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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til M.S gráðu við Háskóla Íslands sumarið 2017. „Þú hefur 

tækifæri til að setja þitt mark á það sem er að gerast í félagslífinu” er heiti verkefnisins. 

Helsta viðfangsefni ritgerðinnar er hópa- og klúbbastarf í fyrirtækjum. Markmiðið er að 

skoða hvernig starfsemin er uppbyggð og hvaða áhrif hún hefur á fyrirtæki. Unnið er 

með fræðilegar heimildir varðandi markmið mannauðsstjórnunar, starfsánægju í 

fyrirtækjum, fyrirtækjatryggð og fleiri hugtök sem komu fram í niðurstöðum 

rannsóknarinnar.  

Rannsóknin var framkvæmd meðal átta fyrirtækja á Íslandi með tilgangsúrtaki. Í 

hverju fyrirtæki var tekið viðtal við annaðhvort mannauðsstjóra fyrirtækisins eða 

formenn starfsmannafélagsins. Leitast var eftir svörum varðandi tilgang, áhrif, kosti og 

galla ásamt framtíðarsýn starfseminnar. Niðurstöður leiddu í ljós að starfsemin er 

markviss stefna fyrirtækja til að auka starfsánægju í fyrirtækjum og byggir á 

áhugamálum starfsmanna sem fær starfsfólk þvert á svið og deildir til að hittast og 

mynda tengsl. Þar af leiðandi kynnist samstarfsfólk betur og getur það aukið skilvirkni 

teymisvinnu, liðsheild og starfsanda í fyrirtækinu. 
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Abstract 

This thesis is a final assignment for the M.Sc. degree at the University of Iceland in the 

summer of 2017. „You have the opportunity to put your mark on what is happening in 

social life" is the name of the project. The main subject of the thesis is group- and club 

activities in companies. The objective is to examine how the group- and club activities is 

structured and what impact it has on the company. Working with academic evidence 

regarding human resource management goals, job satisfaction, organizational 

commitment and more concepts identified in the results of the study.  

The study was conducted among eight companies in Iceland with a suitable sample. 

Each company was interviewed by the company's human resources manager and the 

head of the employee association. Responses were sought regarding purpose, impact, 

pros and cons, as well as futurevision regarding group- and club activities. The results 

revealed that the group- and club activities is a targeted business strategy to increase 

job satisfaction in companies and builds on employee hobbies that get staff across the 

board and departments to meet and form relationships. Colleagues get better 

acquainted and can therefore increase teamwork, team spirit and work morale in the 

company. 
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1  Inngangur 

Einstaklingar eru félagsverur sem sækjast eftir félagsskap annarra hvort sem það er í 

gegnum fjöldskylduna, vini, vinnuna eða í frítímanum. Þar af leiðandi má segja að 

félagslegur þáttur einstaklinga á sér oftast stað í hópum og getur það sagt mikið til um 

sjálfsímynd, viðhorf og gildi þeirra. Að sama skapi geta einstaklingar sótt eftir þessum 

félagsskap í vinnunni þar sem einstaklingar eru starfsmenn í fyrirtækjum. Starfsmenn 

eru ein helsta auðlind fyrirtækja og skiptir því miklu máli fyrir fyrirtæki að sjá til þess að 

starfsmönnum sínum líði vel í vinnunni og stuðli að góðum starfsanda. Að mati höfundar 

eru ánægðir starfsmenn stór þáttur í að auka afköst og framleiðni í fyrirtækjum. Því 

þykir höfundi mikilvægt fyrir fyrirtæki að vera vör um hvaða leiðir hægt sé að fara til að 

auka vellíðan starfsmanna sinna og bjóða uppá gott félagsstarf. Margir þættir geta haft 

áhrif á viðhorf fólks til vinnunnar og er mjög mismunandi eftir einstaklingum hvernig 

þeir upplifa ánægju í starfi. Af þeim sökum hentar ein leið ekki öllum og er það því 

krefjandi verk fyrir fyrirtæki að finna hvaða leið hentar best til að auka ánægju 

starfsfólks þess.  

Með þetta í huga verja einstaklingar hve mestum af sínum tíma í frítíma og vinnu og 

er því vert að skoða hvernig hægt er að tengja þessa hluti saman. Fyrir fyrirtæki gæti 

eflaust verið sniðugt að bjóða uppá hópa- og klúbbastarfsemi. Hópa- og klúbbastarfsemi 

í þessu tilviki er ein breyta í fyrirtækjum sem gegnir því hlutverki að auka jákvæða 

upplifun starfsmanna á vinnustaðnum. Starfsemin er byggð upp á áhugamálum 

starfsmanna og samstarfsmanna þeirra og kemur til móts við mismunandi væntingar og 

breidd starfsmanna. Eðli og stærð hópa - og klúbbastarfseminnar fer eftir frumkvæði 

starfsmanna en til þess að koma henni af stað þarf starfsemin að uppfylla tvö skilyrði, að 

allir megi ganga í hópastarfið og að það sé lágmarksþáttaka í klúbbnum til að öðlast 

styrki frá fyrirtækinu eða t.d. starfsmannafélagi. Starfsmannafélög sjá um marga hluti til 

að viðhalda starfsanda í fyrirtækjum, sem og að gera þessar áhugamálstengdu 

hugmyndir starfsmanna að veruleika með því að koma starfseminni á legg. Styrkirnir 

geta verið mismunandi háir eftir fyrirtækjum og geta verið greiddir annaðhvort einu 
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sinni frá upphafi í allt að einu sinni á ári. Að lokum er þetta í höndum starfsmanna sem 

vinna í sjálfboðavinnu til að viðhalda gæðum og lengd hópa- og klúbbastarfseminnar. 

Þetta málefni hefur lítið verið rannsakað hér á landi. Fræðin eru því af skornum 

skammti og því áhugavert að skoða þetta nánar. Tekið verður fyrir á hvaða hátt 

mannauðsstjórnun starfar og sinnir skemmtunum ásamt því hvernig hópar verða til. 

Þessi rannsókn var gerð með eigindlegum hætti meðal átta fyrirtækja á Íslandi til að 

skoða tilgang hópa- og klúbbastarfsemi á vinnustaðnum og hvernig hún fer af stað. 

Leitast verður eftir að svara rannsóknarspurningunum:  

➢ Hvaða áhrif hefur hópa- og klúbbastarfsemin á fyrirtæki? 

➢  Hvaða ávinningur felst í því að hafa hópa- og klúbbastarfsemi í fyrirtækjum? 
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2 Val og markmið viðfangsefnisins 

Ástæðan fyrir því að rannsókn á hópa- og klúbbastarfsemi í fyrirtækjum á Íslandi varð 

fyrir valinu er vegna áhuga höfundar á efninu. Höfundi fannst hópa- og klúbbastarfsemi 

ná að tengja og blanda saman því sem hún hefur lært og tileinkað sér í gegnum tíðina en 

höfundur kemur úr grunnámi tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands og 

mannauðsstjórnun í framhaldsnámi. Tilgangur höfundar með ritgerðinni er að dýpka 

skilning sinn á hvernig hópa- og klúbbastarfsemi er byggð upp í fyrirtækjum. Hvernig 

kemst hún af stað, hvernig lýkur henni, hvort starfsmenn hafi áhrif á starfsemina, hver 

tilgangurinn sé með henni og að lokum hvaða áhrif hún hafi á fyrirtæki í heild sinni. 

Markmið ritgerðinnar er annarsvegar að sýna fram á mikilvægi tómstunda í 

fyrirtækjum og hinsvegar að gera grein fyrir því hversu miklu máli mannauðsstjórnun 

skiptir við að ná árangri í fyrirtækjum í gegnum mannauðinn. Eins og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson (2000) segir þá ber þeim sem er í því hlutverki að sjá um starfsmannamál 

fyrirtækja að halda utan um allt sem snýr að starfsmönnum, svo sem velferð 

einstaklinga og að þróa þá þannig að þeir geti gert sitt besta svo að fyrirtækið geti notið 

góðs af þeim og náð árangri. 
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3 Mannauðsstjórnun  

Þó nokkrir fræðimenn hafa komið með skilgreiningu á hugtakinu mannauðsstjórnun (e. 

human resource management) þar sem hún er svo víð og felur margt í sér. Til að mynda 

telja Beardwell og Claydon (2007) að mannauðsstjórnun komi að öllum þeim þáttum í 

stjórnun starfsmanna sem skilur sig frá hinum hefðbundnu stjórnunarvenjum. 

Mannauðsstjórnun leggur áherslu á fjölbreytni til að auka framleiðni og skuldbindingu 

starfsmanna til fyrirtækisins. Meðal annars segir Ingi Rúnar Eðvarðsson (2009) að hún 

snúi að eflingu frumkvæðis og aukningu starfsánægju og afkasta starfsfólks til að bæta 

samkeppnistöðu skipulagsheilda. Armstrong (2009) lýsir mannauðsstjórnun þó sem 

heildstæðri, samþættri og stefnumótandi nálgun varðandi atvinnu, þróun og vellíðan 

allra starfsmanna. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2000) telur hinsvegar að lykillinn að 

velgengi fyrirtækja sé mannauðsstjórnun þar sem hún segir til um frammistöðu 

fyrirtækja og snýr að fólki og mannlegum samskiptum. Hann telur það vera  grunninn að 

góðu fyrirtæki. Ingi Rúnar Eðvarðsson vitnar í Casell, Nadin, Gray og Clegg um að 

fræðimenn séu almennt sammála um það að mannauðsstjórnun feli í sér eftirfarandi 

þætti: val á starfsfólki, hvatningu og umbun, þróun og þjálfun ásamt 

frammistöðustjórnun (Ingi Rúnar Eðvarsson, 2009).  

Boxall og Riggio taka undir það að mannauðsstjórnun gegnir mörgum fjölbreyttum 

hlutverkum varðandi starfsemi fyrirtækja og mannauðs þeirra (Riggio, 2013). Sem dæmi má 

nefna að beita samfélagslegri ábyrgð, taka tillit til þarfa starfsmanna og þjóna 

skipulagsþörfum sem felst í að aðlaga stefnu, skipulag og getu fyrirtækja til að ná árangri og 

samkeppnisforskoti. Meðal annars snýr starfsemin að því að taka frumkvæði og veita 

ráðgjöf ásamt stuðningi og leiðbeiningum á öllum þeim málum sem tengjast starfsmönnum. 

Mannauðsstjórnun gætir þess að allir hafi jöfn tækifæri til atvinnu, þróunar og þroska. Hún 

sér einnig til þess að skapa starfsumhverfi sem ýtir undir vellíðan, lágmarkar streitu og gerir 

starfsfólkinu kleift að nýta hæfileika sína sem og að vernda heilsu og öryggi starfsmanna 

(Armstrong, 2009). Því má segja að mannauðsstjórnun sé mikilvæg til að búa til vettvang 

fyrir sköpun innan fyrirtækja og mikil áhersla er lögð á starfsánægju og viðhorf starfsmanna 

til fyrirtækisins og starfsins.  
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Skilvirk mannauðsstjórnun getur hjálpað stjórnarmönnum við að öðlast dýpri skilning á 

stefnumótun fyrirtækis með því að finna upp á nýjum aðferðum til að þróa starfsfólk 

varðandi hæfni, sköpun og ánægju og þar með nýtt mannauðinn í fyrirtækinu betur 

(Dessler, 2013). Hún felst annarsvegar í því að finna stöðugt jafnvægi milli fjárhagslegra og 

stefnumótandi þátta fyrirtækisins við þarfir mannauðsins (Torrington, Hall, Taylor og Atkins, 

2011). Hún kemur við sögu í öllum þeim ákvörðunum sem mynda samband milli 

vinnuveitenda og starfsmanna og hafa þessar ákvarðanir bein áhrif á möguleikana til að ná 

fram bæði markmiðum fyrirtækja og starfsmanna (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2000). 

Meginmarkmið mannauðsstjórnunar er því að sjá til þess að auka skilvirkni og getu 

skipulagsheildarinnar í gegnum mannauðinn (Armstrong, 2009). Mannauður fyrirtækis er 

mikilvægasta auðlind þess og því er mikilvægt að leggja áherslu að starfsmenn séu hæfir og 

sýni fyrirtækinu hollustu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2000).  

 Rannsóknir Rutherford o.fl hafa sýnt að stærð fyrirtækja hefur áhrif á skipulag þeirra. 

Eftir því sem fyrirtæki stækka, vaxa formleg samskipti, stöðlun og sérhæfing þeirra (Ingi 

Rúnar Eðvarðsson, 2009). Af þeim sökum eru margir hagsmunaaðilar í fyrirtækjum, t.d.  

hluthafar, ýmsir hópar og starfsmenn. Mannauðsstjórar þurfa að innleiða aðferðir inn í 

viðskiptaáætlunina og mannauðsáætlunina sem endurspegla væntingar allra þessara aðila 

(Beardwell og Claydon, 2007). Þar af leiðandi þurfa fyrirtæki að íhuga hvaða aðferð hentar 

þeirra rekstri og hvernig hægt sé að tengja mannauðsstefnuna við stefnu fyrirtækisins. 

Nokkrar aðferðir eru hafðar að leiðarljósi og er vert að nefna þrjár þeirra. Sú fyrsta er 

stefnumiðuð mannauðsstjórnun (e. strategic human resource management) en hún er 

samspil mannauðs og auðlinda fyrirtækja og hefur þann tilgang að ná markmiðum og auka 

velgengni fyrirtækja (Armstrong, 2009). Til þess að það gangi upp þurfa starfsmenn að vera 

meðvitaðir um hvaða frammistöðu þarf til að ná settum markmiðum. Hinar tvær eru hörð- 

(e. hard resource management) og mjúk mannauðsstjórnun (e. soft resource management) 

sem Storey skipti niður til að hámarka nýtingu mannauðsins og til að draga úr 

launakostnaði. Í harðri mannauðsstjórnun er áhersla lögð á hversu mikilvæg auðlind 

starfsfólkið er til að ná samkeppnisforskoti, það er að segja, að ráða inn starfsfólk á sem 

lægsta kostnaði og þróa hæfni og færni þeirra eftir þeim hætti sem gagnast fyrirtækinu. 

Mjúk mannauðsstjórnun leggur áherslu á að varðveita og þróa mannauðinn með því að 

veita endurgjöf ásamt umbun til að auka starfsánægju. Hún sýnir mikilvægi þess að öðlast 

tryggð og skuldbindingu starfsmanna með jákvæðum tengslum milli stjórnenda og 
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starfsfólks í gegnum hvatningu, forystu og samskipti. Það starfsfólk vill til að vera 

framúrskarandi og leggja aukalega á sig (Armstrong, 2009). Með því að hafa þessar aðferðir 

til staðar getur ávinningur fyrirtækisins falið í sér góðan starfsanda, starfsánægju, gott 

orðspor og fyrirtækjatryggð, ásamt því að auðveldara er að halda í og laða að starfsfólk og 

nýja viðskiptavini (Torrington, Hall, Taylor og Atkins, 2011). 

Að því sögðu skiptir miklu máli fyrir allar gerðir fyrirtækja að stuðla að jákvæðu orðspori 

til að viðhalda og laða að viðskiptavini og starfsfólk. Að byggja upp og þróa slíkt orðspor 

getur tekið langa tíma en án rétts viðhalds eða eftirfylgni getur það fljótt farið niður á við og 

getur orðsporið í kjölfarið orðið fyrir skaðlegum áhrifum (Torrington, Hall, Taylor og Atkins, 

2011). Mannauðsstjórar þurfa því að vera á varðbergi fyrir aðstæðum á vinnumarkaðnum 

og koma til móts við viðhorf starfsfólks til starfsins. Nýjasta stefnan er að starfsmenn vilja fá 

meira jafnvægi milli vinnunnar og heimilislífsins og eru að leita að vinnustöðum sem henta 

því fyrirkomulagi sem best (Torrington, Hall, Taylor og Atkins, 2011). Til að fyrirtæki geti 

komist í hóp bestu fyrirtækja í heimi þurfa þau því að standa sig vel á nokkrum sviðum sem 

eru meðal annars að laða að og halda í gott og hæfileikaríkt starfsfólk. Mannauðsstjórnun er 

því í aðalhlutverki þegar kemur að ráðningu þar sem hún sér um að ráða hæft starfsfólk til 

starfa, það er að segja rétta fólkið í réttar stöður sem leiðir til aukinnar starfsánægju og 

framleiðni ásamt því að minnka fjarvistir og starfsmannaveltu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2000; Beardwell og Claydon, 2007). Að finna réttu manneskjuna á réttan stað felst því ekki 

einungis í hæfni starfsmannsins heldur líka í verðlaunum sem einstaklingurinn sækist eftir 

og hvaða verðlaun fyrirtækið hefur upp á að bjóða (Landy og Conte, 2010). Aðferðin við 

ráðningu og val starfsmanns felur í sér að búa til starfslýsingu sem skilgreinir hvað felst í 

starfinu ásamt því til hvers er ætlast af starfsmanninum. Það þarf líka að tryggja hlutlægni, 

sem þýðir að allir eigi jafnan möguleika á að fá starfið og til að auka líkurnar á að besti og 

hæfasti einstaklingurinn sé ráðinn inn hverju sinni (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006; 

Riggio, 2013).  

Há starfsmannavelta getur haft neikvæðar afleiðingar í för með sér líkt og slæm áhrif á 

orðspor fyrirtækisins og kostnaðinn við að ráða nýja starfsmenn (Newstrom og Davis, 1997). 

Samkvæmt rannsóknum er kostnaður fyrirtækja vegna starfsmannaveltu um 30-100% af 

árslaunum starfsmanns. Kostnaðurinn samanstendur af minni framleiðni, þjálfunarkostnaði 

nýs starfsmanns og tímanum sem fer í það að leita að nýjum starfsmönnum (Gylfi Dalmann 
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Aðalsteinsson, 2000). Það er því óhætt að segja að það sé mikill kostnaður sem fylgir því að 

ráða inn og þjálfa nýja starfsmenn og ættu því fyrirtæki að geta hagnast á því að leggja 

áherslu á að hafa ánægju og hollustu starfsmanna sinna háa. Helstu ástæður sem hafa áhrif 

á starfsmannaveltu er mannauðsstjórnun, starfsánægja, fyrirtækjahollusta og fleira (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2000; Riggio, 2013). 

3.1 Mannauður 

Skilgreiningin á mannauði (e. human capital) hefur almennt verið talinn þeir 

einstaklingar sem vinna í fyrirtækinu og framlag þeirra. Í því felst öll þeirra reynsla, 

dómgreind, þekking, viska og áhættuvilji sem einstaklingar búa yfir (Armstrong, 2009). 

Því má segja að það séu starfsmennirnir sem séu sá þáttur sem hefur hve mest áhrif á 

fyrirtæki.  

Flest fyrirtæki nú til dags eru stór og flókin og samanstanda af hundruðum starfsmanna 

sem eru jafnvel staðsettir á mismunandi stöðum á landinu og í sumum tilvikum erlendis. 

Fyrirtækin þurfa því að samræma skipulag starfseminnar og þurfa starfsmenn því að hafa 

góð samskipti við hvorn annan til að ná settum markmiðum fyrirtækjanna (Riggio, 2013). Í 

dag eru mörg störf orðin flókin og farin að krefjast þess að einstaklingar tileinki sér 

sérfræðiþekkingu, hafi ákveðna færni og geti nýtt sér sameiginlega upplýsingaöflun til að 

veita fyrirtækjum samkeppnisforskot. Hæfni einstaklinga til að skapa þekkingu, læra, veita 

stuðning og stuðla að nýsköpun getur þannig tryggt fyrirtækjum langlífi (Armstrong, 2009; 

Riggio, 2013; Beardwell og Claydon, 2007; Davenport, 1999). Það að hafa gott starfsfólk í 

vinnu sem vinnur saman að markmiðum fyrirtækja, leiðir til þess að fyrirtæki geta tryggt sér 

sterkari stöðu á markaði. Því er óhætt að segja að mannauður sé mikilvæg auðlind sem 

getur skapað virði fyrirtækja (Beardwell og Claydon, 2007).  

Mannauður er samansafn mismunandi einstaklinga með ólíkar langanir og þarfir sem 

ætti að vera álitin verðmæt eign. Það er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að starfsmenn geti 

unnið saman, því ef ekki getur það haft neikvæð áhrif á fyrirtækið (Newstrom og Davis, 

1997). Þar af leiðandi er mikilvægt fyrir fyrirtæki að stuðla að vináttu á vinnustað þar sem 

rannsóknir hafa sýnt að félagsskapur einstaklinga í vinnunni útskýrir hegðun starfsmanna á 

vinnustaðnum (Luthans, 2002). Riordan og Griffeth taka fram að vinskapur á vinnustaðnum 

sé óformlegi þátturinn í fyrirtækjum sem stuðlar að starfsánægju, fyrirtækjatryggð og minni 

starfsmannaveltu (Morrison, 2004). Meðal annars er hann lykilatriði í uppbyggingu 
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fyrirtækja sem getur bæði auðveldað skilvirkni í skipulaginu eða hindrað hana. Fyrirtæki 

geta þar af leiðandi stuðlað að þróun vináttu í gegnum formlegt skipulag með því að fá 

starfsmenn frá mismunandi deildum og sviðum til að sameina krafta sína (Morrison, 2004).  

Eins og hefur komið fram þá er mannauður einstaklingar sem verja mikið af tíma sínum í 

vinnu sem getur mótað þá og þar af leiðandi haft áhrif á heilsu og sjálfsmat þeirra eftir því 

hvaða hlutverki þeir gegna (Harris og Cameron, 2005). Af þeim sökum þurfa stjórnendur að 

íhuga áhrif starfsins á einstaklinga og þar af leiðandi er samband fyrirtækisins og 

starfsmanna háð hvort öðru, það er að segja að fyrirtækin þurfa á starfsmönum að halda til 

að uppfylla sín markmið og starfsmenn þurfa á fyrirtækjum að halda til að uppfylla sín 

persónulegu markmið (Newstrom og Davis, 1997). Fyrirtæki ná markmiðum sínum með því 

að nýta sér þær auðlindir sem starfsmaðurinn býr yfir og setur í vinnuna og í staðinn fær 

starfsmaðurinn umbun í t.d góðum starfsferli, launum, kröfum, fríðindum, viðurkenningum 

og stöðuhækkunum (Riggio, 2013; Davenport, 1999; Newstrom og Davis, 1997). Því er 

helsta áskorun fyrirtækja samkvæmt Ulrich að finna, umbuna og geta nýtt sér og haldið í 

hæfileikaríka einstaklinga sem þau þurfa á að halda (Armstrong, 2009). Þar af leiðandi þurfa 

fyrirtæki að finna leiðir til þess að laða að hæfileikaríka einstaklinga ásamt því að þróa, 

varðveita og halda í þá einstaklinga sem eru nú þegar í fyrirtækinu (Armstrong, 2009). 

3.2 Starfsánægja 

Starfsánægja (e. job satisfaction) er skilgreind sem huglægt og tilfinningalegt viðhorf 

einstaklingsins í garð starfsins. Það þýðir að hún endurspeglist í persónulegu viðhorfi 

hvers og eins af því sem þeir upplifa í starfinu (Riggio, 2013). Þar af leiðandi er hægt að 

segja að starfsánægja sé einstaklingsbundin og geta mismunandi þættir haft áhrif á hana 

en Elton Mayo og Hawthorne nefndu sem dæmi yfirstjórnendur, samstarfsmenn, 

vinnuaðstæður, laun og möguleika á stöðuhækkun (Riggio, 2013). Undirstaða 

starfsánægju hinsvegar er vitneskja einstaklinga um hvað eigi að gera, ná tökum á því, 

vera hluti af hóp og að sjá tilgang með starfinu (Eyþór Eðvarðsson, 2005).  

Vinnan er talin vera mikilvægur þáttur í lífi einstaklinga og er hún í samspili við lífsánægju 

einstaklingsins þar sem umhverfi einstaklingsins fyrir utan vinnuna getur haft áhrif á skoðun 

hans á vinnunni (Newstrom og Davis, 1997). Ef starf nær að veita starfsmanni þá hluti sem 

hann telur mikilvæga, er afleiðingin starfsánægja í starfi (Luthans, 2002). Fimm atriði hafa 

verið skilgreind sem hafa mest áhrif á starfsánægju einstaklinga. Fyrsta atriðið er starfið 
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sjálft, þar sem það er aðal uppspretta ánægju og þar með ætti starfið að vera þannig byggt 

upp með tækifæri, ábyrgð og áhugaverð verkefni að leiðarljósi. Annað atriðið er fjármagn, 

sem felst í því hvað einstaklingur telur vera sanngjörn laun miðað við frammistöðu. Þriðja 

atriðið er tækifæri til stöðuhækkunar sem felst í því að einstaklingur geti unnið sig upp í 

fyrirtækinu. Fjórða atriðið er eftirlit stjórnanda, í því felst að starfsmaðurinn hafi tækifæri á 

að koma með sínar hugmyndir og geti veitt stuðning og aðstoð við verkefni. Fjórða atriðið er 

einnig þekkt sem Hawthorne áhrifin (e. Hawthorne affect) sem sýndi að starfsmenn breyttu 

viðhorfi sínu við aukna athygli frá yfirmönnum sem leiddi til aukinnar framleiðni í 

fyrirtækinu (Landy og Conte, 2010). Að lokum er fimmta atriðið samstarfsmenn, það er að 

segja að einstaklingur fái félagslegan og tæknilegan stuðning frá samstarfsfólki sínu 

(Luthans, 2002).  

Herzberg fann annarsvegar út að tveir þættir hefðu hve mest áhrif á starfsánægju, fyrsti 

þátturinn tengdist tilfinningum einstaklingsins til starfsins svo sem innihald, ábyrgð, 

framfarir og hvatning. Hinn þátturinn felst í stjórnarháttum, launum, samband við 

samstarfsmenn og stefnu fyrirtækisins sem getur komið í veg fyrir óánægju (Ganguli, 1994; 

Landy og Conte, 2010). Óánægðir starfsmenn geta kostað fyrirtækið allt að 1.5 sinnum laun 

þeirra varðandi afköst. Þar af leiðandi ef fyrirtæki vilja hafa góðan starfsanda í fyrirtækinu 

þurfa þeir að fjárfesta í öðru en bara launum eins og námi, fyrirlestrum, þjálfun eða öðrum 

þáttum fyrir starfsfólk (Landy og Conte, 2010). Eins og Luthans (2002) orðar það með því að 

koma til móts við skapandi kröfur einstaklinga hafa þeir tilhneigingu til að vera ánægðir. 

Þegar talað er um ánægju yfir alla heildina á starfsmönnum er talað um móral eða 

starfsanda. Mórallinn er mjög mikilvægur fyrir fyrirtæki þar sem einstaklingar upplifa og 

skynja ánægju hjá öðrum og yfirfæra yfir á sig (Luthans, 2002). Að sama skapi getur 

starfsumhverfið skipt miklu máli. Uppfylla þarf ákveðna staðla varðandi hávaða, ljós, hitastig 

og aðra umhverfisþætti til að starfsmaður geti skilað vinnunni af sér og liðið vel í vinnunni 

(Luthans, 2002; Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). Einn mesti áhrifavaldur 

starfsánægju er streita og sé hún fyrir neðan viss mörk getur hún verið jákvæð en ef hún er 

of mikil getur það leitt til aukinna fjarvista og haft neikvæð áhrif á heilsu einstaklinga. Sama 

á við um andrúmsloftið og samskipti starfsmanna og tengslum þessa þátta við minnkun á 

afköstum og frammistöðu starfsmanna (Leitner og Leitner, 2012). Því þurfa stjórnendur að 

fylgjast vel með hvort starfsmanni leiðist, sé of kappsfullur eða sé ógnað.  
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Starfsánægja getur að sama skapi verið smitandi og er því mikilvægt að einstaklingar 

upplifi sig sem hluta af hópi og tengist samstarfsmönnum sínum með vináttuböndum 

(Eyþór Eðvarðsson, 2005). Þannig getur vinátta á vinnustað komið til móts við þarfir 

starfsmanna varðandi félagslega ánægju, starfsánægju, stuðning og framleiðni (Morrison, 

2004). Sem dæmi getur sveigjanlegur vinnutími komið til móts við þarfir starfsmanna ásamt 

umbun og hvatningu (Riggio, 2013). Herzberg komst meðal annars að því að hvatningin 

hefði góð áhrif á starfsánægju þar sem hún stuðlar að jákvæðum áhrifum á hegðun 

starfsfólks. Há starfsánægja eflir þannig starfsfólk, hvetur það í að ná settum markmiðum og 

eykur líkurnar á því að starfsmenn sjái tilgang með starfinu og vilji gera betur (Riggio, 2013). 

Einstaklingar upplifa einnig meiri starfsánægju ef þeim finnst þeir vera metnir af hæfileikum 

og að þeir séu að áorka einhverju ásamt því að starfsvettvangur leggi upp með samvinnu 

þar sem þeir fá tækifæri á að þroskast, læra og leggja sitt af mörkum (Newstrom og Davis, 

1997). Fyrirtæki ættu því að búa til tækifæri fyrir starfsmenn til að að koma fram með 

hugmyndir, þróa hæfni sína og færni og búa þannig til leiðir til gagnkvæms árangurs beggja 

aðila. Þar af leiðandi verða fyrirtæki starfræk á áhrifaríkari hátt og ná meiri árangri með 

hærri gæðum, minni kostnaði og betri þjónustu (Newstrom og Davis, 1997). 

Hegðun og viðhorf starfsmanna til starfsánægju þróast mikið yfir langan tíma þar sem 

einstaklingar taka inn fleiri og fleiri upplýsingar varðandi vinnustaðinn sinn. Rannsóknir hafa 

sýnt það að þegar starfsmenn eldast verður starfsánægjan meiri þar sem þeir hafa 

raunhæfar væntingar til starfsins og aðlaga sig betur að vinnuumhverfinu (Newstrom og 

Davis, 1997). Starfsánægja getur þróast með tímanum en er fljót að minnka og því þurfa 

stjórnendur að vera vel á verði, taka tillit til þarfa starfsmanna og taka stöðuna oft á ári 

hverju (Newstrom og Davis, 1997). Til að komast að þörfum starfsmanna og hvernig hægt er 

að fullnægja þeim er vert að athuga, hverjar þær eru, hvaða þýðingu þær hafa og hversu vel 

þeim er sinnt. Þar að leiðandi hafa fyrirtæki stuðst við að framkvæma mælingar á 

starfsánægju með spurninglista eða viðtöl til að meta gagnsemi breytinga sem geta gefið 

upplýsingar varðandi vandamál sem leynast til staðar (Riggio, 2013; Newstrom og Davis, 

1997). Ef vel tekst verða starfsmenn ánægðir og fyrirtækið sterkara fyrir vikið. 
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3.3 Fyrirtækjatryggð 

Schneider telur að fyrirtæki skapi og þrói sína eigin menningu sem laðar að starfsfólk þar 

sem sýnt hefur verið að starfsmenn eru líklegri til að vera tryggir fyrirtæki sínu ef þeir 

upplifa að fyrirtæki sé að koma til móts við þarfir þeirra (Abbott, White og Charles, 

2005). Fræðimaðurinn Abraham Maslow setti upp þarfakenningu í formi píramída sem 

leggur áherslu á nauðsyn þarfa og mikilvægi þess fyrir einstaklinga til að upplifa 

lífsánægju. Þessi stig skiptast niður í annarsvegar frumþarfir og hinsvegar annars stig 

þarfir. Hvert stig inniheldur ákveðna þörf sem ýtir undir hegðun einstaklinga til að ná 

settu markmiði. Tvö neðstu stigin flokkast undir lægri þarfir sem hafa forgang en þær 

nefnast lífeðlislegar þarfir (e. physicological needs) og öryggisþarfir (e. safety and 

security). Í þeim felast grunnþarfir eins og matur, svefn og öryggi og í tengslum við þarfir 

í fyrirtækjum ná þær til starfsumhverfis svo sem vinnuaðstæður, samninga við 

verkalýðsfélög og laun. Hin þrjú stigin teljast til æðri þarfa sem nefnast félagslegar 

þarfir, (e. belonging and social needs) viðurkenningar þarfir (e. esteem and status) og 

sjálfsbirtingarþörf (e. self-actualization and fulfillment). Á þessum stigum er hægt að 

tengja félagslegar þarfir við samstarfsmenn og samheldni í hópum, viðurkenningaþarfir 

við ábyrgð og endurgjöf í frammistöðu og svo sjálfsbirtingarþörf í nýjum áskorunum, 

verkefnum og menntun þar sem starfsmaður nýtir hæfni sína til hins ýtrasta. Til að 

komast á þetta stig þurfa starfsmenn að hafa uppfyllt neðri stigin með því að vera með 

viðunandi laun og starfsöryggi áður en þeir sækjast eftir viðurkenningu og virðingu 

(Ajila, 1997; Armstrong, 2009; Torkildsen, 2005; Riggio, 2013).  

Newstrom og Davis (1997) telja að stjórnendur ættu að íhuga hvaða starfsumhverfi 

hentar þeim til að framleiða þrjár helstu breytur að viðhorfi starfsmanna í starfi en þær eru 

starfsánægja (e. job satisfaction), þátttaka í starfi (e. job involvement) og fyrirtækjatryggð (e. 

organizational commitment). Þegar talað er um fyrirtækjatryggð er átt við hollustu og 

tryggð starfsmanna við allt fyrirtækið í heild sinni. Hún byggist á því hversu mikið 

starfsmenn eru tilbúnir að leggja á sig fyrir fyrirtækið og hversu vel þeir eru aðlagaðir 

fyrirtækinu. Því má segja að tryggðin sé frekar vinnuviðhorf heldur en starfsánægja 

(Beardwell og Claydon, 2007). Tryggðin hjá starfsmönnum gagnvart fyrirtækinu birtist í 

gegnum trú þeirra á markmiðum fyrirtækisins og vilja til að viðhalda samstarfi ásamt vilja og 

löngun þeirra til að leggja sitt af mörkum (Beardwell og Claydon, 2007). Margir þættir geta 

meðal annars haft áhrif á tryggð starfsmanna við fyrirtækið en þeir eru samband við 
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samstarfsmenn og yfirmenn, vinnuaðstaða, laun, tækifæri til stöðuhækkana og fleira 

(Beardwell og Claydon, 2007). Til að mynda vísar Riggio (2013) í rannsóknir Kuvaas sem sýna 

að reglulegar frammistöðuathuganir sem teljast vera gagnlegar varðandi frammistöðu fyrir 

starfsmenn leiða til fyrirtækjatryggðar. Eins má nefna samband milli fyrirtækjatryggðar og 

starfsmanna sem fá hvatningu, viðurkenningu og umbun eða sveigjanleika í vinnutíma 

(Riggio, 2013).  

Algengasta nálgunin á fyrirtækjatryggð er talin vera að hún sé áhrifamikil eða 

tilfinningaleg skuldbinding einstaklingsins til fyrirtækisins sem einstaklingur telur sig vera 

hluti af og hann nýtur þess að vera partur af fyrirtækinu (Allen og Meyer, 1990). Með öðrum 

orðum má segja að fyrirtækjatryggð sé einskonar mælikvarði á hversu viljugur 

starfsmaðurinn er til að vera í fyrirtækinu og endurspeglar trú hans á markmiðum 

fyrirtækisins með því að hann leggur sig meira fram í vinnu sinni. Allen og Meyer (1996) 

skilgreindu fyrirtækjatryggð sem sálfræðilegt samband milli fyrirtækis og starfsmanns sem 

verður til þess að starfsmaðurinn er ólíklegri til að yfirgefa fyrirtækið á eigin vegum. Allen og 

Meyer (1996) töldu að forsendan á bakvið fyrirtækjatryggð sé að henni getur verið stjórnað 

af fyrirtækinu í gegnum mannauðstjórnun, forystu og hönnun starfsins og getur hún 

gagnast bæði starfsmanninum og fyrirtækinu. Þeir héldu fram að tryggðin yrði bæði fyrir 

áhrifum frá fjölskyldulífi og félagslegri menningu í fyrirtækinu (Allen og Meyer, 1990). Þar 

með sagt skiptu þeir fyrirtækjatryggð niður í þrjá þætti þar sem þeir töldu að hægt væri að 

fá betri heildarsýn af sambandi starfsmanns við fyrirtækið ef skoðaðar eru allar þrjár 

tegundir hollustu. Fyrsti þátturinn nefnist tilfinningabundin hollusta (e. affective 

commitment) sem snýr að auðkenni og tilfinningabundinni tryggð einstaklingsins til 

fyrirtækisins en það felst í því að einstaklingur er trúr fyrirtækinu af því að hann vill það. 

Annar þátturinn nefnist stöðubundin hollusta (e. continuance commitment) sem snýr að 

fórnarkostnaði einstaklings við að hætta hjá fyrirtækinu, það er að segja að einstaklingurinn 

vill ekki fara frá fyrirtækinu vegna tækifæra sem leynast þar. Þriðji þátturinn nefnist 

skyldubundin hollusta (e. normative commitment) sem felst í skuldbindingu tryggðar sem 

starfsmaðurinn telur að hann sé skyldugur að hafa gagnvart fyrirtækinu (Allen og Meyer, 

1990).  

Buchanan, Meyer og Allen töldu að skuldbinding tryggðar færi fram í fjórum skrefum. Í 

fyrsta skrefinu þyrfti fyrirtækið að uppfylla þarfir starfsmanna sinna. Næsta skref hefst eftir 
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að þær þarfir hafa verið uppfylltar og starfsmenn skynja að samband þeirra og fyrirtækisins 

sé hagstætt. Þriðja skrefið fer fram í gegnum stöðuhækkanir og ráðningar innan 

fyrirtækisins og að lokum fjórða skrefið sem felst í að starfsmennirnar verða enn 

skuldbundnari fyrirtækinu. Tryggðin hefur jafnframt verið talin tengjast hegðun 

starfsmanna, starfsánægju og aðsókn þeirra í vinnuna (Abbott, White og Charles, 2005).  

Starfsmenn hafa tilhneigingu til að þróa væntingar varðandi sambands þeirra við 

vinnuveitanda sinn sem nær lengra en formlegur ráðningarsamningurinn gerir ráð fyrir og er 

oftast nefndur sálfræðilegi samningurinn (e. psychological contract). Sálfræðilegi 

samningurinn mótar aðgerðir og viðbrögð starfsmannsins við ákvarðanir fyrirtækisins. 

Sálfræðilegi samningurinn er oftast ómeðvitaður óskriflegur samningur og varðar 

sameiginlegan skilning á væntingum stjórnandans og starfsmannsins við ráðningu (Dessler, 

2013). Með öðrum orðum skilgreinir þetta hvað hvor aðili vill fá útúr sambandinu 

(Torrington, Hall, Taylor og Atkins, 2011). Samningur felst í því að einstaklingur telur sig 

þurfa að hegða sér á vissan hátt og stjórnandi hafi ákveðnar skyldur, eins og að veita 

starfsmanni sínum góð vinnuskilyrði og sanngirni meðan starfsmaðurinn veitir fyrirtækinu 

hollustu, tekur við leiðbeiningum og sýnir góða hegðun (Dessler, 2013). Samningurinn gefur 

til kynna ákveðna hegðun starfsmannsins í framtiðinni og byggir upp sambönd. Sálfræðilegi 

samningurinn skilgreinir annars vegar sálfræðilegar og félagslegar væntingar starfsmanna 

þar sem starfsmenn samþykkja að sýna fyrirtækinu ákveðna hollustu og tryggð ásamt 

sköpunargáfu og aukinni vinnu en vænta þess í staðinn að fá meira en bara laun eins og t.d 

starfsöryggi, gefandi samband við stjórnendur og samstarfsmenn ásamt stuðning til að 

uppfylla væntingar þeirra (Newstrom og Davis, 1997). Ef starfsmaður upplifir á einhverjum 

tímapunkti að stjórnandinn sé ekki að viðhalda markmiðum sínum eða hollustu til 

starfsmanna er starfsmaðurinn fljótari að yfirgefa fyrirtækið. Þá er talið að samningurinn sé 

brotinn sem getur haft margar neikvæðar afleiðingar í för með sér líkt og að traust til 

fyrirtækisins minnkar, fjarvera starfsmanna eykst og lítil samskipti milli starfsmanna. (Landy 

og Conte, 2010). Zhao, Wayne og Glibkowski könnuðu brot sálfræðilega samningsins og 

skiptu niðurstöðunum niður í þrjá hluta. Sá fyrsti er áhrif (e. affect) sem felst í broti og 

vantrausti, annar er viðhorf (e. attidude) svo sem starfsvelta, starfsánægja og 

fyrirtækjatryggð og að lokum frammistaða (e. performance) sem hefur áhrif á veltu 

fyrirtækisins og hegðun samstarfsmanna (Landy og Conte, 2010). Ef fyrirtæki efna bara til 

skriflega ráðningasamningsins en ekki sálfræðilegs þá leiðir það til þess að starfsmenn skila 
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ekki af sér vinnu og upplifa minni ánægju í garð fyrirtækisins. Ef fyrirtæki efna báða 

samningana leiðir það til starfsánægju og aukinnar hollustu starfsmanna við fyrirtækið 

(Newstrom og Davis, 1997). Sálfræðilegi samningurinn er því gagnleg leið fyrir fyrirtæki til að 

greina gæði sambands síns við starfsmenn sína.  

Sýnt hefur verið fram á að þarfir einstaklinga breytast eftir starfsaldri, sem dæmi í byrjun, 

um miðjan og við lok starfsferilsins (Boxall og Purcell, 2003). Allen og Meyer (1996) tóku 

einnig eftir því að fyrirtækjatryggð verður sterkari eftir starfsreynslu á þann hátt að 

starfsmenn sem upplifa að fyrirtækið komi til móts við þarfir og væntingar þeirra styrki 

tryggðina til lengdar. Sýnt hefur verið fram á það að eldri starfsmenn séu almennt taldir 

vera hollari fyrirtækinu þar sem starfsmannavelta eldri starfsmanna er mun minni en yngri 

ásamt því að þeir eru samviskusamari varðandi skilvirkni í starfi, mætingu og hafa meiri 

færni vegna reynslu (Torrington, Hall, Taylor og Atkins, 2011). 
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4 Tómstundir 

Erfitt er að skilgreina hugtakið tómstundir (e. leisure) þar sem það getur þýtt svo 

ótrúlega margt og mismunandi eftir því hvar einstaklingur er staddur í heiminum. Fyrir 

suma gæti tómstund t.d verið sá tími eftir vinnu sem veitir þeim tækifæri á að gera það 

sem þeim langar til þess að gera og veitir þeim ánægju á meðan aðrir líta á vinnuna sína 

sem tómstund (Torkildsen, 2005). Þó er almennt talið að tómstundir hafi fimm nálganir 

sem eru tími, gæði, hlutverk, athöfn og viðhorf (Torkildsen, 2005). Tímanálgunin er 

mikilvæg við að finna jafnvægi í lífinu meðan gæðanálgunin felst í hvernig frítímanum er 

varið gagnvart tilfinningum. Hlutverkanálgunin hefur áhrif á samfélagið og einstaklinginn 

í heild sinni á meðan athafnanálgunin felst í frjálsu vali sem eykur lífsgæði og ánægju. 

Viðhorfsnálgunin gengur hins vegar út á hvað einstaklingi finnst vera tómstund en það 

getur breyst eftir félagsskap og aldri einstaklingsins (Torkildsen, 2005). Vanda 

Sigurgeirsdóttir (2010) sameinar skilgreininguna á tómstundum út frá þessum fimm 

nálgunum þar sem engin þeirra er án galla og engin þeirra getur staðið ein og sér. Hún 

segir að tómstundir séu í grundvallaratriðum frjálst val athafna í frítíma sem 

einstaklingurinn lítur sjálfur á sem tómstund og felst í auknum lífsgæðum svo sem 

aukinni ánægju, vellíðan og jákvæðum áhrifum. Það er því ákvörðun höfundar að nota 

þá skilgreiningu á hugtakinu það sem eftir er viðfangsefnisins. 

Flestir gera sér ekki grein fyrir því hversu miklum tíma af lífi einstaklings er varið í 

frítíma en rannsókn Weiskopf sýndi að ef miðað er við 70 ára einstakling ver 

meðalmanneskjan mest af tímanum sínum í efirfarandi þætti; 2,33 ár í að borða, 4,33 

árum í formlega menntun, 7,33 árum í atvinnu, 24 árum í svefn og 27 árum í frítíma 

(Leitner og Leitner, 2012). Því er greinilegt að frítími er stór og mikilvægur þáttur í lífi 

einstaklinga og ber að huga vel að honum. Fyrir marga er vinnuskipulagið að breytast 

bæði vegna tæknivæðingar og að hluta til vegna lífsstíls starfsmanna. Það er því 

gríðarlega mikilvægt að finna rétta jafnvægið milli vinnu, tómstunda og heimilislífs sem 

er það sem mannauðsdeildir kalla jafnvægi á milli atvinnu og lífs (e. work-life-balance). 

Með því að stuðla að þessu jafnvægi geta fyrirtæki dregið úr fjarveru starfsmanna ásamt 

því að takast á við að auka starfsanda og minnka streitu (Armstrong, 2009). Jafnvægið 
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felst í sveigjanlegum vinnutíma sem gefur tækifæri að leggja stund á aðra hluti fyrir utan 

vinnu eins og t.d fjölskyldulíf eða tómstundir. Þar með geta aðferðir á vinnustað haft 

bæði jákvæð áhrif á aðra hluti í lífinu og verið tími fyrir persónulega ánægju (Torkildsen, 

2005; Leitner og Leitner, 2012).  

Margt bendir til þess að fólk læri í vinnunni og eða í gegnum áhugamál sín sem gefur 

af sér ákveðna færni og betri skilning á einhverju ákveðnu viðfangsefni (Beardwell og 

Claydon, 2007). Því má segja að starfsmannaskemmtanir á vegum fyrirtækja líkt og 

árshátíðir, óvissuferðir, þemadagar og fleira sem er á frítíma starfsmanna, falli undir 

tómstundaiðkun. Rannsóknir hafa sýnt að stuðningur frá fyrirtækjum í formi skipulagðra 

viðburða líkt og skemmtunum eða íþróttaiðkun leiði til betra sambands milli 

starfsmanna og stjórnenda ásamt því að draga úr fjarvistum og óstundvísi. 

Samstarfsmenn hafa hins vegar mestu áhrifin á það hvort einstaklingar mæti á þessa 

viðburði eða ekki (Eder og Eisenberg, 2008).  

Hans Selye upphafsmaður rannsókna á streitu telur þó að það sé óheilbrigt að fresta 

tómstundum og lagði hann mikla áherslu á að njóta lífsins og öðlast ánægju í gegnum 

félagsleg samskipti til að takast á við streitu (Leitner og Leitner, 2012). Tómstundir geta 

því hjálpað til við að koma í veg fyrir streitu en rannsóknir hafa sýnt að það skipti máli 

hvernig frítímanum er varið. Frítiminn getur þannig bæði haft jákvæð eða neikvæð áhrif 

á lífsgæði einstaklinga hvað varðar lífsgleði, vellíðan, hamingju og andlega- og líkamlega 

heilsu (Leitner og Leitner, 2012). Það er því óhætt að segja að með því að taka þátt í 

ýmsu tómstundarstarfi líkt og íþróttum eða menningarlegum athöfum geta fyrirtæki 

aðstoðað við að koma í veg fyrir leiða og aukið líkamlega-, félagslega- og andlega heilsu 

og að sama skapi getur það veitt uppörvun og hamingju á erfiðum tímum í lífi 

einstaklinga (Leitner og Leitner, 2012). Þess vegna eru tómstundir taldar vera einn af 

mikilvægustu þáttunum þegar kemur að lífshamingju og sálfræðilegri vellíðan 

einstaklinga (Leitner og Leitner, 2012; Torkildsen, 2005).  
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4.1 Vinnustaðagleði 

Vinnustaðamenning getur haft mikil áhrif á árangur fyrirtækis og er mikilvæg að því leyti 

að skilgreina hvað fyrirtækið stendur fyrir. Menning fyrirtækja samanstendur af ytri 

umhverfisþáttum, markmiðum og eðli samkeppni fyrirtækisins. Hún snýr meðal annars 

að því að veita stöðugleika og þróun ásamt hvatningu fyrir starfsmenn. 

Vinnustaðamenning skýrir gildi, viðmið og framtíðarsýn fyrirtækja ásamt því að 

auðvelda skilning fyrir nýja starfsmenn og hefur hún tilhneigingu til að halda í og laða að 

einstaklinga sem henta fyrirkomulagi fyrirtækisins (Newstrom og Davis, 1997). Góð 

vinnustaðamenning leiðir til betri samskipta, samvinnu, ákvörðunartöku, stjórn og 

fyrirtækjatryggð. Vinnustaðamenning getur verið mismunandi eftir deildum og sviðum 

og skilgreinist af því sem starfsmenn sækjast í eða eftir því sem hentar þeirra 

vinnuskipulagi (Newstrom og Davis, 1997). Schneider taldi þó að mannauðurinn væri 

þeir aðilar sem sköpuðu fyrirtækið frekar en stjórnendur (Landy og Conte, 2010).

 Vinnustaðagleði (e. workplace fun) er skilgreind sem skemmtilegt vinnu umhverfi 

sem hvetur og stuðlar að skemmtilegum, fyndnum og fjörugum aðgerðum sem hafa 

jákvæð áhrif þegar horft er á framleiðni og viðhorfa hópa og einstaklinga (Ford, 

McLaughlin og Newstrom, 2003). Þó að skilgreiningin líkist kenningum um starfsánægju 

og starfshvatningu, þá fer hún lengra en þær, það er að segja að hún inniheldur 

fjölbreytta starfsemi og stuðlar að bæði vellíðan, hamingju og ánægju sem gerir vinnuna 

meira en bara fullnægjandi (Ford, McLaughlin og Newstrom, 2003). Fyrir fyrirtæki er 

vinnustaðgleði dýrmæt eign þar sem hún tengist bæði almennri lífsánægju og 

starfsánægju. Með því að stuðla að henni verða fyrirtæki æskilegir staðir til að vinna á 

þar sem hún bætir ímynd og orðspor fyrirtækja. Það hjálpar til við að laða að nýja 

starfsmenn og auka vilja fólks til að starfa hjá fyrirtækinu (Ford, McLaughlin og 

Newstrom, 2003). Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að félagslegar aðferðir sem fyrirtæki 

nota geta haft jákvæð áhrif á nýliða í fyrirtækinu svo sem minnkað streitu og aukið 

starfsánægju og fyrirtækjatryggð (Luthans, 2002). Ford og fleiri vitna í Perrin sem bendir 

jafnframt á að það að hafa vinnustaðagleði í fyrirtækjum geti einnig skilað þeim 

ávinningum varðandi minni starfsmannaveltu, meiri framleiðni og fækkað 

streituvandamálum (Ford, McLaughlin og Newstrom, 2003). Að sama skapi kemur Hale 

inn á það að framleiðni og starfsumhverfi batni til muna þegar vinnustaðir hafa 
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vinnustaðagleði þar sem boðið er upp á mat, tómstundir og félagslega viðburði eftir 

vinnu. Það leiðir til áhuga og ýtir undir frumkvæði starfsmanna ásamt því að minnka 

leiða í vinnunni (Ford, McLaughlin og Newstrom, 2003). Í rannsókn Sigurlaugar 

Jónsdóttur komst hún að því að menningin í fyrirtækjunum hafði mikil áhrif á þátttöku 

starfsmanna í skemmtanalífinu. Rannsókn hennar sýndi að starfsmannafélög hafa 

misjöfn hlutverk varðandi skemmtanalíf fyrirtækja en frumkvæðið væri þó alltaf hjá  

starfsmönnum og starfsmannafélögum. Hjá sumum fyrirtækjum sjá starfsmannafélögin 

alfarið um skemmtanalífið meðan í öðrum er það á ábyrgð stjórnanda. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að mikilvægt er að hvetja starfsmenn til þáttöku í skemmtanalífinu með 

góðu skipulagi og vinnustaðamenningu eins og t.d vinnustaðagleði (Sigurlaug Jónsdóttir, 

2012).  

Vinnustaðgleði nær yfir marga fjölbreytta viðburði sem Chan taldi vera hægt að 

skipta niður í fjóra flokka (Choi, Kwon og Kim, 2011). Fyrsti flokkurinn er athöfn sem er 

skipulögð af starfsmönnum (e. staff-oriented workplace fun) sem er gerð til að skapa 

skemmtilegt vinnumhverfi fyrir starfsmenn með persónulegum viðburðum eins og 

afmælum, eftirlauna partýum eða starfsafmælum starfsmanna. Þessi flokkur er gerður 

til að sýna þakklæti fyrirtækisins til starfsmanna sinna sem meðal annars stuðlar að 

hvatningu og starfsánægju starfsmanna. Annar flokkurinn er athöfn skipulögð af 

yfirmanninum (e. supervisor-oriented workplace fun) en þar er ætlunin að ná fram 

nánari tengslum milli næsta stjórnanda og starfsmanna með hádegishléum og 

óformlegum samkomum eftir vinnu. Með þessari aðferð gerir stjórnandi starfsmanni 

sínum kleift að ræða við sig um persónulega hluti fyrir utan vinnu og fá endurgjöf sem 

leiðir til betri árangurs og betra sambands þeirra á milli. Þriðji flokkurinn leggur áherslu 

á félagsleg gildi (e. social-oriented workplace fun) sem leiðir til samheldni í hópum og 

hjálpsemi milli starfsmanna. Í þessum flokki birtast þessir viðburðir sem formlegar 

félagslegar samkomur eins og grillveislur, jólaveislur, allskonar keppnir, óvissuferðir og 

hjálparstörf. Að lokum er fjórði flokkurinn sem leggur áherslu á stefnu (e. strategy-

oriented workplace fun) en þar eru stjórnendur verðlaunaðir fyrir framúrskarandi 

frammistöðu varðandi þátttöku í skipulagi fyrirtækisins, stefnumörkun, vellíðan 

starfsmanna og fjölskylduvæna stefnu (Choi, Kwon og Kim, 2011). Þar er vinnustaðagleði 

notuð í gegnum stefnu fyrirtækisins þar sem starfsmenn er hvattir til að ná betri árangri 

í gegnum samvinnu sem stuðlar að velmegun fyrirtækisins (Choi, Kwon og Kim, 2011). 
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Þó telur Chan að til að vinnustaðagleði virki eins og til er ætlast þurfi hún að vera þannig 

uppbyggð að starfsmenn geti sjálfviljugir tekið þátt í henni (Choi, Kwon og Kim, 2011). 

Þá er verið að tala um t.d með því að leyfa starfsmönnum að vera með í að byggja hana 

upp eða að fá starfsmennina sjálfa til að sjá um hana og að skipuleggja skemmtilega 

viðburði sjálfir. Þá væri æskilegt að fyrirtæki veittu stuðning eða styrki til að hvetja 

starfsmenn til að skipuleggja og sjá um vinnustaðagleðina í fyrirtækinu (Choi, Kwon og 

Kim, 2011). Redman og Mathews töldu það einnig vera góða leið til að auka hagsmuni 

starfsmanna sem og til að efla þá í að byggja upp sína eigin skemmtilegu 

vinnustaðamenningu (Choi, Kwon og Kim, 2011). 

Meðal annars var framkvæmdu Ford, McLaughlin og Newstrom (2003) rannsókn á 

mannauðstjórum varðandi vinnustaðagleði. Ford ásamt fleirum fræmkvæmdi rannsókn 

á mannauðsstjórnun með tilliti til vinnustaðagleði en hann taldi að slík umhverfi væru 

komin til vera þar sem þau væru hagkvæm bæði fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Áhrifin af 

vinnustaðagleði væru að sýna starfsmanninum virðingu og halda uppá persónuleg afrek 

hans með því að skapa skemmmtilega starfsmenningu. Það myndi meðal annars auka 

líkurnar á því að starfsmenn myndu gera sitt besta ef þeim finndist gaman að því sem 

þeir væru að gera (Ford, McLaughlin og Newstrom, 2003). Yfir 90% af þeim sem tóku 

þátt í rannsókninni sýndu jákvæð viðbrögð við því að hafa vinnustaðgleði í fyrirtækjum 

þar sem það leiddi til ánægju starfsmanna, samheldni í hópum, betri vináttu á vinnustað 

og auknum áhuga og frumkvæði starfsmanna. Niðurstaðan leiddi í ljós að 

vinnustaðagleði hafi fleiri kosti en galla og leiddi til frekari jákvæðra áhrifa en 

neikvæðra. Þátttakendur í rannsókninni töldu að það að hafa vinnustaðagleði bætti 

samskipti meðal starfsmanna. Öll skipulagning í starfseminni yrði betri, starfsmenn 

sýndu fyrirtækinu meiri tryggð, viðskiptavinir yrðu ánægðari, það laðaði að nýja 

starfsmenn og leiddi til minni fjarveru og starfsmannaveltu. Meðal annars dró 

vinnustaðagleði úr neikvæðum þáttum eins og vinnustaðaslysum, kynferðislegri áreitni 

og skemmdum á búnaði (Ford, McLaughlin og Newstrom, 2003).  

Skiptar skoðanir eru á því hver á að bera ábyrgðina á því að innleiða vinnustaðagleði í 

fyrirtækjum. Sumir þátttakendurnir vildu meina að það væri menningin í fyrirtækinu 

sem skapaði vinnustaðagleði á meðan aðrir töldu það vera á ábyrgð efstu stjórnenda, 

þar sem þeir sæju um að skapa menninguna í fyrirtækinu. Sumir töldu að það væru 
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starfsmennirnir sjálfir sem ættu að skapa menninguna (Ford, McLaughlin og Newstrom, 

2003). Því er óhætt að segja að það sé samspil milli stjórnenda og starfsmannanna sjálfa 

að skapa skemmtilegt vinnustaðaumhverfi sem ýtir undir vinnustaðagleði. 
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5 Hópar 

Oftar en ekki er notuð aðferð í fyrirtækjum sem nefnist snjöll vinna (e. smart working). 

Hún er ætluð til að ná árangri og meiri skilvirkni í starfi með samvinnu, sveigjanleika, 

sjálfstæði og traustum vinnusamböndum (Armstrong, 2009). Fyrirtæki ættu því að vera  

byggð upp á þann hátt að auðvelda samvinnu og hópavinnu (Armstrong, 2009). Flest 

fyrirtæki samanstanda af hópum og er oftast mælt með því að nota hópavinnu þar sem 

hún er lykileining í samfélaginu og í vinnunni. Eftir því sem verkefnin verða flóknari og 

stærri því meiri þörf er fyrir sérþekkingu og sérhæfara fólk til starfa (Riggio, 2013; 

Armstrong, 2009; Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). Í mörgum 

fyrirtækjum eru notuð bæði teymis- og hópavinna sem er sett saman til að vinna 

ákveðið verkefni og þurfa þessi teymi að mæta settum kröfum. Teymi (e. teams) er 

þverfaglegur hópur fólks sem vinnur markvisst að sameiginlegum verkefnum á meðan 

hópur (e. group) er samansafn einstaklinga sem tengjast sérstökum tengslum. Hópar 

verða til þegar tveir eða fleiri einstaklingar koma saman sem eru tengdir á einhvern 

sameiginlegan hátt (Riggio, 2013; Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). 

Hópar eru jafnframt nauðsynlegur þáttur í lífi einstaklinga þar sem þeir öðlast 

sjálfsmynd sína og gildi sín út frá því hvaða hópum þeir tilheyra sem meðal annars mótar 

hugsanir, tilfinningar og hegðun þeirra. Hóparnir sjá jafnframt um að móta og viðhalda 

tengslum ásamt samskiptum milli einstaklinga og að vinna að vandamálum. Þeir geta 

verið vörn gegn árásum og vettvangur sköpunar ásamt því að stuðla að skemmtunum 

(Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012).  

Hópar eru meðal annars grunnurinn að félagslífi einstaklinga. Þeir verða til af 

mismunandi ástæðum og eru eins ólíkir og þeir eru margir. Sumir sækja í hópa vegna 

eiginleika hópsins, aðrir vegna félagslegra tengsla og nokkrir vegna persónugerðar 

sinnar. Tilgangur þeirra, óháð því hvernig þeir eru, er að vinna að markmiðunum sem 

hóparnir setja sér (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). Einkenni hópa 

felast í því að allir leggja sitt af mörkum með því að hjálpast að, læra af hvorum öðrum, 

taka ákvarðanir og veita upplýsingar sem styðja aðra hópmeðlimi. Þar með verða 

einstaklingar innan hópsins fyrir áhrifum hvor af öðrum (Haukur Ingi Jónasson og Helgi 
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Þór Ingason, 2012; Riggio, 2013; Hulda Valdís Valdimarsdóttir og Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 2008). Hópar geta þó haft neikvæð áhrif, svo sem með hópþrýstingi 

(e. peer pressure) þar sem einstaklingar gefa undan vegna þrýsting frá hópnum til að 

falla undir staðla hópsins og geta líka valdið hóphugsun (e. groupthink). Það felst í því að 

einstaklingar liggja á sínum eigin skoðunum til að að ná samhljóðri ákvörðun sem getur 

leitt til slæmra ákvarðanna (Riggio, 2013).  

Oftar en ekki fást þó betri hugmyndir í hóp, þá skiptir stærð hópsins jafnframt máli 

þar sem hún getur haft áhrif á virkni þeirra. Í stórum hópum er erfiðara fyrir einstaklinga 

að tengjast og ná sambandi við alla meðlimi hópsins á meðan í minni hópum verða þeir 

þéttari. Þessi þéttleiki er oftast nefndur samheldni sem segir til um hversu sterk tengslin 

eru á milli einstaklinga innan hópsins og við aðra í hópnum. Samheldni getur leitt til þess 

að hópurinn afrekar meira en getur hinsvegar á móti valdið því að teknar séu hræðilegar 

ákvarðanir sem einstaklingum myndi ekki detta í hug ef þeir væru einir með sjálfum sér 

(Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012; Riggio, 2013).  

Í fyrirtækjum er hægt að finna bæði skipulagða hópa og sjálfsprottna hópa sem felast 

í skemmtunum starfsmanna (Riggio, 2013; Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 

2012). Þessir hópar geta haft mikil áhrif á hvernig starfsfólk vinnur saman (Furnham, 

2005). Hægt er að skipta þessum hópum niður í fjórar tegundir sem tengjast 

viðfangsefni ritgerðarinnar. Þeir eru formlegir hópar (e. formal groups) sem eru settir 

saman til að ná fram ákveðnum tilgangi eins og að uppfylla þarfir fyrirtækisins sem í 

þessu tilfelli gæti t.d verið starfsmannafélag. Óformlegir hópar (e. informal groups) eru 

hópar sem þróast sjálfkrafa hjá einstaklingum vítt og breytt um fyrirtækið sem sækjast 

eftir félagsskap við hvorn annan vegna sameiginlegs áhugamál til að fullnægja þörfum 

þeirra eins og t.d með hópa- og klúbbarstarfsemina (Armstrong, 2009; Furnham, 2005). 

Stofnaðir hópar (e. founded groups) eru klúbbar eða verkefnishópar sem eru settir 

saman af einstaklingunum sem tilheyra hópunum. Sjálfskipaðir hópar (e. self-organizing 

groups) eru vinahópar á vinnustöðum sem skemmta sér saman til að uppfylla 

félagslegar þarfir þeirra (Hulda Valdís Valdimarsdóttir og Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2008; 

Furnham, 2005). 
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5.1 Hópa- og klúbbastarfsemi 

Hópa- og klúbbastarfsemi verður skilgreint saman í þessum kafla með þeim tilgangi að 

veita betri skilning. Mikilvægt að skoða þörfina fyrir að bjóða uppá mismunandi hópa- 

og klúbbastarfsemi í fyrirtækjum til að koma til móts við fjölbreytileika starfsmanna. 

Fjölbreytileiki í hóp getur ýtt undir sköpunargleði, nýbreytni og möguleikana á að finna 

ólíkar lausnir við sömu vandamálunum (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 

2012). Rannsóknir hafa einnig sýnt að bæði teymisvinna og hópastarfsemi hafa talsvert 

fleiri kosti en annarskonar fyrirkomulag í breytingarferlum fyrirtækja. Frumkvæði, virkni 

og þátttaka starfsmanna eykst og að sama skapi samskipti, yfirsýn, framleiðni og ánægja 

starfsmanna. Þar af leiðandi verður minni starfsmannavelta og minna af veikindum og 

fjarverum starfsmanna (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). 

Hópa- og klúbbastarfsemi getur verið annaðhvort almenn eða sértæk. Í þessu tilfelli 

verður tekin fyrir almenn hópa- og klúbbastarfsemi þar sem er markmið hennar er tengt 

sameiginlegu áhugasviði einstaklinga meðan sértæk hópa- og klúbbastarfsemi vinnur að 

fyrirfram ákveðnum þáttum (Hulda Valdís Valdimarsdóttir og Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 

2008). Almenn hópa- og klúbbastarfsemi myndast af frjáls mótuðum hugmyndum 

einstaklinga með það að markmiði að sameina einstaklinga í eina heild. Einstaklingar eru 

því líklegri til að hafa meiri áhuga á að sinna hópa- og klúbbastarfseminni ef þeir koma 

sjálfir með hugmyndir heldur en ef hún kæmi t.d. að ofan úr stjórn fyrirtækis (Hulda 

Valdís Valdimarsdóttir og Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2008). Undirstöðuatriði velgengni 

hópa- og klúbbastarfseminar er annarsvegar hugmyndafræðin bakvið hana og hinsvegar 

samspil starfsmanna og þróun einstaklinga í starfinu. Þar með sagt er hópa- og 

klúbbastarfsemin í höndum starfsmannanna sjálfra sem sjá um að viðhalda gæðum og 

lengd starfseminnar.  

Til þess að fá einstaklinga til að taka þátt í hópa- og klúbbastarfseminni þarf að kynna 

það fyrir samstarfsaðilum og væntanlegum hópmeðlimum þar sem kynntur er tilgangur 

starfsins eins og hvenær og hvar hópurinn hittist (Hulda Valdís Valdimarsdóttir og Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 2008). Tvö stig hafa áhrif á það hvort einstaklingar taki þátt í hópa- og 

klúbbastarfseminni eða ekki og ráðast þau af fyrri reynslu einstaklingsins á hópa- og 

klúbbastarfseminni og hvort hún nái að standast samanburð. Mikilvægt er að taka tillit 

til fyrri reynslu einstaklinga af hópa- og klúbbastarfsemi til koma í veg fyrir neikvæða 
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upplifun og stuðla að breyttum viðhorfum ásamt því að ýta undir tengsl einstaklinga og 

skapa jákvætt andrúmsloft og eftirvæntingu eftir starfseminni (Haukur Ingi Jónasson og 

Helgi Þór Ingason, 2012). Þessi stig nefnast annarsvegar samanburðarstig valkosta (e. 

comparison level for alternatives) og hins vegar samanburðarstig (e. comparison level). 

Samanburðarstig valkosta felst í ánægju einstaklings í gegnum þátttöku og ræður það 

því hvort einstaklingur fer í hópa- og klúbbastarfsemina eða úr henni (Haukur Ingi 

Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). Samanburðarstig felst hins vegar í viðmiði 

einstaklinga til að meta hversu góð hópa- og klúbbastarfseminn er fyrir þá. Í því felast 

allir þeir þættir sem hópa- og klúbbastarfseminn kann að standa fyrir svo sem eðli 

hennar, hversu mikill tími fer í starfið, hvort að einstaklingarnir fái leið og eða missi 

áhugan, umhverfið sem hann er í og fjármagn sem sett er í starfsemina (Hulda Valdís 

Valdimarsdóttir og Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2008; Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór 

Ingason, 2012). Að lokum velja einstaklingar þá hópa- og klúbbastarfsemi sem hefur hve 

mestan ávinning og lægstan fórnarkostnað fyrir þá.  

Hægt að læra mikið í frítíma með því að taka þátt í skipulagðri hópa- og 

klúbbastarfsemi eins og samvinnu, samskipti og hvernig á að takast á við ágreining 

(Hulda Valdís Valdimarsdóttir og Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2008). Að sama skapi getur 

það hjálpað til við að auka viðleitni og beint orku einstaklings að viðeigandi verkefnum 

sem getur meðal annars leitt til nýrrar hegðunar. Sem dæmi má nefna að með því að 

taka þátt í hlaupaklúbb er verið að ýta undir alhliða líkamsþjálfun sem er mikilvægur 

liður í því að einstaklingi líði vel á öllum sviðum lífsins og geti í kjölfarið unnið betur 

(Gladding, 2003). Ávinningur hópa- og klúbbastarfseminnar getur þar af leiðandi verið í 

formi betri sjálfsmyndar, meira sjálfsöryggis og sjálfsálits ásamt því að auka 

hugmyndaflug einstaklinga (Gladding, 2003). Til að mynda sýndi rannsókn William 

Schutz að með því að taka þátt í hópa- og klúbbastarfsemi uppfylli einstaklingur a.m.k 

þrjár grunnþarfir Maslows. Fyrsta þörfin væri félagsþörfin sem þýðir að tilheyra hóp og 

eiga jákvæð tengsl við aðra einstaklinga, önnur væri valdaþörfin sem felst í að 

skipuleggja og viðhalda stjórninni ásamt því að vera stjórnað og í þriðja lagi 

viðurkenningarþörfin sem felst í því að öðlast viðurkenningar og koma fram við aðra 

eins og aðrir eiga að koma fram við þá (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 

2012). Af þeim sökum má telja að hópa- og klúbbastarfsemi sé góð fyrir starfsemi 

fyrirtækja. 



 

34 

6 Rannsóknarhluti 

Þessi kafli fjallar um markmið rannsóknarinnar og hvaða aðferðafræði var notuð til að 

afla upplýsinga um viðfangsefnið. Farið verður yfir úrtaksaðferð viðmælenda og gerð 

verður grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna.  

6.1  Rannsókn 

Rannsóknir skipta máli fyrir samfélög og einstaklinga til að taka ábyrga og upplýsta 

ákvörðun varðandi ákveðið fyrirbæri ásamt því að skapa umræður og stuðla að velferð 

þar sem markmiðið er að afla dýpri og betri þekkingu á því sem viðfangsefni sem tekið 

er fyrir. Það er því hagkvæmt að taka mark á rannsóknum í því skyni að læra og nýta 

niðurstöður til að leysa svipuð vandamál og eru til staðar (Eiríkur Smári Sigurðarsson, 

2013).  

Í þessari rannsókn var fyrirbærið hópa- og klúbbastarfsemi í fyrirtækjum tekið fyrir. 

Höfundur studdist við fyrirbærafræði sem snýst um að sjá heiminn út frá sjónarhorni 

viðmælenda með því að finna þema í gegnum mynstur út frá reynslu, skilningi og 

hugsun einstaklinga (Helga Jónsdóttir, 2013). Ætlunin með aðferðinni er að veita 

verðmætar upplýsingar sem ekki er hægt að öðlast með öðrum hætti (Helga Jónsdóttir, 

2013). Markmiðið með rannsókninni er að dýpka skilning og viðhorf einstaklinga til 

hópa- og klúbbastarfsemi í  því skyni að einstaklingar og fyrirtæki geti nýtt sér 

niðurstöður rannsóknarinnar og lært af henni. Rannsóknin var framkvæmd snemma að 

sumri til árið 2017 til þess að ná tali af viðmælendum áður en þeir færu í sumarfrí. 

Fyrirtækin sem tóku þátt í rannsókninni eru staðsett á höfuðborgarsvæðinu en einnig 

hafa þau flest dreifðar starfsstöðvar um land allt. Stærsta fyrirtækið er með í kringum 

1600 starfsmenn í vinnu meðan fámennasta fyrirtækið í rannsókninni er með 155 

starfsmenn. Því er um mikla breidd að ræða. 

Höfundi fannst tilvalið að taka viðtöl við viðmælendur á starfsstöðum þeirra þar sem 

viðfangsefni ritgerðarinnar tengdist starfsemi á vinnustað þeirra. Höfundur skoðaði þar 

af leiðandi upplifun og reynslu viðmælenda á hópa- og klúbbastarfseminni ásamt því 

hver hvatinn er fyrir fyrirtæki að bjóða uppá slíka starfsemi. Rannsóknarspurningin var 

þar af leiðandi sett fram á tvennskonar hátt, með því að skoða annarsvegar áhrif og 

hinsvegar ávinning af því að hafa hópa- og klúbbastarfsemi í fyrirtækjum.  
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6.2  Rannsóknaraðferð 

Til að rannsóknaraðferð geti talist góð þarf hún að geta staðist fjóra þætti. Þeir eru 

notagildi, stöðugleiki, sannleiksgildi og hlutleysi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Mikilvægt 

er að velja þá aðferð sem hentar hverju sinni þegar rannsókn er framkvæmd. Höfundur 

íhugaði mögulegar aðferðir við gerð rannsóknarinnar og þar sem fáar fræðilegar 

heimildir voru til um viðfangsefnið var ákveðið að velja þá aðferð sem gæti gefið 

ítarlegustu heildarmyndina af markmiði rannsóknarinnar. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar var að komast að því hvernig hópa- og klúbbastarfsemi virkar og hvaða 

áhrif hún hefur á fyrirtæki. Því var við hæfi að velja eigindlega aðferð þar sem hún getur 

gefið dýpri skilning á viðfangsefninu út frá upplifun viðmælenda.  

Eigindleg aðferð er meðal annars notuð þegar takmarkaðar upplýsingar eru til um 

fyrirbæri og felst í því að búa til sameiginlegan skilning og lýsa fyrirbærum með dýpt og 

frá ólíkum sjónarhornum. Þessi skilningur fæst í gegnum þekkingu út frá samskiptum á 

milli viðmælenda og höfundar (Helga Jónsdóttir, 2013). Gagnagreiningin hefst því í 

rauninni á sama tíma og gagnasöfnunin byrjar þar sem ekki er hægt að vita fyrfram 

hversu margir þátttakendur eru eða hversu langan tíma rannsóknin muni taka. Þetta er 

að hluta til af því að þáttakendur í eigindlegum rannsóknum hafa rétt á að hætta eða 

draga þáttöku sína til baka hvenær og hvar sem er (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Áreiðanleiki eigindlegra rannsókna segir til um hvaða mark megi taka af 

niðurstöðunni ef rannsókn er endurtekin og sama niðurstaða kemur út. Réttmæti 

eigindlegra rannsókna hefur aftur á móti áhrif á hvernig niðurstöður rannsóknarinnar 

geta bætt ástand fólks eða aðstæður (Helga Jónsdóttir, 2013). Réttmæti skiptist niður í 

innra og ytra réttmæti sem sýnir hversu nákvæm og trúverðug rannsóknin er og hvort 

hægt sé að alhæfa útkomu niðurstöðunnar yfir á svipaðar aðstæður (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Þekkingin sem verður til við samskipti milli viðmælenda og höfundar getur eflt og 

þróað skilning einstaklinga sem er meðal annars grunnurinn að því að hægt sé að þróa 

rannsóknir og spyrja nýrra spurninga (Schutt, 2012). Spurningarnar sem höfundur spurði 

viðmælendur var ætlað að túlka reynslu þeirra á réttan hátt og til að skilja viðfangsefnið 

betur. Með þessari aðferð er sannleikurinn bundin við viðmælendur sem höfundur 

túlkar bæði í gegnum það sem er sagt og ósagt í gegnum tjáningu og líkamstöðu 
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viðmælenda (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013; Helga Jónsdóttir, 

2013). Þar af leiðandi geta svör viðmælenda sem gefa niðurstöðurnar verið mismunandi 

eftir skoðunum og upplifunum þeirra. Af þeim sökum er ekki er hægt að alhæfa 

niðurstöðurnar heldur einungis auka þekkingu og dýpka skilning sinn á fyrirbærinu 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

6.3 Viðmælendur 

Það sem skiptir máli fyrir framvindu rannsóknarinnar er að viðmælendurnir séu vel 

valdir til að gefa sem bestu mynd af viðfangsefninu. Þá skiptir mestu máli hvernig þeir 

eru valdir hvað varðar úrtaksaðferð, stærð og dreifingu, en þessir þættir geta jafnvel 

haft áhrif á skekkju rannsóknarinnar. Úrtaksskekkja (e. elite bias) er meðal annars helsta 

ógnun við innra og ytra réttmæti eigindlegra rannsókna. Úrtaksskekkja verður til þegar 

að úrtaki vantar breidd og veldur það skekkju á heildarmyndinni á meðan valskekkja 

verður til þegar viðmælendur eru einsleitir (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Almennt er þó talið að úrtakið verði nákvæmara eftir því hversu stórt það er og 

getur of lítið úrtak komið í veg fyrir mettun og þar með haft áhrif á trúverðugleika 

rannsóknarinnar. Því er ágætis regla að miða við að þrengja rannsóknina svo að það 

þurfi færri viðmælendur (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013; Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Sökum ofangreindra upplýsinga var ákveðið að 

takmarka rannsóknina við undir tíu fyrirtæki. 

Úrtaksaðferðin í þessari rannsókn var með tilgangsúrtaki sem gengur út á það að 

velja þá viðmælendur sem henta best þegar miðað er við markmið rannsóknarinnar. Í 

því felst persónuleg þekking og reynsla af fyrirbærinu og að viðmælendur séu viljugir í 

að deila reynslu sinni til að bæta við fyrri niðurstöður (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Að sama skapi eru viðmælendur með mismunandi reynslu og á 

mismunandi stöðum og voru þeir að hluta til valdir út frá því, til þess að fá sem besta 

heildarmynd og fjölbreyttasta svörun. Fyrst athugaði rannsakandi hvaða fyrirtæki væru 

með hópa- og klúbbastarfsemi í boði með hjálp samfélagsmiðilsins Facebook. Þar sendi 

fólk inn athugasemdir af reynslu og það sem þau höfðu heyrt um slíka starfsemi hjá 

fyrirtækjum. Þá var haft samband við mannauðsstjórana hjá þeim fyrirtækjum sem 

komu fram á Facebook, í gegnum tölvupóst. Í tölvupósti sem sendur var á fyrirtækin var 

spurt hvort hópa- og klúbbastarfsemi væri til staðar í fyrirtækinu og hvort áhugi væri 
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Viðmælendur Fyrirtæki Starfsstöðvar Kyn Starfsheiti Starfsreynsla

Viðmælandi A Fyrirtæki 1 18 Karlkyn Formaður starfsmannafélags 4 ár

Viðmælandi B Fyrirtæki 2 25 Karlkyn Formaður starfsmannafélags 2 ár

Viðmælandi C Fyrirtæki 3 1 Karlkyn Mannauðsstjóri 5 ár

Viðmælandi D Fyrirtæki 4 14 Kvenkyn Mannauðstjóri 6 ár

Viðmælandi E Fyrirtæki 5 51 Kvenkyn Mannauðsstjóri 12 ár

Viðmælandi F Fyrirtæki 5 51 Kvenkyn Formaður starfsmannafélags 5 ár

Viðmælandi G Fyrirtæki 6 30 Karlkyn Formaður starfsmannafélags 7 ár

Viðmælandi H Fyrirtæki 7 1 Kvenkyn Mannauðsstjóri 10 ár

Viðmælandi I Fyrirtæki 8 3 Karlkyn Mannauðsstjóri 2 ár

Samtals

9 viðmælendur 8 Fyrirtæki 143 starfsstöðvar 5 kk/4 kvk 4 formenn / 5 mannauðsstjórar 53 ár 

fyrir þátttöku í rannsókninni. Af þeim níu fyrirtækjum sem sendir voru póstar á voru átta 

fyrirtæki sem voru viljug að taka þátt. Í nokkrum fyrirtækjum töldu mannauðsstjórarnir 

að formenn starfsmannafélagsins gætu gefið meiri upplýsingar um hópa- og 

klúbbastarfsemina og í einu viðtalinu voru tveir viðmælendur viðstaddir til að gefa 

nánari upplýsingar um starfsemina. Þar af leiðandi var rætt við níu viðmælendur, fimm 

mannauðsstjóra og fjóra formenn starfsmannafélaga fyrirtækja sem tóku þátt í 

rannsókninni. Af þeim viðmælendum voru fjórar konur og fimm karlar á mismunandi 

aldri með mismunandi starfsreynslu að baki. Lengsti starfsaldur mannauðsstjóra var tólf 

ár og sá stysti tvö ár, meðan lengsti tími einstaklings sem formaður starfsmannafélags 

var sjö ár og sá stysti tvö ár.  Samtals er starfsreynsla þeirra 53 ár með meðal starfsaldur 

5,8 ár. Öll voru þau hjálpleg, áhugasöm og áttu auðvelt með að koma upplýsingunum 

áleiðis. 

Tafla 1. Upplýsingatafla viðmælenda 

 

6.4 Varfærni 

Það sem ber að varast þegar eigindleg aðferð er notuð eru meðal annars siðferðisleg 

álitamál og hafði höfundur það bakvið eyrað við framkvæmd rannsóknarinnar. Höfundur 

fékk því samþykki allra viðmælenda sinna til að taka þátt í rannsókninni. Höfundur 

þekkti hvorki viðmælendur sína né hafði verið að vinna í neinu þeirra fyrirtækja sem haft 

var samband við og er því óhætt að segja að um að engin tengsl sé að ræða. Höfundur 

tók þá sérstaklega fram í byrjun viðtalanna að hvorki nafn viðmælenda né fyrirtækjanna 

sem tóku þátt kæmu fram í rannsókninni.  
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Þá þurfti höfundur að passa sig á hvernig viðtalspurningarnar voru orðaðar þar sem 

mismunandi skilningur getur verið hjá viðmælendum varðandi hugtakið hópa- og 

klúbbastarfsemi. Fyrirtækin eru ólík í stærð og starfsemi og geta því mismunandi 

áherslur verið lagðar á félagslíf einstaklinga. Höfundur þurfti því að gæta þess að 

niðurstöðurnar væru ekki að bera saman fyrirtæki heldur einungis sýna fram þær leiðir 

sem fyrirtæki nota.  

Viðtölin gengu yfir höfuð vel en höfundur þurfti að passa sig að leiða ekki 

viðmælendur að svari og halda þolinmæði þegar þagnir komu upp hjá viðmælendum. 

Sumir viðmælendur voru með glæru kynningu og höfðu ákveðna punkta skráða niður 

hjá sér sem þeir vildu koma á framfæri á meðan aðrir höfðu skjávarpa til að sýna alla 

hópa og klúbba sem starfa í fyrirtækinu.  

Þemagreiningin var vandasöm þar sem sjónarmið og skilningur höfundar var stöðugt 

að breytast. Höfundur vildi koma á framfæri hvað hópa- og klúbbastarfsemi væri og 

hvernig staðið væri að ferlinu. Það hentaði ekki við greiningu þemanna sem voru fundin 

og var því ákveðið að hafa hópa- og klúbbstarfsemi í sérkafla sem nefnist Úrvinnsla 

gagna. Í lokin stóðu átta kóðar undir þremur þemum sem voru kostir hópa – og 

klúbbastarfseminar, gæði hópa- og klúbbastarfseminar og úrbótavinna. Hægt er að 

finna þemun og þemakóða í niðurstöðukaflanum. Eins og hefur komið fram þá er ekki 

hægt að alhæfa niðurstöðurnar vegna rannsóknaraðferðar en hins vegar er hægt að 

taka mark á og læra af þeim.  

6.5 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun getur verið á mörgum formum eins og t.d með fyrri rannsóknum, 

vettvangsathugunum og viðtölum svo eitthvað sé nefnt. Þá var ákveðið að notast við 

viðtöl við gerð rannsóknarinnar þar sem þau geta verið öflugasta aðferðin til að fá svör 

við rannsóknarspurningum sem rannsakandi leggur upp með. Viðtöl spila lykilhlutverk 

hvað varðar tjáskipti og þróun skilnings og fæst mikið magn af upplýsingum á skömmum 

tíma í viðtölum. Þó skiptir lengd og tímasetning viðtalanna máli gagnvart réttmæti 

rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013).  

Viðtölin fóru fram á tímabilinu 19. apríl til 10. maí á vinnustað viðmælenda á 

höfuðborgarsvæðinu. Stuðst var við hálf opinn viðtalsramma þar sem rannsakandi vildi 

fá ákveðna hluti fram, sem dæmi að komast að því hvaða áhrif hópa- og klúbbastarfsemi 
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hefur á fyrirtæki í heild sinni en halda samt ákveðnum sveigjanleika og frelsi í 

spurningunum. Viðtalsramminn samanstóð af 19 atriðum auk bakgrunnspurninga. Þar 

komu fram atriði varðandi þátttöku í starfinu ásamt hvata og tilgangi fyrirtækja að hafa 

hópa- og klúbbstarfsemi í boði. Eftir fyrsta viðtalið skráði höfundur hugleiðingar sínar og 

kom upp ný spurning í viðtalinu en það var að spyrja út í þá starfsmenn sem hafa látið af 

störfum vegna aldurs.  

Stysta viðtalið var rúmlega 15 mínútur á meðan að hið lengsta var hátt í 55 mínútur. 

Viðtölin voru því allt að sex klukkutímar í heildina og voru svör viðmælenda tekin upp á 

upptökuforrit í síma rannsakanda. Þau voru svo afrituð orðrétt í tölvu og voru í kringum 

60 blaðsíður að lengd. Eftir viðtölin hófst greining gagnanna sem fólst í því að lesa 

ítrekað yfir gögnin til að svara rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með í upphafi. 

Til að auðvelda gagnagreininguna voru svör viðmælenda flokkuð niður í þemu með 

litakóðun. Þema er notað til að sjá það sem stendur hvað mest út úr í gögnunum eins og 

ólíkir eða sameiginlegir þættir sem gerir það að verkum að niðurstöður myndast. 

Túlkanir þemanna eru svo kenningar höfundar á viðfangsefninu og skiptir máli að gera 

þær skiljanlegar þannig þær sýni fram á hversvegna niðurstöðurnar eru mikilvægar 

(Bogdan og Bicklen, 2007). Niðurstöður rannsóknarinnar eru síðan studdar með beinum 

tilvitnunum í meginþemu ásamt undirþemu (Sóley S. Bender, 2013). 

6.6 Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla gagna felst í því að setja upp upplýsingarnar sem aflað var í rannsókninni á 

frambærilegan hátt. Eins og hefur komið fram eru fræðilegar heimildir af skornum 

skammti og verður því gerð grein fyrir ákveðinni úrvinnslu gagnasöfnunar um hvað 

hópa- og klúbbastarfsemi er. Þetta er gert bæði til þess að gefa betri skilning á 

viðfangsefninu sem verið er að fjalla um ásamt því hvaða hópa - og klúbbastarfsemi er 

starfandi í fyrirtækjunum sem tóku þátt í rannsókninni. Svör viðmælenda eru hér notuð 

sem úrvinnsla úr greiningu gagna. 

6.6.1 Hópa- og klúbbastarfsemi í fyrirtækjum 

Hópa- og klúbbastarfsemi er fjölbreytt og viðburðarík starfsemi í frítíma starfsmanna til 

að koma til móts við breidd og fjölbreytileika einstaklinga í fyrirtækjum. Hún nær meðal 

annars að koma samstarfsfólki saman með því að blanda saman áhugamálum þeirra til 
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að auka starfsánægju í fyrirtækjum. Starfsemin er í raun og veru ekki beint á vegum 

fyrirtækjanna heldur er hún á vegum starfsmannanna sjálfra og er hlutverk 

fyrirtækjanna að búa til farveg fyrir starfsemina. Það má því segja að hópa- og 

klúbbastarfsemin sé fyrir starfsmenn fyrirtækjanna, á þeirra vegum og á þeirra ábyrgð. 

Til að hafa hópa- og klúbbastarfsemi í fyrirtækjum þarf fyrst og fremst að vera virkt 

starfsmannafélag í fyrirtækjum sem er einskonar regnhlíf fyrir hópa- og klúbbastarf. Sem 

dæmi var það þannig í einu starfsmannafélaginu, í fyrirtæki sem rætt var við, að stjórn 

starfsmannafélagsins var skipuð af starfmönnunum, undir henni eru nefndir sem hver 

hefur sitt hlutverk og síðan eru klúbbarnir sjálfreknir. Hlutverk starfsmannafélags er að 

sjá um að viðhalda góðum starfsanda í fyrirtækinu með því að halda helstu viðburði í 

fyrirtækinu svo sem árshátíð, vorfagnað, haustfagnað, fjölskylduskemmtanir, jólaboð og 

allskonar hópeflisdaga. Jafnframt sér starfsmannafélag um að styðja við og styrkja hópa- 

og klúbbastarfsemi með smærri viðburðum sem fara þvert á svið og deildir. Allir 

viðmælendur voru sammála um að til þess að koma hópa- og klúbbastarfseminni af stað 

þarf allt að hefjast að frumkvæði starfsmanna. Starfsmaður fær hugmynd að starfsemi 

sem er ekki til nú þegar, tjáir samstarfsmönnum sínum og athugar hvort fleiri hafa 

áhuga á stunda starfsemina. Hann getur svo farið til dæmis til starfsmannafélagsins með 

hugmynd sína að hópa- og klúbbastarfi og fengið aðstoð við að koma henni á laggir t.d. 

með styrk. Formaður starfsmannafélagsins og gjaldkeri ákveða hvort þau geti hjálpað 

starfsmanninum að koma starfseminni á legg en til þess þarf starfsemin að uppfylla tvö 

skilyrði. Þau eru að allir megi ganga í hópastarfið og geti tekið þátt og að hún sé þess 

eðlis að hún efli liðsandann á jákvæðan hátt. Í grunninn þarf starfsemin að vera 

uppbyggileg og innan skynsemis- og siðferðislegra marka, það er að segja að hún brjóti 

ekki lög eða siðferðislegar reglur né skaði hagsmuni eða orðspor félagsins. Til að 

fyrirtækið styðji við starfsemina annaðhvort með aðstoð eða fjármunum þarf yfirleitt að 

vera lágmarksþáttaka í starfseminni en hún er mismunandi eftir fyrirtækjum. Starfsemin 

má ekki móðga neinn eða hafa neikvæð áhrif. Styrkurinn er svo í rauninni hjálparhönd til 

að koma starfseminni af stað og til að halda utan um hana í byrjun. Í sumum tilfellum 

sleppir svo starfsmannafélagið höndunum af starfseminni og þá er hún orðin sjálfstæð. 

Starfsmaðurinn hefur svo starfsemina í höndum sér og sér um að viðhalda gæðum 

starfseminnar svo að hún sé ekki lögð niður. Starfsmaðurinn auglýsir hópa- og 

klúbbastarfið til dæmis á innra neti fyrirtækisins eða á samfélagsmiðlum til að draga að 
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hópmeðlimi og er því næst á dagskrá að kjósa í stjórn þegar lágmarks fjölda þátttakenda 

er náð. Í þeim fyrirtækjum sem rætt var við er kosið í stjórn úr hópi þeirra sem eru í 

hópa- og klúbbstarfseminni. Yfirleitt eru fimm mans í stjórn og það eru þeir sem búa til 

dagskrá hópa- og klúbbastarfsins, hver fyrir sinn hóp. Í þeim fyrirtækjum sem rætt var 

við var enginn utanaðkomandi sem miðstýrir dagskrá hópa- og klúbbastarfsins þannig að 

í rauninni getur hópurinn gert það sem honum dettur í hug og haldið viðburði. 

6.6.2 Helsta hópa- og klúbbastarfsemi í fyrirtækjum 

Viðmælendur nefndu að margir hópar og klúbbar væru til í fyrirtækjum og 

endurspeglast fjölbreytileiki þeirra í breidd starfsmanna. Viðmælendur tóku fram að 

engin takmörk væru fyrir hversu margir hópar og klúbbar væru starfandi hjá þeim og 

væri starfsemin það fjölbreytt að allir ættu að geta fundið sér eitthvað við hæfi. Ekki 

hefur komið fyrir að þau fyrirtæki sem rætt var við neiti beiðni einstaklinga um að búa til 

hópa- og klúbbastarfsemi þar sem hún er oft á tíðum heilsueflandi en ekki óæskileg. 

Teknir verða fyrir vinsælustu hóparnir og klúbbarnir og byggjast vinsældir klúbbanna á 

svörum viðmælenda.  
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Mynd 1. Sundurliðun hópa- og klúbbastarfsemi í fyrirtækjum 
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Hlaupaklúbbur 

Allir viðmælendur tóku fram að þeir hefðu starfandi hlaupaklúbba í fyrirtækinu sem 

samanstanda af einstaklingum sem hittast nokkrum sinnum yfir vikuna og hlaupa 

saman. Til dæmis er það þannig í einu fyrirtækjanna að lagt er upp með að allir hlaupi 

eftir eigin getu, sumir byrja smátt og auka svo við eftir því sem á líður, meðan aðrir eru 

lengra komnir. Hjá öðru fyrirtæki var á sumum æfingum lagt upp með spretti, 

brekkuhlaup og lengd og í enn öðru fyrirtæki var hlaupaklúbbur sem hefur fundið upp 

nafn, búninga og æfingafatnað sem klúbburinn gengur í. Einnig nefndu flestir 

viðmælendur að hlaupaklúbbar hittist í hádeginu í vinnunni og hlaupi í kringum 

nærliggjandi svæði. Jafnframt hafa ákveðnir einstaklingar í klúbbunum tekið þátt í 

góðgerðar maraþonum og almennum maraþonum og hafa meðal annars séð um að 

skipuleggja styrktarhlaup. 

 

Hjólaklúbbur 

Allir viðmælendur nefndu að hjólaklúbbarnir væru mjög stórir í fyrirtækjunum og tók 

einn viðmælandi sérstaklega fram að mikil áhersla væri lögð á að allir taki þátt í að hjóla 

í vinnuna. Flestir viðmælendur nefndu einnig að hjólaklúbbarnir hittist bæði fyrir og eftir 

vinnu til að hjóla saman og að stundum væru teknar lengri dagsferðir. Nokkrir 

hjólaklúbbar hittast í hádeginu á vinnutíma til að hjóla í kringum nærliggjandi svæði. Eitt 

fyrirtækjanna hefur byggt hjólaskýli og annarskonar búnað og geta starfsmenn geymt 

hjólin sín í vinnunni. Sum fyrirtæki hafa fjárfest í hjólum sem starfsmenn geta fengið 

lánuð. Markmið hjólaklúbbanna er að hafa gaman, njóta útivistar og hafa þau meðal 

annars verið að taka þátt í WOW Cychlothon, sem er keppni milli liða í fjáröflun fyrir 

góðgerðastarf. Vert er að taka fram að öll átta fyrirtækin hafa tekið þátt í WOW 

Cychlothon.  

 

Gönguklúbbur 

Allir viðmælendur nefndu að þeir væru með gönguklúbb í fyrirtækinu. Að sama skapi 

nefndu þeir að gönguklúbbar væru mjög virkir. Þar sjá einstaklingar um að skipuleggja 

bæði styttri og lengri göngur og er eitt fyrirtæki meðal annars í samstarfi við Ferðafélag 

Íslands sem er þeim innan handar og útvegar leiðsögumenn. 
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Í nokkrum fyrirtækjum eru sumir meðlimir gönguklúbanna vanir fjallamenn sem 

skipuleggja sjálfir göngurnar eins og að ganga á fjöll eða Eyjafjallajökull, inn í 

Landmannalaugar og í Þórsmörk. Í einu fyrirtæki er mikill metnaður lagður í klúbbinn og 

þar er innranetið og eða póstlistar mikið notaðir til að skrá sig í göngur svo hægt sé að 

skipuleggja gönguna eftir fjölda. Þar koma fram dagsetningar og tímar um hvenær 

gangan fer af stað og oftar en ekki er lagt upp með að fara í eina stóra göngu yfir 

sumartímann sem er eins konar dags- eða helgarganga og svo eru styttri göngur yfir 

veturinn. Í flestum fyrirtækjum hittast hóparnir til að ganga í hádeginu í vinnunni í 

kringum svæðið og eftir vinnu í lengri göngur. Gönguklúbbarnir hafa einnig verið þekktir 

sem ferðaklúbbar í nokkrum fyrirtækjum og fara þá yfir helgi og taka stórar og langar 

göngur en í þeim tilvikum borga meðlimir yfirleitt aukalega fyrir. 

 

Golfklúbbur 

Allir viðmælendur tóku fram að golfklúbbarnir sé ein stærsta hópa- og klúbbastarfsemin 

í fyrirtækinu. Tveir viðmælendur nefndu sérstaklega að golfklúbbarnir væru með 

metnaðarfyllstu klúbbum fyrirtækjanna og væru mjög vel skipulagðir, þar sem skipt er í 

stjórn reglulega og farið eftir almennum reglum um íþróttina. Sem dæmi styrkja 

fyrirtækin golfklúbbinn sem er sjálfrekinn og sér hann meðal annars um að skipuleggja 

golfmót fyrir fyrirtækið, starfsmenn og viðskiptavini. Í flest öllum fyrirtækjum fara 

golfklúbbarnir í samstarf við ákveðna golfvelli, meðlimir borga ákveðin félagsgjöld til að 

geta spilað á vellinum og geta fengið skráða punkta til að lækka forgjöf sína. Í einu 

fyrirtæki sjá klúbbmeðlimir sjálfir um að útvega vinninga og hittast reglulega til að spila, 

keppa í mótum og skipuleggja viðburði sem öllum er frjálst að taka þátt í. Klúbburinn 

hefur meðal annars ferðast erlendis saman til að spila golf. 

 

Lyftingaklúbbur 

Helmingur fyrirtækjanna eða fjögur af átta eru með starfandi lyftingaklúbb. 

Viðmælendur nefndu að klúbburinn hittist tvisvar til þrisvar í viku þar sem einstaklingar 

koma saman að lyfta. Í einu fyrirtæki fá tveir til þrír meðlimir það hlutverk að sjá um að 

viðhalda tækjunum og endurnýja þau í fyrirtækinu. Þau fyrirtæki sem hafa ekki 

lyftingaaðstöðu í húsi hafa gefið starfsmönnum líkamsræktarstyrki.  
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Í nokkrum fyrirtækjum hafa klúbbarnir séð um viðburði sem hafa verið yfir jólatímann 

og var eitt fyrirtæki með keppni fyrir konur sem hét „Í kjólinn fyrir jólin“ og fyrir karla 

„Sjá tólin fyrir jólin“ en svo halda þau líka önnur námskeið yfir sumartímann. Í einu 

fyrirtæki hefur klúbburinn verið í samstarfi við Boot camp sem sendir kennara til að 

kenna tíma og hvetja starfsfólk áfram og svo hafa þau einnig fengið jógakennara til að 

kenna jóga í hádeginu. Jafnframt standa klúbbarnir fyrir smærri viðburðum svo sem 

lyftingakeppni og þrautakeppni og var eitt fyrirtæki meðal annars með heilsuátak að 

hætti Biggest loser fyrir allt fyrirtækið. 

 

Fótboltaklúbbur 

Flestir viðmælendur eða sex af átta fyrirtækjum nefndu að þeir væru með starfandi 

fótboltaklúbb í fyrirtækinu. Þar tóku þeir fram að fótboltaklúbbarnir væru fyrir 

einstaklinga sem hittast einu sinni til tvisvar í viku og spila fótbolta. Þar borga meðlimir 

mánaðargjald til að nota aðstöðu og er fótboltaklúbburinn mjög vinsæll meðal 

starfsmanna. Þar koma ólíkir hópar saman að spila fótbolta og er þátttaka óháð kyni. 

Klúbbarnir standa fyrir fótboltamóti innan fyrirtækisins og á móti öðrum fyrirtækjum og 

er markmiðið að hafa gaman, hreyfa sig og spila fótbolta. 

 

Körfuboltaklúbbur 

Þrjú af átta fyrirtækjum eru með starfandi körfuboltaklúbb í fyrirtækinu. Viðmælendur 

nefndu að körfuboltaklúbbarnir væru fyrir bæði stelpur og strákar sem hittast og spila 

körfubolta einu sinni í viku. Hópmeðlimir borga mánaðargjald fyrir að nota aðstöðuna 

og sjá um að halda körfuboltamót, þrautabrautir og keppnir sín á milli.  

 

Hannyrðaklúbbur 

Helmingur viðmælenda eða fjögur af átta fyrirtækjum nefndu að þeir væru með 

handavinnuklúbb sem væri yfirleitt með aðeins hærri meðalaldur en hinir klúbbarnir 

sem eru í boði í fyrirtækinu. Þrátt fyrir það væri hann mjög vinsæll en þar koma 

starfsmenn saman einu sinni í mánuði, eru með hannyrðir og bjóða upp á veitingar. Í 

einu fyrirtækinu hafa margir þessara starfsmanna unnið í 20 til 40 ár hjá fyrirtækinu 
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þannig að þeir þekkjast ágætlega og er aðalmarkmiðið með þessum hannyrðaklúbb að 

fá aldurshópshópinn 55 plús til þess að hittast og hafa gaman. Meðal annars hefur eitt 

fyrirtæki komið upp aðstöðu fyrir klúbbinn til að sýna hvað starfsmennirnir hafa verið að 

gera og í einu fyrirtækinu hefur klúbburinn verið að standa fyrir fjáröflunum. 

 

Matreiðsluklúbbur 

Helmingur viðmælenda eða fjögur af átta fyrirtækjum sögðust vera með 

matreiðsluklúbba sem hafa verið mjög virkir en þar koma saman einstaklingar og elda. 

Borgað er ársgjald og er fólk duglegt að skiptast á upplýsingum um uppskriftir. Sem 

dæmi í einu fyrirtækinu hafa þeir verið að fara á kynningar og fengið uppskriftir og blöð 

send til sín og að sama skapi í öðru fyrirtæki hefur verið stofnuð sér Facebook grúppa 

þar sem allar upplýsingar fást um starfsemina. Vert er að nefna að í einu fyrirtækinu 

voru þau með aðstöðu í höfuðstöðvunum þar sem starfsmenn gátu komið og eldað 

saman en fyrirtækið er því miður búið að færa sig um set.  

 

Tölvuleikjaklúbbur 

Helmingur viðmælenda eða fjögur af átta fyrirtækjum tóku fram að þeir væru með 

tölvuleikjaklúbb í boði. Viðmælendur nefndu sérstaklega að sá klúbbur hafi verið mjög 

vinsæll þar sem starfsmenn koma saman og spila tölvuleiki. Í nokkrum fyrirtækjum er 

starfsmannaðstaðan þannig uppbyggð að hún er með sófa og leikjatölvur þar sem 

klúbburinn hefur aðstöðu til að hittast í hádeginu og eftir vinnutíma. Sem dæmi hafa 

klúbbarnir staðið fyrir allskonar tölvuleikjamótum og hefur FIFA keppni verið sú 

vinsælasta í nokkrum fyrirtækjum en skipt er reglulega um tölvuleiki svo einstaklingar fái 

ekki leið.  

 

Veiðiklúbbur 

Fjögur af átta fyrirtækjum eða um helmingur viðmælenda nefndu að þeir væru með 

starfandi veiðiklúbb. Þeir tóku fram að veiðiklúbbarnir sjá um að einstaklingar sem hafa 

áhuga fyrir veiði hittist og fari saman að veiða. Þar borga meðlimir ársgjald og fá 
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veiðileyfi í kjölfarið. Í einu fyrirtæki kom fram að veiðiklúbbarnir standi oft á tíðum fyrir 

lengri ferðum og geta mögulega fengið sumarbústað leigða hjá fyrirtækinu. 

 

Eftirlaunaklúbbur 

Nánast allir viðmælendur tóku fram að þeir væru með starfandi eftirlaunaklúbb eða sjö 

af átta fyrirtækjum. Viðmælendur nefndu að eftirlaunaklúbbarnir væru fyrir þá 

einstaklinga sem eru komnir á aldur. Þeim er velkomið að taka þátt í hvaða hópastarfi 

sem er þeim að kostnaðarlausu en þessi klúbbur er sérstaklega gerður fyrir þá. Sem 

dæmi í einu fyrirtækinu koma meðlimir saman einu sinni til þrisvar yfir árið og gera 

eitthvað saman sem þeir sjá alveg um. Í nokkrum fyrirtækjum er þeim boðið í kaffi og 

mat til að hittast og spjalla saman í höfuðstöðvum fyrirtækisins og í einu fyrirtækinu fá 

þeir enn jólagjafir og eru boðnir frítt í jólaboðin.  
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Þemu Kostir hópa- og klúbbastarfseminnar Gæði hópa- og klúbbastarfseminnar Úrbótavinna

Starfsánægja Þátttaka Ókostir starfseminnar

Kóðahópar Hollusta og tryggð starfsmanna Frumkvæði starfsmanna Umbætur

Sveigjanleiki fyrirtækja Framtíðarsýn

 

7 Niðurstöður 

Fyrirtækin sem tóku þátt í rannsókninni voru ólík hvað varðar starfsemi, stærð og 

dreifingu starfsstöðva. Fyrirtækin lögðu þar af leiðandi mismunandi áherslur á hópa - og 

klúbbastarfið en höfðu samt sem áður sömu gildi varðandi uppbyggingu og framsýni í 

ferli og eðli hópa- og klúbbastarfseminnar. Hjá fyrirtækjum með dreifðar starfstöðvar 

komu í ljós mismunandi ókostir starfsseminnar eftir starfstöðum líkt og fjölbreytileiki 

starfsfólks. Til að mynda voru ólíkar áherslur varðandi lágmarksþátttöku í starfseminni, 

hjá sumum fyrirtækjum var engin ákveðin lágmarksþátttaka á meðan að hjá öðrum voru 

reglur um að það þyrftu að vera að minnsta kosti tíu til að fá styrki. Þá var jafnframt 

mismunandi upphæð lögð í styrkina við starfsemina þar sem það fór eftir hversu há 

upphæð væri borguð í starfsmannafélagið. Þó voru allir viðmælendur sammála því að 

hópa- og klúbbastarfsemi væri markviss stefna þeirra til að stuðla að og auka 

starfsánægju í fyrirtækinu. 

Eins og hefur komið fram skiptir máli að flokka svör viðmælenda niður í þema til að 

komast að niðurstöðum rannsóknarspurninganna: „Hvaða áhrif hefur hópastarfsemin á 

fyrirtæki og hvaða ávinningur felst í því að hafa hópa- og klúbbastarfsemi í 

fyrirtækjum?“ Eftir að lesið hafði verið yfir viðtölin og gögnin greind í þaula fundust þrjú 

meginþemu sem eru kostir hópa- og klúbbastarfsins, gæði hópa- og klúbbastarfsins og 

úrbótavinna. Undir þau falla undirþemu eða kóðahópar sem sjá má í töflu 2. Undir kostir 

hópa- og klúbbastarfseminar falla tveir kóðar sem eru starfsánægja ásamt hollustu og 

tryggð starfsmanna. Undir gæði hópa-og klúbbastarfsins falla þrír kóðar sem eru 

þátttaka, frumkvæði starfsmanna og sveigjanleiki fyrirtækja. Að lokum undir 

úrbótavinna eru þrír kóðar sem eru ókostir starfsins, umbætur og framtíðarsýn. 

Tafla 2. Sundurliðun þema 
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7.1  Kostir hópa- og klúbbastarfseminnar  

Það sem stóð upp úr viðtölum við viðmælendur og var helsti umræðupunkturinn voru 

jákvæðu áhrifin sem hópa- og klúbbastarfsemi hefur á fyrirtækin, kostirnir og þeir 

ávinningar sem fylgdu í kjölfarið við að hafa slíka starfsemi í boði í fyrirtækjum. Þeim 

hefur verið skipt í tvö undirþemu sem eru starfsánægja og hollusta og tryggð 

starfsmanna. 

7.1.1  Starfsánægja 

Allir viðmælendurnir nefndu að hópa- og klúbbastarfsemi skapi vettvang fyrir 

starfsfólkið til að sinna sínum áhugamálum og leyfir fólk að kynnast betur og mynda 

sterkari tengsl sín á milli. Það býr til ákveðna stemmingu í fyrirtækinu og jafnframt gerir 

það að verkum að fyrirtækið verður eftirsóknarverðari vinnustaður og að upplifunin af 

vinnustaðnum verður jákvæðari. Það eflir starfsandann og liðsheildina í fyrirtækinu. 

Viðmælendur nefndu einnig að hópa- og klúbbastarfsemin haldi uppi félagslífinu í 

vinnunni og hafi góð áhrif á starfsanda hjá starfsfólkinu. Viðmælandi D segir: 

Hópa- og klúbbstarfsemi hefur góð áhrif á móralinn. Fólk verður ánægðara í 
vinnu og við leggjum áherslu á það að fólki líði vel og að það sé ánægt og sé í 
rauninni gaman í vinunni. Leggjum áherslu á að þegar einstaklingur kemur 
heim úr vinnunni að hann sé ekki úrvinda, heldur að það sé eitthvað í 
deginum sem veitir honum gleði og orku til að halda áfram. Ef það er að fara 
í fótbolta í hádeginu eða hitta einhverja eftir vinnu og fara í hjólreiðatúr eða 
göngu um helgar þá finnst okkur það bara frábært. 

 

Viðmælandi C styður það og nefnir: 

Bætir andann, bætir félagslífið og mórallinn í fyrirtækinu til hins góða. Það 
skiptir gríðarlega miklu máli að halda góðum móral og anda í fyrirtækinu. 
Það skapast svo góður starfsandi sem skilar sér alltaf í hamingjusamara 
starfsfólki og minni starfsmannaveltu. Mjög hagstætt fyrir fyrirtæki að hafa 
slíkt. 

 

Viðmælendur telja að það skipti miklu máli fyrir fyrirtækin að hafa ánægt starfsfólk í 

vinnu þar sem ánægðir starfsmenn eru líklegri til að afkasta meiru heldur en það 

starfsfólk sem er óánægt í vinnunni. Bæði komu viðmælendur inná það hvað starfsmenn 

eru ánægðir að hafa hópa- og klúbbastarfsemi í boði hjá fyrirtækinu og að starfsmenn 
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biðja sérstaklega um það. Ef hún væri ekki til staðar væri starfsfólk óþreyjufullt að biðja 

um að gera eitthvað skemmtilegt saman. Fyrirtæki geta því notað starfsemina sem leið 

til að auka starfsánægjuna sem þau leggja jafnframt gríðarlega mikla áherslu á. Eins og 

viðmælandi C segir: 

 Þegar við gerum okkar vinnustaðargreiningu, könnum starfsánægju 
starfsfólks hefur hún verið há og skiptir okkur máli. Við viljum hafa hana háa 
og leggjum okkur fram við það og þetta er ein leið til þess. 

 

Að sama skapi segir viðmælandi H: 

Það skiptir máli varðandi framleiðni fyrirtækisins. Allar rannsóknir hafa sýnt 
það að starfsánægja hefur mikil áhrif á hverju þú afkastar. Fólki sem líður illa 
í vinnunni og er ósátt á vinnustaðnum hefur mikli minni hvata til að vera 
virkur starfsmaður. Þar af leiðandi leggjum við mikla áherslu á að hafa 
starfsánægju háa. Við mælum starfsánægju á hverju einasta ári og erum 
mjög há, erum mjög ánægð með það og leggjum áherslu á að halda því 
áfram. 

 

Viðmælendur tengja hópa- og klúbbastarfsemina við starfsánægju og liðsanda í 

fyrirtækinu þegar þau fara yfir starfsánægju könnunina. Jafnframt sýnir könnunin að 

hópa- og klúbbastarfsemin geri upplifunina af vinnustaðnum jákvæðari og eflir 

starfsandann sem leiðir til þess að fólki líði vel í vinnunni. Út frá því eru fyrirtæki meira 

meðvituð um að hugsa vel um starfsfólk sitt og leggja aukinn metnað í starfið, þeim er 

einnig umhugað um hvernig þeir standa sig á starfsánægju skalanum. Líkt og 

viðmælandi B tekur til orða: 

Þegar þú ert búin að ýta undir starfsánægju og vellíðan fólks og jákvæð 
samskipti hefur það klárleg áhrif á reksturinn. Vegna þess að þetta eru allt 
lykilþættir í að fyrirtækinu gangi vel. Ef að fólkinu líður vel þá skilar það starfi 
sínu vel af hendi, það þarf að líða vel í vinnunni til þess að geta verið góður 
starfsmaður og skilað þínu. Þannig þetta hefur allt áhrif. 
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Til að rökstyðja þá tekur viðmælandi E til máls: 

Þetta er eitthvað sem við sjáum skýra tengingu við að ánægja í 
starfsmannahópum er alla jafna meiri þegar fólk er að gera eitthvað saman 
hvort sem það er á vinnutíma eða fyrir utan. Það er eðli fyrirtækja sem er 
mikið að gera, að fólk situr mikið í sætunum sínum og vinnur og er kannski 
takmarkaður tími til að vera í spjalli og svoleiðis yfir vinnudaginn. Þannig allt 
sem getur stutt fólkið okkar í þessum félagslegu tengslum á eða utan 
vinnutíman styrkir á endanum starfsandann innan félagsins. Enda er það er 
klárlega markmiðið. 

 

Starfsánægja skiptir miklu máli fyrir fyrirtæki og hvað hún getur smitað út frá sér. Eins 

og viðmælandi I segir: 

Það skiptir máli að fólk sé ánægt með starfstaðinn. Starfsánægja er tengd við 
allt sem er jákvæður mælikvarði á fyrirtækið. Ef við skoðum „business“ 
leiðina þá er það að starfsánægja leiðir til betri afkomu, „retention“, betri 
þjónustu og framvegis. Það að starfsánægja sé til staðar er gríðarlega 
mikilvægt. Við viljum að fólki líði vel og hefur þetta áhrif á orðspor 
fyrirtækisins. 

 

Viðmælandi D segir: 

Orðspor. Það er í mínum huga sem gerir það eftirsóknarvert að vinna hjá 
fyrirtæki sem að býður uppá einhverskonar félagsleg tengsl innan 
vinnustaðarins. Það sýnir að fyrirtækinu er umhugað um að fólki líði vel í 
vinnunni og það nái að eignast vini og vinskapur er hluti af því að búa til 
góða liðsheild. Það er fyrst og fremst það sem við sækjumst eftir að búa til 
eftirsóknarverðan og góðan vinnustað. 

 

Að því sögðu er margt sem þarf að taka til greina til að auka starfsánægju í fyrirtækjum 

sem dæmi er starfið stöðugt að breytast, það er að segja að það er ekki það sama og 

það var fyrir 30 árum þar sem starfsmaður kom einungis til vinnu frá níu til fimm og fór 

svo beint heim. Þróunin er þannig að fyrirtæki eru meðvituð um flestar þessara 

breytinga og það skapast tækifæri fyrir starfsmenn til að hittast og gera eitthvað 

skemmtilegt fyrir utan vinnu og á meðan á vinnu stendur. Þar með þéttist 

starfshópurinn, myndar tengsl, kynnist betur og upplifunin af vinnustaðnum verður 

betri.  
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Líkt og viðmælandi H segir þá leggja þau mikið upp úr hópa- og klúbbastarfi og tók 

viðmælandi H sérstaklega fram:  

Við viljum að fólk upplifi sig sem hluti af heild og vitum það þegar þú upplifir 
þig sem hluta af heild þá ertu líklegri til að líða vel og vera ánægður í starfi. 
Það er markmið okkar með því að hvetja fólk að vera með, því þetta er ekki 
eins vinnustaður og var fyrir 30 árum þegar fólk mætti í vinnuna og fór heim. 

 

Að sama skapi segir viðmælandi F: 

Hluti af starfsánægju starfsfólks er að bjóða upp á þessa starfsemi svo 
framarlega sem áhugi sé til staðar, ef hann er ekki til staðar mun hann fljótt 
deyja út. Ég tel það mjög jákvætt ef fólk er saman fimm daga vikunar átta 
tíma á dag að það sé ekki komið með nóg af hvort öðru og er til í að eyða 
samverustund utan vinnunar. 

 

Hópa- og klúbbastarfsemin getur þar af leiðandi verið gott tækifæri fyrir starfsmenn til 

að vinna saman, auka samskipti og kynnast betur. Hópa- og klúbbastarfsemi er líka liður 

í því að efla samskipti og hvetja fólk til að vera með aukið frumkvæði, það er að segja að 

starfsmennirnir ráða því hvernig starfseminni er háttað og hvort þeir vilji taka þátt í 

henni. Þannig hefur starfsmaðurinn ákveðið vald og sýnir að hann vilji vera á staðnum 

sem lætur honum líða betur og að það sé eitthvað í boði. Eins og viðmælandi D orðaði: 

Hópastarfsemin er líka líður í því að hvetja fólk til að vera með frumkvæði og 
koma völdunum til þeirra. Þetta er pínu „empowerment“ að þú hafir 
tækifæri til þess að setja þitt mark á það sem er að gerast í félagslífinu. 

 

Þannig getur hópa - og klúbbastarfsemin hjálpað fyrirtækjunum að sýna að þeim sé 

umhugað um starfsmenn sína. 

Að sama skapi hafa fyrirtæki lagt upp með það að starfsaðstaðan sé góð, veiti öryggi, 

styðji við hópavinnu og sé með ákveðna áhrifaþætti sem fá fólk til að vilja mæta í 

vinnuna. Líkt og í einu fyrirtæki sem er með að ákveðin herbergi sem eru byggð undir 

hópavinnu og svo í öðrum fyrirtækjum sem hafa ákveðna vinnustaðamenningu sem fær 

fólk til að hlakka til að mæta í vinnuna svo sem að bjóða upp á kaffi, kleinur og kökur.  
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Um þetta málefni hafði viðmælandi B að segja:  

Megin tilgangurinn er að styðja við starfsfólkið, gefa þeim aðstöðu til að 
sinna sínum áhugamálum. Eins og með fótbolta og körfuboltaklúbbinn er 
algengt að safna saman liði og styðja fólk í að gera það. Allt svona sem er 
jákvætt og býr til stemmingu og gleði. 

 
Að sama skapi segir viðmælandi G:  

Skiptir svo miklu máli að það sé góð aðstaða fyrir starfsmenn og fólki líði vel í 
vinnunni, allaveganna hef ég hangið hérna í tíu ár og vill helst ekki fara neitt 
annað. 

 

Allt þetta sem fyrirtæki gera aukalega fyrir mannauðinn sinn leiðir til ánægðara 

starfsfólks sem og veitir tækifæri fyrir það til að tengjast betur og mynda sterkari tengsl 

við fyrirtækið og samstarfsfólk sitt. Því er þetta að mörgu leyti betri leið til að mynda 

meiri hollustu og tryggð við fyrirtækið en að starfsmenn sætu bara við skrifborðið sitt frá 

níu til fimm án þess að hitta samstarfsfólk sitt að einhverju ráði. Því er hægt að segja að 

með því að hafa öflugt félagstarf og virkt félagslíf sem er fjölbreytt og viðburðaríkt getur 

það gefið af sér betra orðspor, þéttari starfsmannahóp, minni starfsmannaveltu og meiri 

starfsánægju. 

7.1.2 Hollusta og tryggð starfsmanna 

Hópa - og klúbbastarf getur verið einn áhrifavaldur þess að hollusta og tryggð 

starfsmanna aukist í garð fyrirtækja. Í daglegu starfi getur reynt mikið á samstarf og 

sambönd starfsmanna og þar af leiðandi skipta samskipti og hollusta gríðarlega miklu 

máli. Flestir verja mestum hluta hvers dags með þeim sem sitja þeim næst í vinnunni á 

meðan í hópa- og klúbbastarfinu er gefið tækifæri á að kynnast öðrum starfsmönnum. 

Félagsleg samskipti skipta því miklu máli og með því að fá einstaklinga til að finna að þeir 

tilheyri þéttum og samrýmdum hóp sem eflir starfsandann tengir það fyrirtækið í heild 

og samstarfsfólkið betur saman. Líkt og viðmælandi A nefnir: 

Ég held að allt sem að stuðlar að betri starfsanda stuðli að hollustu og 
tryggð. Starfsandi er því hluti af því við horfum á. Það er litið á að það sé 
bein tenging þarna á milli. Þar sem þú sýnir ekki fyrirtæki hollustu sem þér 
finnst ekki gott að vinna í. 
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Að sama skapi segir viðmælandi I: 

 Ef það er öflugt og gott starfsmannafélag sem heldur utan um fólkið og er 
alltaf með eitthvað skemmtilegt og spennandi framundan að þá er starfsfólk 
ánægðara og líklegra til að hafa meiri tryggð við fyrirtækið. 

 

Þar af leiðandi skiptir miklu máli að hafa öflugt félagsstarf sem nær að stuðla að og ýta 

undir góðan móral í fyrirtækjunum. Sem dæmi er hægt að nefna með gönguklúbb í einu 

fyrirtæki þar sem farið er í ferðir sem einstaklingar eru jafnvel í nokkra daga í burtu í 

fjallaleiðangri. Þetta getur myndað sterk tengsl milli samstarfsfélaga sem mögulega 

vinna á mismunandi hæðum eða í mismunandi deildum. Þar er vettvangur hópastarfsins 

ekki í vinnurýminu og brýtur því upp hefðbundin vinnusamskipti. Með þessu myndast 

ákveðið samband sem styrkir framtíðarsamstarf þeirra og einstaklingar eignast vini. Það 

getur verið einn af áhrifavöldum þess að koma í veg fyrir að einstaklingurinn fari frá 

fyrirtækinu. Líkt og viðmælandi H nefnir: 

Fólk fer reglulega í gegnum það að meta hvernig því líður í vinnunni og er 
einn af þessum þáttum félagsleg samskipti. Fólk hugsar „ég ætla ekki að 
hætta hér, því ég tími ekki að missa vinina”. Þar af leiðandi líður 
einstaklingum vel í vinnunni af því að þeim líður vel með því fólki sem það 
vinnur með. Það pottþétt eykur líkurnar á því að fólk vilji vera áfram og þar 
af leiðandi tryggðin meiri og hollustan líka. Þetta sýnir meðal annars að 
fyrirtækið er að sýna áhuga á að gera eitthvað aukalega fyrir fólkið sitt og sé 
að stunda eitthvað svona jákvætt. Það ýtir undir þeirri hugsun einstaklinga 
„já ég vil vinna fyrir þetta fyrirtæki af því þeir eru svo góðir í því að fá fólk til 
að taka þátt í svona skemmtilegu og vilja eyða peningum í það”. 

 

Að sama skapi segir viðmælandi E:  

Í gegnum hópastarfsemina eignastu vini sem þú er að vingast við á annan 
hátt en bara sem starfsfélaga og það getur stoppað þig að fara frá 
fyrirtækinu eða yfirgefið það. Þá er það hluti að keyra hópastarfsemina til að 
auka starfsánægju. 

 

Með því að hafa hópa- og klúbbastarfsemi sýna fyrirtækin að þeim er annt um 

starfsmennina sína og sýna þeim áhuga. Þau leggja áherslu á að láta starfsfólkinu sínu 

líða vel í vinnunni og gerir því kleift að gera meira heldur en að vera bara í vinnunni. 
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Einstaklingar sem líður ekki vel í vinnunni eru ólíklegir til að sýna fyrirtækinu hollustu og 

tryggð.  

Viðmælendur töldu sig einnig geta sýnt fram á tengsl milli hollustu og tryggðar og 

auknu hópa - og klúbbastarfi í fyrirtækjum hjá fyrrverandi starfsmönnum sem hafa látið 

af störfum vegna aldurs. Að sögn viðmælenda vilja þessir einstaklingar enn taka þátt í 

hópa- og klúbbastarfsemi fyrirtækisins og hafa sérstakan stað í fyrirtækjum þar sem þeir 

þurfa ekki að borga í starfsmannafélögin, hafa sinn eigin klúbb og hafa tækifæri á að 

mæta á alla viðburði á vegum fyrirtækisins. Líkt og viðmælandi F nefnir: 

[…] Það er fjölmenni hérna á þriðjudögum sem taka þátt í þessum kaffi 
hitting hérna. Maður skynjar að þetta sé raunverulega hollusta og tryggð. 
Þarna finnst mér maður alveg að skynja hollustuna alveg út í gegn, þetta er 
fólk sem hefur starfað lengi hjá félaginu og það er umhugað og tekur 
þessvegna þátt. 

 

Að sama skapi nefnir viðmælandi B:  

Það er ekkert þannig hjá okkur að þegar þú ert orðin 67 ára að þú bara ferð 
og gerir ekki neitt heldur fáir svolítið að ráða og vera með í hlutunum. 

 

Viðmælandi H nefnir að fyrirtækið sitt sé í fyrsta skipti að upplifa að þrír einstaklingar 

sem eru komnir á aldur vilji ekki hætta hjá fyrirtækinu. Þetta eru skýr skilaboð til 

starfsfólks og fyrirtækis um það hvernig hollustan og tryggðin hjá eldri starfsmönnum 

helst í hendur við hversu góður vinnustaðurinn er og að fyrirtækin séu að koma til móts 

við þarfir einstaklinga. Jafnframt sýnir það að fyrirtækið hugsar vel um sitt starfsfólk og 

þar af leiðandi sé búið að fjárfesta í fólki sem finnst að það sé hluti af fyrirtækinu. 

7.2 Gæði hópa- og klúbbastarfseminnar 

Til þess að hópa- og klúbbastarfsemin geti virkað eins og henni er ætlað þarf að viðhalda 

gæðum þess. Með því að viðhalda gæðunum verður hún ekki lögð niður og nær eins og 

kom fram hér að ofan, jákvæðum áhrifum. Þar af leiðandi verða skoðaðir þeir þættir 

sem hafa mestu áhrifin á gæði hópa- og klúbbastarfseminnar. Þessir þættir koma fram í 

undirþemunum þátttaka, frumkvæði starfsmanna og sveigjanleiki fyrirtækisins.  
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7.2.1 Þátttaka 

Þátttöku í hópa- og klúbbastarfsemi er hægt að skipta niður í tvennt, þátttaka 

einstaklinga í nefndum annarsvegar og aðsókn einstaklinga á viðburði hinsvegar. 

Þátttaka einstaklinga í nefndum er mismunandi eftir fyrirtækjum en á heildina litið er 

hún góð í þeim fyrirtækjum sem höfundur talaði við. Margir aðilar hafa verið í sömu 

nefndunum í mörg ár en í nokkrum fyrirtækjum hefur reynst erfitt að fá nýtt fólk inn í 

nefndirnar. Sumir viðmælendur nefndu meðal annars að ástæðan fyrir því að 

einstaklingar séu ekki að gefa kost á sér sé í sumum tilfellum tímaleysi og viðmælendur 

nefndu jafnframt að einstaklingar sem komast ekki á viðburði séu ólíklegri að vilja vera 

með í að skipuleggja hann. Viðmælandi A hafði þetta um málefnið að segja: 

[…] Það er misjafnt hversu mikil aðsókn er í starfsmannafélagið. Sumir bjóða 
sig fram meðan í öðrum tilfellum er fólk spurt hvort það hafi áhuga að vera 
með í þessu. Annars er alltaf góð aðsókn í allt. Við erum með svo mikla 
breidd af fólki hjá okkur. Sumir sækja í eitt meðan aðrir sækja í annað. Fólk 
er mjög áhugasamt að gera eitthvað saman, þannig segir það okkur líka að 
fólki líður vel saman hérna. 

 

Þetta gefur til kynna að þátttaka í viðburðum á vegum starfsmannafélaga segir til um 

ánægju starfsmanna. Ef þátttaka er lítil þýðir það að eitthvað er að en ef hún er mikil 

þýðir það að fyrirtæki eru að standa sig.  

Aðsókn starfsmanna í hópa- og klúbbastarfsemi er misjöfn og breytileg þar sem 

starfsmenn mega almennt taka þátt í eins mörgum klúbbum og þeir vilja. Margir 

fjölbreyttir klúbbar eru til í fyrirtækjum og fer þátttaka starfsmanna á viðburðum eftir 

því hvernig staðið er að umsjón hópa- og klúbbastarfseminnar hjá einstaklingunum sem 

hafa yfirsýn með henni. Viðmælandi C hafði þetta að segja: 

Það er rosalega misjafnt með þáttöku, þar sem það fer eftir eðli hópanna og 
skapast mismikil stemming. Af því þetta er háð frumkvæði starfsfólks og 
hvernig það er að koma þessu á framfæri og hversu mikil drifkrafturinn er í 
þessu. Við höfum séð hópa sem fara mjög vel af stað en lognast svo útaf. 
Best er að velja fólk sem hefur ástríðu fyrir þessu og hrífur aðra með. Eins og 
t.d það var lítil þáttaka í golfinu en svo komu aðilar inn í nefndinni sem rifu 
þetta upp, fóru að safna vinningum og skipuleggja mót og gáfu sér tíma í 
þetta, þá fór þáttakan vaxandi og fleiri fóru að mæta. 
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Góð þátttaka getur þar af leiðandi sagt til um gæði hópa- og klúbbastarfsemi, stærð 

hennar og hvort starfsemin verði lögð niður eða ekki. Þar af leiðandi er mikilvægt að 

starfsfólk sem er með ástríðu fyrir viðfangsefninu sé að skipuleggja viðburðina. Að sama 

skapi getur hvatning frá samstarfsmönnum eða fyrirtækinu sjálfu um að koma og mæta 

leitt til þess að þátttakan aukist. Viðmælandi E segir: 

Við hvetjum rosalega mikið fólk til að taka þátt í því sem er að gerast, hvort 
sem það sé á vegum starfsmannafélagsins, á vegum okkar eða skipulagt 
hópastarf. Við viljum að fólk upplifi sig sem hluti af heild og vitum það þegar 
þú upplifir þig sem hluta af heild þá ertu líklegri til að líða vel og vera 
ánægður í starfi. Það er markmiðið okkar með því að hvetja fólk að vera 
með. 

 

Að sama skapi segir viðmælandi D: 

Við hvetjum fólk til að taka þátt í þessu félagsstarfi. Við hvetjum öll svið og 
deildir að taka þátt í skipulagði starfi innanhús. Starfsmannafélagið er með 
eitt, mannauðssviðið með annað og markaðsteymið annað. Til að efla 
liðsheildina er allskonar átök sem við tökum þátt í, eins og að hjóla í vinnuna 
og leggjum mikla áherslu á að allir taki þátt, allavegana einu sinni, bara til að 
vera hluti af því sem er að gerast. 

 

Að því sögðu getur þátttaka starfsmanna í félagslífi fyrirtækjanna, hvort sem það er á 

vegum starfsmannafélagsins eða hópa- og klúbbastarfseminnar, sagt til um ánægju og 

hollustu þeirra. 

7.2.2 Frumkvæði starfsmanna  

Eitt af lykilatriðum til að viðhalda gæðum hópa- og klúbbastarfseminnar er frumkvæði 

starfsmanna. Hópa- og klúbbastarfsemi væri ekki til nema vegna tilkomu hugmynda 

starfsmanna og viðleitni þeirra við að viðhalda starfseminni. Líkt og viðmælandi D sagði: 

Ef við værum ekki með neina hópa- eða klúbbastarfsemi í gangi myndi 
einhver starfmaður eða líklega margir biðja um hvort hægt væri að stofna 
svoleiðis. Eins og síðasta haust var hvorki fótbolta- né körfuboltaklúbbur, þá 
sögðu nokkrir starfsmenn „hey afhverju erum við ekki með þetta, getum við 
ekki bara gert það sjálf”. Það er það sem við viljum líka, hvetja til sjálfstæðis 
í rauninni, ekki bíða eftir að annar geri hlutina fyrir þig heldur taktu 
frumkvæði og taktu skrefið til að gera það sjálfur. 
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Hópa- og klúbbastarfsemi byggist á hugmyndum einstaklinga sem hafa frumkvæði og 

vilja til að framkvæma þær. Að því sögðu sækjast fyrirtæki sem og starfsmannafélög 

sérstaklega eftir einstaklingum til starfa sem hafa mikið frumkvæði þar sem 

einstaklingar sem brenna af áhuga fyrir einhverju eru líklegri til að vera ánægðir í starfi 

og smita jákvæðni út frá sér. Frumkvæði starfsmanna getur einnig leitt til sjálfstæðis í 

vinnubrögðum og lætur starfsmanninn finna að hann skipti máli. Viðmælendur nefndu 

einnig að í sumum tilfellum hefur frumkvæði starfsmanna í hópa- og klúbbastarfseminni 

leitt til gagnkvæms samstarfs við önnur fyrirtæki sem kemur sér vel fyrir bæði 

fyrirtækin. Viðmælandi C hafði um þetta málefni að segja: 

Hópastarfsemin hefur jákvæð áhrif. Gott er að geta blandað saman hlutum 
eins og við erum styrktaraðilar Ferðafélags Íslands og þá á móti geta þeir 
komið og hjálpað okkur þegar okkur langar að fara í ferðir. Sótt í þeirra 
sérfræðiþekkingu og aðstoð við að skipuleggja ferðir. Meðal annars fengið 
fólk frá þeim að fara með í ferðirnar og gera upplifunina enn betri en hefði 
orðið annars. Sama gildir um að átakið að hjóla í vinnuna, við erum 
styrktaraðilar og á móti kemur er þetta vel auglýst inannhús og fólk stolt af 
því að styrkja þetta og tekur þátt í þessu. 

 

Að sama skapi segir viðmælandi G: 

Gott er að hafa félagslíf og klúbba til að hvetja starfsmenn áfram og rækta 
þá í vinnunni og utan vinnunar. Starfsmenn kynnast betur í svona hópum. 
Eins og með samstarfið við Boot camp, þar mæta 15-25 manns í 
lyftingaklúbbinn. Í hvert skipti sem þeir koma myndast gríðarlega mikil 
stemming og hvatning á milli manna. Svo er fólk að fara saman í þessum 
hópum á árshátíð hjá Boot camp og annað eins sem er virkilega gaman. 

 

Að því sögðu getur frumkvæði starfsmanna reynst fyrirtækjum vel og því skiptir máli 

fyrir fyrirtæki að taka mark á þeim upplýsingum sem starfsmenn eru að koma á 

framfæri. Eins og viðmælandi F segir: 

Í rauninni er þetta að skapa fjölbreytilegan vettvang, okkur gæti þótt 
ótrúlega sniðugt að hafa íþróttadag eða kleinur en það kanski hentar bara 
30% af fólkinu að gera það. Þar af leiðandi er fjölbreytileiki í svona stóru 
fyrirtæki það sem við þurfum að huga að. Hópastarfið er kanski góð leið til 
að mæta þessum ólíku hópum og kannski líka að treysta á frumkvæði og 
hvetja til frumkvæðis starfsfólks til þess að hafa áhrif á sitt félagslíf sjálft. 
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Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að taka tillit til breiddar og fjölbreytileika starfsmanna og 

hafa sum þeirra jafnvel dreifðar starfsstöðvar út um allt land. Það skiptir máli að 

starfsfólk sumra starfsstöðva upplifi ekki að það sé skilið útundan og að það hafi einnig 

frumkvæði sjálft til þess að gera eitthvað saman. Eins og viðmælandi B orðaði: 

Við erum með starfstöðvar úti um allt og það er auðvitað þannig að 
starfsmannafélagið er rekið á landsvísu. Flest fólkið og viðburðirnir eru mest 
hér, starfsmannafélagið hefur þó verið að styrkja starfsstöðvar út á landi og 
erum háð því þeirra frumkvæði á að gera eitthvað, en það hefur í rauninni 
ekkert skortað þar. Þau óska eftir styrkjum þegar kemur upp hugmynd að 
fara í ferð eða gera óvissuferð, þá er verið að taka upp ígildi sem er 
sambærilegt á sinni starfstöð. 

 

Samkvæmt þessu virðist sem samræmi sé á milli frumkvæðis starfsmanna óháð 

starfsstöðvum. Þá virðist sem að frumkvæði starfsmanna geti leitt til mikilla jákvæðra 

áhrifa varðandi félagslífið í vinnunni og virðist hún geta skipt sköpum hvað varðar 

þátttöku, gæði og eðli hópa- og klúbbastarfseminnar.  

7.2.3 Sveigjanleiki fyrirtækja 

Einn þátturinn í því að viðhalda gæðum hópa- og klúbbastarfseminnar er að hafa 

ákveðið rými fyrir sveigjanleika varðandi vinnuaðstöðu og vinnutíma. Fyrirtæki hafa í 

auknum mæli verið að taka eftir breytingunum á vinnumarkaðnum og aðlagað sig að 

vinnuaðstæðum. Þetta á jafnt við um vinnutíma og hvaða félagslegu athæfi eru í boði í 

fyrirtækinu. Með því að hafa sveigjanlegan vinnutíma í fyrirtækjum getur hópa- og 

klúbbastarfsemin verið í boði á vinnutíma og getur það þar með haft áhrif á þátttöku og 

gæði hennar. Nokkrir viðmælendur nefndu að starfsfólk horfi á fleiri hluti en bara laun 

og taka því fyrirtæki því með opnum hug að starfsmenn nýti hluta af vinnutímanum 

sínum í að rækta tómstundir sínar. Það hefur sést að það hjálpi starfsmönnum að líða 

betur og þeir skila í kjölfarið af sér betri vinnu. Sömu viðmælendur nefndu einnig að þeir 

fái meðal annars jákvæðari og hressari starfsmenn til baka og eigi auðveldara með að fá 

til sín nýtt starfsfólk. Eins og viðmælandi G sagði: 

Það er ekki alltaf sem fólk sem kallar í launin sín og spyrja hver launin séu. 
Heldur eru þau að fylgjast með hvað annað er í boði, eins og að geta farið í 
ræktina í hádeginu. Forstjórinn hér segir endilega farið í ræktina og ræktaðu 
líkamann og þá fæ ég betri starfsmenn út úr því. 
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Að sama skapi segir viðmælandi H: 

Þetta skiptir meira og meira máli, allaveganna 97% af fólki sem er búið að 
átta sig á þessu og er með reynslu á vinnumarkaðnum. Ef við tökum dæmi 
þar sem þú hefur tvo valmöguleika. Eitt sem er starf sem er vel borgað og fín 
vinna en veist að það er ekki mikið í gangi félagslega. Svo er hin vinnan sem 
er með lægri laun en veist að það er mikið um að vera, er brjálæðislega 
skemmtilegur vinnustaður og það er mikið í gangi og mikið í boði og 
allskonar í gangi. Þú myndir alltaf velja seinni kostinn nema að það sé 
rosalega mikill munur á laununum eða betri tækifæri en fólk velur svona. 

 

Þar af leiðandi hafa fyrirtæki verið að koma til móts við ólíka hópa og fjölbreytileika 

starfsmanna með því að bjóða uppá ákveðinn sveigjanleika í vinnutíma. Ef starfsmaður 

vill stunda hópa- og klúbbastarfið sitt t.d í hádeginu í vinnutímanum er það lítið mál þar 

sem starfsmaðurinn bætir það upp seinna meir. Í þessum tilvikum er verið að tala um t.d 

að starfsmaðurinn fari í líkamsrækt, jóga, hugleiði, hjóli, hlaupi, gangi eða spili leiki eða 

íþróttir sem veitir honum aukna orku og vellíðan þegar hann kemur tilbaka. Það sem 

starfsmaðurinn þarf í raun að gera er að gæta að því að uppfylla vinnutímann sinn þegar 

hann fer að stunda áhugamál sitt í hádeginu. Þetta fer samt allt eftir eðli starfsins hverju 

sinni og verkefnunum sem eru framundan hvort slíkt sé hægt eða ekki. Eins og 

viðmælandi C sagði: 

Við höfum þá stefnu í fyrirtækinu að við treystum okkar starfsfólki að sinna 
sínu starfi, ef það vill gera eitthvað annað hluta vinnudagsins og vinnur það 
svo upp síðar eða heima hjá sér eða annað slíkt þá er því ágætlega tekið og 
þá fæ ég betri starfsmenn út úr því. 

 

Viðmælendur nefndu að vinnuaðstaðan hafi verið uppbyggð með því hugarfari að búa til 

veglega aðstöðu þar sem fólk vilji vera á svæðinu og búi til ákveðna 

vinnustaðastemmingu eins og með líkamsræktarstöð, félagsaðstöðu og matsal. 

Jafnframt nefndu viðmælendur að reynt sé að hrista upp í þessum hefðbundnu daglegu 

störfum með því að láta starfsmannafélagið halda ákveðna þemadaga og eða „leika“ á 

vinnutíma sem fyrirtækið tekur þátt í til að gera eitthvað öðruvísi og búa til ákveðna 

stemmingu, ýta undir jákvæðni og auka starfsgleði.  
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Viðmælandi A sagði:  

Held að fólk sé ánægðara í vinnunni og höldum frekar fólki í starfi ef það 
hefur góða valmöguleika á að gera eitthvað meira heldur en að vera bara í 
vinnunni. 

 

Að sama skapi segir viðmælandi D: 

Þegar þú ert í rauninni sjálfráða hvað þú gerir innan fyrirtækisins, þá líður 
þér betur og vilt vera á stað sem þér líður vel á. Hérna hafa starfmenn völdin 
til að velja hvernig þeir vinna vinnuna sína, þar að segja stjórnendur sitja ekki 
við hliðina á á þeim og segja þeim að gera þetta svona og svona. Við höfum 
það líka þegar það kemur að hópastarfi og félagstarfi, þú velur það sem þú 
vilt taka þátt í, varðandi þitt áhugasvið. 

 

Mikilvægt er að það sé ákveðið rými fyrir sveigjanleika í starfinu og að til staðar sé góð 

aðstaða fyrir starfsmenn þegar kemur að gæðum hópa- og klúbbastarfsins. 

7.3  Úrbótavinna 

Í viðtölum við viðmælendur kom fram að sumir höfðu ákveðna framtíðarsýn þegar talað 

var um framhald hópa- og klúbbastarfseminnar á meðan að öðrum fannst starfsemin fín 

eins og hún var. Rétt eins og í rekstri fyrirtækja þarf að skoða stöðu hópa- og 

klúbbastarfseminnar, meta hana og lagfæra eftir því sem við á. Hvað er það sem er ekki í 

lagi, hvað er það sem hægt er bæta og hvernig er hægt að gera starfsemina betri? 

Þessar spurningar voru allar hafðar að leiðarljósi við gerð undirþemanna ókostir hópa- 

og klúbbastarfseminnar, umbætur og framtíðarsýn. 

Með því að fara í reglulega úrbótavinnu er hægt að gera starfsemina betri ásamt því 

að koma í veg fyrir að hún staðni.  

7.3.1  Ókostir hópa- og klúbbastarfseminnar 

Einn af þeim ókostum sem margir viðmælendur tóku fram að geti fylgt hópa- og 

klúbbastarfseminni er kostnaðurinn sem lendir á fyrirtækjunum. Í flestum fyrirtækjum 

borgar hver starfsmaður í starfsmannasjóð og í mörgum tilfellum jafnar fyrirtækið svo 

upphæðina fyrir hvern starfsmann. Það er svo í höndum starfsmannafélaga að útdeila 

styrkjum í hópastarfsemina. Styrkirnir eru síðan notaðir til að koma hópa- og 
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klúbbastarfseminni á legg og viðhalda gæðum hennar. Viðmælandi E hafði þetta að 

segja: 

 Þetta er fjárfesting sem fyrirtækið hugsar sig ekki tvisvar sinnum um. 
Fyrirtækið lítur á þetta sem hluta af sínum verkefnum og er hluti af því að 
hafa fyrirtækið í góðu lagi. 

 

Viðmælandi D segir: 

Þessi kostnaður er einhver sem við höfum verið að styrkja við það ýmislega 
sem fólk vill gera. Samt þegar upp er staðið er þetta þannig séð vegin 
kostnaður. Þú færð svo mikið meira tilbaka, starfsánægju, vellíðan, hollusta 
og tryggð. Allt þetta sem eru lykilþættir i rekstrinum. 

 

Þar með er kostnaðurinn við hópa- og klúbbastarfsemina ekki svo slæmur ókostur að 

mati viðmælenda. Annar ókostur samkvæmt flestum viðmælendum er að ekki er hægt 

að gera öllum til geðs. Fólk er misjafnt og getur verið ósátt með ýmislegt og látið í sér 

heyra. Þar af leiðandi geta fyrirtæki lent í því að fólk kvarti ef það er eitthvað sem fólk 

vill taka þátt í en hefur ekki möguleika á því. Eins og viðmælandi F hafði að segja: 

Fólk er ósátt með ýmislegt, það verða árekstrar hérna á milli fólks en það er 
tæklað það eftir bestu getu. Ég held að hópa- og klúbbastarfsemin hjálpi til 
við það en það er oft leitað til okkar í starfsmannafélaginu til að gera 
eitthvað skemmtilegt til að hvetja fólkið áfram og hafa gaman. 
 

Viðmælandi H segir hinsvegar að: 

[…] Það koma alltaf raddir. “Það er alltaf verið að skipuleggja svona ferðir 
þegar við erum að vinna”. Þetta líka getur skapað neikvæðni út frá sér ef 
þetta er eitthvað sem ekki allir hafa kost á að gera. Eins og að það má ekki 
vera of dýrt eða að þau þurfa að taka þátt í kostnaði. Þar sem fólk hefur 
mismikið milli handanna. Eins og t.d með hjólaklúbbinn, þá koma raddir “Við 
getum við aldrei tekið þátt að hjóla klukkan sex af því við erum að vinna 
klukkan átta”. Þá var fært tíman seinna en þá kom í ljós að einstaklingurinn 
hafði ekki efni á að kaup sér hjól. Það er alltaf þetta, þannig að hafa eitthvað 
fyrir alla er kúnst, hellingur sem má bæta sem maður er alltaf að læra og 
reka sig á. 

 



 

62 

Því er mikilvægt að reyna að koma til móts við þessar raddir eins fljótt og auðið er til að 

koma í veg fyrir útbreiðslu neikvæðra hugsanna milli starfsmanna þar sem þær geta haft 

neikvæð áhrif ef ekkert er gert í þeim. Þó sögðu nokkrir viðmælendur að þessar raddir 

eigi einnig við starfsmenn sem eru hættir í fyrirtækinu sem fá ekki að taka þátt í hópa- 

og klúbbastarfseminni. Viðmælendur töldu að þeir einstaklingar vilji ekki missa tengslin 

við fyrrverandi starfsfélaga sína og hafa örfá fyrirtæki gert þær undantekningar að leyfa 

starfsmönnum sem eru hættir að taka þátt í einstökum viðburðum svo lengi sem þeir 

greiði fullt verð. Önnur fyrirtæki hafa alveg skorið á það að fyrrverandi starfsmenn fái að 

taka þátt í hópa- og klúbbastarfseminni. Viðmælandi A hafði um þetta málefni að segja: 

Ef þú segir upp ertu ekki lengur starfsmaður fyrirtækisins en við höfum gert 
sérstaka undantekningar við þá sem hafa hætt en það er alveg sér. Þeir 
borga allt sjálfir. Eins og með tippleikinn þá borgar þeir alltaf sjálfir úr eigin 
vasa því þeir borga ekki í starfsmannafélagið. 

 

Svo virðist sem fyrirtækin hafi góð tök á því að koma til móts við þessar raddir með því 

að vera sveigjanleg varðandi breytingar. Að lokum nefndu nokkrir viðmælendur þriðja 

ókostinn sem er vegalengdin frá starfsstöðvum í höfuðborginni og út á land fyrir 

fyrirtæki með dreifðar starfsstöðvar. Einstaklingar sem starfa þar hafa ekki tök á því að 

taka þátt í öllu sem fyrirtækið hefur uppá að bjóða.  

 

Eins og viðmælandi B orðaði: 

Það sem er erfiðast með fyrirtækið eins og okkar er að vera dreifð um 
landið. Stóri hausverkurinn í þessu er að alltaf að reyna að koma til móts við 
þau úti á landi. Starfsmannafélagið hefur ekki tök á að skipuleggja námskeið 
út um allt land. Ef starfsmenn sýna áhuga á að hafa eitthvað hjá sér geta þeir 
sótt í sjóði svo það sé meira um það. 

 

Hægt er að draga þann lærdóm af þessu að fyrirtæki með dreifðar starfsstöðvar séu 

bundin frumkvæði starfsmanna út á landi þegar kemur að hópa- og klúbbastarfsemi. Þar 

með eru ókostirnir við hópa- og klúbbastarfsemina ekki margir samkvæmt 

viðmælendum en þeir nefndu fjármagn, neikvæðar raddir og vegalengd sem hægt er að 

koma til móts við og betrumbæta. 
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7.3.2 Umbætur 

Viðmælendur nefndu að í hópa- og klúbbastarfsemi er alltaf hægt að gera betur. Með 

tilliti til ókostanna sem nefndir voru í kaflanum á undan lögðu viðmælendur einnig 

áherslu á aðra þætti. Fyrsta lagfæringin sem sumir viðmælendur vildu taka fyrir var að 

gera hópa- og klúbbastarfemina sýnilegri og stærri með því að koma fólki saman og 

auglýsa betur hvað er í boði og hvenær viðburðir eru. Viðmælandi D segir:  

Við sjáum fyrir okkur að hópa- og klúbbastarfið haldi áfram og eflist eftir því 
sem fólk kemur nær hvort öðru og fái vitneskju um starfsemina á innra 
netinu. Besta leiðin til að koma upplýsingum á framfæri er að koma því til 
fólks og bera þær áfram eftir því sem fleiri eru í húsi. Því meiri upplýsingar 
geturðu fengið. Okkar von er sú að klúbbastarfið eflist og fólk taki þátt og 
kynnist hvort öðru. 

 

Vel auglýst hópa- og klúbbastarfsemi getur leitt til meiri aðsóknar og þátttöku 

starfsmanna. Að sama skapi nefndu viðmælendur mikilvægi þess að fá starfsfólk í 

nefndir og að hvetja til mætingar. Eins og viðmælandi G segir: 

[…] Það er gott að margir tali saman og hvetji hvorn annan að koma með sér. 
Þar af leiðandi þarf að stækka hópana og veita þeim jafnvel fjármagn til að 
þess að halda reglulegri hitting og geta jafnvel farið eitthvað út á mörkin 
með sína hópa og gera eitthvað. 

 

Útfrá þessu sjá fyrirtæki einnig fram á að starfsfólk á vinnumarkaðnum sé að yngjast og 

taka meira mark á því sem er í boði í fyrirtækjum. Nokkrir viðmælendur nefndu að þær 

lagfæringar sem að þeir þyrftu að framkvæma væri að efla hópa- og klúbbastarfsemina 

og hafa í huga aldur starfsmanna við skipulagningu félagsstarfsins. Eins og viðmælandi H 

segir: 

Í rauninni að gera betur, það er gríðarlega mikilvægt að hafa þessa hluti í lagi 
og skiptir máli varðandi starfsánægju, hollustuna og ímyndina og allt þetta. 
Við þurfum að reyna að efla þetta enn meira og koma til móts við 
starfsmenn. Erum með háan starfsaldur og erum með stóran og fjölbreyttan 
hóp sem við þurfum að vera með svolítið fjölbreytni til að koma til móts við 
sem flesta. Ég myndi halda að hópurinn sé smám saman að yngjast og 
þurfum að vera í takt við það og gera breytingar í samræmi. 
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Þessar lagfæringar sem viðmælendur nefna geta leitt til þess að hópa- og 

klúbbastarfsemin eflist enn frekar og gæti hún þar með laðað að fleiri starfsmenn og 

gætu kostirnir við hópa- og klúbbastarfsemina aukist. 

7.3.3  Framtíðarsýn 

Flestir viðmælendur höfðu sömu framtíðarsýn þegar kemur að hópa- og 

klúbbastarfseminni en þó komu nokkrir áhugaverðir punktar í ljós. Sá fyrsti er að hún 

muni halda áfram að aukast þar sem viðmælendur vilja að hópa- og klúbbastarfsemin sé 

í höndum starfsmannanna sjálfra. Eins og viðmælandi E sagði: 

[…] Þetta gefur góða yfirsýn og heldur utan um og tryggir það líka þetta að 
við höldum þessum fjölbreytileika. Ég held að það sé góð leið í það og við 
höfum náð fínni lending þar að frumkvæði sé í höndum á starfsfólki sjálfu en 
sé ekki eitthvað sem komi að ofan. 

 
Að sama skapi nefnir viðmælandi B: 

Höldum áfram að styrkja starfsmannafélagið sem við erum að gera og það 
hefur verið gott samstarf við starfsmannafélagið. Allt eru þetta starfsmenn 
fyrirtækisins og við höfum ekki verið að skipta okkur að því hvernig þeir haga 
sínu starfi og þau hafa haft frjálsar hendur hvaða hópastarf er í boði og hvað 
er gert. 

 

Annar áhugaverður punktur sem nokkrir viðmælendur nefndu var að þegar fyrirtæki eru 

í samkeppi við aðra sambærilega vinnustaði þá eru fyrirtæki að reyna að auka 

samkeppnisforskot sitt með því að hafa betri aðstöðu og öflugt félagslíf. Þessir þættir 

gera  fyrirtæki að eftirsóknarverðari vinnustöðum. Eins og einn viðmælandi G hafði að 

segja:  

Í samkeppi við aðra sambærilega vinnustaði sem eru í svipuðum rekstri og 
við reynum við að hafa betri aðstöðu, betra kaffi og fjölbreytt félagslíf. 

 

Viðmælandi A segir:  

Það sem er mikilvægt og skiptir miklu máli í svona stóru fyrirtæki er að hafa 
eitthvað í boði. Maður tekur alveg til hugsunar miðað við hvað það sem 
maður veit er í boði hérna. Sérstaklega þegar nýtt starfsfólk kemur hingað og 
labbar um húsið og sér hvað er í boði þá dregur það mikið að og kynnist 
hvað er í gangi hérna.  
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Fyrirtæki geta þar af leiðandi náð ákveðnu samkeppnisforskoti þegar kemur að því að 

laða að starfsfólk með því að hafa öflugt félagslíf eins og hópa- og klúbbastarf. Það sýnir 

tilvonandi starfsmönnum að fyrirtæki vilja gera eitthvað aukalega fyrir starfsfólkið sitt og 

sýna þeim áhuga. Það getur orðið til þess að einstaklingar hugsi eins og kom fram áður, 

að þeir vilja frekar vinna fyrir þetta fyrirtæki af því þeir eru svo góðir í því að fá fólk til að 

taka þátt í skemmtilegu athæfi og vilja eyða peningum í það. Að sama skapi nefndu 

viðmælendur að framtíðarsýn þeirra varðandi hópa- og klúbbastarfsemi sé að koma til 

móts við þarfir starfsmanna sem eru að koma inn á vinnumarkaðinn og þar af leiðandi 

að halda áfram sömu braut. Eins og viðmælandi C segir:  

Ég sé þetta vaxandi, þetta skiptir fólk meira og meira máli. Eins og þetta er 
orðið í dag þá er fólk að vinna úti og eyðir liggur við meiri tíma í vinnunni og 
með vinnufélögunum heldur en með fjölskyldunni. Þannig þetta skiptir 
meira og meira máli en samt þarf líka að vera ákveðið „balance“. Fólk hefur 
líka sína fjölskyldu og vini utan vinnu, þannig það muni alveg halda áfram að 
vaxa, ég held að það sé erfitt fyrir fólk að finna að það sé allskonar í gangi en 
það getur haft valið hvað það vill. 

 

Viðmælandi H segir: 

Þetta skiptir einstaklinga alltaf meira máli, það eru matarklúbbar eða 
saumaklúbbar sem fólk hefur gaman af í matartímanum og kaffitímanum. Þá 
eru þau búin að fá smá „boozt“ í matartímanum í vinnunni af því það átti svo 
skemmtilegar samræður við vinina. Þetta sýnir að félagsleg samskipti skipta 
svo rosalega miklu máli, þetta er svo mikilvægur þáttur lífinu alveg eins og 
einn af grunnþörfunum með mat og svefn og eiga samskipti. 

 

Framtíðarsýn fyrirtækja í hópa- og klúbbastarfsemi er að efla félagslífið enn meira og 

hvetja fólk til að taka þátt í þessu með þeim. Fyrirtækin eru farin að sjá að félagslegir 

þættir í vinnunni eru farnir að skipta fólk meira og meira máli varðandi val á vinnustað 

sem og að halda starfsfólki sínu ánægðu. 
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8  Umræða 

Eins og komið hefur fram þá voru engar rannsóknir til varðandi hópa- og klúbbastarf á 

Íslandi og eru því fræðilegar heimildir af skornum skammti. Þar af leiðandi var hugtakið 

víkkað út til fræðilegrar umfjöllunar sem tengdist viðfangsefni ritgerðarinnar.  

Í þessum umræðukafla verður fræðileg umfjöllunni tengd við helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar.  

8.1 Hópa- og klúbbastarfsemi 

Niðurstöður sýndu að hópa- og klúbbastarfsemi er fyrst og fremst fyrir mannauðinn og 

félagslegar þarfir þeirra. Eins og viðmælendur greindu frá þá starfa ótrúlega fjölbreyttir 

einstaklingar í fyrirtækjum og getur verið erfitt að gera öllum til geðs. Því er mikilvægt 

fyrir fyrirtæki að skapa fjölbreyttan vettvang með hópa- og klúbbastarfsemi til að koma 

til móts við alla þessa flóru. Eins og kom fram í fræðilega kaflanum þá er 

mannauðsstjórnun mikilvæg varðandi það að búa til vettvang fyrir sköpun innan 

fyrirtækja og leggur hún mikla áherslu á starfsánægju og viðhorf starfsmanna til 

fyrirtækisins og starfsins. Því má segja að hún sé í lykilhlutverki við að skapa tækifæri 

fyrir starfsmenn til að hafa hópa- og klúbbastarfsemi.  

Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason (2012) sögðu að hópar séu nauðsynlegur 

þáttur í lífi einstaklinga hvað varðar sjálfsmynd, gildi, viðhorf, tilfinningar og hegðun auk 

þess sem þeir stuðla að samskiptum milli einstaklinga og skemmtunum. Hópa- og 

klúbbastarfsemi getur þar af leiðandi leitt til þess að einstaklingar upplifi sig sem hluta af 

hóp og geta þeir skapað sterka vinnustaðavináttu bæði innan og utan fyrirtækisins. 

Þetta tengist því sem Eyþór Eðvarsson (2005) og Morrison (2004) nefna um vináttu á 

vinnustað en hún getur komið til móts við þarfir starfsmanna þegar kemur að félagslegri 

ánægju, starfsánægju, stuðningi ásamt því að auka framleiðni fyrirtækja.  

Eins og rannsóknir Luthans (2002) gefa til kynna þá sýna þær að félagslegar aðferðir 

sem fyrirtæki styðjast við geta haft jákvæð áhrif á einstaklinga varðandi hollustu, tryggð 

og starfsánægju. Hópa- og klúbbastarfið nær því eins og Luthans (2002) orðar það að 

koma til móts við skapandi kröfur einstaklinga sem leiðir til þess að starfsmenn verða 
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ánægðir. Viðmælendur nefndu að vinnuaðstaðan hafi verið þannig uppbyggð að fólk vilji 

vera á svæðinu og hún skapi ákveðna vinnustaðamenningu. Eins og t.d í 

tölvuleikjaklúbbunum er góð aðstaða til að spila tölvuleiki og er skipt reglulega um 

tölvuleiki svo einstaklingar fái ekki leið á aðstöðunni. Þetta helst í hendur við það sem 

Hulda Valdís Valdimarsdóttir og Sigrún Sveinbjörnsdóttir (2008) sögðu um það þegar 

einstaklingur velur að taka þátt í hópa- og klúbbastarfsemi sem nefnist 

samanburðarstig. Í því felst að passa að einstaklingur fái ekki leið og missi áhugan og sé 

að meta hversu gott umhverfið sem hann hefur aðgang að er.   

Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason (2012) vísuðu í rannsókn William Schutz. 

Hún sýnir að hópa- og klúbbstarfsemi uppfyllir þrjú stig í þarfapíramýda Maslows sem 

helst í hendur við það sem niðurstöður sýna. Þær eru félagslega þörfin þar sem áhersla 

er lögð á félagsleg gildi sem leiða til samheldni í hópum og hjálpsemi milli starfsmanna. 

Sjálfsbirtingarþörfin felst í að starfsmenn séu að skipuleggja og viðhalda gæðum hópa-

og klúbbastarfsins. Að lokum viðurkenningarþörfin sem segir að með því að koma fram 

við aðra eins og aðrir eiga að koma fram við þá öðlist þeir viðurkenningu.  

Fram kom í niðurstöðum að hópa- og klúbbastarfsemi leiðir til þess að ólíkir 

einstaklingar koma saman vegna sameiginlegs áhugamáls og oftar en ekki myndast 

vinátta og einstaklingar skemmta sér saman. Það er skilgreining á sjálfskipuðum - og 

óformlegum hópum samkvæmt Furnham (2005), Huldu Valdísi Valdimarsdóttir og 

Sigrúni Sveinbjörnsdóttir (2008). 

Niðurstöður sýndu fram á það að hópa- og klúbbastarfsemin sé á vegum starfsmanna 

og í þeirra höndum og sé ekki miðstýrt af stjórnendum. Þetta helst í hendur við það sem 

Hulda Valdís Valdimarsdóttir og Sigrún Sveinbjörnsdóttir (2008) nefna um almenna 

hópa- og klúbbastarfsemi sem myndast af frjálsmótuðum hugmyndum einstaklinga. Þær 

nefna að frjálsmótaðar hugmyndir séu aðaláhrifavaldur þess að einstaklingar taki þátt í 

starfseminni þegar að hugmyndin kemur frá starfsmönnunum sjálfum frekar en ef hún 

kæmi frá yfirstjórn fyrirtækisins. Eins og kom fram í undirþemanu frumkvæði skiptir máli 

að hafa fólk sem hefur ástríðu fyrir þessu og getur það leitt til þess að þátttaka aukist. 

Viðmælendur nefndu einnig að í sumum tilfellum hefur frumkvæði starfsmanna í hópa- 

og klúbbastarfseminni leitt til gagnkvæms samstarfs við önnur fyrirtæki sem kemur vel 

til móts við bæði fyrirtækin. Það er í samræmi við það sem Newstrom og Davis (1997) 
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tala um þegar þeir nefna að fyrirtæki ættu að búa til tækifæri fyrir starfsmenn til að að 

koma fram með hugmyndir og þróa hæfni og færni sem leiðir til gagnkvæms árangurs 

beggja aðila. Það að hópa- og klúbbastarfsemin sé í höndum starfsmannanna sjálfra nær 

einnig inn á flokkun Chans sem Choi, Kwon og Kim (2011) greindu frá. Sérstaklega fyrsta 

og þriðja flokkinn þar sem áhersla er á félagsleg gildi. Þessi félagslegu gildi leiða til 

aukinnar samheldni í hópnum og hjálpsemi milli starfsmanna líkt og viðmælendur 

nefndu í matartímanum, eftirlaunapartýum, jólaboðum, líkamsræktarkeppnunum og 

lengri gönguferðum. Chan sagði meðal annars að til að vinnustaðagleði geti virkað eins 

og henni er ætlað þurfi hún að vera þannig uppbyggð að starfsmenn geti sjálfviljugir 

tekið þátt í henni og verið með í að byggja hana upp. Með þessu er hægt að sýna fram á 

að uppbygging hópa- og klúbbastarfsins sé háð frumkvæði starfsmanna og að þeir séu 

mikilvægur liður í velgengi, þátttöku og gæði starfseminnar.      

Niðustöður sýndu einnig að hópa- og klúbbastarfsemi hafi áhrif á lykilþætti í 

fyrirtækjum varðandi starfsánægju, starfsanda, hollustu, tryggð og fleira. Viðmælendur 

sögðu meðal annars að hópa- og klúbbastarfsemi sé kostnaður sem þeir hugsa sig ekki 

tvisvar um að fjárfesta í, þar sem þeir telja sig fá svo miklu meira til baka. Þetta helst í 

hendur við það sem Landy og Conte (2010) segja um að það skipti máli að fjárfesta í 

félagslegum þáttum í fyrirtækjum til að hafa góðan móral og starfsanda. Kostnaðurinn 

við að ráða inn nýtt starfsfólk er yfirleitt hærri en að fjárfesta í þeim starfsmönnum sem 

eru nú þegar í fyrirtækinu og efla félagslíf þeirra. Undirþemun ókostir, umbætur og 

framtíðarsýn sýndu í niðurstöðum að fyrirtækjunum sé umhugað um starfsmenn sína og 

vilji gera betur. Viðmælendur nefndu að þegar fyrirtæki eru í samkeppi við aðra 

sambærilega vinnustaði er reynt að auka forskot með því að hafa betri aðstöðu og öflugt 

félagslíf. Það er í samræmi við það sem Ingi Rúnar Eðvarðsson (2009) segir um 

mannauðsstjórnun, að hún snúi að eflingu frumkvæðis og aukningu starfsánægju til að 

bæta samkeppnistöðu skipulagsheilda.    

Viðmælendur telja að það sé mjög hagstætt fyrir fyrirtæki að hafa hamingjusamt 

starfsfólk hjá sér þegar kemur að framleiðni fyrirtækisins, minni starfsmannaveltu og 

betri þjónustu fyrir viðskiptavini. Þetta helst í hendur við það sem Ford, McLaughlin og 

Nestrom (2003) segja. Fyrirtæki sem stuðla að félagslegum þáttum verða að æskilegum 

vinnustöðum þar sem öflugir félagslegir þættir bæti ímynd og orðspor fyrirtækja sem 
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laði að nýja starfsmenn og auki vilja starfsmanna til að starfa áfram hjá fyrirtækinu. 

Viðmælendur nefndu að það að hafa hópa- og klúbbastarfsemi leiðir til ánægðra 

starfsmanna sem hefur áhrif á orðspor fyrirtækjanna og leiðir til þess að fyrirtækið verði 

að eftirsóknaverðum vinnustað.  

Að því sögðu er hvatinn fyrir fyrirtæki að hafa hópa- og klúbbastarfsemi í boði hjá sér, 

að stuðla að góðu orðspori, auka starfsánægju, efla liðsandann og skapa góðan 

starfsanda sem skilar sér í hamingjusamara starfsfólki og þar af leiðandi betra fyrirtæki.  

8.2 Starfsánægja 

Niðurstöður sýndu að hópa- og klúbbastarfsemi sé markviss stefna fyrirtækja til að 

stuðla að starfsánægju. Með því að hafa starfsemina í boði verður upplifun starfsmanna 

af vinnustaðnum jákvæðari og hefur það góð áhrif á móralinn sem leiðir til þess að fólk 

verði ánægðara í vinnunni. Undirþemun sveigjanleiki og þáttaka sýndu að viðmælendur 

hafa sveigjanlegan vinnutíma í boði til að koma til móts við þarfir starfsmanna ásamt 

hvatningu til þess að taka þátt í félagsstarfseminni. Þetta tengist allt því sem Riggio 

(2013) nefnir sem grunn til þess að skapa starfsánægju. Einnig tengist það kenningum 

Torkildsen (2005) og Leitner og Leitner (2012) um að sveigjanlegur vinnutími gefi 

einstaklingum tækifæri til að sinna öðrum hlutum fyrir utan vinnu eins og t.d. 

tómstundum. Þar með geta aðferðir á vinnustað haft jákvæð áhrif á aðra hluti í lífinu. 

Luthans (2002) segir að ef starfið nær að veita þá hluti sem einstaklingur telur vera 

mikilvægir, stuðli það að starfsánægju sem passar við það sem niðurstöður sýndu. 

Viðmælendur sögðu að starfsmenn telji hópa- og klúbbastarfssemi vera mikilvægan lið í 

því að skapa starfsánægju og miðað við niðurstöður starfsánægjukannana í 

fyrirtækjunum myndu starfsmenn sjálfir biðja um hópa- og klúbbastarfsemi ef hún væri 

ekki til staðar. Viðmælendur sem sögðust leggja upp með að hafa háa starfsánægju hjá 

sér taka stöðuna á hverju ári. Þetta helst í hendur við það sem Newstrom og Davis 

(1997) tala um varðandi stjórnendur og hvernig þeir verði að vera vel á verði, taka tillit 

til þarfa starfsmanna og taka stöðuna oft yfir hvert ár þar sem þarfir og væntingar 

starfsfólks geta breyst með árunum. Jafnframt kom fram í niðurstöðum að fyrirtæki hafa 

lagt upp með að hafa góða aðstöðu fyrir starfsmenn sem og komið til móts við þá með 

því að fjárfesta í búnaði fyrir starfsmenn. Það tengist því sem Elton Mayo og Hawthorne 

(Riggio, 2013) komust að um stærstu áhrifavalda starfsánægju en það eru 
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yfirstjórnendur, samstarfsmenn og vinnuaðstæður. Viðmælendir komu einnig inná það 

að þegar einstaklingar fá tækifæri til að stunda áhugamál sitt í hádeginu eins og t.d. 

líkamsrækt fái þau betri starfsmann til baka. Það helst í hendur við kenningar Leitner og 

Leitner (2012) um að það að taka þátt í ýmsu tómstundarstarfi líkt og íþróttum getur 

aðstoðað við að koma í veg fyrir leiða og aukið líkamlega-, félagslega- og andlega heilsu. 

Eins og kom fram í niðurstöðunum er hagstætt fyrir fyrirtæki að hafa ánægt starfsfólk 

í vinnu þar sem ánægðir starfsmenn stuðla að minni starfsmannaveltu og séu líklegri til 

afkasta meiru heldur en óánægðir starfsmenn. Það helst í hendur við þær rannsóknir 

sem hafa verið gerðar á starfsánægju. Út frá niðurstöðum kom í ljós að samstarfsmenn 

geta skipt gríðarlega miklu máli varðandi starfsánægju og þátttöku einstaklinga í 

viðburðum á vegum hópa- og klúbbastarfseminnar. Þessar niðurstöður tengjast við 

annan þátt Herzberg (Ganguli, 2010) sem fjallar um stjórnarhætti, samband við 

samstarfsmenn og stefnu fyrirtækisins og hvernig þessir þættir geti komið í veg fyrir 

óánægju. Að sama skapi á þetta við fimmta áhrifaþátt starfsánægju Luthans (2002) sem 

sýnir að samstarfsmenn skipta miklu máli varðandi starfsánægju, það er að segja að 

einstaklingur fái félagslegan og tæknilegan stuðning frá samstarfsfólki sínu. Newstrom 

og Davis (1997) segja að mikilvægt sé að starfsfólk geti unnið saman því annars hafi það 

neikvæð áhrif á fyrirtækið en eins og Morrison (2004) lýsir þá skiptir vinskapur á 

vinnustað miklu máli. Þetta er sýnilegt í niðurstöðum sem segja til um hvernig hópa- og 

klúbbastarfsemi leiði til þess að einstaklingar eignast vini og getur það styrkt 

framtíðarsamstarf þeirra sem og verið áhrifavaldur þess að einstaklingur vill ekki fara frá 

fyrirtækinu. 

8.3  Hollusta og tryggð 

Eins og niðurstöður gefa til kynna þá hefur aðstaða, menning, félagslegir þættir, 

samstarfsmenn og hvernig fyrirtæki koma til móts við þarfir einstaklinga í fyrirtækinu 

áhrif á hollustu og tryggð starfsmanna. Það helst í hendur við kenningu Allen og Meyer 

(1996) varðandi forsenduna á bakvið fyrirtækjatryggð. Þeir töldu að henni gæti verið 

stjórnað af fyrirtækinu í gegnum mannauðstjórnun, leiðtogamennsku og hönnun 

starfsins. Sá hugsanarháttur fyrirtækja að styðja við félagslíf einstaklinga passar við það 

sem Schneider (Abott, White og Charles, 2005) sagði varðandi fyrirtæki sem skapa og 

þróa sína eigin menningu. Þessi fyrirtæki skapa aðstæður eins og með sveigjanlegan 
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vinnutíma þar sem starfsmenn séu líklegri til að vera tryggir fyrirtæki sínu ef þeir upplifa 

að fyrirtæki sé að koma til móts við að fullnægja þörfum þeirra. Þetta nær til 

sálfræðilega samningsins (Newstrom og Davis, 1997) þar sem fyrirtæki nær að koma til 

móts við þarfir starfsmanna og í staðinn veitir starfsmaðurinn ákveðna hegðun eins og 

hollustu til fyrirtækisins. Eins og Eder og Eisenberg (2008) sögðu þá hafa samstarfsmenn 

mestu áhrifin á einstaklinga og skýrir þetta það sem einn viðmælandi nefndi sem var að 

fólk hugsar “ég ætla ekki að hætta hér, því ég tími ekki að missa vinina”. 

Í niðurstöðunum tók einn viðmælandi þannig til orða að hann hafi unnið í tíu ár í 

fyrirtækinu og vildi ekki fara neitt annað. Sú setning er klárt merki um tilfinningabundna 

hollustu sem snýr að tryggð einstaklingsins til fyrirtækisins og felst í því að einstaklingur 

vill vera trúr fyrirtækinu af því að hann vill það. Að sama skapi fellur þessi setning undir 

algengustu nálgun fyrirtækjatryggðar (Allen og Meyer, 1990) með að einstaklingur telur 

sig vera hluti af fyrirtækinu og nýtur þess að vera partur af því. Í ljósi niðurstaðna töldu 

viðmælendur að mestu hollustuna og tryggðina væri hægt að sjá hjá eldri starfsmönnum 

sem höfðu látið af störfum og það tengist kenningum Allen og Meyer (1990) varðandi 

hollustu og tryggð eldri starfsmanna. Viðmælendur nefndu að eldri starfsmenn koma 

reglulegu í kaffi og var eitt fyrirtæki að lenda í því að starfsmenn sem væru komnir á 

aldur vildu ekki hætta. Sú setning gæti tengst stöðubundinni hollustu sem snýr að 

fórnarkostnaði einstaklings við að hætta hjá fyrirtækinu, það er að segja að 

einstaklingurinn vill ekki fara frá fyrirtækinu vegna tækifæra sem þar leynast. Jafnframt 

getur þetta átt við stjórnunarháttinn mjúk mannauðsstjórnun (Armstrong, 2009) þar 

sem hún öðlast tryggð og skuldbindingu starfsmanna með jákvæðum tengslum millli 

stjórnenda og starfsfólks. Samkvæmt Newstrom og Davis (1997) er hægt er lesa út frá 

þessu að fyrirtækin eru að ná að efna bæði skriflega og sálfræðilega samninginn sem 

leiðir til aukinnar hollustu og starfsánægju starfsmanna. Það sýnir að fyrirtækin séu búin 

að fjárfesta í fólki sem finnst það vera hluti af fyrirtækinu. 

8.4  Áhrif hópa- og klúbbastarfseminar á fyrirtæki 

Til að svara rannsóknarspurningunum leiddu niðurstöður í ljós að hópa- og 

klúbbastarfsemin hafi ótrúlega mikil og jákvæð áhrif á fyrirtækin í heild. Meðal annars 

hefur hún áhrif á helstu lykilþætti fyrirtækja sem valda því að fyrirtæki geta staðið sig 

vel. Líkt og Torrington og fleiri (2011) segja þá er hægt með réttum stjórnunaraðferðum 
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að ná góðum starfsanda, starfsánægju, góðu orðspori, fyrirtækjatryggð, laða að 

starfsfólk og nýja viðskiptavini.    

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að hópa- og klúbbastarfsemin hafi í 

flestöllum tilfellum fengið mannauðinn til að líða vel í vinnunni og skila starfi sínu vel af 

hendi. Með því að hafa ánægt starfsfólk skilar fyrirtækið af sér betri þjónustu frá 

starfsmönnum til viðskiptavina. Hópa- og klúbbastarfsemin stuðlar að ánægðu 

starfsfólki sem minnkar meðal annars starfsmannaveltu og eykur hollustu og tryggð 

starfsmanna við fyrirtæki. Það skilar sér í því að fyrirtækin spara sér tíma og pening. 

Hópa- og klúbbastarf hefur einnig áhrif á orðspor fyrirtækja sem gerir það að verkum að 

það er eftirsóknarverðara fyrir einstaklinga að vinna hjá fyrirtæki sem að býður uppá 

einhverskonar félagsleg tengsl innan vinnustaðarins. Að sama skapi getur það orðið til 

þess að samstarf milli fyrirtækja verði til líkt og viðmælendur nefndu. Niðurstöður leiddu 

einnig í ljós að slík starfsemi bætir félagslíf og móral í fyrirtækjum. Góður andi og gott 

félagslíf sýnir að fyrirtækjunum er umhugað um að fólki líði vel í vinnunni og það nái að 

eignast vini. Vinskapur er hluti af því að búa til góða liðsheild og bætir hann meðal 

annars starfsandann, þéttir starfshópinn og hefur áhrif á jákvæð samskipti milli 

starfsmanna sem hefur aftur áhrif á reksturinn. Þetta tengist því sem Morrison (2004) 

sagði um að vinskapur á vinnustað getur verið til góðs eða hindrað framför fyrirtækja, 

þar af leiðandi er mikilvægt að stuðla að vináttu á vinnustaðnum. 

8.5 Lærdómur 

Það sem höfundur hefur lært af rannsókninni er hversu mikilvægt félagslíf er í og fyrir 

utan vinnuna fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Það sem skiptir mestu máli er að félagslífið 

sé í höndunum starfsmannanna sjálfra en sé ekki miðstýrt af stjórnendum sem ákveða 

hvað sé í boði. Líkt og kom fram í fræðilega kaflanum þá hafa einstaklingar meiri áhuga á 

starfseminni ef hugmyndin kemur frá þeim sjálfum og þeir hafa tækifæri til að byggja 

félagslífið upp sjálfir.  

Það sem kom höfundi á óvart var að afleiðing hópa- og klúbbastarfsemi í nokkrum 

tilvikum leiddi til samstarfs við önnur fyrirtæki og hafði áhrif á þátttöku einstaklinga í 

maraþonum, s.s. WOW Cychlothon og fleiru. Einnig fannst höfundi áhugavert hvað 

fyrirtæki þurfa í rauninni lítið að gera varðandi viðhald starfseminnar nema alveg í 

byrjun þar sem hún er í höndunum á starfsmönnunum sjálfum.  
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Ávinningurinn fyrir einstaklinga er margvíslegur svo sem starfsánægja, vinskapur og 

fleira. Þeir finna að fyrirtækið sýnir þeim áhuga og kemur til móts við að koma 

hugmyndum þeirra í framkvæmd í formi stuðnings og fjármagns. Ávinningur fyrirtækja 

er gott orðspor, ánægðir og betri starfsmenn, betri þjónustu, hollusta og tryggð 

starfsmanna, góður starfsandi og fleira. Að því sögðu er hópa- og klúbbastarf á forræði 

fyrirtækja og fylgir gagnkvæmur ávinningur fyrir einstaklinga og fyrirtæki af því að hafa 

slíkt fyrirkomulag í fyrirtækjum. Fyrirtæki geta því náð langt í að búa til trygga 

starfsmenn sem ná vel saman með því að bjóða upp á hópa- og klúbbastarfsemi og 

fjárfesta því í starfsmönnunum. Tryggir og ánægðir starfsmenn hafa þau áhrif á 

fyrirtækið að spara því kostnaðinn sem fylgir því að ráða nýja starfsmenn. 

Það sem kom skýrt fram var að samstarfsmenn skipta sköpum í öllum þáttum 

viðfangsefnisins og er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að hafa það að leiðarljósi að styrkja 

vináttusambönd og félagslíf starfsmanna til að ná árangri. Það er því ljóst að 

einstaklingar geta haft áhrif og sett sitt mark á félagslífið í vinnunni en spurningin er 

hvað ætla þeir að gera í því?  

Að því sögðu hefur áhugi höfundar á viðfangsefninu aukist og ætlar höfundur að nýta 

sér það sem hún lærði af þessari rannsókn í framtíðarstarfi með uppbyggingu góðs 

félagslífs. Það verður gert í formi hópa- og klúbbastarfs þar sem það eru starfsmennirnir 

sem hafa áhrif á félagslífið í vinnunni. 
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9  Lokaorð 

Einstaklingar eru félagsverur sem sækjast eftir félagsskap annarra einstaklinga sem hafa 

svipuð eða sömu áhugamál og þeir sjálfir og mynda þannig hóp fólks sem á vel saman. 

Hópar eru grunnurinn að félagslífi einstaklinga og er nauðsynlegur þáttur í lífi hverrar 

manneskju þar sem einstaklingar öðlast sjálfsmynd og gildi sín út frá því hvaða hópum 

þeir tilheyra. Einstaklingar eru taldir vera ein helsta auðlind fyrirtækja og geta þeir skipt 

sköpum fyrir fyrirtæki. Því leita fyrirtæki leiða til að sjá til þess að starfsmönnum sínum 

líði vel í vinnunni og að á vinnustaðnum sé góður starfsandi. Til þess hafa fyrirtæki 

notast við mælingar á starfsánægju sem leitast við að finna á hvaða sviðum þau geta 

gert betur ásamt því að meta gagnsemi breytinga sem þau gera.  

Mannauðsstjórnun í fyrirtækjum er í aðalhlutverki þegar leitað er leiða til þess að 

bæta starfsanda og betrumbæta starfsumhverfið þar sem hún er svo vítt svið. Hún snýr 

meðal annars að því að finna upp á nýjum aðferðum til að koma til móts við þarfir 

starfsmanna sem og að þróa þá þegar kemur að hæfni, sköpun og ánægju til þess að 

fyrirtæki og starfsmenn nái betur markmiðum sínum. Sýnt er að starfsmenn eru líklegri 

til að vera tryggari fyrirtæki sínu ef þeir upplifa að fyrirtæki sé að koma til móts þarfir 

þeirra sem geta verið bæði sálfræðilegar og félagslegar. Sálfræðilegi samningurinn er 

þar mikilvægur þáttur í hollustu og tryggð starfsmanna þar sem hann skilgreinir annars 

vegar sálfræðilegar og félagslegar væntingar starfsmanna. Félagslegar væntingar ná 

hinsvegar til tómstunda sem er mikilvægur þáttur í lífi einstaklinga og ber að huga vel 

að. Tómstundir hjálpa til við að koma í veg fyrir streitu og hafa jákvæð áhrif á lífsgæði 

einstaklinga sem ganga annarsvegar í gegnum fimm nálganir. Þær eru tími, gæði, 

hlutverk, athöfn og viðhorf.  

Stuðningur fyrirtækja við félagslíf einstaklinga í formi skipulagðra viðburða líkt og 

skemmtanir eða tómstundir, leiðir til betra sambands milli starfsmanna og stjórnenda 

ásamt því að draga úr fjarvistum og óstundvísi starfsmanna. Þeir þættir sem sýndu hafa 

hve mest áhrif á hollustu og tryggð starfsmanna til fyrirtækis eru samband við 

samstarfsmenn og yfirmenn, vinnuaðstaða, laun og tækifæri til stöðuhækkana. Tryggðin 
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skiptist þar af leiðandi í þrjá þætti sem eru tilfinningabundin hollusta, stöðubundin 

hollusta og skyldubundin hollusta. 

Þær aðferðir sem mannauðsstjórnun notast við felast meðal annars í því að stuðla að 

vináttu á vinnustað bæði til að starfsmenn geti unnið saman og til að koma til móts við 

þarfir starfsmanna varðandi félagslegra ánægju, starfsánægju, stuðning og framleiðni. 

Starfsánægja verður í kjölfarið meiri þar sem hún felst í persónulegu viðhorfi hvers og 

eins af því sem þeir upplifa í starfinu. Að sama skapi er mikilvægt að skapa og þróa 

fyrirtækjamenningu sem stuðlar að vináttu á vinnustaðnum og sem getur laðað að 

starfsfólk. Vinnustaðagleði ýtir undir vináttu á vinnustað og veldur jákvæðum áhrifum 

varðandi orðspor fyrirtækja, framleiðni og viðhorfum meðal hópa og einstaklinga. Það 

skiptir því miklu máli fyrir allar gerðir fyrirtækja að stuðla að jákvæðu orðspori til að 

viðhalda og laða að viðskiptavini og starfsfólk. Kostnaðurinn sem fylgir því að ráða inn 

nýja starfsmenn í stað þess að fjárfesta í eigin starfsmönnum getur verið mikill og ættu 

fyrirtæki því að geta hagnast á því að leggja áherslu á að hafa starfsánægju og hollustu 

starfsmanna sinna háa.  

Hópa- og klúbbastarfsemi þrífst á frumkvæði og drifkrafti starfsmanna og getur verið 

góð fyrir fyrirtæki. Drífandi starfsmenn viðhalda gæðum og lengd starfseminnar ásamt 

því að hafa áhrif á sitt félagslíf. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að hópa- og 

klúbbastarfsemi gefur fyrirtækjum svo miklu meira en það fjármagn sem lagt er í hana. 

Starfsemin skapar gott orðspor fyrir fyrirtækið, starfsmenn verða ánægðir í starfi og 

sjálfstæðari ásamt því að starfið stuðlar að góðum starfsanda og fyrirtækjatryggð. Að 

sama skapi að koma til móts við þarfir starfsmanna, efla frumkvæði og stuðla að 

starfsánægju ásamt hollustu og tryggð starfsmanna.  

 Von höfundar er það að viðfangsefni ritgerðarinnar verði fyrirtækjum hvatning  til að 

innleiða hópa- og klúbbastarfsemi hjá sér og fyrir einstaklinga til að setja mark sitt á það 

sem er að gerast í félagslífinu í vinnunni.  
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