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ÚTDRÁTTUR 

Í þessari ritgerð er fjallað um vinnustaði, umhverfi þeirra og rými, áþreifanleg 

sem og óáþreifanleg.  Og hvernig vinnuaðstæður hafa áhrif á afköst, nýsköpun og 

starfsmenn.  Sýnt er þannig fram á mikilvægi góðs skipulags og vel hannaðs rýmis. 

Hvernig hægt er að hafa áhrif á afköst og ánægju starfsmanna með vel hönnuðu rými.  

Í grunninn liggja kenninga rýmis og umhverfisþátta, um vinnustaði og staðleysur, 

áþreifanleg rými og óáþreifanleg.  Kenningar um skapandi vinnu í hinu áþreifanlega 

samhengi rýmisins og hvernig við byggjum ímyndaða heima, staðleysur.  Sjónarhornið 

er greint með lýsingum á starfsaðferðum innanhússarkitekts og vinnustaðirnir eru 

skoðaðir þaðan.  Tilgangur verkefnisins er að draga saman þekkingu á viðfangsefninu 

vinnustaður.  Þá verða fræðigreinar, kenningar og rannsóknir um vinnustaði skoðaðar 

með áherslu á það brot sem snýr að áþreifanlegu rými skrifstofna.  Þrír vinnustaðir 

voru rannsakaði en innan þeirra allra fer fram skapandi vinna og því voru þeir valdir, 

vegna þess að allir eiga þeir sameiginlegt að skapa sína eigin heima.  Tveir vinnustaðir 

eru hluti af tölvuleikjageiranum og einn framleiðir tölvuteiknaðar bíómyndir.  

Vinnustaðirnir þrír voru heimsóttir vorið 2011 með tveggja daga heimsóknum.  Fallað 

er um heimsóknirnar á hvern vinnustað fyrir sig í máli og myndum.  Í lok kafla um 

vinnustaðina eru teknar saman upplýsingarnar sem aflað var og þeir bornir saman. Í 

niðurstöðum eru dregnar saman ályktanir eftir greiningar útfrá rannsóknum á rýmum.   
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FORMÁLI 

Ritgerð þessi er rannsóknarverkefni til fullnaðar M.A. gráðu í 

menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst haustið 2011.  Vægi ritgerðar er 30 ESTC 

einingar.  Ritgerðin fjallar um skapandi vinnustaði, umhverfi og rými. 

Hugleiðingar um sköpun og hvort staður geti verið skapandi eða hvatt til 

skapandi verka kveiktu áhugann á rannsóknarefninu.  Upphaflega hillingin var sú að 

finna hvað hvetur til sköpunar, hvernig áhrif rými hefur á sköpunarferli og útfrá því 

leggja grunn að hönnun hins skapandi staðar.  Rannsóknarefnið þróaðist þaðan út í að 

viða saman rannsóknum á rými og skoða skapandi vinnustaði með þær rannsóknir að 

leiðarljósi. 

Leiðbeinandi var Njörður Sigurjónsson og vil ég færa honum þakkir fyrir 

samstarfið.  Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum á vinnustöðunum þrem fyrir 

góðar móttökur.  Sigurbjörgu Eyjólfsdóttur þakka ég yfirlesturinn og aðrir 

samnemendur mínir í menningarstjórnunarnáminu fá kærar þakkir fyrir samfylgdina.  

Fjölskyldu og vinum færi ég þakkir mínar fyrir stuðning og hvatningu, sérstaklega 

eiginmanni mínum, Bergi Hinrikssyni.  
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INNGANGUR 
Viðfangsefni þessa verkefnis eru vinnustaðir og umhverfi þeirra, frá hinu 

áþreifanlega rými til þess óáþreifanlega.  Umhverfisþættir og áhrif þeirra á starfsmenn 

sem og áhrif þeirra á skapandi starfssemi vinnustaðanna.  Í verkefninu er sýnt fram á 

mikilvægi góðs skipulags og vel hannaðs rýmis og þá staðreynd að við ráðum yfir 

rýminu, getum breytt því og þar með skynjun okkar á því, notkun eða nýtingu.   

Tilgangur verkefnisins er að draga saman þekkingu á viðfangsefninu 

vinnustaður.  Þá verða fræðigreinar, kenningar og rannsóknir um vinnustaði skoðaðar 

með áherslu á það brot sem snýr að áþreifanlegu rými skrifstofna.  Þrír vinnustaðir 

verða skoðaðir, en innan þeirra allra fer fram skapandi vinna.  Því er nauðsynlegt að 

notast við rannsóknir og kenningar sem fjalla um umhverfi og rými vinnustaða þar sem 

skapandi vinna fer fram.  Fókusinn verður þar af leiðandi á því þekkingarbroti.  Það 

þekkingarbrot var valið frá sjónarhorni innanhússarkitekt, og því er sjónarhornið 

upplýst og dregið fram.  Þaðan eru svo vinnustaðirnir skoðaðir. 

 Mikilvægt er að draga saman þekkingu frá fjölbreyttum fræðigreinum um efnið 

til þess að skoða það frá sem flestum hliðum.  Það færir okkur nær því að vera upplýst 

um umhverfi okkar, hvað virkar og hvers vegna.  Þar með höfum við grundvöll til að 

velja og hafna og hafa skoðun á umhverfi vinnustaða okkar útfrá nýrri þekkingu. 

Markmiðið er því að viða saman þekkingu um viðfangsefnið, rannsóknum, 

kenningum og fræðigreinum sem ritaðar hafa verið síðustu áratugi.  Þannig er hægt að 

byggja vísi að kenningagrunni sem gagnast þeim sem áhuga hafa á hönnun og 

skrifstofulífi.  Einnig að tengja saman rannsóknir fræðasamfélagsins við hönnuði 

bygginga og notendur þeirra, stjórnendur sem og starfsmenn.  Verkefnið er því 

hvatning til hönnuða til að kynna sér frekari rýmiskenningar og rannsóknir til að nýta 

við vinnu sína.  Nýting vinnurýmis er einnig nauðsynlegt umhugsunarefni fyrir 

stjórnendur og eigendur fyrirtækja sem vilja hámarka vinnuvelíðan og afköst og nota til 

þess möguleikana sem umhverfið býður uppá.  Verkefnið getur jafnvel verið tól í 

höndum starfsfólks sem vill hafa áhrif á það hvernig vinnuumhverfið sem þeir starfa í 

er hannað.   

Vonandi vekur verkefnið áhuga á því umhverfi sem við vinnum í og hvetur 

lesendur til að hafa áhrif á það.  Og mikilvægi vandaðrar hönnunar innan vinnustaða 

og draga fram tengsl þess við starfsánægju og afköst.  Því er tilgangur ritgerðarinnar 

líka að vekja okkur til umhugsunar um staðinn sem margir dvelja flestar vökustundir 
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sínar á og kynna rannsóknir sem sýna frammá mikilvægi þessa rýmis á tilveru okkar.  

Kannað verður hvort merki finnist um meðvitaða noktun rýmis eða umhverfis inná 

vinnustöðunum þremur.  Hvort innanhússhönnun og skipulag beri vott um tilraunir til 

að bæta aðstæður og umhverfi.  Spurningin er þá hvort vinnustaður geti verið 

skapandi? 
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RANNSÓKNIR Á RÝMI 
Hið áþreifanlega mætir hinu óáþreifanlega í rannsóknum á rými.  Með skýran 

skilning á hugtökunum að leiðarljósi og með gleraugum rannsóknanna verða síðan 

vinnustaðirnir skoðaðir.   

Rannsóknir á áhrifum hins áþreifanlega rýmis á frammistöðu í starfi og tengsl 

þess við líkamlegt álag verða einnig skoðaðir í því samhengi.  Þaðan verður farið í 

rannsóknir á sólarlýstum vinnurýmum og hönnunarviðmiðanir er byggja á mati 

vitsmuna, skaps og vals.  Til að ýta undir mikilvægi vinnurýmisins skoðum við einnig 

rannsóknir á áhrifum þess að flytja úr lokuðum vinnurýmum í opin og sameiginleg.  

Eftir að hafa skoða þessar hefðbundnu kenningar um vinnustaði, rými og tengsl við 

starfsánægju og frammistöðu, færum við okkur í áttina að hinum skapandi vinnustað.  

Skilgreinum hugtakið sköpun og hvernig það fléttast umhverfi og rými. 

STAÐUR – HINN ÁÞREIFANLEGI HEIMUR  

Tilraunir til að ná utan um hugtakið rými snúast oft uppí einskonar illskiljanlegt 

fagmál, vegna þess hve erfitt er að festa hendur á það.  Jafvel arkitektar hafa aðeins 

nýlega þróað sérfræðimál utanum hugtakið rými (Hillier 1996).  Fyrir ekki svo löngu 

síðan hafði orðið rými aðallega rúmfræðilega merkingu, og kallaði fram hugmynd um 

tómt svæði.  Í fræðiheiminum var rýmishugtakið hinsvegar almennt talið stærðfræðilegs 

eðlis (Lefebvre, 1984/1991). 

Grunnhugtakið rými snýr að stað, einhverju ákveðnu plássi.  Staðsetning og 

umfang staðarins þarf að vera skilgreint áður en tiltekin rými skipta máli (Nordberg-

Schulz, 1970).  Staður vísar til líkamlegs, áþreifanlegs eða landfræðilegs umfangs, hvort 

sem um ræðir heimili eða vinnu. Grunnskilgreining á því hvar maður er innan 

heildarinnar er að hluta til dvalarstaður, hvar maðurinn er.  Ræturnar sem við erum 

upprunin frá er dvalarstaður.   

Rými er hið byggða umhverfi og felur í sér skjól, innilokun og vernd (Lawrence 

og Low 1990, 454).  Skynjað rými er í grunninn hið áþreifanlega rými, það sem gefur 

okkur færi á að athafna okkur.  Áþreifanlegt rými er hið raunverulega, hlutlæga meðan 

hið skynjaða rými er huglægi hluti sama rýmis.  Önnur rými eru slóðir, tengirými eða 

rými sem leiða náttúrlega til hreyfingar, eða vísa okkur í vissa átt.  Slóðir stjórna mikið 

af okkar sjálfstýrðu hegðun (Bargh og Barndollar, 1996) því við fylgjum þeim vanalega 
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áreynslulaust og án meðvitaðrar ákvörðunar.  Sem er mikilvægur áhrifaþáttur þess 

hvernig rými stýrir hegðun okkar (Kristensen 2004). 

Hvort fyrirtækjum og stofnunum tekst að unga út fleiri góðum hugmyndum 

með ígrundaðri notkun á áþreifanlegum rýmum er ekki sannað.  En þó sýna rannsóknir 

fram á að rými sé mikilvægur hluti af vellíðan fólks.  Þó er skortur á rannsóknum á 

þessum efnum því lítil þekking er til staðar hvort áþreifanleg rými raunverulega auki og 

hvetji sköpunarkraft fólks á vinnustað (Kristensen, 2004).   

Í grein sinni „Hið áþreifanlega samhengi sköpunar“ tekur Kristensen (2004) fyrir 

samhengi milli rýmis og sköpunar.  Hann rannsakaði tilvik þar sem fyrirtæki sendi 

vinnuhóp út af vinnustaðnum er vann að nýrri uppgötvun.  Vinnuhópurinn dvaldi á 

leigðri vinnustofu í öðrum borgarhluta en vinnustaðurinn var í.  Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna ótvíræða kosti rýmis sem verkfæri til að hvetja til skapandi lausna 

vandamála (Kristensen, 2004). 

Í fræðum er skilgreina ferli sköpunar er því ferli skipt upp í mismundandi stig.  

Mismunandi rýmisþarfir fylgja hverju stigi sköpunarferlis.  Einnig eru þarfir misjafnar á 

milli stiga ferlisins.  Fyrsta stig sköpunarferlis er undirbúningur og það síðasta er útfærsla.  

Vanalega þarf vinna á þessum stigum sköpunarferlis bæði afmarkaðs einkarýmis og 

sameiginlegs rýmis.  Millistigin í sköpunarferlinu kallast útungun og innsýn.  Við þau er 

ákjósanlegra að dvelja í rýmum sem eru afmarkaðari og staðsett afsíðis.  Einnig kom 

fram við rannsókn Kristensen að tilbreytingin sem fólst í að fara í nýtt og öðruvísi 

rými, á öðrum stað, hafi verið áhrifaríkt fyrir vinnu hópsins (Kristensen, 2004). 

Kristensen tekur þó fram að takmarkanir rannsókna hans og annarra liggi í vöntun á 

samanburðarrannsóknum.  Þar af leiðandi er tilviksrannsóknin aðeins dæmi um 

markvissa notkun tiltekins fyrirtækis á rými sem áhrifaþátt í leit sinni að skapandi 

lausnum í vinnu. 

Þessar rannsóknir leggja grunnin að áhuga mínum og vilja til að skoða og 

rannsaka hvað gerist á vinnustað þar sem sköpunargáfan spilar stórt hlutverk. Á sama 

tíma leggja vinnustaðirnir líka grunnin að ímynduðum veruleika og staðleysum sem 

tengjast væntingum mínum til þeirra.  

GÆÐI UMHVERFISINS OG HINN ARÐSAMI VINNUSTAÐUR 

Í grein sinni um „Gæði umhverfisins og hins aðrsama vinnustaðar“ (2003) 

tengir Clements-Crome, prófessor í byggingarverkfræði við háskólann í Reading, 
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framleiðni við umhverfi vinnustaðarins.  Samkvæmt rannsóknum hans (Clements-

Crome, 2000) og gögnum frá CIBSE  (1999) felur það í sér mun meiri kostnað að 

halda starfsfólk en það er að halda við byggingu.  Þess vegna er fjárfesting í 

vinnuumhverfinu ein hagkvæmasta leiðin til að auka framleiðni og afköst, sem aftur 

getur haft mikil áhrif á afkomu fyrirtækis (CIBSE, 1999; Clements-Crome, 2000).  

Arðsamt eða árangursríkt vinnuumhverfi er heilbrigðara og hagkvæmara í orkunotkun.  

Heilbrigðar byggingar auka frekar framleiðni starfseminnar sem þar fer fram, en það 

þarf að sinna viðhaldi og umsjón vel.  Viðhald er mikilvægt því sé það vanrækt á sér 

stað orkusóun og umhverfisskilyrði versna og báðir þessir þættir hafa áhrif á framleiðni 

og hagkvæmni (Clements-Crome, 2000).   

Kannanir sem unnar hafa verið í nokkrum skrifstofubyggingum sýna fram á að 

þröng og mannmörg vinnusvæði, starfsóánægja og hið áþreifanlega umhverfi eru 

höfuð áhrifavaldar á framleiðni og arðsemi (Carnevale, 1992; Clements-Crome, 1997).  

Í þeim kom fram að helstu kvartanir notenda bygginganna væru hitavandamál, þungt 

loft, loftræsingavandamál og svæði þéttskipað of mörgum vinnustöðvum.  Niðurstöður 

kannannanna sem gerðar voru á rekstri nokkurra skrifstofubygginga áætla að framleiðni 

sé hægt að auka um fjögur til tíu prósent með því að bæta umhverfisaðstæður 

skrifstofunnar.  Óheilbrigt umhverfi hefur ekki aðeins áhrif á vinnuframlag 

starfsmanna heldur virkar einnig letjandi í þeim skilningi að þeim finnst þeir vera að 

vinna fyrir skipulagsheild sem er alveg sama um starfsfólk sitt (Clements-Croome, 

2003).  

ÁÞREIFANLEGT UMHVERFI OG ÁHRIF ÞESS Á 

FRAMMISTÖÐU Í STARFI 

Í grein sinni „Áhrif áþreifanlegs umhverfis á frammistöðu í starfi: í áttina að 

kenningarfræðilegu líkani af álagi á vinnustað“ dregur Jacqueline C. Vischer (2007), 

prófessor í umhverfishönnunardeild Háskólans í Montreal, fram mikilvægi 

umhverfisins sem áhrifaþátts í að auka álag á vinnustað.  Umhverfi í skilningnum rými 

innanhúss, innan vinnustaðar.  Greininni er ætlað að tengja saman viðamiklar rannsóknir 

á vinnuálagi við nýlegar og sífjölgandi rannsóknir í umhverfissálfræði vinnurýmis.  Hún 

dregur saman rannsóknir sem gerðar hafa verið á stressi á vinnustöðum og sameinar 

niðurstöður þeirra til að styrkja tilgátu sína.  Þannig kemur hún fram með sannanir á að 

umhverfi vinnustaða hafi bæði áhrif á vinnuafköst sem og starfsánægju (Brill, Margulis 

og Konar, 1985; Clements-Croome, 2000; Davis, 1984; Dolden og Ward, 1986; 
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Newsham o.fl., 2004; Vischer, 1989, 1996).  Greinin sýnir einnig fram á hvernig notast 

megi við kenningar um stress á vinnustað til þess að auka skilning á sambandi milli 

hegðunar starfsmanna og áþreifanlega hluta vinnuumhverfisins.  Vischer bendir á 

rannsóknir þar sem hafa verið að koma fram sífellt fleiri tengsl milli heilsu starfsfólks 

og hluta hins áþreifanlega umhverfis, líkt og loftgæði, lýsingu og vinnuvistfæðilega 

hönnuð húsgögn (Dilani, 2004; Milton, Glencross, og Walters, 2000; Veitch og 

Newsham, 2000).  

Theorell (1986) skilgreinir áhrifavalda vinnuálags  í grein sinni „Álag í vinnu og 

hættan á hjartaáfalli“ en þar skiptir hann þeim í þrenn; svigrúm til ákvarðana, sálfræðileg 

stjórn eða yfirráð, og vinnuálag.  Ferlið sem fer í gang sem viðbragð okkar við álagi 

kallast aðlögun, eða að aðlagast aðstæðum.  Vandamálalögun felur í sé tilraunir til þess 

að aðlagast óþægilegum aðstæðum líkt og ljósglampa og óþægilegum vinnustól.  

Tilfinningaalögun felur í sér sálfræðileg viðbrögð líkt og ályktanir útfrá skrifstofustærð, 

tækifæri til að gera vinnusvæðið persónulegt og að merkja sér heimaslóðir (Folkman og 

Lazarus, 1985).  Sú hegðun sem getur flokkast undir að aðlagast óhagstæðum, 

óþægilegum eða stressandi þáttum vinnusvæðis ber vott um að fyrir hendi sé álag á 

vinnustað.  Þá á sér stað misræmi milli þess sem aðstæðurnar krefjast og þeirra úrræða 

sem einstaklingurinn hefur yfir að ráða (Vischer, 2007).  Sé misræmi milli þess hvernig 

hið áþreifanlega umhverfi svarar þörfum okkar, reynum við að koma til móts við 

aðstæður með því að aðlaga umhverfið að okkur sem og að aðlaga okkur að 

umhverfinu.  Þegar mistekst að samræma þessa þætti myndast álag eða stress.  Ein 

aðferð til að minnka misræmið eru tæki vinnuvistfræðinnar.  Vinnuvistfræðin notar þau 

til að rannsaka vinnustaði í þaula, en algengast er að rannsaka lýsingu og dagsljós, 

hávaða og hljóðvist, og skrifstofuhúsgögn og rýmisskipulag á skrifstofum (Vischer, 

2007). 

Rannsóknir á lýsingu og dagsbirtu hafa tengt aukin þægindi og vinnuframleiðni 

við gluggastærð og nálægð, ásamt útsýni, stjórn á gluggatjöldum og vörn gegn glampa 

(Hedge, 2000; Leather o.fl., 1998; Mallory-Hill o.fl., 2004).  Önnur rannsókn sýndi 

fram á mun milli tegunda lýsingar og áliti fólks á henni.  Þannig var munur á þeirri 

lýsingu sem hvað hentugust var til vinnu helstu verka innan skrifstofunnar og þeirri 

lýsingu sem fólki fannst falleg eða leið vel í (Boyce, Veitch, Newsham, Myer og 

Hunter, 2003). 
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Rannsóknir á hávaða á vinnustöðum sýna fram á að þeir sem vinna á opnum 

skrifstofum telja gjarnan hávaða sem aðaluppsprettu óþæginda og minni 

vinnuframleiðni (Hedge, 1986; Oldham, 1988; Stokols og Scharf, 1990; Sundstrom, 

Herbert, og Brown, 1982).  Gerðar hafa verið tilraunir til þess að hamla hávaða á 

skrifstofum, til að mynda með því að nota gljúp efni á yfirborð og setja upp 

hljóðgildrukerfi, en einnig draga úr hávaðasamri hegðun starfsfólks.  Þessi viðleitni til 

að betrumbæta umhverfið hefur að litlu orðið vegna þess að fleiri starfsmenn sitja nú 

yfirleitt í minna rými en áður, til að mynda vegna almennt aukinnar áherslu á 

teymisvinnu í skrifstofulífi (Vischer, 2007). 

Samkvæmt rannsóknum á vinnurými eru þeir umhverfisþættir sem hafa hvað 

mest áhrif á starfsánægju og vinnuframistöðu  gólfskipulag og staðsetning húsgagna 

(Brill, Margulis, og Konar, 1985; Hatch, 1987; Sullivan, 1990; Vischer, 1989).  Slíkar 

rannsóknir hafa að mestu miðað við að skoða hæð skilrúma og fjarlægð milli 

vinnustöðva, hversu mikið magn hillurýmis hver starfsmaður hefur og stærð 

vinnuborða.  Ein rannsókn gaf til kynna að viðbótarfjárfesting í vinnuvistfræðilega 

hönnuðum skrifborðum og stólum fyrir starfsmenn skilaði sér til baka á fimm 

mánuðum í aukinni vinnuframlegð (Miles, 2000). Hin huglægu þægindi, líkt og næði og 

yfirráðasvæði verða fyrir mikilum áhrifum frá skipulagi rýmis: skrifstofustærð, 

staðseting og magn hillurýmis er tengt stöðu og yfirráðasvæði og skilrúm hafa áhrif á 

hljóðvist sem og sjónrænt næði (Fischer, Tarquinio og Vischer, 2004; McCusker, 2002; 

Vischer, 2005; Vischer o.fl., 2003; Wells, 2000). 

Eins og fram kom áðan hefta álagsvaldar í vinnuumhverfi því að 

vinnumarkmiðum sé náð.  Ítrekað og langvarandi stress á vinnustað hefur mikil áhrif á 

afköst starfsfólks því það hægir á getu þeirra til að takast á við verkefnin þegar þau 

verða óhjákvæmilega flóknari með tímanum.  Álagsvaldar hafa áhrif á framkvæmd 

verkefna, áhuga og félagsleg samskipti.  Álagsþættir eru til að mynda rýmisskipulag, 

hönnunarsmáatriði, ástand andrúmslofts og úrræði, útsýni og sjónrænt aðgengi frá 

vinnustöð.  Sem álagsþættir geta þeir haft áhrif á lífeðlisfræðilega ferla sem og haft 

neikvæð áhrif með því að takmarka áhuga og afköst, og torvelda félagsleg samskipti.  

Þegar misræmi er milli kröfunnar sem gerð er til starfsmanns og hve mikla stjórn hann 

hefur á sínu áþreifanlega umhverfi til að standast kröfurnar sem gerðar eru til hans í 

starfi er skilgreint sem álagsvaldur (McCoy og Evans, 2005). 
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Til að draga úr álagsþáttum er til að mynda hægt að auka vægi hönnunar á 

vinnustað.  Hönnunarþættir eða atriði, líkt og litaval og skreytingar, skilti, listaverk og 

önnur merki um hönnun, miðla og geta haft táknræna merkingu sem hefur tilfiningaleg 

áhrif á fólk.  Til dæmis eru starfsmenn sumstaðar hvattir til að persónugera 

vinnuaðstöð sína og umhverfi í formi skreytinga.  Aðrir þættir bera einnig með sér 

táknræna stöðu innan skipulagsheildar, til dæmis er nálægð við glugga jákvæð á meðan 

nálægð við salerni er neikvæð.  Á meðan hönnunarsmáatriði hafa áhrif á 

tilfinningaaðlögun í álagsvaldandi aðstæðum hafa umhverfissálfræðilegar rannsóknir á 

umhverfi vinnustaða unnið að því að mæla ánægju.  Þá bæði starfsánægju og ánægju 

með starfsumhverfið.  Hið almenna og ónákvæma hugtak ánægja nær ekki að nálgast 

hið flókna eðli samspilsins sem á sér stað milli manneskju og umhverfis hennar.  Nýrri 

rannsóknir á þægindum umhverfis beinir athyglinni meir að samræminu milli notanda og 

vinnusvæðis.  Ósamræmi milli notanda og vinnusvæðis dregur úr notanda og eyðir orku 

hans.  Til dæmis gæti notandi séð illa ef lýsing er ekki nægileg, hann gæti þurft að 

standa upp og ganga um gólf til að létta á verk í baki eða hálsi sem slæmur stóll getur 

valdið.  Notandi gæti þurft að eyða tíma í að bíða eftir að fundarherbergi losni til að 

halda fund. Sé hins vegar samræmi og vinnuumhverfið jákvætt, áhrifaríkt og styrkjandi 

leyfir það og jafnvel hvetur notanda til að beina allri sinni orku og athygli á þau verk 

sem vinna þarf (Vischer, 2007).   

Umhverfisþægindi er hugtak sem fylgir í kjölfar þess að lágmarkskröfum um 

öryggi og heilsu hefur verið fullnægt.  Að þeim fullnægðum þurfa notendur stuðning 

umhverfisins til þeirra verka sem þeim er ætlað að vinna, það er umhverfisþægindi 

(Vischer, 2007).  Sannanir benda til að umhverfisþægindi samanstandi af þrem 

stigveldisþáttum: efnislegum, hagnýtum og sálfræðilegum (Vischer, 2005).  Efnisleg 

þægindi samanstanda af mannlegum grunnþörfum, öryggi, hreinlæti og aðgengi.  

Hagnýt þægindi eru m.a. viðeigandi lýsing fyrir vinnu við tölvuskjá, 

vinnuvistfræðihönnuð húsgögn fyrir tölvunotendur og lokuð rými fyrir fundi og 

samvinnuverkefni.  Sálfræðileg þægindi upplifum við í kjölfar þess að finnast við 

tilheyra, eiga hlutdeild í og að hafa stjórn, eða yfirráð yfir vinnustöð okkar.  Sé öllum 

þessum þrem þáttum umhverfisþæginda fullnægt verða gæði vinnurýmis fullkomnuð 

(Vischer, 2007). 

Samkvæmt þessum kenningum um umhverfisþægindi tengjast sálfræðileg 

þægindi félagsfræðilegum geðþáttum við umhverfishönnun og rekstur vinnurýma 

gegnum hugtökin yfirráðasvæði, næði og stjórn (Sundstrom og Sundstrom, 1986; 
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Vischer o.fl., 2003; Wells, 2000).  Tilfinning fyrir yfirráðasvæði tengis því að finnast 

maður tilheyra og eiga hlut í.  Næði, eða einrúm útskýrist vel sem þörfin fyrir að stjórna 

aðgengi annarra að okkur (Altman, 1975; Kupritz, 2000; Steele, 1986). 

Stjórn á verkfærum umhverfisins er ein tegund umhverfisstjórnar.  Það er að 

hafa vald á þeim verkfærum sem í boði eru til að breyta aðstæðum í umhverfinu. Til 

dæmis þegar hægt er að hækka eða lækka vinnuborð og stóla, en það er dæmi um 

vinnuvistfræðilega hannaða hluti.  Þannig er einnig hægt að slökkva og kveikja ljós og 

flestar skrifstofur hafa hurð, sem hægt er að opna og loka.  Undir vissum 

kringumstæðum hefur svona stjórn yfir verkfærum vinnustaðar sálfræðilega jákvæð 

áhrif á notendur (Newsham o.fl., 2004; Tu og Loftness, 1998). 

Hvert vinnusvæði má skilgreina útfrá því hvort það stendur undir þeim kröfum 

sem gerðar eru til þeirrar vinnu sem skal unnin þar, þ.e. hvort þar séu til staðar þær 

umhverfisaðstæður sem þurfa að vera.  Því fleiri kröfur sem uppfylltar eru af 

umhverfinu fyrir það starfsfólk sem vinnur í því, þeim þægilegra telst umhverfið og 

rýmið.  Vinnurými sem bjóða síður uppá hagstæðar umhverfisaðstæður eru oftast 

dæmd óþægileg af notendum.  Þeir notendur þurfa að bregðast við með því að aðlagast 

og reyna að leysa þau vandamál sem umhverfið býr til.  Þessar aðstæður og misræmi 

framkalla álag, eða stress.  Því meir sem starfsmaður þarf að leggja sig fram um að 

aðlagast aðstæðum, því meiri tími og athygli fer til spillis.  Frá sjónarhóli vinnuveitenda 

er þetta ferli sóun á tíma og skerðing á framleiðni (Vischer, 2007).  En hvernig er hægt 

að notast við verkfærastjórn til þess að koma í veg fyrir slíkt?  Ef notandi skynjar stjórn 

á umhverfinu getur það minnkað álag jafnvel þótt vinnurýmið sé óþægilegt og kalli 

fram hegðurnarviðbrögð til að aðlagast.  Þar að auki minnkar verkfærastjórn yfir 

umhverfinu álag á skilvirkan hátt með því að bjóða upp á líkamlegar aðferðir við að 

leysa óþægileg umhverfisvandamál.  Að ráða yfir verkfærum umhverfis og notfæra sér 

þau, gerir notendum kleift að stjórna umhverfinu að vissu leiti (Vischer, 2007).  

HÖNNUNARRÁÐLEGGINGAR BYGGÐAR Á VITSMUNA-, 
STEMMNINGS- OG FORGANGSMATI Á SÓLSKINSLÝSTU 

VINNUSVÆÐI 

Í ritgerðinni: „Hönnunarráðleggingar byggðar á vitsmuna-, stemmnings- og 

forgangsmati á sólskinslýstu vinnusvæði“ (Wang og Boubekri, 2011) er fjallað um 

rannsókn sem hafði það markmið að þróa aðferð til að bæta lýsingahönnun dagsbirtu 

með því að nota atferlisnálgun.  Þar er undirstrikað hvers vegna hönnunarráðleggingar 
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varðandi dagsljós þurfa að breytast til að endurspegla þá hugmynd að mannlegar 

athafnir eru mikilvægar hönnunarforsendur til viðbótar við hinar hefðbundnari 

efnislegu breytur. 

Líffræði- og sálfræðilegur ávinningur þess að dvelja í dagsljósi hefur verið 

opinberaður í ýmsum rannsóknum í mörgum tegundum bygginga (Wang og Boubekri, 

2011).  En þessi ávinningur næst ekki bara með því að hleypa dagsljósi inn í 

bygginguna án þess að huga að huglægum viðbrögðum við umhverfi sem er 

dagsbirtuupplýst, sérstaklega þegar dagsbirtu er hleypt inn í rými sem þægindi.  

Ljósmagn er þátturinn sem aðallega er tekið tillit til í ljósahönnun í dag, hversu mikið 

dagsljós kemur inn um glugga, frekar en hvernig það verkar á fólk eða hefur áhrif á 

það. 

Vitsmunaleg frammistaða er staðall sem mikið er notaður til þess að mæla 

frammistöðu fólks í ýmsum aðstæðum innanhúss.  Stemmning og hvað við setjum í 

forgang eru oft þau atriði sem metin eru í kjölfar viðveru.  Það er vegna þess að það 

sem við setjum í forgang er vísbending um hvernig við ætlum að nota rýmið.  

Vitsmunaleg frammistaða hinsvegar sýnir raunveruleg áhrif umhverfisins, oft óháð því 

hvað hverjum og einum fannst forgangatriði (Wang og Boubekri, 2011).  

Tilgátan er sú að fjarlægðin frá notanda rýmis til sólarbletts á gólfinu er 

mikilvæg breyta sem er rannsóknarverð vegna þess að bilið að sólarbletti getur haft 

áhrif á sjónræn þægindi og jafnvel skap notanda og almenna sálræna vellíðan.  Það er 

útbreidd skoðun að fólki finnst það fyllast orku, vellíðan og góðu skapi þegar sólin 

skín.  Könnun (Ne’eman, Craddock,  og Hopkinson, 1976) á sólarljósi sýndi fram á að 

70% starfsmanna á skrifstofum vildu hafa glugga sem skini sól inn um.  Ein mikilvæg 

ástæða þess er sú að sólarljós framkallar vellíðunartilfinningu og hlýju.  Jafnvel í vel 

loftræstum rýmum með ákjósanlegu hitastigi finnst fólk sólarljós aðlaðandi. (Wang og 

Boubekri, 2011). 

Í rannsókninni var lögð áhersla á tvo huglæga áhrifaþætti umhverfis, næði og 

stjórn.  Næði og stjórn eru mikilvægir þættir í atferlis- og hegðurnarrannsóknum, en í 

lýsingarrannsóknum er sjaldan tekið tillit til þeirra.  Næði er skilgreint á tvennan hátt: 

huglægt næði annarsvegar og rýmislegt næði hinsvegar.  Það fyrra er skilgreint sem 

tilfinningin að stjórna aðgengi annarra að sér eða sínum hóp (Sundstrom, Burt og 

Kamp, 1980).  Rýmislegt næði vísar í þá sjónrænu og hljóðrænu einangrun sem 

umhverfið býður uppá (Sundstrom, Town, Brown, Forman og McGee, 1982).  Stjórn 
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er skilgreint í umhverfisrannsóknum sem yfirráð eða hæfnin til að annaðhvort breyta 

hinu efnislega umhverfi eða hafa vald á varnarleysi sínu gagnvart umhverfinu (Evans 

og McCoy, 1998).  En í samhengi lýsingarannsókna er yfirleitt átt við val um að 

slökkva, kveikja eða dimma ljós, eða að draga gluggatjöld fyrir eða frá.  Í rannsókn 

Wang og Boubekri (2011) er næði skilgreint sem stig sjónrænnar einangrunar frá 

umhverfi og stjórn sem getan til að stýra varnarleysi sínu gagnvart nærumhverfi sínu. 

Útsýni útfyrir bygginguna er tengd þessari fjarlægð sólarbletts frá glugga 

pælingu.  Auk þess að vera uppspretta náttúrulegrar lýsingar og sólarbletts sjá gluggar 

okkur fyrir sýn á heiminn fyrir utan.  Aðgangur að útsýni, sérstaklega ef það sýnir 

náttúru, er mikilvægur áhrifaþáttur starfsánægju (Leather, Pyrgas, Beale og Lawrence, 

1998; Kaplan, 1995; Markus, 1967; Purcel, Lamb, Peron og Falchero, 1994 ).  Í næstum 

öllum gerðum bygginga lýsa þeir sem hafa aðgang að gluggum yfir meiri þægindum og 

vellíðan en þeir sem eru staðsettir fjær gluggum (Vischer, 1996). 

Rannsóknarsnið Wang og Boubekri (2011) var á þá leið að nota nokkrar 

rannsóknaraðferðir til að mæla stemmningu/skap, hvað fólk taldi mikilvægast eða vera 

forgangsatriði og vinnuframmistöðu notenda í sólskinslýstu herbergi.  Útum gluggann 

á hinu hvítmálaða 30 fermetra herbergi var útsýni á landslag því það var á annarri hæð.  

Glugginn náði frá gólfi uppí loft og snéri í austur og fyrir honum voru gluggatjöld sem 

sáu til þess að sólarbletturinn var alltaf um 20-25% af gólffleti herbergis.  Hurðin var á 

vegg andspænis glugga, á móti.  Í þessu rými fengu 10 manns að velja sér sæti, sætaval 

lýsti því hvað fólk taldi sig vilja fá útúr sætavali, hvernig það hyggðist nýta sér rýmið.  

Fólkið myndaði þrjár raðir og snéru allir í sömu átt, annarri hlið að gluggavegg og hinni 

að hurðavegg.  Að snúa hlið að glugga sem nýtur sólarljóss er ákjósanlegasta 

staðsetning sætis (Boubekri, Hulliv og Boyer, 1991).  Þessi uppsetning bauð uppá 

mismikla nálægð við sólarljós og útsýni útum gluggann, sem og mismikið næði og 

stjórn en notendur staðsettir í hornum nutu mesta næðis.  Gögnum var safnað í apríl 

og maí til að koma í veg fyrir að herbergið hitnaði of mikið og hefði þar með áhrif á 

niðurstöður.  Rannsóknin var framkvæmd að morgni, aðeins þá daga sem sólin skein.  

Hver rannsókn tók innan við klukkustund og þáttakendur lýstu skapi sínu fyrir og eftir 

ásamt því að leysa tvö verkefni á rannsóknartíma.  Að lokum fengu þau að raða 

húsgögnum á teikningu af rýminu (Wang og Boubekri, 2011).   

Það hvaða stað innan rýmis við veljum að setjast á, gefur til kynna hvernig við 

viljum notfæra okkur rýmið.  Þrátt fyrir að hvert og eitt okkar hafi mismunandi skoðun 
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á því hvar sé best að vera (Tregenza o.fl.,1974; Halonen og Lehtovaara, 1995),  þá er 

töluverður áhugi fyrir því að sýna framá að þær lýsingaraðstæður sem almennt eru 

taldar bestar skapi jákvæðar aðstæður, sem svo leiða til eftirsóknarverðara áhrifa á 

niðurstöður (Wang og Boubekri, 2011).   

Niðurstöður rannsóknarinnar er snéri að því hvar fólk valdi sér sæti sýndu að 

hægt var að skipta rýminu í tvö svæði, hagstætt og óhagstætt sætasvæði.  Fyrri 

rannsóknir á efninu sýna að fólk kýs yfirleitt að sitja á sólarblettssvæðinu eða mjög 

nálægt.  Þó var það aðeins um fimmtungur í þessari rannsókn sem valdi að setjast á 

sólarblettinn, sem er vísbending um að glampi frá sól sé eitthvað að forðast.  

Staðsetning glugga og sólarljóss var þó alls ekki það eina sem fólk tók tillit til við 

sætaval sitt.  Það kom í ljós að fólk virtist kjósa að hafa útsýni yfir hurðina, en þar kom 

í ljós annar áhrifaþáttur í umhverfinu, stórn, eða yfirráð yfir herberginu.  Í svörum við 

spurningalista kom einnig fram að þrjár helstu ástæður fyrir sætavali voru í fyrsta lagi 

sjónræn þægindi, í öðru lagi útsýni útum glugga og í þriðja og síðasta lagi var það 

stjórn.  Þær niðurstöður sýna að útsýni yfir allt herbergið er ekki síður mikilvægt en 

útsýni útum glugga.  Rannsóknin sýndi einnig að þegar velja þurfti á milli útsýnisins út 

um gluggann eða yfir herbergið, völdu fleiri að fórna útsýninu útum gluggann.  Því 

virðist það mikilvægara að hafa á tilfinningunni að sjórna eða hafa yfirsýn yfir rýmið, en 

útsýni útum glugga ef fólk gat ekki fengið bæði.  Að hafa þekkingu á því hvað er talin 

ákjósanlegust sætisskipan eru mikilvægar upplýsingar fyrir hönnuði við hönnun 

vinnusvæða.  Því þeir sem munu þurfa að dvelja í rýminu munu yfirleitt að lokum raða 

upp húsgögnum og nýta rýmið að vild, ekki sá sem hannaði það (Wang og Boubekri, 

2011).   

Í hlutanum varðandi niðurstöður á rannsókn á frammistöðu í vitsmunaprófum 

var spurningunni velt fram hvort fólk standi sig betur sitji það í sætum sem þau héldu 

að væri best að sitja í?  Svarið við þeirri spurningu gæti hjálpað hönnuðum að sjá til 

þess að þeir sem munu dvelja í byggingunum njóti kostanna sem vel hönnuð náttúruleg 

lýsing býður uppá.  Greining á gögnum úr tvíþátta prófum sem fólkið í rannsókninni 

tók leiddu í ljós að sæta staðsetning hafði mikilvæg áhrif á vitsmunalega frammistöðu 

þeirra.  Við að kortleggja staðsetingu sæta og bera saman við niðurstöður úr prófum 

finnast engin tengsl þar við staðsetningu í sólarabletti og við glugga.  Þar með er það 

dregið fram að nálægð við glugga eða sólarljós eitt og sér gat ekki spáð fyrir um 

frammistöðu fólks á prófum, né heldur önnur birtuskilyrði.  Í rauninni stóð sá sem sat í 

öftustu röð fjærst glugga sig einna best, ásamt þeim sem sat í sömu röð, en alveg 
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uppvið gluggavegg.  Frekari greining gagna dró fram mikilvægi þáttanna stjórnunar og 

næðis.  Best staðsettu sætin voru þrjú af fjórum í öftustu röð, og eitt í miðjuröðinni, 

næst gluggavegg.  Frá öllum þessum stöðum var útsýni bæði útum glugga og að hurð.  

Þetta eina í öftustu röð sem ekki var í besta flokknum var inn á milli, sem bendir til að 

þrátt fyrir að þar hafi sitjendur upplifað sig við stjórn á aðstæðum, hafi ekki verið 

nægilegt næði vegna nærveru annarra.  Þrátt fyrir að mikilvægi næðis og stjórnunar hafi 

komið fram, voru sólarljós og gluggaútsýni einnig áhrifaþættir og rannsóknin gaf 

vísbendingu um að allir fjórir þættirnir samverkandi gætu aðstoðað við að bæta 

frammistöðu fólks í sólarlýstu rými.  Niðurstöður t-prófana á breytunum næði, stjórn, 

útsýni útum glugga og sólarljósi sýna fram á mikilvægi þessara þátta og þeirra 

sameiginlegu áhrifa á einstaklinga til að bæta frammistöðu sína í sólarlýstu herbergi 

(Wang og Boubekri, 2011).   

Stemmningin eða viðbrögð á andlega líðan fólksins voru mæld tvisvar í 

rannsókninni, í upphafi og við lok hennar.  Líkt og rannsakendur bjuggust við þá 

minnkaði jákvætt skap flestra almennt í kjölfar prófanna sem þátttakendur tóku.  Þó 

fundu rannsakendur fylgni milli verra skaps og verri staðsetningar, það er skap þeirra 

sem sátu á stað þar sem þeir höfðu minni stjórn á aðtæðum versnaði meira en skap 

þeirra sem töldu sig hafa stjórn á aðstæðum með sætavali.  Þeir sem voru í miðju 

herberginu og þar af leiðandi með minnsta næðið upplifðu einnig að skapið versnaði 

við dvölina.  Skap þeirra sem sátu nálægt sólarblettinum og með gott útsýni útum 

gluggann versnaði minna en annarra.  Undantekningin voru þó þeir sem sátu í sætum 

alveg fyrir miðjum glugga, í sólinni, skap þeirra versnaði meir en hinna fyrrnefnu.  

Ástæða þess gæti verið sú að í yfirgengilegu sólskini sé áreitið of mikið og skapi þar 

með neikvæðar aðstæður (Wang og Boubekri, 2011).   

Séu niðurstöðurnar bornar saman við frammistöðu þátttakenda úr prófunum 

sem það tók úr sætum sínum sést að þar er bil á milli.  Þótt flestir kjósi að vera nálægt 

glugga og birtu þá skilar það sér ekki í betri framistöðu á prófum.  Af þeim þrem 

sætum sem voru hvað vinsælust að setjast í voru tvö þeirra í hópi þeirra fjögurra þar 

sem besta niðurstaðan úr prófum mældist.  Sætið sem var í horninu í öftustu röð, 

lengst frá glugga var eitt af þeim þar sem fólk stóð sig best í prófunum, þó völdu fæstir 

að setjast þar (Wang, og Boubekri, 2011).   

Útúr rannsókninni skein því mikilvægi næðis og stjórnar vel í gegn.  

Umhverfisþættirnir í herberginu hafa greinilega mikil áhrif ásamt birtuskilyrðum, sem 
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verða þó ekki dregin fram sem helsti áhrifaþáttur.  Því sameiginlega gegna 

umhverfisþættirnir höfuðhlutverki í getu fólks til að virka í, eða nýta sér umhverfi sitt.  

Áhrifin sem þau hafa sameiginlega koma fram í stemmningu, eða skapi fólks (Wang og 

Boubekri, 2011).   

Þar af leiðandi studdi rannsóknin ekki kenningu Wang og Boubekri (2011) um 

að frammistaða fólks minnki því lengra sem það situr frá sólarbletti í rými.  Áhrif 

þáttanna stjórn og næði var of mikil á frammistöðu fólksins sem tók þátt í tilrauninni.  

En með tilliti til þess hvar fólk valdi að sitja, frammistöðu þeirra á vitsmunaprófum og 

skapbreytingum gátu þeir sér til um hagstæðasta svæðið.  Þar sem frammistaða og skap 

þáttakanda var bætt af sólarljósslýstu vinnusvæði.  Það svæði er nálægt sólarbletti og 

gefur okkur tilfinningu fyrir næði og að hafa stjórn á aðstæðum.  Betri skilningur á 

einkennum hins hagstæða svæðis og að nýta það í hönnun getur hjálpað hönnuðum að 

þróa velheppnaðar hönnunarlausnir í notkun dagsljóss sem er virkilegur hagur fyrir 

skrifstofufólk (Wang og Boubekri, 2011).   

Útfrá kenningum um hið hagstæðasta svæði drógu Wang og Boubekri (2011) 

upp viðmið í hönnun skrifstofa með dagsbirtu að leiðarljósi.  Þær byggjast á því að 

hámarka kosti dagsljóss með að staðsetja glugga og vinnuaðstöðu í samræmi við 

niðurstöður rannsóknanna.  Einnig koma þar fram viðmið til að hámarka tilfinningu 

fyrir næði og stjórn, með staðsetningu hurðarinnar inn í rýmið úrfrá staðsetingu 

vinnustöðvar og glugga.  Útfrá því að taka tillit til þessara umhverfisþátta eru gerðar 

tillögur að stærð, eða lögun rýma til að ná að samræma alla þætti og ná besta hagstæða 

svæðinu (Wang og Boubekri, 2011).   

Áhugavert fannst mér að skoða tillögur þeirra, og röksemdir fyrir því hvernig 

opin skrifstofa með fjölda vinnustöðva skal skipulögð til að hámarka starfsánægju og 

afköst.  Kosturinn við opin vinnusvæði er vissulega meira svigrúm til 

skipulagsbreytinga, þó er vel hannað rými jafnmikilvægt sveigjanleikanum.  Því fjöldi 

rannsókna sýna fram á að opin vinnusvæði valdi minna næði, meiri truflunum og 

ónæði (Sundstrom o.fl., 1980; Cangelosi og Lemoine, 1998; Block og Stokes, 1989; 

Marans og Speckelmeyer, 1982; Mercer, 1979; Vischer, 1989).  Wang og Boubekri 

(2011) setja upp teikningu af vinnustöðvum í opnu rými og draga upp tvö dæmi um 

skipulag og staðsetningu átta vinnustöðva.  Önnur tillagan er á þá leið að 

vinnustöðvunum átta er raðað upp í tvöfaldri röð fyrir miðju, þá myndast umgangur 

hringinn í kringum, slæmt fyrir næði, sjórn og birtu.  Í hinni tillögunni er þeim raðað 
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upp við sitthvorn langvegg, þá myndast breiður gangur og lengra er milli stöðva, meira 

næði og betri birta.  Stór munur er á næði, aðgengi og þar með stjórn og truflunum á 

dæmunum tveim.  En aðalatriðið er að rýmið sem þeir taka dæmi um er með 

hagstæðasta móti.  Ílangt með gluggum á styttri hlið og inngangshurð á hinni stuttu 

hliðinni.  Þar með eru þeir lausir við vandræði of mikils sólarljóss frá langhliðum og 

óþarfa umgang vegna hurðarleysis þar.  Þannig að fá að skipuleggja vinnustöðvar í jafn 

hagstæðu og hentugu alrými er ekki beint, vandasamt. 

Helsti vankantur rannsóknarinnar er þá kannski einmitt rýmið sem hún var 

framkæmd í.  Kannski er ekki auðvelt að yfirfæra niðurstöðurnar og kenninguna um 

hagstæðasta svæði rýmis yfir á mikið stærra opið rými með annarskonar gluggasetninu 

og með inngang eða aðgengi á annarri hlið rýmis en þerri sem er í rannsókn.  Og 

auðvitað sú staðreynd að rannsóknin var ekki framkvæmd á raunverulegum vinnustað, 

á raunverulegum vinnutíma, með hefðbundnari vinnustöðvum sem taka meira pláss.  

Annað stórt atriði er að í rannsókn tóku þáttakendur próf sem þau unnu á pappír, ekki 

á tölvu.  Tölvunotkun kom hvergi neinstaðar við í þessari rannsókn sem aftur 

takmarkar þá hana í samanburði við vinnustaði í dag þar sem flestir stunda sína vinnu á 

tölvubúnað. 

HÖNNUN HINNAR OPNU SKRIFSTOFU GEGN HINNI 

HEFÐBUNDNARI.  LANGTÍMA- VETTVANGSRANNSÓKN. 

Brennan, Chugh og Kline (2002) gerðu langtímarannsókn á stóru einkafyrirtæki 

til að rannsaka áhrif flutnings starfsfólks frá hefðbundnum skrifstofum í vinnustöðvar í 

opnu rými.  Fyrirtækið var staðsett í Kanada og tengdist olíu og gasi.  Fyrir flutninga 

vann meirihluti starfsmanna á skrifstofunni í einsmanns skrifstofu, eftir flutninga vann 

meirihlutinn í tveggja til fjögurra manna lokuðum skrifstofum með skilrúmi sín á milli.  

Ánægja fólksins með hið áþreifanlega umhverfi, líkamlegt álag, samskipti vinnufélaga, 

áætlað vinnuframlag og notkun á hefðum hinnar opnu skrifstofu.  Viðhorf rúmlega 

tuttugu starfsmanna var kannað fyrir flutninga, fjórum vikum eftir þá og loks hálfu ári 

eftir flutninga.  Niðurstöður voru á þá leið að starfsánægja minnkaði á öllum mældum 

þáttum í kjölfar flutninga.  Þar að auki minnkaði óánægja starfsfólksins ekki með 

tímanum (Brennan, Chugh og Kline, 2002).  Það hvort starfsmenn eru ánægðir með 

hið áþreifanlega starfsumhverfi sitt er mikilvæg vitneskja fyrir fyrirtæki og stofnanir því 

bein tengsl við starfsánægju þeirra hefur verið sönnuð í rannsóknum, sem og óbein 

tengsl þess við skuldbindingar fólks við heildina og starfsmannaveltu (Carlopio, 1996). 
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Hið opna skrifstofuplan, eða opnar skrifstofur, voru fyrst hannaðar á sjötta 

áratugnum en náðu verulegum vinsældum á þeim áttunda.  Upphaflega héldu hönnuðir 

hinna opnu skrifstofna því fram að þær byðu uppá sveigjanleg rými og meira svigrúm 

til breytinga innan skipulagsheildarinnar.  Það að auðvelt væri að færa til vinnustöðvar 

og fjölga eða fækka eftir því sem þyrfti jafnóðum á ódýran og einfaldan hátt.  Einnig 

var það trú manna að skortur á áþreifanlegum hindrunum, sem veggir eru, myndu 

auðvelda samskipti milli einstaklinga, hópa og jafnvel heilu deildanna, sem aftur myndi 

leiða af sér betri starfsanda og aukna afkastagetu.  Þar að auki var áætlaður sparnaður af 

rekstarkostnaði um 20% (Hedge, 1982).  Það hvernig raunverulega væri að vinna og 

dvelja í opnum skrifstofum er svo ennþá verið að rannsaka og hafa niðurstöður 

fjölmargra rannsókna sýnt bæði neikvæð og jákvæð áhrif (Brennan, Chugh og Kline, 

2002).  En ein af ástæðunum fyrir því að opnar skrifstofur halda vinsældum sínum fyrir 

utan að vera hagkvæmar í smíði og rekstri, er sú trú að þær auðveldi samskipti á 

vinnustað og þar með auki vinnuframlag og afkastagetu (Boje, 1971; Pile, 1978).  Og 

þrátt fyrir vinsældirnar sýndu niðurstöður rannsókna Sundstrom (1978) fram á að 

félagslegt samneyti við annað fólk getur farið upp fyrir þolanleg mörk, sem leiða til 

þess að starfsmönnum finnst að sér þrengt.  Sérstaklega í fjölmennum rýmum þar sem 

er þröngt um.  Þessi þrengsli geta endað í vinnuvanlíðan, sem aftur leiðir af sér verri 

vinnuafköst.  Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á mikla fylgni milli áþeifanlegs næðis, 

sjónræns og hljóðræns, og huglægs-, eða sálfræðilegs næðis, tilfinningin að hafa stjórn á 

aðgengi að sér eða sínum hóp.  Meira að segja hjá starfsmönnum sem gegna einfaldari 

störfum (Sundstrom o.fl., 1980).  Þar að auki hefur engri rannsókn tekist að finna 

samband milli byggingarfræðilegs aðgangs og félagslegra tengsla milli vinnufélaga.  

Niðurstöður þessarra ofantöldu rannsókna eru í mótsögn við fullyrðinga hönnuða um 

aukin eða auðveldari samskipti á opnum skrifstofum.  Þar sem einn af uppgefnum 

kostum hinna opnu skrifstofa var einmitt aukin samskipti, þá hefur það sýnt sig að 

þetta skipulag kemur í veg fyrir trúnaðarsamtöl (Sundstrom og Sundstrom, 1986).  Í 

eldri rannsókn Sundstrom (1980) kom í ljós að starfsmenn völdu næði fram yfir 

aðgengi vegna þess aukna hávaða og truflunum sem þeir upplifðu á opnum 

vinnusvæðum.  Í sömu rannsókn kom fram að starfsmenn í lokuðum einkaskrifstofum 

voru almennt ánægðari í samanburði við þá sem unnu á opnum skrifstofum.  

Hugsanlega hefur það verið tíðarandinn að þeir sem höfðu sína eigin skrifstofu voru 

hærra settir en hinir í opna vinnurýminu, og þar með með meiri almennri stjórn á 

aðstæðum. 
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Viðhorf starfsmanna til fjögurra áhrifaþátta voru mæld í rannsókn Brennan, 

Chugh og Kline (2002).  Þeir voru: ánægja með hið áþreifanlega umhverfi, áþreifanleg skynjun á 

streituvöldum skrifstofuumhverfisins, ánægja með samskipti fólks innan teymis og að lokum áætlað 

eða skynjað vinnuframlag. 

Ánægja með hið áþreifanlega umhverfi var mæld í samhenginu hvort 

starfsmönnum þætti þau hafa nægilegt vinnu- og hillupláss.  Einnig hvort gangandi 

umferð starfsmanna flæddi vel um nægilega rúmgott gangarými. Skynjanlegir, áþreifanlegir 

streituvaldar mátu hve sáttir starfsmenn voru með hin líkamlegu þægindu umhverfisins.  

Það var þá hvort lýsing, hitastig og loftræsing væru fullnægjandi og hvort hávaði frá 

símtækjum og samtölum vinnufélaga væri truflandi.  Samskipti fólks innan teymis á við 

hversu vel starfsmönnum finnst þeir tilheyra teyminu, séu hluti af því.  Einnig hve 

ánægðir þeir eru með samband sitt við hina í teyminu og teymisstjórnanda eða leiðtoga. 

Áætlað eða skynjað vinnuframlag  mældi ánægju starfsmanna með vinnuframlag sitt og 

hvort skrifstofuumhverfið hefði áhrif á vinnugetu þeirra.  Til að mynda hvort þeir gætu 

klárað verk sín og skilað þeim á réttum tíma.  Einnig hvort starfsmenn hefðu nægilegan 

aðgang að aðföngum og tækjum, hvort þeir næðu að halda einbeitingu og hvort 

hönnun skrifstofunnar auðveldaði að halda trúnað og njóta næðis. Í upphafi 

rannsóknarinnar bjuggust rannsakendur við að hún myndi sýna frammá að áhrif fyrstu 

þriggja þáttanna myndu minnka eða versna fyrst eftir flutningana en lagast innan hálfs 

árs, en að fjórði þátturinn, teymisvinna, yrði fljótt áhrifameiri.  Það er að starfsmenn 

myndu verða ánægðari með samskipti innan teymis.  Notkun almennra samskiptareglna 

um hegðun á opnum skrifstofum voru einnig mældar til að ákvarða hvort einhverjir 

vegvísar í þá átt hefðu verið útgefnir til að auðvelda starfsmönnum að aðlagast hönnun 

hinnar opnu skristofu.  Einnig til að sjá að hve miklum hluta þessum samskiptareglum 

væri fylgt.  Dæmi um reglur er til að mynda að virða einkarými annarra og gæta sín að 

tala ekki hátt í síma.  Því samkvæmt rannsóknum (Hedge, 1982) geta reglur af þessu 

tagi minnkað truflanir sem oft hljótast af hegðun samstarfsmanna.  

Niðurstöður voru allar á þá leið að flutningarnir höfðu neikvæð áhrif á alla 

starfssemi að mati starfsmanna.  Mælingar á þættinum áþreifanlegt umhverfi sýndi að eftir 

flutningana voru starfsmenn töluvert óánægðari með opnu skrifstofurnar heldur en þar 

sem þeir unnu fyrir flutninga.  Óánægjan minnkaði ekki yfir hið hálfa ár sem 

rannsóknin tók.   
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Varðandi áþreifanlega streituvalda mældust þeir neikvæðari eftir flutningana.  

Óánægjan með hönnun hinnar opnu skrifstofu og áhrifa hennar á streitu hafði ekki 

minnkað hálfu ári eftir flutninga sem bendir til þess að starfsmenn náðu ekki að 

aðlagast umhverfi sínu.  Eini þátturinn sem eitthvað breyttist á hálfu ári var samskipti 

fólks innan teymis.  Við flutningana mátu starfsmenn það svo að þau höfðu versnað 

við þá.  Hálfu ári síðar mátu starfsmenn að samkipti sín á milli í teymum höfðu ekkert 

batnað síðan þau fluttu í opnar skrifstofur.  Áhrif flutningana á áætlað eða skynjað 

vinnuframlag starfsmanna voru á sömu leið.  Þeim fannst það minnka við flutninga og 

hafði ekki lagast hálfu ári síðar. Prófanir voru gerðar hálfu ári eftir flutninga til að sjá 

hvort almennar samskiptareglur um hegðun á opnum skrifstofum hefði verið komið á, 

og þá hvort þeim hefði verið fylgt.  Meirihluti starfsmanna vissi ekki til þess að reglum 

hefði verið komið á, enn síður fylgt (Brennan, Chugh og Kline, 2002) 

Niðurstöður gagna rannsókna Brennan, Chugh og Kline (2002) sýna að 

flutningar í opnar skrifstofur höfðu neikvæð áhrif á alla þætti og svör við flestu voru 

neikvæð að mati starfsmanna fyrirtækisins.  Þeir voru óánægðari með áþreifanlegt 

umhverfi sitt, áþreifanlegir streituvaldar voru verri, samskipti innan teymis minnkuðu 

og áætlað vinnuframlag sitt mátu þeir síðra en áður.  Niðurstöður sýna einnig að 

óánægjan minnkaði ekki eftir því sem tíminn leið, starfsmenn aðlöguðust ekki nýja 

staðnum. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsóknir Hedge (1982) og Sundstrom 

o.fl. (1980) þar sem opnara rými með auðveldara aðgengi var tengt við auknar truflanir 

og minna næði á vinnustað.  Þar að auki komust Sundstrom o.fl. (1980) að því að 

starfsmenn sem inntu af hendi mest krefjandi vinnunni voru þeir sem fundu verst fyrir 

því að starfa í opnu rými, því þeir voru líklegastir til að þurfa næði og hljóð til að vinna 

sína vinnu.  Í sömu rannsókn sýndu rannsakendur fram á fylgni milli næðis og 

vinnuframmistöðu, meira að segja hjá starfsmönnum sem gegndu einföldustu 

störfunum. 

Brennan, Chugh og Kline (2002) telja að niðurstöður rannsókna sinna skuli 

skoða í ljósi annarra rannsókna frá Marans og Yan (1989), Sundstrom o.fl. (1994) og 

Spreckelmeyer (1993), sem gefa til kynna að minni atriði líkt og lýsing á vinnustöð, 

stærð vinnuborðs, næði á skrifstofu og hávaði séu stigvaxandi breytur í hve ánægðir 

starfsmenn eru með vinnuumhverfi sitt handan við það hvernig skrifstofan er hönnuð.  

Marans og Yan (1989) komust að þeirri niðurstöðu að hönnun skrifstofu þarf ekki að 
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leika hlutverki í skilningi okkar á því af hverju sumir starfsmenn í opnum skrifstofum 

eru ánægðir með vinnusvæði sitt þegar aðrir eru það ekki.  Þeirra niðurstöður gefa til 

kynna að hve vel tekst til með að vinna á opinni skrifstofu veltur að stærstum hluta á 

vissum minni þáttum umhverfisins.  Líkt og að hver og einn hafi nógu stórt vinnuborð 

og geymslupláss.  En í rannsókn Brennan, Chugh og Kline (2002) breyttu þessir þættir, 

auk lýsingar og hávaða ekki starfsánægju starfsmanna. 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt að helsta uppspretta truflunar í opnum skrifstofum 

er hegðun starfsmanna, frekar en frá tækjum og tólum (Hedge, 1982), og á þeim tíma 

voru hávaðasamar ritvélar mjög algengt tæki á skrifstofum.  Í þessari rannsókn kom 

einnig fram algjör skortur á slíkum reglum.  Meira að segja eftir sex mánuði í vinnurými 

sem flestir virtust óánægðir með, þrátt fyrir að vísbendingar bendi í þá átt að þær gætu 

aðveldað sambúðina við aðra samstarfsmenn.  Þessi þáttur varðandi hegðun 

starfsmanna er sérlega áhugaverður í ljósi kenninga um bætt samskipti á skrifstofum í 

opnum rýmum.  Sérstaklega ef fólk sem vinnur í sama teymi hefur vinnustöðvar 

staðsettar nálægt hvor annarri (Ives og Ferdinands, 1974; Zahn, 1991).  Hinsvegar eru 

niðurstöðurnar um síðri samskipti í opnum skrifstofurýmum í samræmi við rannsóknir 

Sundstrom o.fl. (1980), Cohen (1978), og Sundstrom og Sundstrom (1986).  Þær sýna 

að opnar skrifstofur auðveldi ekki samskipti milli vinnufélaga.  Þvert á móti fannst 

starfsmönnum hið opna rými letja til samskipta því erfitt er að eiga trúnaðarsamtöl sín 

á milli. 

Brennan, Chugh og Kline (2002) mæla með nokkrum atriðum sem bæta geta 

starfsánægju á vinnustað.  Að hafa lokuð herbergi til afnota fyrir starfsfólk til að eiga 

trúnaðarsamtöl sín á milli, tala í síma og halda fundi.  Í öðru lagi mæla þeir með að 

settar verði samskiptareglur um hvernig er ákjósanlegt að haga sér í opnu rými, og 

starfsmenn hvattir til að fara eftir þeim til að aðlagast.  Að lokum mæla þeir með að 

stækka geymslupláss og vinnurými þeirra sem á þurfa að halda.   

Samkvæmt rannsóknum Spreckelmeyer (1993) og Marans og Yan (1989) eru 

stærð vinnuborðs, geymslupláss og rýmis vísbendingar um hve ánægðir starfsmenn eru 

með skrifstofuumhverfið.  Þar að auki var það hvort fólk skynji að skrifstofurými sitt 

væri nægjanlega stórt mikilvægara heldur en hver raunveruleg stærð þess rýmis sem 

vinnuveitendur létu starfsmönnum í té væri. 

Takmarkanir rannsókna Brennan, Chugh og Kline (2002) lágu helst í því hve 

úrtakið af starfsmönnum var lítið, í þriðja og síðasta hluta rannsókna höfðu aðeins 21 
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tekið þátt í öll skiptin.  Aðrar voru skortur á hlutlægum stærðum til að mæla.  Allar 

rannsóknirnar byggðu á mati starfsmanna á eigin getu og áliti.  Því var ekki hægt að 

meta afkastagetu starfsmanna og vinnuframlag frá hlið yfirmanna og fyrirtækis.  

Skortur á stýrihóp var einnig galli,  ekki var hægt að meta hvort hinir mældu þættir 

hefðu orðið fyrir utanaðkomandi áhrifum líkt og skipulagsbreytingum í stjórnun innan 

fyrirtækisins.  Þrátt fyrir þessar takmarkanir er rannsóknin mikilvæg.  Það að hún var 

vettvangsrannsókn og að rannsóknarefnin voru að vinna alvöru vinnu á raunverulegri 

skrifstofu.  Sem langtímarannsókn gat hún einnig metið bæði skammtíma- og langtíma 

áhrif þess að flytjast úr skrifstofu þar sem flestir höfðu sína lokuðu einkaskrifstofu í 

húsnæði þar sem flestir þurftu að deila rými með einum til þrem öðrum.  Þannig var 

hægt að aðskilja áhrifin. 

Mér fannst rannsóknin sérlega áhugaverð því þarna voru rannsökuð áhrifin 

sem flutningar úr lokuðum í opnar skrifstofur höfðu á starfsmenn fyrirtækisins.  Það er 

mikilsvert að sjá hvernig starfsmenn mátu áhrif breytinganna, eða áhrif þess að starfa í 

opnum skrifstofum þegar þeir höfðu einhvern samanburð.  Hefði verið rannsakaðir 

starfsmenn í opinni skrifstofu væri það ekki eins marktækt því kannski þekkja þeir 

ekkert annað.  Aftur á móti væri enn áhugaverðara í framhaldinu að sjá rannsókn á því 

hvernig áhrif það hefði á stafsmenn að flytjast úr opnum sameiginlegum skrifstofum í 

lokaðar einsmanns skrifstofur.  Hvaða áhrif það hefði á ánægju starfsmanna með hið 

áþreifanlega umhverfi, skynjaða streituvalda, samskipti innan teymis og áætlað 

vinnuframlag?  Annað áhugavert sem kom aftur fram hér í þessari rannsókn var hve 

áhrifamikið það er að hafa stjórn.  Að finnast maður hafa stjórn á aðstæðum í umhverfi 

og aðgengi að sér.   

Eitt atriði fannst mér þó takmarka gagnsemi rannsóknarinnar fyrir þesssa 

ritgerð var hve fáir starfsmenn voru í þessum opnu skrifstofum.  Eiginlega voru þær 

bara lokaðar skrifstofur með tveim til fjórum stafsmönnum, en vissulega þá deildu þeir 

rými.  Annað er hver mikið af rannsóknum frá því fyrir 1990 rannsakendur draga fram.  

Rannsóknir á skrifstofum og vinnustöðum frá þeim tíma þegar ritvélar voru alsráðandi 

skrifstofutæki, ekki tölvur og prentarar. 
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SKÖPUARGÁFA SEM FÉLAGSLEGT OG RÝMISLEGT FERLI 

Í ritgerð sinni: „Sköpuargáfa sem félagslegt og rýmislegt ferli“ (2011) leitast 

arkitektinn Sailer við að færa rök fyrir því hvernig sköpun á vinnustað sé mjög flókin 

hugsmíð sem erfitt sé að mæla.  Ekki bara útaf fyrir sig heldur einnig í samhengi við 

hið áþreifanlega rými.  Þar sem sköpuargáfa er félagslegt ferli stefnir ritgerðin að þeirri 

tillögu að skoða samskiptamynstur sem höfuðþátt í tilurð sköpunar.  Tvær forsendur 

fyrir því að sköpunarmáttur eigi sér stað á vinnustað voru þróaðar. °Sú fyrri var rými 

þar sem fólk geti hitt aðra, úr öðrum teymum á vinnustaðnum, af tilviljun.  Sú síðari 

var svo jafnvægi milli þess að hafa næg rými til samskipta annarsvegar og rými til 

einbeitingar hinsvegar (Sailer, 2011). 

Byggt á þessu skoðar Sailer (2011) langtímarannsókn sem fór fram árin 2007-

2008 á fjölmiðlafyrirtæki sem var með sex skrifstofur dreifðar um Lundúni en var að 

flytja alla starfssemi sína á einn stað.  Í rannsókninni var notast við blandaðar aðferðir, 

viðtöl, spurningalista, vettvangsathuganir og greiningar grunnmyndateikninga.  Spurt 

var fyrir flutninga, strax eftir þá og loks níu mánuðum síðar. 

Hvernig vinnuumhverfið var á hverjum stað fyrir sig var ekki umfjöllunarefni í 

ritgerðinni.  Þannig var ekki verið að bera saman hvernig stafsmönnum fannst 

vinnuumhverfið fyrir flutninga og svo eftir þá útfrá greiningu á fyrri vinnustöðunum.  

Aðeins hinn nýji vinnustaður var greindur og rannsakaður munurinn að mati 

starfsfólks fyrirtækisins. 

Sköpunarmáttur á vinnustað hefur oft verið tengdur við fæðingu nýrra 

hugmynda, þróun nýstárlegrar vöru og þjónustu, en einnig við frammistöðu 

skipulagsheildarinnar, vöxt og samkeppnisforskot (Kanter, 1983; Woodman o.fl.,1993: 

Oldham og Cummings, 1996).  Þetta merkir að sköpun er jafn mikilvægt hugtak bæði 

frá sjónarhóli skipulagsheildarfræða og stjórnenda sem áhuga hafa á að kveikja 

sköpunarmátt starfsmanna í þeim tilgangi að ná markmiðum skipulagsheildarinnar.  

Nýrri rannsóknir fræðimanna á fyrirbærinu sköpun eru sammála um að sköpunargáfa 

er ekki meðfæddur eiginleiki eins einstaklings heldur frekar eitthvað sem sprettur úr 

flóknum, kraftmiklum samkiptaferlum.  Þar á meðal í samhengi uppbyggingu 

skipulagsheildarinnar, menningar sem þar myndast, og samhengi félagslegra tenginga 

innan vettvangs, ásamt umhverfinu í rýmislegu samhengi (Amabile, 1983; Amabile o.fl. 

1996; Csikszentmihalyi, 1996; Boden, 2004; Meusburger, 2009).  Í þessum skilningi 

þýðir að hið áþreifanlega skipulag, rými vinnustaðaumhverfis, gegnir aðalhlutverki í að 
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auka sköpunarmátt.  Skipulagsfræði og skilgreiningar á heildinni verða sífellt flóknara í 

skilgreiningu innan fræðanna og því hefur samband atferlis innan skipulagsheildarinnar 

við hið áþreifanlega rými orðið óljósara og erfiðara að rannsaka (Sailer, 2010).  Þar af 

leiðandi er erfitt að ná utanum hugtök líkt og sköpun, þekkingarflæði, 

skipulagsheildarlærdómur, frammistaða eða afköst.  Hvað þá að mæla þau hvert fyrir 

sig, og nærri ómögulegt er að skilgreina skiljanlega í samhengi við rými.  Þessar 

niðurstöður hafa ýtrekað komið fram (Kampschorer og Heerwagen, 2005; Price, 2007; 

Kampschrorer o.fl., 2007).  Í þessri rannsókn var sköpun skoðuð sem afleiðing 

samskiptamynstra meðal starfsfólks og höfundur færir rök fyrir því að sú nálgun sé 

réttmæt (Sailer, 2011). 

Greiningar fræðimanna á sambandi rýmis og sköpunar hafa tekið á sig nokkrar 

myndir.  Csikszentmihalyi (1996) lagði áherslu á hve aðgengi að þekkingu væri 

mikilvægt, sem og að umhverfið væri örvandi, og hannað í samhengi.  Hessler (2003) 

lagði áherslu á hve rýmisleg nálægð og náin, þéttriðin samskipti væru mikilvæg.  

Ósammála voru svo Kristensen (2004) og Meusburger (2009) því þeirra áherslur voru á 

hve nauðsynleg aflokuð rými væru á vissum stigum sköpunarferlis eða þegar viss verk 

væru unnin.  Þar að auki hafa sálfræðirannsóknir (McCoy og Evans, 2002; Förster, 

Friedman, Butterbach og Sassenberg, 2005) sýnt áhrif listaverka, byggingarefna og 

sjónrænna vísbendinga á fammistöðu við skapandi vinnu. 

Ýmsir þættir hins áþreifanlega rýmis virðast því hafa áhrif á sköpunargáfu og 

fæðingu nýrra hugmynda innan skipulagsheilda.  Þar á meðal aðgengi, þéttleiki, nálægð, 

en einnig fjarlægð frá öðrum, skipulag, hönnun og sjónrænar vísbendingar.  Þessir 

þættir hafa ekki verið rannsakaðir og mældir í heildarsamhengi og mun það verða 

viðamikið verk ef það verður framkvæmt.  En rannsókn á samskiptamunstrum gæti 

brúað hugtakið sköpunarmáttur á vinnustað við rýmisshönnun og hið áþreifanlega.  

Því þróar Sailer (2011) tvær forsendur byggðar á fræðunum, sem tengja áþreifanleg 

rými, samskipti og sköpunargáfu saman.   

Fyrri forsenda þess að rannsaka getu rýmis til eflingar sköpunar byggir á 

hugmyndinni um þverunarfrjóvgun sem verður til er við komumst í snertingu við hugsanir 

annarra.  Samkvæmt Kanter (1996) og þeim rannsóknum sem fyrir eru um atferli 

vísindamanna í rannsóknum og þróun, þá jók þessi þverunarfrjóvgun á sköpunargáfu 

og afköst vísindamannanna.  Möguleikarnir á að hitta og eiga samskipti við fók sem býr 

yfir annarri þekkingu og trú er að mestu leiti heftir af rýmislegum aðstæðum (Sailer, 
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2011). Þar af leiðandi verður forsenda aukinnar sköpunar sú að rýmishönnun hvetji til 

samskipta milli teyma. 

Seinni forsendan byggir á mismunandi rýmisþörfum sitthvorra stiga í 

sköpunarferlinu.  Sköpunarferli má skipta upp í fjögur stig.  Það fyrsta kallast 

undirbúningur, það seinna útungun, það þriðja innsæi og fjórða og síðasta er mat eða 

framkvæmd.  Í gegnum ferlið, á hverju stigi fyrir sig, þarf að vera í mismunandi 

umhverfi.  Á fyrsta og síðasta stigi er best að vera bæði á sameiginlegum vinnusvæðum 

sem og í aflokuðu einkarými.  Á millistigunum útungun og innsæi er best að vera 

staðsettur í aflokaðra umhverfi (Kristensen, 2004).  Þetta er í samræmi við kenningar 

Meusburger (2009) um að rútínuverk höfðu hag af samveru vegna þess að þá eykst 

hraðinn og nákvæmnin í vinnuferlinu.  En aftur á móti eru skapandi verk og verk með 

óljósari uppbyggingu betur sett í einrúmi og einbeitingu.  Getan til að vinna skapandi 

vinnu veltur á því hvort hönnun og skipulag rýmis bjóði uppá að tengja fólk saman eða 

stía þeim í sundur.  Jafnvægi milli sameiginlegra- og einkarýma á vinnustað er því 

önnur forsendan fyrir því að vinnuumhverfi hvetji til sköpunargáfu (Sailer, 2011).  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að rýmisheild og samskipti þvert á 

mörk teymis á nýja staðnum breyttust.  Við flutning fyrirtækisins í eina byggingu 

myndaðist meiri nánd meðal starfsmanna milli deilda.  Starfsmenn upplifðu sig einnig 

frekar sem hluta af heildinni, stærri heild.  Einnig var auðveldara að nálgast upplýsingar 

og fá fréttir innan skipulagsheildarinnar, sem kemur sér vel í fjölmiðlafyrirtæki.  

Samskipti starfsfólks milli deilda jukust, urðu nánari og tíðari.  Þar með jóks 

þverunarfrjóvgunin  og nýjar samvinnur urðu til í kjölfar flutninga á hinn nýja, 

sameiginlega vinnustað.  Þessir þættir leiddu til frjós vinnuandrúmslofts sem hægt er að 

leiða getum að mögulega aukins sköpunarkrafts starfsmanna vegna nándar við vinnu 

samstarfsfólks (Sailer, 2011). 

Jafnvægið milli sameiginlegra rýma og aflokaðri einkarýma er seinni þátturinn sem 

skoðaður var í samhengi skapandi vinnuumhverfis.  Það virtist vera gert ráð fyrir 

báðum, en vinnustöðvum var raðað þétt saman vegna nýtingarkröfu.  Aðalvandamálið 

virtist hins vegar vera skortur á því að starfsmenn gætu valið sér mismunandi 

vinnuumhverfi útfrá því hvaða verk þeir væru að vinna og hvar í vinnuferlinu þeir væru 

staddir.  Hverjum starfsmanni var úthlutað sinni ákveðnu vinnustöð útfrá því í hvaða 

deild eða teymi hann vann í og sá hópur var staðsettur á sama stað í byggingunni.  Þar 

af leiðandi hafði hver starfsmaður bæði svipað næði og hinir, og í svipuðum aðstæðum 
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til að eiga samskipti við hina.  Burtséð frá því á hvaða stigi sköpunarferlis hver 

starfsmaður væri staddur (Sailer, 2011).   

Samkvæmt teikningum sem fylgja ritgerð eru opin vinnusvæði með allt að 70 

vinnustöðum, og þar með 70 starfsmönnum í einu rými.  Samt kemur fram að í 

fermetrum talið fá sameiginleg rými, fundarherbergi, móttaka, salerni, prentaðstaða, 

kaffiaðstaða og matsalur, aðeins fleiri fermetra heldur en einkarýmin, sem 

vinnustöðvasvæði flokkast undir.  Samkvæmt Sailer (2011) kvörtuðu starfsmenn því 

mikið undan hávaða og truflunum er þeir voru við vinnu.  Sumir líktu opna 

vinnsvæðinu við lestarstöð því gangandi umferð annarra var svo mikil. 

Nýja byggingin bauð uppá aðstöðu til skapandi vinnu að vissu leiti vegna þess 

hve stór hluti heildarflatarmáls var tileinkaður sameiginlegum rýmum.  Samskipti og 

miðlun upplýsinga urðu auðveldari vegna byggingargerðarinnar.  Hinsvegar var 

áherslan of mikil á rými fyrir hópavinnu og of lítil til að sinna þörf starfsmanna til að 

draga sig í hlé, vinna í einrúmi og auka einbeitingu.  Þar af leiðandi má segja að 

byggingin studdi ferli skapandi vinnu aðeins að hluta til.  Því stigunum útungun og 

innsýn í sköpunarferlinu, var ekki sinnt eða séð fyrir sér rými (Sailer, 2011).   

Annmarkar á rannsókninni voru helst þeir að aðeins eitt fyrirtæki var skoðað, 

og hve erfitt er að rannsaka jafn lifandi fyrirbæri og vinnustað.  Til dæmis voru 

töluverðar skipulagsbreytingar innan þess í kjölfar flutninga sem hljóta að hafa haft 

áhrif á starfsmenn.  Annar stór galli er skortur á stífum reglum til að mæla 

sköpunargáfu sem breytu afraksturs.  Vegna vandræða við að skilgreina og mæla 

sköpun innan skipulagsheilda hefur ritgerð Sailer (2011) aðeins tekist að sýna frammá 

tengsl milli áþreyfanlegra rýma og samskiptamynstra.  Þó ýmis fræði varði 

vinnustaðalífið og rannsaki umhverfi þeirra sitt í hvoru horni líkt og félagsfræði, 

skipulagsfræði, umhverfissálfræði, arkitektúr og byggingastjórnun, þá er áhugavert að 

skoða þau í samhengi.  Aðskilnaður þessarra fræða sem hafa með vinnustaði að gera er 

gagnrýniverður og má að hluta til kenna um þekkingarskortinn sem ríkir á 

vettvangnum (Price, 2007).  

SKAPANDI VINNUSTAÐUR: HJÁLPLEGUR OG TÁKNRÆNN 

STUÐNINGUR VIÐ SKÖPUN. 

Í rigerð sinni um skapandi vinnustaði gefur Martens (2011) okkur innsýn í 

framlag hins áþreifanlega rýmis til sköpunar.  Skapandi vinnustaður má segja að séu 
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rýmin og staðirnir sem sjá til þess að fólk geti unnið með sína sköpunargáfu.  

Áþreyfanleg rými geta verið öflug verkfæri í höndum fyrirtækja til að vinna að 

áætlunum og bæta frammistöðu (Levin, 2005; Lindholm og Levainen, 2006).  Martens 

(2011) vann viðtöl við tíu skapandi stjórnendur á skapandi vinnustöðum útfrá 

rannsóknum á þeim fræðum sem fyrir eru, í leit að tengslum sköpunar við áþreifanleg 

rými.  Áhrif hins áþreifanlega vinnurýmis á frammistöðu skipulagsheildarinnar koma 

frá ýmsum þáttum og eru háð upphafspunktinum, samhenginu og menningunni sem 

fyrir er.  Þar sem fammistaða er undir ýmsu komin er því samtímis óljós ferli orsakar 

og afleiðingar (de Vries, 2007).  Orsakasamhengi ættu ekki að skoðast sem afgerandi 

heldur þjóna þeim gagnlega tilgangi að öðlast frekari innsýn í félagslega uppbyggingu 

raunveruleikans. 

Sköpun er hæfnin til að framkalla vinnu sem bæði er ný og verðmæt 

(Csikszentmihalyi, 1996; Amabile, 1998; Sternberg, 1999, bls.3; Dahlen, 2008).  Ný í 

merkingunni óvenjuleg, einstök, nýr sjónarhóll, fjölbreytt, frumleg, brýtur upp 

hefðbundið mynstur og leggur til framlag til síns vettvangs sem ekki var þar fyrir.  

Verðmæt bendir til þess að afurðin svali þörf eða leysir vandamál; er gagnleg, áhrifarík, 

afkastamikil, þjónar tilgangi og leggur eitthvað fram til samfélagsins (Martens, 2011).  

Þessi skilgreining á sköpun upplýsir hve hugtakið er enn mjög hlutlægt.  Þessi hlutlægi 

eiginleiki veldur því að erfitt er að mæla það. Sumir fræðimenn (Razeghi, 2008; Sutton, 

2001) fullyrða að það séu engar nýjar hugmyndir, einungis endurvinnsla eða 

endurstilling gamalla hugmynda.  Flestar þær nýjungar sem hafa notið velgengni eru 

frekar einfaldar framfarir frekar en fyrirmyndar dæmi um ögrandi nýsköpun (Dahlen, 

2008).  Hið félagslega samhengi, líkt og neytendur eða fyrirtæki, skera úr um hvað er 

nýtt og verðmætt (Plucker og Beghetto, 2004, bls. 156; Dahlen, 2008).  Þar af leiðandi 

er markaðsfræði mikilvæg til að skilja og nálgast þarfir viðskiptavina og því næst 

sannfæra þá um að hin nýja vara sé sniðin að þeirra þörfum (Martens, 2011). 

Sköpunarferli á við þá röð hugsana og gjörða sem leiða til frumlegra afurða sem 

aðlagast (Lubart, 2001).  Sumir sjá sköpunarferlið sem sviðsett ferli, aðrir sega að það 

sé villandi að horfa á sköpunarferlið sem eitt heildrænt ferli.  Hugtakið er hentug 

samantekt á flóknum settum af vitsmunalegum hvataferlum, og tilfinningferlum sem 

fela í sér að skynja, muna, ímynda sér, kunna að meta, hugsa, skipuleggja, ákveða og 

annað þessháttar.  En sköpunarferlið felur einnig í sér venjubundnari verk líkt og að 

afla og geyma upplýsingar, skipuleggja dagatal, svara símtölum og skrifa tölvupósta.  

Þessar athafnir geta verið nokkuð tímafrekar.  Áhugaverður punktur í að auðvelda 
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sköpunarferli er að teymi breytast yfir árið og því fer mismikill tími í hönnun, hugsun, 

fundi eða skýrsluskrif og ná hámarki á vissum stigum sköpunarferlis (Martens, 2011). 

Fjögurra siga ferli Wallas (1926 í Vernon, 1970) í áttina að nýrri hugmynd er 

mikið notað í umræðu um sköpunarferli.  Líkanið á upphaf sitt í hugsanaferli 

einstaklings en er notað til að skilja mismunandi sköpunarfela.  Hin fjögur stig sem 

auðkenna sköpunarferli eru: 

1. Undirbúningur.  Allar hliðar vandamáls eru rannsakaðar.  Þetta stig einkennist 

af söfnun nauðsynlegra gagna og upplýsinga fyrir ferlið. 

2. Útúngun. Ómeðvitaðar hugsanir um vandamálið, skilyrðislaust vitsmunaferli 

einstaklings. 

3. Uppljómun eða innsýn.  Stigið þar sem hugmynd kviknar ásamt þeim sálrænu 

atburðum sem eiga sér stað rétt á undan og á eftir.  Hér kemur augnablikið í 

sköpunarferlinu þar sem hugtakið, eða hugmyndin sem vinnur kemst upp 

til meðvitundar í leiftri. 

4. Stafesting eða sannprófun.  Gildi hugmyndarinnar er prófað og hugmyndin 

tekur á sig nákvæmari mynd. Spurningar á þessu stigi eru hvort markmiðum 

og inntaki hafi verið náð. 

Meðan á sköpunarferli stendur eru þessi fjögur stig í sífelldri vinnslu og skarast 

ítrekað um leið og tekist er á við hin ýmsu verkefni.  En staðreyndir þessa hugtaks eru 

samt enn umdeildar (Lubart, 2001).  Margir þeirra sem hafa rannsakað sköpun hafa 

komist að því að sköpunarferlið tekur ekki bara til þess að leysa vandamál heldur finna 

hver þau eru (Sawyer, 2003, bls.39). 

Rannsóknir á því hvernig hinn áþreifanlegi vinnustaður getur styrkt sköpunarferlið eru 

takmarkaðar.  Tilviksrannókn sem Kristensen (2004) fjallar um er um hvernig rými 

getur stykt hin mismunandi stig sköpunarferlisins.  Verkefnateymi starfsmanna úr 

nokkrum deildum fékk til afnota vinnustofu nálægt þeim vinnustöðvum sem þeim var 

úthlutað útfrá því hvaða deild þau tilheyrðu.  Vinnustofurýmið var stórt herbergi og 

klasaðar vinnutöðvar.  Þar var hægt að vinna líkön og sjónrænar útgáfur af 

hugmyndum á staðnum.  Fyrsta stig, undirbúningur, var unnin af hverjum starfsmanni 

fyrir sig á vinnustöðvum vegna þess að þær studdu venjubundin verk vel.  Annað stig, 

útungunin gerðist bara eftir nokkrar vikur af ákafri samvinnu í hinu sameiginlega rými 

vinnustofunnar.  Þriðja stigið, uppljómun var framkallað á fundum þar sem allir í 
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verkinu tóku þátt og vel undirbúnir sérfræðingar kynntu vinnu sína fyrir hinum 

(Kristensen, 2004). 

Ferli vöruþróunar er í samhengi við mismunandi rýmisþarfir og sérstaklega 

sveigjanleika þess, í stigum ferlis gera Allen og Henn (2007) grein fyrir í trektarlíkan 

sínu.  Einkenni fyrsta stigs þess eru óþvingað sköpunarflæði á hæsta styrk.  Það er 

ódýrt stig og takmarkaður fjöldi fólks tekur þátt.  Rýmisþarfir eru einnig í lágmarki sem 

og þörfin fyrir skipulagða stjórnun, því fjárhagsleg áhætta er lítil.  Á öðru stigi er 

almenn uppbygging vörunnar ákveðin.  Hönnunarteymið skalar upp hugtakið í vöru 

sem hægt er að framleiða eða búa til.  Fleira fólk er farið að taka þátt og auknar 

fjárhæðir komnar í spilið og þar með aukin fjármálastjórn.  Á þriðja stigi er hönnun og 

þróun lokið.  Nú er markmiðið að þróa smáatriði í framleiðslu.  Á þessu stigi fer 

skipulagsstjórn að aukast og taka á sig skýrari mynd, þeim sem sjá um verklegar 

framkvæmdir fjölgar, og koma víðar að.  Formgerðin verður að styðja við samræmingu 

og gott samband við samstarfsfólk í greininni.  Áþreifanleg rými verða að styðja við 

vinnu starfsmanna og veita nægilegt svigrúm til stækkanna, sem og hins óumflýjanlega 

samdráttar og breyttra samskiptahátta (Martens, 2011). 

Samskipti eru álitin áhrifaþáttur við sköpun og uppfinningar (Toker og Gray, 

2008; Kratzer, 2001).  Miðdepill flestra rannsókna um sambandið milli hins 

áþreyfanlega vinnurýmis og sköpunar er grunnskipulag skrifstofunnar sem og að bæta 

samskipti.  En nauðsynlegt er að greina milli mismunandi samskiptaaðferða til að 

forðast mótsagnir í niðurstöðum.  Greina milli hverra, um hvað og hvar í ferlinu (Kratzer, 

2011).   Nálægð, sjáanleiki og jafnvægi milli vinnusvæða og fjölda fundarsvæða hvetja 

til samskiptaformsins maður á mann. 

Vinnufélagar eru líklegri til að eiga samskipti við þá sem eru staðsettir nálægt 

þeim.  Líkur á maður á mann samskiptum minnka talsvert við 30 metra fjarlægð (Allen, 

1997; Allen og Henn, 2007).  En rannsókn Stryker og Farris (Haner, 2005) sýnir að 

þéttari skipan ásamt rýmum fyrir óformleg samskipti hefur jákvæð áhrif á samskipti 

teyma.  Tilfinning fyrir fjarlægð, sem til dæmis rýmisþáttur líkt og staðsetning stiga 

kallar fram, hefur einnig áhrif á samskipti (Allen, 1997). 

Grunnskipulag skrifstofu er áhrifavaldur á hve oft, hve langt er á milli og hve 

lengi samskipti vara.  Samkvæmt mælingum á samkiptum stjórnenda sem Boutelier o.fl. 

(2008) gerðu á tveim hópum innan sama fyrirtækis.  Hóparnir voru svipaðir að 

uppbyggingu og starfi, nema vinnusvæði hvors fyrir sig var mismunandi.  Annar vann í 
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einkaskrifstofum með aðgang að hvíldarrými þar sem fyrir voru kaffiaðstaða og sófar 

til að sitja í, hittast og spjalla.  Hinn hópurinn vann í opnu- fjölnota rými þar sem voru 

vinnustöðvar með aflokuðum fundarherbergjum.  Þar voru samskipti stjórnenda 

þrisvar sinnum algengari en styttri, að meðaltali þrjár mínútur en níu hjá hinum 

hópnum (Martens, 2011). 

Samkvæmt reynslu stuðlar sjáanleiki vinnustöðva að auðveldari samskiptum bæði 

milli hópa sem og innan þeirra (Stryker og Farris, 2004 í Haner 2005).  En það sem er 

mikilvægara en hve opin og sjáanleg vinnustöð er, er hlutverk þess starfsmanns innan 

skipulagsheildarinnar og hver vinna þess er (Markhede og Steen, 2006). 

Flæði er fyrirbæri mikið rannsakað af sálfræðingnum Csikszentmihalyi (1996) 

sem lýsir einu sterkasta einkenni skapandi fólks.  Sem er getan til að upplifa flæði.  

Flæði er tilfinning tímaleysis, að sameinast þeirri athöfn sem maður er að framkvæma.  

Í ástandi flæðis skynjar fólk að geta og hæfni rétt nær að jafna kröfurnar sem verkefnið 

felur í sér (Kerr og Gagliardi, 2003).  Fólki líður vel í kjölfar þess að upplifa flæði. 

Undirrót hvata fólks er eðlislæg og þau eru svo niðursokkin í það sem þau eru að gera 

að þau gleyma öllu öðru í kringum sig, þar með talið áþreifanlegu umhverfi sínu 

(Csikszentmihalyi, 1996).  Þegar fólk er truflað í flæði skapandi vinnu sinnar tekur það 

að jafnaði 20 til 30 mínútur að komast aftur inn í verkið (Florida, 2002, bls.125). 

Beinar sannanir á sambandi flæðis og áþreifanlegs umhverfis hafa ekki fundist.  

Hinsvegar getur hlutverk áþreifanlegs umhverfis verið mikilvægt í að takmarka truflanir 

svo starfsmenn geti komist í ástand flæðis og haldist í því.  Vinnustaðafræði sem fjallar 

um einbeitingu, athygli og færni til að halda huganum ferskum bjóða upp á tvær 

aðferðir.  Sú fyrri er að fjarlægja alveg eða milda truflandi hluti, með því að auka 

hljóðvist, eða jafnvel bæta samskiptalínur frá stjórnun til að minnka óvissu hjá 

starfsmönnum.  Sú seinni er að hafa afskipti af þreytuvaldandi hlutum, einhverja 

tilbreytingu, líkt og að bjóða uppá útsýni til náttúrunnar (Martens, 2011). 

Hvatning til skapandi hugsunar og sköpunarstigið uppljómun, eða innsýn 

auðvelduð.  Samkvæmt nýlegum rannsóknum á taugakerfi manna er munur á 

hugsanagerðinni sundurleitri hugsun sem leiðir af sér innsýn, og samleitri hugsun, 

rökgreinandi (Kounios og Beeman, 2009; Seth o.fl., 2009).  Oft er litið á sundurleita 

hugsun sem skapandi hugsun.  Við sundurleita hugsun verða til margar nýjar 

hugmyndir við hugrænt verkefni.  En við samleita hugsun er fyrirframákveðnum 

hugsanaferlum beint að einni lausn verkefnis (Razoumnikova, 2000).   
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Áþreifanlegt vinnuumhverfi sem er vitsmunalegt og sífellt örvandi getur aukið 

sköpun (Amabile, 1996).  En það er samt lítið um rannsóknir á sambandi skapandi 

hugsunar og hins áþreifanlega vinnuumhverfis.  Fundist hafa vísbendingar um að 

hávaði, kvíði og svengd hafi neikvæð áhrif á skapandi hugsun fólks, en með því að taka 

burtu hávaða og hækka hitastigið aðeins var hægt að hafa jákvæð áhrif á skapandi 

hugsun (Clements-Crome, 2006). 

Csikszentmihalyi (1996) fullyrðir að tilbúinn hugur í fögru umhverfi sé líklegri 

til að finna ný tengsl milli hugmynda og finna ný sjónarhorn á viðfangsefnin sem verið 

er að fást við.  Að setjast niður og njóta fegurðarinnar virðist ágætt, en að taka sér 

göngutúr virðist enn betra (Csikszentmihalyi, 1996, bls. 137). 

Af rúmlega þúsund aðspurðum sögðust flestir stunda sína skapandi hugsun í 

bílnum, alein í hljóði og án truflana (Lemelson-MIT Programme, 2005).  

Rannsakendurnir komust að þeirri niðurstöðu að bíllinn sé kannski orðinn eini 

staðurinn þar sem við getum flúið annríki dagsins og bara verið í friði með hugsunum 

okkar.  Csikszentmihalyi (1996, bls.143) fannst bíllin einnig vera „hugsunarvél“ og 

útskýrir það þannig að í bílnum upplifir fólk oft stekrkt frelsi, öryggi og að hafa stjórn. 

Persónueinkenni sem hvetja sköpunargáfu.  Sumir fræðimenn eru þeirrar 

skoðunar að sköpunargáfa sé ekki endilega meðfæddur eða eðlislægur eiginleiki heldur 

frekar viðhorf til lífsins (Sternberg, 2007).  Það felur í sér að hægt sé að tileinka sér 

sköpunargáfu, stefna að henni.  Skpandi og frumleg hegðun við vinnu virðist 

framkallast af vitsmunalegum sveigjanleika og skapast vegna blöndu af 

persónueinkennum og þáttum í vinnuumhverfinu (Mathisen og Einarsen, 2004).  

Persónueinkenni sem talin eru mikilvæg til að skapa eru áhugi eða innri hvöt, þekking, 

sérkunnátta og færni (Amabile, 1998). 

Undanfarin ár hafa verið framkvæmdar rannsóknir á hvernig hið áþreifanlega 

umhverfi hvetur til þróunar og miðlunar þekkingar og sérkunnáttu (Appel 

Meulenbroek, 2006; Kjolle, Blakstad og Haugen, 2005). Umhverfi sem styður við 

sköpun er umhverfi sem er móttækilegt fyrir nýjum hugmyndum.  Til að sköpun 

blómstri þarf að vera visst pláss fyrir óvenjulegt og óhefðbundið fólk og hugmyndir 

(Sutton, 2011).  Þættir í vinnuumhverfi sem hvetja til sköpunar eru meðal annars sú 

tilfinning að tilheyra, skýr markmið, möguleikinn á að draga þau í efa, skoðanaskipti og 

frjálst flæði hugmynda, uppbyggilegur ágreiningur, frelsi, ögrandi verkefni, öryggi og 

traust, teymisþáttaka og sameiginlegt hugmyndaflæði, opinská samskipti milli 
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vinnufélaga sem og milli yfir- og undirmanna.  Flestir þessara þátta hafa sýnt sig að séu 

verðmæt vísbending um sköpun og frumleika (Mathisen og Einarsen, 2004). 

En nýjar og verðmætar hugmyndir eru ekki úr lausu lofti gripnar og þarf að 

fylgja þeim eftir.  Auðlindir eins og tími, upplýsingar, peningar og áþreifanleg rými eru 

dæmi um það sem getur komið sköpun vel.  Til dæmis sér Google fyrirtækið 

starfsmönnum sínum fyrir fimmtungi vinnutímans í að nota í verkefni sem þeir telja 

fyrirhafnarinnar virði.  Helmingur þess sem kom frá fyrirtækinu á seinnihelming ársins 

2005 var afurð þessa fimmtungs.  Stórfyrirtækin 3M og Amazon bjóða uppá svipaða 

notkun starfsmanna á vinnutíma og vinnustað sínum (Sutton, 2011).  En skortur á 

auðlindum eða aðföngum getur einnig verið drifkraftur sköpunar.  Stórfyrirtækin 

Microsoft og Google og mörg fleiri, hófu starfssemi sína á ódýrum stöðum líkt og 

kjöllurum, háaloftum og bílskúrum.  Í byrjun skortir fyrirtæki oft aðföng og þurfa að 

fást við það með hvatningu, af ákveðni og skapandi hugsun (Martens, 2011). 

Viðtölin sem Martens (2011) tók voru við tíu stjórnendur á sviði skapandi 

atvinnugreina í London, níu karlar og ein kona.  Skilyrði fyrir að vera valin af 

rannsakanda var að njóta velgengni í sínum geira, vera verðlaunaðir og viðurkenndir.  

En aðallega að vera sjálf hluti af hinu skapandi afli í fyrirtæki sínu.  Allir áttu þeir það 

sameiginlegt að hafa mikið um vinnuumhverfi sitt að segja.  Í úrtakinu voru sex 

arkitektar yfir fimmtugu, þrítugur kvikmyndaframleiðandi, tuttugu og fimm ára 

fjölmiðlaráðgjafi á sviði herferða og atburða, ráðgjafi og iðnhönnuður um fertugt.  

Fyrirtækin sem viðmælendur stjórnuðu voru misstór og mismargir starfsmenn unnu á 

hverjum stað.  Starfsmannafjöldi arkitektafyrirtækjanna var frá 32 uppí 151, en hinna 

var frá fimm uppí 17.  Viðtölin voru hálfopin og byggð á fræðunum sem fjallað er um 

á undan (Martens, 2011). 

Niðurstöður viðtala Martens (2011) við úrtak af þessu skapandi fólki leiddu í 

ljós að þau telja vinnustað örva sköpun, en að mestu leiti á óbeinan hátt.  Allir 

viðmælendur voru þeirrar skoðunar að hinn áþreifanlegi vinnustaður væri fær um að 

bæla sköpun með hávaða, of mikilum hita og ekki nægu plássu, til dæmis fyrir teymi 

sem ynnu saman. 

Stuðningur við hið skapandi ferli.  Sköpunarferli viðmælanda var mjög 

samvinnutengt, fjölbreytt og kúnnamiðað.  Ferlið gat tekið eina eða tvær vikur, eða 

nokkur ár.  Stig ferlisins og þróun gátu legið línulaga eða spírallaga.  Fjöldi fólks sem 

tók þátt var frá tveim uppí sex innan skipulagsheildarinnar, en valt á vinnuálagi og 
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sérþekkingunni sem krafist var.  Hinir skapandi stjórnendur völdu allir skipulag hinnar 

opnu skrifstofu til að auðvelda samvinnu og breytilega uppbyggingu teyma.  Að hafa 

alla starfsmenn á miðjaðri skrifstofu auðveldar gæðastjórnun.  Þá er líklegra að 

samstarfsfólk hjálpi hvort öðru og fyrir stjórnanda auðveldar skipulagið honum að 

halda sér upplýstum um verkefnin (Martens, 2011). 

Skapandi hegðun var misjafnlega metin.  Svör við því hvað þeir teldu vera 

skapandi hegðun voru fjölbreytt og hvaða umhverfi hentaði hvaða hegðun var það 

einnig.  Fjölbreyttni þess hvað taldist til skapandi hegðunar gaf til kynna að til að 

auðvelda sköpun þarf mismunandi rýmissaðstæður.  Ekki aðeins mismunandi fyrir 

mismunandi athafnir og mikla vitsmunavinnu, heldur einnig hvað hver og einn velur 

og finnst best, einstaklingsbundið (Martens, 2011). 

Samkvæmt viðtölunum voru staðir fyrir skapandi hugsun ýmsir.  Flestir áttu sínar 

stundir fyrir skapandi hugsun við afslöppun líkt og í sturtu, í skokki, um miðja nótt, á 

heimleið í lestinni, í bílnum eða á reiðhjóli.  Sumir gerðu það bara á skrifstofunni 

meðan þeir voru að skissa eða burt frá tölvunni á óformlegum fundi.  Tíminn sem 

viðmælendur notuðu í skapandi hugsun var allt frá því að vera „alltaf á bak við eyrað“ 

eða hluti af tímanum sem það tekur að ferðast heim, uppí að vera fráteknar tuttugu 

mínútur með fulla athygli og autt blað, eða við hugleiðslu.  Skapandi hugsun var alls 

ekki alltaf meðvituð og viljandi.  Viðmælendum virtist erfitt að útskýra af hverju þessi 

hegðun var á þennan hátt.  Þrátt fyrir að skapandi hugsun og samskipti væru mikilvæg 

þá eru þessar athafnir oft órjúfanlegur hluti af skapandi hegðun á vinnutíma (Martens, 

2011). 

Að hvetja til skapandi samskipta og að deila þekkingu.  Skapandi frammistaða valt 

oft einfaldlega á því að vera í félagsskap annarra skapandi fólks.  Það þýðir ekki að það 

sé sífellt að eiga samskipti sín á milli  eða að þau séu alltaf til taks á skrifstofunni, 

heldur aðeins sá möguleiki, á samskiptum, fá viðbrögð við vinnu, deila þekkingu og 

samhæfa verk sem var metið mikilvægt.  Þessi svör viðmælenda skulu skoðuð í 

samhengi við vinnuferla þeirra og hvernig sköpun er hagað innan skipulagsheldarinnar.  

Arkitekta- og hönnunarfyrirtækin vinna í teymum og allir meðlimir teymanna eiga þátt í 

frumleika og nytsemi hönnunarinnar.  Í fjölmiðlaráðgjafafyrirtækinu var sköpun miðjuð 

hjá stjórnandanum og hinir innan skipulagsheildarinnar unnu við að veita honum 

þjónustu.  Í þeirri skipulagsheild var það mun frekar viðurkennt að vinna utan 

skrifstofunnar en hjá hinum (Martens, 2011). 
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Viðtöl Martens (2011) gáfu vissa innsýn í hvernig hægt er að ná jafnvægi milli 

samskipta og einbeitingar  í raun.  Allir unnu á opnum skrifstofum sem þeim fannst liðka 

samskipti.  En viðmælendur tóku mismunandi á aðstæðum til að ná einbeitingu og vera 

ekki truflaðir.  Einn lýsti því hvernig aðstæður og umhverfi hefði engin áhrif á 

sköpunarflæði hans og honum væri auðvelt að skissa í klið hinnar opnu skrifstofu.  

Aðrir stóðu upp frá vinnustöð sinni og inn í lokað rými líkt og fundarherbergi til að 

hugsa og skissa fríhendis.  Aðrir undirbjuggu kynningar og skrifuðu skýrslur heima hjá 

sér á kvöldin eða morgnana.  Annað bragð var að útiloka umhverfið með því að setja á 

sig heyrnatól og hluta á hátt stillta tónlist.  Einn arkitekt lýsti því sem svo að notandi 

eigi að stjórna rýminu, ekki öfugt (Martens, 2011).  

Í þessum hluta bendi ég á mikilvægi þess að allir viðmælendur hans voru 

stjórnendur á sínum vinnustað.  Ég tel að það sé ekki sjálfsagt að starfsmenn njóti 

sömu forréttinda, eða það sé endilega viðurkennt að þeir gangi jafn frjálslega um 

vinnustaðinn og rýmin þar. 

Hið áþreifanlega vinnuumhverfi getur miðlað eða tjáð skapandi menningu að mati 

stjórnendanna.  Aðlaðandi umhverfi getur auðveldað að skapandi menning myndist, 

sem ber vott um góða samvinnu og er óformleg, næstum líkt og fjölskylda.  Það hjálpar 

einnig til við að laða að skapandi starfsfólk.  Allir stjórnendurnir unnu í sama opna 

vinnurými og starfsmenn þeirra.  Nokkrir voru með stærri vinnustöðvar, sem gat verið 

vegna vinnuaðferða þeirra sem enn kusu að hanna á pappír frekar en tölvu (Martens, 

2011).  Enn er áhugavert að skoða þá staðreynd að sex af tíu viðmælendum voru 

komnir yfir fimmtugt og unnu minnst af sinni vinnu á tölvu.  Þar af leiðandi notuðu 

þeir ekki sömu vinnuverkfæri og flestir starfsmenn þeirra.  Sem hlýtur að segja eitthvað 

um skynjun þeirra á umhverfi sínu og rými.  Þessi aldurhópur skapandi einstaklinga 

sem naut velgengni í sínu fagi var einnig einkenni þeirra sem Csikszentmihalyi (1996) 

valdi að skoða í rannsóknum sínum á flæði.  Hvort fólki yfir fimmtugu sem hefur 

fengið viðurkenningu í sínu fagi fyrir velgengni er uppistaðan í þeim hóp sem vinnur 

skapandi vinnu dreg ég í efa.   

Hjá hönnunarfyrirtækjunum var yfirdrifið af sjónrænu efni til sýnis.  Það var 

talið mikilvægt að hafa líkön í gluggum eða milli borða og efni á veggum.  Því líkt og 

einn lýsti því þá væru þau arkitektafyrirtæki, ekki banki.  Öðrum viðmælanda fannst 

mikilvægt að rýmið væri ekki tilbúið, fullfrágengið.  Því þá væri hægt að aðlaga það 

notkun með tímanum, og þar með gegnir það hlutverki auðs striga málverks.  Óreiða 
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einkenndi flest arkitektafyrirtækin, skjöl, líkön og efni liggjandi um allt.   Eitt skar sig 

þó úr og þeirra stefna var að halda vinnustöðum snyrtilegum og flokka skjöl til geymslu 

jafnóðum.  Stjórnandi þess lýsti því að viðskipti hefðu aukist mikið við þetta þar sem 

slíkt væri mikilvægt tæki til  að laða að nýja viðskiptavini.  Því þegar þeir koma á 

staðinn og sjá vel skipulagt og fallegt umhverfi eykur það traust þeirra á þjónustuna 

(Martens, 2011). 

Niðurstöður Martens (2011) eru að hinn áþreifanlegi vinnustaður getur stutt 

við og hvatt til sköpunarferlisins, athafnanna og mismikils styrkleika þess.  Mikilvægt er 

að hinn áþreifanlegi vinnustaður bæli ekki og komi í veg fyrir sköpun, ferla þess og 

athafnir.  Til dæmis með því að hitinn sé of hár, hávaði of mikill eða ekki nægilegt pláss 

til að rúma þann fjölda fólks sem á að starfa saman.  Viðtölin styktu fræðin í nokkrum 

tilvikum.  Sérstaklega var mikilvægt í tilviki þess að örva skapandi menningu með því 

að tjá eða miðla því sem einkenndi sköpun skipulagsheildarinnar.  Margir viðmælendur 

viðurkenndu hið táknræna hlutverk áþreifanlega vinnustaðarins í sköpun og til að deila 

og þróa þekkingu, sem og stuðningur við skapandi menningu.  Hlutirnir sem miðla eða 

tjá eru að stjórnendur deili vinnurými með starfsmönnum, að hafa afrakstur vinnu 

sinnar til sýnis á vinnustaðnum og lifandi andrúmsloft fullt af fólki að fara á milli og 

spjalla.  Þessi miðlun er ekki aðeins mikilvæg fyrir starfsmenn heldur getur einnig haft 

áhrif á upplifun viðskiptavinar. 

Að auðvelda sköpun krefst mismunandi rýmisþarfa, ekki aðeins fyrir 

mismunandi athafnir og miserfiða vitsmunavinnu heldur einnig fyrir mismunandi val 

hvers og eins.  Nýting hins skapandi vinnustaðar snýst að miklu leiti um það hve mikla 

stjórn starfsfólk getur haft á hinu áþreifanlega umhverfi sínu til að hafa áhrif á einrúmi, 

samskipti, hávaða og hitastig.  Umhverfisstjórn er hægt að ná með því að velja stað eða 

rými sem hæfir því verki sem þarf að vinna eða breyta umhverfinu í takt við verkið.  

Hæfileiki hvers og eins til að útiloka umhverfið er ein hlið á því að hafa stjórn á 

umhverfinu (Martens, 2011). 

Hina félagslegu-sálfræðilegu vídd áþreifanlegra vinnustaða er mikilvægt að 

skilja.  Fólk getur haft misjafnan skilning á sama áþreifanlega vinnurýminu.  Þetta þýðir 

að félagssálfræðilega víddin og áhrif hennar á starfsfólk getur verið allt frá því að vera 

varla nokkur í að vera mjög hvetjandi.  Framtíðarrannsóknir þurfa að taka tillit til þessa 

munar sem það hefur á fólk.  Þar að auki er nauðsynlegt að skilja tungutakið sem nær 

yfir hina félagssálfræðilegu vídd rýmis.  Þannig geta framtíðarrannsóknir byrjað að 
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tenga notendagögn og áþreifanlega hluta rýmisupplifunar líkt og frelsi, öryggi, stjórn, 

hlýju, eignarhald, einstaklingshvetjandi og einhliða eða margtúlkandi rými.  Það er 

nauðsynlegt að skilgreina merkingu þessara hugtaka og hugsmíða þessar breytur í 

vinnanlega kenningu, áður en gögnum er safnað (Martens, 2011). 

Martens (2011) ályktar að skapandi hugsun sem leiðir af sér innsæi sé líklegri til 

að gerast í tilbúnum hug í hugrænt afslappandi umhverfi þar sem frelsi, öryggi og stjórn 

eru sterklega uppfyllt.  Frekari rannsóknir gætu aukið skilning okkar á mikilvægi 

augnabliksins, slökunarstaðsins eða þess að taka göngutúr eftir mikla einbeitingarvinnu.  

Þessi vitneskja gæti leitt af sér vissu um að notast við leikherbergi, slökunarstofur og 

gróðurrými, nálægt eða á skrifstofum.  Stjórnendur gætu einnig hvatt starfsmenn til að 

fara út að ganga yfir daginn til að flýja þrýstinginn sem það felur í sér að sitja og skapa, 

t.d. að skrifa eða hanna, á einum stað. 

Að auðvelda flæði er einnig eitthvað sem þarfnast frekari rannsókna.  Einbeitt 

vinna getur verið auðveldari ef það er útsýni útí náttúruna og engar truflanir.  En aftur 

er það mikilvægt að val hvers og eins sé tekið með í reikninginn.  Samkvæmt 

rannsóknum þá er innhverft fólk viðkvæmara fyrir truflunum líkt og tónlist og 

bakgrunnsljóðum við vinnu sína heldur en þeir sem eru úthverfir (Furnham og Strbac, 

2002). 

Sköpunarferli má styðja við á mismunandi stigum með því að auðvelda aðstöðu 

misstóra teyma, og breytilegra athafna.  Og spurningin hvort hið mikið notaða skipulag 

opna vinnusvæði skrifstofa með samliggjandi fundarherbergjum og kaffistofum sé 

besta lausnin eða eru aðrar hönnunarlausnir jafngóðar eða betri (Martens, 2011)? 

Skoða má byggingar sem stjórnunargerð (Cairns, 2008), sem á við samhengi 

þessarra skapandi fyrirtækja.  Viðmælendur kusu að unnið væri inná skrifstofunni til að 

örva frjálst flæði hugmynda milli samstarfsmanna, en líka til að meta þessar hugmyndir 

og sjá til þess að þeim yrði framfylgt (Martens, 2011). 

En skipulagsheild sem samstendur af fimm starfsmönnum mun nota og skilja 

sitt sameiginlega rými á annan hátt en fjömennari heildir (Becker, 2007).  Tvö fyrirtæki 

viðmælenda voru innan við þriggja ára gömul og unnu á vinnustað sem var minna lagt í 

en hina.  Yfirbragð þeirra var tætingslegt vegna ódýrra og ósamstæðra húsgagna.  En 

tekjur þeirra voru ótryggar og af því þau voru ný þurftu þau ekki að standast væntingar 

viðskiptavina byggða á hefð (Martens, 2011).   
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Ágallar á rannsókn voru meðal annars að úrtak skapandi fyrirtækja var of lítið 

og fjölbreytt, og engir starfsmenn voru spurðir, til að hægt væri að draga ályktun á 

mikilvægi áþreifanlega vinnurýmisins í samanburði við þróunarstig þeirra og stærð.  Því 

er æskilegt að spyrja fleiri starfsmenn á skrifstofum sem vinna í sama umhverfi í frekari 

rannsóknum (Martens, 2011). 

STAÐLEYSUR – HINN ÓÁÞREIFANLEGI HEIMUR 

Skapandi rými eiga uppruna sinn í sérstakri tengslamyndun - það hvernig þau 

breyta hugsanagangi okkar og lífi í rými hversdagsleikans (Steyaert, 2006).  Þessi rými 

má kalla annarskonar rými.   

Heterótópíur, eða staðleysur eru rými sem Foucault (2002) greinir í erindi sínu 

„Af öðrum rýmum“ frá árinu 1967.  Það eru staðir sem hafa þann forvitnilega eiginleika 

að tengjast öllum öðrum stöðum.  En á þann hátt að véfengja, hlutleysa eða snúa uppá 

tengslin við það sem þeim er ætlað að tákna, spegla eða endurkasta (Defert 1997).  Í 

staðleysum liggur áherslan á hreyfanleika hugans, fremur en hinn líkamlega 

hreyfanleika.  Staðleysur raða saman í einu raunverulegu rými mörgum rýmum eða 

nokkrum stöðum sem í eðli sínu eru ósamstæðir (Foucault 2002).  Það er í raun eðli 

þessarar ósamstæðu sem kemur af stað hreyfingu.  Rýmið er því skilgreint vegamót 

ósamstæðna.   

Í staðleysum er annar tími, annars konar tímaskyn.  Tíminn getur liðið hraðar, 

eða hægar en annars.  Það er vegna hins liðna sem birtist þar, einskonar slóð þar sem 

ósamstæður vekja fólk til umhugsunar.  Í staðleysum upplifum við, lifum, og þar af 

leiðandi erum við stödd í óvenjulegu rými.  Ekki óvenjulegu vegna þess að þau eru 

ókunnug, heldur því að þau afbyggja hugsanagang okkar og mögulega endurbyggja á 

annan hátt.  Hinsvegar eru þau óvenjuleg því aðgengi að þessum rýmum er hvorki veitt 

auðveldlega né sjálfkrafa.  Það eru helgisiðir við innkomu í staðleysu.  Sumir standa 

utanvið, þó þeir haldi að þeir hafi komist inn.  Því er staðleysa staðsetning útópíu.  Þá 

getur sköpun, sem útópía, orðið raunveruleg í staðleysu (Froehlicher, Guillemin og 

Apangu, 2007).   

Ég byggði ímynduð rými úr hugmyndum mínum um hvernig ég hélt að 

vinnustaðirnir væru áður en ég kom á þá.  Án ásetnings hafði ég mótað hugmyndir um 

hvernig vinnustaður gæti verið og ætti að vera og mótaði þar mína eigin staðleysu.  Í 

hverri heimsókn breyttist sú mynd sem ég gerði mér af hverjum vinnustað fyrir sig.  

http://orbi.ulg.ac.be/browse?type=author&value=Froehlicher%2C+Thomas+u210368
http://orbi.ulg.ac.be/browse?type=author&value=Froehlicher%2C+Thomas+u210368
http://orbi.ulg.ac.be/browse?type=author&value=Apangu%2C+Patricia
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Staðleysurnar sem ég byggði mér áður en rannsókn hófst, breyttust með hverri 

heimsókn og urðu að öðrum staðleysum.  Staður sem ég heimsæki og greini býr í huga 

mér sem staðleysa útfrá því hvernig ég sé hann og hvaðan ég er að koma.  Hvernig ég 

sé hann er ekki hið eina rétta, og ég veit ekki allt um staðinn.  Ég byggði staðleysuna 

aðeins á því sem ég sá, fann, heyrði og greindi á þeim tíma - útfrá minni reynslu, 

þekkingu og sjónarhorni. 
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AÐFERÐIR 
Aðferðir sem notaðar voru við rannsóknina byggja á hefð eigindlegra 

rannsóknaraðferða.  Hér að neðan er völdum kenningum lýst og hvernig ég valdi að 

nálgast aðferðirnar.  Einnig er sjónarhorn innanhúsarkitektsins greint og ásamt 

verksviði hans.  Í kjölfarið er aðferðum við framkvæmd rannsókna lýst og leiðin að vali 

rannsóknarefnisins skilgreind. 

KENNINGAR AÐFERÐA 

Eigindlegar rannsóknir leitast eftir að lýsa viðhorfi, upplifun eða skoðun.  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru stundum sagðar byggja á áhuga á því mannlega, því 

rannsakandinn reynir að nota sína eiginleika til að skapa þekkingu (Mac Naughton, 

Rolfe og Siraj-Blatchford, 2001).  Með eigindlegum rannsóknum er ætlunin að athuga, 

taka þátt og túlka.  Hlutverk þeirra er ekki að alhæfa um rannsóknarefni (Mac 

Naughton, o.fl. 2001:3). 

Taylor og Bogdan (1984) halda því einmitt fram að bakgrunnur rannsakandans 

móti leitina þegar hann velur sína aðferðafræði, þ.e. þá aðferð sem hentar honum og 

hans rannsókn best.  Bakgrunnur rannsakanda stýrir þannig í raun hvaða 

rannsóknaraðferð hann velur að nota.  Taylor og Bogdan fjalla einnig um hve 

áhugaverða sögu notkun persónulegra gagna á sér innan félagsvísindanna.  Persónuleg 

gögn eru skriflegar reynslusögur einstaklings af einstaka atburðum lífs sín, eða 

hugleiðingar um atburði og umfjölluarefni.  Persónuleg rannsóknargögn telja þeir vera 

hvað verðmætust þegar þau eru notuð til hliðsjónar við viðtöl og athuganir 

rannsakenda. 

Þá fjalla þeir Taylor og Bogdan (1984) einnig um bókverk Michael Lesy 

(2000/1973), „Dauðaferð um Wisconsin“, þar sem höfundur raðar saman ljósmyndum frá 

lok 19. aldar, við fréttir og tilkynningar frá sama tímabili.  Hann tengir saman fólk á 

ljósmyndum við blaðagreinar og lýsir þannig viðburðum í samfélaginu.  Þannig setur 

hann ljósmyndirnar og umfjöllunina í blöðunum í sitt samhengi.  Með því að notast við 

myndir og texta setti hann söguna í samhengi við það sem hann vildi miðla áfram.  

Með þessu, að lýsa tilteknum bæ, svæði eða landi á afmörkuðu sögulegu tímabili, lýsir 

hann veröld okkar núna í dag.  Með því reynir hann að láta lesandann stíga í fortíðina 

og á sama tíma ímynda sér hvað fólki í framtíðinni gæti fundist um okkur.  
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Sögurannsóknir líkt og þessi hvetur okkur til að víkka sjónarhorn okkar, því hvernig 

við skynjum heiminn (Taylor og Bogdan, 1984). 

GREININGARAÐFERÐIR 

Grunnur greiningaraðferða eru mikilvæg verkfæri innanhússarkitekts.  Við 

hefðbundna greiningu í hönnun er skissuteikning nauðsynlegt verfæri til að greina og 

skilja byggingar, hluti og umhverfið (Leupen, Grafe og Körnig, 1997).  Þar liggur 

munurinn í þessari rannsókn, vegna þess að lokaafurð rannsóknarinnar er skrifað mál í 

formi ritgerðar en ekki teikningasett líkt og algengt er.  Notast er við sambærilega 

greiningaraðferð í höfðudráttum, nema hið skrifaða orð kemur í stað skissuteikninga 

Notast var við hina almennu greiningaraðferð er fyrst var kynnt af 

listamanninum og hönnuðnum Munari (1981/2002), en í henni styðst hann við gátlista 

og upptalningu hluta.  Listi hans er eftirfarandi: nafn hlutar, höfundur, framleiðandi, 

mál, framleiðsluefni, þyngd, framleiðslutækni, kostnaður, umbúðir, yfirlýst notagildi, 

starfssemi, hljóð, viðhald, vinnuvistfræði.  Listinn er notaður sem verkfæri í 

greiningarferli og þar af leiðandi eru aðeins notaðir þeir punktar sem eiga við hvern 

hluta (Munari, 1981/2002).  Í þessari rannsókn var greiningin staðir og rými, og heildin 

sem þar myndast.  Upptalingarlistinn sem notast var við í greiningunni ber þar af 

leiðandi keim af því sem verið er að greina.  Í þessari rannsókn voru staðir og rými 

greindir en ekki einhvern ákveðinn hlutur, en vegna þessa eru hlutar staðs og rýmis taldir 

upp líkt og sjá má í hverjum tilvikskafla fyrir sig í rannsóknarhluta. 

Skráning gagna skiptist í megindráttum upp í tvo hluta, hið huglæga og hið 

hlutlæga.  Hið hlutlæga er allt sem er áþreifanlegt, mælanlegt eða augljósar staðreyndir.  

Þar má sem dæmi nefna hvaða efni er á gólfum, í lofti og á veggjum, lýsing á 

húsgögnum, innréttingum, hurðum, gluggum og ljósum.  Hið huglæga er svo skrásetning 

á upplifun minni sem innanhússarkitekt á vinnustöðunum þremur.  Það er sjónarhorn 

þess sem gengur inn á vinnustað og skráir hvort aðkoman hafi verið tilkomumikil 

vegna lofthæðar og birtu. 

SJÓNARHORN RANNSAKANDANS 

Lýsing á því hvernig ég horfi á heiminn sem innannhússarkitekt kemur 

rannsókninni við, því hún hefur með sjónarhorn mitt í rannsókninni að gera og hvaðan 

ég nálgast vinnustaðina.  Og einnig því þaðan valdi ég úr rannsóknir á rými.   Sumarið 
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2004 útskrifaðist ég sem innanhússarkitekt frá IED í Madríd á Spáni eftir þriggja ára 

nám.  Síðan þá hef ég unnið við mitt fag að mestu leiti.  Þar á undan hafði ég klárað 

stúdent og tækniteiknaranám, en ég vann sem tækniteiknari á verkfræðistofu áður en ég 

fór í nokkrar heimsreisur.   

Á fyrstu mánuðum námsins hóf ég að horfa á heiminn alveg upp á nýtt.  Smám 

saman lærði ég að ganga inn á stað og brjóta upp sýnina, sjá eða skynja gólf, veggi og 

loft og veita því meðvitaða athygli.  Einnig fór ég að upplifa samhengi fjarlægða, dýptar 

og hæðar og skilja grundvallarmuninn á hönnun hlutar og rýmis.  Þá lærði ég að greina 

efnistök, muninn á því náttúrulega og því gervilega, hinu slétta og hinu grófa, því matta 

og því glansandi.  Hætti að sjá hvítmálaða veggi og fór að sjá blæbrigði ljóss og skugga.  

Fór að skynja alla liti sterkar og sá að blæbrigði alls breytist eftir því hvort það er 

dagsbirta sem flæðir um, eða tilbúin lýsing.  Að sama skapi lærði ég að meta fegurðina 

sem felst í náttúrulegum hlutföllum sem og hinu óvænta, samhverfu og samfellu.  Að 

meta fegurðina sem felst í því að leyfa tímanum að vinna á efnum eins og stein eða 

málmi.  Komst að því að smekkur, raunverulega fágaður smekkur er áunninn eiginleiki 

sem tekur marga ævina að þróa.   

Á námsárum mínum lærði ég fljótt að „af því bara“ er ekki gilt svar í hönnun 

og að orðin fallegt eða ljótt eigi aldrei að nota án rökstuðnings.  Fljótlega vandist ég á 

að þjálfa og pússa skynjun mína á umhverfinu og að greina hvaða þættir leiða af sér 

heildarupplifun af rými eða aðkomu að stað.  Það er nauðsynlegt vegna þess að til að 

skapa eitthvað innan ákveðins rýmis þurfa innanhússarkitektar að vita hvað er þar fyrir 

og byggja upp mynd af því í huganum hvernig það mun vera eftir breytingar. Eitt það 

mikilvægasta í allri hönnun er samhengið, samhengi alls.   

Til að vega upp á móti slægri spænskukunnáttu í upphafi náms fór ég að leggja 

ofuráherslu á hið myndræna á kostnað orðsins.  Það að ein mynd segi meira en þúsund 

orð átti vel við þróun verkefnanna í náminu.  Allt sem ég gerði miðaði við að hámarka 

útkomu á myndrænan hátt.  Þannig þurfti ég að komast upp með að útskýra sem allra 

minnst.  Þetta kostaði mikilar útfærslur á teikningum og framsetningu verkefna, 

línuþykktir, fyllingar og skuggar voru því nýttir til þess ýtrasta.  Allt var þetta gert í 

þeim tilgangi að miðla hugmynd sem allra best í myndrænu lokaverki. Þessar aðferðir 

áttu vel við mig og mér gekk mjög vel í náminu. 

Á þessum tíma komst ég uppá lagið með að meta mikilvægi flæðis innan rýmis 

og milli rýma sem og hlutföll alls og mál, hvort sem það eru gangvegir, gluggar, eða 
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stærð flísa, sem og samhengi þess við notagildi.  Ekkert hefur þó kennt mér meira en 

reynslan við að starfa sem innanhússarkitekt, en í starfinu sér maður áhrif allra þessara 

þátta á aðra einstaklinga.  Til að mynda hvernig fólk verður oft vandræðalegt ef það 

þarf að mætast á of mjóum gangi.  Einnig hversu óþægilegt það getur reynst að sitja við 

vinnu og snúa baki í hurð og hvað fólk hefur mismikið þol fyrir umhverfishljóðum.  

Vissulega tengist þetta allt flæðinu um rýmið og til hvaða notkunar það er ætlað. 

En ofantalið er ljóðræni hlutinn, mesta vinnan felst í að sitja við tölvuna og 

teikna upp skipulag, innréttingar og húsgögn.  Þannig þarf að passa að gæta jafnvægis 

milli þess hvernig viðskiptavinurinn sér fyrir sér draumaheimilið á pappír og þess að 

iðnaðarmenn hafi allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að vinna verkið.  Hið 

stranga ferli þarfagreiningar og vandamálalausna útfrá gefnum forsendum og óskum 

viðskiptavinar verður manni næstum ósjálfrátt, því þegar uppi er staðið snýst hönnun 

oft um að finna ákjósanlega lausn á vandamáli.  Allt það sem tekið er til hér að ofan er 

sá sjónarhóll sem ég stend á sem innanhússarkitekt í rannsókninni. 

VERKSVIÐ INNANHÚSSARKITEKTA 

Ekki er nóg fyrir innanhússarkitekt að tengjast hinu ljóðræna sem og að gæta 

jafnvægis og uppfylla þarfir viðskiptavinanna, heldur þarf hann einnig að fara eftir 

ákveðnum fyrirfram ákveðnum vinnuaðferðum. Samkvæmt heimasíðu Félags 

húsgagna- og innanhússarkitekta (2011) er verksviði innanhússarkitekts lýst eftirfarandi: 

Fagmenntaður innanhússarkitekt er einstaklingur með sérhæfingu sem byggir á 

menntun, reynslu og hæfni á sviði innanhússhönnunar. Hann skilgreinir og leysir á 

skapandi hátt verkefni sem tengjast nýtingu og gæðum innri rýma. 

Hlutverk innanhússarkitekts: 

• Hann gerir uppdrætti, verklýsingar og önnur gögn sem varða 

innanhússhönnun, 

• Veitir þjónustu og ráðgjöf sem tengist innanhússkipulagi. 

• Þarf að kunna skil á áætlanagerð, tilboðsgerð, þarfagreiningu, rýmishönnun og 

fagurfræði. 

• Þarf að geta gert byggingafræðilega úttekt á staðnum þar sem stuðst er við 

þekkingu á skipulagi og smíði innviða, innréttinga og teikningu deila. 

• Ber að starfa innan ramma byggingarlaga. 

• Hefur kynnt sér framboð á byggingar- og húsgagnamarkaði. 

• Leitast við að auðga umhverfið með tilliti til heilsu, öryggis og velferðar 

almennings. 

Innanhússarkitektinn leggur fram tillögur og frumdrög að ákveðnu verki. Þegar 

fyrstu hugmyndir hafa verið samþykktar af verkkaupa, hefst vinna við aðalteikningar. 
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Því næst eru gerðar sérteikningar og verklýsingar. Lokaþátturinn er umsjón með 

verkinu og úttekt á því (Félag húsgagna- og innanhússarkitekta, 2011). 

LÝSING Á RANNSÓKN OG GREININGARAÐFERÐUM 

Við verkefni eins og hér fer fram er nauðsynlegt að lýsa nokkuð ýtarlega 

hvernig rannsóknin og undirbúningur hennar var framkvæmd.  Hér að neðan er þess 

vegna lýst skref fyrir skref hvernig rannsóknin var framkæmd í raun og því svarað 

hversvegna ég taldi sum atriði skipta máli við framkvæmd og úrvinnslu gagnanna. 

LÝSING Á HEIMSÓKNUM 

Rannsókn á hverjum vinnustað fyrir sig fór fram á tveim dögum.  Fyrri daginn 

var ég á staðnum í um eina og hálfa klukkustund.  Fyrri heimsóknin líkist því að mörgu 

leiti hefðibundinni heimsókn innanhússarkitekts til viðskiptavinar.  Allar þær 

spurningar sem innanhússarkitektinn þarf að fá svör við eða almennt vita um 

viðskiptavin eða fyrirtæki er hægt að fá á þessum tíma sem og að taka myndir og skrifa 

niður punkta.  Allt umfram það met ég sem tímasóun.  Yfirleitt er rukkað tímakaup í 

mínu fagi og því er gott fyrir viðskiptavininn að innanhúsarkitektinn nýti tímann sinn 

vel.  Eftir fyrri heimsóknina og það sem eftir var dags varði ég í að skrá niður hughrif 

mín og vinna úr gögnum sem var aflað.  Mikilvægt er að skrá allt sem fyrst eftir 

heimsókn, eða á meðan það er enn ferskt í minni. 

Síðari daginn var ég nokkurs konar fluga á vegg, þar sem ég eyddi heilum 

vinnudegi á hverjum vinnustað fyrir sig.  Að dvelja meðal ókunnugra, meðtaka 

umhverfið, halda athyglinni og skrá skriflega það sem fyrir augum bar kostaði mikla 

orku.  Að skrifa upp hin handskrifuðu gögn á tölvu og vinna úr því tók töluverðan 

tíma en þó gaf heill vinnudagur mér mikla innsýn sem og gögn til greiningar. Því taldi 

ég, útfrá gögnum og markmiðum rannsóknarinnar, einn dag á hverjum vinnustað 

nægur tími.   

HEIMSÓKN FYRRI DAGINN 

Fyrri daginn nálgaðist ég vinnustaðinn í skóm innanhússarkitekts.  Ég var búin 

að mæla mér mót við tengilið sem fylgdi mér um.  Á öllum vinnustöðum mætti ég kl. 

10 að morgni, en sú tímasetning var valin með það fyrir augum að flestir eru þá mættir 

til vinnu og byrjaðir að vinna, það er komin meiri ró.  Tengiliðirnir höfðu því tíma til 

að fá sér kaffi og undirbúa daginn áður en ég kom.  Í ferð okkar um staðinn tók ég 

ljósmyndir, en það var vel við hæfi að taka ljósmyndir í fylgd starfsmanns því aðrir 

starfsmenn virtust þá ekki líta það hornauga. 
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Sjálf undirbjó ég mig líkt og ég væri að fara í fyrstu heimsókn til viðskiptavinar.  

Ég gætti þess að líta snyrtilega út, farðaði mig hóflega og geiddi hár.  Var dökkklædd í 

frekar vönduðum fötum og klæddist hælaskóm sem gefa frá sér þungt fótartak.  

Skórnir fylla mig öryggi, að hækka í loftinu eykur valdatilfinninguna.  Sú tilfinning að ég 

hafi tök á aðstæðum er það sem ég vildi endurspegla.  Áþreifanleg tæki í fyrstu 

heimsókn voru höfð í stórri hliðartösku: málband, myndavél, penni og skrúfblýantur, 

klemmuspjald og nóg af a4 hvítum pappír.  Hin óáþreifanlegu verkfæri í töskunni eru 

fengin með menntun, starfs- og lífsreynslu, sjálfsöryggi og góðum skóm.  Þar á meðal 

að koma vel fyrir og sýna kurteisi og virðingu, hafa augun vel opin fyrir hughrifum 

rýmisins, tenginga þeirra á milli og fólksins inní þeim.   

Þó ákvað ég, eftir nánari athugun, að greina vinnustaðina ekki með öllum 

verkfærum innanhússarkitekts.  Málband og teikningar eiga ekki við ef það á ekki að 

laga neitt, breyta eða bæta.  Ljósmælir hefur heldur ekki merkingu í þessu samhengi, 

sérstaklega þegar sól hækkar ört á lofti á vorin.  Sú hugmynd að rými eigi sér mælanlegt 

birtumagn sem ég gæti borið sama við önnur rými á öðrum tíma var því óraunhæf.  

Greining á húsnæði sem á ekki að breyta eða bæta felst aðallega í upplifuninni að vera.   

Eftir að vera fylgt um vinnustaðinn og tekið myndir bað ég um að fá að setjast 

niður afsíðis, en þar skráði ég niður helstu punkta, hugsanir og hughrif af aðkomu, 

inngangi og vinnustað öllum.  Allir vinnustaðir áttu það sameiginlegt að þar var vísir að 

móttöku, lokaðar skrifstofur, opin vinnurými, fundarherbergi, kaffi- og/eða matsalur 

og salerni.  Að því loknu gekk ég ein um staðinn ef það var eitthvað sem ég vildi sjá 

aftur, eða taka fleiri ljósmyndir.  Ég spjallaði yfirleitt við tengilið og spurði þess sem 

spyrja þyrfti áður en ég kvaddi.  Fyrsta heimsókn tók innan við tvo klukkutíma á öllum 

þrem vinnustöðum.  Það er góð stund með hámarks athygli og eftirtekt. 

Að lokinni heimsókn fór ég og skráði það sem eftir var að skrá, hugleiðingar og 

hugmyndir einnig.  Fór yfir upplifunina sem heild og að lokum afritaði ég af 

minnisblöðum yfir í tölvu. 

HEIMSÓKN SEINNI DAGINN 

Seinni dag rannsóknar mætti ég að morgni og dvaldi á vinnustað yfir daginn.  

Þar skráði ég allt sem vakti athygli mína, það sem ég sá, heyrði, lyktaði og fannst.  Þar 

sem ég fann fljótt að ég gat aðeins setið kyrr vissan tíma í einu, ákvað ég að leyfa mér 

þess í stað að reika um vinnustaðina og skipta ört um staði til að setjast og skrá.  Það 

tel ég hafa verið jákvæða ákvörðun þar sem það gaf mér tækifæri til að upplifa fljótt að 
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mismikill umgangur var milli svæða á vinnustöðum.  Mat ég það tilgangslaust að dvelja 

lengi þar sem enginn var. 

Almennt ákvað ég að fylgja eigin flæði, ef mér leiddist færði ég mig til.  Þannig 

var ráðandi afl þann daginn aðstæður þá stundina, en á móti skráði ég það jafnóðum 

hversvegna ég færði mig úr stað.  Hádegismatur hafði á öllum þrem vinnustöðunum 

sína sérstöðu, en þeir áttu það þó allir sameiginlegt að hann skipti greinilega miklu máli. 

Daginn eftir seinni heimsóknirnar hóf ég að skrá minnispunkta niður á tölvutækt form 

og tók það allt upp í þrjá daga.   

UM HEIMSÓKNIR 

Heimsóknirnar á vinnustaðina áttu sér stað á tímabilinu 8. til 27. apríl 2011.  

Hver vinnustaður og allt umfang heimsókna á hvern stað tók um viku.  Það sem sló 

mig nokkuð út af laginu þegar rannsóknin var hafin, var hve ólíkt reynslu minni og því 

sem ég þekki sú aðferðafræði sem ég notaðist hér við var.  Alltaf þegar ég fer í  

kúnnaheimsókn þá hef ég skýr markmið, viðskipavinur óskar einhvers. Sameiginlega 

stöndum við frammi fyrir vandamáli sem skal leyst.  Næstum undantekningalaust er ég 

að skoða, mæla, ljósmynda og skrá rými og umhverfi í þeim tilgangi að bæta það. 

Yfirleitt er þá verið að skoða það sem er að, eða vantar, það sem viðskiptavinur vill 

breyta eða bæta.  Alltaf er hvatinn sá að breyta, fegra og bæta. Í þeim tilfellum upplifi 

ég tilgang minn og hlutverk skýrt og þar af leiðandi skoða ég og skrái staði og rými 

með það í huga að ég muni fá að breyta og bæta.   

Samskipti mín við viðskiptavini eru yfirleitt mjög skýr, þeir vita hvað þeir vilja, 

eða vilja ekki, og mitt hlutverk er að komast að því sem uppá vantar og aðstoða þá við 

að uppfylla væntingar sínar.  Það geri ég með því að ná frá þeim upplýsingum sem ég 

þarf á að halda við vinnu verkefnis. 

LJÓSMYNDIR 

Ég tók ljósmyndir á hverjum stað fyrir sig.  Þær tók ég með því hugarfari að ég 

gæti notað þær til að rifja upp rýmin seinna, og þannig styrkja rannsóknina.  Þannig að 

þegar rannsóknarvinnan hæfist og skráning og úrvinnsla gagna ætti sér stað, væri gott 

að geta kíkt í ljósmyndir af og til.  Þetta var þó einnig gert af gömlum vana, því ég geng 

alltaf með stafræna myndavél í töskunni til að ljósmynda það sem vekur athygli mína.  

Í heimsókn hjá viðskiptavini er ég vön að taka ljósmyndir.  Fljótlega á ferlinum 

sá ég að það margborgaði sig að taka ljósmyndir af þeim rýmum sem tengdust vinnu 

minni.  Það sparar mikinn tíma, því maður sleppur við að fara aðra heimsókn ef það er 
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misræmi á gömlum teikningum, sem er yfirleitt.  Einnig verð ég alltaf jafn hissa á því 

hve fljót ég er að gleyma hinu og þessu.  Yfirleitt tek ég yfirlitsljósmyndir af hverju rými 

fyrir sig, en einnig þó nærmyndir af hvar niðurföll, kranar, rafmagnstenglar og annað 

sem ég tel mig þurfa að vita er staðsett.  Þannig er tilgangur myndanna að upplýsa mig, 

skoða þegar ég teikna upp húsnæði, að sjá hvernig rýmið er.  Vert er að koma því fram 

að ljósmyndirnar sem ég tek sjálf nota ég venjulega sem upplýsingatæki fyrir mig eina. 

Í rannsókninni tók ég ljósmyndir með svipuðu hugarfari.  Flestar þeirra væru 

því bara fyrir mig til að nota í rannsókninni og styðja niðurstöður mínar.  Markmiðið 

var að ná sem mestu af vinnurýminu á hverja mynd fyrir sig.  Ég var oft rög við að taka 

myndir, þannig að það sem ég valdi að ljósmynda, segir stundum meira um það sem ég 

valdi að ljósmynda ekki.  Ég reyndi að forðast að taka ljósmyndir af fólkinu sem vann á 

stöðunum.  Mér fannst það óviðkomandi, og óviðeigandi að trufla þau við vinnu en þó 

einnig óþægilegt vegna þess að það drægi að athygli. 

Með hverri ljósmynd reyndi ég að ná sem mestu af rýminu, þannig að á hverri 

mynd væri helst annað hvort veggir og gólf, eða veggir og loft.  Þannig reyndi ég að fá 

yfirlit, eða ná heildarsýn yfir staðinn með myndunum.     

Í lok úrvinnslu rannsóknargagna leit ég myndirnar öðrum augum.  Eftir að hafa 

lýst umhverfinu með orðum leit ég á ljósmyndirnar og brá við hvað orð og mynd eru 

ólíkir miðlar.  Það sem heillaði mig var einmitt þetta, ég tók ljósmyndirnar aðeins fyrir 

mig, þær áttu ekki að vera flottar, líta vel út eða vera listrænar.  Þeirra eina hlutverk var 

að vera sæmilega upplýsandi fyrir mig sem og gögn sem hægt væri að skoða á hvaða 

tímapunkti rannsóknarinnar sem væri.  En það sem ég uppgvötvaði var að þær voru 

eitt af sjónarhornum mínum á vinnustaðina sjálfa.  Ein mynd segir meira en þúsund 

orð. 

Allir staðirnir og hlutirnir sem ég hef hannað og fylgt eftir í byggingu eiga sér 

hólf í huga mér.  Þegar rými er fullbúið og fólk er flutt inn kemur mér það ekki við 

lengur.  Þá er ég búin að kveðja verkið og geymi í huganum mynd af stað sem ég átti 

hlut í að búa til.  Sá staður sem er í huga mér er í raun ekki staður heldur mannlaus, 

ósnert og fullkomin ímyndun.  Staðlaus staður þar sem aldrei er óreiða og alltaf hreint.  

Sá staður er ekki aðeins hið áþreifanlega rými, heldur geymir hann ferlið frá hugmynd, 

til teikninga og loks framkvæmda.  Stundum býr hann einnig í huga mér eins og ég 

hannaði hann upphaflega, áður en ég varð að laga hann að forsendum sem breyttust í 

ferlinu.   
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RANNSÓKN Á VINNUSTÖÐUM 
Hér að neðan er vinnustöðunum þremur lýst, hvers konar verk er unnið þar og 

hvernig.  Einnig er útskýrt hversvegna þessir vinnustaðir völdust til rannsóknar.  Loks 

er hvert tilvik fyrir sig tekið fyrir í rannsókn.  Í hverju tilviki fyrir sig er heimsókn á fyrri 

degi og ferðalaginu um staðinn lýst í orðum og með ljósmyndum sem teknar voru á 

staðnum.  Í lok hvers tilviks er svo upplifun rannsakanda í kjölfar dvalar á vinnustað á 

seinni degi rannsóknar lýst.  Rannsóknarkafla lýkur á samantekt og samanburði tilvika í 

töfluformi. 

VINNUSTAÐIR – ÞRJÚ TILVIK 

Vinnustaðirnir er valdir voru eru CCP tölvuleikjaframleiðandi, NARC 

tölvuleikjaframleiðandi og CAOZ teiknimyndaframleiðandi.  Vinnustaðirnir voru valdir 

vegna þeirrar vinnu sem þar er innt af hendi, en allir eiga þeir það sameiginlegt að 

skapa heima, sýndarveruleika sem lifnar við á skjá.  Sannarlegar staðleysur.   

Sýndarveruleiki er skilgreindur sem tölvulíkan sem líkir eftir afmörkuðum 

hlutum veruleikans (Ólafur Páll Jónsson, 2005).   Það á við teiknimyndaframleiðslu 

CAOZ.  Nema veruleikinn hér er tilbúin saga, kvikmynd, innan afmarkaðs tímaramma 

með upphafi og endi.  Í staðinn þó fyrir upptökur í kvikmyndaveri eða á tökustað með 

tökuliði, leikurum og öllu sem fylgir, fara upptökur fram í tölvuvinnslu.  Líkön af öllu 

sem kemur fyrir í myndinni eru smíðuð.  Persónur, hús, hurðir, borðbúnaður, ský, allt.  

Aðrir vinna svo hreyfingar á hlutunum, lýsa upp hlutina, velja sjónarhorn og svo 

framvegis.  

Í sýndarveruleika tölvuleikja er byggður nýr veruleiki, þar sem við getum haft 

áhrif á gang mála í gegnum okkar nettengdu tölvur.  Með því breytum við 

veruleikanum sem birtist á skjánum og lögum hann að okkur.  Stundum getum við 

lagað sýndarveruleikann að óskum okkar og þrám, til að mynda það sem við fáum ekki 

eða erum ekki í raunveruleikanum, fáum við og verðum í þykjustunni.  Það sem við 

myndum hvorki segja né gera í raunveruleikanum, það gerum við og segjum þar.  Í 

sýndarveruleika er hægt að byggja hinn fullkomna heim, allir geta verið sá/sú sem þeir 

vilja vera og á þeim stað sem þeim finnst henta sér og sínum persónum best. 

Á þeim vinnustöðum sem ég valdi fer fram mikil hönnunarvinna og úrvinnsla í 

tölvum við að koma hugmyndum í sjónrænt form.  Mikil vinna felst í að koma 

hugmyndum í skiljanlega útgáfu fyrir aðra. Á vissan hátt sé ég í því samlíkingu við að 
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byggja hús.  Maður ákveður að byggja sér hús, hann ræður sér hönnuði að húsinu.  Þeir 

vinna og kynna honum hugmyndir að því hvernig húsið gæti litið út.  Hann sér það 

fyrir sér í huganum og hönnuðir klára hönnunar- og teikningavinnu.  Bygging hússins 

hefst.  Að byggingunni kemur mikill fjöldi, það þarf að grafa holu, steypa upp grunn, 

reisa útveggi, byggja þak og setja í glugga og hurðir og þá er öll innivinna eftir.  Reisa 

innveggi, leggja rafmagn, pípulagnir, múra og mála.  Smíða innréttingar, setja þær upp, 

tengja vaska, festa ljós og borðplötur, leggja flísar og gólfefni. Í öllu þessu ferli þarf 

maðurinn líka að fara á ótal fundi, með hönnuðum, byggingarstjóra, iðanaðarmönnum 

og fleirum.  Borga ótal reikninga og fara í endalausar búðarferðir.  Hann þarf að velja á 

milli aðferða, efna, lita og stærða.  Velja á milli alls og einskis, sleppa þessum arni? 

Hvaða hurðarhún? Hvernig skal einangrað?  Að lokum flytur maðurinn loksins inn í 

húsið og býr sér heimili.  Hann býður til innflutningsveislu og venjulegur gestur getur 

ekki gert sér grein fyrir vinnunni sem liggur að baki nýja heimilinu hafi hann ekki sömu 

reynslu.  Þetta er eflaust svolítið eins og þegar ég fer í bíó að sjá kvikmynd, eða fylgist 

með þegar verið er að spila tölvuleik.  Sýndarveruleikinn sem mér birtist þar hlýtur að 

kosta gífurlega vinnu að byggja, vinnu sem ég hvorki þekki né veit hvernig fer fram. 

Þessa tilteknu vinnustaði valdi ég að hluta til vegna þess ég hafði ekki komið 

inná neinn þeirra áður en rannsókn hófst.  Ég taldi mig þar af leiðandi ekki hafa 

fyrirframmótaða skoðun eða þekkingu á vinnustöðunum.  Það fannst mér 

nauðsynlegur og eftirsóknarverður þáttur við greiningarvinnuna.  Að kynnast 

vinnustað og upplifa það í fyrsta sinn var mér mikilvægt.  Mér varð það þó ljóst á fyrsta 

degi rannsóknar að ég var með fyrirframmótaðar hugmyndir um flest.  Þegar ég stóð á 

staðnum sá ég hvernig ég hafði í raun haldið að sumt væri öðruvísi. 

UM VINNUSTAÐINA 

Leikjaframleiðandinn NARC er að þróa netraunveruleikavíxlleik, sem er 

einskonar næsta kynslóð af fjöldanotendaspunaleik (NARC, e.d.).  Það þótti mér 

hljóma spennandi, þar sem þeir eru að þróa eitthvað alveg nýtt, leik sem ég hvorki skil 

né þekki.  Einng þótti mér spennandi að varan er ekki enn komin í sölu og því er staða 

þeirra enn nokkuð óviss.   

Teiknimyndaframleiðandinn CAOZ framleiðir þrívíddar tölvuteiknimyndir, en 

ég valdi þá til að vega upp á móti hinum tveim vinnustöðunum.  Þannig heimsótti ég 



RANNSÓKN Á VINNUSTÖÐUM 

55 

 

einn vinnustað þar sem framleidd er vara til að meðtaka eða horfa á, ekki spila eða taka 

þátt í, en falla samt undir það að vera að skapa sinn eigin heim.  

Haustið 2011 frumsýndi CAOZ sínu fyrstu kvikmynd í fullri lengd, Legends of 

Valhalla: Thor, (CAOZ, e.d.) og því gæti árið 2011 orðið þeim mikilvægt.  Því hlýtur að 

liggja spenna í loftinu á vinnustaðnum, en það taldi ég áhugaverða stöðu, eða 

staðsetningu í vinnuferli. 

Vinnustaðinn CCP valdi ég vegna þess hve fjölmennur hann er, en aðeins í 

Reykjavík vinna um 300 starfsmenn.  Þó var það einnig vegna þess hve mikill fjöldi 

manns um allan heim spilar fjöldaþáttökuleikinn EVE Online, sem er aðalvara CCP 

sem var valinn leikur ársins 2010 af lesendum leikjavefsíðunnar MMORPG.com sem 

sýnir að fyrirtækið er sterkur samkeppnisaðili um allan heim (Samtök iðnaðarins, 2011). 

Að vissu leiti má bera þessa vinnustaði saman við kvikmyndagerð.  Ef ég ber 

saman hvar í framleiðsluferlinu vinnustaðirnir eru: NARC eru enn á fjáöflunarstiginu 

og vilja sýna að þeir geti þetta og séu með góða hugmynd sem vert er að setja fjármuni 

í.  CAOZ eru á tökustað, en einhvers konar „allt verður gott þegar við meikum það“ 

hugsun er til staðar hjá starfsmönnum þess. CCP eru búnir að meika það, myndin sló í 

geng og þeir farnir að græða, þeir eru enn að stækka við sig en láta þó fara vel um sig 

og njóta afrakstur vinnu sinnar.   

Nöfn vinnustaðanna sem ég valdi eru öll áþekk: NARC, CAOZ, CCP.  Þau eru 

öll með hástöfum, skammstafanir úr ensku og erlenda bókstafnum C.  Það má því 

segja að vinnustaðirnir eigi það sameiginlegt.  Eitt af fyrstu íslensku fyrirtækjunum sem 

byggðu á hugviti upplýsingatækninnar var OZ (Margrét Dóra Ragnarsdóttir og Stefán 

Baldur Árnason, 2011).  Í grein sinni „Arfleifð OZ“ nefna þau OZ sem gott dæmi um 

mikilvægi nýsköpunnar þar sem þekking og reynsla verður til.  Hvernig reynsla sem 

verður til við nýsköpun leitast við að viðhalda sjálfri sér og endurnýjar sig við 

breytingar á aðstæðum og hvernig mikilvægasta afurð þess fyrirtækis hafi verið reynsla 

þeirra sem unnu þar.  Reynslan af því hvað þarf að gera til þess að ná árangri (Margrét 

Dóra Ragnarsdóttir og Stefán Baldur Árnason, 2011).  Ég komst síðar að því að 

stofnendur vinnustaðanna þriggja sem ég valdi tengdust OZ á sínum tíma og því mætti 

segja að OZ hafi haft keðjuverkandi áhrif á stofnun annarra fyrirtækja í þessum geira. 

   



RANNSÓKN Á VINNUSTÖÐUM 

56 

 

 TILVIK 1 - NARC 

Narc er 11-14 starfsmanna vinnustaður í leiguhúsnæði í Hlíðasmára 11, 

Kópavogi, í húsi byggt árið 2000.  Það var stofnað árið 2008 og vinnur að þróun 

tölvuleikja (NARC, e.d.).  Vinnustaðurinn er á helming þriðju hæðar í fjögurra hæða 

skrifstofuhúsnæði.  Vinnustaður er ferhyrndur, ílangur með gluggum á sitthvorri 

langhlið, austnorðaustur og vestnorðvestur.  Þar af leiðandi skín sól ekki úr hásuðri inn 

um glugga húsnæðis.  Í nágreninu eru, skrifstofur, verslanir og nokkrir veitingastaðir í 

áþekkum byggingum.  Einnig er vinnustaðurinn nálægt Trúfélaginu Krossinum, 

Boðunarkirkjunni og verslanamiðstöðinni Smáralind.  Hinum megin við 

Reykjanesbraut er hesthúsahverfið Glaðheimar. 

Húsið er staðsett í Smárahverfinu sem byggðist hratt upp á árunum 1990-2000.

 

 

Mynd 1 – NARC - Loftmynd af nágrenni Hlíðasmára í Kópavogi 
Fengin af vef Já.is: 
http://ja.is/kort/#q=index_id%3A1271857&x=359227&y=402538&z=9&type=aer
ial   
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HEIMSÓKN Á VINNUSTAÐINN NARC 

Ég ók á svæðið og villtist aðeins um hverfið áður en ég fann rétta húsið.  Fyrir 

framan var ekkert laust bílastæði og ég lagði því fyrir framan húsið á móti.  Ég gekk inn í 

anddyri, en NARC var þó ekki merkt á skilti sem var þar til staðar, þó ákvað ég að fara 

inn og sjá hvort ég finndi þá.  Stigagangur var snyrtilegur, einfaldur og bjartur, en ég fann 

óþef.  Á annarri hæð fann ég opna hurð, á gleri við hliðiná var filma merkt öðru 

fyrirtæki. En ég sá þar fótboltaspil og glerskáp fullan af uppstilltu fígúrudóti tengt 

kvikmyndinni Stjörnustríði og mig fór að gruna að ég væri á réttum stað.  Mér fannst 

aðkoman spennandi, eins og ég hefði fundið leyndarmál í miðju heildsalahverfi.  

Til hægri við inngang var horn með smágerðum leikföngum í glerskáp, geimskipi 

á borði, sjónvarpi, einum hægindastól og fótboltaspili.  Líklega uppsett til að tilkynna 

hverslags starf væri unnið á þessari skrifstofu.  Það leit út fyrir að það væru of þröngt um 

til að spila fótboltaspilið, á sama stað var einnig einn hægindastóll en ólíklegt að einhver 

setjist þarna í stólinn svona afsíðis.  Hægindastólnum var vegna þessa þannig fyrirkomið 

að sá sem í honum situr sér ekki vel á sjónvarpið, sem var í standandi augnhæð.  Flott að 

sjá við fyrstu sýn en varla notað og full þröngt um sig.  Á þessum tíma ákvað ég að 

fylgjast með hvort einhver færi í fótboltaspilið á meðan á heimsókn minni stæði. Innan 

vinnustaðarins var birtan hlýleg, gólfdúkur í hlýjum lit, hvítir litir á veggjum og 

gluggabirta.  Allt í allt hafði því vinnustaðurinn huggulegt yfirbragð. 

Mynd 2 - Inngangur frá stiga Mynd 3 - Miðjurými, fótboltaspil, kaffi og salerni 
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Við inngang skrifstofunnar sá inn langan gang, þó voru nokkrar vísbendingar til 

staðar um að þetta væri hefðbundin skrifstofa, mahóníviðarspónhurðir og innigluggar 

hinnar sígildu skrifstofubyggingarskrifstofu.  En aðalatriðið var að það glitti í 

móttökuborðið sem var hátt og breytt og þar sat kona.  Á vegg fyrir ofan hana voru þrjár 

innrammaðar myndir, í miðjunni var NARC lógóið með undirtitlinum: Lets make 

spectacular mistakes, sem mætti þýða: leyfum okkur að gera stórfengleg mistök.  Sitthvorum 

megin við vörumerkjamyndina voru jafnstór innrömmuð plaköt tengd Stjörnustríði.  Ég 

hefði getað skilið uppstillinguna sem svo að NARC sé að samsama sig við það.  

Stjörnustríð er vísindaskáldsaga sem hófst með sýningu fyrstu kvikmyndarinnar árið 

1977.  Það er nú orðið að gríðarlega vinsælu alheimsfyrirbæri með nokkrum bíómyndum, 

Mynd 4 -Vinnustöðvar í opna rými Mynd 5 - Móttaka 

Mynd 6 - Séð inn gang Mynd 7 - Salernishurð, vöðvastæltur karl á 
mótorhjóli 
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endalaust af leikföngum, skáldsögum og tilvísunum.  Víða á vinnustaðnum voru tilvísanir 

í Stjörnustríð og svipaða hluti. 

Fyrir framan móttökuborðið var mjög rúmt um, en þar var fótboltaspil 

vandræðalega staðsett á ská í miðju rýminu.  Á móti var borðplata milli veggja með 

kaffivél á borði og heitavatnsgræju fyrir te, undir borðinu var svo goskælir með glerhurð.  

Mér fannst skilaboðunum um að það mætti leika sér hér alveg komið til skila með 

fótboltaspilinu frammi við inngang.  Fótboltaspilinu þarna við móttökuborðið var í raun 

ofaukið og sjónin leitaði eiginlega aðeins yfir það, það er hvort sem er svo mikið að 

gerast á blettinum þar sem borðið var.  Það svæði er miðjupunktur vinnustaðar, þar 

velurðu allar áttir innan staðar og því ætti helst ekkert truflandi að vera þarna.  Því minnti 

móttakan mig á þá algengu skoðun að nýta allt laust pláss innanhúss, sú nytsemishugsun 

að autt pláss sé dautt pláss.  En oftast er það þó svo í tengirýmum sem þessum að 

fegurðin liggur í því að veita huganum hvíld á ferð milli annarra vel nýttra rýma á 

staðnum. 

 Á gólfi fyrirtækisins var linóleumdúkur og í lofti er kerfisloft á ská og sittáhvað, 

sem truflaði augað merkilega lítið.  Lofthæð var meðallág, líkt og lofthæð á heimilum, 

vegna þessa er hún ekki yfirþyrmandi heldur fremur hlýleg.  Í fyrirtækinu var snyrtilegt 

og heimilislegt móttökuborð, eiginlega viðkunnanlega persónulegt, á því voru ávextir í 

skál, og krúttdót sem mér þótti skemmtileg andstæða við plakötin á veggnum við borð. 

Kaffistofa var á vinstri hönd, á móti móttöku en þó í sérherbergi.  Þar inni var 

snyrtilegt um að litast, innrétting var á einum vegg úr hvítu plasti.  Kaffistofan var því 

Mynd 8 - Inn í fundarherbergi, sófi, sjónvarp og 
tölvuleikir 

Mynd 9 - Og blómavasi á gólfi 
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mjög hefðbundin og snyrtileg, en ég splæsti engri ljósmynd á hana.  Í innréttingunni var 

vaskur og ísskápur innbyggður, á vegg við vask var útprentað a4 blað með ábendingu um 

að setja leirtau í uppþvottavélina, ekki í vaskinn.  Í glugganum voru uppstilltir munir sem 

litu út fyrir að vera persónulegir eða heimilislegir, ólíkir öllu öðru á staðnum.  

Uppstoppaðir fuglar, kerti, fiðrildaskraut og kíkir. Mér þótti einhverskonar óskapleg 

fegurð í hvernig hlutunum var nosturlega uppstillt. 

Á móti móttökuborðinu voru tvö gluggalaus salerni, en þar inni voru einföld, 

standandi salerni og vegghengdir vaskar.  Inná öðru salerninu var fatahengistandur en 

það er spurning hvort hann sé notaður af starfsmönnum fyrirtækisins.  Taldi ég þetta 

vera nytsamlegt, snyrtilegt salerni af einfaldri gerð.  Á báðum salernum var skammtabrúsi 

með sóttreinsigeli, en ég sá álíka skammtara á salernunum í heimsóknum mínum á hina 

vinnustaðina.   

Sitthvorum megin við móttökuna voru vinnusvæði.  Hægra megin voru þrjár 

lokaðar skrifstofur með einum til tveim starfsmönnum, en vinstra megin var ein lokuð 

með tveim starfsmönnum. Þetta var fljótt á litið stjórnunarhluti vinnustaðarins. Einnig 

var opið vinnusvæði með fjórum vinnustöðvum.  Innst, allra innst á vinnustaðnum er 

lokuð skrifsofa þar sem sá sem hannar það allra nýjasta er með vinnuaðstöðu.  Sá var 

atvinnupókerspilari og var hann að vinna við að hanna pókertölvuleik, en ég hitti hann 

ekki í heimsóknum.  

Í opna rýminu voru tveir starfsmenn við vinnu, en upp við vegginn í rýminu var 

skrifborð og hillur.  Skrifborðið var fullt af leikfangabyssum, sem stungu nokkuð í stúf 

við alla snyrtimennskuna. Byssunum var ekki raðað upp eins og spilunum og hinum 

leikföngunum sem geymd eru í hillunum, allt annað skraut á vinnustaðnum var nefnilega 

snyrtilega uppraðað og uppstillt en á þessu borði blasti við óreiðukennd hrúga af hlutum, 

appelsínugulum byssum.  Komst að því síðar að þetta kallast nerfbyssur og að líklegast 

eigi þeir stærsta nerfbyssusafn á landinu, að eigin sögn. 

Í öfugum enda við innganginn er fundarherbergi með hvíldaraðstöðu og aðgangi 

að svölum.  Á kafbátamálinu sem þeir tóku upp til að merkja rými á skrifstofunni kallast 

það „War room“ eða stríðsrýmið.  Innst á vinnustaðnum var það allra heilagasta staðsett.  

Í öðrum helmingi stríðsrýmisins var stórt sporöskjulaga fundarborð lagt hvítu plasti, þar 

sem allir starfsmenn geta setið.  Á borðinu voru leikföng, hjálmar og fleira, en í hinum 

enda rýmisins var stórt sjónvarp, flatskjár.  Fyrir framan flatskjáinn var sófi og sófaborð 

ásamt Playstation leikjatölvu og úrvali af tölvuleikjum á diskum. 
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Frá fundaherbergi var útgengt á svalir en þar var einstaklega snyrtileg 

reykingaraðstaða með stólum og ílátum fyrir stubba.  Mér þótti þetta girnileg aðstaða, 

fyrir þá sem það vilja. 

Í miðrými milli móttökuborðs og fundarherbergis var lokað geymslurými.  Þar 

inni voru tölvuþjónar og samanbrotið borðtennisborð.  Spurning hvort það hafi kannski 

verið fótboltaspil fyrri ára?  Var það svo að áður en farið var að hafa fótboltaspil á 

vinnustöðum, hafi kannski verið aðalmálið að vera með pláss fyrir borðtennisborð.  

Borðtennisborð þarf þó töluvert meira rými um sig en fótboltaspil, þannig að það er 

ólíklegt að það hafi verið algengt. 

EFNISVAL 

Á gólfum var línóleumdúkur í mildum appeslsínugulum lit með blágrænum 

yrjum, í raun smástælar með skáröndum og veseni.  Þótti mér það vandræðalegt og 

óþarfi en líklega leifar frá fyrrum herbergjaskipan, sem er eiginlega mjög líklegt miðað við 

skiptingu í lofti en þar eru gamlir bitar sjáanlegir.  Vinnustaðurinn lítur því sumstaðar út 

fyrir að hafa verið hannaður í 45 gráðu 1990 eitthvað stíl.  Gefur góða hljóðvist og er 

ágætt. Innihurðir og innigluggar voru úr mahóní spón, sem gerði staðinn hlýlegan og gaf 

honum nokkuð sígilt yfirbragð.  Miðað við það sem ég sá virtist staðurinn vera vel 

viðhaldinn og nokkuð óskemmdur. 

Loft vinnustaðarins er hvítt kerfislolft, 60x60, en það gefur góða hljóðvist og það 

virtist heillegt að sjá.  Í kerfislofti voru einfaldir innfelldir lampar, sumsé vönduð en 

látlaus lýsing. Veggir voru allir gipsaðir og hvítmálaðir sem og gluggar en þeir voru í um 

Mynd 10 – Munir í glugga kaffistofu Mynd 11 - Leikjaplakat 
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100 sentímetra hæð frá gólfi.  Í öllum gluggum voru vönduð rúllugluggatjöld, hvít að lit.  

Ofnar undir gluggum voru hefðbundnir heitavatnsofnar, hvítmálaðir. Eldhúsinnrétting 

var á einum vegg inná kaffistofu, lögð ljósuleitu plasti.  Hún var einföld, gagnleg og 

snyrtileg að sjá. 

HÚSGÖGN 

Skrifborð voru hvít plasthúðuð með stálgráum möttum fótum, en 

skrifborðsstólar voru vandaðir, gráir að lit.  Fundarborðið var stórt, sporöskjulaga og lagt 

hvítu plasti, fundarstólar og stólar á kaffistofu voru bólstraðir svörtu leðri. Hillur voru 

flestar hvítar, eða plastlagðar  Expedit-hillur frá Ikea.  Hægindarstóll við inngang var 

einnig bólstraður svörtu leðri eins og stólarnir inná kaffistofunni. Glerskápar voru 

nokkrir og sófinn í fundaherbergi var svartur leðursófi.  Í stríðsrýminu svokallaða, eða 

fundarherberginu, var skápur lagður ljósum viðarspón, eina húsgagnið sem sker sig frá 

hinum á vinnustaðnum. 

Mynd 12 - Vörumerki innrammað á 
vegg við móttöku 

Mynd 13 - Hlutir á fundarborði 

Mynd 14 - Á fundaborði í 
stríðsrými 

Mynd 15 - Á gangi frá móttöku í fundaherbergi 
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TÁKNMYNDIR 

 Þær táknmyndir sem voru hvað mest áberandi voru hlutir tengdir Stjörnustríði.  

Einnig hlutir úr spilinu Drekar og dýfflissur, fjöldanethlutverkaleiknum Veröld 

styrjaldaiðnar og fleiri fígúrum sem ég kann ekki deili á.  Einnig sá ég tvö plaköt tengd 

sögunni af Kóngulóarmanninum.  Inná tveggja manna skrifstofu framkvæmdastjóra og 

fjármálastjóra var eina skrautið eða plakat af persónum úr teiknuðu bandarísku 

grínþáttunum Suðurgarður (South Park). 

Einnig var inná vinnustaðnum mikið af litlum líkönum af mótorhjólum og 

kaggabílum.  Á ýmsum myndum mátti líka sjá vel skorna og vöðvastælta menn.  Almennt 

var mikið af myndum og dóti, plakötum og tölvugrafíkteikningum.  Í skilrúmshillum við 

annan inngang í fundarherbergið hafði verið uppstillt fjölda leikja og spila.  Hin leiðin í 

fundarherbergið var um skrifstofugang þar sem mikið af hlutum og dóti var stillt upp á 

lágu borði og í glerskápum.   

UPPLIFUN AF NARC 

Yfirbragð var snyrtilegt, ljóst og létt, og allt umhverfi virkaði í raun sem 

bakgrunnur fyrir dót og myndir.  Allt í umhverfinu virtist þannig miða við að trufla það 

ekki.  Allt var einfalt, látlaust og stílhreint, hégómalausir hlutir í umgjörð vilja ekki segja 

neitt sértstakt og því reyndu þeir að beina athyglinni annað, á táknmyndirnar.   

Upplifun mín af staðnum var sú að þeir vildu endurspegla vissu öryggi.  Eflaust 

til að sýna að þeir væru færir um að landa áframhaldandi fjármagni og að þarna væri 

gaman að vinna og leyfilegt að leika sér, að þetta væri strákastaður.  Þeir virtust ánægðir 

Mynd 16 - Tímarit á móttökuborði,  um tölvur og 
leiki. 

Mynd 17 - Við inngang Mynd 16 - Tímarit á móttökuborði,  um tölvur og 
leiki. 

Mynd 17 - Við inngang 
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með vinnustaðinn og það eina sem ég var spurð um var staðsetning á skrifborði inná 

einni skrifstofunni.  Það var verið að færa til vinnustöðvar og ég spurð ráða, en mér 

virtist það frekar vera af kurteisisástæðum.   

Varðandi vinnustaðinn er hann eiginlega allur þannig úr garði gerður að hægt er 

að pakka öllu niður í kassa og flytja burt.  Fólkið á vinnustaðnum NARC hefur ekki sett 

sitt mark á skelina, húsnæðið sjálft.  Þeir hafa ekki málað einn vegg í öðrum lit, enda 

hefur hér allt yfirbragð bráðabirgðahúsnæðis, en þeir leigja staðinn.  Fljótt kom í ljós að 

ef allt fer að þeirra óskum munu þeir flytja í stærra húsnæði á Granda í Reykjavík.  

Kannski bar þetta vott um hvað staðurinn skiptir þá litlu máli þegar uppi er staðið.   

Ég velti því fyrir mér hvort allt uppstillta dótið hafi það hlutverk að heilla 

mögulega fjárfesta eða gleðja og hvetja starfsmenn.  Ef slík er raunin er spurning hvort 

það skipti máli hvort eð er. Einn starfmaður svaraði mér því þegar ég spurði um allt 

uppstillta dótið og spilin að þetta væri svona skapandi.  Að það að hafa þessa hluti í 

kringum sig ætti að hvetja starfsmenn til skapandi starfa.  Spurning hvort hugtakið 

skapandi sé ekki notað nokkuð frjálslega.  Hann útskýrði þó líka fyrir mér að þetta sé 

leikur, það er, það er gaman að leika og auðvitað má vera gaman að vinna og dótið eigi 

þannig að minna á leik æskunnar.   

Áhugavert var að þeir höfðu að mestu undirbúið húsnæðið bara nýlega fyrir 

heimsókn mína, í tilefni fjárfestakynningar sem þeir héldu.  Þar með má leiða hugann að 

því hvort markmiðið hafi verið að láta staðinn líta út fyrir að þar fari fram skapandi 

starfssemi.  Ekki það að vinnustaðurinn hafi endilega átt að vera skapandi staður fyrir 

starfsmenn.  Ég sá aldrei neinn spila fótboltaspilið meðan ég dvaldi á vinnustaðnum.  Þó 

verður að taka með í reikninginn að hugsanlega voru menn feimnir við að ganga um 

svæðið þar sem ég sat eða stóð. 
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TILVIK 2 – CAOZ 

Caoz er 34-35 starfsmanna vinnustaður á Skúlagötu 63 í Reykjavík, í húsi byggt 

um miðja síðustu öld.  Það var stofnað árið 2001 og vinnur að framleiðslu þvívíddar 

bíóteiknimyndar.  Vinnustaðurinn er á þriðju og efstu hæð í skrifstofuhúsnæði með 

verslun á jarðhæð. Suður- og norðurhlið vinnustaðar er með gluggum uppí rúmlega 

mittishæð.  Við sömu götu eru fjölbýlishús frá miðri 20. öld og hinum megin við 

Höfðatún er Hvítasunnukirkjan Fíladelfía.  Aðeins lengra uppá Laugarvegi er 

Þjóðskjalasafn Íslands.   

Húsið stendur á Höfðatorgsreit, þar sem Höfðaturninn rís í norðri, hæstur allra 

bygginga á Íslandi.  Áætlanir um uppbyggingu þessa reits frestuðuðst við 

efnahagsþrengingarnar sem hófust í lok árs 2008.  Samkvæmt ódagsettri vefsíðu 

Höfðatorgs, þar sem boðið er upp á að leigja húsnæðið, er því lýst sem einu stærsta 

uppbyggingarverkefni í miðborg Reykjavíkur.  Einnig er þar lýst hvernig Höfðatorg muni 

Mynd 18 – CAOZ - Loftmynd af nágrenni Skúlagötu í Reykajvík 
Fengin af vef Já.is: 
http://ja.is/kort/#q=index_id%3A90646&x=358411&y=407790&z=9&type=aerial 
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gegna lykilhlutverki í borgarmyndinni með metnaðarfullum áformum um samþættingu 

mannlífs, lista, menningar og viðskipta (Höfðatorg. Miðborgin stækkar. e.d.). 

Húsið sem vinnustaðurinn er í átti að rífa til grunna (Skipulags- og byggingarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2007) en því var einnig frestað líkt og frekari framkvæmdum á 

Höfðatorgsreit og því fékk CAOZ leigða efstu hæðina undir sína starfssemi.  Vegna 

efnahagshrunsins stendur húsið hálf eitt, umkringt afgirtu byggingarsvæði, en 

norðanmegin á reitnum við Borgartún eru nýlegar glæsibyggingar. 

HEIMSÓKN Á VINNUSTAÐINN CAOZ 

Mér var ekið á staðinn, í rigningu að morgni.  Það var eitt laust bílastæði fyrir 

framan.  Byggingin sjálf var nokkuð kaldranaleg að sjá og farin að láta á sjá að utan.  Í 

glugga útihurðar var límt a4 blað með merkingunni: CAOZ hf 3.hæð.  Því vissi ég að ég 

væri á réttum stað.  Útihurðin var myndarleg eikarhurð, en innan hennar var ílangur 

gangur.  Þar voru smágerðar flísar á veggjum, minning um gamlan myndugleik hússins.  

Við enda gangsins var lyfta og stigi er hringaði sig kringum hana.  Ég fann fyrir svona 

gömlum virðulegum Reykjavíkurfýling er ég gekk upp stigann á þriðju hæð.  Í 

stigaganginum voru góðir gluggar í norðurátt með útýni yfir Esjuna, Skarðsheiði og 

Akrafjall, ávallt góðs viti.  Það glitti í nýbyggingarnar við Borgartúni og sást vel í hinn háa 

Höfðatúnsturn.  Húsnæðið að innan var merkilega snyrtilegt miðað við hvernig það var 

að utan, eitthvað gamalt og gegnheilt við innganginn.  Einnig fannst mér eitthvað töff 

við að sjá lyftugöng klædd gataplötum, vel leyst lokun á lyftugöngum. 

Vinnustaðurinn var langur og mjór með gangi í miðju og ég átti auðvelt með að 

átta mig fljótlega á skipulaginu.  

Mynd 19 - Anddyri á jarðhæð Mynd 20 - Inngangur frá stigagangi 
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Þegar ég var komin upp á stigapall efstu hæðar sá ég hluti þar til hliðar.  Þeir 

virtust koma úr ýmsum áttum - ljósritunarvél, hjólagrind og pappakassar.  Hlutirnir áttu 

það þó sameiginlegt að líta út fyrir að eiga sér annan samanstað.  Ég tók ljósmynd af 

inngangshurð, en lagði ekki í að hafa þetta í ramma.  Inngangur var tvær hurðar, úr 

ljósum við og glerjaðar.  CAOZ var enn og aftur merkt á útprentuðu hvítu a4 blaði límt á 

aðra vængjahurðina, en ég sá í gegnum glerið stórt auglýsingaspjald fyrir bíómyndina fyrir 

innan.  Þótti mér smá bráðabirgðabragur yfir merkingunum. 

Ég gekk inn á vinnustaðinn en það var rúmt um við inngang.  Fyrst um sinn sá 

ég fyrir framan mig fundarherbergi bakvið glervegg.  Með því að ganga inná þetta 

miðsvæði fékk ég smá innsýn í hvað væri að gerast á vinnustaðnum og hvernig 

skipulaginu væri háttað.  Fljótlega sá ég tvær hurðir á hægri hönd, þar var 

stjórnunarhlutinn, fjármálastjóri, bókari, markaðsmaður og forstjórinn voru í sér 

skrifstofu.  Mér á vinstri hönd, eftir miðjurýminu, sá ég fótboltaspil, staðsett á miðjum 

gangvegi og nægt pláss til að leika frjálslega.  Hurðir voru til beggja hliða og inn eftir 

ganginum voru tveir framleiðslu- og verkefnastjórar í lokuðu herbergi á hægri hönd.  

Mynd 22 - Miðjusvæði, sófi og 
fundaherbergi 

Mynd 23 - Miðjusvæði, fótboltaspil og 
kaffivél 

Mynd 24 - Salerni Mynd 25 - Fótboltaspil, meyjarskemma 
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Hurðin á því herbergi var merkt sem meyjarskemman, en yfir fyrri helming orðsins var 

búið að líma miða yfir, með orðinu excel, töflureiknirinn.  Þannig að útkoman var að 

hurðin var merkt excelskemman.  Mér skildist að starfsmennirnir hafi smellt miðanum yfir 

vegna þess hve mikil vinna í töflureikni og áætlanaforritum fer fram þar inni.  Mér á 

vinstri hönd var hvít, eldhúsleg innrétting með vaski, kaffivél og pappírsdóti á borðinu. 

Þar við hliðiná var innskot og tvö salerni, annað merkt konum, hitt körlum.  Þau voru 

spegilmynd hvort að öðru, nema það var ekki opnanlegt fag á glugganum á öðru, þessu 

merkt með fígúru í kjól, lesist kvennasalerni.  Vegghengd salernin og vegghengdir 

postulínsvaskarnir sem voru þar inni voru  í minna lagi.  Flísalagt gólf og  flísarönd upp 

með vegg hjá vaski sem og einn spegill, akkúrat og einfalt.  Fyrir framan hurðir að 

salernum var smá aukarými, sem nýtt var sem fatahengi en þar var einnig fataskápur, 

lagður hvítu plasti með tveim hurðum fyrir yfirhafnir.  Á meðan á heimsókn minni stóð 

sá ég hann aldrei opnaðan eða notaðan. 

Mynd 26 - Sýningarherbergi Mynd 27 - Gangur um opna vinnusvæð 

Mynd 28 - Opna vinnusvæði Mynd 29 - Opna vinnusvæði, klefakeppni 
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Áfram hélt ég inn eftir rýminu, það þrengdist í gang með lokuðum rýmum til 

hliðanna, en þar fór fram vinna sem ekki þolir birtu.  Mér var sagt að of mikil birta getur 

truflað gæði þess sem sést á tölvuskjá, því við hana myndast speglun sem dempar litina á 

skjánum.  Til vinstri var sýningarherbergi þar sem fram fóru prufur, en þar voru bútar úr 

myndinni skoðaðir á stóru sjónvarpi.  Utanaðkomandi birta frá hliðargluggum á lengdina 

ná ekki á þennan gang.  Eftir það kom ég á opið vinnusvæði með helling af 

starfsmönnum.  Hvítar Ikea hillur í um 150 sentímetra hæð stúka af gangveg í gegnum 

rými.  Vinnustöðvar fólks liggja mjög þétt, þannig að það er mikið af fólki að vinna í litlu 

plássi.  Rýmið er rökkvað, rimlagluggatjöld eru niðurdregin.  Umferðarhljóð af Skúlagötu 

heyrðist inn, hljóð frá bílum að keyra í rigningu.  Ég upplifði í heimsókn minni að 

ýmislegt væri á skjön, útlits- og skipulagslega, svona fljótt á litið. 

 Á miðjusvæði við inngang var hvít innrétting með borðplötu og efriskápum.  Þar 

var kaffivél, hitaketill, goskælir, ljósritunarvél og bindivél, en þar var greinilega ekki 

gengið frá jafnóðum.  Þetta var nokkuð stórt svæði með óreiðu á áberandi stað, það tel 

ég ekki gott fyrir svona miðjusvæði, umgangsrými.   

Mynd 31 - Gangur frá kaffistofu Mynd 30 - Listræna stjórnunin inní skáp 

Mynd 32 - Kaffistofa, innrétting Mynd 33 - Kaffistofa, setkrókur 
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Í fundaherbergi fyrirtækisins var ílangt ferkannað glerborð, mattað undir plötunni 

og voru tuskuför sjáanleg þar.  Á vegg öðrum megin í herberginu var tjald og myndvarpi, 

en veggurinn var málaður dökkgrár.  Gengt á móti eða við vegginn hinum megin, við 

inngang í rými, var eymdarleg og tóm Ikea hilla.  Fundaherbegið virtist ekki 

leyndarmálahelt, það bæði sást og heyrist frammá gang svo ekkert mál væri að hlusta á 

það sem þar færi fram ef maður kysi svo. Kosturinn við herbergið var þó sá að 

utanaðkomandi aðili sem koma var á fund þurfa ekki að ganga um vinnustaðinn, heldur 

koma inn á vinnustaðinn og beint á fundinn.  Þannig að þótt fundarherbergið væri 

óvarið og berskjaldað þá var vinnustaðurinn verndaður umgangi óviðkomandi.   

Á vinnustaðnum voru tæplega 25 manns með vinnustöðvar en það virtist þröngt 

um starfsmennina á opna vinnusvæðinu.  Nýlega, rétt áður en ég kom í heimsókn, var 

haldin keppni þar sem starfsfólk var hvatt til að skreyta vinnustöð sína, en var hún kölluð 

klefakeppnin.  Svæðið bar þess enn merki, fjöldi valdi að stúka sig af, með 

pappaspjöldum, trjágreinum og fleiru og höfðu ekki tekið það niður enn.  Kannski líkaði 

þeim einrúmið sem einangrunin gefur.  Innst á vinnustaðnum voru dyr til hægri inn á 

skrifstofuhluta listræns stjórnanda, þeirra framlag í klefakeppninni var að útbúa hurðina 

sem skáp og litla þykjustu skáphurð.  Bjart rými og nóg að gera, fólk að koma og fara.  

Til hægri úr opna vinnusvæðinu var kaffistofan, þar sem starfsmenn borða í 

hádeginu.  Þar fyrir framan var smá pláss, búið að koma fyrir gosdrykkjakæli og á gólfinu 

voru staflar af gosdrykkjaflöskum.  Svipað pláss og fyrir framan salernin, ómarkvisst en 

með hlutverk.  Hérna var hlutverkið að vera lagerrými fyrir gosdrykki. 

Hurð inná kaffistofu var fyrir miðju rými, gluggar á móti vísa í norður.  Til hægri 

við innkomu var matarborð, bekkir á vegg í horn.  Á móti var annað fjögurra manna 

borð, en til vinstri var eldhúsinnrétting spónlögð ljósum við.  Í henni var vaskur, 

Mynd 34 - Mynd í glugga Mynd 35 - Ofurkonan í glugga Mynd 34 - Mynd í glugga Mynd 35 - Ofurkonan í glugga Mynd 34 - Mynd í glugga Mynd 35 - Ofurkonan í glugga 
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uppþvottavél og kælir með fernum af íslenskum próteindrykk.  Einnig var þar kæliskápur 

og kaffivél en bæði svarta kaffið og mjólkurkaffið úr þeirri vél fannst mér bragðvont.  

Yfir vaski voru skilaboð um snyrtimennsku útprentuð á a4 blað, líkt og á kaffistofu í 

NARC.  Einnig sett fram á gamansaman máta, sami fílingur, líkt og það sé ekki 

viðurkennt að skikka fólk til að að hirða upp eftir sig draslið.  Mér þótti skemmtilegt 

skipulagið á matarborðinu, það er að hafa veggfesta bekki í hornum.  Það skipulag býður 

upp á að fólk geti setið þétt ef þess þarf, ef fólk þolir nálægðina.  Borðið er sett saman úr 

tveim borðum og verður við það jafnhliða og stórt.  Hálfgegnsætt líkt og í 

fundarherbergi,  sennilega gott að þrífa, en ekki fagurt. 

EFNISVAL 

Loft voru bæði kerfisloft og hvítmáluð steypa.  Kerfisloftið var 60x60 hvítt og 

innfelldir lampar voru hringlóttir halógen.  Þetta var þó aðeins í miðjurými við inngang, 

inní fundarherbergi og í tveim herbergjum á hægri hönd við inngang.  Annarsstaðar voru 

steypt loft þar sem lýsingin voru ílangir hangandi flúrlampar.  Í loftum voru festir 

lagnabakkar fyrir rafmagns- og netsnúrur úr beygðum, kúptum gataplötum.  Veggir voru 

gipsaðir og meirihluti þeirra voru málaðir hvítir, bláleitur og kaldur tónn.  Aðrir veggir 

Mynd 37 - Inn á skrifstofu Mynd 38- Hilla inná skrifstofu 

Mynd 39 - Fundarherbergi Mynd 40 - Myrkraverk 
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voru málaðir í hlýjum grænum lit og mjög dökk koxgráir.  Sennilega var það eigandi 

húsnæðisins sem málaði því ég sá sama lit í versluninni á jarðhæð.  Salerni voru 

hvítmáluð nema upp með veggfestum vaski því þar er flísarönd, grálitaðar flísar  í stæð 

10x10 sentímetrar.  Gólf salernisins var lagt sömu flísum.  Önnur gólf, utan salernis, voru 

lögð línóleumdúk, kremlitaður á miðjusvæði og öllum gangi, blágrár upp við glugga 

báðum megin og inni hjá verkefnastjórum.  Greinilega voru rifnir niður veggir einu sinni 

á hinu opna svæði og dúkur lagður í sárin sem veggir skildu eftir.  Fljótandi stafaparkett, 

askur, var inni í fundarherbergi en það var aðeins laust í sér að stíga á. 

Innihurðar voru allar beikispónlagðar.  Hurðir af stigagangi inn á vinnustaðinn 

eru með glugga og að hluta er hálfgegnsæ plastfilma límd á glerið.  Gluggar 

vinnustaðarins voru hvítmálaðir, neðri brún þeirra í um 110 sentímetra hæð frá gólfi.  

Opnanleg fög voru í efribrún sem lágu lárétt og voru mjó.  Flestir gluggar voru með 

állitum rimlagluggatjöldum, nema á salerni, þar var mött hálfgegnsæ plastfilma límd á 

glerið.  Í lokuðum vinnurýmum frá gangi voru dökk myrkrarúllugluggatjöld.  Víða sá ég 

límd plaköt eða myndir í glugga, sem glitti þá í bakvið rimlagardínu.  Ég leit á það sem 

viðleitni starfsfólks til að gera nærumhverfið að sínu.  

Mér var sagt að það yrði mjög heitt á vinnustaðnum þegar sólin skín úti, og því 

finnst mér líklegt er að það sé engin vörn sé á glerinu.  Sennilega hjálpar ekki til að 

tækjabúnaðurinn sendi frá sér mikinn hita, því meira sem er að tækjabúnaði í rými, því 

meiri hiti.   

HÚSGÖGN 

 Dökkbrúnn þriggjasæta leðursófi var staðsettur á móti inngangi, en hann var 

stunginn tölum.  Inni hjá verkefnastjórum og annarstaðar voru tveggjasæta sófar úr 

Mynd 41 - Menn að störfum Mynd 42 - Verðlaunagripir í glugga 
salernis 
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viðargrind í sumarbústaðastíll með svörtum og bústnum taupúðum á baki og í setum. 

Húsgögn voru margskonar, og úr ýmsum áttum að því er virtist.  Skrifborð voru 

flest úr ljósum við með spónlagðri plötu, beyki, með mattstál silfurgráleitum fótum.  

Skrifborðsstólar voru fjölbreyttari, svartir, gráir, neta, tau, svamp, sumir hverjir vandaðir 

að sjá en þó aðrir einnig. 

 Dökkbrúnn þriggjasæta leðursófi var staðsettur á móti inngangi, en hann var 

stunginn tölum.  Inni hjá verkefnastjórum og annarstaðar voru tveggjasæta sófar úr 

viðargrind í sumarbústaðastíll með svörtum og bústnum taupúðum á baki og í setum. 

TÁKNMYNDIR 

Verkefnið sem verið er að leggja lokahönd á í CAOZ er þrívíddarkvikmyndin 

Thor, og á staðnum var mikið af myndum af persónum myndinarinnar.  Einnig voru til 

staðar plaköt af fyrri verkefnum, stuttmyndirnar tvær: Anna og Skapsveiflurnar, og Litla 

lirfan ljóta.  Hvergi voru þau þó meira áberandi en inni hjá verkefnastjórunum þar sem 

Mynd 45 - Vinsamleg tilmæli við vask Mynd 46 - Eldhúsgrín og greinar 

Mynd 43 - Edduverðlaunin Mynd 44 - Persónur á vegg 
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plaköt fyrir myndina Anna og skapsveiflurnar voru bæði á íslensku og ensku. 

Superwoman, eða plakat af Ofurkonunni var í glugganum hjá fjármálastýrunni. 

Styttan Edduverðlaunanna, hin íslensku kvikmyndaverðlaun voru til sýnis á 

vinnustaðnum, en við nánari skoðun lítur hún út fyrir að vera limlegur snákur að hringa 

sig um kvennfígúru.  Halinn á slöngunni lítur út eins limur, og því var mér var eiginlega 

skemmtilega misboðið þegar ég skoðaði styttuna sjálfa vel 

Á vinnustaðnum var almennt nokkuð um útprentanir af gríni og bröndurum sem 

límdir voru á veggi með kennaratyggjói.  Eftirfarandi eru dæmi um það. 

Jón Gnarr á kaffistofu, brandari út Fóstbræðragríni.  Útprentað á a4 blað. 

Óskar Jónasson leikstjóri, frammi á gangi, og svo inná kaffistofu er úrklippa úr 

dagblaði um að bíómyndin Sódóma, sem hann leikstýrði, hafi verið valin besta íslenska 

mynd allra tíma.  Ég er sammála því 

Bandaríska útgáfan af sjónvarpsþáttunum Skrifstofan.  Fyrir ofan vaskinn á 

kaffistofu var tilvísun í grín úr þeim þáttum.  Greinilega verið að reyna að koma 

skilaboðum um snyrtimennsku á framfæri, á léttan húmorslegan hátt. Kannski er 

starfsfólk viðkvæmt fyrir beinum beiðnum.  

Óskar Jónasson leikstjóri, frammi á gangi, og svo inná kaffistofu er úrklippa úr 

Mynd 47 - Anna og skapsveiflurnar Mynd 48 - Litla lirfan ljóta 
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dagblaði um að bíómyndin Sódóma, sem hann leikstýrði, hafi verið valin besta íslenska 

mynd allra tíma.  Ég er sammála því 

Bandaríska útgáfan af sjónvarpsþáttunum Skrifstofan.  Fyrir ofan vaskinn á 

kaffistofu var tilvísun í grín úr þeim þáttum.  Greinilega verið að reyna að koma 

skilaboðum um snyrtimennsku á framfæri, á léttan húmorslegan hátt.  Kannski var 

starfsfólk viðkvæmt fyrir beinum beiðnum.  

UPPLIFUN AF CAOZ 

Yfirbragð almennt af vinnustaðnum var töluverð óreiða.  Hlutir og rými voru 

máð og þreytuleg og húsgögn voru ósamstæð að sjá.  Loft og gólf voru púslleg eftir 

breytingar á skipulagi húsnæðis í gegnum árin.  Sú tilfinning að allt væri yfirfullt var 

einnig ríkjandi yfirbragð því þröngt var um starfsfólk og hluti. 

Upplifun mín af staðnum var sú að verið væri að reyna að gera gott úr því 

umhverfi sem þau voru í.  Keppnin um að afmarka sitt vinnusvæði með dóti og skrauti, 

klefakeppnin, fannst mér bera vott um að þau hefðu húmor fyrir vinnustaðnum.  Að það 

væri jú ansi þröngt um á opna vinnusvæðinu en snéru því upp í grín með keppninni. 

Allt yfirbragð minnti mig á tímabundið ástand, vinnustaðurinn virtist ekki á 

varanlegum stað.  Kannski braust það óöruggi út í vissu hirðuleysi í frágangi og 

umgengni.  En einnig því að það var setið þröngt á opna svæðinu, og birtan frá gluggum 

þar var sennilega of mikil þar fyrir þeirra vinnu.  Einnig var augljóst að þrif og frágangur 

er ekki ofarlega í forgangi.  CAOZ er eini vinnustaðurinn sem er ekki með formlegt 

móttökuborð og starfsmann að sinna því.   

Sem fagmaður var ég aðeins spurð ráða einu sinni.  Spurningin var hvort það 

væri til töfralausn við heitu og þungu lofti á vinnustaðnum.  Mitt svar var að best væri að 

byrja á því að opna gluggana, og halda þeim opnum yfir daginn.  Sem var reyndar ekki 

þægilegt þarna vegna þess að rimlagluggatjöldin voru upphengd efst í gluggakarm og 

slógust því utaní þegar blés.  Lausin var að færa þau niður fyrir opnanlega fagið og setja 

filmu í glerið á opnanlega faginu. 

Það virkaði á mig sem það væri stór hluti af sjálfsmynd fólks á þessum vinnustað 

að þarna væri verið að inna af hendi skapandi vinnu.  Það kom upp í samræðum að þetta 

og hitt á vinnustaðnum væri svona vegna þess að það væri svona, skapandi.  Getur 

venjuleg skrifstofa einhverntíman verið eitthvað sérstaklega skapandi staður?  Vill maður 

ekki bara lifa daginn af? 
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TILVIK 3 - CCP 

 CCP er 300 starfsmanna vinnustaður að Grandagarði 8 í Reykjavík, í húsi byggt 

árið 1947 sem var endur- og viðbyggt árið 2007.  Fjórða hæðin var byggð ofaná húsið 

fyrir CCP árið 2009 (Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkurborgar, e.d.).  Það var 

stofnað árið 1997 og er með starfsstöðvar í Bandaríkjunum, Kína og tvær í Bretlandi 

(CCP, e.d.).  Húsið er tæplega 6900 fermetrar að flatarmáli og vinnustaðurinn er á 4000 

fermetrum.  Húsið er í raun tvískipt og inngangur frá götu er á miðju húsi, báðir hlutar 

eru ferhyrndir og ílangir.  Lengri hliðar eru glerjaðar að mestu að gólfi.  Önnur langhlið 

vísar í suðaustur, hin í norðvestur.  Að suðausturhlið liggur sjór Vestuhafnar í Gömlu 

höfninni, með útsýni yfir höfnina, Hörpuna, Seðalabankann og hluta miðbæjar.  Hin 

hliðin vísar að fjallgarði Snæfellsness og Vesturlands og útá Faxaflóa.  Sjóminjasafn 

Íslands er á jarðhæð og snyrtivöruheildsala í hluta húss.  CCP hefur yfir að ráða hluta 

annarrar hæðar en einnig allri þriðju og fjórðu hæð.  Aðalingangur á vinnustað og 

móttaka er á fjórðu hæð.  Á sömu hæð er einnig matsalur, stjórnunahlutinn og nokkur 

fundarherbergi.   

Mynd 50 - CCP - Loftmynd af nágrenni Grandagarðs í Reykjavík.  Fengið af vef 
Já.is:/#q=index_id%3A490414&x=356570&y=408958&z=9&type=aerial 
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Nánasta nágrenni var áður undirlagt útgerðarstarfssemi sem tengdist höfninni.  

Undanfarinn áratug hefur það þó verið að breytast.  Nokkrar stórverslanir eru mjög 

nálægt, Ellingsen, Europris og Bónus.  Við hliðina er hálfbyggð þriggja hæða bygging 

sem búið er að steypa upp.  Í þarnæsta húsi var Hugmyndahús háskólanna í byggingu 

sem hýsti stóra sérverslun með húsgögn og hönnunarvöru í nokkur ár á síðasta áratug. 

Beint á móti er lágreist lengja af vinnuskúrum.   

HEIMSÓKN Á VINNUSTAÐINN CCP 

Myndar hús að utan, nýlega byggt og tilkomumikið, grátt og glerjað og þakið lítur 

út fyrir að ætla að reyna að takast á loft.  Smá Borgartúnsbragur á gluggum og klæðningu, 

litum og hlutföllum.  Sé þegar ég kem upp á 4. hæð að útsýnið er líka hið sama og úr 

Borgartúninu, Akrafjall, Skarðsheiði og Esjan.  Milljón dala útsýni eins og 

skrifstofustjórinn orðaði það seinna. 

Ég lagði bíl mínum á nýgerðu malarplani sunnanmegin við húsið.  Nóg af 

bílastæðum að morgni, sólin skín og mér líst vel á.  Svæði sem hefur gerbreyst á síðasta 

áratug.  Sé glitra á glerið í Hörpunni, sólskinið og aðkoman hrífur mig. 

Ég labbaði upp stigann í stað þess að taka lyftuna, eins og þegar ég heimsótti hina 

tvo vinnustaðina.  Merkilega þröngt um stiga og lyftu miðað við stærð hússins.  Stigi var 

steyptur og lagður gráum flísum, járn- og glerhandriði.  Stigagangur lá upp með 

hvítmáluðum útvegg og var glerjaður, og því mjög bjartur.  Móttakan var uppá fjórðu 

hæð, sá það merkt á skilti á jarðhæð.  En ég hélt ég hefði farið einni hæð of langt upp og 

væri komin uppí geymslu eða eitthvað.  Ég gekk inn um einfalda heila bokkaríbúðarhurð 

Mynd 51 - Hús að utan Mynd 52 - Séð upp stiga 
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úr eik, þar blasti mér við risastór móttaka. 

Móttakan leit vinsamlega út með viðarspónlögðu, bogadregnu borði.  Nokkuð 

vel hannað skipulag á móttökunni.  Á móti borðinu á vegg var stór dótaskápur, læstir 

glerskápar með góssi úr EVE-Online leik CCP.  Þar inni voru hlutir, spil, bækur og 

fatnaður.  Hinum megin við móttökuborð var sófahorn með svörtum leðursófum.  Þar  

var veggur með litlum hillum, á hverri hillu voru verðlaun sem fyrirtækið eða varan hefur 

hlotið í gegnum árin.  Einnig voru nokkrar tómar hillur, fyrir komandi verðlaun 

væntanlega.  Skemmtileg upplífgandi bjartsýni og fyrirhyggja, eða eitthvað annað? 

Á móttökuborðinu var skál með páskaeggjabrotum og ég fann góða 

súkkulaðilykt.  Enda var páskafrí nýbúið þegar ég kom í heimsókn.  Tvær konur unnu í 

móttökunni, önnur bauð mér að bíða meðan hún sótti tengiliðinn sem ætlaði að fylgja 

mér. 

Mynd 55 - Sófar í móttöku Mynd 56 - Munir í glerskáp í móttöku 

Mynd 53 - Móttökuborð Mynd 54 - Inngangur 
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Ég fékk mér sæti í þriggja sæta, svörtum, smart leðursófa.  Alveg sérstaklega 

óþægilegur, varð að sitja fram á setunni, það var ekki í boði að halla mér aftur í þessum.  

Hugsaði svekkt með mér að það er til nóg af fallegum sófum sem þægilegt er að sitja í og 

veita góðan stuðning við bakið. 

Í móttökunni voru miklir gólfsíðir gluggar með svakalegu útsýni til norðurs, en 

glugganna vegna var bjart í móttöku. Útgengt var út á stórar svalir.  Á gólfi voru nokkrir 

gólfvasar, eða vasar með kertum í.  Á gólfi voru einnig myndarlegar pottaplöntur í 

hringlaga dökkgráum pottum á hjólum, en plöntur voru víðar á vinnustaðnum.  Sumar 

voru næstum eins og lítil tré og fannst mér þær gefa staðnum heimilislegan blæ.  Ekki 

það að plöntur í þessari stærð sjáist oft á heimilum.  Vinnustaðurinn var vel kynntur á 

móttökusvæðinu öllu. 

Á milli sófahorns og móttökuborðs var inngangur inn á vinnustað.  Þar gekk ég 

eftir smá gangi en við endan á honum sá ég gang með glerjuðum skrifstofum.  Það voru 

útveggjagluggar á þeim til hægri en gluggalaust til vinstri.  Beint á móti mér var stórt og 

tilkomumikið plakat með mynd af skipi og eitthvað tengt vinnustaðnum, brúnleitir 

Mynd 57 - Gluggalaus skrifstofa Mynd 58 - Lokaðar skrifstofur 

Mynd 59 - Fiskabúr í leikherbergi Mynd 60 - Leikherbergi 
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sepíalitir.  Á vinstrihönd var inngangur í mötuneyti.  Mötuneytið var rúmgott og bjart, 

með sæti fyrir 130 manns og gólfsíða glugga á útvegg líkt og annarsstaðar í byggingunni.  

Fór og fékk mér kaffi, alvarlega tilkomumikið.  Þar var framreiddur morgunmatur og 

hádegismatur, en tvisvar í viku var boðið uppá kvöldmat.  

Fljótlega fór að renna upp fyrir mér raunveruleikinn sem felst í 11-35 manna 

vinnustað líkt og fyrri tilvikin, og 300 manna vinnustað.  Fannst það varla sambærilegt, 

eiginlega frekar yfirþyrmandi. 

Meðfram matsal voru svalir, og við endan á svölum var reykingaskýli, nokkuð 

stórt með bekkjum og gashitara, eitt það myndarlegasta sem ég hef séð.  Mér var sagt að 

starfsmenn séu mikið úti á svölum á sumrin.  Í matsalnum var mikil og góð birta, enda 

liggur sú hlið byggingar að sjó, höfninni.  Fór til baka og inn ganginn, þar var 

stjórnunarhluti vinnustaðar og innst var skrifstofa forstjóra.  Alglerjaðir innveggir, og 

nokkur rými eru án útveggjaglugga.  Þaðan var mér fylgt um hinar hæðirnar tvær.  Á 

þriðju hæð var komið inn á miðri hæðinni.  Inngangur þar var um rúmgott svæði, kallað 

Mynd 61 - Afhending, og pottaplöntur Mynd 62 - Móttaka, fundaherbergi 

Mynd 63 - Mannlaus matsalur Mynd 64 - Séð inn gang hjá stjórnun, 
glerveggir og plöntur 
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leikjaherbergið.  Þar var fyrst að sjá leiktæki, gömul spilasalatölvuspil, fótboltaspil og 

þythokkíborð.  Hvítar frístandandi hillur stúkuðu af rými við glugga.  Það voru líkt og á 

öllum hinum tveim vinnustöðunum hvítar Expedit hillur frá IKEA, í stærð 150 sinnum 

150 sentímetrar.  Í hillum var mikið af bókum og tímaritum.  Aðallega voru það 

vísindaskáldsögur á ensku.  Bak við hillurnar voru sófar og upp við vegg var innrétting 

með kaffivél, kæli og fleira.  Útgengt var á svalir sem vísuðu útá höfn.  Á gólfi hér var 

eikarplankaparkett og falleg birta, enda náði birta frá báðum útveggjum langhliða hingað 

inn.  En hluti af birtunni kom líka frá mjög stóru fiskabúri á öðrum veggnum.  Mjög flott 

og alveg hægt að gleyma sér lengi að glápa á fiskana.  Daginn eftir heyri ég starfsmann 

sem var að fylgja hóp af grunnskólakrökkum um vinnustaðinn lýsa því sem stærsta 

saltvatns fiskabúri í einkaeigu á Íslandi. 

Þarna á þriðju hæðinni var listadeildin í öðrum hlutanum.  Þar ku vera þrengst 

setið, flestir starfsmenn á fermetrafjölda.  Ég gekk þar í gegn og sá ýmist glerjaðar 

skrifstofur eða fundarherbergi til beggja hliða.  Kom svo að opna vinnusvæðinu og þar 

Mynd 65 - Vinnusvæði, sófi og 
pottaplanta 

Mynd 66 - Vinnusvæði við glugga 

Mynd 67 - Merking á fundaherbergi Mynd 68 - Varðskip að bryggju 
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var gangur í gegnum miðjuna.  Við endan kom ég að vegg og fylgdi honum til hliðar. 

Hinum megin veggjar voru salerni á aðra hönd og lítil fundarherbergi á hina.  Á þessum 

hluta vinnustaðar var þétt setið og mikið magn tækjabúnaðar ásamt meðfylgjandi snúrum 

og græjum. 

Í hinum enda þriðju hæðar var önnur skrifstofuálma.  Þar var skipulagið á þann 

veg að gengið er hringinn.  Vinnusvæði voru staðsett við útvegg, glugga, og einnig á 

miðjusvæði.  Þó gluggalausi miðjuhlutinn virtist frekar nýttur undir fundarherbergi var 

hluti af starfsfólki með vinnustöðvar þar.  Ekki ákjósanlegt, en greinilega hefur þurft að 

koma fólki fyrir einhversstaðar.  Hæfilegur fjöldi fundarherbergja, sum með penu 

sófasetti í staðinn fyrir borð með stólum í kring.  Einnig salerni og kaffistöðvar með 

hæfilegu millibili.  Hjá einum kaffikrók sá ég tvö sturtuherbergi.  Fyrir framan þau voru 

hrein handklæði í hillu og karfa fyrir óhrein. 

Á þriðju hæð gekk ég gegnum útskot sem notað var sem reiðhjólageymsla. Þar 

voru um 20 til 30 hjól.  Mér var sagt að eitthvað af þeim væru búin að vera þarna í allan 

vetur.  Í kjölfarið var mér sagt að helsti gallinn við þetta húsnæði, sem er að sprengja 

Mynd 69 - Vinnusvæði Mynd 70 - Prentari og pappír 

Mynd 71 - Fundaherbergi Mynd 72 - Sófafundaherbergi 
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starfssemina utanaf sér, væri skortur á geymslu eða lagerrými.  

Iðnaðarmenn voru að störfum á þriðju hæð, að vinna í loftræstingunni.  Var 

verið að bæta við hana, setja kælikerfi.  Fékk þær upplýsingar að mjög heitt verður í 

húsinu á sumrin og þegar sólin skín, eins og í svo mörgum skrifstofuhúsum á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Við löbbuðum inná vinnusvæði þeirra sem hún kallaði „game masterar“, eða 

leikjameistarar.  Þar er unnið á sólarhringsvöktum við að spila EVE-Online leikinn.  Það 

var setið á um fjórðungi vinnustöðva því starfsmenn unnu á vöktum, hver með sína eigin 

vinnustöð.  Mér fannst þetta svolítið kúl svæði, ég man ekki af hverju, sennilega eitthvað 

dularfullt, þarna var verið að spila.   

Úr einu horninu var hringstigi niður á aðra hæð.  Annars varð fólk að fara fram á 

stigagang, og þaðan þurfti lykil, eða öryggisnúmer til að komast inn á aðra hæðina.  Fyrir 

mér runnu saman þriðja og önnur hæðin.  Ég átti auðvelt með að rugla þeim saman 

eftirá.  Á annari hæð voru vinnustöðvar, fundarherbergi, kaffistöðvar, salerni og svo sófi 

Mynd 73 - Kaffiaðstaða, 
skógarveggfóður 

Mynd 74 - Viftur í viðbragðsstöðu 

Mynd 75 - Langur gangur Mynd 76 - Svalir við sjóinn 
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á stangli.   

Öll fundarherbergi voru nefnd eftir uppfærslum í EVE leiknum, og dagsett.  

Merkingarnar voru skornar í hálfmatta filmu og álímdar á glerið.  Mér var sagt að 

fundarherbergin væru bókanleg á netinu og umsetin.  

EFNISVAL 

Á gólfi í móttöku voru dökkgráar flísar 30x60 lagðar fúgu í miðju, sitt á hvað. 

Mattar með ljósgráum yrjum.  Útlit flísa vildi reyna að herma eftir dökkum náttúrustein, 

eins og það var kallað, nema flísar eru auðveldari í umgengni og þrifum.  En gallinn er sá 

að þær eru ekki „náttúrulegar“.  Stærð, litir og áferð í fullkomnu samræmi við tísku 

byggingartíma, fullkomlega fyrirsjáanlegt.  Frá sama tímabili og allt sem smíðað var og 

lagt spón var lagt eikarspón.  Á tímabili leit svo út fyrir að stórtækir bygginaverktakar 

væru sannfærðir um að eik, helst í öllu, dökkgráar flísar og gifsaðir hvítmálaðir veggir 

væru alveg málið.  Og sennilega má segja að ofantalið hafi verið það efnisval sem gekk 

best í flesta, ef einhverntíman hefði verið framkvæmd vinsældarkönnun efnisvals.  Og 

hvít „screen“ rúllugluggatjöld virtust skylda í þessum stíl.  „Screen“ þýðir bara 

hálfgegnsætt.  Ítrekað talaði fólk á þessum tíma um að þetta væri svo klassískt, að eik 

myndi ekki detta úr tísku, né heldur náttúrusteinn.  Mér sýnist flest detta úr tísku á 

endanum, nema það sem var aldrei upphaflega í tísku. 

Loftin voru hvítt 60x60 niðurtekin kerfisloft, en samt voru stórar lofstræstitúbur 

fyrir neðan.  Loftræsikerfi virtist hafa verið sett upp síðar.  Lýsing í kerfislofti var 

halogenkubbar, litlir stálgráir.  Má segja að þeir tilheyri ofanlýstum 

„byggingaverktakastíl“. 

Gluggatjöld- sjálfvirk/fjarstýrð, myrkvunarrúllugardínur, og líka strimlar.  

Samskonar í fundarherberginu.  Loft voru af nokkrum gerðum á vinnustaðnum.  

Mynd 77 - Skilrúm á skrifstofugangi Mynd 78 - Salernisgangur 
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Aðallega voru þau hvít kerfisloft með plötum í stærðinni 60x60 sentímetrar.  Einnig var 

nokkuð um óniðurtekið loft, bert í steypu, nema með gataplötum í öldum að hluta.  Ljós 

voru aðallega flúrljós, eitthvað af halógen, kösturum og hangandi lömpum, stór hringlaga 

og stállituð.  Flúrljós tók ég eftir að voru yfirleitt slökkt. 

Gólfefni á fjórðu hæð voru flísar í móttöku, dökkgráar 60x30 sentímetrar með 

ljósgráum yrjum og mattri áferð.  Vinnusvæði og mötuneyti voru lögð eikar 

plankaparketti, mattlakkað með fúgu.  Á  miðjusvæðum í kaffi- og hvíldarsvæðum var, 

oft eikarparkett á gólfum líka.  Víða annarsstaðar á vinnustað voru gólf lögð steinateppi, 

Mynd 81 - Skápur undir muni tengda eigin framleiðslu og klukkur fyrir hvert 
útibú í heiminum 

Mynd 79 - Veggmyndir úr eigin leik Mynd 80 - Auglýsing fyrir boxkeppni 
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sitt á hvað, dökkgrátt eða milligrátt.   

Veggir voru að mestu gipsaðir og hvítmálaðir, nema í móttöku, málaðir gráir að 

hluta.  Útveggir voru að mestu alglerjaðir gólfsíðum gluggum.  Gluggar voru álpóstar, öll 

gluggatjöld vönduð, bæði screen og stirmla.  Eitthvað af myrkratjöldum.  Í suma glugga 

hafði verið lögð filma til að reyna að varna sólarljósi og hita innkomu, en virkar ekki vel 

samkvæmt skrifstofustjóra.  Ein rúðan sprakk, þá var skipt um rúðu og sést vel hve 

rúðufilman gefur grábláa birtu.  Virkuðu sem niðurdrepandi litatónar. 

HÚSGÖGN 

Næstum öll skrifborð á vinnustaðnum voru samskonar, IKEA 

rafmagnsskrifborð, ljós viður í plötu og stállappir.  Skrifborðsstólar voru einnig allir 

samskonar, vandaðir stólar frá Herman Miller.  

Hægindastólar voru flestir annað hvort svart leður, tveggja sæta og einsmanns.  

Eða ljóst leður, tveggja sæta og einsmanns.  Sófaborð sá ég úr ljósri eik, og einhver voru 

lögð hvítu plasti.  Í mötuneyti voru svartir stólar með tausetu og baki.  Borðin þar voru 

einnig úr ljósum við.  Hinar mjög algengu IKEA standhillur af gerðinni Expedit sá ég 

víða á vinnustaðnum eins og á hinum tveim vinnustöðunum sem ég heimsótti.  Hér voru 

þær einnig hvítar og notaðar bæði sem hillur og skilrúm. 

TÁKNMYNDIR 

Stærsti hluti myndir á veggjum og aðrar skreytingar tengjast EVE-Online leiknum 

sem þeir þróa og er þeirra aðalvara.  Það er fyrir utan stórt portrett verk, ljósmynd af 

Mynd 82 - Geimskip að lenda í 
Reykjavík 

Mynd 83 – Rachel, hin tilbúna 
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kvennpersónu úr vísindakvikmyndinni „Blade Runner“.  Sú hét Rachel og var manngerð 

rafeindalífvera.  Myndin var staðsett á vegg við innkomu í hönnunar- og listadeild.   

Á öllum þrem hæðum var plakat með mynd af skipi, séð framaná, næstum eins 

og gamalt frímerki.   Árlega er hönnuð svona mynd og valið þemaorð, hugtak.  Þetta árið 

var það „delivery“ eða afhending.  Útum glugga vinnustaðar má sjá varðskip 

Landhelgisgæslunnar liggja að bryggju.   Leiði hugann að árlega hvatningarplakatinu, séð 

framan á skip á siglingu. 

UPPLIFUN AF CCP 

Mjög eftirminnilega þægileg og falleg birta.  Dempuð lýsing, náttúruleg birta í 

bland við birtu sem tölvuskjáir gáfu frá sér á myrkari vinnusvæðum.  Staðsetning hússins 

við sjó hlýtur að hafa mikið að segja með birtuna.  Vakti athygli mína að víða var hægt að 

komast út á svalir, eða frá flestum kaffikrókum og miðjusvæðum.   

Efnisval var heillegt að sjá og nokkuð gegnheilt.  Flestu virtist vel viðhaldið.  

Ágætis röð og regla að sjá á sameiginlegum miðjusvæðum.  Samstæð húsgögn fylgdu 

þræði um vinnustaðinn.   

Víða á vinnustaðnum var þröngt um vinnustöðvar starfsmanna.  Töluverðum 

fjölda var komið fyrir í litlum plássum.  En rúmgóð miðjusvæði voru nokkuð 

einkennandi, móttaka, matsalur og allar kaffistöðvarnar.  Vinnustaðurinn bar einnig 

alþjóðlegt yfirbragð.  Um þriðjungur starfsmanna kom erlendis frá og því voru öll 

opinber samskipti innan fyrirtækis á ensku, þar á meðal allir starfmannapóstar, fundir og 

tilkynningar.  Ómur af samræðum á ensku barst mér víða. 

Efnisval almennt var kunnuglegt og nokkuð notað í stærri byggingum hérlendis.  

Eikarviður, steinateppið á gólfi, svarta leðrið á húsgögnum, gluggatjöldin.  

Eftirminnilegir voru sófarnir með kremlitaða leðrinu.  Þessi ofurmjúka, fínlega áferð á 

leðrinu virkaði gæðaleg og minntu á ítölsk húsgögn.  En yfirbragð staðarins var þó einnig 

þannig að það fellur að flestra smekk, mjúkt og ekki árásargjarnt.  Eikarviður var 

algengur og er sá viður sem var næstum staðlaður í innréttingum, parketti og hurðum 

verktakablokka næstum allan síðasta áratug.  Enda viðkunnanlegur viður sem fer vel við 

flest.   

Upplifun mín af vinnustaðnum mótaðist mest af því hvað hann var gríðarstór 

miðað við hina tvo sem ég hafði heimsótt.  Það sem mér fannst vinnustaðurinn vilja 
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miðla, var að allt sem unnið væri innan hans væri leyndarmál, og öll vinna væri mikilvæg.  

En helst því að þarna væri gott að vinna og að vel væri hugsað um starfsfólkið.  Að 

vinnuvellíðan væri ofarlega í forgangi. 

Hina tvo vinnustaðina hafði ég verið að bera saman eftir heimsóknir þangað.  

Þegar ég gekk inn í CCP varð mér ljóst að flestur samanburður væri ósanngjarn vegna 

þess hve miklu stærri og fjölmennari staður hann væri miðað við hina tvo.  Sá því 

fljótlega að ég gat ekki nálgast þennan vinnustað á saman hátt, það væri erfiðara að ná 

yfirsýn.  En þó vildi ég halda mig við að þessi staður fengi jafn mikla athygli og hinir.  

Þannig að þá yrði ég bara að nota það sem ég næði á jafnmiklum tíma og hinir staðirnir 

fengu.   

Margir sem starfsmannastjórinn spjallaði við á röltinu vildu tala um umhverfið.  

Einn vildi losna við flúrlampa í loftinu.  Fékk það svar að það stæði til.  Þetta var inní 

herbergi, deild með um fimm starfsmönnum.  Að mínu mati litu þessir flúrlampar 

ágætlega út.  Kannski er bara svona flúrlampafordómar í gangi í skrifstofulífi almennt. 

Fiskabúrið var mjög fallegt og framandi.  Þaðan leiddi ég hugan að því hvað það 

getur verið lýjandi að stara á tölvuskjá lengi.  Einkennilegt hvað það var róandi að fylgjast 

með sjávarlífi lokuðu í búri.   

Mynda þessir vinnustaðir hjúp utan um sig, sinn eigin heim?  Verður þá 

vinnustaðurinn þá eftirsóknarverðari því lokaðari sem hann er utanaðkomandi.  Því 

minna sem þarf að sækja utan vinnustaðar, því lokaðari, og eftirsóknarverðari verður 

hann?  
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Tafla 1 – Efni og yfirbragð vinnustaða stillt upp 

Efni og yfirbragð NARC CAOZ CCP

birta

náttúruleg, utanfrá, ljós og 

mild gluggar byrgðir, köld

nátturuleg, utanfrá, 

einstaklega falleg, sjórinn 

fyrir utan speglar

hljóð hljótt, ómur af umferð umferðarhljóð hátt hljótt

lofthæð meðal, um 2,5 metrar meðal meðal, í hærra lagi

veggjavídd rúmgott rúmgott, þannig rúmgott, þannig

litir

hvítt, svart, gulbrúnt, 

rauleitur viður

hvítt, grátt, gulleitt, svart, 

ljósgulleitur viður

hvítt, grátt, svart, 

kremaður, ljós viður

gólfefni linoleum dúkur linoleum dúkur steinateppi, viðarparket

veggjaefni

málað gips, veggjagluggar í 

mahónívið

málað gips, máluð steypa, 

gler málað gips, gler

gluggar, póstar hvítmálaðir hvítmálaðir gráleitt ál

skrifborðsstólar vandaðir, allskonar, svartir allskonar

mjög vandaðir, Hermann 

Miller, allir eins

skrifborð

borðplötur hvítt plast, 

stálgráir, mattir fætur

borðplötur ljós viður, 

stálgráir fætur

plötur ljós viður, stálgráir 

fætur, rafmagns

sófar svartur leður

dökkbrúntbrúnt leður og 

svartur tausófi

svartir leður og ljósbrúnir 

leðursófar

hillur/skilrúm

Ikea Expedit, hvítar og 

glerskápar

Ikea Expedit, hvítar og 

glerskápar

Ikea Expedit, hvítar og 

glerskápar

SAMANTEKT OG SAMANBURÐUR  

Til glöggvunar koma hér hluti þeirra upplýsinga sem komið hafa fram í 

tilviksköflunum á undan.  Upplýsingunum er stillt upp í töflum.  Með því má skoða 

upplýsingarnar um vinnustaðina hlið við hlið.  Þessum kafla er ekki ætlað að vera algjör 

samanburður á smáatriðum úr öllum þeim atriðum sem komið hafa fram á undan.  

Frekar að ná smá samhengi, geta borið saman einfaldari atriði greiningarinnar.  Fá yfirlit 

af einfaldri gerð yfir það sem á undan er komið.  

Í töflu 1 má sjá hlið við hlið nokkur greiningaratriði varðandi vinnustaðinn.  
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Varðandi veggjavídd mat ég hvort mér fyndist þröngt að ganga um rými vinnustaðar.  

Hvort almenn umgangsrými væru rúmgóð eða þröng.  Athyglisvert er að skoða að þó að 

mér hafi þótt þröngt um vinnustöðvar í CAOZ met ég almenna veggjavídd rúmgóða.  

Þar spilar inn í að í gegnum opna vinnusvæðið liggur gangur. 

Einnig sést í uppstillingu á litum, hvað þetta eru svipaðir litir sem eru ráðandi á 

hverjum vinnustað.  Á öllum er ráðandi svart, hvítt og viður.  Þrátt fyrir þennan 

einfaldleika líta staðirnir ólíkt út í raun, líkt og sjá má á ljósmyndum í hverjum tilvikskafla 

fyrir sig.   

Hinar vinsælu Expedit hillur frá versluninni IKEA sýnist mér nálgast að vera 

orðnar að fyrirbæri, táknmynd.  Líkt og sjá má á myndum eru þær inni á öllum 

vinnustöðunum.  Hillurnar voru mest notaðar sem skilrúm, til að stúka af rými innan 

sama rýmis.  Og um leið er hægt að nota þær sem geymslu, eða til að stilla upp því sem 

skal sýnt.  Kostir þessa húsgagna eru margir sem ég þekki af eigin raun.  Fyrir utan að 

vera nokkuð smart hafa þær verið á mjög hagstæðu verði.  Upphaflega voru þær aðallega 

seldar í dökkbrúnum plastviðarlíkislit.  Liturinn og hlutföllin í því samhengi minntu á 

japönsk skilrúm, hefðbundin með hrísgrjónapappír til að skýla sýn.  En á öllum þremur 

vinnustöðunum eru nokkrar hillur, en allar hvítar að lit.   

Á vinnustöðunum þrem var tækjabúnaður allstaðar áberandi.  Skjáir, tölvur, 

snúrur útum allt, prentarastöðvar. Og auðvitað allur hitinn og óloft sem tækjabúnaður 

dælir úr frá sér og hefur mikil áhrif á vinnustaði.  Kannski er málið það að þróun 

skrifstofuhúsnæðis og húsgagna hefur ekki undan að aðlagast þeim mikla tækjabúnaði 

sem er á vinnustöðum almennt.  Kannski eru skrifborð löngu úrelt fyrirbæri.  Þau ættu 

að vera miklu betur hönnuð útfrá skjáum, snúrum og tenglum, jafnvel með innbyggðu 

kælikerfi fyrir búnaðinn áður en hann dælir hita útí andrúmsloft rýmis.  
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Í töflu 2 eru vinnustaðir bornir saman á tölulegri hátt.  Lagt er mat á atriði í 

greiningu.  Athyglisvert er að sjá fjölda fermetra á hvern starfsmann og bera hann saman 

við mat mitt á þrengslum í vinnurýmum.  Í CAOZ og í CCP hefur hver stafsmaður 

nokkurnveginn jafn marga fermetra fyrir sig.  Á báðum vinnustöðum þótti mér þröngt 

um.  Heldur meiri taldi ég þrengslin í CAOZ, en þar er munurinn sá að það er mjög rúmt 

Ýmsar upplýsingar NARC CAOZ CCP

næg bílastæði rétt svo nei já

húsahæð 2 3 2,3 og 4

móttaka með starfsmanni já nei já

fundarherbergi 1 1 10 til 15

fermetrar 300 460 4000

starfsmenn 11 35 300

þar af konur 1 10 50

fermetrar á hvern starfsmann 27,3 13,1 13,3

flestir starfsmenn á fm lista- og hönnunardeild lista- og hönnunardeild lista- og hönnunardeild

hádegismatur á staðnum já, kaldur, sendur já, heitur, sendur já, eldaður á staðnum

kaffi og te já já já

gosdrykkir já, frítt já, dregið af launum já, frítt

ávextir í skál í boði já já já

fiskabúr nei nei já

borðtennisborð já, inní geymslu nei já, samanbrotið

fótboltaspil 2 1 2 til 4

tímarit uppstillt 

já í móttöku, sá engan 

skoða sá hvergi...

já, gefa út sitt eigið, í 

móttöku og 

leikjaherbergi, rykfallin

sjáanleg endurvinnsluflokkun já já já

handspritt á salerni já já já

Tafla 2 - Ýmsar upplýsingar um vinnustaðina bornar saman 
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um helminginn af vinnustaðnum.  Húsnæðið var þannig að þar er lítið svigrúm.    

Í þessari töflu sést einnig vel hvað CCP er stór vinnustaður.  Fjölda 

fundarherbergja varð að áætla þar sem ætlunin er að bera saman.    

Í CAOZ var aðeins eitt lokað fundarherbergi sem virtist vera fyrir heimsóknir 

gesta.  Hvergi var afdrep fyrir starfsmenn að loka sig af.  Starfsmenn á opna 

vinnusvæðinu gátu þá í raun hvergi innan vinnustaðar átt einkasamtal sín á milli, eða í 

síma. 

Á töflu er einnig farið í samanburð á fríðindum og leiktækjum á vinnustað.  

Áhugavert er að sjá hve fáar konur starfa á vinnustöðunum og þó hér séu ekki tölur um 

reykingamenn í CCP var mér sagt að það væri nokkur fjöldi.  Í samanburði er áhugavert 

hvað reykja fáir í CAOZ, aðeins einn og á þeim vinnustað sé rukkað fyrir flöskurnar af 

sykruðu gosi, sem er frítt á hinum tveim stöðunum.  En próteindrykkur á fernum er 

veittur frítt.   

Hvers vegna það var uppstillt fótboltaspil á áberandi stöðum á öllum þessum 

vinnustöðum er ekki rakið hér.  En áhugavert var að sjá borðtennisborð á tveim stöðum 

og hvorugt í notkun. 

Handsprittsbrúsar á salernum vöktu athygli mína.  Þeir voru á hverju einasta 

salerni á hverjum einasta vinnustað.  Þar var líka sápa, en líklega þykir það ekki duga til.  

Þannig að á vöskunum, sem yfirleitt voru í minna lagi, var búið að troða tveim brúsum.  

Líklega er handspritt orðið jafn sjálfsagt og handsápa.  

Á öllum þrem vinnustöðum tók ég eftir að hádegismatur hefur mikið vægi.  Bæði 

maturinn sjálfur og allt í kringum þá athöfn að borða hádegismat.  Bæði fyrir og eftir.  

Samtalsefnin sem verða til í kringum það allt, og tengingarnar sem verða milli fólks við 

að sitja saman til borðs, eða tala um hvað verður í matinn.  Eða tala saman um hvað því 

finnst gott að borða, samt aðallega hvað þeim finnst vont.  Ofuráhersla allstaðar á mat 

allstaðar almennt.  Spurning hvort matur hafi meira vægi en rými.  Er það að fá gott að 

borða í hádeginu á vinnustað, að geta gripið í ávöxt eða kex með kaffinu, orðin sárabót 

fyrir að vinna í þrengslum? 
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 Í töflu 3 er sett upp matstafla til samanburðar á hinum ýmsu gæðum 

vinnustaðanna metið af rannsakanda.  Hér er gerð atlaga að því að setja það ómælanlega 

upp í tölur, stilla því upp hlið við hlið.  Gefa því stig og loks eru stig hvers staðar lögð 

saman.  Þessi tafla var unnin nokkrum vikum eftir að rannsóknum lauk, þannig að það 

sem valdist á töfluna var það sem stóð uppúr.  Tilgangur hér var að sjá hvort upplifunin, 

ímyndin sem hver vinnustaður skildi eftir sig væri hægt að mæla.  Mæla og bera saman 

við hina staðina.  Með þessu er ekki ætlunin að dæma vinnustaðina.  Staða þeirra og og 

annað var það ólíkt að það er ósanngjarnt.  Taflan leiðir okkur að vinnustað, frá aðkomu 

að salerni.  Hvað rannsakandi fann, skynjaði.  Með töflunni var tilraun gerð til að koma 

óreiðu lýsinga á upplifun sem var lýst með ýmsu orðalagi.  Að ramma inn upplifanir og 

flokka, kerfisbinda og upphefja. 

5 best, jákvætt, betra                

0 verst, neikvætt, verra NARC CAOZ CCP

næg bílastæði 2 0 4

aðlaðandi aðkoma að húsi 2 0 5

merkingar 0 2 3

stigagangur 1 2 3

móttaka 3 0 4

vinnusvæði 3 1 2

tengisvæði 3 1 3

hvíldarsvæði 3 1 4

salerni, smartheit 1 0 2

lykt almennt 1 0 2

ólykt á salerni 0 0 0

matarlykt 4 0 3

umferðarhljóð að utan 4 1 5

Samtals stig: 27 8 40

Tafla 3 - Samanburður með stigagjöf 
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Það sem kemur helst á óvart í samtölum stiga er að CAOZ skuli ekki hafa fengið 

fleiri stig.  Því þótt staðurinn hafi verið eins og lýst hefur verið, þá var einna 

skemmtilegast þar.  Þar sem tilgangur heimsókna var ekki að mæla skemmtilegheit 

samræðna sést hér að það tóks að halda því utanvið greiningu.   

Á öllum vinnustöðum var starfsseminni skipt upp í deildir, sem hafa sín eigin 

yfirráðasvæði.  Á öllum skiptist starfssemin gróflega í: fjármál, stjórnun, listrænt/hönnun 

svo einhverskonar opið svæði fyrir alla hina.  Nema hvað að listræna deildin fær á öllum 

vinnustöðum minnsta svæðið, fæstu fermetrana.  Þar voru yfirleitt flestir á hvern 

fermetra.  Þröngt og kósí var það kallað í CCP.  Í CAOZ var mér sagt að fólk væri búið 

að skreyta til að gera svona, smá hlé, skapandi umhverfi. 
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NIÐURSTÖÐUR OG ÁLYKTANIR 
Hér eru ályktanir sem voru dregnar upp í kjölfar rannsóknar. 

Það sem vinnustaðirnir eiga sameiginlegt 

Af þessum heimsóknum má sjá að fljótt á litið eru þeir líkir hefðbundnum 

vinnustöðum.  Þar er móttaka, lokaðar skrifstofur, opin vinnusvæði, kaffistofa eða 

matsalur, salerni og fundaherbergi.  Mér sýndist sem sömu atriði skiptu máli hér eins og 

annarsstaðar, birta, loftræsing og vinnurými.  Það sem kom mér helst á óvart í 

heimsóknum var hve allir staðirnir voru mikið skreyttir.  Að með hlutum og myndum 

reyndi fólk á vinnustöðunum að miðla sínu áfram í formi táknmynda.  Annað hvort af 

því sem þau hafa hannað og unnið á staðnum, eða því sem virtist skipta þau máli. 

Það sem kom á óvart í heimsókn á vinnustaðina 

Það sem kom mér einnig á óvart á öllum vinnustöðum var skortur á einkarými.  

Sjaldnast var hægt að loka sig af og eiga einkasamtal.  Á NARC og á CAOZ voru reyndar 

nokkrar lokaðar skrifstofur.  Á CCP voru útbúin einskonar fundarherbergi með sófum, 

en undantekningarlaust var þar glerveggur.  Þannig gat fólk sem átti leið hjá séð inn.  Það 

sama átti við lokaðar skrifstofur, þær sem ég sá voru alltaf með glervegg frammá gang.  

Salernin voru þannig einu staðirnir þar sem fólk gat lokað sig af, en á öllum vinnustöðum 

voru salernin hefðbundin og einföld og þar með ekki endilega staðir til að njóta einveru.  

Samkvæmt skilgreiningu Lawrence og Low (1990) á rými að fela í sér skjól, innilokun og 

vernd, eru því glerjuð herbergi á mörkum þess að vera rými í rýminu.  Þó vinnustaðurinn 

sé rými sem skýli og verndi sitt innra umhverfi frá umheiminum, nær það glerjaða ekki 

að veita skjól inni á vinnustaðnum fyrir starfsmenn hans.   

ÁLYKTANIR ÚTFRÁ RANNSÓKNUM Á RÝMI 

Samkvæmt kenningum Kristensen (2004) um vinnuferli sköpunar og rýmisþarfir 

hvers stigs þarfnast fyrsta stigið undirbúningur, og það síðasta, útfærsla eða mat bæði 

afmarkaðs einkarýmis.  Það að engin sameiginleg en afmörkuð einkarými séu á þessum 

vinnustöðum sem aðgengileg eru öllum, sýnir að rými vinnustaðanna þriggja séu ekki 

notuð markvisst. 

Mikið af okkar sjálfstýrðu hegðun er stjórnað af öðrum rýmum eða slóðum sem 

leiða til náttúrulegrar hreifingar samkvæmt Bargh og Barndollar (1996).  Hvernig við 

fylgjum þeim áreynslulaust er mikilvægur áhrifaþáttur þess hvernig rými stýrir hegðun 
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okkar (Kristensen 2004).  Kristensen telur að hægt sé að unga út fleiri góðum 

hugmyndum með ígrundaðri notkun á áþreifanlegum rýmum.  Þetta tel ég mikilvægan 

punkt þegar skoða á vinnustaði sem vinna við að skapa sína eigin heima og er umhugað 

um vinnuvellíðan.  Þótt gæði hugmynda og magn sköpunnar í vinnu sé illmælanlegt eru 

þetta samt áhugaverðir punktar og þótt rannsókn Kristensen hafi tekið til eins vinnuhóps 

sýndu niðurstöður ótvíræða kosti rýmis sem verkfæri til að hvetja til skapandi lausna 

vandamála (Kristensen, 2004).  Í heimsóknum mínum á vinnustaðina fann ég hvergi 

svona rými og taldi því að vinnustaðirnir noti ekki rými sitt að fullu til skapandi lausna 

vandamála og úrvinnslu nýrra hugmynda.  Annað skipulag rýmis ætti því að geta leitt af 

sér hreyfanleika hugans. 

Gæði umhverfisins og hinn arðsami vinnustaður 

Í ljósi þeirra kenninga Clements-Crome (2003) er lúta að framleiðni á hinum 

heilbrigða vinnustað er áhugavert að skoða sérstaklega húsnæði CAOZ.  Vinnustaðurinn 

er staðsettur í byggingu sem átti að rífa og kvartanir þar lutu að slæmum birtuskilyrðum, 

þungu lofti, loftræsivandamálum og að vinnustöðvar um helmings starfsmanna voru of 

þéttskipaðar.   Samkvæmt lýsingu Clements-Crome (2003) á heilbrigðum vel viðhöldnum 

vinnustað fellur CAOZ ekki þar undir.  Þannig var umhverfi vinnustaðar ekki til þess 

fallið að vera arðsamt, árangursríkt og hagkvæmt. 

Húsnæði NARC virtist í fljótu bragði vera heilbrigður vinnustaður að flestu leiti 

og byggingu vel viðhaldið.  Í húsnæði CCP virtust þó þrengsli vera farin að segja til sín.  

Það mátti til dæmis sjá á því að unnið var að því að auka loftræsingu staðarins með 

kostnaðarsömum framkvæmdum.  Því fleiri sem vinna í rými og tækjabúnaður er mikill, 

þ.e. tölvur og skjáir sem fylgir hverjum starfsmanni, hækkar hitastigið í rýminu.  Þannig 

að ef farið er að þrengja að stafsmönnum þá hækkar hitastig og þar með almenn 

vanlíðan (Clements-Croome, 2003). Vegna þess að það er meiri kostnaður fólginn í því 

að halda starfsfólk en það er að halda við byggingu þá er fjárfesting í vinnuumhverfinu 

ein hagkvæmasta leiðin til að auka framleiðni og afköst, sem aftur getur haft mikil áhrif á 

afkomu fyrirtækis (CIBSE, 1999; Clements-Crome, 2000).  Líklega eru stjórnendur í CCP 

meðvitaðir um þetta og líka þá niðurstöðu Clements-Crome (2003) að varast óheilbrigt 

vinnuumhverfi því það hefur ekki aðeins áhrif á vinnuframlag starfsmanna heldur virkar 

það einnig letjandi í þeim skilningi að þeim finnast þeir vera að vinna fyrir skipulagsheild 

sem er alveg sama um þá.   
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Áþreifanlegt umhverfi og áhrif þess á frammistöðu í starfi 

Niðurstöðurnar hér fyrir neðan eru tengdar grein Vischer (2007) því hún bendir á 

að sífellt fleiri rannsóknir eru að koma fram sem sýna frammá tengsl milli heilsu 

starfsfólks og hluta hins áþreifanlega umhverfis.  Þetta er til að mynda loftgæði, lýsing og 

vinnuvistfæðilega hönnuð húsgögn.  (Dilani, 2004; Milton, Glencross, og Walters, 2000; 

Veitch og Newsham, 2000).  Þar með halda áfram að myndast tengingar við hið 

áþreifanlega umhverfi, nú ekki aðeins við framleiðni og arðsemi, heldur einnig heilsu 

starfsfólks, þar á meðal álag.  Því samkvæmt Vischer (2007) myndast misræmi milli þeirra 

úrræða sem við höfum yfir að ráða og þess sem aðstæðurnar krefjast ef það er álag á 

vinnustað.  Þá förum við líklega að bregðast við með hegðun sem brýst út í því að reyna 

að gera vinnusvæði persónulegt og að merkja okkur heimaslóðir (Folkman og Lazarus, 

1985).  Þannig að hvort hinn mikið skreytti vinnustaður CAOZ, þar sem haldin var 

klefakeppni og starfsmenn skreyttu vinnustöð sína, sé viðbragð við misræmi milli úrræða 

og aðstæðna sem leiðir af sér álag er hugsanlegt.  Útfrá sömu pælingu má skoða 

skreytingar á vinnustaðnum NARC, kannski álagið sem nýtt fyrirtækið er undir að afla 

sér fjármagns.  En sennilega er sú tenging of langsótt því skreytingar og táknmyndir á 

CAOZ virtust frekar settar upp af starfsmönnum jafnóðum á meðan á NARC virtist 

dótið uppraðað og ákveðið mjög meðvitað og snyrtilega.  Í CCP voru nærri allar 

skreytingar á veggjum tengdar eigin framleiðslu, og upp kom að stafsmenn virðist ekki 

leyfast að hengja upp að vild.  Því í heimsókn var mér bent á stóra mynd við inngang í 

listrænu deildina og mér tjáð að þegar þeim hafi verið leift að velja, þá völdu þau mynd af 

þessari kvennpersónu.   

Önnur leið til að minnka misræmið, brúa bilið, eru vinnuvistfræðilega hönnuð 

húsgögn þar sem starfsmenn geta aðalgað þau jafnóðum að óskum sínum.  Vischer 

(2007) dregur þannig fram rannsókn sem gaf vísbendingu um að fjárfesting í 

vinnuvistfræðilega hönnuðum húsgögnum fyrir starfsmenn skilaði sér til baka á fimm 

mánuðum í aukinni vinnuframlegð (Miles, 2000).  Þessi staðreynd hefur kannski verið 

forsenda þess að öllum stafsmönnum CCP var fyrir nokkrum árum séð fyrir hækkanlegu 

rafmagnsskrifborði og úrvals, eðal skrifborðsstól sem hægt er að stilla á alla kanta og eru 

margverðlaunaðir.  Bæði þessi húsgögn eru vinnuvistfræðilega hönnuð og dýr. 

Vischer (2007) bendir einnig á að til að draga úr álagsþáttum séu nokkrar leiðir 

færar.  Til dæmis að auka vægi hönnunar og skreytinga, listaverka.  Þessi atriði, sem hafa 

táknræna merkingu hafa tilfinningaleg áhrif á fólk.  Og þar sem eftirtektarvert var á öllum 
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þrem stöðunum, kannski síst á þeim síðasta, hve mikið var skreytt þá er þetta kannski 

vísbending um að mikið álag sé á vinnustöðunum og því er verið að reyna að draga úr 

því með þessum hætti.  Kannski er málið ekki endilega að varpa fram ímyndinni um 

skapandi stað, heldur bara að draga úr stressi á staðnum? 

Hönnunarráðleggingar byggðar á vitsmuna-, stemmnings- og forgangsmati á 

sólskinslýstu vinnusvæði 

Í ritgerðinni: „Hönnunarráðleggingar byggðar á vitsmuna-, stemmnings- og forgangsmati á 

sólskinslýstu vinnusvæði“ (Wang og Boubekri, 2011) draga þeir fram mikilvægar pælingar um 

sólarlýst vinnusvæði og tengsl þess við vellíðan og afköst.  Niðurstöðurnar mat ég 

áhugaverðar fyrir okkur Íslendinga að skoða því við njótum ekki mikils sólarljóss 

hérlendis.  En eitt það áhugaverðasta sem kom fram í rannsókn þeirra var ótengt lýsingu 

og mun tengdara tilfinningunni að hafa stjórn og næði.  Að hve mikilvægt það væri að 

hafa gott útsýni yfir inngang, aðra í rýminu og jú kannski smá að sjá útum gluggann.  En 

aðallega þó að sjórna aðgengi annarra að sér, að snúa baki í vegg, hlið í glugga og hafa 

auga með hurðinni.  Á öllum þrem vinnustöðunum sá ég lítil sem engin ummerki um að 

tekið væri tillit til þessa mikilvægu þátta.  Reyndar var það yfirleitt þannig, ef því var 

fyrirkomið, að fólk snéri hlið að glugga.  Annars virtist sjaldnast tekið tillit til þess að 

stafsmenn hefðu yfirsýn og sjónrænt skjól.  Einnig kom fram í rannsókninni (Wang og 

Boubekri, 2011) hve slæmt það væri að sitja þar sem sólin skein á vinnuborð, fólki leið 

frekar illa þar, var verra í skapinu og kom verr út í niðurstöðum prófanna. Á 

vinnustöðunum þrem var það samt svo að skrifborðum starfsmanna var víða stillt alveg 

upp við glugga sem snéru í sólarátt, starfsmenn sátu svo með hlið að glugga.  Sumstaðar 

hefði verið hægt að færa þau frá glugga, en var ekki gert.  Í CAOZ mátti sjá fjölmörg 

dæmi þess að stafsmenn reyndu að bregðast við þessu með því að setja rammaðar 

myndir í glugga til að skýla sér frá sólinni því gluggatjöldin réðu ekki við hana. 

Hönnun hinnar opnu skrifstofu gegn hinni hefðbundnari.  Langtíma- 

vettvangsrannsókn. 

Brennan, Chugh og Kline (2002) gerðu langtímarannsókn á stóru einkafyrirtæki 

til að rannsaka áhrif flutnings starfsfólks frá hefðbundnum skrifstofum í vinnustöðvar í 

opnu rými.  Þrátt fyrir vinsældir opinna skrifstofurýma sýndu niðurstöður rannsókna 

Sundstrom (1978) fram á að félagsleg samneyti við annað fólk getur farið upp fyrir 

þolanleg mörk, sem leiða til þess að starfsmönnum finnst að sér þrengt.  Sérstaklega í 

fjölmennum rýmum þar sem þröngt er um.  Þessi þrengsli geta endað í vinnuvanlíðan, 
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sem aftur leiðir af sér verri vinnuafköst.  Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á mikla fylgni 

milli áþeifanlegs næðis, sjónræns og hljóðræns, og huglægs-, eða sálfræðilegs næðis, 

tilfinningin að hafa stjórn á aðgengi að sér eða sínum hóp (Sundstrom o.fl., 1980).  

Hvernær orðið sé of þröngt um starfsmenn er kannski erfitt að fullyrða um, nema 

kannski þegar vinnustaður er farinn að bera þess merki að misræmi sé milli væntinga og 

úrræða sem brýst út í álagi.  Sem aftur er reynt að létta á með útlitslegum tilfæringum, sjá 

dæmi hér á undan.  Það er kannski mælikvarðinn.  Því það hlýtur að vera eftirsóknarvert 

að koma í veg fyrir verri vinnuafköst. Varðandi fylgni milli þess áþreifanlega og huglæga, 

tilfinningin að hafa stjórn, má leiða lyktum að því að skilrúm væru ákjósanlegt tæki til að 

veita næði af öllu tagi.  En hefðbundin skilrúm í nægilega mikilli hæð til að veita þetta 

næði voru mjög sjaldséð.  Í einum, afmökuðum hluta CCP með um 20-30 starfsmenn sá 

ég þessháttar, en það var líka minnst á þau með niðrandi hætti á ferð minni þar um.  Í 

NARC fékk hver starfsmaður það mikið næði, eins til tveggja manna skrifstofu og opið 

svæði með um 4 vinnustöðvum, þar af einni lokaðri af með hillum, að þessum þáttum 

hlýtur að hafa verið fullnægt.  Í CAOZ voru fimm eða sex skrifstofur með tveim til sex 

stafsmönnum, hvergi skilrúm á milli þeirra.  Á opna vinnusvæðinu þar voru ekki skilrúm, 

hinsvegar voru sumar vinnustöðvar enn í skjóli vegna uppsetninga úr klefakeppni.  

Þannig að í CAOZ og CCP sýndist mér augljósasta þörfin á skilrúmum af gagnlegri gerð.  

Hvort sem skortur á þeim hafi verið vegna skorts á fjármunum eða vilja stjórnenda eða 

stafsmanna skal ósagt.  En ef þetta er dregið lengra má ímynda sér að starfsmenn græði 

stjórn með næði skilrúma, en stjórnendur hafi betri yfirsýn án skilrúma.  Niðurstaða 

Brennan, Chugh og Kline (2002) á rannsókninni var að opnar skrifstofur auðveldi ekki 

samskipti milli vinnufélaga.  Stafsfólki fannst hið opna rými þvert á móti letja til 

samskipta því erfitt er að eiga trúnaðarsamtöl sín á milli.  Staðreynd, eða kvörtun sem 

kom einnig upp í tilviksrannsókn á vinnustað sem Sailer (2011) var að fást við. 

Sköpunargáfa sem félagslegt og rýmislegt ferli 

Í ritgerð sinni „Sköpuargáfa sem félagslegt og rýmislegt ferli“ (2011) fer Sailer meðal 

annars yfir sálfræðirannsóknir (McCoy og Evans, 2002; Förster o.fl. 2005) sem hafa sýnt 

áhrif listaverka, byggingarefna og sjónrænna vísbendinga á fammistöðu við skapandi 

vinnu.  Sem er áhugavert að skoða í ljósi fyrri umfjöllunar um táknmyndir á 

vinnustöðum, eða enn einn vinkillinn á mikilvægi hins áþreifanlega rýmis á vinnu.  Enn 

önnur aðalforsenda Sailer (2011) fyrir því að rannsaka rými til eflingar sköpunnar byggir 

á hugmyndinni um þverunarfrjóvgun.  Möguleikinn að hitta og eiga samskipti við fólk 

sem býr yfir annarri þekkingu og trú en við.  Rýmishönnun getur hvatt til slíkra 
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þverunarfrjóvgunar með auknum samskiptum milli mismunandi teyma innan 

vinnustaðar og verður þannig forsenda sköpunar (Sailer, 2011).  Á vinnustöðunum þrem 

var helst boðið uppá þennan möguleika í hádegishléi í matsal eða kaffistofu, eða þess á 

milli yfir kaffivélinni eða goskælinum. Hvort stafsmenn nýttu sér svo þennan möguleika 

eða ekki er annað mál.  Kannski minnka líkur á að það gerist ef fólki finnst alltaf verið að 

fylgjast með því, hvergi sjónrænt næði eða hljóð.  Þá hlýtur sú tilfinning að fylgja um allt 

á vinnustaðnum.  Á NARC virtist stóra fundarherbergið miðpunktur leikja og 

skemmtunar allra á staðnum, en starfsmenn voru bara um ellefu.  Í CAOZ var 

fótboltaspilið á miðjum ganginum eina svæðið til að gleyma sér í, ég sá bara starfsmenn 

úr einni deild leika í því.  Möguleikarnir til að hitta meðlimi annarra teyma í CCP voru 

miklir.  Aðlaðandi leikherbergi með sófum til afslöppunar og kaffi og gosdrykkum var 

staðsett á miðri þriðju hæð, hinum eiginlega miðpunkti vinnustaðar.  Þessi dæmi má taka 

sem rýmishönnun sem hvetur til aukinna samskipta, eða ekki. 

Skapandi vinnustaður: hjálplegur og táknrænn stuðningur við sköpun. 

Samkvæmt umfjöllun Martens (2011) í ritgerð sinni um framlag hins áþreifanlega 

rýmis til sköpunar má segja að skapandi vinnustaður sé rýmin sem sjá til þess að fólk geti 

unnið með sína sköpunargáfu.  En að sköpun sé hæfnin til að framkalla vinnu sem er 

bæði ný og verðmæt (Csikszentmihalyi, 1996; Amabile, 1998; Sternberg, 1999, bls.3; 

Dahlen, 2008).  Þó hugtakið sé hlutlægt og illmælanlegt má samt segja að það eigi við 

vinnustaðina þrjá sem fjallað er um hér.   

Annað varðandi vinnustaðina þrjá sem áhugavert er að skoða er hvar í ferli 

vörurþróunar þeir séu því það er í samhengi við mismunandi rýmisþarfi og sveigjanleika 

þess sem Allen og Henn (2007) gera grein fyrir í trektarlíkan sínu.  Meðan á rannsókn 

stóð vorið 2011 þá má álykta að NARC hafi verið að komast á annað stigið.  Það var 

verið að ákveða almenna uppbyggingu vörunnar, hönnunarteymi er að skala hugmynd 

upp í vöru sem hægt er að framleiða eða búa til.  Það einkennist af því að fleira fólk er 

farið að taka þátt, auknar fjárhæðir komnar í spilið og þar með aukin fjármálastjórn.  

CAOZ var á þessu stigi, og sennilega að hluta til á þriðja stigi því mikið af vinnunni var 

úrvinnsla hugmynda og ákvarðanna sem ekki varð aftur snúið með.  Þriðja stigið 

einkennist af því að markmiðið er að þróa smáatriði í framleiðslu og skipulagsstjórn er 

farin að aukast og skýrast.  Hér fjölgar þeim sem sjá um verklegar framkvæmdir og koma 

víðar að.  Vinnan í CCP virtist mér vera á öllum þessum stigum, þeir voru bæði að þróa 

nýja vöru sem og að halda við annarri.  Á öllum stigum framleiðsluferlis verður 
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áþreifanlegt rými að styðja við vinnu stafsmanna og bjóða uppá nægilegt svigrúm til 

stækkanna.  En svo kemur að hinum óumflýjanlega samdrætti og breytingar verða á 

samskiptamátum (Martens, 2011).  Samt hlýtur að koma að tímabili í líftíma fyrirtækja er 

þau virðist ætla að sprengja utanafsér hið áþreifanlega húsnæði sem er orðið of 

þéttskipað stafsmönnum.  En þar sem þetta virðist oft vera tímabundið er áhættusamt að 

stökkva til og stækka við sig húsnæði með miklum kostnaði, sem eru líkur á að verði of 

stórt eftir stuttan tíma.  En þá er það spurningin hvort það taki því eða ekki, og hvort 

nýtingartíminn borgi sig upp. 

  Umfjöllun Martens (2011) um flæði sem eitt sterkasta einkenni skapandi fólks, 

þessi tímaleysistilfinnig, að sameinast athöfninni eða verkinu (Csikszentmihalyi, 1996) er 

áhugaverð í samhengi hins áþreifanlega rýmis.  Því ef fólk í flæði verður fyrir óþarfri 

utanaðkomandi truflun sem rýfur það, getur tekið að jafnaði 20 til 30 mínútur að komast 

inní verkið á ný (Florida, 2002).  Þessar upplýsingar sýna mikilvægi þess að starfsmenn 

fái tækifæri til að sinna vinnu sinni án truflunar.  Þannig ætti það að verða mikilvægt og 

eftirsótt að takmarka truflun á vinnustað, en það er til dæmis mögulegt með því að 

fjarlægja truflandi þætti og auka hljóðvist.  Eða bjóða uppá tilbreytingu líkt og útsýni til 

náttúrunnar samkvæmt Martens (2011).  Hvergi á neinum þriggja vinnustaðanna sá ég 

áberandi dæmi um að verið væri að auka hljóðvist, líkt og með hljóðgildrum eða gljúpum 

efnum á veggjum.  Reyndar hafa kerfisloft ágæta hljóðvist, sem og gólfdúkur og 

steinateppi, það algengasta á öllum vinnustöðum.  Gler endurkastar hinsvegar hljóði og 

getur valdið hlóðrænum óþægindum og sá ég að það var mjög algengt veggjaefni í CCP, 

en þannig náðist vottur af dagsbirtu inn í gluggalaus miðjurými.  Varðandi útsýni til 

náttúrunnar sást til himins á NARC og í CCP sem þar að auki hafði útsýni útá sjó af 

efstuhæð.  Útsýni á CAOZ var sennilega himinn en allir gluggar voru byrgðir, nema á 

kaffistofu var fjallasýn til norðurs og líka á skrifstofu stjórnenda.  Þannig að útsýni útum 

glugga var sjaldgæfur munaður sitjandi við vinnuborð nema helst á nokkrum stöðum í 

CCP og NARC. 

Viðtöl Martens (2011) gáfu innsýn í hvernig hægt er að ná jafnvægi milli 

einbeitingar og samskipta í raun.  Viðmælendur viðhöfðu ýmsar aðferðir þegar þeir 

þurftu frið til að einbeita sér.  Þeir fóru afsíðis í fundarherbergi, undirbjuggu sig í friði 

heima að morgni eða kvöldi.  Enn aðrir útilokuðu umhverfi sitt með því að hlusta á 

tónlist með heyrnatól á sér.  Dæmi um þetta sá ég á öllum vinnustöðum, það er að fólk 

var með heyrnatól, líklegast merki um að viðkomandi starfsmaður vill fá frið.  Á NARC 

var svo rúmt um og margir með lokanlegar skrifstofur, ásamt stóru fundarherbergi, að 
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það var ólíklegt að erfitt væri að einbeita sér.  Á CAOZ var hinsvegar hvergi næði, hvergi 

hægt að fara afsíðis og vinna eða eiga trúnaðarsamtal.  Nema þeir örfáu sem voru með 

lokanlega skrifstofu, en þær voru allar sameiginlegar tveggja til fimm manna.  Á CCP 

voru bæði aflokuð fundarherbergi og hvíldarleg sófaherbergi.  Fundarherbergin varð að 

bóka fyrirfram fyrir fundi, og voru sögð umsetin, þannig að varla gátu starfsmenn notað 

þau að vild.  Sófaherbergin voru mikið notuð, en mér sýndist fólk stoppa stutt við þar, 

enda voru þau öll með glerveggjum að hluta og þar af leiðanda sást allt sem fór þar fram 

frammá gang.  Ekki vænlegt til næðisvinnu eða afslöppunar, bara rétt nothæf til að ljúka 

af einkasamtali, í hvelli. 

Martens (2011) dregur fram í kjölfar rannsókna og viðtala mikilvægi hins 

áþreifanlega vinnustaðar til að gegna táknrænu hlutverki í sköpun og að deila og þróa 

þekkingu.  Þar kom fram að miðlun á einkennum sköpunarverka skipulagsheildarinnar 

örvaði skapandi menningu hennar.  En hinn áþreifanlegi vinnustaður var einnig fær um 

að bæla hana og hindra með því að hafa of heitt, of mikinn hávaða eða of þéttskipuð 

rými.  Þannig er til mikils að vinna að halda þessum þáttum í horfinu.  Í NARC sá ég 

ekki nein merki um þessa þrjá ágalla.  Í CAOZ virtust allir þessir þættir vandamál að 

einhverju leiti, of heitt ef sólin skein, of mikill hávaði hugsanlegur í opna rýminu og hjá 

þeim sem þurftu að heyra hávaðann þegar verið var að spila fótboltaspilið og of 

þéttskipað opið vinnurými.  Í CCP var hiti vandamál, sem verið var að vinna í, vandamál 

tengd hávaða sá ég ekki í fljótu bragði en víða voru þéttskipuð rými sem hljóta að hafa 

einhver hljóðvandamál.   

En þessi einkenni sköpunar heildarinnar á ekki aðeins við það að hafa afrakstur 

vinnu sem unnin er á staðnum til sýnis, heldur einnig að stjórnendur deili vinnurými með 

starfsmönnum og að andrúmsloftið sé lifandi, fullt af fólki að fara á milli og spjalla. 

Martens (2011) lýsti þessari miðlun einkenna sköpunar ekki bara mikilvægri fyrir 

stafsmenn heldur einnig viðskiptavini.  Á vinnustöðunum þremur er ekki venjan að 

viðskiptavinir komi á staðinn, hinsvegar þurftu allir að taka á móti fjárfestum öðru 

hvoru.  Einnig var ekki venja á neinum þessara staða að stjórnendur deildu vinnurými 

með stafsmönnum, en reyndar deildu margir þeirra vinnurými með öðrum stjórnendum.  

Um CCP get ég þó síður fullyrt vegna þess að ég kynntist ekki fyllilega allri 300 manna 

stafseminni og uppbyggingu hennar. 

Enn kemur upp mikilvægi umhverfisstjórnar á vinnustað (Martens, 2011).  

Samkvæmt fjórum stigum sköpunarferlis krefjast þau mismunandi rýmisþarfa, eða 
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mismikils næðis.  Og ekki bara það heldur er það einnig einstaklingsbundið hvert 

rýmisvalið er.  Þannig að í raun væri ákjósanlegt að starfsmenn hefðu svigrúm á stað sem 

hefur það markmið að hvetja til sköpunar.  Hve mikla stjórn starfsmenn hafa á 

samskiptum við aðra, einrúmi, hávaða og hitastigi er sú stjórn sem skiptir máli.  Að hægt 

sé að velja vinnurými sem hæfi því verki sem þarf að vinna eða að hægt sé að aðlaga 

umhverfið í takt við verkið. Að stjórna hitastigi í umhverfi sínu eftir því hvað hverjum 

finnst er möguleiki fyrir þá fáu sem eru með einkaskrifstofu, eða hreinlega með 

klæðaburði.  Kannski er besti möguleikinn sem starfsmenn þessarra þriggja vinnustaða 

hafa til að stjórna hávaða, einrúmi og samskiptum við aðra, að setja á sig heyrnatól með 

tónlist á.  Við það velur starfsmaður allavega hvaða hávaða hann hlustar á og lokar sig 

táknrænt frá hinum.  En það veltur líka á hæfileika hvers og eins til að útiloka sig frá 

umhverfi sínu, sem er einn þáttur þess að hafa stjórn á umhverfinu (Martens, 2011). 

Vitneskjan um að stigið innsæi í sköpunarferlinu sé hugsanlega líklegara til að 

verða í afslöppuðu umhverfi hafa leitt af sér getgátur um gagnsemi leikherbergja, 

slökunarstofa og gróðurrýma á skrifstofum eða umhverfis þær (Martens, 2011).  Á 

báðum vinnustöðum NARC og CCP voru leikherbergi, vissulega var það á CCP 

umfangsmeira enda talsvert stærri vinnustaður.  Væntanlega var fótboltaspilið á 

ganginum í CAOZ staðsett þar sem framlag til þessa.  Slökunarstofur sá ég ekki en slatta 

af sófum hér og þar.  Gróðurrými ekki heldur, en á CCP voru víða pottaplöntur á stærð 

við pen tré sem nálgast þó hugmyndina um gróðurrými. 

Útsýni útí náttúruna var einnig þáttur í umhverfi sem hugsanlega gat auðveldað 

ástand flæðis.  Það ásamt því að fá að halda einbeitingu ótruflaður.  En hvað hver telur 

best fyrir sig er mikilvægt í þessu samhengi (Martens, 2011).  Áhugavert er til að mynda 

að til séu rannsóknir sem sýna að innhverft fólk sé viðkvæmara fyrir truflunum heldur en 

þeir sem séu útverfir (Furnham og Strbac, 2002). Þær niðurstöður sýna að nauðsynlegt sé 

að kanna hvorum hópnum þeir starfsmenn skipulagsheildarinnar sem vinna við skapandi 

hlutan tilheyri.  Þá má einnig spyrja sig hvort stjórnunarhlutinn, sem yfirleitt var 

staðsettur í lokaðri skrifstofum, séu innhverfir og viðkvæmir fyrir truflunum, eða 

úthverfir og félagslyndari. 

Við samanburð á vinnustöðunum þrem er mikilvægt að hafa í huga niðurstöðu 

Becker (2007) sem sýnir frammá að skipulagsheild sem samstendur af fimm 

starfsmönnum mun nota og skilja sitt sameiginlega rými á annan hátt en fjölmennari 

heildir.   
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Hið óáþreifanlega rými sem er byggt upp í netheimum með samskiptum, tjáningu 

og afþreyingu, er líka áhugavert.  Því afrakstur vinnunnar sem unnin er á þessum þrem 

vinnustöðum er meira og minna öll í sýndarveruleika.  Kannski hefur þetta með aldur að 

gera að hluta til.  Meirihluti þeirra sem Martens (2011) kaus að taka viðtal við sem 

skapandi einstaklinga var komin yfir fimmtugt og líka þeir sem Csikszentmihalyi (1996) 

rannsakaði fyrirbærið flæði á.  Þeir sem eldri eru kannski vanari því að nota áþreifanlega 

hluti til að tjá sig og sína vinnu.  Og miðla á þann hátt þeirri skapandi menningu sem þeir 

telja endurspegla skipulagsheildina.  En þeir yngir eru vanir því að tjá sig í netheimum, og 

eiga samskipti sín á milli.   

Vinnustaðirnir og staðleysur 

Fyrr greindi ég frá lýsingu Foucault (2000) á því að það séu helgisiðir  til að komast 

inn í staðleysur.  Og að sumir haldi að þeir séu komnir inn í hina eigindlegu staðleysu en 

standa í raun fyrir utan.  Í rannsókninni upplifði ég það á öllum þremur stöðunum að 

vera utangátta.  Á seinni degi rannsóknar, þegar ég kom og dvaldi á vinnustöðunum fann 

ég oft sterkt fyrir því að vera líkamlega á staðnum en tilheyra ekki þeirri heild sem 

starfaði þar.  Að vera starfsmaður sem tilheyrir, og skilur þá heild sem starfar á 

vinnustaðnum hlýtur yfirleitt að vera sá helgisiður sem þarf til.  Ef til vill upplifði ég það 

að vera utan staðleysunnar því ég hafði annars konar upplifun af rýminu og hafði hvorki 

afbyggt né endurbyggt hugsunargang minn í samræmi við aðra (Froehlicher o.fl., 2007).  

Þessi stutta heimsókn bauð því ekki upp á hreyfanleika hugans, heldur hreyfanleika hins 

líkamlega.  

Var ég með heimsóknum mínum að gera einskonar innrás á friðhelgi 

vinnustaðar?  Flestir eru hvort sem er meira í vinnunni en heima hjá sér.  Þá er 

vinnustaður orðin að sumu leiti mikilvægari en heimili, ef mikilvægi er mælt í viðveru.  

Á öllum vinnustöðunum fannst mér fólk vera að reyna að gera það besta úr því 

sem í boði var.  Öllum virtist langa til að gera betur, hafa meira rúm fyrir alla, betra loft 

og betri birtu.  Allir eru að leita að hinu fullkomna rými með annað augað á því sem er 

mögulegt. 

Í tilviki 2, CAOZ, vakti það athygli mín hvað veggir voru óvenju mikið skreyttir.  

Það var nokkuð um útprentannir af gríni, bröndurum og fleiru. Hugsanlega ber það vott 

um einhverskonar þrá til að merkja sér svæði.  Kannski því minna sem staðurinn er 

aðlagaður starfsseminni, því meira reyna starfsmenn að aðlaga staðinn að sér með því að 

merkja hann.  Eða kannski hafði myndast hefð fyrir því á vinnustaðnum að tjá sig á 
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þennan hátt.  Einkonar samskiptaaðferð.  Þannig má segja að rýmið sé markvisst notað 

til samskipta þeirra á milli.  Hvort það sé áhrifaþáttur í leit þeirra að skapandi lausnum í 

vinnu sinni líkt og í rannsókn Kristensen (2004) veit ég ekki en með tjáningunni sem lá í 

að líma myndir og setja skilaboð á veggi opnuðu þau leið inn í sinn heim.  Með því sem 

þau velja til að líma á veggina sýna þau hvaðan þau koma og hvert þau ætla.  Þannig 

opna þau rifu á hurðina sem vísar inn í þeirra sameiginlegu staðleysu.   

Á vinnustöðunum höfðu þau því með markvissri notkun á áþreifanlegum rýmum 

skapað hver sýna hugmynd að staðleysunni vinnustaður.  Með táknmyndum og 

húsgögnum byggðu þau stað, í áþreifanlegu rými með áþreifanlegum hlutum.  Stað þar 

sem koma saman hugmyndir og hlutir og mynda þannig hið óáþreyfanlega rými, eða 

staðleysuna.  Umlukin þeirri staðleysu er unnið að öðru óáþreifanlegu rými, hinni 

fullkomnu staðleysu í tölvum, hinum stafræna heimi.  Sá sem ekki skilur táknmyndirnar, 

hefur ekki aðgang að staðnum.  Sá sem hefur aldrei horft á Stjörnustríð, „Blade runner“ 

eða Önnu og skapsveiflurnar þekkir ekki þann heim sem búinn er til í þessum 

kvikmyndum.  Því tilheyrir hann ekki þeirra heimi, þeirra staðleysu.   

Hvað veldur því að maður upplifi sig hluta af heildinni, sú tilfinningin að tilheyra?  

Er það þetta sem verið er að tala um þegar því er lýst að það séu inntökuskilyrði í 

staðleysur, að þó ég hafi dvalið dag á vinnustað þá tilheyrði ég ekki hópnum.  Ég var ekki 

þarna sem starfsmaður, þannig að ég var ekki hluti af hópnum, né með sömu markmið 

og hann.  Ég hef aldrei horft á stjörnustríðsmyndirnar, spilað drekar og dýflissur, né 

skotið af nerfbyssu.  Ég hef enga reynslu af flóknari tölvuleikjum.  Ég hef aldrei starfað 

við kvikmyndagerð, verið á tökustað, og enn síður unnið hreyfanlegt þrívíddarmódel.  

Samkvæmt kenningum Lawrence og Low (1990) um grunnhugtakið rými þá hlýtur það 

að snúa að stað, skilgreindri staðsetningu.  Sem vinnustaðirnir eru, og er lýst í 

tilviksköflunum á undan.  En áfram lýsa þeir grunnskilgreining á því hvar maður sé 

staddur innan heildarinnar sé dvalarstaðurinn.  En hann er ræturnar sem við erum 

upprunin frá (Lawrence og Low, 1990).  Í þeim skilningi má lýsa því sem við þekkjum, 

það sem við höfum séð og gert, sem dvalarstað, staðleysu.  Þaðan komum við, eða þar 

mætast okkar ímynduðu rými, í því sem við eigum sameiginlegt.  Þannig að sá sem ekki 

þekkir til, í þessu tilfelli til táknmyndanna, er ekki staddur á sama stað.  Innan 

heildarinnar tilheyri ég ekki þeim hópi. 

Kannski þjóna allar þessar táknmyndir á vinnustöðunum einmitt þessu hlutverki.  

Að sýna hvað liggur að baki, hvað reynslu þeir sem þarna vinna hafa, og hvaðan þeir 
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koma.  Hvað leiki þeir leika, hvaða myndir þeir horfa á, hvaða tímarit þeir lesa. Með 

táknmyndum byggir hver vinnustaður upp ímynd og líklega sjálfsmynd af sér sem heild.  

En að stilla upp hlutum til sýnis á vinnustað segir líka söguna um hver þeir vilja sýnast 

vera, hvað þeir vilja að utanaðkomandi haldi um þá.  Vinnustaður er líka opinbert rými.  

Það er ekki einkarými, líkt og á heimili er forstofa opinbert rými, en svefnherbergið er 

einkarými.  Þangað er ekki hverjum sem er boðið og því gilda önnur lögmál þar.  Í 

svefnherbergi leyfum við okkur flest að haga hlutunum nákvæmlega eins og okkur sýnist.  

Í forstofunni tökum við á móti gestum og reynum því að sýnast snyrtileg, hengjum 

jafnvel myndir sem við viljum að aðrir sjái.  Á vinnustöðunum sem ég valdi fer 

aðalvinnan fram í tölvu.  Þar byggja þeir sína eigin heima og það rými er kannski nær 

svefnherberginu, en hið áþreifanlega rými vinnustaðar er forstofan.  Í hinu óáþreifanlega 

rými hins stafræna heims talvanna skapa þessir vinnustaðir hinar útópísku staðleysur í 

tölvuleikjum og þrívíddarbíómyndum. 



LOKAORÐ 

107 

 

LOKAORÐ 
Upphaflega lá áhugi minn á öllu er viðkemur sköpun en hann þróaðist fljótt í stað 

fyrir sköpun.  Áhuginn fólst í hugtakinu, hvað er að skapa, hvað flokkast undir að vera 

skapandi?  En þungamiðja var þó alltaf rýmistengd.  Ef það er til skapandi staður, rými,  

hvernig hanna ég hann?  Eftir að hafa þróast útí að athuga staði sem flokkast undir að 

hýsa skapandi vinnu og áætlanir um að rannsaka hvað í umhverfinu þar hvetji til 

sköpunar, fóru hugmyndir mínar smám saman að taka á sig skýrari mynd. Fljótlega 

þróaðist hugmyndin að verkefninu yfir í að skoða vinnustaðina frá mínu sjónarhorni sem 

innanhússarkitekt.  Nota það sem ég er vön, til að heimsækja vinnustaði sem skapa sína 

eigin heima.  Staðinn, hið áþreifanlega rými þar sem unnir eru óáþreifanlegir staðir 

sýndarveruleikans.  Staðleysurnar sem unnar eru þar.   

Í þessu verkefni rannsakaði ég þrú tilvik, þrjá vinnustaði.  Vinnustaði sem búa til 

sinn eigin óáþreifanlega heim.  Óáþreifanleg rými, staðleysur sem eru unnar, búnar til, á 

áþreifanlegum stöðum.  Áður en rannsókn hófst var ég búin að byggja mér upp 

væntingar.  Væntingarnar sem ég hafði til vinnustaðanna brugðust flestar.  Vinnustaður 

er vinnustaður og hver öðrum líkur, að flestu leyti.  Án þess að ákveða það meðvitað var 

ég farin að ímynda mér hvernig þessi vinnustaðir væru.  Einhverra hluta vegna voru þær 

ímyndir glansmyndir.  Ég vonaðist til þess að á vinnustöðum sem stundað er vinna sem 

er frekar nýuppfundin væri vinnuumhverfið sjálft öðruvísi.  Að þar sem unnin væru verk 

sem voru óhugsandi fyrir um tuttugu árum, þegar ég var nýkomin á vinnumarkaðinn, 

hlyti umhverfið að vera mér framandi. Umhverfið þar væri öðruvísi en á venjulegum 

skrifstofum.  Ég byggði þessar staðleysur aðeins á því sem ég hélt. 

Reynslan sem ég aflaði með vinnu þessa verkefnis er nú orðin hluti af 

sjónarhorni mínu.  Við að skrá og greina eigin sjónarhorn útfrá reynslu, menntun og 

viðhorfum þrengdi ég það, í viðráðanlega vídd.  Loks notaði ég það sem verkfæri í 

rannsókninni, til að skoða vinnustaðina.  Við að beina því að stað varð staðurinn sem því 

var beint að skráður og rannsakaður.  Ég veitti því athygli hverju ég veitti athygli.  En 

vinnan við að safna saman rannsóknum og fræðigreinum um rými, að meta, velja og 

hafna var dýrmæt.  Að upplifa það að vera loksins komin á sporið, búin að finna fjársjóð 

fræðanna og fá svo að meta hið rannskaða útfrá þeim var ómetanleg upplifun.   

Til að taka saman eftiráupplifun mína af rannsókninni í hverju tilviki fyrir sig má 

segja að af hverjum vinnustað sitji eftir staður í huga mér.  Staðleysa sem ég byggði í 

rannsókninni.  Ekki endilega raunveruleg mynd af vinnustöðunum, heldur mín hugmynd 
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um þá.  Staðleysa sem byggð er á því hvaðan ég kom, því sem ég var, hvað mér fannst, sá 

og heyrði.   

Spurningunni um hvort vinnustaður geti verið skapandi hefur því vonandi verið 

svarað.  Vissulega var sýnt frammá hvernig umhverfisþættir vinnustaðar geta haft áhrif á 

sköpun innan skipulagsheildarinnar, og hvern stafsmann.  Og hver einkenni miðlunar 

þessarar sköpunar séu.  Ábendingum um hvernig vinnustaður getur hvatt til sköpunar 

innan sinna veggja var komið áfram.  Í það minnsta hvernig hið áþreyfanlega rými og 

þættir þess geti haft áhrif á mismunandi stig sköpunarferlis.  Staður fyrir sköpun, eða 

staðleysa enn sem komið er, sem kveikir neistann.  Að við innkomu þangað kvikni neisti 

sköpunarkrafts er fær að flæða frjáls.  Þar eru leiðir er tengja saman hluta sköpunarferlis á 

ósjálfraðan, eðlilegan hátt til að viðhalda því, eða endurvekja, til framkvæmda. 
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