða 
ekki hópinn að þá [...] er það bara ekki gott. 

Í sama fyrirtæki er til siðs að framkvæmdastjórnin sjái alfarið um eina skemmtun á ári 

og þjóni starfsmönnum sínum til borðs en „þetta finnst fólkinu voðalega skemmtilegt“. 

Ekkert annað fyrirtæki gekk eins langt með þátttöku stjórnenda eins og þetta. 

Umsjónarmaður mannauðsmála annars fyrirtækis sagði yfirmennina mæta yfirleitt 

alltaf, en margir af þeim entust stutt og tengdi það síðan mögulega við árferðið þar sem 

fyrirtækið hefur verið að ganga í gegnum þrengingar með reglulegum uppsögnum frá 
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hruni. Allir aðilar sem komu inn á þetta umræðuefni voru sammála um að þátttaka 

yfirmanna væri mikilvæg til að sýna lit og hvetja aðra til þátttöku. Það var þó ekki svo í 

öllum fyrirtækjunum að þátttaka væri mikil. Í einu fyrirtækinu lýsti almennur 

starfsmaður því svo að yfirmenn, framkvæmdastjóri, deildarstjórar „og hinir og þessir“ 

mættu sjaldan, jafnvel ekki einu sinni á árshátíð. Síðan bætti hann við að fólk sem ynni í 

launadeildinni og starfsmannamálum væru „frekar svona að mæta“. Hér er þó 

athyglisvert að nefna að fram kom í viðtali við umsjónarmann mannauðsmála hjá öðru 

fyrirtæki að hann áliti fólk í mannauðstengdum störfum ekki jafn hæft í sínu starfi ef það 

sýndi ekki lit með því að mæta á starfsmannaskemmtanir. 

Umsjónarmaður mannauðsmála hjá sama fyrirtæki og áðurnefndur starfsmaður 

vinnur hjá var honum sammála varðandi slaka mætingu yfirmanna. Ástandið virtist ekki 

vera eins og best væri á kosið samkvæmt svörum hans. 

...eins og ég segi það er styrkur við þetta eða stuðningur en stundum vantar 
þessa toppa kannski til að koma og mæta. Það er svona annað það er... það 
má ná alla leið sko. 

Annað sjónarhorn sem hvetja ætti til þátttöku samkvæmt einum af 

umsjónarmönnum mannauðsmála er sú vinna sem aðrir framkvæma við skipulagningu 

skemmtana. Hér er um að ræða fólk sem leggur mikið á sig, undirbýr jafnvel heimagerð 

skemmtiatriði og hann telur það hafa áhrif á hversu vel er mætt að samstarfsaðilar finni 

fyrir þessu í kringum sig. Með mætingu sé fólk því ekki eingöngu að njóta heldur einnig 

sýna þeim virðingu sem eytt hafa tíma sínum og kröftum í uppbyggingu auk þess sem 

enginn vilji missa af því að ræða slíkar skemmtanir eftir á. 

Þrátt fyrir að álit margra sé að engin eigi að missa af skemmtun er staðreyndin sú að í 

flestum fyrirtækjum er fólk sem ekki mætir. Sumir mæta aldrei, aðrir stundum, enn aðrir 

yfirleitt og svo framvegis. Í tengslum við þetta komu þrír umsjónarmenn mannauðsmála, 

af þeim fimm sem tóku þátt í rannsókninni, inná hversu langt skuli ganga í hvatningu 

áður en starfsmenn séu farnir að finna fyrir óþægilegri pressu eða þeir sem hvetja farnir 

að skipta sér af of persónulegum málefnum. Eins og einn lýsti því: 

Við erum ekkert endilega að ýta á fólk sem [...] bara finnst þetta ekki skipta 
máli, finnst þetta ekkert gaman og þá er það bara svoleiðis. En að sjálfsögðu 
reynum við að hvetja bara á jákvæðum nótum. Alltaf. En ef við finnum að 
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það er einhver sem vill ekki koma eða eitthvað þá bara látum við þar við 
sitja. 

Þessu er annar umsjónarmaður mannauðsmála sammála og nefnir þannig að hann 

hvetji eins og hann geti á jákvæðum nótum en það sé „mjög erfitt að svona skipa 

einhverjum í þessa átt“. Þriðji umsjónarmaður mannauðsmála hefur aðra reynslu af 

þessu og telur mikilvægt að kynna sér af hvaða ástæðu fólk vill ekki mæta því sumar 

ástæður komi ekki fram nema aðilar séu spurðir og kannski sé mögulegt að hjálpa 

viðkomandi eins og í eftirfarandi tilfelli: 

...Og við komumst að því að hún vildi ekki fara á árshátíð af því hún átti ekki 
kjól og... við redduðum henni bara kjól. [...] en það er líka bara að grennslast 
um hvaða orsakir kannski liggja að baki. Já ég meina, hún fékk kjól og var 
alveg alsæl. Og hérna...þannig að það má redda ýmsu (hlær). 

Umsjónarmennirnir hafa því mjög ólíka skoðun á þessu. Fleiri atriði tengd 

andrúmslofti á vinnustað geta þó haft áhrif á þátttöku. Fjórir viðmælendur töluðu um 

atriði í nánasta starfsumhverfi sem mögulegan áhrifavald þegar tekin væri ákvörðun um 

hvort mæta ætti á skemmtun. Einn almennur starfsmaður nefndi starfsandann í 

deildinni sem áhrifavald sem kæmi fram í því að oft væri það þannig að nánast allir úr 

deildunum mættu eða enginn. Eins og hann komst að orði:  

Já, hún er svolítið mismunandi. Svona þú veist konurnar í bókhaldinu sko, 
þær eru nú ekkert að mæta neitt alltof mikið sko (hlær). 

Þetta virtist vera misjafnt eftir fyrirtækjum þar sem umsjónarmaður mannauðsmála í 

öðru fyrirtæki sagði engan marktækan mun vera á mætingu deildanna hjá þeim. Þrír 

aðilar töluðu þó um persónuleg vandamál í vinnunni er tengdust starfsleiða eða 

samskiptaerfiðleikum við samstarfsfélaga. Þetta gerði það allt að verkum að áhugi 

starfsmanns á að umgangast vinnufélagana í heild eða einhvern ákveðinn aðila í 

vinnunni minnkaði til muna. Eins og einn umsjónarmaður mannauðsmála orðaði það: 

Það getur náttúrulega líka haft einhver áhrif ef að það eru búin að vera 
einhver vandræði í vinnunni þú veist. Þú sért bara í fýlu og sért ekki tilbúin 
að mæta. Og þá þarf nú kannski eitthvað að kafa kannski dýpra í það, ef slíkt 
er. 

Af þeim þremur sem um þetta ræddu voru tveir þeirra umsjónarmenn 

mannauðsmála en báðir nefndu það sem fram kemur hér í tilvitnun að ofan varðandi 
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það að vinna þyrfti með einstakling í því að laga vinnutengd vandamál þegar þau væru 

farin að hafa þessi áhrif. 

Síðast en ekki síst skal nefna hvernig hefðir og menning innan fyrirtækja hafa áhrif á 

þátttöku. Í fjórum af þeim fimm fyrirtækjum sem viðmælendur vinna hjá var um 

frumkvæði frá fyrirtæki eða starfsmannafélagi að ræða þegar kom að 

starfsmannaskemmtunum. Í fimmta fyrirtækinu talaði almennur starfsmaður þess um 

hvernig frumkvæðið væri ekki þrátt fyrir að fjárhagslegur stuðningur væri til staðar ef 

starfsmenn hefðu frumkvæðið. Áhugi starfsmanna virtist hins vegar lítill og flestir mættu 

aðeins á árshátíð og jólahlaðborð. Það reyndist því erfitt að ræða áhrif á þátttöku þegar 

framboðið á skemmtunum var nánast ekkert. 

...mér hefur fundist það hérna í þessu fyrirtæki að þá svona, fólk mætir á [...] 
árshátíðina og þetta jólahlaðborð. Þess utan er alltaf rosalega lítill áhugi fyrir 
því að koma saman sko. Ég veit eiginlega ekki alveg, ég hef aldrei 
almennilega áttað mig á því hvað það er sko. 

8.1.2 Áhugi einstaklingsins  

Mér finnst náttúrulega svo ofsalega gaman að hitta fólk á öðrum forsendum 
og geta talað við það, ekki vera bara hérna skýrslur, eða tölur eða þú veist. 
Maður setjist bara svona og „hvað er að gerast hjá þér?“ eða þú veist, mér 
finnst það skipta miklu máli. Þetta sé ekki bara hérna svona vinnutengd mál. 

Svo hljóðar svar eins almenns starfsmanns sem beðinn var að útskýra hvers vegna 

hann tæki þátt í skemmtunum. Almennt virtist viðmælendum finnast það skipta máli að 

hittast utan vinnutíma og ræða um eitthvað annað. Annar almennur starfsmaður 

svaraði í svipuðum dúr: 

Eins og ég segi, mér finnst gaman, að hérna, vera með fólki. [...] Fólkinu sem 
ég sé hérna dagsdaglega já, í víðari kringumstæðum sko. Og bara af því að 
þetta er náttúrulega upplyfting, það er yfirleitt verið að gera eitthvað 
skemmtilegt. [...] Og þetta er gaman alveg eins og maður fer stundum í 
leikhús eða bíó eða eitthvað skilurðu. 

Almennur áhugi á fólki virðist því hafa áhrif þegar kemur að þátttöku starfsmanna í 

skemmtunum en allir viðmælendur þekktu þó til starfsmanna sem ekki virtust hafa 

þennan áhuga þó enginn viðmælenda vildi meina að hann félli í þann hóp. Áhugaleysið 

var af mörgum sagt vera vegna persónuleika þess sem í hlut átti þrátt fyrir að einnig hafi 

komið fram hugmynd um að einstaklingnum fyndist samstarfsmenn sínir bara 
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leiðinlegir. Almennt vildu viðmælendur meina að þrátt fyrir að skilja ekki viðhorf þessara 

einstaklinga þá bæri samt sem áður að virða það því þetta „er ekkert fyrir alla“. Þó 

nefndi einn almennur starfsmaður að útskýringuna gæti verið að finna í því að sumir 

væru bara almennt neikvæðir eða í einhverjum tilfellum gæti verið um óframfærni að 

ræða. Flestir voru þó á því máli að persónuleiki þessara aðila gerði það að verkum að 

þeir hefðu ekki tilfinningaleg not fyrir skemmtanir, eins og einn umsjónarmaður 

mannauðsmála orðaði það um mann í sínu fyrirtæki: 

...eins og með þennan, þá held ég bara að hann hafi ekki þörf fyrir það. Hann 
hefur ekki þörf fyrir að „mingla“. 

Þannig er léleg þátttaka útskýrð með persónuleika einstaklinga, en hún getur þó líka 

verið vegna þess hve fólk er upptekið. Skemmtanir passa ekki saman við fyrirfram 

ákveðna dagskrá eða fólk er með öðrum orðum búið að lofa sér eitthvert annað. Þetta 

mátti vel marka í viðtali við einn starfsmann sem nefndi þetta oft yfir viðtalið: 

Eins og ég segi fólk er ótrúlega „busy“ margir... maður alveg bara, það er 
bara matarklúbburinn hér, matarklúbburinn þar, bara „you name it“ og 
hópurinn sem fólk er í og þú veist, það er ótrúlegt hvað sumir eru uppteknir. 

Hann nefnir að þetta hafi orðið meira eftir því sem árin líða sem geti mögulega verið 

vegna þess hve mikið er orðið í boði af áhugamálum og afþreyingu. Þannig nefnir hann 

einnig að ef einstaklingur eigi maka séu síðan líka skemmtanir þar og þetta getur haft 

áhrif á þátttökutölur, eða eins og hann segir hér: 

Ja, svo getur það náttúrulega bara verið að [...] fólk er þreytt eða nýbúið að 
vera á annarri skemmtun og „æ, ég nenni ekki ég er nýbúin að vera 
einhversstaðar annarsstaðar að skemmta mér og ég nenni ekki núna ég er 
bara löt og þreytt og eitthvað og vill bara vera heima“. 

Allt snýst þetta um forgangsröðun og þar hefur fyrirvarinn áhrif þar sem flestir 

viðmælendur virtust líta á það þannig að ef þeir hefðu lofað sér eitthvert annað áður en 

skemmtunin kom upp þá stæðu þeir við það. Þess vegna er mikilvægt upp á góða 

þátttöku að fyrirvari sé góður. Undantekningin virtist vera ef um árshátíð væri að ræða 

og afsökun fyrir að mæta ekki á árshátíð þyrfti að vera mjög góð. Fyrirvari var eitt af 

þeim hugtökum sem fram komu sem áhrifavaldar undir kóðahópnum eðli skemmtana 

sem ekki var valin til frekari kynningar. Einnig kom umsjónarmaður mannauðsmála með 

dæmisögu þar sem einstaklingar mættu ekki vegna óánægju með skemmtun sem þeir 
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höfðu sótt áður. Þar var um að ræða atvik þar sem upp kom vandamál vegna óánægju 

einstaklinganna á skömmtun starfsmannafélagsins á drykkjarföngum. Sem endaði svo á 

þennan veg: 

Og sá sem var í forsvari fyrir starfsmannafélagið sagði semsagt að þau væru 
búin að fá sitt. [...] Og þau brugðust við með því að segja sig úr 
starfsmannafélaginu á mánudaginn og ætla sko aldrei að koma á neitt sem 
tengist þessu starfsmannafélagi. 

Það er því margt sem getur haft áhrif á þátttöku starfsmanna og ástæður ýmist að finna 

hjá einstaklingnum sjálfum eða í umhverfi fyrirtækisins. Eðlilegt verður þó að teljast að 

það mæti ekki allir á allt sem í boði er. Fólk hefur mismunandi áhugamál og ef um 

fjölbreytta viðburði er að ræða er eðlilegt að ekki sé höfðað til allra með hverri og einni 

skemmtun. Eins og einn almenni starfsmaðurinn orðaði það:  

Ég meina það er handverksklúbbur hérna líka til dæmis. Ég meina, glætan að 
ég [...] myndi nenna að fara að hitta einhverjar prjónakellingar sko... 

Einnig nefndi hann dæmi um aðila sem tækju til að mynda ekki þátt í óvissuferðum af 

tveimur ástæðum: 

Sumum finnst ekki gott að [...] vita ekkert hvert þeir eru að fara. Svo er líka 
það. Ég meina „get ég farið heim þegar ég vil?“ 

Öll fyrirtækin sem viðmælendur starfa hjá, eða starfsmannafélög þeirra, bjóða upp á 

áfengi á viðburðum sínum. Vissulega eru þau einnig öll með fjölskyldudaga þar sem ekki 

er um áfengi að ræða, en á meirihluta viðburðanna var um vínveitingar að ræða.  Þrír 

viðmælendur af tíu töldu áfengi þó fram sem einn af þeim þáttum sem geta haft áhrif á 

þátttöku, eins og einn umsjónarmaður mannauðsmála orðaði það: 

Ef við tökum til dæmis starfsmannaskemmtanir með áfengi þá getur það 
náttúrulega haft eitthvað að segja ef viðkomandi hefur átt við vanda með 
áfengi. 

Almennt var þessi ástæða talin þess eðlis að hana bæri að virða. Einnig kom fram hjá 

nokkrum viðmælendum að ekki væri nauðsynlegt að hafa alltaf áfengi um hönd, þvert á 

móti væru litlir viðburðir sem snérust um stuttar samverustundir frekar það sem skorti 

innan fyrirtækja. 
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8.1.3 Staða í lífinu 

...það er auðvelt kannski svona [...] með árunum að nenna ekki eins 
einhverju svona sko, ekki það að ég sé mjög gömul en (hlær) samt eldri en 
fyrir 20 árum. [...] Þú veist, ég var kannski vön að nenna að skemmta mér 
eitthvað lengur hérna einu sinni en ég bara kem, en þá fer ég bara frekar 
eitthvað fyrr en kem samt. Og já, mér finnst svo mikilvægt svona að já, vera 
sem hluti af þessum hóp og sýna þann lit þegar maður mætir..... 

Öll eldumst við og eins og sjá má á lýsingunni hér að ofan frá einum viðmælandanum 

geta áherslur okkar og áhugi breyst með árunum. Viðhorfið er þó enn að mikilvægt sé 

að mæta en áherslurnar aðrar. Þá nefndi einn viðmælandi að fyrirtæki gætu verið að 

eiga við breiðan aldurhóp með mismunandi hugmyndir af skemmtun. Annar aðili ræddi 

sama málefni þar sem hann talaði svo um eldra fólk í fyrirtækinu: 

...fólk veigrar sig við að [...] vera í skemmtanaliðinu... það er líka til, fólk er 
hérna á öllum aldri. 

Annar starfsmaður í sama fyrirtæki nefndi starfsaldur einnig sem áhrifaþátt á 

mætingu þar sem mögulegt væri að þeir sem höfðu starfað hvað lengst væru orðnir 

leiðir á þeim föstu viðburðum sem í boði væru sem gæti verið vísbending um tímabæra 

uppstokkun. Þannig var rætt um að yngra fólkið væri líklegra til þess að skemmta sér 

meira og lengur, en þar kæmi einnig inn í áhrif vegna hjúskaparstöðu. Eins og einn 

almennur starfsmaður orðaði það: 

Mjög algengt að fólk tekur ekki ákvarðanir um að mæta fyrr en á seinustu 
stundu. Það, kannski þeir sem eru ungir og einhleypir og hafa engar 
skyldur... þeir eru kannski búnir að ákveða það fyrir löngu. 

Þannig er rætt um að þeir ungu og einhleypu komi ekki einungis oftar á 

kvöldskemmtanir heldur staldri þeir einnig lengur við. Þannig segir einn umsjónarmaður 

mannauðsmála frá því að flestir fari snemma heima af skemmtunum sem haldnar eru 

innanhúss en oft fari lítill kjarni niður í bæ eftir á, „kannski einhverjar einhleypar og 

eitthvað svoleiðis“. Dæmið snýst hins vegar við þegar umræðan snýr að 

fjölskylduskemmtunum. 

...þessir einhleypu eru [...] náttúrulega duglegir, duglegri við að koma á 
náttúrulega þessar svona, þessar svona kvöldskemmtanir. En það allavega, 
en það svona breytist pínu þegar að maður sér náttúrulega fullt af öðrum 
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andlitum sem að koma aldrei á svoleiðis [...] þegar fjölskylduskemmtunin er 
sko. 

Þannig ræðir sami almenni starfsmaður og talar hér að ofan um að tilfinning hans sé 

að það mæti meiri þverskurður af fyrirtækinu á fjölskylduskemmtanirnar. Þar sé um að 

ræða foreldra sem koma með börn sín auk þess sem fólk mætir með barnabörnin. 

Einhleypir láta síður sjá sig á þessum skemmtunum að hans sögn og umsjónarmaður 

mannauðsmála úr öðru fyrirtæki segir það sama. Annar hópur sem þó mætir síður á 

fjölskylduskemmtanir eru þeir sem eiga börn sem orðnir eru unglingar eða eldri, en eru 

ekki komin með barnabörn. Einn viðmælandi var í þessum sporum og sagðist hafa 

gleymt að segja frá fjölskyldudegi því hann væri ekki lengur með lítil börn og mætti ekki 

þangað. Þá minntust nokkrir á að heimilisaðstæður gætu haft áhrif á þátttöku en sumir 

fengju kannski ekki pössun og þess háttar auk þess sem ýmislegt persónulegt gæti 

komið upp á heimilinu en slíkar ástæður gætu verið óteljandi. 

Annað og stærra málefni í viðtölunum var hvernig það gæti haft áhrif á þátttöku 

hvort skemmtanir væru makalausar eða með mökum. Viðmælendur voru ósammála um 

áhrifin sem það hefði á þátttöku að bjóða mökum með en skoðun þeirra virtist oft eiga 

sér stoð í menningu fyrirtækisins. Viðmælendur frá þremur fyrirtækjum sem eiga það 

sameiginlegt að meðalaldur starfsmanna er hár sögðu að þeir héldu að það hefði engin 

áhrif á þátttöku hvort mökum væri boðið með. Einn þeirra hafði þetta að segja: 

Nei, ég held nú ekki... ekki hér sko. Þetta er orðið eins og ég segi kannski 
svolítið svona ráðsett fyrirtæki sko. 

Og umsjónarmaður mannauðsmála úr öðru fyrirtæki lýsti málinu á þennan veg: 

Ég get ekki ímyndað mér það vegna þess að ég held að starfsmennirnir 
myndu ekki vilja missa af þessu. En ég ímynda mér hins vegar að það myndu 
ekki mjög margir, til dæmis maðurinn minn myndi ekki nenna með mér á 
þetta. Við höfum rætt þetta og hans sagði „uss.... ég myndi ekki nenna, ég 
yrði þá bara... myndi hanga þarna eins og illa gerður hlutur“ 

Í því fyrirtæki hafa þó komið upp umræður meðal starfsmanna um of mikið af 

makalausum skemmtunum sem umsjónarmaður mannauðsmála tók á, en fjallað verður 

frekar um það síðar í ritgerðinni. Í fyrirtækinu er einnig mjög ójafnt kynjahlutfall þar sem 

konur eru í miklum meirihluta sem umsjónamaðurinn telur til sem mögulega ástæðu 

þess að þetta hefði ekki mikil áhrif. Slíkt hið sama segir annar umsjónarmaður 
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mannauðsmála sem vinnur á stað þar sem karlmenn eru í verulegum meirihluta, aðeins 

örfáar konur starfa á staðnum. Auk þessa þekkjast makar starfsmanna vel sem gæti 

verið ástæða þess að þetta myndi ekki skipta sköpum hvað varðar mætingu. Einn 

umsjónarmaður mannauðsmála svaraði spurningunni þó á þennan veg:  

Alveg pottþétt eins og á árshátíð og svoleiðis. Þar sem er svona... og eins 
svona viðburðir á vegum starfsmannafélagsins og svoleiðis. Ég held að það 
hafi alveg örugglega áhrif á þátttöku til hins betra. 

En þó svo að makinn sé velkominn er ekki þar með sagt að hann vilji alltaf mæta. Það 

getur, að mati tveggja almennra starfsmanna hjá sitt hvoru fyrirtækinu, aftrað því að 

starfsmaðurinn mæti eins og annar viðmælendanna segir: 

Að hérna, ég held það sé svolítið heima fyrir sko að makinn hann vill ekki 
fara á eitthvað sem að er, af því að hann þekkir engan. Treystir sér ekki að 
fara þá dregur það kannski úr hinum ef hann er svona eitthvað veikur fyrir 
sko. Í staðinn fyrir að einhverjir svona sterkari karakterar þeir bara fara sko á 
skemmtunina. 

Hann segir árshátíð vera einu skemmtunina með mökum í hans fyrirtæki en makinn 

nái því aldrei að kynnast öðrum í fyrirtækinu, sérstaklega ekki þar sem á árshátíð er 

yfirleitt skipulögð dagskrá og „ekkert ofsalegt tækifæri til þess að „mingla“ við allan 

hópinn“. 

Á rannsókninni má þó ekki skilja að makalausar skemmtanir séu eftirsóknarverðari að 

mati viðmælenda. Þrátt fyrir að margir þeirra telji það ekki hafa úrslitaáhrif varðandi 

mætingu virðast viðmælendur sammála um að of mikið af makalausum skemmtunum 

gæti haft áhrif á mætingu. Eins og einn almennur starfsmaður orðaði það: 

...það er ofsalega mikið, eins og ég sagði þér áðan, af svona giftu, ráðsettu 
fólki hér innan fyrirtækisins. Meðalaldur er svona frekar hár kannski í 
fyrirtækinu og ég held að kannski [að] það fólk því langi ekki að fara án þess 
að hafa makann með sér skilurðu og þar af leiðandi hefur ekki verið mikið 
um [...] mætingu hjá fólki í svona einhverjar aðrar skemmtanir sko. 

Sami starfsmaður lýsti því hvernig þátttaka á árshátíð væri alltaf nánast 100% en þar 

væru makar velkomnir. Annar almennur starfsmaður annars fyrirtækis sagði frá því 

hvernig þátttaka í óvissuferð hefði verið miklu betri þegar að makar voru boðnir með. 

Almennur starfsmaður þriðja fyrirtækisins vildi einnig meina að þetta myndi hafa áhrif ef 
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um tíðar makalausar skemmtanir væri að ræða, en slíkt væri ekki tilfellið í hans fyrirtæki. 

Eins og hann orðaði það: 

Ég held það myndi hafa áhrif sérstaklega ef að þetta væru tíðar skemmtanir. 
Þá ímynda ég mér það. Allavega ég persónulega væri ekki til í að vera lon og 
don að skemmta mér, ekkert alltof mikið, án míns maka. Mér finnst [það] 
allt í lagi í einhverju hófi 

En hófið dugir ekki öllum og sumir mæta einfaldlega aldrei á makalausar skemmtanir. 

Þrír aðilar, tveir umsjónarmenn mannauðsmála og einn almennur starfsmaður, sögðust 

vita til þess að starfsmaður á þeirra vinnustað mætti ekki á skemmtun vegna þess annað 

hvort að stefna heima hjá honum væri sú að stunda ekki makalausar skemmtanir eða 

hann ætti maka sem þyldi ekki að hann stundaði þær. Þannig segir einn umsjónarmaður 

mannauðsmála frá jólahlaðborði sem haldið var innanhúss eftir vinnu: 

Sko...við vorum líka með starfsmann hér sem að hérna mætti ekki því við 
vorum með makalaust hérna jólahlaðborð af því að við vorum með það hér. 
[...] Hann strokaði sig út af listanum þegar að hann vissi að þetta væri 
makalaust. 

Þannig virðist það vera að þótt meirihlutinn telji það ekki hafa nein sérstök áhrif á 

mætingu að bjóða mökum með virðist það þó geta haft áhrif á mætingu til hins verra að 

gera það ekki. 

Síðast en ekki síst má nefna hér innan þessa kafla hvernig samfélagsstaða getur haft 

áhrif á mætingu fólks. Hér má til dæmis nefna fjárhagslega stöðu en þó meirihluti 

starfsmanna hafi ekki talið fjárhæðir sem þeir borguðu inn á vinnutengdar skemmtanir 

þess eðlis að það hefði áhrif á mætingu þá hélt einn umsjónarmaður mannauðsmála því 

fram að svo væri. Hann sagði að þrátt fyrir að miðinn á árshátíð væri til dæmis ekki dýr 

hefði það alltaf áhrif á ákveðna einstaklinga að þurfa að borga. Einnig má sjá á dæminu 

sem fjallað var um fyrr í ritgerðinni um stúlkuna sem ætlaði sér ekki að mæta vegna þess 

að hún átti ekki kjól, að gildismat okkar á peninga er mjög misjafnt. Síðast en ekki síst 

komu upp í umræðunni áhrifin af því að tala ekki tungumálið og vera óvanur 

menningunni, eða eins og umsjónarmaður mannauðsmála eins fyrirtækisins hafði á orði: 

...þar sem að við erum með framleiðslufólk og mikið af útlendingum þá held 
ég að það geti verið bara [...] menningarlegs eðlis. Þú veist, ef þú talar ekki 
tungumálið, þá náttúrulega hefur þú ekkert að gera ef þú getur ekki 
„minglað“ við einn eða neinn. 
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8.2 Möguleg áhrif skemmtana 

Maður náttúrulega... (þögn) maður hefur nú svosem (hlær) heyrt um alls 
konar afleiðingar. 

Hvaða áhrif skemmtanir hafa á starfsmenn fyrirtækja og þar af leiðandi fyrirtækin sjálf 

var stærsti umræðupunktur viðtalanna. Viðmælendur veltu þar fyrir sér jákvæðum jafnt 

sem neikvæðum áhrifum sem orðið geta af skemmtunum. Kóðahóparnir undir þemanu 

urðu fimm; óviðeigandi hegðun, nánari kynni, breyting á starfsumhverfi, samband við 

maka og einangrun þeirra sem ekki mæta. Sökum þess hve hópurinn breyting á 

starfsumhverfi fléttaðist mikið inn í fyrstu tvo hópana er hann ræddur innan þeirra sem 

afleiðing af óviðeigandi hegðun annars vegar og nánari kynnum hins vegar. Kaflarnir hér 

að neðan eru því fjórir þar sem fimmti hópurinn hefur verið sameinaður hinum. 

8.2.1 Óviðeigandi hegðun 

En hérna við svo sem stjórnum því ekki hversu mikið fólk drekkur og annað 
slíkt eða hvernig það hagar sér þannig að það er kannski ekkert þannig 
fyrirbyggjandi en það er náttúrulega svona ætlast til þess að fólk hagi sér og 
sé svona sjálfu sér og öðrum til sóma.  

Orðin hér að ofan eru höfð eftir einum umsjónarmanni mannauðsmála sem tók þátt í 

rannsókninni. Seinni partur tilvitnunarinnar virtist vera almennt álit allra viðmælenda, 

það er að krafa væri gerð um að fólk hagaði sér vel á starfsmannasamkomum. Fólk bæri 

ábyrgð á að koma vel fyrir sjálf síns vegna og fyrirtækisins. Fyrri hluti tilvitnunarinnar 

snýr svo að stjórnun fólks á skemmtunum, en á þeim vettvangi voru fyrirtækin eins ólík 

og þau voru mörg eins og sjá má síðar í þessari umfjöllun. Enginn af viðmælendunum 

taldi óviðeigandi hegðun vera stórt vandamál á sínum vinnustað en báðir viðmælendur 

eins vinnustaðarins, umsjónarmaður mannauðsmála og almenni starfsmaðurinn, gátu 

ekki munað eftir neinu vandamáli sem komið hafði upp. Flestir höfðu þó eitthvert dæmi 

sem þeir vissu um eða jafnvel reynslu af slíku af öðrum vinnustað sem þeir höfðu unnið 

á. Einn starfsmaður hafði þetta að segja um ferðir sem farnar hefðu verið á vegum 

fyrirtækisins eða starfsmannafélagsins: 

...það hefur ýmislegt náttúrulega gengið á í svona ferðum. Allt frá því að vera 
náttúrulega slagsmál og barsmíðar og vera að skemma eignir og eitthvað 
svoleiðis. Ég meina, það er náttúrulega bara er... eða þá einhver hefur 
misstigið sig með einhverjum öðrum sem hann átti ekki að gera. 
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Hér er starfsmaðurinn að telja upp þær neikvæðu afleiðingar sem orðið geta af 

starfsmannaskemmtunum að hans mati. Flest allar gerðir þeirra óviðeigandi hegðunar 

sem fram kom í viðtölunum mátti að mati viðmælenda rekja til áfengisdrykkju. Nokkrar 

dæmisögur um slíkt höfðu komið upp og þrír af fimm umsjónarmönnum mannauðsmála 

höfðu þurft að taka á málum tengdum óviðeigandi hegðun á skemmtun. Hinir tveir 

höfðu einnig þurft að taka á óviðeigandi hegðun, en í þeirra tilfelli tengdist það ekki 

skemmtunum. Svo augljóst var að áfengið spilaði stóra rullu þegar kom að þessu 

umræðuefni að eftir að einn umsjónarmaður mannauðsmála hafði sagt frá tilfelli sem 

komið hafði upp á árshátíð í hans fyrirtæki þá bætti hann við „og hann var náttúrulega 

drukkinn“. Málin sem komið höfðu inn á borð til umsjónarmanna mannauðsmála voru af 

margvíslegum toga en bæði mátti finna tilfelli þar sem einstaklingar gerðu sjálfa sig að 

athlægi og tilfelli þar sem samstarfsmenn eða stjórnendur voru áreittir á persónulegum 

grundvelli. Þá talaði einn umsjónamaðurinn um hvernig málbeinið yrði lausara með víni 

og annar tók dæmi um leiðindi sem verða með víni: 

Þegar svona alls konar ágreiningur og leiðindi blossa upp sem kannski voru 
ekki til staðar áður eða voru undirliggjandi en brutust ekki fram fyrr en 
einhver var orðinn drukkinn og svoleiðis. Þannig að það svona myndi ég 
segja að væri það neikvæða sem hefðist út úr svona skemmtunum. 

Þarna er tekið dæmi um undirliggjandi vandamál sem ekki hefur verið klárað á 

réttum grundvelli en brýst fram þegar áfengis hefur verið neytt. Margir viðmælendur 

tók fram að eðlilegt væri að fólk hefði misjafnt vald á drykkju sinni sem gæti haft slæmar 

afleiðingar í för með sér. Til dæmis sagði einn almennur starfsmaður að honum fyndist 

þetta aðallega neikvætt fyrir fólkið sjálft þar sem hlutirnir færu úr böndunum og það 

gerði eitthvað sem það hvorki vildi né ætti að gera sem ylli þeim aðilum sjálfum mestum 

skaða. Einnig nefndi einn umsjónarmaður mannauðsmála dæmi um einstaklinga sem 

drykkju svo mikið að það væri iðulega á annarra ábyrgð að koma þeim heim. Skýrasta 

dæmið um þetta kom þó frá einum almennum starfsmanni sem lýsti viðhorfi 

samstarfsmanna og aðstandenda: 

...það eru nokkrir einstaklingar hér innan fyrirtækisins sem að drekka svona 
ótæpilega, eru blautir og þú veist áður en að maturinn hefst, öll 
skemmtiatriði sko... þá eru þeir bara dauðir uppi á herbergi skilurðu mig og 
það er náttúrulega ekki jákvætt. [...] Og menn missa af mat og 
skemmtiatriðum og öllu saman og þú veist, makinn kannski með og hann er 
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bara í fínu lagi og þar skapast togstreita á milli og vinnufélagar, þá þess aðila 
sem fór dauður upp á herbergi sko, þeir eru leiðir fyrir hans hönd og það 
svona skapar móral svolítinn sko. 

Þannig getur of mikil áfengisneysla eins einstaklings leitt til þess að maki hans 

stendur einn eftir á árshátíðinni með hóp af vinnufélögum sem allir vita hvað hefur 

gerst. Umsjónarmaður mannauðsmála sama fyrirtækis lýsti því hvernig það er fyrir suma 

einstaklinga að koma á skemmtanir þar sem boðið er upp á vín: 

...þegar fyrirtæki er að veita þá er oft, þá virðist semsagt... sumir ráða ekki 
við það skilurðu. Fólk á bara misjafnlega erfitt með að höndla vín og sumir 
ráða ekki við það. Þarna er frítt vín og þá ætla ég að drekka sem mest sem ég 
get á sem skemmstum tíma. Og þá náttúrulega vita allir hvernig það endar. 

Á þessu má því skilja að frítt áfengi án takmarkana geti ýtt undir ótæpilega og hraða 

drykkju hjá starfsmönnum sem endað getur á versta veg svo hér má velta fyrir sér hver 

völd fyrirtækjanna séu þegar kemur að því að stjórna drykkju starfsfólks á skemmtunum. 

Annar títt nefndur þáttur sem fram kom í umræðum um óviðeigandi hegðun voru 

makalausar skemmtanir. Þar var í flestum tilfellum verið að ræða það þegar áfengi og 

makalausar skemmtanir tvinnuðust saman og hvernig slíkt hefði áhrif á gang 

skemmtana. Átta viðmælendur ræddu þennan þátt í tengslum við óviðeigandi hegðun 

en þeir viðmælendur skiptust jafnt á milli umsjónarmanna mannauðsmála og almennra 

starfsmanna. Einn almenni starfsmaðurinn nefndi að hann hefði heyrt af makalausum 

starfsmannaskemmtunum þar sem boðið væri upp á áfengi, en slíkar skemmtanir juku 

áhættuna á framhjáhöldum og annarri óviðeigandi hegðun. Hann hafði þó ekki upplifað 

slíkt sjálfur á vinnustað, það er að segja ekki svo grófa hegðun en „jú jú, einhver var 

alltaf greinilega svolítið hrifinn af þessum“. Þegar annar almennur starfsmaður var 

beðinn um að ræða makalausar skemmtanir voru fyrstu viðbrögð hans að tala um að oft 

kæmi til mikillar ofneyslu á áfengi. Eftir umhugsun bætti hann þó við að slíkt gæti líka 

orðið þó makar væru með. Tveir viðmælendanna, umsjónarmaður mannauðsmála og 

almennur starfsmaður, sem vinna hjá sama fyrirtæki, sögðust báðir hafa upplifað það að 

vinna á stað þar sem ríkti makalaus menning. Þau voru þó ekki að tala um sama 

vinnustaðinn. Starfsmaðurinn lýsir fyrrum vinnustað sínum á þennan hátt: 

...þar sem ég var einu sinni [...] að þá hérna gat það þvælst svolítið fyrir og 
menn svona, af því það var svo mikið af „single“ liði sko það var svo 
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spennandi að menn svona vildu frekar bara fara einir sko. Eða konur, fara 
einar. Bara banna konunni að koma. 

Hann segir hvernig þetta hafi orðið að algjörri vitleysu og valdið vandamálum. 

Umsjónarmaðurinn lýsir sinni reynslu á þennan veg en segir þetta hafa verið sérstaka 

upplifun sem hann hafi aldrei upplifað aftur, hvorki fyrr né síðar: 

...það var bara einhver menning í fyrirtækinu sem var svona makalaus 
menning og sem leiddi til allskyns atvika sem voru óviðeigandi, framhjáhalds 
og allskyns svoleiðis skilurðu. Þannig að þetta... ég er alveg klár á því að þar 
var ekkert í stefnu fyrirtækisins sem sagði það að menn skildu hafa þetta 
svona heldur bara starfsfólkið hafði svo mikið frumkvæði í því að [...] 
skemmta sér sko og þetta var svona einhvernvegin stefna meðal 
starfsmanna. 

Bæði dæmin sýna hvernig menning getur myndast í kringum skemmtanir í 

fyrirtækjum. Heyra má í báðum dæmunum að fyrirtækin settu ekki fram stefnu um 

makalausar skemmtanir, heldur varð menningin til meðal starfsmanna. Einn 

umsjónarmaður mannauðsmála til viðbótar hefur svipaða sögu að segja en í hans tilfelli 

var fyrirtækið „nýtt og ferskt“, meðalaldur lágur og starfsfólk hittist oft til að fá sér í glas. 

Þar hafi verið stundað mikið daður og stemningin orðið óþægileg að hans mati. Á 

núverandi vinnustað sama viðmælenda er þó ekki um þessháttar andrúmsloft að ræða 

sem hann telur skýrast að miklu leyti á því að aðeins örfáar konur vinna í öllu 

fyrirtækinu. Einn almennur starfsmaður til viðbótar nefndi einnig menningu í tengslum 

við þetta, en hann sagðist upplifa það sem skýra stefnu fyrirtækisins að engin slík 

hegðun yrði liðin á makalausum skemmtunum og mórallinn væri ekkert í þeim dúr. Allir 

umsjónarmenn mannauðsmála töldu málin í góðum farvegi hjá sér varðandi magn 

makalausra skemmtana en gerðu sér grein fyrir því að það væri ekki vegna heppni. Eins 

og einn orðaði það: 

Það er ekkert sjálfgefið að þetta [...] gangi svona vel eins og hjá okkur hér. 
Maður veit um í fyrirtækjum þar sem að þetta er allt of mikið, of mikið um 
makalaust og veldur óánægju og hérna leiðindum og þetta vill maður 
náttúrulega bara forðast.[...] Auðvitað hérna er maður meðvitaður um það 
að til dæmis að það getur verið hættulegt að vera með of mikið af þessu. 

Annar umsjónarmaður mannauðsmála tók í sama streng og lýsti staðreyndum 

málsins: 
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Sagan segir okkur að það er bara oft þannig að þegar það er mjög mikið af 
makalausum skemmtunum að þá gerist ýmislegt sko, það er náttúrulega 
bara eitthvað sem maður hefur bara [...] þá reynslu í gegnum tíðina að 
maður hefur náttúrulega bara kannski oft heyrt og séð slíkt sko. 

En það er ekki nóg að vita hvað hefur gerst og hvers vegna, það þarf einnig að skoða 

hvaða áhrif þessir þættir hafa inn í vinnuumhverfið. Hvað varðar afleiðinga af 

makalausum skemmtunum sem innihalda óviðeigandi hegðun þá kom einn starfsmaður 

með dæmi um slíkt. Hann sagði frá því hvernig andrúmsloft vinnustaðarins og jafnvel 

samvinna milli deilda gæti orðið fyrir tjóni vegna slíkrar hegðunar, gefum honum orðið: 

Þú veist, ef einhver í þessari deild er að skjóta sér með einhverjum í hinni 
deildinni sko og þetta er náttúrulega gift fólk og það skapast togstreita á milli 
þú veist þegar það er svo mætt í vinnuna á mánudeginum og leiðindi... og 
getur orðið til þess [...] að það komist einhver misskilningur í gang og bara 
bókhaldsdeildin bara er öll bara móðguð út í þessa deild sko. Af því að þessi 
tvö voru að gera eitthvað saman eða eitthvað svoleiðis sko.  

Eins og sjá má hér að ofan getur óviðeigandi hegðun, þar sem einn eða fleiri 

einstaklingar eiga sökina, skilið eftir sig leiðinda andrúmsloft eftir skemmtunina. Því eru 

allir viðmælendur sammála en þar kemur að merg málsins; hvaða áhrif hefur 

óviðeigandi hegðun á starfsanda fyrirtækisins? Einn umsjónarmaður mannauðsmála 

veltir fyrir sér hvað gerist síðan: 

...ég gríp ekki inn í einhverjar aðstæður sem að koma ekki inn á mitt borð. Þó 
ég hafi heyrt af, segjum að ég sé ekki einu sinni á staðnum ég kannski heyri 
af því, eða ég sé það ef ég er á staðnum. Sko, og hvað... þá getur grasserað í 
þessari deild getur grasserað einhver leiðindi. 

Annar umsjónarmaður mannauðsmála lýsir yfir valdaleysi af þessari ástæðu. Erfitt sé 

að eiga við uppákomur sem verða á skemmtunum en mannauðsdeildin fréttir síðan ekki 

af og einstaklingarnir vilja jafnvel ekkert gera í sambandi við það. Með tímanum verði 

síðan kergja á vinnustaðnum og andrúmsloftið þrúgandi í deildum viðkomandi aðila eða 

á milli tveggja einstaklinga. Í þessum tilfellum nær mannauðsdeildin ekki að fyrirbyggja 

það að andrúmsloftið verði vont en tekur á málinu þegar það kemur í ljós að um 

vandamál er að ræða. 

Misjafnt getur verið hvernig sá sem sýndi af sér óviðeigandi hegðun tekst á við 

atvikið. Það hefur bæði með tilfinningar einstaklingsins að gera en einnig viðhorf 
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vinnufélaganna. Einn almennur starfsmaður svaraði á þennan veg þegar rætt var um 

hvort atburðurinn hefði áhrif inn á vinnustaðinn: 

Já, ég held það svona... allavega fyrst um sinn sko. Þá eru menn svona 
lúpulegri og hérna læðast meðfram veggjum og vinnufélagar kannski ekkert 
ofsalega áfjáðir í að púkka hann upp og spjalla við hann þú veist. Fannst 
hann bara lélegur þú veist og það allt sko. 

Annar viðmælandi, almennur starfsmaður í öðru fyrirtæki, nefndi einnig að hann 

hefði orðið vitni að því að starfsmönnum þætti erfitt að mæta í vinnu á mánudegi. Hann 

sagði andrúmsloftið ekki þannig að menn þyrftu að læðast meðfram veggjum eftir slíka 

hegðun eða gætu ekki látið sjá sig og hélt að afleiðingarnar fyrir einstaklinginn væru í 

raun ekki miklar fyrir utan eitt: 

„En þetta er bara partur af þessu og þarna komum við aftur að þetta, [...] 
maður ætti kannski ekki að segja ákvörðun... en þetta er allavega gjörningur 
sem hver einstaklingurinn gerir eða og verður að horfast í augu við það. 

Þannig lýsir hann því að versta afleiðingin sé að gera þetta upp við sjálfan sig en 

sjálfur finni hann til með mönnum sem „gera einhvern andskotann af sér út af einhverju 

rugli“. Einnig kom fram í máli hans að það ætti sér alltaf stað umræða eftir slíkt í 

fyrirtækinu en hann tæki persónulega ekki þátt í henni, skipti sér ekki af því sem honum 

kæmi ekki við. Annar viðmælandi talaði einnig um sögusagnir og umræður, eða öllu 

heldur hvernig slíkt væri ekki partur af hans fyrirtæki. Þannig gæti vel verið að eitthvað 

hefði komið uppá á skemmtunum hjá þeim en hann hefði sennilega hvort eð er ekki 

frétt af því. Hann sagði það einn helsta kost fyrirtækisins að þar væri ekki 

„slúðurmenning“. Síðast en alls ekki síst var starfsmaður sem sagði óviðeigandi hegðun á 

skemmtunum ekki breyta faglegu viðhorfi sínu á starfsmenn, ekki nema um verulega 

alvarlegt tilfelli væri að ræða. Hann sagði fólk eiga misgott með að höndla vín og það 

mátti heyra tillitsemi í gegnum lýsinguna hjá honum: 

...þá veit maður bara „já, þetta er svona í þessum kringumstæðum“ [...] Svo 
bara forðast maður viðkomandi á þessum skemmtunum skilurðu. (hlær) En 
talar kannski við þá [alla] jafna, [...] undir venjulegum kringumstæðum. 
Þannig að mér finnst það nú kannski vera meira bara þannig. Að aftur á móti 
þú veist, ég set mig ekkert á háan hest þó fólk hafi ekki tök á að ráða við þú 
veist, þetta er bara svo algengt. 
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Einnig bætti hann við að fólk yrði að fá að lifa sínu lífi eins og það vildi. Það má því sjá 

að viðmælendur voru ekki á sama máli hvað varðar áhrif á einstaklinga sem höguðu sér 

ósæmilega. Hér hefur þó aðeins verið rætt um áhrif á þá vegna tilfinninga þeirra en ekki 

þær afleiðingar sem geta átt sér stað ef fyrirtækið grípur inn í. Verulega misjafnt var 

hvernig tekið var á málunum innan fyrirtækjanna og hvort tilbúinn ferill væri til staðar. 

Eins var upplifun almennra starfsmanna á því hvernig fyrirtækin tækju á málunum mjög 

misjöfn, það er hvort hún ætti yfir höfuð eitthvað líkt með þeim aðgerðum sem 

umsjónarmenn mannauðsmála lýstu. Fyrsta fyrirtækið bjó yfir ferli og mikilli eftirfylgni 

samkvæmt upplýsingum frá umsjónarmanni mannauðsmála. Þannig lýsti hann til að 

mynda hvað gert hefði verið í tilfelli eins manns sem hafði hagað sér ósiðsamlega á 

árshátíð: 

...þegar að hann skráði sig á næstu árshátíð þá [...] var bara yfirmaður hans 
sem þurfti að tala við hann.[...] Þetta er bara ekki, þetta er bara ólíðandi 
hegðun. Að sjálfsögðu fékk maðurinn séns. Og við fengum líka verði. Þannig 
að til þess að fyrirbyggja að slíkt kæmi [fyrir] þá gripum við inn í. Og það er 
eins með [...] alla ósæmilega hegðun hvort ef þú hagar þér, ert með 
ósæmilega hegðun gagnvart vinnufélögum, þá grípum við til þess að fólk fær 
áminningar. Munnlegar. Svo skriflegar. Og svo er ekki aftur snúið. 

Þannig lýsir hann hvernig tekið er á málunum með áminningakerfi. Hann segir ferlið 

vera skýrt en jafnvel grípi þau enn frekar inn í sýnist þeim svo. Hann talar um að 

fyrirtækið líti það alvarlegum augum ef starfsmenn hagi sér ekki samkvæmt gildum 

félagsins, hvort sem um er að ræða í vinnunni eða á skemmtunum tengdum henni. Fólk 

fái þó alltaf tækifæri til að breyta hegðun sinni og stundum útvegi þau þjálfara til að 

hjálpa til við það verkefni. Virðing á að vera borin fyrir öllum skemmtunum á vegum 

fyrirtækisins og þar segir umsjónarmaður mannauðsmála mikilvægt að hugsa á 

fyrirbyggjandi hátt, starfsmenn skuli finna að þetta fyrirtæki skemmti sér ekki með því 

að fara á „eitthvað brjálað fyllerí“. Sem dæmi um fyrirbyggjandi aðgerðir má nefna 

verðina sem ráðnir voru á árshátíðir eftir að leiðindaatvik hafði átt sér stað, varast að 

hafa ótakmarkað magn áfengis og síðast en ekki síst sýna fordæmi varðandi virðingu 

með ýmsum hætti: 

...við erum ekki með í að fá veislustjóra sem eru með neðan-beltis brandara 
eða eitthvað slíkt. 



 

72 

Þannig býður fyrirtækið ekki upp á gróf skemmtiatriði þar sem líkur eru á að þau ýti 

undir grófari skemmtanahætti. Tveir almennir starfsmenn sama fyrirtækis voru með í 

rannsókninni, en þetta var eina fyrirtækið sem hafði þrjá af viðmælendunum í vinnu. 

Fyrri starfsmaðurinn hafði orðið var við að alvarlega væri tekið á málunum hjá 

fyrirtækinu: 

Já já, ég veit að menn hafa fengið straff. Ekki fengið að mæta á skemmtanir. 
Vegna þess að þeir hafi hagað sér þannig að það væri fyrirtækinu ekki og í 
raun og veru ekki þeim sjálfum til framdráttar. Ég veit alveg til þess að það 
hefur... , menn hafa fengið sem sagt skemmtanabann á sig. 

Hann virtist sáttur við þær aðferðir sem notaðar eru innan fyrirtækisins, sagði það 

taka vel á málunum og á rökréttan hátt. Honum þótti eðlilegt að menn fengju ekki 

endalaust að komast upp með að haga sér á óviðeigandi hátt en tók það fram að slík 

hegðun ætti sér yfirleitt stað þegar áfengi væri haft um hönd. Hinn starfsmaðurinn var 

ekki jafn vel inni í hlutunum og sagðist halda að ekki væri tekið neitt sérstaklega á 

hlutunum nema þeir væru alvarlegir. Hann sagðist því halda að ef starfsmenn færu yfir 

eitthvað ákveðið strik varðandi áreiti eða eitthvað jafn alvarlegt gætu þeir átt á hættu 

að missa vinnuna. 

Annað fyrirtækið í röðinni er sennilega það sem má kalla ólíkast fyrsta fyrirtækinu af 

þeim fimm sem hér ræðir. Þar eru hlutirnir ekki jafn skýrir þegar kemur að meðferð 

þeirra sem haga sér á óviðeigandi hátt. Þegar umsjónarmaður mannauðsmála var 

spurður hvort um ferli innan fyrirtækisins væri að ræða fyrir slík mál var svarið 

eftirfarandi: 

... já, við eiginlega bjuggum okkur til ferli þegar slíkt vandamál kom inn á 
borð. Þannig að hérna... en svo er þetta spurningin alltaf þegar að sko, ef 
maður kannski fer að tala um það sko. Hvenær áttu að grípa inn í? Hvenær 
er of? Hvenær er ertu komin sko, hvenær er starfsmaðurinn búinn að ganga 
of langt? Þú veist, er það þegar hann er bara leiðinlegur eða er að gera 
eitthvað af sér eða af því hann fer í taugarnar á þér en ekki mér og þú veist... 
þetta er mjög erfið lína 

Eins og sjá má eru hlutirnir óskýrir og mikið af atriðum sem vefjast fyrir fyrirtækinu 

varðandi ákvarðanatöku vegna þessa. Fleiri vangaveltur komu fram: 

... hvenær eigum við að grípa inn í? Er það okkar? Þetta var sem sagt 
starfsmannafélag fyrirtækisins sko, starfsmannafélagið hafði frumkvæði að 
þessu, þetta var sem sagt grill og svona skemmtun, karókí og mjög gaman. 
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og fór fram hér. Og þá veltum við þessu fyrir okkur sko. Hver var að halda 
partýið sko?... 

Ekki virtist ljóst hver væri ábyrgur fyrir skemmtununum og hver ætti þá að taka á 

vandamálinu. Eins virtist óljóst hvenær farið væri yfir strikið og umsjónarmaðurinn velti 

því upp hvort það væri nóg að einstaklingur væri almennt leiðinlegur undir áhrifum 

áfengis. Hvort það myndi réttlæta bón frá fyrirtækinu um að hann neytti ekki áfengis á 

skemmtunum þó samstarfsfélagar hans gerðu það allir. Hann lýsti yfir erfiðleikum með 

að skilgreina þessi mörk og eins hver ætti að taka á málunum og hvenær. Spurður um 

hvernig ferlið sem til væri virkaði fékkst þetta svar: 

Sko, það virkar þannig að það er bara sem sagt, þetta er eiginlega svona 
pínulítið svona eins og kannski eineltisferillinn sko. Bara þegar að það er 
tilkynnt um eitthvað þá er viðkomandi tekinn og rætt við hann. 

Í ljós kom að einungis var búið að fullþróað eitt skref af ferlinu. Vandamálið sem hafði 

gert að verkum að byrjað var að vinna að ferlinu hefði verið hægt að leysa með 

samræðum og tiltali og vegna þessa náði ferlið ekki lengra í bili. Því er ekki vitað hvernig 

tekið yrði á málum ef um ítrekað vandamál væri að ræða en slíkt myndi líklega leiða til 

þess að fleiri skref yrðu innleidd í ferlinu. Þá minntist umsjónarmaður 

mannauðsmálanna á að það væri auðvitað hægt að segja manni upp á frjálsum markaði 

ef menn vildu, en leiðinlegt væri að segja upp góðum starfsmanni þótt hann „gæti ekki 

verið eins og maður“. Þegar um áfengissjúka menn er að ræða er þó annað uppi á 

teningnum en fyrirtækið býður þeim hjálp með því að lofa þeim starfinu sínu áfram fari 

þeir í meðferð. Á þetta hefur reynt og gengið vel. Að lokum talar umsjónarmaðurinn um 

að hann grípi ekki inn í á staðnum verði hann vitni af atviki eða heyri af því. 

Mér finnst ég ekki eiga að eiga frumkvæðið og segja: „Heyrðu, mér fannst 
hann ganga of nærri þér, á ég ekki að gera eitthvað?“. Fólk verður að hafa 
frumkvæði að því sjálft sko. Að það sé gert á þennan veg. Og þá gerir maður 
það. 

Starfsmaður sama fyrirtækis gat ekki séð að tekið væri á málum innan fyrirtækisins 

og hélt jafnvel að enginn hugsaði um það. Hann sagðist þá ekki hafa orðið vitni af því en 

hins vegar rifust menn frekar og skelltu hurðum. Hann virtist lítt hrifinn í frásögnum 

sínum: 
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Það er ekkert verið að gefa gula spjaldið eða neitt þannig sko. Ef að 
viðkomandi, og það hefur gerst að viðkomandi hefur eyðilagt kannski heilt 
jólahlaðborð, einhver snillingur hérna blindfullur sko, sem að bara rústaði 
öllum pakkanum og skitið yfir alla... afsakaðu orðbragðið. Og það er ekkert 
gert í því. Það er bara búið. Jú, fengið móral kannski mánudag, þriðjudag, 
miðvikudag en svo er það bara búið. 

Umsjónarmaður mannauðsmála hjá þriðja fyrirtækinu segir mannauðsdeildina grípa 

inn í mál sem upp koma á skemmtunum, hvort sem um áfengisdrykkju sé að ræða eða 

ekki. Þannig hafa þau reynt að ná tökum á ágreiningi inn á vinnustaðnum sem orðið 

hefur utan vinnunnar. Aðspurður um ferli varðandi slík mál þá er það til staðar en farið 

er eftir alvarleika málsins og einnig tekið tillit til aðdraganda þess, hvort eitthvað hafi 

verið undirliggjandi og þess háttar. Hann segir ferlana gera ráð fyrir þátttöku 

starfsmanna á mannauðssviði við að leysa málin. En hverjar eru mögulegar afleiðingar 

fyrir einstakling sem hagar sér ósæmilega? 

...það fer náttúrulega eftir því [...] á hvaða svona skala það er, þessi 
ósæmilega hegðun. En náttúrulega, viðkomandi gæti átt bara von á 
brottrekstri úr starfi ef þetta er það alvarlegt. Og... en annars þá er rætt við 
fólk, við höfum veitt áminningar og annað slíkt og oftast er það nú þannig að 
viðkomandi er boðin aðstoð ef á þarf að halda. Sko, ef þetta er orðið 
eitthvað vandamál varðandi drykkju eða aðra hegðun sko að þá reynum við 
yfirleitt alltaf að hjálpa viðkomandi áður en við förum í einhverjar svona 
„drastískar“ aðgerðir [...] að reka starfsmann... 

Á þessu má sjá að leitað er allra leiða til að leysa vandamálið áður en gripið er til 

uppsagna. Hér er um svipaðan feril að ræða og í fyrsta fyrirtækinu þar sem fyrst er rætt 

við einstaklinginn og síðan veittar áminningar. Umsjónarmaður mannauðsmála segir 

misjafnt hver það er sem ræðir við einstaklinginn, það fari eftir því hvað henti best og 

um hvað er verið að ræða. Almennur starfsmaður sama fyrirtækis hafði ekki orðið var 

við neinar sérstakar afleiðingar þegar fólk hagaði sér óviðeigandi á skemmtunum. Hann 

hefur unnið hjá fyrirtækinu í 10 ár en á þeim tíma hafa orðið miklar breytingar og 

algjörlega skipt um stjórnendur. Þetta segir hann um samanburðinn fyrir og eftir 

breytingu: 

...ég myndi ímynda mér að það sé minna umburðarlyndi í dag heldur en var. 
Ég myndi ímynda mér það sko. En mér finnst samt vera umburðarlyndi 
gagnvart því að fólk geri einhvern skandal undir áhrifum áfengis eða..[...] 
Þannig að það er ekki hægt að segja að fólk geri eitthvað af sér og það er 
bara látið fara eða eitthvað. Það sjálfsagt fær tiltal ef það gerir eitthvað sko, 
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ég get ekki trúað öðru sko. En eins og ég segi miðað við það sem ég hef séð í 
gegnum árin að þá var alveg lygilegt hvað [...] fólk komst upp með að gera 
(hlær). 

Í gegnum viðtalið mátti sjá að almenna starfsmanninum þótti ekki sanngjarnt að 

dæma fólk hart vegna þess hvernig það höndlaði áfengi og því mátti lesa úr þessu svari 

hans að honum þætti jákvætt að fólk væri ekki látið fara vegna einna mistaka á 

skemmtun. 

Umsjónarmaður mannauðsmála fjórða fyrirtækisins hafði aldrei lent í því að fá inn á 

borð til sín mál vegna ágreinings eða óviðeigandi hegðunar á skemmtun. Hann sagði 

hins vegar frá því að fyrirtækið væri með öryggisstefnu varðandi einelti og kynferðislegt 

áreiti sem gilti bæði á vinnutíma sem og á skemmtunum á vegum fyrirtækisins. 

Fyrirtækið gæti þó ekki tekið ábyrgð á fólki eftir að það væri komið út af skemmtun. 

Aðspurður frekar um hvernig málin yrðu meðhöndluð ef eitthvað kæmi upp á fékkst 

þetta svar: 

Við erum bara með stefnu um ferli, í hvaða ferli svona mál fara. Hvert fólk 
leitar, hvert það getur snúið sér, það eru trúnaðarmenn hérna eða til mín og 
síðan er til sem sagt bara skráður ferill um það hvað [...] gerist svo, [...] hvort 
málið er rannsakað og það er, ef tilefni er til, kallaður til sérfræðingur utan 
úr bæ og þannig að hérna... og þetta í rauninni gildir alveg sama hvenær það 
gerist... hvort sem það er í vinnunni eða á einhverjum vinnutengdum 
viðburði. 

Almennur starfsmaður sama fyrirtækis hafði ekki heldur frá neinu að segja varðandi 

óviðeigandi hegðun á skemmtun og hafði því ekki hugmynd um hvernig yrði tekið á 

málunum. Hins vegar vitnaði hann í mál sem komið hafði upp í fyrirtækinu þar sem 

giftur yfirmaður og undirmaður hans voru látin fara þar sem upp komst að þau ættu í 

sambandi. Starfsmaðurinn vissi þó ekki hvort það hefði byrjað á skemmtun en lýsti 

ánægju sinni með hvernig brugðist var við: 

En mér fannst það í raun nokkuð flott [...] í raun að þau bæði voru látin fara. 
Þannig lagað sko hefði náttúrulega verið afleitt ef að undirmaðurinn hefði 
verið látinn fara sko eða þú skilur sko... En allavega, þannig að þau voru 
svona bæði bara látin bera [...] þessa ábyrgð og já, mér fannst það bara. Það 
er þá er líka verið að sýna sko kannski stefnu fyrirtækisins [...] hvernig það 
vill að kannski starfsmenn hagi sér sko. [...] Bara vill visst siðferði sko. 

Í fimmta og síðasta fyrirtækinu var aðeins tekið viðtal við umsjónarmann 

mannauðsmála. Hann hafði heldur ekki fengið inn á borð til sín mál eftir skemmtanir en 
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sagði vinnuferla fyrirtækisins varðandi eineltismál og kynferðislega áreitni eiga við um 

starfsmannaskemmtanir líka. Aðspurður um hvernig hann myndi taka á því ef mál 

varðandi óviðeigandi hegðun kæmi inn á borð til hans segir hann það fara algjörlega 

eftir alvarleika málsins. Í öllum tilfellum yrði rætt við viðkomandi aðila og í verstu 

tilfellum væri farsælast að segja einstaklingnum upp. Það ætti til dæmis við ef 

einstaklingur hefði brotið gegn vilja einhvers, sérstaklega ef málið myndi sannast á 

hann. 

8.2.2 Nánari kynni  

Þó möguleg áhrif skemmtana geti verið til hins verra í einhverjum tilfellum má ekki líta 

fram hjá þeirri staðreynd að fyrst og fremst eru áhrifin jákvæð. Þetta voru allir 

viðmælendur sammála um og sumir þeirra vildu lítið ræða um þá galla sem gætu fylgt 

þeim. Að kynnast í öðru umhverfi var hluti af þeim jákvæðu hliðum sem viðmælendur 

minntust á, eins og einn viðmælandinn benti á umgangast margir vinnufélaga sína í 

lengri tíma á dag en fjölskylduna. Þess vegna væri mikilvægt að hittast og geta rætt 

saman á öðrum grundvelli en vinnunni. Eins og einn umsjónarmaður mannauðsmála 

orðaði það:  

...ég held það sé mjög mikilvægt eins og kannski í þeim störfum sem við 
erum að sinna þá koma oft upp allskonar ágreiningsmál, ekkert endilega 
kannski innan hópsins en svona líka þú ert að..., þú ert að karpa við, eins og í 
okkar tilfelli verkkaupa um eitthvað sem gerist og þetta getur oft tekið á 
taugarnar, þá held ég að sé mjög mikilvægt einmitt að geta kúplað sig 
svolítið út og gert eitthvað allt annað heldur en þessi svona dags daglega 
rútína segir til um. 

Meirihluti viðmælanda nefndi að á þennan hátt kynntust starfsmenn öðruvísi, betur 

og á persónulegri grundvelli en í vinnunni.  Viðmælendur ræddu ekki aðeins nánari 

kynni við starfsmenn sem unnu hvað næst þeim heldur álitu þeir 

starfsmannaskemmtanir vettvang til að kynnast þvert á fyrirtækið. Eins og einn 

almennur starfsmaður sem vinnur í einu fjölmennasta fyrirtækinu sagði: 

En eins og inni á svona stóru fyrirtæki þá er náttúrulega fullt af fólki sem þú 
hittir ekki þannig að [...] þú sérð fólk á ganginum og það bara svona kinkar 
kolli og „góðan daginn“ en innan svona skemmtana þá er allt í einu tími og 
tækifæri til að labba að viðkomandi og ræða við hann og mynda öðruvísi 
tengsl... 
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Sami starfsmaður benti á að vegna starfsmannaskemmtana kynnist fólk oft á 

skemmri tíma en annars vegna þess að þar myndast tækifæri til að ræða saman. Honum 

fannst þó vanta skemmtanir sem byðu upp á að starfsmenn innan hans starfstöðvar 

gætu kynnst betur, en andrúmsloftið í deildinni hans þótti honum mjög gott. 

Umræðan um skemmtanir með eða án maka kom einnig inn á þennan þátt þar sem 

tveir viðmælendur töldu ekki síður mikilvægt fyrir starfsmenn að hittast án maka sinna. 

Báðir voru almennir starfsmenn en hjá sitt hvoru fyrirtækinu. Þeir báru saman 

skemmtanir með og án maka og sýndu þannig fram á mikilvægi þess að hittast án maka. 

Eins og fyrri starfsmaðurinn orðaði það lýsandi makalausum skemmtunum: 

...að þá svona sleppir fólk meira fram af sér beislinu og fíflast meira og lætur 
svona hitt og þetta fjúka. Og á hérna skemmtununum þar sem að makinn er 
þá er það allt saman miklu settlegra sko. Þannig að ég held sko að þú veist 
eftir árshátíð þar sem allir eru, þá maki líka og þú mætir í vinnu á mánudegi, 
þriðjudegi og fram eftir vikunni þá er svona, þú veist, bara „takk fyrir síðast“ 
og „ofsalega var þetta nú gaman“ og eitthvað svona sko og búið. En [...] 
hérna þegar það er makalaust sko þá fer það eftir viðburði. Þá eru allir að 
kvóta í hvorn annan og svona, þú veist, meira stuð í gangi sko. Verið að 
henda bröndurum á milli... 

Á þessum orðum má skilja að starfsmennirnir séu að kynnast betur hver öðrum þegar 

makar eru ekki með í för auk þess sem skemmtunin virðist lifa lengur þegar í vinnuna er 

komið. Hinn almenni starfsmaðurinn talaði hins vegar um mikilvægi þess að hittast án 

maka, sérstaklega ef um væri að ræða pirring á vinnustað: 

Það myndast oft einhver pirringur útaf einhverjum misskilningi eða eitthvað. 
En þegar að fólk hittist svona að þá fer það að ræða saman á alveg svona 
persónulegum nótum eða þannig og þá oft svona já... eða þú veist, þá fær 
fólk kannski meiri svona skilning í „já, ókey, þú ert að vinna“ eða þú veist. 
Mér finnst oft einhvern veginn að myndist svona pirringur ef fólk, ef gengur 
ekki upp það sem fólk er að biðja um, eða nógu hratt eða nógu vel eða 
eitthvað. Þannig að því leytinu til finnst mér þetta nauðsynlegt án maka, en 
jafnframt alveg jafn nauðsynlegt með mökum til að makinn kynnist þínum 
vinnufélögum og þeirra mökum sko. 

Þannig álítur viðmælandinn frekari líkur á að starfsmenn kynnist betur á 

persónulegum nótum ef makinn er ekki viðstaddur. Það voru þó allir viðmælendur 

sammála um að það skipti miklu máli að mökum og jafnvel fjölskyldu væri boðið á 

skemmtanir. Þannig kynnist maður samstarfsaðilanum á annan hátt með því að ræða 
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við hann og makann um áhugamál og fjölskyldulíf. Vitneskjan um aðilann væri meiri og á 

persónulegri grundvelli. Eins og einn umsjónarmaður mannauðsmála orðaði það: 

...af því að þegar að það eru svona fjölskylduviðburðir að þá er það líka 
svona til þess að kynnast betur á svona persónulegum grundvelli. Þá teljum 
við líka að það þétti líka hópinn, þá veistu meira um náungann og það eykur 
svona samskipti og það eykur traust og svona þú lærir að þekkja viðkomandi 
betur jafnvel. Sérð hann svona frá öðrum sjónarhóli, sérð hann inni í 
fjölskyldunni eða með makanum eða eitthvað, það hefur náttúrulega líka 
áhrif inn á vinnustaðinn. 

Annar umsjónarmaður mannauðsmála talaði um að afslappaðra andrúmsloft 

myndaðist á skemmtunum þar sem makinn væri með. Hann sagðist af eigin reynslu vita 

hversu leiðinlegt það væri fyrir makann að koma á fyrstu starfsmannaskemmtunina, 

þekkja engan og hafa engan að tala við. Ef um ítrekaðar skemmtanir með mökum væri 

að ræða kynntist makinn samstarfsaðilunum og mökum þeirra betur sem leiddi til 

afslappaðra andrúmslofts. Tveir umsjónarmenn mannauðsmála höfðu dæmi um gott 

andrúmsloft þar sem makarnir þekktust vel. Annar hafði áður unnið á litlum vinnustað 

þar sem allar skemmtanir voru með mökum sem leiddi til mikillar vináttu hópsins en 

hinn vinnur nú í fyrirtæki þar sem starfsaldur sem og meðalaldur er mjög hár svo makar 

þeirra sem starfa þar þekkjast mjög vel. Þá sagðist einn almennur starfsmaður upplifa 

það á þann veg að samskipti gengu betur fyrir sig og andinn liðlegri þegar fólk þekkti 

fjölskyldur hvors annars. Annar starfsmaður ræddi einnig um það hvernig samskipti 

breyttust: 

Já, fólk þekkist kannski betur þegar það þekkist líka fyrir utan vinnuna. 
Þannig að mórallinn verður þá meira á þann máta og eins þegar við þekkjum 
maka samstarfsmanna. Þá er auðveldara að tala um fjölskyldu og sjá hvað er 
að gerast hjá fólki annað heldur en bara í vinnunni. 

Þannig eiga starfsmenn auðveldara með að tala saman um óvinnutengda hluti þegar 

þeim finnst samstarfsmenn vita betur um hvað þeir eru að ræða. Meiri vinátta getur 

myndast sem skilar sér í betri líðan í vinnunni samkvæmt einum umsjónarmanni 

mannauðsmála: 

...að þá skiptir [...] að okkur sé umhugað um hvort annað og við skiptum 
okkur af ef við sjáum að einhverjum líður illa. Að við látum vita og mér finnst 
það er bara númer 1, 2 og 3 er að fólkinu líði sem best í starfinu svo að það 
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blómstri og sé hugmyndaríkt og tilbúið og þá verður meiri hollusta og, þú 
veist, þetta bara leiðir allt hvert af öðru. 

Einnig ræðir einn almennur starfsmaður möguleg áhrif sem orðið geta á vinnutengd 

samskipti þegar þú þekkir samstarfsmann þinn vel: 

...það verður kannski meira umburðarlyndi skilurðu, ekki kannski, ekki 
togstreita eða pirringur, [...] frekar að fólk tali saman heldur en ekki þú veist. 
Að það komi og tali saman í staðinn fyrir að sitja bara rosalega pirraður við 
sitt skrifborð út í einhvern. 

Tveir umsjónarmenn mannauðsmála segja einnig að mögulega geti orðið 

viðhorfsbreyting hjá starfsmönnum gagnvart sínum samstarfsmönnum eftir að hafa 

skemmt sér með þeim þar sem fólk sé kannski að sýna á sér aðra hlið en 

samstarfsmennirnir sjá daglega. Almennt töldu viðmælendur starfsmannaskemmtanir 

bæta andrúmsloft innan fyrirtækja. Til dæmis var minnst á að tilhlökkun myndaðist fyrir 

skemmtanir og meirihluti viðmælanda minntist á hversu gaman væri að koma í vinnuna 

eftir skemmtun. Þá skapaðist skemmtileg umræða og mikil gleði ríkti á vinnustaðnum. 

Þannig yrði andrúmsloftið og lundarfar starfsmanna léttara en einn umsjónarmaður 

mannauðsmála talaði einmitt um nauðsyn þess að starfsmenn næðu að losa hömlur og 

gera grín sem væri oftar en ekki tilfellið eftir vel heppnaða skemmtun. Þannig lýsti einn 

almennur starfsmaður áhrifunum og undirstrikaði þannig mikilvægi 

starfsmannaskemmtana: 

Ég held hérna að (Ræskir sig), svona hvað á ég að segja, mórallinn, ef maður 
slettir svona, mórallinn innan fyrirtækisins að hann, ég held hann væri ekki 
sko samur, þú veist, ef að hérna væri ekkert í gangi. Og maður finnur það 
alveg sko að hérna, það er eitthvað verið að gera fyrir starfsfólkið og það 
léttir lundina og það er svona skemmtilegra. 

Auk þessa töldu viðmælendur það gott að eiga sameiginlegar minningar með 

samstarfsfólki sínu. Þannig hefur til að mynda eitt fyrirtækið sameiginlegt svæði í tölvum 

fyrirtækisins þar sem starfsmenn hlaða inn myndum sem þeir hafa tekið á skemmtunum 

svo aðrir geti notið þeirra.  

Af öllum þeim áhrifum sem viðmælendur ræddu var ekkert jafn títtnefnt og 

samþjöppun. Lýsingar á borð við „að þjappa liðinu saman“, „að hrista fólk saman“ eða 

„eykur samheldni“ komu fyrir í átta viðtölum af tíu. Nánari kynni töldu viðmælendur 

leiða til þess að hópurinn þjappaðist betur saman, efldist og styrktist. Þannig væru 
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starfsmannaskemmtanir sterkur lykill að samheldni í fyrirtækjum. Þannig væri líka 

mikilvægt að kynnast þvert á fyrirtækið svo starfsmenn finndu fyrir því að allir væru þeir 

hluti af einni heild. Þessu líkti einn almenni starfsmaðurinn við skál þar sem öllum 

starfsmönnum væri hent ofan í og hún síðan hrist. Á þeim nótum talaði til að mynda 

einn umsjónarmaður mannauðsmála sem vinnur í fyrirtæki með starfsstöðvar víðs vegar 

um landið. Hann sagði bæði þátttöku utan af landi á árshátíð skipta miklu máli varðandi 

liðsheildina en einnig skipti máli að starfsmenn færu í ferðir út á land og kynntust 

starfsstöðvunum þar. Þetta væri stórt skref í átt að einni heildarhugsun hjá eins stóru 

fyrirtæki. Einn starfsmaður sem rætt var við vildi meina að þegar liðsheildin væri öflug, 

starfsmenn finndu að þeir væru hluti af hóp, þá kæmi upp sú tilfinning að þurfa að sinna 

hópnum og viðhorfið yrði þannig að eitthvað verulega alvarlegt mætti koma upp á svo 

starfsmenn mættu ekki á árshátíð. Einn umsjónarmaður mannauðsmála ræddi þá um 

hvernig tilhlökkun vegna viðburða gæti haft áhrif á sama hátt og tók dæmi um árlegan 

viðburð í sínu fyrirtæki: 

...maður sér alveg greinilega þar að það er eftirvænting og, hérna, 
eftirvænting náttúrulega smitar út frá sér, og hérna. og svona þéttir líka 
hópinn. Þetta er markmiðið í raun og veru, svolítið bara skýrt að þetta þéttir 
yfirleitt alltaf hópinn. 

Tveir viðmælendur ræddu áhrif stefnu varðandi skemmtanir inn í fyrirtæki á beinan 

hátt. Annar var umsjónarmaður mannauðsmála en hinn almennur starfsmaður og unnu 

þeir hjá sitt hvoru fyrirtækinu. Umsjónarmaðurinn sagði að í sínu fyrirtæki væri aldrei 

bannað að taka með sér maka á skemmtanir þó vissulega væru sumar þeirra frekar 

gerðar fyrir starfsmennina. Þetta sagði hann hafa góð áhrif á andrúmsloftið: 

...fólki finnist það vera opnara og allir alltaf velkomnir, það er ekkert eitthvað 
svona eitthvað leynimakk í gangi sko. En að öðru leyti veit ég svo sem ekki 
alveg hvaða áhrif þetta hefur þannig. Nema það að þetta svona, þetta er 
opið, fólki finnst það vera velkomið og ekkert mál að taka makann með eða 
fjölskyldu ef það eru þannig viðburðir. Það er bara orðin svona hefð fyrir því. 
Þannig andrúmsloft. 

Seinni viðmælandinn, almenni starfsmaðurinn, talaði um þetta frá öðru sjónarhorni. 

Hann benti á að skemmtanir á vegum fyrirtækisins yrðu að falla undir stefnu þess. 

Þannig væri mikilvægt að ef fyrirtæki hefði það í stefnu sinni að það væri fjölskylduvænt 

fyrirtæki, þá þyrfti það að hegða sér samkvæmt því í kringum skemmtanir og sýna það í 
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verki. Ef ekki kæmi það illa út fyrir fyrirtækið. Þá talaði umsjónarmaður mannauðsmála 

hjá sama vinnustað um hvernig starfsmannaskemmtanir gætu haft áhrif á viðhorf 

starfsmanna til fyrirtækisins þar sem það fyndi fyrir þeirri tilfinningu að verið væri að 

huga að því. Síðast en alls ekki síst var einn umsjónarmaður mannauðsmála sem nefndi 

trú sína á beinni tengingu starfsmannaskemmtana og starfsánægju. Þannig talaði hann 

um að félagslífið væri aðeins einn þáttur af mörgum sem þarf að vera í lagi innan 

fyrirtækja og svona lýsti hann sýn sinni á áhrifin: 

Ég myndi segja það, ef það væru engar skemmtanir, ég er viss um að það 
kæmi fram í frammistöðu. Það kæmi fram í starfsmannaveltu og... en 
auðvitað er þetta líka svolítið fín lína og erfið að fara. 

Með erfiðu línunni átti hann við hversu erfitt væri að finna gott jafnvægi varðandi 

magn og eðli skemmtana sem hentaði flestum.  

8.2.3 Samband við maka  

Þrátt fyrir að áhrif á samband við maka hafi ekki komið fram sem aðalatriði í gegnum 

viðtölin voru engu að síður sex viðmælendur af tíu sem minntust á málefnið. Það var 

ekki mikið rætt en átti þó heldur ekki heima undir öðrum kóðahóp. Því var tekin 

ákvörðun um að skrifa sér kafla um þetta efni, þó stuttur yrði hann. Sum þessi atriði 

hafa áður verið rædd en frá öðrum sjónarhóli en nú. Fyrst skal nefna þau áhrif sem 

verða af því að ákveðið sé að bjóða mökum yfirleitt með á starfsmannaskemmtanir. Eins 

og áður hefur verið nefnt talaði einn umsjónarmaður mannauðsmála af reynslu þegar 

hann sagði það leiðinlegasta sem hann gerði væri að fara á skemmtun með makanum 

sínum og þekkja engan. Það geta, samkvæmt almennum starfsmanni í sama fyrirtæki, 

einnig verið erfiðar aðstæður fyrir starfsmanninn sem nýtur ekki skemmtunarinnar og 

gefur ekki færi á sér í spjall því hann hefur svo miklar áhyggjur af því að makanum hans 

leiðist. Hvað þetta varðar sé oft auðveldara að kynnast fólki þegar það mætir eitt, þarf 

ekki að hafa þessar áhyggjur og er afslappaðra. Þetta er þó misjafnt eftir persónuleikum 

samkvæmt viðmælendum. Gerólíkar aðstæður eru þegar makinn þekkir samstarfsfélaga 

og maka þeirra en þær aðstæður komu oftar upp í viðtölunum sem jákvæð afleiðing af 

því að taka makana oftar með á skemmtanir. Slíkt hefði jákvæð áhrif á samskipti við 

makann, til dæmis á eftirfarandi hátt sem lýst var af einum umsjónarmanni 

mannauðsmála: 
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Bæði afslöppun og eins bara þegar heim er komið, fólk geti spjallað um 
þennan og hinn í vinnunni af því að öll tölum við um vinnuna þegar við 
komum heim svona meira eða minna. 

Þannig talaði annar umsjónarmaður mannauðsmála einnig sem áður hafði unnið á 

litlum vinnustað þar sem mökum var alltaf boðið með á skemmtanir. Hann sagði gott að 

makinn vissi ávallt um hvern var verið að tala þegar heim var komið og eins og hann 

orðaði það: 

 Og þetta fannst okkur báðum hjónunum voða skemmtilegt 

Hann segist þó sannfærður um að erfitt sé að koma upp slíkum anda í eins stóru 

fyrirtæki og hann vinni í núna. Enn annar umsjónarmaður mannauðsmála minntist á það 

hvernig samband við maka væri mjög gott í hans fyrirtæki þar sem um háan starfsaldur 

starfsmanna væri að ræða og allir þekktust vel, hvort sem um væri að ræða maka eða 

starfsmenn. 

Samkvæmt viðtali við tvo viðmælendur virðast makalausar skemmtanir hafa áhrif á 

andrúmsloftið heima fyrir. Einn umsjónarmaður mannauðsmála heldur fram að máli 

skipti varðandi þetta atriði að makar séu meðvitaðir um að þeir séu ávallt velkomnir á 

skemmtanir í fyrirtækinu: 

Að það svona hvíli engin leynd yfir, þú veist, að makinn sé þá ekki heima í 
einhverri fýlu bara eitthvað „já, þið eruð bara alltaf í einhverju hérna, 
einhverjum einkapartýum í vinnunni“ 

Annar viðmælandi, almennur starfsmaður í öðru fyrirtæki, nefnir einnig hvernig þetta 

skipti máli fyrir andrúmsloft heimilisins og ber hér saman viðbrögð makanna þegar heim 

er komið af skemmtun með og án maka: 

Og þá voru makar með og það var ofsalega gaman. Og þegar maður kemur 
heim, þú veist, úr svona ferð eða einhverju eða heim af árshátíðinni og 
svona, þá eru allir svona léttir og kátir sko en þegar maður kemur heim af 
jólahlaðborðinu, sem er makalaust, þá er svona aðeins stífara sko 
andrúmsloftið. (hlær) 

Skilja mátti á svörum viðmælandans að ekki væri um alvarlega stífni að ræða í hans 

tilfelli en hann minntist einnig hvernig upp gætu komið leiðindi heima fyrir þegar 

starfsmenn væru að fara á skemmtun þar sem makar væru ekki velkomnir. Sami 

viðmælandi ræddi einnig um vinnustað þar sem hann hafði unnið þar sem mikið var af 
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einhleypu fólki og andinn á þá leið í fyrirtækinu að best væri að skilja maka sinn eftir 

heima meðan á skemmtunum standi. Það hefði valdið vandamálum í samböndum 

starfsmanna. Einnig kom frá honum punktur varðandi það þegar starfsmaður drekkur of 

mikið og deyr áfengisdauða áður en matur og skemmtiatriði hefjast. Búið er að greiða 

fyrir árshátíðina fyrir starfsmann og maka þar sem makinn stendur einn eftir, jafnvel 

svekktur og sár við starfsmanninn en þar skapast togstreita. Aðstæðurnar smita síðan 

jafnvel út frá sér og andrúmsloftið fer versnandi hjá nánasta samstarfshópi vegna 

málsins. 

8.2.4 Einangrun þeirra sem ekki mæta  

Ég held þeir bara einangrist meira og verði svona meiri fýlupúkar sko. 

Möguleg áhrif sem verða af skemmtunum snúa ekki einungis að þeim sem mæta og 

taka þátt heldur einnig þeim sem kjósa að mæta ekki. Viðmælendur voru ekki á einu 

máli um hvers konar áhrif þetta hefði en tilvitnunin hér að ofan er höfð eftir starfsmanni 

einum. Þetta var ekki eina skiptið sem viðmælendur notuðu orðið fýlupúki en orðið hér í 

næstu tilvitnun var þó enn meira notað. Hér er haft eftir einum starfsmanni: 

Það náttúrulega maður sko, ef maður mætir ekki þá er maður svolítið 
stimplaður einhver félagsskítur. 

Þannig töluðu nokkrir viðmælendur eins og starfsmenn sem ekki mættu á 

skemmtanir mættu reikna með því að vera álitnir annað af tvennu sem hér hefur komið 

fram. Fimm viðmælendur minntust á hvernig það gæti verið erfiðara fyrir starfsmann 

sem aldrei mætir á skemmtanir að tengja við hópinn sinn í vinnunni. Þannig talaði einn 

um að þegar mætt væri á skemmtanir yrðu til betri tengsl við fólk og rætt saman á 

öðrum forsendum. Þessu misstu þeir af sem ekki mættu og því má leiða að því líkur að 

þeir nái ekki að byggja upp sams konar tengsl og verða til þar. Einn umsjónarmaður 

mannauðsmála sagðist trúa því að allir starfsmenn þyrftu hver á öðrum að halda og því 

gæti hann vel séð það fyrir sér að fólk yrði út úr á vinnustaðnum og einangraðist jafnvel í 

starfi. Hann sagði að frá sjónarhorni samstarfsmannanna væru þessir einstaklingar 

skrítnir og gert sé grín af þeim á léttu nótunum þó þeim sé ekki strítt á þessu beint. Þá 

talar annar umsjónarmaður mannauðsmála um hvernig það geti verið óþægilegt bæði 

fyrir þann sem aldrei mætir og samstarfsfélaga hans þegar verið er að rifja upp atvik 



 

84 

sem gerðust á skemmtuninni í vinnunni eftir á. Þannig geti verið óþægilegt að einhver 

hlusti á sem ekki tók þátt í gleðinni. Einn starfsmaðurinn hafði þó aðeins aðra sýn á þau 

áhrif sem yrðu á einstakling sem ekki mætti eins og hér má sjá: 

Eina sem hann missir náttúrulega bara er það sem þú græðir þegar þú ferð á 
svona skemmtanir. Það er þessi upplifun, saman með hinum. Og allir tala um 
„manstu þetta og þetta var svona fyndið og þetta og þetta“ sem skeði þarna 
þetta kvöld. Og það er bara gaman af svona sameiginlegri upplifun og 
sameiginlegum minningum sko. Frá þessum degi eða kvöldi sko. En... þannig 
að viðkomandi í raun missir bara af því, okey, og þeirri upplifun og 
tengslamyndun en ég held samt sko að hann verði ekkert, held ég, settur út í 
horn svona dags daglega neitt sko. 

Hér vill starfsmaðurinn meina að viðkomandi þurfi ekki að verða útundan á 

vinnustaðnum þótt hann mæti ekki á skemmtanir og framkoma við hann sé ekki öðruvísi 

í dags daglegri vinnu. Að sama skapi missi hann af sameiginlegri upplifun og 

tengslamyndun sem á sér stað svo samband hans við samstarfsmenn verður að 

einhverju leyti öðruvísi en þeirra sem myndað hafa betri tengsl. Hann nefnir einnig í 

viðtalinu stríðni sem á sér stað á léttu nótunum ef fólk mætir ekki. Annar almennur 

starfsmaður nefndi einnig að ef viðkomandi sem aldrei mætti gæti átt eðlileg samskipti 

við fólk í vinnunni og starfsandinn innan hans deildar væri góður, þá væru litlar líkur á að 

það skipti máli dags daglega. Hann bætti þó við að kannski væri hann misskilinn frá 

sjónarhorni þeirra sem ynnu ekki með honum í deild því þeir þekktu hann ekki 

almennilega. 

Tveir af umsjónarmönnum mannauðsmála höfðu dæmi um það hvernig það að mæta 

ekki á skemmtanir og taka ekki þátt í félagslífi fyrirtækisins gæti orðið þess valdandi að 

aðilar hættu hjá fyrirtækinu. Í fyrra dæminu hætti maðurinn sjálfur eftir að hafa flæmst 

út úr deildinni sinni. Sú stefna ríkti á hans heimili að stunda ekki makalausar 

skemmtanir, sem hann gerði ekki og mætti því ekki á þess háttar skemmtanir. Stærra 

vandamál var hins vegar að hann vann í söludeild og tvisvar sinnum á ári fór sú deild í 

söluferð á landsbyggðina sem endaði á góðum mat og fögnuði sem hann gat ekki tekið 

þátt í þar sem maka var ekki boðið með. Eins og umsjónarmaður mannauðsmálanna 

orðaði það: 

Og það endaði með því að hann hætti. Hann bara fann sig ekki í hópnum 
þannig að dæmin geta verið öfgarnar í báðar áttir sko. Þú veist og þetta var 
náttúrulega ekkert endilega sko, hérna þú veist persónan hans. Hann var 
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góður sölumaður og allt það, bara það var alltaf bara hópurinn og hann sko. 
Hann bara samsamaði sig ekki við hópinn. 

Í seinna dæminu frá öðrum umsjónarmanni mannauðsmála var það fyrirtækið sem 

ganga þurfti í gegnum miklar uppsagnir. Svona lýsti hann áhrifunum: 

Því að hérna ef þú ert til dæmis eins og í tilvikinu núna síðast þá vorum við 
að bera saman sko, sem sagt ekki epli og appelsínu, við vorum að bera 
saman bara epli og við þurftum að láta annað eplið fara skilurðu mig. Og þá 
ertu komin í það mikinn kjarna, þú ert kominn í kjarna starfsfólks sem er 
búið að vera hérna í sko 20-30 ár og þá skiptir það svolitlu máli þú veist hvað 
hefur viðkomandi sýnt mikið „effort“ til þess að vera okkar liðsmaður. Eða 
vera í okkar liði. Og það getur alveg haft svolítið að segja. 

Í báðum þessum tilvikum var um góða starfsmenn að ræða í merkingunni að þeir 

sinntu starfi sínu vel. Seinni umsjónarmaðurinn talaði þó um að það færi eftir störfum 

hversu mikilvægt væri að vera félagslega sinnaður, til að mynda fyndist honum 

mannauðsstjóri sem mætti ekki skemmtanir ekki vera mjög hæfur í sínu starfi. Það sama 

mætti segja um aðra stjórnendur fyrirtækja en eins og rætt hefur verið hér á undan í 

ritgerðinni er þátttaka þeirra þó misgóð. 

Í umræðunni um einangrun þeirra sem ekki mæta kom nokkrum sinnum fram 

hugmynd um að ástæða slæmrar mætingar væri ákveðin „týpa“ sem einstaklingarnir 

féllu inn í. Þannig ræddi einn almennur starfsmaður um hvernig tengsl væru á milli þess 

að vilja ekki mæta á skemmtanir og hegðunar í vinnunni eins og hér er lýst: 

...ég myndi halda kannski að einhver sem væri svona kannski þá væri hann 
hugsanlega svolítið líka svona [...]... þá vildi hann kannski líka vera svolítið 
útaf fyrir sig kannski í vinnunni. Sé bara svoleiðis týpa. Ekki það að við erum 
öll misjöfn og það eru ekkert allir sem eru alltaf eitthvað blaðrandi við alla 
bara sumir sitja bara mestmegnis og standa rétt upp til að ná sér í kaffi og 
setjast aftur og eitthvað svona. 

Þá talaði hann um hvernig það að viðkomandi mætti aldrei virkaði sem ákveðin 

yfirlýsing um að hann kærði sig ekki um að umgangast samstarfsfélaga sína meira en í 

vinnunni. Starfsmaðurinn nefndi einnig að honum þætti ekki líklegt að þetta ylli 

óþægindum hjá þeim sem aldrei mættu. Annar talaði um hvernig þessi gerð einstaklinga 

upplifði það oft sem létti að þurfa ekki að mæta á skemmtanir og það væri eins og þeir 

hefðu ekki þörf fyrir að tengjast fólki. Þrír umsjónarmenn mannauðsmála töluðu um 

hvernig þessir aðilar sem aldrei mættu væru oftar en ekki þannig persónuleikar almennt 
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í lífinu. Einn talaði um hvernig fyrirtækið gæti ekki verið að taka til sín persónulega slaka 

mætingu hjá einstaklingum sem almennt væri vitað að færu lítið út og væru einfaldlega 

þessi persónugerð. Annar lýsti persónugerðinni einnig af eigin raun: 

Einn sem kemur aldrei á neitt. Og hann er bara, við vitum varla af því að 
hann er að vinna hérna skilurðu. Hann bara, er yfirleitt bara inni á sinni 
skrifstofu og með lokað og vinnur sína vinnu og kemur aldrei í mat og kemur 
aldrei á starfsmannaskemmtanir og ég held honum sé bara, líði bara vel með 
það. 

Þriðji umsjónarmaður mannauðsmála kom inn á það hvernig taka þyrfti tillit til 

þessarar manngerðar þar sem til dæmis ekki allir væru ráðnir inn í hans fyrirtæki vegna 

samskiptahæfni: 

...eins og kannski hjá okkar fyrirtæki þá ert þú ekki ráðinn inn vegna þess að, 
ekki í öll störf það er að segja, vegna þess að þú hefur þennan persónuleika 
eða eitthvað annað. Þú ert að vinna kannski, þú ert ofboðslega góður bara 
tækjastjórnandi og þarft mjög lítil samskipti að hafa við fólk. Maður þarf líka 
bara svolítið að virða það, er viðkomandi svona og vill hann bara vera svona 
og vill ekki vera með? Hann kannski þrífst ágætlega í hópnum sem að tengist 
honum bara á vinnustaðnum. Og líður bara ágætlega vel þar og vill bara vera 
inni í sinni eggjarauðu og mér finnst allt í lagi bara að virða það. Viðkomandi 
fór kannski bara í þetta starf vegna þess að hann var ekki eins hæfur á 
mannlega sviðinu. 

Varðandi viðhorf samstarfsfélaga til þeirra sem ekki mæta voru fleiri sem tóku það 

fram að almennt sýndi fólk umburðarlyndi og skilning. Sumir kæmu bara aldrei og 

þannig væri það bara auk þess sem margir hefðu góðar og gildar ástæður fyrir því. Fólk 

virtist almennt ekki litið hornauga vegna lélegrar þátttöku, þvert á móti töluðu tveir 

almennir starfsmenn hjá sitthvoru fyrirtækinu um að létt stríðni fylgdi yfirleitt ef einhver 

ætlaði sér ekki að mæta. Það gæti þó ekki talist til alvarlegs áreitis. 

Almennt virtust umsjónarmenn mannauðsmála á þeirri skoðun að um val 

einstaklingsins væri að ræða og það bæri að virða þó það allra besta væri gert til að 

hvetja fólk til þátttöku. Flestir virtust þeir einnig sammála um að það að mæta ekki hefði 

áhrif á einstaklinginn og vinnuumhverfið en enginn sagðist taka neitt sérstaklega á 

málunum nema ef um vandamál væri að ræða sem truflaði aðra. Þannig nefndi einn 

umsjónarmaður mannauðsmála að einhver sem hefði ekki mætt á skemmtun í áraraðir 

en ætti ágæt samskipti dagsdaglega við sína samstarfsmenn væri ekki álitinn þurfa á 

hjálp að halda. Ef sami einstaklingur yrði hins vegar hornreka eða lagður í einelti félli það 
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undir eineltisstefnu fyrirtækisins og tekið yrði á því samkvæmt henni. Önnur verkfæri 

sem stjórnendur hefðu væru til dæmis starfsmannasamtöl þar sem hægt væri að 

minnast á lélega mætingu og ræða ástæður fyrir henni ef þurfa þætti. 

8.3 Lykill að góðri skemmtun 

Þar sem mikil velgengni varðandi skemmtanahald skein í gegn þegar rætt var við 

viðmælendur ákvað rannsakandi að spyrja um hvað það væri sem umsjónarmenn 

mannauðsmála teldu skipta mestu máli svo vel tækist til. Umræðuefnið vafðist mismikið 

fyrir viðmælendum og einn umsjónarmaðurinn kom með góða lýsingu á málefninu: 

Þetta er allt fullorðið fólk. Og ég held að svona, hvað á maður að segja 
hérna, þú veist og þú ert ekki eins og í handboltaleik að setja einhvern til 
höfuðs einhverjum og láta einhvern sem að veit að mögulega gæti eitthvað 
blossað upp hérna vakta viðkomandi eða eitthvað slíkt. Og það er 
náttúrulega bara mjög erfitt. Þannig að ég held það sé rosalega erfitt að 
setja einhvern svona einn punkt á það hvað er hægt að gera. 

Í þessum kafla er farið í gegnum þau atriði sem umsjónarmenn mannauðsmálanna 

bentu á auk þess sem svör starfsmanna í gegnum viðtölin, er snertu á því hvað betur 

mætti fara, hvað væri gott og hvað væri slæmt, voru einnig notuð. Þemað lykill að góðri 

skemmtun skiptist í tvo kóðahópa; gott skipulag og virðing við einkalífið. 

8.3.1 Gott skipulag 

Stundum heppnast það og stundum heppnast það ekki. Og hérna og það 
náttúrulega kannski getur maður sagt að það kannski fer eftir því hvernig 
það er skipulagt og hvað þú veist... 

Tilvitnunin hér að ofan er úr viðtali við einn umsjónarmann mannauðsmála sem 

bendir á fyrra málefni þessa þema sem er gott skipulag. Margir viðmælendur töluðu um 

mikilvægi þess að vera með gott skipulag en það tók á sig margar ólíkar myndir. Fyrsti 

punkturinn sem kom frá þremur umsjónarmannanna var rétt fólk í ábyrgðarstöðum. Sá 

fyrsti talaði fyrst og fremst um hversu mikilvægt væri að gera einhvern ábyrgan fyrir 

skemmtuninni sem passar upp á að allt fari vel fram. Þannig lýsti hann reynslu sem hann 

hafði upplifað hjá sínu fyrirtæki vegna skemmtunar sem haldin var á vinnustaðnum: 

Og þú veist, fólk er að, við höfum lent í því að fólk er að til klukkan tvö og 
þrjú af því að þeir sem að... það fóru allir heim nema þeir sem voru 
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duglegastir í drykkjunni að þeir fóru bara síðastir út og skildu eftir opið. Þú 
veist, þetta verður að vera „under control“ sko. 

Hinir tveir umsjónarmenn mannauðsmála tóku þetta lengra og ræddu um að 

mikilvægt væri að hafa rétta fólkið í ábyrgðarstöðum. Þannig talaði fyrri aðilinn um að 

mikilvægt væri að hafa ólíka einstaklinga sem hefðu tengsl í allar áttir og kynnu að 

skipuleggja viðburði í árshátíðarnefnd. Þannig væri tryggt gott utanumhald og skipulag 

sem myndi auka líkurnar á velheppnaðri skemmtun. Seinni aðilinn talaði um að í 

undirbúningsnefnd og stjórn starfsmannafélags þyrfti að vera drífandi og áhugasamt 

fólk. Samstarfsmenn finndu fyrir því ef mikið væri lagt í skemmtanirnar og reyndu þá 

enn frekar að mæta. Í anda við þetta töluðu tveir umsjónarmenn mannauðsmála um að 

í dag væri því þannig háttað að fyrirtækið sæi um að halda árshátíð en ekki 

starfsmannafélagið. Aðspurð um hvers vegna sú ákvörðun hafi verið tekin að færa 

árshátíð á ábyrgð fyrirtækisins sagði annar stjórnendur hafa talið það eiga betur við þar 

sem fyrirtækið væri að fagna og bætti síðan við: 

Við getum betur stýrt vegna þess að við viljum, við leggjum áherslu á að allar 
skemmtanir okkar séu menningarlegar. 

Aðrar ástæður lágu að baki ákvörðuninni í hinu fyrirtækinu sem umsjónarmaður 

mannauðsmála þar lýsti á þennan veg: 

Það bara svona hentaði betur að einhverju leyti að hérna við sem störfum á 
mannauðssviði, við höfum miklu meiri svona „contact“ út í fyrirtækið og 
svona höfum kannski meiri „resource-a“ og annað til þess að taka svona 
atburð en það er reyndar sko fulltrúi hjá starfsmannafélaginu hefur verið að 
sitja í árshátíðarnefndinni. Þannig að það svona... þetta er svona blandað þó 
að fjárhagslega hliðin sé orðin alfarið á vegum fyrirtækisins. 

Í báðum tilfellum virtist skipta máli að fyrirtækið tæki yfir kostnaðarhlutann af 

árshátíðinni. Einnig virtust bæði fyrirtækin vilja hafa eitthvað um skipulagið að segja. 

Annað atriði sem fram kom var áfengisdrykkja. Einn umsjónarmaður mannauðsmála 

lagði mikla áherslu á málefnið og sagði það mikilvægt atriði í því að hafa stjórn á 

skemmtunum. Þannig talaði hann um að rík áhersla væri lögð á að ekki væri allt fljótandi 

í áfengi á skemmtunum fyrirtækisins. Á árshátíð væru síðan sett takmörk þar sem í boði 

væru tvö glös með matnum en eftir það þyrfti fólk að greiða sjálft. Hann sagði dæmi um 

tímamörk á öðrum skemmtunum þar sem veitt var áfengi í tvo tíma til dæmis og þá væri 
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skemmtunin búin en ekki væri í boði að lengja hana frekar á vegum fyrirtækisins. Að 

lokum minntist hann á hversu ósanngjarnt það væri gagnvart þeim sem ekki drykkju og 

borguðu í starfsmannasjóð að þeir myndu aldrei njóta þess sem mestur peningur færi í 

fyrir svona skemmtanir, áfengisins. Af sömu ástæðu er ekki boðið upp á áfengi á 

starfsmannaskemmtunum yfir sumartímann þegar margir eru í fríi og 

sumarafleysingafólk að vinna störfin. Um leið þurfa þau ekki að hafa áhyggjur af 

starfsmönnum sem drekka undir aldri þar sem engir fastráðnir starfsmenn undir tvítugu 

vinna hjá fyrirtækinu samkvæmt starfsmanni þess. Hann sagði mikilvægt að hafa kvarða 

á öllu. 

Annar umsjónarmaður mannauðsmála tekur í sama streng og segir nauðsynlegt að 

halda vel utan um hlutina svo þeir fari ekki úr böndunum. Sá fyrri talar enn frekar um 

böndin: 

...til þess að komast hjá leiðindum sem er bara auðvelt að oft ef að þú veist 
þegar hlutirnir fara úr böndunum, það er að hafa þessi bönd. Hafa bönd á 
öllum skemmtunum. Og fólk viti að hverju að gengur, það veit þegar það 
kemur hér [á] skemmtunum sem við erum að halda að það er ekkert, það 
er... það er bara klassi yfir því sko. 

Hann talar um að fyrirtækið verði að sýna fordæmi í því að hafa umhverfið fallegt og 

virðulegt ef svoleiðis andi eigi að ríkja á skemmtunum, sérstaklega þeim sem haldnar 

eru í nafni félagsins. Þannig sé allt úthugsað og til dæmis skipti þau atriði sem skapi 

stemmninguna verulega miklu máli. Sem dæmi um það má nefna það sem áður kom 

fram í ritgerðinni með fyrirtækið sem ræður ekki inn veislustjóra með grófa brandara. En 

þetta er ekki það eina sem skiptir máli í dagskránni ef vel á að heppnast því nánast hvert 

einasta atriði verður að ganga upp: 

Og svona passa svolítið upp á það að leysast ekki upp bara í einhverja 
vitleysu, náttúrulega maður þarf að hafa svolitla stjórn á bæði 
drykkjarföngum og maturinn þarf að vera svona þannig að flestum líki, [...] 
og þetta þarf líka að vera, það fer náttúrulega eftir því hvernig hérna 
hópurinn er... hvað, hver hérna, hver dagskráin er og hvaða svona hvað þú 
býður upp á og annað slíkt. 

Þetta er haft eftir umsjónarmanni mannauðsmála sem vinnur hjá stóru fyrirtæki með 

margar starfsstöðvar. Mikilvægt er samkvæmt honum að geta lesið þann hóp sem á að 

mæta á árshátíðina til að dagskráin höfði til sem flestra. En fleiri hlutir verða að ganga 
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upp þegar þú færð fólk alls staðar af landinu á árshátíð. Hætta er nefnilega á að kergja 

myndist ef flug eða ferðir og gisting gengur einhverra hluta ekki eins og gert var ráð 

fyrir. Ef allt saman gengur hins vegar vel geta svona ferðir valdið mikilli gleði samkvæmt 

umsjónarmanninum. 

Staður og tímasetning skiptir líka máli þegar kemur að skemmtunum. Viðmælendur 

virtust þó ekki á sömu skoðunum þegar kom að þessu. Einn almennur starfsmaður talaði 

til dæmis um að ef um innanhúss skemmtun væri að ræða þá væri mikilvægt að hafa 

hana strax eftir vinnu. Ástæðuna sagði hann vera þá að þegar fólk er komið heim og 

jafnvel búið að skipta um föt þá nennir það síður út aftur. Annar almennur starfsmaður 

hjá öðru fyrirtæki var þessu algjörlega ósammála og sagði neikvæðustu hlið skemmtana 

hugsanlega þær skemmtanir þegar farið væri í kjölfar vinnudags. Starfsmenn gætu verið 

þreyttir og illa nærðir á leið að drekka áfengi. Hann sagðist þó hafa heyrt raddir í 

fyrirtækinu sem vildu heldur fara strax eftir vinnu á föstudögum heldur en slíta helgina í 

sundur og fara á laugardegi. Líklega væri því erfitt að gera öllum til hæfis. Hann talaði 

einnig um að þær skemmtanir sem haldnar væru inn í fyrirtækinu væru þær sístu og 

hann sleppti því helst að mæta á þær ef hann ætlaði sér að sleppa einhverjum. Ástæðan 

tengdist umhverfinu sem hann sagði marga tengja of mikið vinnunni: 

jaaaaá, þetta er... þetta er allavega mín skoðun. og mér finnst þetta svona 
vera svona samkomu haldnar hérna, mér finnst þær ekki eins skemmtilegar. 
[...] Svona... Þetta er ekki sama tilbreytingin, þú veist maður er hérna 5 daga 
vikunnar. 

Síðasti stóri punkturinn sem fram kom varðandi skipulag var magn skemmtana en 

talað var um í viðtölunum að of tíðar skemmtanir gætu haft áhrif á þátttöku. Algengast 

var að það væru um þrjár stórar skemmtanir í fyrirtækjunum, ein að hausti, ein að vori 

og síðan árshátíð. Misjafnt var síðan hversu öflug fyrirtækin voru að halda minni 

viðburði. Erfitt er að gera öllum til hæfis þegar kemur að magni en þrír starfsmenn hjá 

sitt hvoru fyrirtækinu nefndu að það vantaði minni viðburði sem ættu ekki að kosta of 

mikinn undirbúning. Þessir viðburðir þyrftu ekki að tengjast drykkju heldur gæti hér 

verið um að ræða keilukvöld eða gönguferðir. Þannig lýstu þau því hvernig þessa 

viðburði vantaði til að kynnast betur en erfiðara er að eiga góðar samræður á stórum 

viðburðum þar sem dagskrá er mikil og þétt.  
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Eitt fyrirtækjanna hefur það fyrir sið að spyrja starfsmenn í vinnustaðagreiningu hvað 

þeim finnist um það framboð af starfsmannaskemmtunum sem í boði er. Í gegnum það 

hefur fyrirtækið mótað það magn sem í boði er auk þess að taka á móti athugasemdum 

um hvað betur mætti fara. Til að mynda hafa þau einu sinni fengið athugasemdir um að 

skemmtanirnar séu ekki nógu fjölskylduvænar eins og nefnt hefur verið hér áður í 

ritgerðinni. Starfsmenn fyrirtækisins eru meðvituð um aðferðina eins og heyra mátti á 

þeim sem talað var við: 

Og niðurstaðan varð hreinlega þessi að í raun, sem við erum svolítið að fara 
eftir núna, að okkur þótti flestum þetta hæfilegt sirka svona. Já, það er þetta 
aðalball ársins, árshátíðin er svona stóra... Og svo allavega þetta tvennt 
svona sem... ég held ég sé ekki að gleyma neinu sko. Fólk er bara mjög sátt 
við það sko. 

8.3.2 Virðing við einkalíf 

Til þess að skemmtun gangi vel fyrir sig þurfa hinir ýmsu þættir er snúa að virðingu við 

starfsmanninn að vera í lagi. Mörg af þeim atriðum sem komu fram undir þessum þætti 

hafa einnig komið fram fyrr í ritgerðinni og því er hér aðallega um samantekt á þessum 

atriðum að ræða en færri tilvitnanir en áður. 

Öll fyrirtækin buðu upp á einhverja viðburði þar sem mökum var boðið með og öll 

nema eitt skipulögðu þau allavega einn fjölskyldudag á ári. Öll fyrirtækin höfðu það 

einnig í stefnu sinni að vera fjölskylduvæn fyrirtæki þótt eitt þeirra færði þá stefnu ekki 

beint yfir á starfsmannaskemmtanir. Eitt fyrirtækið nefndi einnig öryggisstefnu sem fæli 

í sér að vinnuveitandinn vildi að starfsmenn kæmu heilli heim úr vinnunni en þegar þeir 

mættu í hana. Slíkt lýsir virðingu við starfsmanninn auk fleiri stefna og yfirlýsinga eins og 

hvert skal leita vegna kynferðislegs áreitis, ofbeldis og eineltis. Mikilvægt er að það sé 

öllum ljóst og opinbert að slíkt líði vinnustaðurinn ekki. 

Enginn vinnustaðanna hefur gengið svo langt að vera með yfirlýsta makastefnu, það 

er að makar séu velkomnir á alla viðburði. Þó svo sé ekki ræddu þrír umsjónarmenn 

mannauðsmála fyrirtækjanna um að þrátt fyrir að stefnan væri ekki til á blaði væru 

makar ávallt velkomnir. Öll fyrirtækin bjóða þó upp á skemmtanir þar sem ekki er 

reiknað með mökum en þeim er aldrei meinaður aðgangur. Eins og áður hefur komið 

fram lýsir einn umsjónarmaður mannauðsmála því þannig að með þessu verði fyrirtækið 

opnara fyrir mökum og viðhorfið ekki á þá leið að starfsmaðurinn sé mikið í 
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einkaveislum eða stundi eitthvert leynimakk. Þannig tekur einn almennur starfsmaður 

einnig í sama streng. Sami umsjónarmaður tók dæmi um að þó ekki væri gert ráð fyrir 

að einhleypir einstaklingar kæmu með gest væru gerðar undantekningar af virðingu við 

þá ef þeim þætti óþægilegt að mæta einir. Annar umsjónarmaður mannauðsmála 

orðaði sína vinnuaðferð varðandi makalausar skemmtanir svona: 

...við erum ekkert með neitt skriflegt um það. Bara... bara höldum 
meðvitundinni svona gagnvart þessu, ef það kemur einhver svona rödd að 
þá bara tökum við þetta saman og sýnum fólki og... auðvitað hérna er maður 
meðvitaður um það að til dæmis að það getur verið hættulegt að vera með 
of mikið af þessu. 

Í hans fyrirtæki eru gerðar skoðanakannanir meðal starfsfólks sem nefndar voru hér í 

kaflanum á undan um gott skipulag. Þá nefndi einn almennur starfsmaður hversu 

mikilvægt væri fyrir fyrirtækið að fara eftir stefnu sinni og láta hana endurspeglast í 

þeim skemmtunum sem í boði væru. Gefum honum orðið: 

...ég meina það er (ræskir sig) sko ef maður ætlar að... stefna fyrirtækis, 
alveg sama hvað það heitir eða hvernig það er, ef að hún er ef að fyrirtækið 
gefur sig út fyrir að vera fjölskylduvænt fyrirtæki að þá er það klárt mál í 
mínum huga hvað er neikvætt við svona ferðir ef þær eru ekki skipulagðar 
sem slíkar. Hvort sem það er að hafa maka eða fjölskylduferðir, þannig að 
svona mér finnst svona þessar makalausu skemmtanir... mér finnst þær 
svona frekar neikvæðar upp á það að gera. 

Almennt virtust þeir starfsmenn sem við var rætt finnast mjög mikilvægt að 

mökunum væri boðið með á skemmtanir þó makalausar skemmtanir virtust í lagi ef þær 

væru í hófi. Jafnvægi milli skemmtana með og án maka er mikilvægt samkvæmt þeim 

almennu starfsmönnum sem við var rætt. Einn umsjónarmaður mannauðsmála hafði þó 

lent í því að finna fyrir óánægju í sínu fyrirtæki vegna of margra makalausra skemmtana 

og lýsti því hvernig tekið var á málinu: 

Þegar að það kom að þá bara tókum við það fyrir á fundi „okey, þetta er 
makalaust og þetta er makalaust en restin [...] ...þar er allt með mökum 
Þegar fólk sá það svona uppi á töflu „já, heyrðu jú jú, þetta er ekkert svo 
skelfilegt sko“ og það eru aðallega kannski þessar, einhverjar tvær 
skemmtanir hérna í húsi sem eru ekki, sem eru makalausar... 

Friður náðist á þann hátt í fyrirtækinu og óánægjuraddirnar hurfu samkvæmt 

umsjónarmanni mannauðsmála þar en almennur starfsmaður sama fyrirtækis tók undir 

það. Tveir almennir starfsmenn ræddu um það hvernig makalausar skemmtanir færu vel 
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fram í þeirra fyrirtækjum. Annar sagði makalausar skemmtanir í það miklu hófi að hann 

héldi að ekkert vandamál hefði verið vegna þeirra en hinn sagði hjúskaparstöðu 

starfsmanna fyrirtækisins gera það að verkum að skemmtanirnar færu vel fram. Þannig 

talaði hann um að flestir væru í sambúð eða giftir og ekki mikið af einhleypu fólki. Tveir 

aðrir almennir starfsmenn tveggja annarra fyrirtækja ræddu síðan nauðsyn þess að hafa 

blöndu af makalausum skemmtunum og skemmtunum með maka þar sem stemmningin 

á þessum skemmtunum væri gjörólík. Þannig tók annar starfsmaðurinn það fram að oft 

væri erfitt að ná tali af þeim sem kæmu með maka sínum og héldu sig einungis með 

honum allan tíman. Hinn nefndi að sjálfsagt væri erfitt að gera öllum til hæfis þegar 

kæmi að þessu en minni skemmtanir mættu endilega vera blanda af þessu tvennu. 

Að lokum skal nefna hér þátt sem hefur reyndar verið nefndur áður í ritgerðinni 

þegar rætt var um hvatningu. Öll fyrirtækin niðurgreiða miða fyrir maka á árshátíðir auk 

þess sem sum þeirra greiða niður fyrir hann fleiri viðburði á vegum fyrirtækisins. Þetta 

er ekki aðeins hvatning heldur einnig virðing við einkalíf starfsmanna að auðvelda þeim 

að taka makann með sér þegar þeir fara út að skemmta sér. 
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9 Umræður  

Líkt og áður hefur komið fram var ekki um auðugan garð að grisja í fræðilegri 

heimildaröflun. Engar íslenskar rannsóknir fundust um starfsmannaskemmtanir og fáar 

erlendar. Hugmyndin var því víkkuð út og leitað sérstaklega eftir hugtökum sem komu 

fyrir í rannsókninni og fræðilegri umfjöllun um þau en litið fram hjá því hvort hún snéri 

beint að starfsmannaskemmtunum. Þá kom ýmislegt upp á yfirborðið sem tengja mátti 

við efni rannsóknarinnar. Í þessum kafla verða ræddar helstu niðurstöður úr rannsókn 

ritgerðarinnar með tilliti til þeirrar fræðilegu umfjöllunar sem komið hefur fram. 

9.1 Starfsmannaskemmtanir og vinnustaðagleði 

Í fræðilegri umfjöllun um vinnustaðagleði er sett fram skilgreining Ford og fleiri (2003) á 

hugtakinu sem segir að það eigi við um margs konar skemmtilega og ánægjulega 

viðburði sem hafi jákvæð áhrif á viðhorf og framleiðni einstaklinga og hópa. Miðað við 

þessa skýringu þá getur starfsmannaskemmtun í þeirri mynd sem um hana er rætt í 

rannsókn ritgerðarinnar fallið þar undir. Skilgreiningin er mjög víð enda á hún einnig við 

um atburði beintengda vinnunni, eins og vinalegar samkeppnir. 

Ef litið er yfir flokkun Chan (2010) á vinnustaðagleði með tilliti til rannsóknarinnar þá 

heyra langflestar umræddar starfsmannaskemmtanir undir vinnustaðagleði sem 

skipulögð er með tilliti til félagslegra gilda. Þannig eru flestar samkomur með það að 

markmiði að starfsmenn kynnist betur. Þessi flokkur var lang algengastur en skemmtanir 

sem tilheyrðu öðrum flokkum voru lítt nefndar. Vinnustaðagleði, undirbúin með tilliti til 

stefnu skipulagsheildar, var ekki mikið rædd enda ekki sérstaklega spurt út í tilgang 

hvers og eins viðburðar í rannsókninni. Þó kom fram að öll fyrirtækin tæku fram í stefnu 

sinni að þau væru fjölskylduvæn og héldu fjölskylduviðburði. Lítillega var rætt um 

vinnustaðagleði skipulagða af starfsmönnum, það er fögnuð vegna persónulegra áfanga. 

Telja verður líklegt að haldið sé upp á slíka áfanga innan fyrirtækjanna en viðmælendur 

hafi ekki flokkað það undir starfsmannaskemmtun. Eitt dæmi, árleg skemmtun á vegum 

framkvæmdastjórnar eins fyrirtækisins, féll undir vinnustaðagleði skipulagða af 

yfirmönnum. Þar er markmiðið að sýna þakklæti, fordæmi og styrkja samskipti 

framkvæmdastjórnar og almennra starfsmanna.  
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Ef litið er á flokkun Ford og fleiri (2003) á 10 algengustu tegundum vinnustaðagleði 

tengjast félagslegir viðburðir rannsókn ritgerðarinnar mest. Í tengslum við þetta var oft 

rætt um skemmtikrafta í viðtölunum, sem tilheyra sér flokki hjá Ford og félögum en 

komu fyrir í allskonar skemmtunum miðað við upplýsingar frá viðmælendum. Einnig 

voru nefndir leikir, til dæmis bingó og keila, auk þess sem tiltektardagar voru gerðir að 

vinalegri samkeppni milli deilda. Þá komu þættir sem gáfu tækifæri til persónulegrar 

þróunar einnig til tals í formi klúbbastarfs innan starfsmannafélaga. Streitulosandi 

viðburðir voru ekki nefndir sérstaklega en viðmælendur tóku fram hversu mikilvægt 

væri að setjast niður og ræða um eitthvað annað en vinnu því slíkt hefði slakandi áhrif. 

Aðrir flokkar Ford voru ekki nefndir í viðtölunum en möguleg ástæða fyrir því gæti verið 

að viðmælendur skilgreini þessa viðburði ekki sem starfsmannaskemmtun. Þessir flokkar 

voru Viðurkenning vegna persónulegra afreka, hátíðarhöld vegna faglegra afreka, 

tækifæri á hjálparstarfi og Spaugsemi (brandarar, tölvupóstar) en hið síðast nefnda var 

víða notað til að hvetja starfsmenn til þátttöku í skemmtunum. 

9.2 Þátttaka og virkni á starfsmannaskemmtunum 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þeir fjórir þættir sem hefðu mest áhrif á 

mætingu starfsfólks á skemmtanir væru andrúmsloft vinnustaðarins, áhugi 

einstaklingsins, staða í lífinu og eðli skemmtana. Það síðast nefnda var ekki skoðað 

frekar í ritgerðinni. 

Undir þættinum andrúmsloft vinnustaðarins var mikið rætt um hvatningu. Vinsælast 

var að nota innranet fyrirtækjanna, reglulega starfsmannafundi og hvatningarmyndbönd 

til að skapa réttu stemmninguna fyrir skemmtanir. Flestir viðmælendur hrósuðu 

hvatningarmyndböndunum og sögðu þau virka. Þetta er áhugavert í ljósi þess að 

niðurstöður Ford og fleiri (2003) sýna að sambærileg myndbönd eru ein af þremur 

óvinsælustu gerðum vinnustaðagleði. Munurinn gæti falist í því að búa til eða njóta 

slíkra myndbanda, en í rannsókn Ford og félaga var gengið út frá því að allir starfsmenn 

útbyggju myndbönd. Í rannsókn ritgerðarinnar kom einnig fram að ekki mætti gleyma að 

hvetja þá sem ynnu í umhverfi þar sem takmarkaður eða enginn aðgangur væri að 

tölvum. Almennt voru viðmælendur sammála um mikilvægi þess að hvetja til þátttöku 

og að slíkt bæri árangur. Stjórnendur og aðrir sem hvetja verða þó að finna hinn gullna 

meðalveg því hvatningin má ekki verða að pressu. Þetta er í samræmi við ráðleggingar 
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Christie (2007) en hann segir nauðsynlegt að neyða fólk ekki til að taka þátt í einhverju 

sem það vill ekki, slíkt gæti snúist upp í neikvæða atburðarrás. Hæfilegt magn 

hvatningar er þó persónubundið og því ólíklegt að ein leið sé hin rétta fyrir alla 

starfsmenn. 

Svör viðmælenda bentu til þess að yfirleitt væri það sá sem sæi um undirbúning 

skemmtunar sem kynnti hana og hvetti til þátttöku. Mismun mátti sjá á svörum 

umsjónarmanna mannauðsmála og almennra starfsmanna. Munurinn fólst í að yfirleitt 

vildu umsjónarmennirnir meina að meiri hvatning væri innan fyrirtækjanna en almennu 

starfsmennirnir skynjuðu. Þetta átti þó sérstaklega við í stærri fyrirtækjunum. 

Hvatningin skilar sér því líklega ekki til starfsmanna í eins miklu magni og vonast er til. 

Varðandi einstaklinga sem mæta sjaldan eða aldrei veltu umsjónarmenn mannauðsmála 

því fyrir sér hversu langt væri óhætt að ganga áður en óþægileg pressa færi að myndast 

á einstaklingana eða upplifun af hnýsni í þeirra einkamál. Niðurstaða meirihlutans var að 

eina leiðin væri að hvetja á jákvæðan hátt og varast pressuna en virða yrði viðhorfs fólks 

sem taldi skemmtanir ekki fyrir sig. Einn umsjónarmaður mannauðsmála sagði þó 

mikilvægt að kynna sér ástæðu þess að fólk vildi ekki mæta því sumar þeirra kæmu ekki í 

ljós nema viðkomandi væri spurður. Stundum væru ástæðurnar vandamál þess eðlis að 

hægt væri að hjálpa viðkomandi að leysa það. 

 Hvað varðar hvatningu frá stjórnendum sögðu starfsmenn þá frekar hvetja til 

þátttöku í stærri viðburðum sem tengjast fyrirtækinu en ekki aðeins 

starfsmannafélaginu. Í einu fyrirtækinu voru umsjónarmaður mannauðsmála og almenni 

starfsmaðurinn sammála um að yfirmenn mættu gera mun betur varðandi hvatningu en 

þar sér starfsmannafélagið aðallega um skemmtanir. Þetta stenst þá fullyrðingu að þeir 

sem sjái um undirbúning taki yfirleitt að sér hvatningu. Fræðileg umræða um tengingu 

starfsmannafélaga og skemmtana fannst hvergi, en í rannsókn Ford og fleiri (2003) 

kemur þó fram að skemmtinefndir séu aðeins starfræktar innan 21% af þeim 

skipulagsheildum sem tóku þátt í rannsókninni sem er ekki bundin við eitt landsvæði.  

Öllum viðmælendum þótti mikilvægt að yfirmenn hvettu og sýndu fordæmi með því 

að mæta á skemmtanir. Þannig sýndu þeir starfsmönnum virðingu og lýstu því yfir að 

það skipti máli að skemmta sér saman og kynnast. Mæting yfirmanna hjá fyrirtækjunum 

var misjöfn en áberandi verst á einum stað, í meðalstóru fyrirtæki ef miðað er við þau 



 

97 

fimm sem komu fyrir. Tvö minni og tvö mikið stærri fyrirtæki voru partur af 

rannsókninni en þar var þátttaka mun betri. Samkvæmt Ford og fleirum (2003) minnkar 

kímni, virkni í félagslegum samkomum og hvatning til persónulegs árangurs eftir því sem 

fyrirtæki stækka. Þetta virðist þó ekki vera raunin hér þar sem eina fyrirtækið sem 

minntist á skort á þessu er verra statt en stærstu fyrirtæki rannsóknarinnar. Þeir 

minnast einnig á í rannsókn sinni að þátttaka stjórnenda fari eftir aldri þeirra en þannig 

er yfirleitt minni þátttaka hjá eldri stjórnendum. Sömuleiðis er minni félagsleg virkni 

innan þeirra skipulagsheilda varðandi eldri stjórnendur. Einnig væri almennt neikvætt 

samband milli heildarálits á skemmtilegu umhverfi og aldurs stjórnenda. Þar sem ekki 

var spurt um aldur stjórnenda í rannsókn ritgerðarinnar er ekki hægt að útiloka að þessi 

kenning eigi við. 

Átta af tíu viðmælendum nefndu niðurgreiðslur frá fyrirtækjunum þegar kæmi að 

stórum viðburðum. Engar fræðilegar heimildir fundust um þetta málefni en samkvæmt 

grein Corfield (2001) virtist skipulagsheildin bera kostnað af þeim skemmtunum sem 

rætt var um þar. Þannig var bent á hvernig kostnaðurinn við starfsmannaskemmtanir 

væri lágur miðað við þann ávinning sem hlotist gæti af þeim. Aldrei var rætt um kostnað 

fyrir starfsmenn. Rannsóknin sýndi þó ekki einungis fram á niðurgreiðslu frá fyrirtæki til 

starfsmanns, heldur einnig vegna maka. Þannig kom fram að þrjú fyrirtæki af fimm settu 

sama verð á árshátíð fyrir maka og starfsmenn, frítt var í einhverjum tilvikum. Eitt 

fyrirtækið bauð niðurgreiðslu fyrir báða aðila, en hærri fyrir starfsmenn en maka. 

Sanngirnissjónarmið eru höfð þar að leiðarljósi en það þykir ekki sanngjarnt að 

starfsmaður sem eigi maka fái meira frá fyrirtækinu en sá sem er einhleypur. Ekkert kom 

fram varðandi óánægju einhleypra starfsmanna með fyrirkomulagið á þeim stöðum þar 

sem verðið var jafnt fyrir starfsmann og maka. 

Þó lítið hafi fundist af fræðilegri umfjöllun um áhrif á þátttöku í 

starfsmannaskemmtunum nefndu Ford og fleiri (2003) mögulegar ástæður fyrir 

mismunandi félagslegri virkni innan skipulagsheilda. Fram kom í rannsókn ritgerðarinnar 

að frumkvæði frá fyrirtækjunum var mis mikið. Í fjórum af fimm þeirra var frumkvæði 

frá stjórnendum fyrirtækis annað hvort mjög mikið eða í bland við frumkvæði frá 

starfsmannafélaginu. Í fimmta fyrirtækinu var frumkvæði hins vegar lítið og áhugi meðal 

starfsmanna lítill. Stjórnendur fyrirtækisins vildu þó meina að þeir sýndu mikinn vilja til 
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að fjárfesta í skemmtunum starfsmanna, en frumkvæðið yrði að koma frá þeim. Velta 

má upp þeirri hugmynd hvort þessi vilji sé starfsmönnum nógu augljós. Í rannsókn Ford 

og fleiri (2003) er settur fram listi sem stjórnendur svöruðu um mögulegar ástæður þess 

að þeir veittu starfsmannaskemmtunum viðnám. Af þeim atriðum sem voru algengust 

var til að mynda hvernig þeir skynjuðu sinnuleysi starfsmanna og töldu að þeim væri 

sama hvort eitthvað væri um að vera. Önnur ástæðan var sú að stjórnendur töldu það 

ekki í sínum verkahring að koma á vinnustaðagleði. Algengasta ástæðan var síðan 

tímaskortur og það þriðja algengasta skortur á hugmyndum. Hér má spyrja hvort þessar 

ástæður eigi mögulega við í tilfelli þessa fyrirtækis, þar sem stjórnendur taka málin ekki í 

sínar hendur og búast við því að starfsmenn láti vita ef þeir vilji skipuleggja skemmtun. 

Síðasti áhrifavaldurinn tengdur andrúmslofti vinnustaðarins var starfsandi í nánasta 

umhverfi. Einn viðmælandinn nefndi hvernig þátttaka deilda væri iðulega mjög góð eða 

mjög slök, annaðhvort mættu allir eða enginn. Þrír viðmælendur nefndu svo hvernig 

starfsleiði eða vandamál í vinnunni gætu skipt máli og gert það að verkum að fólk vildi 

ekki mæta. Ef um slíkt væri að ræða þyrfti mannauðsdeild að taka á málunum. 

Annað þemað varðandi atriði sem hafa áhrif á þátttöku í starfsmannaskemmtunum 

var áhugi einstaklingsins. Almennt voru viðmælendur á þeirri skoðun að mikilvægt væri 

að hittast utan vinnutíma og ræða saman um óvinnutengd málefni. Rannsókn Chan 

(2010) leiddi í ljós að slíkar stundir með samstarfsaðilum hjálpuðu einstaklingnum að 

finna jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Margir viðmælendur nefndu hversu skemmtilegir 

starfsmannaviðburðirnir væru en hafa ber í huga að allir viðmælendurnir eru mjög virkir 

í félagsstarfi fyrirtækjanna. Áhugi á fólki almennt og félagslegum viðburðum er ekki 

allra, fólk er misjafnt og því virkar það misjafnlega hvetjandi að hittast og kynnast betur. 

Persónuleikinn skiptir því máli, sumir eru samkvæmt viðmælendum neikvæðir að 

eðlisfari, aðrir óframfærnir og félagsleg þörf fólks er misjöfn. Óvissuferðir, sem voru 

vinsælar í fyrirtækjunum, voru misvel liðnar en sumir þoldu illa að vita ekki skipulag 

ferðarinnar á meðan aðrir vildu geta farið heim þegar þeim hentaði. 

Forgangsröðun einstaklinga lýsir einna best áhuga þeirra á vinnutengdum viðburðum. 

Fyrirvari verður að vera góður því ef starfsmenn eru búnir að skipuleggja annað breyta 

þeir sjaldan plönum sínum. Annað mál var ef vinnustaður makans var með skemmtun 

sama kvöld, eða sömu helgi, en þá þyrfti parið oft að velja á milli. Til var í dæminu að ef 
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tvær skemmtanir hittu á sömu helgi þá fyndist starfsmanni of mikið að fara út bæði 

kvöldin. Undantekningin á þessu virtist vera árshátíð, en flestir viðmælendur álitu 

nánast skyldumætingu á þær. Í rannsókn Chan (2010) var mest ánægja með félagslegar 

samkomur meðal starfsmanna líkt og árlegan kvöldverð sem mætti kalla sambærilegan 

árshátíð. 

Annað sem getur haft áhrif á áhuga einstaklings á skemmtunum er fyrri reynsla hans 

en ef upplifunin hefur verið neikvæð er þátttaka ólíklegri. Mismunandi áhugamál manna 

skipta líka máli, mat manna er ólíkt og skoðanir skiptar. Þetta samræmist niðurstöðum 

Karl og fleiri (2005) en rannsókn þeirra sýndi mjög ólíkar skoðanir á tegundum 

vinnustaðagleði. Almennt þótti starfsmönnum skemmtanir með mat ánægjulegastar og 

kjánalegar skemmtanir, eins og vinnustaðaólympíuleikar, leiðinlegastar. Þetta ber þó að 

kanna á hverjum vinnustað fyrir sig því hópar geta verið ólíkir. Síðast en ekki síst skal 

nefna hvernig áfengi getur haft áhrif á áhuga einstaklinga á starfsmannaskemmtunum. 

Öll fyrirtækin, eða starfsmannafélögin í rannsókn ritgerðarinnar, buðu upp á áfengi á 

skemmtunum sínum, ekki á hverri skemmtun en neysla þess var mjög algeng. Þrír af tíu 

viðmælendum nefndu það sem mögulegan áhrifavald, en ákvörðun tekna út frá því bæri 

að virða. Nokkrum viðmælendum fannst að meira mætti vera um minni, áfengislausa 

viðburði. Slíkar skemmtanir heyra í flestum tilfellum undir næsta yfirmann. 

Þriðja þemað sem um var rætt í tengslum við áhrif á þátttöku var staða í lífinu. Þar 

var fyrsti þátturinn aldur, en yngra fólk ætti það til að skemmti sér meira og lengur. 

Þetta er í samræmi við títtnefnda rannsókn Skipulagsheildir standa oft frammi fyrir 

áskorun varðandi breiðan aldurshóp þar sem starfsmenn hafa mismunandi hugmyndir 

um skemmtun. Hjúskaparstaða kom einnig sterk fram þar sem ungir og einhleypir ættu 

auðveldara með þátttöku sökum minni skuldbindinga. Einhleypir staldri þá einnig lengur 

við en það kom rannsakanda á óvart hvernig viðmælendur virtust setja samasemmerki 

milli þess að vera annars vegar ungur og einhleypur og hins vegar barnlaus. Þó voru 

heimilisaðstæður nefndar sem möguleg atriði sem hindra þátttöku, til dæmis þegar 

erfitt væri að fá barnapössun. 

Fjölskylduskemmtanirnar drógu að sér annars konar hóp en virkastur var í 

kvöldskemmtununum. Þannig var minna um einhleypa en almennt meiri þverskurður af 

fyrirtækjunum. Í þeim fræðilegu heimildum sem fundust um vinnustaðagleði var lítið 
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minnst á fjölskyldur. Hjá Karl og fleirum (2005) var minnst á helgarlautarferð með 

fjölskyldunni sem dæmi um hátíðarhöld og Ford og fleiri (2003) minntust á dag þar sem 

börnin kæmu með í vinnuna en slíkir dagar voru lítið notaðir af skipulagsheildum. 

Ramsay (2001) minntist þó á fjölskylduna í grein sinni þar sem hann benti á skemmtanir 

með maka eða fjölskyldu sem leið til að búa til skemmtilegt starfsumhverfi. 

Mikið var rætt um skemmtanir með og án maka í viðtölunum. Viðmælendur voru 

ósammála um hvaða áhrif makalausar skemmtanir hefðu á þátttöku. Skoðun þeirra 

virtist þó oft eiga sér stoð í menningu og formi fyrirtækjanna. Þannig voru þrjú fyrirtæki 

þar sem meðalaldur og starfsaldur var hár, margir giftir og makarnir þekktust vel. 

Fyrirtæki væru öll frekar ráðsett og makalausar skemmtanir hefðu ekki áhrif. Tvö af 

þessum þremur fyrirtækjum voru með mjög ójafnt kynjahlutfall þar sem nánast allir 

voru af sama kyni en það gæti mögulega haft áhrif. Þrír viðmælendur sögðu mætingu 

betri ef makar fengju að koma með en einn sagði það einnig geta haft letjandi áhrif fyrir 

starfsmanninn. Ef makinn hefði lítinn áhuga, þar sem hann þekkti engan, þá gæti það 

gert það að verkum að starfsmaðurinn færi ekki heldur. Í sumum fyrirtækjunum er 

aðeins ein skemmtun með mökum á ári sem gerir það að verkum að makarnir ná engum 

að kynnast. Þrír viðmælendur þekktu til einstaklinga sem aldrei mættu á makalausar 

skemmtanir en almennt voru viðmælendur sammála um að of margar slíkar skemmtanir 

hefðu áhrif til hins verra. Þannig virtist það vera að þó meirihluti viðmælenda teldi það 

ekki hafa nein sérstök áhrif á mætingu að bjóða mökum með, virtist það þó hafa áhrif til 

hins verra að gera það ekki. 

Aðrir þættir sem nefndir voru tengdir þessu þema voru fjárhagsstaða þó flestir hafi 

sagt fjárhæðirnar ekki skipta máli, auk menningar og tungumáls fyrir erlenda 

starfsmenn. 

9.3 Möguleg áhrif skemmtana á starfsumhverfi 

Þemanu möguleg áhrif skemmtana fylgdu fimm kóðahópar; óviðeigandi hegðun, nánari 

kynni, breyting á umhverfi, áhrif á samband við maka og einangrun þeirra sem ekki 

mæta. Ákveðið var að sameina kóðahópinn breyting á umhverfi annars vegar 

kóðahópnum óviðeigandi hegðun og hins vegar nánari kynni.  

Hjá flestum umsjónarmönnum mannauðsmála var nefnt að sú krafa væri gerð til 

starfsmanna að hegðum á skemmtunum væri góð. Allir voru sammála um að 
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óviðeigandi hegðun væri ekki stórt vandamál hjá núverandi fyrirtæki. Flestir höfðu þó 

orðið vitni af eða heyrt um einhverja tegund óviðeigandi hegðunar. Þannig nefndu 

viðmælendur eignaspjöll, slagsmál, persónulegt áreiti við stjórnendur, ofneyslu áfengis 

og framhjáhöld. Í rannsókn Ford og fleiri (2003) mátti finna lista um neikvæð áhrif 

vinnustaðagleði en hann innihélt meðal annars eignaspjöll, hærri slysatíðni, minni 

virðingu fyrir yfirmönnum og persónuleg átök. Niðurstöður hans sýndu þó að þrátt fyrir 

minni virðingu á skemmtun þegar fólk er drukkið er almennt líklegra að virðing á 

yfirmanni aukist ef hann stundar starfsmannaskemmtanir. Hvað varðar ofneyslu á 

áfengi, sem kom sterkt fram í rannsókn ritgerðarinnar, þá getur hún haft áhrif á maka, 

samstarfsfélaga og andrúmsloft starfsins eftir á. 

Óviðeigandi hegðun mátti nánast alltaf rekja til áfengisdrykkju að mati viðmælenda 

sem flestir höfðu skilning á að fólk hefði misjafnt vald á neyslu sinni. Einn 

umsjónarmaður mannauðsmála sagði að oft reyndu starfsmenn að drekka sem mest á 

sem stystum tíma þegar fyrirtækið veitti en slíkt gæti endað með ósköpum. Ofneysla á 

starfsmannaskemmtunum virðist þó algengt vandamál þar sem margar 

sjálfshjálpargreinar taka á því, bæði frá sjónarhorni starfsmanns og stjórnenda (Ramsay, 

2003; Medina, 2010; Christie, 2007; Carroll & Teo, 1996). 

Makalausar skemmtanir voru einnig í umræðunni þegar kom að óviðeigandi hegðun 

hjá átta viðmælendum af tíu. Þrír viðmælendur höfðu unnið hjá fyrirtækjum þar sem 

makalaus menning virtist ríkja, en ekki af frumkvæði fyrirtækisins. Þannig nefndi fyrsti 

viðmælandinn fyrirtæki þar sem mikið var um einhleypt fólk og andrúmsloftið þannig að 

meira spennandi væri að fara einn á skemmtanir þótt mökum væri boðið með. Þetta 

hefði valdið vandamálum heima fyrir hjá starfsmönnum. Annar viðmælandinn sagðist 

hafa upplifað makalausa menningu þar sem uppspretta hennar var hjá starfsmönnum 

og því hefðu fylgt framhjáhöld og óviðeigandi atvik. Þriðji viðmælandinn vann hjá nýju 

og fersku fyrirtæki þar sem oft var neytt áfengis eftir vinnu sem skilaði sér í daðri og 

óþægilegu andrúmslofti. Enginn sagði þessi mál í ólagi á núverandi vinnustað. Einn 

umsjónarmaður mannauðsmála sagði mikilvægt að halda meðvitund varðandi þetta 

atriði og kanna reglulega landslagið innanhúss. 

Óviðeigandi hegðun á skemmtunum getur haft áhrif á dagleg störf í fyrirtækjum. 

Skapast getur leiðindaandrúmsloft, orðið þrúgandi og togstreita myndast milli deilda. Þá 
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ræddu flestir umsjónarmenn mannauðsmála um hvernig vandamál gætu grasserað í 

lengri tíma áður en þau kæmu til þeirra. Þá gætu þau verið búin að smita útfrá sér og 

komin kergja í mannskapinn. Algengt er að umræður myndist um atvikið innan 

fyrirtækjanna eftir á en menningin skiptir þar máli en sums staðar virðist vera betri 

jarðvegur fyrir sögusagnir en annars staðar. Aðilinn sem hegðaði sér ósæmilega á oft 

erfitt með að mæta í vinnuna eftir skemmtunina, skammast sín, gengur meðfram 

veggjum og samstarfsfélagarnir eiga lítil samskipti við hann fyrst um sinn þó margir finni 

til samkenndar. Þó kom það fram að faglegt viðhorf viðmælenda breyttist ekki gagnvart 

þessum aðilum nema um alvarlegt mál væri að ræða. 

Þrír umsjónarmenn mannauðsmála af fimm höfðu reynslu af því að taka á 

óviðeigandi hegðun í tengslum við skemmtanir. Allir umsjónarmennirnir voru spurðir um 

hvort til væri ferli eða hvernig tekið væri á slíkum málum. Óhætt er að segja að svörin 

hafi verið ólík en þó er hægt að skipta þeim upp í þrennt. Í fyrsta hópnum voru tvö 

minnstu fyrirtækin, en umsjónarmenn mannauðsmála þar höfðu aldrei tekist á við 

óviðeigandi hegðun á skemmtunum. Spurðir um ferlið sögðu báðir það fara eftir 

alvarleika málsins, en í versta falli yrði starfsmaður látinn fara. Þeir nefndu einnig að 

stefnur fyrirtækjanna varðandi eineltis- og kynferðismál ættu einnig við á 

starfsmannaskemmtunum. Þá talaði annar þeirra um að til væri stefna um í hvers konar 

ferli málin færu, við hvern væri hægt að tala og jafnvel fenginn sérfræðingur inn í 

fyrirtækið til að hjálpa. 

Meðalstóra fyrirtækið var sér á báti en þar var til byrjun á ferli sem búið var til þegar 

umsjónarmaður mannauðsmála fékk inn á borð til sín vandamál eftir skemmtun. Aðeins 

hefur verið hannað eitt skref í ferlinu sem snýr að því að tala við viðkomandi aðila. 

Umsjónarmaðurinn nefndi þá einnig að hann ætti erfitt með að meta hvenær skyldi 

grípa inn í og gerði það ekki að fyrra bragði heldur tæki á málunum ef þeir sem fyrir 

hegðuninni yrðu bæðu um það. Undantekningin væri ef um áfengissýki væri að ræða en 

í slíkum tilfellum byði fyrirtækið fram hjálp sína með því að koma mönnum í meðferð. 

Umsjónarmenn mannauðsmála hjá tveimur stærstu fyrirtækjunum minntust einnig á 

inngrip og að mönnum væri boðin hjálp ef um áfengissýki væri að ræða. Þetta er í 

samræmi við rannsókn Eriksson og fleiri (2004) sem sýndi fram á að sænsk fyrirtæki 

teldu sig ábyrg til að grípa inn í og bjóða fram hjálp ef um ofneyslu væri að ræða. Þá 
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töluðu báðir umsjónarmennirnir um að mikilvægt væri að ná tökum á ágreiningi þegar 

komið væri til vinnu og annar nefndi það hversu mikilvægt væri að læra af reynslunni 

með því að bæta þá þætti sem þyrfti. Hinn umsjónarmaðurinn sagði ferli fyrirtækisins 

fara eftir alvarleika og aðdraganda máls en bæði fyrirtækin notast við áminningakerfi í 

þessum tilfellum. Þessum áminningakerfum má líkja að einhverju leyti við „síðasti-séns“ 

samningana sem Bamberger og Donahue (1999) rannsökuðu. Segja má að kenningar 

þeirra eigi við en þeir sögðu samninginn geta annars vegar haft fælingarmátt og hins 

vegar ýtt undir óæskilega hegðun. Fælingarmátturinn getur þó aðeins átt við ef 

starfsmenn finna fyrir skömm við að fá áminningu í þessu tilfelli en seinni kenninguna 

náðu þeir ekki að sýna fram á með óhyggjandi hætti. Ef við göngum þó útfrá að hún sé 

rétt þá telja starfsmenn sig vita að þeir fái fleiri tækifæri sem ýtir undir óæskilega 

hegðun. 

Eins og í réttlætisferli Goodstein og Butterfield (2010) eru nokkrir umsjónarmenn 

mannauðsmála sem huga vel að alvarleika brota og eðli þeirra áður en ákvörðun er 

tekinn um hvernig taka skuli á málunum. Enginn þeirra nefndi þó sérstaka leið til að 

endurhæfa starfsmanninn. Viðmælendur rannsóknar vildu ekki meina að fagmennsku á 

vinnustað væri ógnað eins og hjá Ford og fleirum (2003) eða að viðhorf til 

samstarfsmanna breyttist yfir höfuð til hins verra þó um neikvæða hegðun væri að 

ræða, nema málið væri mjög alvarlegt.  

Sama niðurstaða fékkst úr rannsókn ritgerðarinnar ef á heildina er litið og hjá Ford og 

fleirum (2003). Neikvæðar hliðar við skemmtanir eru mun færri en þær jákvæðu og 

þrátt fyrir að myndast geti persónulegur ágreiningur þá bæta skemmtanir frekar 

samskipti heldur en hitt. Karl og fleiri (2005) komust þá einnig að jákvæðri niðurstöðu 

þar sem vinnustaðagleði var almennt álitin jákvæð, æskileg og mikilvæg af 

þátttakendum. 

Nánari kynni var sterkasta lýsingin sem kom frá viðmælendum um áhrif 

starfsmannaskemmtana. Það að kynnast betur, í öðru umhverfu og á persónulegri hátt 

leiddi til meiri umhyggju, hollustu, sköpunar og vináttu. Vináttan samræmist 

niðurstöðum Ford og fleiri (2003). Samkvæmt viðmælendum ritgerðarinnar og Brenner 

(1999) ver meðalmaðurinn stórum hluta dagsins í vinnunni sem skilar sér í 

vinasamböndum fólks sem á margt sameiginlegt. Pakeeza og fleiri (2011) sögðu 
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vinnustaðavináttu hjálpa til við sköpunargáfu, auðvelda vinnunna þar sem meiri hjálp 

væri að fá og starfsmenn myndu njóta hennar betur. Þá leiddu niðurstöður Morrison og 

Nolan (2009) í ljós að einn helsti ávinningur sem starfsfólk taldi vera af 

vinnustaðavináttu var traust og heiðarleiki. Þá er gengið út frá því að vinátta sé mikilvæg 

og hafi áhrif á starfsánægju við gerð vinnustaðagreininga hjá Gallup en ein 

kjarnaspurning þeirra snýr að því hvort starfsmenn eigi góðan vin í vinnunni 

(Buckingham & Coffman, 2005). Allt þetta er því óbeint í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar ritgerðarinnar þar sem sömu þættir voru taldir upp sem afleiðing nánari 

kynna sem fengjust með starfsmannaskemmtunum. Þá voru einnig fræðimenn sem 

sýndu fram á bein áhrif starfsmannaskemmtana á hollustu (Baughman, 2001; Karl & 

Peluchette, 2006b; Chan, 2010) 

Viðmælendur sögðu það mikilvægt að fá tækifæri til að kynnast þvert á fyrirtækið en 

því er Chan (2010) sammála þar sem niðurstöður hans sýndu bættar tengingar innan 

skipulagsheilda, meiri hollustu og meiri starfsánægju. Áhrif á samskipti innan 

fyrirtækisins er einnig til staðar en þátttakendur vildu meina að meira umburðalyndi 

væri til staðar þar sem starfsmenn þekktust vel, andrúmsloft væri almennt betra, meira 

um grín og lundarfar starfsmanna léttara. Margar rannsóknir styðja þetta en til dæmis 

sögðu Ford og fleiri (2003) að vinnustaðagleði bætti samskipti. Karl og Peluchette 

(2006b) og einnig Baughman (2001) sýndu fram á að grín létti andrúmsloftið, dragi úr 

átökum, auki sköpun, bæti samskipti og að lokum hjálpi fyrirtækjum að halda í 

starfsmenn sína. Þá hafa ýmsir sýnt fram á að starfsánægja sé meiri ef einhvers konar 

vinnustaðagleði er stunduð á vinnustaðnum (Ford, McLaughlin, & Newstrom, 2003; 

Fleming, 2005; Putzier, 2001; Hemsath, 2001). Karl og Peluchette (2006b) fundu út að 

starfsánægja ykist meira hjá þeim starfsmönnum sem álitu starfsmannaskemmtanir 

mikilvægar. 

 Algengasta hugtakið sem notað var í umræðunni um áhrif starfsmannaskemmtana 

var samheldni. Átta af tíu nefndu hugtakið í einhverju formi, töldu það efla, styrkja og 

auka samhug. Þessi niðurstaða er í samræmi við niðurstöður úr rannsóknum Chan 

(2010) annarsvegar og Ford og fleiri (2003) hinsvegar. 

Þá nefna þátttakendur einnig hvernig mikilvægt sé að kúpla sig út úr 

vinnuumhverfinu með vinnufélögunum, sérstaklega á vinnustað þar sem álag er mikið. 
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Rannsókn Karl og Peluchette (2006a) á heilbrigðisstarfsmönnum sýndi í þessu samhengi 

minna neikvætt samband milli starfsánægju og tilfinningalegrar örmögnunar hjá þeim 

sem upplifðu vinnustaðagleði af einhverju tagi. Þá sögðu Ford og fleiri (2003) 

vinnustaðagleði minnka kvíða og streitu. 

Bein áhrif á útkomu fyrirtækisins eru einnig til staðar þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að starfsmannaskemmtanir hafa áhrif á starfsmannaveltu en sú 

niðurstaða samræmist öðrum rannsóknum (Karl & Peluchette, 2006b; Baughman, 2001; 

Ford, McLaughlin, & Newstrom, 2003) og frammistöðu starfsmanna, sem einnig 

samræmist áður birtum rannsóknum (Mariotti, 1999; Meyer, 1999; Ford, McLaughlin, & 

Newstrom, 2003; Berg, 2001). 

Skemmtanir með og án maka voru einnig umræðuefni þegar kom að nánari kynnum. 

Tveir viðmælendur sögðu mikilvægt að kynnast án maka því á slíkum skemmtunum 

sleppti fólk frekar fram af sér beislinu og hefði ekki áhyggjur af því að makanum leiddist. 

Einnig væri mikilvægt fyrir hópinn að hittast einan og sér ef um pirring eða slæmt 

andrúmsloft innan deildar væri að ræða. Öllum viðmælendum, þar á meðal þessum 

tveimur, fannst mikilvægt að hittast með mökum. Kynnin yrðu persónulegri þar sem 

samstarfsmenn sæju hvern annan í fjölskylduhlutverkinu sem hefði áhrif á samskipti. 

Þannig væru ítrekaðar skemmtanir með mökum jákvæðar þar sem makarnir kynntust 

betur og í kjölfarið yrði gamanið meira ásamt því að andrúmsloftið yrði afslappaðra. 

Þannig yrði einnig auðveldara að ræða um fjölskylduna við samstarfsmenn. Samkvæmt 

Ray (1987) og rannsókn Morrison og Nolan (2009) skipta svo náin samskipti miklu máli 

fyrir fyrirtækið því þau eru einn aðalstuðningurinn sem starfsmenn fá. Þannig léttir 

vinátta í vinnunni undir með fyrirtækinu. 

Ekkert fyrirtækjanna hafði yfirlýsta makastefnu en umsjónarmenn mannauðsmála hjá 

sumum þeirra sögðu það hefð eða óskrifaða reglu að makar væru ávallt velkomnir. 

Sömu fyrirtæki sögðust vera með viðburði sem væru sniðnir að starfsmönnum og 

óalgengt væri að makar kæmu með þangað þrátt fyrir að vera velkomnir. Markmiðið 

með þessu er að makinn finni að fyrirtækið virði fjölskylduna. Engar heimildir fundust 

um skemmtanir með eða án maka. Þar sem almennt var erfitt að finna heimildir um 

skemmtanir kom upp sú hugmynd að kannski væri eitthvað af því sem hér er rætt um 

eingöngu hefð á Íslandi. Vegna þessa voru sendir út tölvupóstar til einstaklinga sem 
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unnið hafa í öðrum löndum og þeir beðnir um að lýsa skemmtunum sem haldnar væru á 

þeirra vinnustað og bera saman við íslenska vinnustaði. Miðað við þau 14 svör sem 

bárust virtist almennt ekki hefð fyrir því að makar kæmu með á starfsmannaskemmtanir 

í þeim löndum þar sem svarendur höfðu unnið, en flestir þeirra voru á Norðurlöndum 

eða í Bretlandi. Flestir töluðu um eina stóra skemmtun á ári sem væri í kringum jól en 

aðeins einn sagði að maka hans væri boðið með. Einn svarenda kom síðan með frásögn 

af því hvernig fyrirtæki sem hann þekkti til hefði ákveðið að bjóða mökum með eitt árið. 

Það hafði hins vegar endað með því að maki eins starfsmannsins réðst á viðhaldið hans 

sem einnig vann á staðnum. Mökum hafði ekki verið boðið aftur eftir þann atburð. Að 

öðru leyti vildu svarendur meina að oft væri ekki eins mikið lagt upp úr skemmtununum 

þar sem þeir hefðu unnið og íslensku hátíðirnar því oft meiri. 

Starfsmannaskemmtanir geta einnig haft áhrif á samskipti starfsmanns við maka sinn 

en sex viðmælendur minntust á það. Þannig kom það helst fram að ef mökum er sjaldan 

boðið með kynnist hann fáum og þykir leiðinlegra að koma með. Þetta getur gert það að 

verkum að starfsmaður hefur áhyggjur af maka sínum á skemmtuninni. Ef makinn hefur 

hins vegar tækifæri til að kynnast starfsfélögum og mökum þeirra hefur það jákvæð 

áhrif á samskipti innan sambandsins. Þannig lýsti einn viðmælandi því þannig að eftir 

skemmtun með maka væri andrúmloftið létt og kátt þegar heim væri komið en eftir 

makalausa skemmtun væri það oft stíft.  

Síðast en ekki síst heyrði undir þetta þema þau áhrif sem urðu á starfsmenn sem tóku 

sjaldan eða aldrei þátt í starfsmannaskemmtunum. Fyrstu viðbrögð viðmælenda þegar 

spurt var um þessa hlið málsins innihélt yfirleitt orð eins og fýlupúki, félagsskítur og 

skrítinn. Þó sögðu allir að einungis væri gert grín á léttu nótunum en þeir yrðu ekki fyrir 

aðkasti vegna ákvörðunar sinnar og framkoma við þá dags daglega væri ekki öðruvísi. 

Helmingur viðmælenda minntist á að erfiðara gæti verið fyrir slíka einstaklinga að 

tengjast vinnuhópnum sínum þar sem tengsl væru oft bætt á starfsmannaskemmtunum. 

Með þátttöku eru starfsmenn að eignast sameiginlegar minningar sem þessir aðilar 

koma hvergi nálægt. Samskiptahæfileikar þeirra réðu miklu um hvers konar áhrif þetta 

hefði, en ef samskipti voru í lagi og starfsandinn á vinnustaðnum góður töldu 

viðmælendur áhrifin á starfsmanninn eiga að vera lítil. Tveir umsjónarmenn 

mannauðsmála höfðu þó dæmi þess að lítil þátttaka í félagslífi hefði áhrif á starfsmann. 
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Fyrra dæmið snéri að starfsmanni í söludeild sem mætti aldrei á makalausar skemmtanir 

og komst ekki með í söluferð út á land vegna þeirrar stefnu sinnar. Hann náði aldrei að 

tengjast hópnum sínum og endaði á að hrökklast burt. Hitt dæmið snéri að uppsögnum í 

fyrirtækjum þar sem valið var á milli jafn hæfra einstaklinga. Þá hafði það áhrif að annar 

aðilinn sýndi meiri vilja til að vera partur af fyrirtækinu og hinn var látinn fara. 

Persónuleikinn var af mörgum viðmælendum talinn skipta máli þegar kæmi að 

áhrifum af því að stunda ekki skemmtanir. Í umræðum kom fram að sumir virtust hafa 

litla þörf fyrir félagslega tengingu, því væri það jafnvel léttir að þurfa ekki að taka þátt. 

Umsjónarmenn mannauðsmála sögðu mál þess eðlis ekki vandamál ein og sér. Einn 

benti réttilega á að sýna yrði því skilning að ekki væru allir starfsmenn ráðnir út á 

samskiptahæfileika. Truflaði málið hins vegar aðra eða snérist upp í einelti, væri tekið á 

því. 

Engar beinar heimildir fundust um starfsmenn sem ekki mæta en finna mátti nokkrar 

um hvernig gildismat og persónuleiki hefðu áhrif á viðhorf til skemmtana. Þannig fundu 

Karl og Peluchette (2006b) það út að gildismat einstaklingsins gagnvart skemmtunum 

stjórnar að einhverju leyti þeim áhrifum sem verða af þeim. Í svipaðan streng tóku 

Lundin og fleiri (2002) sem sögðu viðhorf starfsmanna mögulega byggjast á hugmyndum 

þeirra um afleiðingarnar. Samkvæmt Karl og fleiri (2005) hefur traust síðan áhrif á 

gildismat starfsmannsins en hann getur orðið mótfallinn vinnustaðagleðinni og haft 

efasemdir um gildi hennar ef traust milli starfsmanna er lítið. Þannig nálgast starfsmenn 

vinnustaðagleði ólíkt; allt frá því að taka þátt af heilum hug til þess að rétt svo þola þær 

og þrauka (Bolton & Houlihan, 2009). Þá skal síðast nefna rannsókn Karl og fleiri (2007) 

sem sýndi tengsl milli persónuleika og viðhorfs til vinnustaðagleði. Þannig væru 

ákveðnar persónuleikagerðir líklegri til að upplifa vinnustaðagleði heldur en aðrar. 

9.4 Lykill að góðri skemmtun 

Síðasta þema rannsóknarinnar var lykill að góðri skemmtun. Þar undir heyrðu þrír 

kóðahópar; gott skipulag, virðing við einkalíf og andrúmsloft vinnustaðarins. Hinir tveir 

fyrrnefndu voru teknir til frekari skoðunar. 

Gott skipulag virtist vera mikilvægasta atriðið ef skemmtun ætti að ganga vel 

samkvæmt umsjónarmönnum mannauðsmála. Þrír af fimm nefndu mikilvægt að hafa 

rétta fólkið í ábyrgðarstöðum. Skilgreining þeirra á réttu fólki var hins vegar ólík, einn 
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sagði einungis að einhver þyrfti að vera ábyrgur fyrir skemmtuninni, annar sagði þá sem 

væru í ábyrgðarstöðum þurfa að kunna að skipuleggja og hafa öflug tengsl á meðan sá 

þriðji nefndi drífandi og áhugasamt fólk. Í tveimur stærstu fyrirtækjunum sáu fyrirtækin 

alfarið um árshátíðina og höfðu þannig meiri stjórn, auk þess að búa yfir meiri 

auðlindum og stærra tengslaneti en starfsmannafélagsstjórnin.  

Þrír umsjónarmenn mannauðsmála af fimm nefndu að mikilvægt væri að reyna að 

hafa hemil á áfengisneyslu. Það mætti útfæra með litlum birgðum, takmörkun á hvern 

einstakling eða tímamörkum. Þetta er í samræmi við ráðleggingar Christie (2007) en 

hann mælti með því að fólk gerði samskonar ráðstafanir auk þess að halda skemmtanir 

hjá fagaðilum þegar kemur að áfengi, tryggja aðgengi að leigubílum og veita eftirfylgni 

með drukknu starfsfólki þegar það yfirgæfi samkvæmið. Einnig sýndu Bacharach og fleiri 

(2002) fram á áhrif þess að vera með áfengisstefnu. Menning fyrirtækja væri stærsti 

áhrifavaldur á drykkjumynstur en strangar reglur virtust ekki taka á vandanum heldur 

ýta honum undir yfirborðið. Mestur árangur er talinn nást með eftirliti, svo sem 

samtölum yfirmanna og undirmanna. 

Nokkrir umsjónarmenn mannauðsmála töldu almennt skipta máli að hafa bönd á 

skemmtunum. Skýrt þyrfti að vera hver stefnan væri og starfsmenn ættu að vita við 

hverju þeir byggjust. Christie (2007) lagði til samanburðar til í ráðleggingum sínum að 

siðareglur fyrirtækisins héldu gildi sínu á vinnutengdum atburðum. Þá sögðu allir 

umsjónarmennirnir mikilvægt að fyrirtækið sýndi fordæmi, en Stanley (2004) benti á í 

grein sinni mikilvægi þess að yfirmenn sýndu fordæmi þegar kæmi að siðferði almennt. 

Dagskrá skemmtunar og utanumhald skiptir einnig verulegu máli samkvæmt 

umsjónarmönnum mannauðsmála. Fram komu meðal annars atriði eins og að maturinn 

yrði að höfða til flestra, dagskrá þyrfti að henta hópnum auk þess sem ferðamáti og 

gisting þeirra sem kæmu lengra frá þyrfti að ganga upp. Staðsetning, tímasetning og 

magn þarf einnig að vera í lagi en til dæmis nefndu viðmælendur að ef skemmtanir væru 

með of stuttu millibili hefði það áhrif á mætingu. Þá getur vöntun á vinnustaðagleði 

einnig haft slæm áhrif samkvæmt niðurstöðum Chan (2010) þar sem starfsfólki finnst 

það svikið ef ekkert er fyrir það gert. Bolton og Houlihan (2009) nefndu að fyrirtæki 

þyrftu að vita hver hvatinn baki skemmtuninni væri, hver væri besta framkvæmdin og 

hver útkoman ætti að vera. 
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Seinni kóðahópurinn byggði á virðingu við einkalíf sem einnig er mikilvæg ef 

skemmtanir eiga að fara vel fram. Máli skipti að fyrirtæki með fjölskylduvæna stefnu 

sýni í verki að svo sé. Til að mynda voru öll fyrirtækin með alla vega einn fjölskyldudag á 

ári auk einnar skemmtunar með mökum. Fari fyrirtæki ekki eftir stefnu sinni í kringum 

starfsmannaskemmtanir kemur það illa út gagnvart starfsmönnum. 

Óskrifuð makastefna, þar sem makar eru ávallt velkomnir, lýsir virðingu við einkalíf 

starfsmannsins auk þess sem einn umsjónarmaður mannauðsmála tók fram hvernig 

einhleypum væri veitt undanþága til að koma með gest, annan en maka, ef þeim þætti 

óþægilegt að mæta einir. Einnig þurfa fyrirtæki að skipuleggja rétta blöndu af 

makalausum skemmtunum og skemmtunum með mökum en of mikið makaleysi getur 

valdið óánægjuröddum. Þá lýsir niðurgreiðsla fyrir maka á skemmtanir virðingu við 

einkalíf starfsmannsins. 

Samkvæmt Rodgers (1992) vilja starfsmenn ekki þurfa að fórna einkalífi sínu fyrir 

vinnuna og líta því til þess hvort stefnan sé fjölskylduvæn. Einnig hefur verið sýnt fram á 

meiri hollustu meðal starfsmanna í fyrirtækjum með fjölskylduvæna stefnu óháð því 

hvort starfsfólk eigi fjölskyldu (Grover & Crooker, 1995; Higgins & Duxbury, 2002). Þá 

sýndu Goff og fleiri (1990) fram á hvernig starfsmönnum þætti mikilvægt að fyrirtækið 

skildi gildismat þeirra. Þrátt fyrir að vinna og einkalíf séu oft álitin andstæður settu 

Greenhouse og Powell (2006) fram hugmyndir um hugtökin sem bandamenn. Þannig 

gæti góð reynsla á öðrum staðnum haft jákvæð áhrif á hinn. 

9.5 Mikilvægi rannsóknar  

Í gegnum rannsóknina skein ólík ábyrgð starfsmannafélaga varðandi 

starfsmannaskemmtanir. Sumir stjórnendur og mannauðsdeildir skiptu sér lítið af 

starfsmannaskemmtunum á meðan aðrar létu sig málið mjög varða. Þannig varð ábyrgð 

starfsmannafélagsstjórnar minni í þeim tilfellum þar sem fyrirtækið tók þátt.  

Mikilvægt er að fræðimenn mannauðsfræða láti sig málefni starfsmannaskemmtana 

varða vegna vísbendinga um áhrif þeirra á atriði sem einnig tilheyra markmiðum 

greinarinnar. Meðal þeirra atriða sem mannauðsstjórnun hefur að markmiði og 

starfsmannaskemmtanir hafa áhrif á er hámörkun aðlögunar, hollustu (Guest, 1987), 

framleiðni, með áherslu á virkjun starfsmanna, og samkeppnisforskot (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson & Runólfur Smári Steinþórsson, 2009; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 
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2000). Þá leitast mannauðsstjórnunin við að finna ólíkar leiðir til að hvetja ólíka aðila 

auk þess að tryggja samhæfingu mannauðsmála og viðskiptastefnu (Daigs, Hagen, & 

Hassan, 2006; Dyer & Reeves, 1994; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson & Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2009; Vigdís Jónsdóttir, 2005). Í stuttu máli má segja að 

mannauðsstjórnun hafi það að markmiði að ná árangri í gegnum starfsfólk fyrirtækisins. 

Vegna þessa er mikilvægt að rannsaka áhrif starfsmannaskemmtana og hvernig sé best 

að standa að þeim svo ávinningur vinnist á áhrifasviðum þeirra. Þannig geta 

mannauðsdeildir gert ráð fyrir þeim áhrifum sem verða á markmið þeirra með tilkomu 

starfsmannaskemmtana. 

Taka skal fram að þeir ókostir við starfsmannaskemmtanir sem teknir hafa verið fram 

í ritgerðinni eru ekki settir fram með það að markmiði að sverta ímynd 

starfsmannaskemmtana eða færa rök gegn tilvist þeirra. Þvert á móti ætti að nýta 

þessar upplýsingar sem varnaðarorð til að fyrirbyggja það sem hægt er og vera vel 

undirbúin gagnvart mögulegum vandamálum. Með þeim hætti er möguleiki á að bæta 

enn frekar jákvæð áhrif skemmtana á markmið mannauðsstjórnunar og fyrirtækja í 

heild. 

Ef litið er á þær þrjár rannsóknarspurningar sem lagt var upp með í inngangi 

ritgerðarinnar snéri hin fyrsta að því hvaða þættir hefðu áhrif á mætingu starfsmanna á 

starfsmannaskemmtanir. Í stuttu máli má segja að helstu atriði séu andrúmsloft 

vinnustaðarins, áhugi einstaklingsins, staða í lífinu og eðli skemmtana. Algengustu 

ástæðurnar sem fram komu voru þær að skemmtanirnar hentuðu ekki dagskrá 

starfsmanna eða heimilisaðstæður hefðu þar áhrif. Þá var nefnt hvernig aldur og 

hjúskaparstaða hefði áhrif en ungir og einhleypir voru líklegri til að mæta á skemmtanir 

og vera lengur að en aðrir, nema þegar kom að fjölskylduskemmtunum. Þátttaka 

yfirmanna var ólík eftir fyrirtækjum en af öllum talin verulega mikilvæg. 

Spurning tvö snéri að helstu áhrifum starfsmannaskemmtana inn í starfsumhverfið. 

Jákvæð áhrif voru mun meiri en neikvæð að mati viðmælenda sem er í samræmi við 

eldri rannsóknir. Helstu jákvæðu áhrifin voru nánari kynni en undir það féll til dæmis 

samheldni, vinátta, léttara andrúmsloft og meira grín. Helstu neikvæðu áhrif snéru að 

óviðeigandi hegðun sem ætti sér stað á skemmtunum. Slíkt gæti haft í för með sér 

ágreining eða leiðinlegt andrúmsloft inn í starfsumhverfið. Þrír af fimm 
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umsjónarmönnum mannauðsmála höfðu þurft að taka á vandamálum í kjölfar slíkrar 

hegðunar og tveir nýttu sér áminningarkerfi í þeim tilfellum. Einnig virtust 

starfsmannaskemmtanir geta haft áhrif á samband starfsmannsins við maka hans, en 

eðli áhrifa var byggt á ólíkum atriðum tengdum skemmtunum. Þannig hafði það til að 

mynda slæm áhrif á sambandið ef starfsmaður drakk of mikið á skemmtun þar sem 

makinn var með. Einnig höfðu of margar makalausar skemmtanir neikvæð áhrif. Þá hafði 

það jákvæð áhrif á samband starfsmanns ef makinn náði að kynnast samstarfsfólki vel 

og falla inn í hópinn. Áhrif á þá sem ekki stunduðu skemmtanir sögðu viðmælendur 

engin í starfsumhverfinu sjálfu. Yfirleitt var borin virðing fyrir einstaklingnum en hann 

álitinn óvenjulegur. Hann náði þó oft ekki eins góðum tengslum við hópinn sinn og aðrir 

sem gerði það að verkum að vinnufélagarnir þekktu hann ekki eins vel. Þá var talað um 

að persónuleiki þeirra sem aldrei mættu væri oft þess eðlis að þeir hefðu minni þörf fyrir 

félagsleg tengsl. Á heildina litið er það mikilvægast að starfsmannaskemmtanir séu 

þáttur í stefnumótun skipulagsheilda þar sem þær í versta falli geta haft miklar 

neikvæðar afleiðingar á starfsanda en þjappað starfsmönnum enn betur saman þegar 

vel tekst til. 

Síðasta spurningin snéri að því hvaða atriði væru mikilvægust við undirbúning 

starfsmannaskemmtunar. Þar kom í ljós að rétt fólk í ábyrgðarstöðum, góður 

undirbúningur og skýr bönd skiptu mestu máli, auk virðingar við einkalíf starfsmanna. 

Þannig var mikilvægt að setja ákveðnar reglur í kringum áfengisdrykkju og gera 

starfsmönnum ljóst að siðareglur fyrirtækisins giltu einnig á vinnutengdum 

skemmtunum. Fordæmi yfirmanna skipti einnig miklu máli er varðaði þátttöku og 

hegðun. Virðing við einkalíf starfsmanna í formi niðurgreiðslu til maka, 

fjölskylduskemmtana og fárra makalausra skemmtana skipti einnig máli við 

undirbúninginn, en flest fyrirtækin niðurgreiddu árshátíðarmiða fyrir maka. 

9.6 Lærdómur 

Lagt var af stað í þessa rannsókn með það að markmiði að læra eitthvað nýtt. Margt 

áhugavert kom í ljós á leiðinni og þó alhæfingargildið sé ekkert getur rannsókn þessi 

gefið vísbendingar um það að hverju þurfi að huga við undirbúning 

starfsmannaskemmtana svo áhrif þeirra verði á þá leið sem fyrirtækin óska. Vöntun 
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virðist á að skipulagsheildir nýti starfsmannaskemmtanir sem verkfæri til að hafa jákvæð 

áhrif á starfsanda og hugsi um þær á þann hátt. 

 Hér fyrir neðan hafa verið sett fram tíu atriði sem skipulagsheildir geta nýtt þegar 

þær huga að starfsmannaskemmtunum miðað við þær niðurstöður sem fengist hafa úr 

rannsóknum ritgerðarinnar. Þessi atriði eru sett fram til umhugsunar en hafa ber í huga 

að ekki er hægt að alhæfa að öll atriðin henti öllum skipulagsheildum.  

 Skipulagsheildir láti sig starfsmannaskemmtanir varða. Mikilvægt er fyrir 
skipulagsheildir að fylgjast með undirbúningi og framkvæmd 
starfsmannaskemmtana þar sem þær hafa á endanum áhrif á framleiðni og 
frammistöðu starfsmanna. Ef starfsmannafélagið sér um alla viðburði skiptir 
máli að stjórnendur séu meðvitaðir um skipulagningu og utanumhald til að 
allt sé í lagi. Einnig þurfa stjórnendur að gera sér grein fyrir hvernig þeir geti 
nýtt sér skemmtanirnar til að efla starfsanda. 

 Tengsl stefnu skipulagsheildar og starfsmannaskemmtunar. Stjórnendur 
verða að velta upp þeirri spurningu hvert markmiðið er með 
starfsmannaskemmtunum. Hvaða útkomu vilja þeir sjá og hvernig tengist hún 
stefnu skipulagsheildarinnar? Eins þarf að varast að 
starfsmannaskemmtanirnar séu á skjön við stefnu fyrirtækisins. Eintómar 
makalausar skemmtanir væru til dæmis ekki í anda fjölskylduvænnar stefnu. 

 Þátttaka yfirmanna setur fordæmi. Yfirmenn þurfa að sýna í verki að þátttaka 
í skemmtunum sé mikilvæg skipulagsheildinni. Þátttaka þeirra skiptir því miklu 
máli til að setja fordæmi fyrir aðra starfsmenn auk þess sem yfirmenn sýna 
starfsmönnum sínum virðingu með mætingu. Ef samheldni er mikilvæg, er 
þetta stórt atriði. Einnig skal benda á að starfsandi fyrirtækisins er ekki 
einkamál mannauðsstjóra heldur bera yfirmenn þar einnig ábyrgð. 

 Gott utanumhald. Starfsmannaskemmtanir verða að vera vel undirbúnar svo 
allt gangi upp og ekki myndist kergja vegna þeirra. Þannig verður fyrirvari að 
vera góður, skemmtiatriðin viðeigandi, maturinn höfði til sem flestra auk þess 
sem ferðamáti og gisting þeirra sem koma verður að ganga upp. Einnig þarf 
að fylgjast vel með því á skemmtuninni sjálfri hvort allt sé að ganga eins og til 
var ætlast. 

 Skýr ábyrgð. Þetta tengist að einhverju leyti punktinum hér að ofan en hafa 
verður á hreinu hver er ábyrgur fyrir skemmtuninni og starfsmenn verða vita 
við hverju má búast. Þannig ætti það að vera skýrt að siðareglur og stefnur 
skipulagsheildarinnar gildi einnig á vinnutengdum viðburðum. Ef 
skipulagsheildin kýs að tengja þær reglur ekki við vinnutengda viðburði, þarf 
það einnig að vera skýrt. Þá þarf starfsmaður að vita hverja afleiðingar fyrir 
hann gætu orðið ef hann hagar sér á ósiðsamlegan hátt og hvenær farið er 
yfir strikið. 

 Meðvitund vegna mögulegra neikvæðra þátta. Hafa þarf í huga hvernig taka 
skal á neikvæðum atburðum sem komið geta upp á 
starfsmannaskemmtunum. Ferlar og fyrirbyggjandi leiðir geta minnkað 
vandamál sem koma upp til muna. Þannig ber að nota upplýsingar um 
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neikvæða hegðun, sem finna má til dæmis í ritgerðinni, til að búa 
skipulagsheildina undir hvað geti komið upp á. Þá er auðveldara að bregðast 
við á öruggan hátt og jafnvel minnka þá neikvæðu þætti sem tengjast 
skemmtunum til framtíðar. 

  Bönd á áfengisneyslu. Þrátt fyrir að fullorðnum einstaklingi sé í raun frjálst að 
stjórna sinni neyslu er það hagur skipulagsheildarinnar að drykkja fari ekki 
fram úr hófi. Hægt að hafa áhrif á drykkjumenningu sem myndast á 
skemmtunum, þrátt fyrir að alltaf séu einhverjir sem ráði ekki við neyslu sína. 
Mögulegt er að tímasetja hvenær opið skuli vera fyrir áfengar veitingar en 
einnig er hægt að útbúa drykkjarmiða eða setja upp einhvers konar 
skammtanakerfi. Til að tryggja að enginn setjist drukkinn undir stýri eftir 
skemmtunina er mikilvægt að auðvelda aðgengi að leigubílum, til að mynda 
með tilkynningum á hátíðinni um hvar sé hægt að finna þá. Mikilvægt er að 
starfsmenn fái upplýsingar fyrir skemmtunina hvernig þessu verður háttað 
svo ekki myndist óánægja á staðnum. 

 Hjálp við áfengisvandamál. Ef starfsmaður á við áfengisvandamál að stríða er 
það hagur hans og skipulagsheildarinnar að tekist sé á við það. Þannig geta 
stjórnendur, sem þykir vandinn augljós, hjálpað einstaklingnum með því að 
ræða við hann um möguleika hans innan vinnustaðarins. Þessi hjálp virðist 
vera til staðar á flestum vinnustöðum og oft reynt að létta undir með 
starfsmanninum með því til dæmis að lofa honum starfi sínu áfram um leið og 
hann er orðinn óvirkur.  

 Taka púlsinn innan skipulagsheildarinnar. Til að skilja betur viðhorf 
starfsmannanna til starfsmannaskemmtana er til dæmis hægt að senda út litla 
spurningakönnun þar sem starfsmenn eru spurðir um ánægju með núverandi 
fyrirkomulag og hvað mætti betur fara. Eins er hægt að spyrja hvaða tími 
henti best til skemmtana, hvaða skoðun þeir hafi á ólíkum viðburðum og 
hvernig jafnvægið sé á milli makalausra skemmtana og skemmtana með 
mökum. Þessi leið getur skilað meiri sátt með skemmtanir 
skipulagsheildarinnar þar sem farið er að óskum meirihlutans. 

 Opna skemmtanir fyrir mökum. Það má vera að þetta atriði henti ekki öllum 
skipulagsheildum en er þó þess virði að velta upp. Skipulagsheildir sem hafa 
það að leiðarljósi að makar séu ávallt velkomnir upplifa minni óánægju vegna 
makalausra skemmtana. Hér ber þó að athuga að ennþá eru skemmtanir sem 
eingöngu eru sniðnar að starfsmönnum, en mökum er aldrei meinaður 
aðgangur. Reynslan sýnir að makar mæta sjaldan á þá atburði sem sniðnir eru 
að starfsmönnum en viðhorfið hjá þeim og starfsmönnunum gagnvart 
fyrirtækinu breytist. 
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10 Lokaorð 

Þegar komið er að leiðarlokum er ekki hægt að segja annað en að sá tími sem farið hefur 

í upplýsingaöflun og skrif þessa verkefnis hafi skilið margt eftir sig. Þorstanum linnir ekki 

og eftir á eru atriði sem hefði mátt skoða frekar óteljandi í huga höfundar. Það er í senn 

fróðlegt og erfitt að takast á við efni sem skoðað hefur verið eins lítið og raun ber vitni 

með starfsmannaskemmtanir. Það góða við það er hversu mikið nýtt er að finna og 

hversu margt kemur á óvart. Það erfiða er að heimildir eru fáar og komu oftar en ekki 

seint í leitirnar. Höfundur stendur fastur á því að mannauðsdeildir eigi að skipta sér 

frekar af málefninu og reyna að hafa áhrif á ferli undirbúnings þeirra sem og hvernig sé 

hvatt til þátttöku. Þá er það mikilvægt að æðstu stjórnendum séu kynnt þessi áhrif og 

einnig þau áhrif sem verða af þátttöku þeirra á slíkum skemmtunum. 

Lítt kannaðar slóðir bjóða upp á nánast endalaust rými nýrra rannsókna en 

hugmyndir að þeim hafa flætt fram í huga höfundar á öllum stigum ferlisins. Þannig er 

efst á blaði samanburður við önnur lönd. Þar væri fróðlegt að sjá úttekt á 

starfsmannafélögum innan skipulagsheilda í fleiri löndum og hvaða hlutverki þau þjóna. 

Hafa þau eitthvað með starfsmannaskemmtanir að gera? Þá væri mögulegt að bera 

saman eðli skemmtana á Íslandi og erlendis. Eru stórar skemmtanir sem á mörgum 

stöðum eru fastir viðburðir, eins og jólahlaðborð, þorrablót og árshátíð, sér íslenskar 

hefðir? Þá er átt við hvort hugsanlegt sé að annars staðar sé ekki um svo margar stórar 

skemmtanir að ræða. Síðast en ekki síst er það málefnið um skemmtanir með og án 

maka. Forvitnilegt væri að kanna hvort skipulagsheildir erlendis reikni yfirleitt með 

skemmtunum með mökum og hvort um sé að ræða niðurgreiðslu. Ennfremur væri 

áhugavert að vita hvort málefnið hafi vakið jafnmikla athygli erlendis og á Íslandi. 

Annað málefni eru flokkanir, en til dæmis væri mögulegt að skoða þær rannsóknir 

sem hér hafa verið nefndar á vinnustaðagleði og endurtaka með íslenskum 

stjórnendum. Þannig sæist mögulega einhver munur á hvernig íslenskir stjórnendur nýta 

vinnustaðagleði í samanburði við aðra. 

Það er ljóst að næg eru tækifærin varðandi rannsóknir á þessu málefni og 

vinnustaðagleði yfir höfuð. Þessi rannsókn, sem byrjaði sem forvitnileg hugmynd um 

drykkjumenningu fyrirtækja, er aðeins örlítil vísbending í safnið. Málefnið er ferskt og 

rannsóknanna virði.  
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