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Útdráttur 

 

Í rannsókninni var rannsakandinn að skoða hvað felst í góðu starfsumhverfi og hvað það er sem 

gerir fólk ánægt og veitir því vellíðan. Svarið er margþætt en rannsakandi hafði að leiðarljósi 

inntak Feng Shui fræðanna til þess að meta og greina þá þætti sem eru áhrifavaldar. Húsnæðið; 

loftræsting, lýsing, hljóðmengun, vinnufyrirkomulag og skipulagning til að nefna flæði milli 

starfsstöðva og aðgengi viðskiptavina. Innri búnaður svo sem húsbúnaður, vélar, tæki og 

verkfæri þurfa að uppfylla þarfir vinnustaðarins. Huga þarf að atriðum eins og innra eftirliti, 

öryggismálum, aðgengi og fleiri reglum sem í gildi eru, vinnuvernd. Það er margt sem hefur áhrif 

á starfsumhverfið svo sem hvaða starfsemi fer þar fram og fólkið sem vinnur þar. Þá hefur 

starfsumhverfið, hönnun þess og útlit mikil áhrif á það hvernig starfsmenn upplifa og ganga um 

vinnustaðinn. Starfsumhverfið hefur mikið að segja um það hvernig fyrirtækinu gengur og að 

fá gott starfsfólk í vinnu og halda í reynslu og þekkingu þess. Stjórnendur þurfa að skapa jákvætt 

og hvetjandi starfsumhverfi til þess að geta laðað fram það besta í fólki. 

Megindlegum rannsóknaraðferðum var beitt við gagnaöflun. Rafræn spurningakönnun var send 

til fimm fyrirtækja í höfuðborginni og var svarhlutfall 84% í könnuninni, að auki gerði 

rannsakandi vettvangsathugun, tók myndir í fyrirtækjunum og notar þær til þess að leggja áherslu 

á þá þætti sem fjallað er um í verkefninu. Við vettvangsathugunina var starfsumhverfið greint út 

frá grunnþáttum í Feng Shui, þ.e. staðsetningu fyrirtækisins, lögun húsnæðis, í hvaða átt framhlið 

fyrirtækisins snýr, aðgengi, skipulagning og uppröðun, drasl, hljóðmengun o.s.frv. Rannsakandi 

vann út frá teikningum á viðkomandi húsnæði sem og loftmyndum auk þess að leggja sjónrænt 

mat á aðstæður. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að greina má einkenni streitu og óánægju með 

starfsumhverfið, opin skrifstofurými, hljóðmengun og léleg loftræsting eru þar helsti áhrifa 

þátturinn. Mikilvægt er að þekkja hvaða áhrifaþættir valda óánægju og vanlíðan og bregðast við 

því með því að bæta skipulagningu starfsstöðva með aðstoð Feng Shui fræðanna.  
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Formáli 

 

Þessi ritgerð er 30 eininga lokaverkefni í meistaranámi í mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Unnið var að gerð hennar veturinn 2008-2009 og var 

leiðbeinandi Svala Rún Sigurðardóttir. 

Höfundur er Barbara Kristín Kristjánsdóttir og útskrifaðist hún með BA próf í tómstunda- og 

félagsmálafræðum frá Kennaraháskóla Íslands árið 2006. Haustið 2007 hóf hún meistaranám við 

Háskóla Íslands. 

Í þessari ritgerð er til skoðunar áhrif starfsumhverfis á heilsu, vellíðan og velgengni á 

vinnustaðnum. Fræðin eru skoðuð út frá þessum þáttum og einnig gerð megindleg rannsókn hjá 

fimm fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu til þess að sjá hvaða áhrifaþættir það eru sem draga 

fram streitu og valda orkuleysi og vanlíðan í starfi. Vinna við verkefnið hefur verið bæði 

ánægjuleg og krefjandi. 

Höfundur vill koma á framfæri kærum þökkum til yfirmanna og starfsmanna fyrirtækjanna fimm 

sem á þessum erfiðu tímum gáfu sér tíma til að taka þátt. Góður vilji þeirra og frábær samvinna 

gerði það að verkum að rannsóknin skilar góðum hugmyndum bæði hvað varðar áhrifaþætti og 

leiðir til úrbóta. Svölu Rún Sigurðardóttur, leiðbeinanda í ritgerðarsmíðinni, þakka ég hjartanlega 

fyrir aðstoðina. 
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1. Inngangur 

 

Vinnuvernd hefur í gegnum tíðina beinst að því að koma í veg fyrir slys og líkamlegt heilsutjón 

vegna vinnuskilyrða í starfsumhverfi. Á síðastliðnum árum hefur þetta breyst og andlegur 

aðbúnaður á vinnustað skiptir meira máli í ljósi þess að talið er að bein tengsl séu milli andlegs 

álags og líkamlegra meina (Hólmfríður Gunnarsdóttir, 1994). Yfirmenn eru sífellt að finna nýjar 

leiðir til þess að fá starfsmenn til að sinna vinnu sinni vel og jafnframt að halda þeim ánægðum. 

Með því að skapa réttar aðstæður og auka hvatningu eiga þeir möguleika á því að fá starfsfólkið 

til þess að leggja sig enn frekar fram í starfi.  

 

Leitað var til fimm fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu sem komu hvað slakast út úr könnun VR á 

fyrirtæki ársins á tímabilinu 2005-2008, í flokki þar sem spurt var um vinnuskilyrði á vinnustað. 

Rannsakandinn ákvað að hafa samband við fyrirtækin og kanna hvers vegna þau fengju svo laka 

einkunn fyrir vinnuskilyrði og hvort starfsumhverfi skrifstofufólks þessara fyrirtækja hefði áhrif 

á heilsu, vellíðan og velgengni starfsfólksins og fyrirtækisins almennt.  

 

Rannsóknarspurning verkefnisins er: Hver eru áhrif starfsumhverfis á heilsu, vellíðan og 

velgengni á vinnustaðnum?   

 

Tilgangur rannsakandans með þessu verkefni er að greina viðkomandi fyrirtæki út frá 

mismunandi hliðum, þ.e. Feng Shui, vinnuvernd og vinnusálfræði og með því móti finna hvaða 

áhrifaþættir það eru í starfsumhverfinu sem kölluðu fram þessa óánægju með vinnuskilyrðin í 

eldri könnunum VR. Út frá niðurstöðunum vill rannsakandi aðstoða hvert fyrirtæki fyrir sig til að 

bæta þá þætti sem eru í ólestri og vonandi bæta heilsu og auka vellíðan og velgengni starfsmanna 

á vinnustaðnum. 
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1.1. Framlag rannsóknar 

 

Mikilvægt er að vita hvaða þættir það eru í starfsumhverfi skrifstofufólks sem hafa áhrif á heilsu, 

vellíðan og velgengni þeirra á vinnustaðnum. Í þessu verkefni er lögð áhersla á að draga fram 

leiðir til að auka vellíðan og ánægju og minnka streitu og vanlíðan starfsmanna í starfsumhverfi 

sínu með aðstoð fræðanna; Feng Shui og vinnusálfræði. 

Rafræn spurningakönnun var send til fimm fyrirtækja í höfuðborginni og var svarhlutfall 84% í 

könnuninni. Að auki gerði rannsakandi vettvangsathugun, tók myndir í fyrirtækjunum og notar 

þær til þess að leggja áherslu á þá þætti sem fjallað er um í verkefninu. Við vettvangsathugunina 

var starfsumhverfið greint út frá grunnþáttum í Feng Shui, þ.e staðsetningu fyrirtækisins, lögun 

húsnæðis, í hvaða átt framhlið fyrirtækisins snýr, aðgengi, skipulagningu og uppröðun, drasli, 

hljóðmengun, lýsingu o.s.frv. Rannsakandi vann út frá teikningum á viðkomandi húsnæði sem og 

loftmyndum auk þess að leggja sjónrænt mat á aðstæður. 

 

1.2. Uppbygging ritgerðar 

 

Í fyrri hluta verkefnisins er skilgreint hvað Feng Shui er. Hvernig tengist Feng Shui vellíðan, 

heilsu og velgengni starfsmanna og vinnustaða þeirra. Farið verður yfir það hvaða hindranir geta 

skapast við það að safna drasli í kringum sig og hvernig rétt nýting á rými eykur jákvæða orku og 

lífsgleði. Þar á eftir kemur kafli um starfsumhverfið og vinnuvernd. Húsasótt eða sýkt hús er 

fyrirbæri sem ekki alls fyrir löngu var óþekkt. Fólk sem starfað hefur í slíkum byggingum var oft 

talið ímyndunarveikt þar sem það fann fyrir vanlíðan án þess að vita orsökina. Í dag er þetta 

þekkt fyrirbæri og þau skaðlegu áhrif sem slíkt húsnæði getur skapað orðin viðurkennd. Í seinni 

hluta verkefnisins er fjallað um mannlega þáttinn; Áhrif streitu á vellíðan, mikilvægi samskipta 

við vinnufélaga og stjórnendur. Fjallað er um heilsuna og starfsánægju, kosti þess að hafa 

ánægða starfsmenn. Að lokum eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar, umræða á niðurstöðum 

og hugmyndir að lausnum með aðstoð Feng Shui fræðanna. 
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Hluti I: Feng Shui 

2. Feng Shui 

 

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki og einstaklinga að vera meðvituð um að nýta alla þá möguleika sem í 

boði eru til að hámarka árangur sinn. Gott starfsumhverfi (ekkert drasl, snyrtilegt skipulag rýmis 

er gott og flæði milli starfsstöðva er til staðar) skapar jákvæða og virka orku sem á þátt í góðu 

gengi hjá fyrirtækjum. Flestir dvelja nærri því helming ævinnar við vinnu utan heimilisins, sem 

ætti að vera góð hvatning til að gera starfsumhverfið eins notalegt og unnt er. En vinnan þjónar 

öðru hlutverki í tilveru fólks en heimilið gerir og þess vegna tekur Feng Shui á vinnustað til 

þeirrar sérstöðu úrlausnarmála sem starfsumhverfið krefst (Hale, G., 2000).  

Feng Shui eru forn kínversk vísindi og listgrein, umfangsmikil fræði sem lengst af var haldið 

innan ákveðins hóps valdhafa; keisara og annarra útvalinna aðila sem höfðu í þjónustu sinni 

sérstaka Feng Shui ráðgjafa sem nýttu sér fræðin hinum útvöldu í hag. Það var ekki fyrr en á 

síðari hluta 20. aldarinnar þegar margir kínverskir fyrrverandi valdhafar ákváðu að flýja land og 

fluttust búferlum til Vesturlanda, að Vesturlandabúar kynntust Feng Shui fræðunum fyrir alvöru. 

Þá kom í ljós að algengt var að kínverskir kaupsýslumenn byrjuðu ekki starfsemi sína á 

Vesturlöndum fyrr en Feng Shui ráðgjafar þeirra höfðu gengið úr skugga um að skrifstofan væri 

rétt staðsett, skrifborðið snéri í rétta átt og búið væri að greina hin einstöku svæði innan 

fyrirtækisins til ýmissa ytri þátta. Í ljós kom að sambærilegar ákvarðanir voru teknar varðandi 

heimili. 

Feng Shui, sem myndi þýðast á íslensku sem vindur og vatn, er oft kallað listsköpun 

staðsetningar. Það er orkunýtingarkerfi sem byggist á hinu náttúrulega flæði orku í umhverfi 

okkar. Rétt notkun á Feng Shui gerir okkur kleift að fá aðgang að hámarks orku sem okkur býðst 

á hverjum tíma og í hverju rými. Yin og Yang er kraftur sem býr í öllu sem er í kringum okkur 

bæði sýnilegu og ósýnilegu. Þessir kraftar hafa áhrif á allt í umhverfinu. Yin og Yang eru 
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andstæður eins og sést á mynd 1, sem stýra ólíkum öflum en þessir tveir kraftar vinna saman að 

því að ná á jafnvægi milli jarðar, manns og himins. Hvert og eitt okkar er sérstakt með einstakt 

upplag frumkrafta og einnig sérstæða uppbyggingu frá stjarnfræðilegu sjónarmiði. Þetta á einnig 

við um landið og byggingarnar. Þegar við skiljum nokkur lykilatriði eins og liti, form, árstíðir, 

mat, líkamshluta og hvert þau beina okkur, getum við hafið breytingar á umhverfi okkar til að 

styðja við og ýta undir atburði í lífi okkar. Þetta gæti þýtt að við máluðum herbergi í ákveðnum 

lit, breyttum notkun herbergis, bættum við ákveðnum frumkröftum eins og plöntu (tré), 

hringlagaspegli (málmur) eða færðum til skrifborð svo að það sneri í aðra átt (Hale, G., 2000). 

Yin Yang 

 

Kvenorka 

Dökk 

Mjúk 

Innávið 

Vetur 

Kuldi 

 

 

Karlorka 

Ljós 

Dagur 

Heitt 

Útávið 

Sumar 

Mynd 1. Yin og Yang kraftar, andstæður sem vinna saman. 

 

2.1. Feng Shui og fólk 

 

Hver einstaklingur hefur ákveðna tölu (lífstala) sem ræðst af fæðingarári viðkomandi. Út frá 

þessari tölu er hægt að komast að því hvaða fjórar áttir eru hagstæðar einstaklingnum og hverjar 

óhagstæðar. Áttavitaáttirnar eru samtals 8, norður, suður, austur og vestur eru oft kallaðar 

höfuðáttir en auk þeirra eru milliáttirnar, norðaustur, norðvestur, suðaustur og suðvestur. 
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Samkvæmt fræðum Feng Shui á hver einstaklingur 4 góðar áttir og aðrar 4 sem eru miður 

hagstæðar. Ein áttin er nefnd besta árangursáttin, önnur besta heilsuáttin, sú þriðja er besta 

samskiptaáttin og fjórða áttin hentar best þegar verið er að læra eitthvað nýtt, verið að efla 

andlega þróun.  

 

Þegar starfsmaður vinnur á skrifstofu og vinnur megnið af vinnunni við skrifborð er mikilvægt 

að skrifborðið snúi í eina af bestu áttunum hans og þannig að viðkomandi sjái þá sem koma inn í 

herbergið. Síðan er ráðlegt að starfsmaður raði öllu sem er á skrifborðinu, undir því og líka því 

sem er í kringum það samkvæmt vitneskjunni um áttirnar fjórar sem henta honum best. Allt þetta 

ræðst út frá þessari lífstölu. Þetta þýðir að við getum beint Chi eða lífsorku á jákvæðan hátt inn á 

öll svið lífs okkar, hvort sem við viljum bæta heilsuna, draga að okkur nýja félaga, breyta um 

starfssvið, auka hinn andlega þátt í lífinu, auka einbeitingu, bæta afkomuna eða bæta 

fjölskyldulífið (Brown, S. 2005).  

Þeir staðir sem við veljum til búsetu og til atvinnu eru endurskin af því hver við erum. Þeir 

endurspegla okkar dýpsta kjarna. Þess vegna getum við haft áhrif á líf okkar með því að breyta 

umhverfinu. Með því að læra að lesa úr hinu fjölbreytilega landslagi í kringum okkur tekst okkur 

að endurskrifa framtíð okkar (Brown, S. 2005).   

 

Mynd 2. Vont að snúa baki í inngang. 

 

Mynd 3. Opið skrifstofurými. 
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2.2. Frumefnin 5 

 

Mynd 4. Frumefnin 5, yfirráðaferli. 

 

Frumefnin 5 eru undirstaðan í Feng Shui en þau eru; Vatn (e. Water), eldur (e. Fire), málmur (e. 

Metal), tré (e. Wood) og jörð (e. Earth). Hvert þessara frumefna hefur sína sérstöku orku sem 

annað hvort fellur að eða er í andstöðu við hin frumefnin. Afmælisdagar fólks hafa jafnvel 

tilvísun í frumefnin fimm. Hvert frumefni hefur eigið chi og þess vegna hafa þau áhrif hvert 

áannað. 

 

Meðal hinna fimm frumefna eru ferli sem nefnd eru sköpunarferli (e. Generating cycle) (sjá 

mynd 5), yfirráðaferli eða eyðileggingarferli (e. Controling cycle) (sjá mynd 4) og mildandi- eða 

ráðandi ferli (e. Exhausting cycle) (sjá mynd 6). Yfirráðaferlið er stjórnlaust ferli jafnvægisleysis 

 
Mynd 6. Frumefnin 5, mildandi ferli. 

 
Mynd 5. Frumefnin 5, sköpunarferli. 
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sem veikir og jafnvel eyðir chi en slíkt telja þeir sem aðhyllast þennan lífsstíl að valdi t.d. 

veikindum. Innan yfirráðaferlisins er hvert frumafl öflugra en það sem er tveim sætum frá því. 

Þannig bræðir eldur málm, jörð stíflar og hindrar flæði vatnsins, málmur sker við, vatn slekkur 

eldinn og tré (viður) rjúfa jarðveginn eða ganga á hann. Mildandi ferlið er heilunarferli, notað til 

að lækna ójafnvægi sem yfirráðaferlið olli. Hvert frumefni dregur styrk frumefnis sem á undan 

fer, til dæmis brennir eldur viðinn og jörðin slekkur eldinn (Hale, G., 2000). 

 

2.3. Bagua 

 

Bagua er orkukort sem hvert heimili eða vinnustaður hefur. Þegar við notum það sýnir það okkur 

skýrt hvernig við getum nálgast ákveðin markmið í lífinu og af hverju við náum sumum þeirra 

aldrei! Þetta er eitt hið mikilvægasta en jafnframt einfaldasta grunnhjálpartæki sem notað er í 

Feng Shui til þess m.a. að staðsetja starfsemi, starfsstöðvar og velja liti eftir svæðum. Sjá Bagua 

orkukort á mynd 7. 

        Suður 

 

Norður 

Mynd 7. Bagua orkukort 
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Bagua skiptir rýminu okkar upp í svæði sem tákna mismunandi hluti í lífi okkar, t.d. velgengni, 

afkomu, samskipti, fjölskyldu o.fl. Táknmál og orka hinna ýmsu hluta sem við komum fyrir á 

þessum svæðum hefur mikil áhrif á viðkomandi atriði í lífi okkar. Þegar við áttum okkur á 

þessum áhrifum veitist okkur ný innsýn í af hverju lífið er eins og það er. Það eflir okkur einnig 

til að framkvæma nauðsynlegar breytingar. 

Bagua skiptist í níu rými; 

 Starfsframi (e. Career): Þetta svæði er í há norður (Yin orka) og stjórnar starfsframa. 

Þetta er gott svæði fyrir skrifstofurými. Til að efla þetta rými er gott að nota vatn og 

dökka tóna í litum eins og svartan. 

 Þekking (e. Knowledge and self cultivation): Þetta svæði er í norðaustur og stjórnar 

menntun og námi. Orkan í þessu rými er róleg, best fyrir lestur og vinnu sem krefst 

einbeitingar líkt og bókhald. Til að efla þetta rými er gott að hafa fallegar myndir af 

náttúrunni, bláa og græna liti í rýminu. 

 Fjölskylda (e. Health and Family): Þetta svæði snýr í austur og stjórnar styrk og heldur 

utan um fjölskyldutengsl. Í þessu rými ætti að ríka mikil gleði og hafa bjarta og fallega 

tóna auk mynda af gleðilegum atburðum. Tilvalið rými fyrir borðstofu eða kaffistofu, 

staður þar sem fólk kemur saman.  

 Velgengni (e. Wealth and Prosperity): Þetta svæði snýr í suðaustur og stýrir almennri 

hamingju og velgengi í lífinu. Til að efla þetta rými er gott að hafa bláan, fjólubláan eða 

jafnvel rauðan lit til að auka orkuna. Tilvalið svæði fyrir sölumenn, móttökusvæði fyrir 

viðskiptavini. 

 Orðspor (e. Fame andd Reputation): Þetta svæði snýr í suður (Yang orka) og stjórnar 

ímynd og orðspori, mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki. Til að efla þetta rými er gott að setja 

rauðan lit eða hafa kertaljós. Tilvalið svæði fyrir móttöku eða afgreiðslu ýmiskonar. 

 Samskipti og sambönd (e. Love and Marriage/Relationships): Þetta svæði snýr í  

suðvestur og stjórnar samskiptum og samböndum. Í þessu rými er gott að hafa hvítan og 

gulan lit. Tilvalið að hafa falleg blóm eða myndir sem gleðja í þessu rými. Hér væri gott 

að hafa mannauðsstjóra eða kynningarstjóra, manneskju sem þarf að hafa góð samskipti 

við starfsmenn og viðskiptavini. 
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 Sköpun og börn (e. Creativity and children): Þetta svæði snýr í vestur og stjórnar mikilli 

gleði og sköpunargáfu. Hér ríkir skemmtileg og létt orka.Til að efla þetta rými er gott að 

nota hvíta og ljósa liti. Tilvalið svæði fyrir liðsvinnu, hönnuði og jafnvel opið 

skrifstofurými.  

 Vinátta og stuðningur (e. Helpful people and travel): Þetta svæði snýr í norðvestur og 

stjórnar vináttu, umhyggju og samstöðu vina og vandamanna. Til að efla orkuna í þessu 

rými er gott að nota gráa, svarta og hvítaliti sem og ýmsa málma og silfur. 

 Miðjan (e. Center): Þetta svæði er miðjan á Bagua orkukortinu og er tákn heilsu. Rýmið 

hefur tákn jarðarinnar og eru því jarðlitir góðir á þessu svæði til að efla hringrás 

orkunnar. 

Feng Shui getur haft mikil áhrif á velgengni, samskipti, hamingju okkar og heilsu. Hvert svæði 

Bagua orkukortsins er tengt líkamshluta og líffæri eins og stöðugur bakverkur og önnur líkamleg 

eymsli. Ef við einbeitum okkur að heilbrigðum lífsstíl til að nefna að eiga góð samskipti við fólk, 

gætum að líkamsstöðu, borðum hollan mat, málum herbergi gult og tökumst á við fortíðina, 

getum við séð stórfenglegar breytingar á líkama okkar og innri tilfinningum (Hale, G., 2000). 

 

2.4. Feng Shui og vellíðan 

 

Samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (WHO, 1946) er heilsa skilgreind sem líkamleg, 

andleg og félagsleg vellíðan en ekki einungis það að vera laus við sjúkdóma og örorku. Andleg 

vellíðan og heilsa fléttast þannig saman við líkamlega og félagslega vellíðan en allir þessir þættir 

hafa svo áhrif á hvern annan. Í Feng Shui er lagt mikið upp úr því að hugsa jákvætt og koma 

lífsmynstrinu þannig fyrir að það sé sem einfaldast, flækja ekki líf sitt. Mikilvægt er að þekkja 

hvaða drasl veldur streitu og vanlíðan og reyna að breyta mynstrinu, t.d. ef það er hávaði á 

vinnustaðnum og vinnufriður lítill er gott að setja reglur um hegðun í opnum skrifstofurýmum, 

setja upp skilrúm, hljóðdempun á veggi og loft og ekki síst að gæta þess að loftræsting sé í lagi.   

Þegar hugsanir eru jákvæðar hefur maður meiri stjórn á huganum, maður leitar lausna, verður 

meira skapandi og auk þess mun auðveldari í umgengni og samskiptum sem er liður í því að 
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auðveldara er að ná settum markmiðum. Fólk sem er vel liðið fær frekar hrós og hvatningu. Eins 

og áður sagði eru þessir þættir keðjuverkandi og mætti bæta við að líklegra sé að fólk sem er 

heilsuhraust finni jafnvægi milli einkalífs og vinnu. Andleg og líkamleg heilsa byggist á því að 

taka réttar ákvarðanir fyrir sjálfan sig, huga vel að hreyfingu og mataræði. Þessir síðarnefndu 

þættir skipta gífurlegu máli er kemur að vellíðan, að hafa jafnvægi milli yin og yang til að ná sem 

mestu út úr lífinu (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, 2007). 

 

2.5. Feng Shui og heilsa 

 

Í Feng Shui er mikið fjallað um heilsuna og það að vinna gegn óþarfa áreiti og streituvöldum í 

lífinu. Í raun er það hvatning um að eyða ekki orku í það sem skiptir ekki máli. Það er 

einfaldlega verið að leggja áherslu á að hafa stjórn á eigin lífi, finna fyrir sjálfstæði og kunna að 

meta sjálfan sig með sínum kostum og göllum. Allt of mikil orka getur farið í það að reyna 

geðjast öðrum eða falla í hópinn og því fylgir gjarnan vanlíðan (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, 

2007). 

Maturinn sem við borðum endurspeglar einnig hvers við þörfnumst á hverjum tíma. Ef við erum 

alltaf sólgin í saltan mat þá er það tákn um að frumkraftur vatnsins sé ekki í jafnvægi. Þetta þýðir 

almennt að við þurfum að takast á við ótta okkar, ferðalag lífs okkar og líta eftir nýrum og 

tönnum. Vatnið er einnig tengt grunnorkumagni okkar eða skorti á orku. Hjá fólki með síþreytu 

er alltaf ójafnvægi á vatninu. Það hefur engan vilja til að breyta hlutum eða hefjast handa við ný 

verkefni (Zaihong, S., 2001). Eins og áður segir getur matarlystin á margan hátt endurspeglað 

líðan einstaklings. Þunglyndi getur bæði aukið og dregið úr matarlyst og þeir sem fá aukna 

matarlyst hafa oft ekki löngun til að borða hollan mat heldur sækja í meiri sætindi og skyndibita 

(Lurie, M., 2008). Í Feng Shui fræðunum er talað um að líkamsfita sé uppsafnað drasl (e. 

Clutter) sem í þessu tilfelli er notað í víðara samhengi, þ.e. uppsöfnuð togstreita, þunglyndi eða 

ójafnvægi af einhverju tagi. Meira er fjallað um drasl í kaflanum Feng Shui og drasl.  
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Í Feng Shui er lögð mikil áhersla á að það sé röð og regla á öllu. Meðal annars þarf að skapa 

sterkt Chi fyrir arðsemina án þess að stofna í hættu orku sem nærir heilsuna, virða persónuleika 

hinna ýmsu starfsmanna án þess að hætta þörfum skipulagsheildarinnar og halda viðskiptum 

gangandi (Zaihong, S., 2001). 

 

2.6. Feng Shui og vinnustaðurinn 

 

Hvort sem um er að ræða sjálfstætt starfandi eða einstaklinga sem vinna hjá öðrum þá ver fólk 

stórum hluta ævinnar í vinnunni. Því er það þess virði að bæta og opna fyrir betri 

rekstrarmöguleika, meiri starfsánægju, góða heilsu og vellíðan á vinnustaðnum. Hvernig tengist 

það Feng Shui? Feng Shui er á margan hátt heilbrigð skynsemi og ættu allir að gera það mesta úr 

því sem þeir hafa og Feng Shui kann ráð við því. 

 

2.6.1. Vinnustaðurinn 

 

Í Feng Shui fræðunum skiptir máli að heimili sem og vinnustaðir séu ferkantaðir og innihaldi öll 

rými Bagua orkukortsins (sjá mynd 7). Húsnæði sem er ekki ferhyrnt eða ferkantað er veikara, ef 

svo má kalla, á því svæði sem vantar upp á til að það myndist ferhyrningur, dæmi: Í L-laga 

fyrirtæki gæti vantað 2-4 rými á Bagua orkukortinu, fyrirtæki sem er T-laga vantar 4 rými, tvö 

 
Mynd 9. Endurvinnslan. 

 
Mynd 8. Góð eldhúsaðstaða. 
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sitthvoru megin. Þetta þýðir það að þessi fyrirtæki eiga undir högg að sækja á þeim sviðum sem 

rými vantar, eins og ef velgengnisrýmið (e. Wealth and prosperity) vantar er líklegt að sala og 

samningagerð hjá fyrirtækinu gangi verr og almenn velgengni sé minni en ef þetta rými væri til 

staðar. Það er því engin tilviljun að rekstur í ákveðnum byggingum gangi sífellt illa því það 

vantar einfaldlega einhver rými til þess að jafnvægi ríki. Bogadregnir gluggar, veggir og útskot 

er ekki gott Feng Shui (Zaihong, S., 2001). 

 

Með aðstoð Bagua orkukortsins er einnig hægt að staðsetja hverja starfsemi fyrir sig innan 

fyrirtækisins svo að sem bestur árangur fáist í starfi. Dæmi: Sköpun ýmiss konar og samskipti 

við viðskiptavini er hvað besti í sköpunarrýminu (e. Creativity and Children), sem er í vestur, og 

samskiptarýminu (e. Love and Marriage/Relationships) í norðvestur en það er jafnframt 

ákjósanlegasta staðsetning fyrir kvenkyns yfirmann en fyrir karlkyns yfirmann í norðvestur eða 

stuðningsrýminu (e. Helpful people and Travel) en það er jafnframt tilvalið rými fyrir bókhald 

fyrirtækisins (Hale, G., 2000). 

 

2.6.2. Starfsstöð 

 

Flestallir starfsmenn stjórna sjálfir skipulaginu á sinni starfsstöð og hafa þar af leiðandi áhrif á 

gang mála í því rými. Eins og greint er frá hér að ofan stjórnar hver hluti vinnustöðvarinnar 

ákveðnum vinnuþáttum (sjá mynd 7) til dæmis nýsköpun, samningagerð, innkomu og 

samskiptum við samstarfsfélaga og yfirmenn. Skipulagning vinnurýmisins hefur áhrif á heilsu, 

vellíðan og velgengni starfsmanna. Mikill hluti af upplifun þeirra í starfi ræðst af því hvernig og 

hvar hlutirnir eru. Til þess að rýmin innan veggja skipulagsheildarinnar rími sem best þarf að 

skipuleggja vel starfsstöðina og gæta þess að þar sé ekki drasl (e. Clutter) og skrifborðið í röð og 

reglu. 

Hvernig best er að hafa skrifborðið: 

1. Reyndu að vera staðsett/ur þannig að þú sjáir fólk sem kemur inn. 

2. Ekki snúa með bak í hurð, eins og sýnt er á mynd 2. Ef svo er finndu skilrúm til að 

setja fyrir aftan þig. 
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3. Aldrei hafa meira á skrifborðinu en það sem þú ert að vinna með hverju sinni. Dæmi 

um óreiðu á mynd 10 og 11. 

4. Hafa röð og reglu í öllum skúffum. 

5. Aldrei hafa ryk á borði né í hillum. 

6. Gættu þess að lýsing sé góð. Dæmi um slæma lýsingu á mynd 14. 

7. Nauðsynlegt er að opna út eða hafa góða loftræstingu, „hreinsa loftið“. 

8. Settu fallega mynd í ramma, til dæmis af fjölskyldunni eða vinum. 

9. Bannað að hafa ónýta muni, rifin blöð eða brotna mynd, henda því. 

10. Falleg blóm gleðja augað ef pláss er fyrir slíkt. 

 

 

2.7. Feng Shui og drasl 

 

Drasl (e. Clutter) á vinnustað kann ekki góðri lukku að stýra og ber að laga. Drasl hindrar og 

tefur fyrir, óskipulag og illa hirt starfsumhverfi er ekki gott fyrir starfsmanninn né rekstur og 

orðspor fyrirtækis. Stjórnendur fyrirtækja ættu að hvetja til þess að hafa tiltektardaga þar sem 

farið er í gegnum allt, skjala- og birgðageymslur, skrifborð, hillur og allt þar á milli. Drasl er í 

beinum tengslum við Bagua, þar sem er óreiða er líklegt að það endurspegli heilsu, vellíðan eða 

velgengni í því rými, til dæmis ef það er drasl í miðju rými fyrirtækisins sem er hjarta eða miðja 

(e. Center) starfseminnar tefur það fyrir framförum og flæði til annarra vinnuþátta (sjá mynd 7). 

 
Mynd 10. Drasl á skrifborði. 

 
Mynd 11. Ekkert vinnupláss fyrir gögnum. 
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Feng Shui fræðingar halda fram að það sé ekki gott að hafa hluti, tæki eða tól sem ekki eru í 

notkun inni í rýmum því þau hindri orkuflæðið (Kingston, K., 2000). 

 

Hvað ber að varast:  

 

1. Óþarfa hluti, ónýtta muni, s.s húsgögn. Allt sem ekki er í notkun þarf að fara og ónýta 

hluti þarf að laga, eins og sést á mynd 14 og 15. 

2. Passa sig á að falla ekki fyrir freistingum. Hugsa fyrst hver þörfin er. 

3. Þrífa og taka til, ekki hafa t.d. ryk í hillum og fullan vask af leirtaui. 

4. Varast að hafa of mikið af „dóti“ inni í rými, velja vel hvað og hvar húsgögn og munir 

eigi að vera. Ganga vel frá öllu. 

5. Frestun, hætta að ýta á undan sér, hætta að segja „á morgun þá...“. 

6. Rifrildi og ósætti, óuppgerð mál sem verða að stórmáli. Nauðsynlegt er að skapa vettvang 

þar sem mál eru útkljáð og koma þar með í veg fyrir pirring milli starfsmanna og losa 

undirliggjandi gremju. 

7. Varast baktal um náungann. Venja sig af því að tala illa um fólk. Hvað segir það um 

persónuleika fólks sem miskunnarlaust rífur niður mannorð annarra? 

8. Að hafa stafla að gögnum og skjölum út um allt er niðurdrepandi og ruglandi, eins og sést 

á mynd 12. Skipulag er lausnin (sjá mynd 13). 

(Kingston, K., 2000). 

 

  

 
Mynd 13. Möppur eiga að vera í hirslum. 

 
Mynd 12. Möppur raðaðar eftir gólfinu. 
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Kostir þess að taka til: 

1. Umhverfið endurspeglar hvernig þér líður. „Þú ert það sem þú borðar,“ segir máltækið. 

Margir Feng Shui ráðgjafar vilja meina að fita sé viss tegund af drasli sem hleðst upp. 

Hollt mataræði (sjá mynd 16) samsett af yin (ávextir og grænmeti) og yang (kjöt og 

fiskur) er vörn gegn þreytu og streitu.  

2. Tímasparnaður, gengur að öllum gögnum, skjölum og öðru vísu. 

3. Sparnaður, það kostar pening að kaupa nýja hluti og bæta upp það sem farið er illa með 

og jafnvel týnist. Húsnæði er dýrt og synd að borga undir dót sem enginn vill né er að 

nota. 

4. Betri heilsa, horfa fram á við, ekki dvelja við fortíðina með því að geyma endalaust „dót“ 

eða drasl sem ekki eru not fyrir. Draslið leiðir hugann frá því sem er mikilvægt. 

5. Einfaldar lífið að hafa ekki allt þetta drasl í kringum þig. 

6. Betri samskipti, fólk kemur fram við þig eins og þú kemur fram við þig. 

7. Það er auðveldara að halda starfsumhverfinu hreinu þar sem maður er ekki að drukkna í 

drasli. 

8. Starfsánægja, þú ert örugg(ur) í fasi og léttur í lund. 

(Kingston, K., 2000). 

 

Hvað gera á við draslið: 

1. Gefa það öðrum sem hafa not fyrir það. 

2. Selja það. 

3. Endurvinnsla (sjá mynd 9). 

4. Sigrast á andlegu og líkamlegu drasli með heilsusamlegu líferni. 

5. Hugsa jákvætt og í lausnum, frekar en að væla og skæla. 

6. Að slökkva á utanaðkomandi áreiti, s.s. sjónvarpi, síma, útvarpi og tölvu, hjálpar 

við að losa um innra drasl og streitu. 
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Drasl er meginástæða fyrir stressi, höfuðverk, skömm og kvíða nú til dags. Þegar allt er í röð og 

reglu og þú hefur stjórn á eignum þínum en ekki öfugt færð þú meiri orku og pláss, truflunum 

fækkar og kvíðinn minnkar. Það er næstum ómögulegt að koma á skipulagi þegar maður er 

umkringdur drasli. En það er enginn vandi að skipuleggja þegar draslið er farið. Meira en 

helmingurinn af draslinu er vegna þess að við frestum að taka ákvarðanir. Við getum ekki 

ákveðið hvort við ætlum að geyma þennan hlut, getum ekki ákveðið hvar hann á að vera eða 

höfum ekki enn ákveðið að setja hann á sinn stað. Við getum ekki ákveðið hvernig svara eigi t.d. 

tölvupósti. Ef þú stendur þig að því að handleika sama blaðsnepilinn í tíunda sinn eða róta í sömu 

skúffunni aftur og aftur, skaltu taka ákvörðun strax og framkvæma. Settu blaðið í möppu eða 

hentu því, grisjaðu draslið í skúffunni og svaraðu tölvupóstinum (Emmett, R., 2006). 

 

 

 

Mynd 15. Plötur í lofti ónýtar. 

 

Mynd 14. Lýsing á vinnustað. 
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Hluti II: Umhverfisþátturinn 

3.  Starfsumhverfi 

 

Vinnustaðurinn er samsettur af innri og ytri aðstæðum. Birtan, hljóðið, húsnæðið, litir, tæki og 

tól, fyrri reynsla, þekking, áhugi, samstarfsmenn, skipulag á starfsstöð og stjórnenda auk 

fjölmargra annarra þátta (Schultz og Schultz, 1998). 

Á síðastliðnum 10 árum hefur orðið alger vitundarvakning hvað varðar vinnuskilyrði á 

vinnustöðum og flestu því sem tengist heilsuvernd starfsmanna. Virkt eftirlit á borð við samstarf 

norrænna vinnueftirlitsstofnana og hvatningu þeirra til stjórnenda fyrirtækja hefur aukist sem og 

áhugi stjórnenda á að sinna þessum málaflokki og mynda grundvöll til að koma í veg fyrir að 

starfsmenn þeirra verði fyrir skaða sökum álags og lélegrar vinnuaðstöðu.   

 

3.1 Vinnuvernd 

 

Markmiðið með samstarfi norrænu vinnueftirlitsstofnananna er að auka þekkingu á álagi sem 

fylgir vinnu og þróa aðferðir og hjálpartæki við eftirlit með því. Þetta hefur gefist vel. 

Niðurstöður urðu þær að löndin voru að glíma við sams konar vanda og að nauðsynlegt væri að 

draga úr hættu á að álag valdi heilsutjóni meðal vinnandi fólks (Varnir gegn álagseinkennum, 

1994). Álag, sem getur fylgt stellingum og hreyfingum við vinnu sem staðið eða gengið er við, 

má rekja til staðsetningar þess sem unnið er með, þrengsla, óhentugs fyrirkomulags á vinnustað 

og við vélar og til lélegra áhalda (Vinnueftirlit ríkisins, 1994). 

 

Þegar vart verður óþæginda í mjóbaki, mjöðmum og hnjám og æðakerfið fer að gefa sig (t.d 

æðahnútar) má oft rekja það til aðstæðna þegar staðið eða gengið er við vinnu. Gólfefni á 
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vinnustað skiptir miklu máli. Er það hált, ójafnt og illa upplýst eða hart og jafnvel óstöðugt? Allir 

þessir þætti valda starfsmanni vissum óþægindum og auka hættu á álagi, s.s. að hrasa eða ofreyna 

liði í fótum og baki (Vinnueftirlit ríkisins, 1994). 

 

Lengi hefur verið talið að draga mætti úr sjúkdómseinkennum í hreyfi- og stoðkerfi með því að 

bæta vinnuskilyrðin. Vinnustaðir hafa verið mótaðir með hliðsjón af líkamlegum forsendum þar 

sem litið er til stærðarhlutfalla líkamans, líkamsburða, vinnustellinga o.fl. Þessar nákvæmu, 

vinnuvistfræðilegu úrbætur hafa fætt af sér ágætlega aðlagaða vinnustaði sem stundum hafa 

reynst svo hentugir að hægt var að auka vinnuhraðann. En það getur hins vegar leitt til þess að 

framleiðsluaukning verður sem „étur upp“ hinn vinnuvistfræðilega ávinning (Vinnueftirlit 

ríkisins, 1994). 

 

Á hverju ári síðastliðin ár hefur VR staðið að könnunum og útnefnt fyrirtæki ársins. Niðurstöður 

þessara kannana sýna umtalsverðar breytingar á einkunnum fyrir vinnuskilyrði á milli ára. Ljóst 

er að breyting til batnaðar hefur orðið í þeim málum, þó má gera betur. Í könnun VR 2001 voru 

nær 70% svarenda sem töldu vinnuskilyrði sín mjög eða frekar góð, 24% voru ekki ánægð og 6% 

sögðu þau slæm. Þegar litið er til bakgrunnsþátta má sjá að karlar eru ánægðari en konur með 

vinnuskilyrði sín og að ánægjan eykst með aldri, starfsaldri og menntun (VR, 2001). 

 

Rannsóknir hafa sýnt að kynferði og ákveðin störf eins og ljósritun, vinna við tölvuskjái og 

meðferð sjálfkalkerandi pappírs er marktækt tengt einkennum frá slímhimnum í augum, nefi og 

hálsi og almennum einkennum svo sem höfuðverk, þreytu og lasleika. Nánari athuganir sýndu að 

einkenni fylgja fremur vissum húsum en persónusérkennum, vinnu og vinnubrögðum og 

félagslegum þáttum. Vanlíðan af þessu tagi getur leitt til þess að starfsmenn verði óánægðir, 

afköst minnki og veikindaforföll verði tíðari (Hólmfríður Gunnarsdóttir, 1990). 
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3.1.1. Öryggi 

 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að skýr tengsl eru á milli slæmra vinnuskilyrða, vinnuslysa og 

heilsufars starfsfólks. Ungt fólk, 16 til 25 ára, virðist vera í mun meiri hættu við vinnu sína 

heldur en aðrir aldurshópar. Margvíslegar skýringar hafa verið settar fram um orsakir þess. Ein er 

sú að ungt fólk hafi fengið litla eða enga fræðslu um vinnuvernd (líkamsstaða, líkamsbeiting, 

notkun efna og tækja) (Rafn Sigurðsson, 1995). 

Almennar skyldur atvinnurekenda samkvæmt vinnuverndarlögunum eru að tryggja að gætt sé 

fyllsta öryggis og góðs aðbúnaðar og hollustuhátta á vinnustað þannig að þar sé framfylgt lögum 

og settum reglum um vinnuvernd. Atvinnurekendum er skylt að gera starfsmönnum sínum ljósa 

slysa- og sjúkdómahættu sem kann að vera bundin við starf þeirra og sjá um að þeir fái 

nauðsynlega kennslu og þjálfun í að framkvæma störf sín á þann hátt að ekki stafi hætta af. 

Atvinnurekendum ber að fara að ákvæðum laga og reglna um að veita öryggistrúnaðarmönnum 

og Vinnueftirliti upplýsingar, taka þátt í samstarfi um öryggismál og láta fyrirtæki sitt gegna 

þeirri upplýsinga- og tilkynningaskyldu sem þar eru ákvæði um (Rafn Sigurðsson, 1995). 

 

Í ákvæðum laga og reglna felst að atvinnurekandi ber ábyrgð á að hægt sé að framkvæma vinnu 

þannig að ekki skapist hætta á slysum eða heilsutjóni; hann ber höfuðábyrgð. Enda ræður hann 

skipulagi á vinnustaðnum og fjárveitingum til úrbóta sé þeirra þörf (Rafn Sigurðsson, 1995). Til 

eru svokallaðir ISO gæðastaðlar eða OSHAS 18001, sem nauðsynlegt er að fyrirtæki kynni sér. 

 

 
Mynd 17. Vinnuvernd, hljóðdempun. 

 
Mynd 16. Heilsustefna, hollt mataræði 
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3.2.  Opið skrifstofurými  

Það verður sífellt algengara að starfsmenn vinni í opnum skrifstofurýmum (sjá mynd 3) enda 

kostir þeirra margir. Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að fyrirtæki kjósa slíkt 

vinnuumhverfi, t.d. betri nýting á plássi, auðveldari samskipti milli manna eða vilji til að styrkja 

liðsheildina. Með auknum samskiptum innan hópsins kynnast einstaklingarnir betur, samvinnan 

styrkist og traust myndast. Þannig verður til góð undirstaða fyrir aukið hugmyndaflæði, sköpun 

og síðast en ekki síst þekkingaryfirfærslu á milli manna. Það er ekki nóg að hafa opið vinnurými, 

ef það er ekki vel skipulagt geta skapast mörg vandamál. Gera þarf ákveðnar kröfur til 

vinnuumhverfisins varðandi lýsingu, loftræstingu og hitastillingar. Þá þarf að ígrunda vel búnað 

sem dempar hljóð, svo sem hljóðdeyfandi plötur í loft eða á veggi (sjá mynd 17), gólfefni, 

gardínur og skilrúm (Hippel og Maher, 2005). 

Á opnum svæðum þurfa að vera góð fundarherbergi og rými þar sem menn geta rætt 

trúnaðarmál eða talaði í einrúmi í síma. Einstaklingum hentar misvel að vinna í opnu rými. Opin 

rými kalla á aðra hegðun en leyfist í lokuðum skrifstofum. Sum fyrirtæki hafa komið upp 

ákveðnum vinnureglum fyrir opin rými. Að vinna í opnu rými er því fyrst og fremst spurning 

um góða vinnustaðamenningu þar sem fólk er jákvætt, tillitssamt og ber virðingu fyrir öðrum í 

umhverfinu. Helstu umkvörtunarefni manna sem vinna í opnum rýmum er hávaði og erfiðleikar 

við að einbeita sér að verkefnum. Mörgum finnst erfitt að einbeita sér þegar fólkið í kring er að 

stinga saman nefjum, hlæja eða spjalla og augsýnilega eitthvað í gangi. Sum verkefni eru flókin 

og krefjast mikillar umhugsunar og því illa til þess fallin að vinna í slíkum rýmum. Lausn á því 

gæti verið einhvers konar kyrrðarrými þar sem símar eru ekki leyfðir og fólk getur stungið sér 

inn tímabundið til að vinna (Hippel og Maher, 2005). 

Símar eru oftast helsti hávaðavaldurinn. Jafnt vegna stöðugra hringinga sem og raddstyrkur 

þeirra sem tala í símann. Menn þurfa því að stilla raddstyrk í hóf og gera það að venju að taka 

einkasímtöl afsíðis. Til þess að draga úr hávaða er sjálfsagt að stilla farsíma í lægstu 

stillingar. Flest símkerfi eru orðin mjög fullkomin og hægt að stilla símana á alls konar 

fjarveruskilaboð ef menn eru ekki á svæðinu (Hippel og Maher, 2005). 
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Annar hávaðavaldur er til dæmis fólginn í því að menn eru að kallast á í rýminu sem veldur 

augljóslega truflunum. Stundum er hægt að leysa slíkt með notkun spjallrása á netinu, eitt 

vinsælasta forritið nefnist MSN. Svo eru tölvur stundum stilltar á hátalara þegar fólk opnar tal 

eða tónlistarforrit í stað þess að það noti heyrnartól og hlusti beint í eyra. Þá eru ýmis 

umhverfishljóð sem trufla fólk, t.d. skóhælar sem skella í gólfið, klakavélar, djúsvélar, kaffivélar 

og hávaðinn í prenturum og ljósritunarvélum svo eitthvað sé nefnt. Samkvæmt Feng Shui er 

hávaði yang og þarf þá að finna lausn með því að fá inn meira Yin og mýkja þar með umhverfið. 

 

Önnur umkvörtunarefni snúast oft um að umgengni og drasl í kringum fólk (sjá mynd 18 og 

19). Taka þarf ákvörðun um hvort neyta megi matar og drykkja í opnu rými og gott er að hafa 

almennar reglur um hversu mikið af ófrágengnu drasli, s.s. möppum, blöðum, kaffibollum 

o.s.frv., fólk megi hafa í kringum sig á slíku svæði (Kingston, K., 2000). 

  

3.3. Húsasótt 

 

Á undanförnum árum hefur athygli manna beinst að kvörtunum og vanlíðan fólks sem á rót sína 

að rekja til dvalar í ákveðnum húsum. Um er að ræða byggingar þar sem fólk fær ýmis 

vanlíðunareinkenni, án þess að það liggi ljóst fyrir af hverju þau stafa. Þetta er kallað húsasótt (e. 

Sick building syndrome). Áður var jafnvel álitið að um væri að ræða hóp-ímyndunarveiki (e. 

Mass psychogenic illness) en húsasótt er nú viðurkennd sem sérstakt fyrirbrigði af óþekktum 

 
Mynd 19. Móttaka, óreiða. 

 
Mynd 18. Óaðlaðandi, kaffiborð.  
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orsökum. Í slíkum húsum geta komið upp ýmis veikindi, s.s. ofnæmissjúkdómar, smitsjúkdómar 

og vanlíðan vegna sérstakrar mengunar. Erfitt getur reynst að benda á ákveðnar lausnir á þeim 

vandamálum sem koma upp í húsum þar sem kvartanir fólks eru miklar og orsakir þeirra óljósar. 

Hverjar sem orsakirnar eru, er það nauðsynlegt að allar mögulegar leiðir séu kannaðar að 

úrbótum. Það er álit manna að orsakir hússóttar sé samspil margra þátta (Hólmfríður 

Gunnarsdóttir, 1990). 

 

Starfsumhverfi er allt það sem hefur áhrif á líðan fólks við vinnu. Húsnæði, húsbúnaður, birta, 

loft, hávaði, ryk, efni, vélar, skipulag, vinnubrögð og jafnvel vinnutími. Allt hefur þetta með 

einhverjum hætti áhrif á líðan og afköst starfsfólks. Iðulega er leitað til Vinnueftirlits og beðið 

um ráðleggingar vegna vanlíðunar fólks í húsum, þar sem ekki er nein iðnaðarframleiðsla og 

engin mengun ætti að vera. Vinnueftirlitið reynir að kanna aðstæður á hverjum stað og leitar ráða 

til úrbóta, án þess að orsakir vanlíðunar starfsmanna hafi alltaf legið ljósar fyrir (Hólmfríður 

Gunnarsdóttir, 1990). 

 

Sýkt hús hafa það sameiginlegt að fólk, sem býr þar eða starfar, þjáist af ýmsum líkamlegum og 

jafnvel andlegum kvillum sem orsakast af óþekktum umhverfisþáttum. Ekki er hægt að benda á 

beina orsök slíkra kvilla, en víst er að framboð byggingarefna hefur aukist mikið og sífellt fjölgar 

nýjum efnum og efnasamböndum. Gæði innilofts og nægjanleg loftræsing skipta miklu máli, 

einkum fyrir þá sem þjást af ofnæmi og öndunarkvillum af einhverju tagi, því við verjum miklum 

tíma af lífi okkar innanhúss og inniloft er yfirleitt mun mengaðra en útiloft. Rétt rakastig lofts er 

mikilvægt fyrir þorra fólks. Fólk með viðkvæm öndunarfæri þolir illa umhverfi með of háu 

rakastigi en þurrt og heitt loft er einnig óþægilegt (Hólmfríður Gunnarsdóttir, 1990). 
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Hluti III: Mannlegi þátturinn 

4. Áhrif streitu á vellíðan 

 

Vinnutengda streitu má skilgreina sem þau neikvæðu viðbrögð, líkamleg jafnt sem andleg, sem 

koma fram þegar misræmi er milli þeirra krafna sem starfið gerir til okkar og þeirrar getu, þarfar 

og eiginleika sem við búum yfir. Streita getur leitt til þverrandi heilsu og vanlíðunar. Nærri 

öllum ber saman um að vinnustreita stafi af samspili milli starfsmanns og aðstæðna sem tengjast 

vinnunni. Menn greinir hins vegar á um hvar meginþungi þessa samspils liggur. Eru það að 

mestu leyti eiginleikar sem starfsmenn búa eða búa ekki yfir sem valda streitunni, eða er það 

vinnan sjálf? Það er mikilvægt að staldra aðeins við og velta þessu fyrir sér því niðurstaðan sem 

við komumst að hefur áhrif á hvernig við nálgumst viðbrögð við streitunni (Krista, A., 1986). 

Sé maður á þeirri skoðun að einstaklingar hafi mismunandi persónuleika og bregðist því ólíkt við 

sama áreiti má áætla að sumt í starfsumhverfinu sé streituvaldur fyrir ákveðna gerð fólks en alls 

ekki fyrir einhverja aðra. Trúi maður þessu þá er vit í því að beina forvörnum og inngripum fyrst 

og fremst að starfsmönnunum sjálfum. Hér mætti kenna þeim að ráða betur við aðstæðurnar, til 

dæmis með slökun ellegar velja einungis þá einstaklinga til starfa sem þola tiltekið álag. Of 

langur vinnutími sem bitnar á samlífi með fjölskyldu og ástundun félagslífs getur valdið streitu. 

Sömu sögu má segja um vinnuaðstæður, lélegan aðbúnað svo sem of mikinn hita, raka eða kulda. 

Það sem öll þessi ólíku atriði eiga sameiginlegt er að einstaklingurinn hefur ekki vald til þess að 

breyta eða hafa stjórn á þessum atriðum. Einstaklingurinn stendur frammi fyrir aðstæðum sem 

hann getur ekki haft áhrif á, en þarf engu að síður að þola á hverjum degi. Aðstæður sem þessar 

vekja upp streitu, þetta eru aðstæður sem breytt vinnufyrirkomulag getur fært til betri vegar. Ein 

lausn að því að þola erfiðar aðstæður er að hafa einhverja stjórn á álagi, líkamlegu eða andlegu 

(Krista A., 1986). 
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4.1. Vinnufélagar 

 

Þar sem erfitt er að leita ráða hjá starfsfélögum sínum er einnig hætta á streitu. Stuðningur 

samstarfsfólks og samneyti við aðra getur ráðið úrslitum um það hvort erfiðar vinnuaðstæður 

valdi streitu eða ekki. Maðurinn er félagsvera og það er okkur ekki eðlislægt að vera ein löngum 

stundum. Sú örvun sem fylgir samskiptum við aðra er okkur nauðsynleg. Vinnuaðstæður sem 

einangra einstaklinginn löngum stundum eru því óæskilegar. Vinnufélagarnir skapa í sameiningu 

ákveðinn anda sem einkennir hvern vinnustað. Saman geta starfsmenn stutt hvern annan gegnum 

erfið tímabil. Einstaklingar sem ekki njóta stuðnings frá vinnufélögunum eiga erfiðara með að 

standast álag, hvort heldur það er skammvinnt eða langvinnt. Margar ástæður geta búið að baki 

félagslegri einangrun á vinnustað, bæði getur slíkt gerst vegna fyrirkomulags vinnunnar (ekki er 

stuðlað að því að fólk geti talað saman) eða vegna félagslegra þátta (til dæmis einelti). 

Niðurstaðan af ónógum samskiptum er hins vegar sú að streita á hægara með að ná tökum á 

einstaklingnum (Huczynski, A. og Buchanan, D., 2001).  

 

4.2. Stjórnendur  

 

Í bókinni, The Living Dead - The Shocking Truth About Office Life eftir Davids Bolchovers, 

kemur fram að stór hluti óánægju í starfi sé vegna lélegra stjórnenda. Þörf sé á meiri hvatningu 

og sú hvatning á að koma frá yfirmönnum en þeir séu einfaldlega ekki starfi sínu vaxnir. Það er 

mikilvægt að stjórnendur átti sig á því að stefnumiðuð stjórnun er mikilvæg, að starfsfólk sé með 

framtíðarsýn og viti hvert á að stefna strax frá upphafi, það skapar traust og meiri fylgni við 

stjórnendur. Ef einstaklingurinn fær mörg og misvísandi skilaboð um til hvers er ætlast af honum 

má reikna með að það valdi streitu. Það er mikilvægt að stjórnendur séu samstíga og komi sömu 

skilaboðunum áfram til starfsmanna. Það er mikilvægt að starfsfólk viti til hvers er ætlast af þeim 

og einnig að þeir fái nauðsynleg tæki og tól til þess að ná settum markmiðum í starfi. 
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4.3. Starfsframi  

 

Flest höfum við sett okkur markmið í starfi. Suma dreymir um að stofna sitt eigið fyrirtæki 

meðan aðrir kjósa fremur að stíga metorðastigann hjá öðrum vinnuveitendum. Það sem allir 

þessir einstaklingar eiga sameiginlegt er að þeir hafa gert sér ákveðnar væntingar um framtíðina. 

Þegar aðstæður á vinnustað eru með þeim hætti að fólki virðist framtíðarsýn sinni ógnað eru 

miklar líkur á því að streita hreiðri um sig. Óöryggi á atvinnumarkaði veldur okkur flestum 

áhyggjum, skipulagsbreytingar innan fyrirtækisins einnig. Það er mjög eðlilegt að finna til streitu 

undir slíkum kringumstæðum. Það getur því komið sér vel að vera á varðbergi fyrir einkennum 

streitu, til dæmis þegar breytingar standa yfir innan fyrirtækisins. Með þekkingu á einkennum 

streitu er einstaklingurinn betur í stakk búinn til að grípa til ráðstafana sem vinna gegn henni. 

Sama gildir þegar aðstæður á vinnumarkaði eru erfiðar og fyrirtæki þurfa að draga saman seglin 

(Riggio, 2003).  

 

4.4. Heilsa 

 

Lífi okkar er ekki ógnað þótt síminn hringi í sífellu, ekki heldur þótt við bíðum allan daginn eftir 

símbréfi frá mikilvægum viðskiptavini. Engu að síður vekja hversdagslegir hlutir sem þessir upp 

streitu. Skammvinn streita er ekki hættuleg. Það er þegar streitan er langvinn og líkaminn er í 

stöðugu viðbragðsástandi að hún fer að ganga á ýmis kerfi í líkama okkar. Að lokum er 

afleiðingin sú að líkaminn nær ekki að fylla þau skörð sem streitan heggur. Þegar svo er komið 

eykst hættan á slysum og sjúkdómum (Riggio, 2003).  

Síðastliðin ár hafa rannsóknir beinst að sambandinu milli vinnutengdrar streitu og ýmissa 

sjúkdóma. Breytingar á svefnmynstri og andlegri líðan, einkenni frá maga og höfuðverkir eru allt 

dæmi um algenga kvilla sem tengjast streitu. Sum þessara einkenna koma jafnvel fram þó 

streitan hafi ekki varað sérlega lengi. Fyrstu merki streitu eru auðþekkt en áhrif streitu á 

langvinna sjúkdóma er erfiðara að staðfesta. Þetta stafar af því að sumir sjúkdómar eru lengi að 

búa um sig og fjöldamargir aðrir þættir gætu hafa haft skaðleg áhrif á líkama okkar og heilsu yfir 
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svo langan tíma. Engu að síður er ýmislegt sem bendir til þess að streita leiki veigamikið 

hlutverk í mörgum langvinnum sjúkdómum, svo sem hjartasjúkdómum, sjúkdómum í stoð- og 

hreyfikerfi líkamans að ógleymdum sálrænum kvillum (Krista, A., 1986).  

Kvartanir um lélegt heilsufar og mikið vinnuálag, slæmur starfsandi og mikil starfsmannavelta 

eru allt vísbendingar um að vinnutengd streita sé til staðar. Stundum ber ekki á þessum 

einkennum sérstaklega ef starfsmenn eru hræddir um að missa starfið (Riggo, 2003).  

Í Feng Shui er mikið einblínt á að einstaklingur stjórni lífi sínu, hafi jafnvægi milli yin og yang, 

sé jákvæður og bjartsýnn. Samkvæmt Bagua orkukortinu stjórnar miðjan í rýminu heilsunni það 

er því mikilvægt að gæta þess að þar sé allt í röð og reglu, ekkert drasl sem hindrar það að 

jákvæð og gefandi orka leiki þar um. Við sem einstaklingar höfum áhrif og getum stjórnað 

aðstæðum er talið er að geti haft jákvæð áhrif á heilsuna; 

 

1. Ég ber á ábyrgð á því sem ég segi. 

2. Ég ræð því hvernig mér líður. 

3. Ég set mér markmið sem ég vil ná. 

4. Ég ákveð hvernig ég ver tíma mínum og lífi. 
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5. Ánægt starfsfólk  

 

Þau nánu tengsl sem eru á milli mannauðs og rekstrarlegrar afkomu fyrirtækja gera það að 

verkum að fyrirtæki geta með umbótum á starfsumhverfinu breytt hallarekstri í gróða og öfugt ef 

breytingarnar ganga í ranga átt eða umbætur eru ekki gerðar. Sterk fyrirtæki geta hrunið samfara 

innri hnignun. Gera má ráð fyrir að starfsumhverfi fyrirtækja muni skipta sífellt meira máli 

samfara harðnandi samkeppni, flóknari markaðsgerð og örari breytingum, svo sem á 

tæknisviðinu (Schultz og Schultz, 1998).  

 

Í stuttu máli getur fyrirtæki sem telst eftirsóknarverður vinnustaður valið úr hæfasta 

starfsfólkinu. Það nýtur auk þess góðs af mikilli launþegatryggð vegna þess að starfsfólk vill 

framar öðru vinna hjá góðum vinnuveitanda (VR, 2003). Framleiðsla og þjónusta aukast að 

gæðum, þar sem samlegðaráhrifin eru þau að allt starfsfólk fyrirtækisins leggur sig fram um að 

ná árangri.  

 

Gott starfsumhverfi dregur úr álagi og streitu og eykur almenna starfsánægju sem stuðlar aftur að 

því að veikindadögum fækkar. Starfsfólkið sýnir frumkvæði í starfi sem ýtir jafnframt undir 

nýjungar í rekstri fyrirtækisins og árangursríka þróun. Fyrir vikið verður fyrirtækið sveigjanlegra 

gagnvart breytingum í rekstrarumhverfi þess eða breyttum samkeppnisaðstæðum.  

 

Ímynd fyrirtækisins verður sterk, bæði inn á við gagnvart starfsfólkinu sem og út á við gagnvart 

viðskiptavinum, fjárfestum og birgjum, svo fátt eitt sé nefnt. Fyrirtækið nýtur jafnframt góðs af 

jákvæðu umtali og markaðsstarf þess skilar auknum árangri. Síðast en ekki síst getur hagnaður 

fyrirtækisins aukist. Margt getur þar hjálpast að, s.s. aukin framleiðni, lægri rekstrarkostnaður, 

hagkvæmari starfsmannavelta og hærra þjónustustig (Newstrom og Davis, 1997). 
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4.5. Starfsánægja  

 

Hugtakið starfsánægja (e. Job Satisfaction) er vinsælt rannsóknarefni. Skilgreining á hugtakinu 

er fjölbreytt og sem dæmi skilgreina Schultz og Schultz (1998) að starfsánægja vísi í jákvæðar 

og neikvæðar tilfinningar sem fólk hefur í vinnu sinni. Newstrom og Davis (1997) og Spector 

(2000) eru sammála um að starfsánægja lýsi sér í tilfinningum hvers starfsmanns til starfsins 

síns, sem séu ýmist jákvæðar eða neikvæðar. Starfsánægja er viðhorf eða tilfinning til þess hvort 

starfsmanni líkar starfið eður ei. Muchinsky (2003) telur að starfsánægja vísi í hversu mikla 

ánægju starfsmaður hefur af starfi sínu. Auk þess telur hann að starfsánægja sé breytileg milli 

starfsmanna því starfsmenn hafi mismunandi væntingar um starfið sitt. Ásta Bjarnadóttir (1994) 

tók saman skilgreiningar á starfsánægju og setti í eina almenna skilgreiningu: „Starfsánægja eru 

tilfinningaleg viðbrögð gagnvart ákveðnu starfi, en þau viðbrögð ráðast af samanburði sem fer 

fram í huga starfsmannsins á öllu því sem hann fær út úr starfi sínu annars vegar og öllu því sem 

hann ætlast til að fá út úr starfinu hins vegar“ (bls. 2). Viðhorf mótast yfir langan tíma. Myndun á 

starfsánægju og starfsóánægju er svipuð og á viðhorfum, eftir því sem starfsmenn öðlast meiri 

upplýsingar um vinnustaðinn og starf sitt því áreiðanlegra verður mat þeirra (Newstrom og 

Davis, 1997). Hins vegar er starfsánægja breytileg því hún getur minnkað mun hraðar en það 

tekur að öðlast hana. Það gagnast því ekki yfirmönnum að stuðla yfir skamman tíma að 

aðstæðum sem leiða til mikillar starfsánægju ef þeir vanrækja það síðan í framhaldinu. Ánægja 

starfsmanna getur sveiflast upp og niður snögglega. Yfirmenn verða því að huga að viðhorfi 

starfsmanna til vinnu með reglulegu millibili (Newstrom og Davis, 1997). 

 

Afleiðingar lítillar starfsánægju eru fjarvistir, kvartanir og minna vinnuframlag. Mikil 

starfsánægja leiðir aftur á móti til þess að fólk helst lengur í vinnu, mætir betur, á í betri 

samskiptum við samstarfsmenn, afkastar meiru og hefur einnig meiri lífslöngun (Locke, 1969). 

Rannsóknum á starfsánægju má skipta í tvennt eftir því hvort áhuginn beinist að almennri (e. 

global) eða sértækri (e. facet) starfsánægju. 
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Mynd 20. Þættir sem ákvarða starfsánægju. 

 

4.5.1. Almenn starfsánægja 

 

Almenn starfsánægja vísar til þess að starfsánægja sé ein almenn tilfinning um starf (Spector, 

2000). Fólk myndar almenna tilfinningu um starfið sitt alveg eins og það gerir um ákveðna þætti 

(sjá mynd 20), svo sem laun og stöðuhækkanir (Schultz og Schultz, 1998). Rannsóknir hafa 

staðfest að almenn starfsánægja er meðal annars tengd lífsánægju (Ásta Bjarnadóttir, 1994). Fólk 

sem hefur jákvætt viðmót gagnvart vinnu sinni er líklegra til þess að hafa jákvæðara viðmót 

gagnvart einka- og fjölskyldulífi sínu. Með því að rannsaka starfsánægju sem eina breytu geta 

yfirmenn misst sjónar á mikilvægum þáttum sem starfsmenn eru ýmist ánægðir eða óánægðir 

með, sérstaklega í ljósi þess að þeir eru ekki alltaf ánægðir með einhvern hluta starfsins 

(Newstrom og Davis, 1997). 

 

 

4.5.2. Sértæk starfsánægja 

 

Sértæk starfsánægja vísar til tiltekinna þátta starfsins eins og til dæmis launa, samstarfsfólks, 

vinnuskilyrða og eðlis vinnunnar eða ákveðinna verkefna. Sértæk starfsánægja gefur betri 



 
 

38 

heildarmynd af starfsánægju heldur en almenn starfsánægja. Fólk hefur misjafnar skoðanir á 

mismunandi þáttum í starfi sínu. Margir geta verið óánægðir með launin sín en á sama tíma verið 

ánægðir með eðli starfsins og yfirmann sinn (Spector, 2000). Þegar starfsmenn eru ósáttir við 

vinnu sína geta margar afleiðingar fylgt í kjölfarið, svo sem lítil tryggð við fyrirtækið og minni 

afköst. Þetta kemur sérstaklega fram ef tilfinningarnar eru sterkar og langvarandi. Óánægður 

starfsmaður getur tekið upp á að draga sig í hlé í vinnu sinni og jafnvel lagst í dagdrauma, farið 

að mæta verr til vinnu, farið fyrr úr vinnu eða tekið lengri matartíma og kaffihlé. Á hinn bóginn 

eru ánægðir starfsmenn afkastameiri, leggja harðar að sér og gefa mun meira af sér en til er 

ætlast og vinna vinnuna sína óaðfinnanlega (Newstrom og Davis, 1997). 
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Hluti IV: Niðurstöður og umræður 

6. Aðferð rannsóknar 

 

Í verkefninu var rannsakað starfsumhverfi hjá fimm fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu; 

Neyðarlínunni, Radisson SAS, Sjóvá, Sporthúsinu og Öryggismiðstöðinni. Þau voru flest valin út 

frá rannsókn VR um fyrirtæki ársins 2005-2008 og kom hvert þeirra einhvern tímann á þriggja 

ára tímabili illa út úr flokknum um vinnuskilyrði. Sjá má allar kannanir VR á vefsíðu félagsins, 

www.vr.is. Rannsakandi skoðaði einnig aðrar kannanir sem sum fyrirtækjanna hafa látið gera 

fyrir sig, s.s. starfsánægjukönnun og skýrslur (veikindaskrár og meðalaldur starfsmanna) til 

samanburðar við niðurstöður.. 

Á tímabilinu janúar til febrúar 2009 var sendur rafrænn spurningalisti með 14 fullyrðingum með 

fimm svarmöguleikum í hverri spurningu; mjög sammála, fremur sammála, hvorki né, fremur 

ósammála og mjög ósammála. Spurningalistinn var sendur á netföng starfsmanna og svöruðu 

230 af þeim 274 sem fengu könnunina senda sem gerir 84% svarhlutfall.  

Rannsakandi gerði einnig vettvangsathugun í öllum fyrirtækjunum. Við vettvangsathugunina var 

starfsumhverfið greint út frá grunnþáttum í Feng Shui, þ.e. staðsetningu fyrirtækisins, lögun 

húsnæðis, í hvaða átt framhlið fyrirtækisins snýr, aðgengi, skipulagningu og uppröðun, drasli, 

hljóðmengun o.s.frv. Rannsakandi vann út frá teikningum á viðkomandi húsnæði sem og 

loftmyndum auk þess að leggja sjónrænt mat á aðstæður. 

Þátttakendur í könnuninni voru bæði millistjórnendur og almennir starfsmenn sem starfa á 

skrifstofum og í móttöku hjá viðkomandi fyrirtækjum.  

 

 

http://www.vr.is/


 
 

40 

 

 

7. Niðurstöður rannsóknar 

 

Hér verður fjallað um hvert fyrirtæki sem þátt tók í rannsókninni í sér kafla og er hvert fyrirtæki 

kynnt stuttlega, þ.e.a.s. starfsemi, staðsetning og fjöldi starfsmanna. Að því loknu eru 

niðurstöður rannsóknarinnar tíundaðar í hverju fyrirtæki fyrir sig. Rannsakandi greindi fyrirtækin 

(sjónrænt mat) og svör þátttakenda í rannsókninni út frá Feng Shui fræðunum, vinnuvernd og 

vinnusálfræði. Niðurstöðurnar skiptast þar af leiðandi í þá áhrifaþætti sem rannsakandi var að 

leita að í gegnum allt verkefnið. Rannsóknarspurningin er: Hver eru áhrif starfsumhverfis á 

heilsu, vellíðan og velgengni á vinnustaðnum? 

 

7.1. Radisson SAS 

 

Radisson SAS Hótel Saga er 4-stjörnu hótel, staðsett við nágrenni miðborgarinnar, búið öllum 

helstu þægindum. Hótelið býður gestum upp á fyrsta flokks gistiaðstöðu, þrjá veitingastaði og 

funda- og ráðstefnusali með öllum búnaði. Radisson SAS Hótel Saga á að baki meira en 40 ára 

sögu. Stöðugildin á Hótel Sögu eru 80, þar af eru 16 starfsmenn á skrifstofunni. Hótelið var 

opnað 14. júlí 1962, eldri helmingur, og yngri helmingur (bygging á móti þjóðarbókhlöðu) 

bættist við 1986. Árið 1999 kemur Hótel Saga inn í keðjuna Radisson SAS. 
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Mynd 21. Loftmynd, sýnir T-lögun hótelsins. 

 

Niðurstöður úr vettvangskönnun rannsakanda  

Feng Shui á vinnustaðnum 

Aðalinngangur hótelsins snýr í vestur sem samkvæmt Bagua orkukortinu (sjá mynd 7) stjórnar 

sköpun (e. Creativity and children). Þetta svæði stjórnar mikilli gleði og sköpunargáfu. Hér ríkir 

skemmtileg og létt orka. Til að efla þetta rými er gott að nota hvíta og ljósa liti. Tilvalið svæði 

fyrir liðsvinnu, hönnuði og jafnvel opið skrifstofurými.  

 

Skrifstofur hótelsins eru á 3. hæð og að mati rannsakanda er kominn tími á endurnýjun og 

viðhald á hæðinni. Þegar gengið er inn á skrifstofurnar (í vestri) er móttökuborð á hægri hönd en 

þar er enginn starfandi móttökustjóri svo upp á borðinu safnast bunkar af skjölum, gögnum og 

jafnvel kaffibrauði. Á skrifstofunni fyrir innan þetta lítt nýtta móttökuborð starfar einn 

starfsmaður en inni í rýminu eru þrjú skrifborð og alls kyns skúffur og hillur sem ekki eru í 

notkun. Yfirmaðurinn á hæðinni er með skrifstofu í norðvestur sem er samkvæmt Bagua 

orkukortinu rými grósku og stuðnings frá fólki (e. Helpful people and travel). Kristján 

Daníelsson er með lífstöluna 8 (fæddur 1974), skrifstofa hans er í norður og í framarýminu (e. 

Career) sem er jákvætt að það rými sé til staðar innan Bagua orkukortsins (sjá mynd 7). Hann er 

jörð en framarýmið eða velgengnisrýmið fellur undir vatn og það er ekki eins gott, best væri ef 
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hann væri staðsettur alveg í norðvestur sem karlkyns stjórnandi. Gallinn við Hótel Sögu 

samkvæmt Feng Shui fræðunum er að þar eru fleiri fyrirtæki starfrækt innan húsnæðisins, m.a. 

Bændasamtök Íslands og svo liggur húsnæðið í T (sjá mynd 21)og vantar þar af leiðandi Bagua 

rými. Að mati rannsakanda mun lögun húsnæðisins ávallt valda erfiðleikum þar sem of mörg 

rými í Bagua orkukortinu vantar.  

 

Nægilegt rými er fyrir alla starfsmenn á hæðinni og borð og stólar í nokkuð góðu ástandi. Lýsing 

í lofti er ekki gerð fyrir skrifstofu við nútíma aðstæður, langt er milli ljósa og birtan ekki mikil. 

Teppi er á öllu rýminu og loftræstingu er ábótavant. Rannsakandi varð mikið var við þungt loft 

og matarlykt sem lagði inn á skrifstofuna frá mötuneyti á hæðinni. Plötur í lofti voru sumar 

hverjar brotnar og skítugar eftir gamlan leka. Málning á veggjum er bólgin og farin að flagna af 

og eru einnig litlar múrskemmdir eftir raka. Veggir eru hvítir, húsgögn dökk og gólfteppið 

gamalt og lúið. Athygli vakti að gluggar voru allir lokaðir og að mestu dregið fyrir þá. Er 

rannsakandi grennslaðist fyrir á einni vinnustöðinni vildi svo til að rúðan var brotin og það hafði 

hún verið síðastliðin eitt til tvö ár. Mikið var um að rýmið væri illa nýtt að mati rannsakanda, 

gömul ljósritunarvél var til að mynda í miðju rýmisins að safna ryki og virtist ekkert fararsnið á 

henni. Hávaðasamur kæliskápur var á ganginum í miðju rýminu og í kringum hann virtist safnast 

saman ýmiss konar óþarfa drasl.  

 

Staðsetning starfsstöðva starfsmanna var að mestu góð með tilliti til Feng Shui fræðanna (sjá 

Feng Shui og fólk, bls. 12) allir hafa sitt vinnusvæði án þess að vera ofan í þeim næsta. Allir 

snéru þannig að auðvelt var að fylgjast með umgangi fólks.  

 

Nauðsynlegt er að þarna verði tekið til og að ferskara loft fái að leika um húsakynnin. Öll 

húsgögn sem ekki eru í notkun þarf að fjarlægja, möppur og gögn tekin úr gluggasyllum og sett í 

ónotaðar hillur og skúffur. Þeir sem mikið sitja við tölvur fái lampa á borð sín til að auka lýsingu 

þar sem við á sem og að brotnir gluggar séu lagaðir svo unnt sé að draga gluggatjöld frá. 

Innkoman á hæðina fær ekki háa einkunn og með lítilli fyrirhöfn væri hægt að laga hana, s.s. 

með fallegum myndum á veggjum og blómum.  
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Niðurstöður úr spurningakönnun til starfsmanna hótelsins. 

Könnun var gerð meðal starfsmanna dagana 14.-21. janúar 2009. Svarhlutfall könnunarinnar var 

100% eða 16 starfsmenn af 16 sem fengu könnunina senda til þess að fá svar við 

rannsóknarspurningunni: Hver eru áhrif starfsumhverfis á heilsu, vellíðan og velgengni á 

vinnustaðnum? Lagðar voru fyrir starfsmenn 14 fullyrðingar með fimm svarmöguleikum. 

Dæmi: Ég er ánægð/ur í starfi og valið er milli; Mjög sammála, fremur sammála, hvorki né, 

fremur ósammála og mjög ósammála. 

Starfsánægja: Starfsmenn hótelsins telja sig njóta sveigjanleika í starfi og fái þar tækifæri til að 

fást við fjölbreytt verkefni. Starfsánægja er mikil, tæp 94% svöruðu mjög eða fremur sammála. 

Sjá mynd 22. 

 

 

Mynd 22. Ég er ánægð/ur í starfi. 

 

Samskipti: Samband milli starfsfólks og yfirmanna Radisson SAS er nokkuð gott en 12,5% 

svara hvorki né. Sjá mynd 23. 
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Mynd 23. Ég nýt stuðnings og fæ hvatningu frá yfirmönnum mínum. 

 

Heilsa: Yfir 60% telja sig við mjög góða heilsu frá því þeir hófu störf en tæp 40% eru ekki alveg 

með fulla heilsu alltaf. Sjá mynd 24. 

 

 

 

Mynd 24. Heilsan mín hefur verið góð frá því ég hóf störf. 
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Streita: Rúmlega 62% voru mjög eða fremur sammála og ef þeir sem svöruðu hvorki né eru 

teknir með eru það 81,25% sem hugsanlega finna fyrir streitu á vinnustaðnum. Sjá mynd 25. 

 

 

Mynd 25. Ég finn fyrir streitu í vinnunni. 

 

Orkuleysi: Um helmingur starfsmanna telur sig finna fyrir orkuleysi, 5 af 16 sögðust vera 

fremur sammála því að finna fyrir orkuleysi á vinnustaðnum. Sjá mynd 26. 

 

 

Mynd 26. Ég finn fyrir orkuleysi í vinnunni. 
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Starfsumhverfið: 75% svarenda voru ekki alveg sátt við starfsumhverfið sitt en um 32% 

svöruðu hvorki né og einungis 25% sögðust vera mjög ánægð með starfsumhverfið sitt. Einungis 

37,5 % svarenda voru mjög ánægð með vinnuskilyrðin á sinni starfsstöð sem þýðir að yfir 60% 

starfsmanna þykja vinnuskilyrðin á sinni starfsstöð að einhverju leyti ábótavant. Sjá mynd 27. 

 

 

Mynd 27. Ég er ánægð/ur með starfsumhverfið. 

 

Drasl: Er spurt var út í þrif, hvort á vinnustaðnum væri hreint og snyrtilegt kom í ljós að langt 

undir helmingur starfsmanna taldi svo vera, aðeins 12,5% voru mjög sammála því að á 

vinnustaðnum væri hreint og snyrtilegt. Svörin sýna jafnframt að meira en 60% telja að það sé 

ekki fullnægjandi hreint og snyrtilegt í kringum þá. Starfsmenn voru flestir sammála um að þörf 

væri á viðhaldi á gólfefni í skrifstofurými eða hátt í 80% og þess ber að geta að 3 starfsmenn sem 

starfa á skrifstofu hótelsins eru með einkaskrifstofur á jarðhæð og þar er annað gólfefni en á 3. 

hæðinni. Yfir 70% töldu þörf á meiri þrifum. Sjá mynd 28. 
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Mynd 28. Á vinnustaðnum er hreint og snyrtilegt. 

 

Loftræsting: Tæp 60% þóttu loftræstingu í skrifstofurými ábótavant.  

Hávaði: Engin umkvörtun var vegna hávaðamengunar í opnu skrifstofurými. 

Lýsing: Meira en 35% svarenda töldu lýsingu ekki nægjanlega né heldur salernisaðstöðu. 

 

Í ljósi þessara niðurstaðna er gamalt og lúið húsnæðið aðalvandamálið og vöntun á að 

starfsumhverfinu sé sinnt sem skyldi. Drasl hefur safnast saman og algert aðgerðarleysi er á 

vinnustaðnum hvað varðar reglubundið viðhald og þrif. Eins og áður sagði er kominn tími á 

mikla endurnýjun á skrifstofurými hótelsins. Við viðhald eða endurnýjun í starfsumhverfinu er 

æskilegt að haft sé í huga tegund efnis, til að mynda í innréttingum. Það þarf að vera auðvelt að 

þrífa og valdi ekki mengun (s.s. mikil lykt, agnir sem fara í andrúmsloftið). Einnig ætti 

skilyrðislaust að skipta út því sem verður fyrir vatnsskaða þannig að mygla myndist ekki. Síðast 

en ekki síst þarf allur aðbúnaður sem valinn er að vera í réttri hæð, þyngd, stærð o.s.frv. svo 

líkamsstaða starfsmanns sé sem best. Rannsakanda þótti lítið fara fyrir því að settur væri hlýlegur 

og snyrtilegur svipur á umhverfið með blómum eða fallegum litum.  
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7.2. Sjóvá 

 

Sjóvá byggir á áratuga langri hefð í íslenskri vátryggingastarfsemi. Segja má að félagið sé 

skilgetið afkvæmi tveggja elstu vátryggingafélaga landsins, Sjóvátryggingafélags Íslands og 

Almennra trygginga. Fyrrnefnda félagið var elsta almenna vátryggingafélag landsins, stofnað 

árið 1918, en hið síðarnefnda næstelst, stofnað árið 1943. Innan veggja Sjóvá í Kringlunni 3 eru 

starfsmenn 180. Breyttar aðstæður á markaði og stóraukin samkeppni urðu þess valdandi að 

ákveðið var að sameina félögin árið 1989 undir nafninu Sjóvá-Almennar. Markmið 

sameiningarinnar var að hagræða í rekstri og stórefla þjónustu á öllum sviðum starfseminnar. Níu 

árum síðar, árið 1998, náði félagið þeim áfanga að vera stærst íslenskra vátryggingarfélaga 

miðað við bókfærð iðgjöld.  

 

Mynd 29. Loftmynd af Sjóvá sýnir að húsnæðið er ferhyrnt. 
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Niðurstöður úr vettvangskönnun rannsakanda 

Feng Shui á vinnustaðnum 

Aðalinngangur snýr í suður sem er kröftug orka og er rými Orðspors (e. Fame and Reputation). 

Móttakan er falleg og snyrtileg. Þar starfar móttökustjóri sem tekur á móti viðskiptavinum og 

vísar á réttan stað. Rannsakandi hjó eftir því að gert hafði verið ráð fyrir inngangi einnig í norðri 

en honum hafði verið lokað og flatskjár settur fyrir, enda hafði gegnumtrekkur verið mikill og 

þetta skapað starfsmönnum óþægindi.  

Sjóvá starfar í stórri byggingu á fjórum hæðum. Fyrirtækið er í ferköntuðu húsnæði og hefur þar 

af leiðandi mikil tækifæri á að vegna vel (sjá mynd 29). Út frá Feng Shui fræðunum ættu 

yfirmenn og starfsmenn í sameiningu að geta minnkað streitu og orkuleysi með því að jafna út 

yin og yang. Starfsumhverfið er mjög snyrtilegt, falleg málverk og munir á veggjum. 

Fundarherbergi á öllum hæðum, salerni og kaffikrókar (1. hæð undanskilin). Sjóvá hefur 

endurnýjað nánast öll húsakynnin, öll húsgögn eru ný og starfsmenn vinna í opnum rýmum með 

aðgang að fundarherbergjum. Rannsakandi tók eftir því að lítið svigrúm er til einkasamtala, 

starfsstöðvarnar eru þéttar og hávaði nokkur. Marmari eða flísar eru á gólfinu svo þörf er á að 

finna lausn til að dempa hljóðmengun í rýminu. Mötuneytið var sérlega vel útbúið, fallegir litir í 

bland við hvítt og þarna hittast samstarfsmenn í hádeginu, góður staður til að matast og slaka á. 

Þörf er á að setja upp meira af skilrúmum milli starfsstöðva og hljóðdempun á veggi, loft og 

jafnvel gólf. Rannsakandi hjó eftir því að koma hans truflaði suma starfsmenn í símum, svo þétt 

er setið að samtöl milli manna trufla næsta mann. 

Það skiptir miklu máli hvar yfirmenn fyrirtækja eru staðsettir í húsnæðinu. Þór Sigfússon 

forstjóri er með lífstöluna 9 (fæddur 1964). Hann er með skrifborðið sitt í sambands- og 

samskiptarýminu (e. Love and Marriage) sem er gott svæði til samskipta við viðskiptavini og 

starfsfólk en rýmið er í suðvestur og það hentar honum sem karlstjónanda ekki eins vel og ef 

hann væri í norðvestur. Hann er eldur út frá lífstölu sinni og jarðorkan sem ríkir í þessari átt gæti 

slökkt eldmóð hans sem alla jafnan einkennist út frá tölum hans af bjartri framtíð og hagsæld. 

Rannsakandi leggur til að Þór skipti um starfsstöð við konurnar sem starfa í hinum enda 
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skrifstofurýmisins. Þær ættu að þrífast betur í suðri og öfugt. Mikilvægt er fyrir Sjóvá að raða rétt 

niður í rýmin eftir því hvaða starfsemi fer þar fram, s.s bókhald, sala, samskipti við viðskiptavini 

og ljósritunaraðstaða. 

 

Niðurstöður úr spurningakönnun til starfsmanna Sjóvá 

Rannsóknin var lögð fyrir starfsfólk Sjóvá á tímabilinu 23. jan.-13. feb. á þessu ári. Af 180 

starfsmönnum svöruðu 134. Lagðar voru fyrir starfsmenn 14 fullyrðingar með fimm 

svarmöguleikum til þess að fá svar við rannsóknarspurningunni: Hver eru áhrif 

starfsumhverfis á heilsu, vellíðan og velgengni á vinnustaðnum? Dæmi: Ég er ánægð/ur í 

starfi og valið er milli; Mjög sammála, fremur sammála, hvorki né, fremur ósammála og mjög 

ósammála. 

 

Starfsánægja: Flestir telja sig ánægða í starfi og finnst þeir fái tækifæri á að koma skoðunum 

sínum á framfæri og njóti stuðnings frá samstarfsfólki sínu. Sjá mynd 30. 

 

 

Mynd 30. Ég er ánægð/ur í starfi 
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Samskipti: Hér þarf að bæta samskiptin, einungis 30% sem telja sig njóta fulls stuðnings og 

hvatningar frá yfirmönnum sínum. Sjá mynd 31. 

 

 

Mynd 31. Ég nýt stuðnings og fæ hvatningu frá yfirmönnum mínum. 

 

Heilsa: Almennt er heilsa starfsfólks góð þar sem tæp 86% telja sig fremur eða með mjög góða 

heilsu (sjá mynd 32). Flestallir eru almennt sáttir við lífið og tilveruna, þó svo að 54% væru ekki 

mjög sammála. Samkvæmt veikindaskrám frá 2008 voru að meðaltali 6,8 veikindadagar á hvern 

starfsmann það árið og meðalaldur í fyrirtækinu er 45 ára (sjá mynd 64).  

 

 

Mynd 32. Heilsa mín hefur verið góð frá því ég hóf störf. 
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Streita: Umkvörtunarefni starfsmanna var að skrifborð væru of lítil og mjó og almennt lítið pláss 

fyrir gögnin þeirra á vinnustöðinni. Rannsakandi spurði hvort starfsmenn fyndu fyrir streitu í 

vinnunni og hátt í 60% svarenda voru fremur eða mjög sammála því og um 27% hvorki né. Þetta 

er mjög hátt hlutfall og nauðsynlegt að finna bót á þessu þar sem streita í lengri tíma hefur 

neikvæð áhrif og getur orsakað ýmsa kvilla. Sjá mynd 33. 

 

 

Mynd 33. Ég finn fyrir streitu í vinnunni. 

 

Orkuleysi: Það er áhyggjuefni að helmingur svarenda telur sig finna fyrir orkuleysi á 

vinnustaðnum og aðrir 36 starfsmenn af 134 svarendum svara hvorki né. Ef þetta er tekið saman 

eru hvorki meira né minna en 76% sem finna fyrir hugsanlegu orkuleysi. Þetta verður að laga, 

hugsanlega hefur streita og ekki nógu gott næði áhrif á þennan þátt. Sjá mynd 34. 
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Mynd 34. Ég finn fyrir orkuleysi í vinnunni. 

 

Starfsumhverfið: Athygli vakti hve margir voru ekki ánægðir með starfsumhverfi sitt, 35% 

svöruðu að þeir væru hvorki né, fremur eða mjög ósammála því að vera ánægðir með 

starfsumhverfið. Það eru 47 starfsmenn af þeim 134 sem svöruðu. Svipuðum niðurstöðum er að 

segja frá með vinnuskilyrði á starfsstöð, 30% svarenda voru hvorki né eða ósátt við 

vinnuskilyrðin á starfsstöð sinni. Sjá mynd 35. 

 

 

Mynd 35. Ég er ánægð/ur með starfsumhverfið. 
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Drasl: Flestallir eða rúm 87% telja vinnustaðinn hreinan og snyrtilegan en gaman væri að vita 

hvar í húsnæðinu þau 12% starfa sem svara hvorki né. Um 11% svarenda töldu þrifum á 

vinnustaðnum ábótavant og að það mætti þurrka betur af á vinnustöðvum. Nokkuð mikið var um 

að svarendur svöruðu hvorki né og tóku ekki afstöðu með eða á móti. Hvað veldur því vitum við 

ekki en í versta falli mætti telja að þeir hafi ekki áhuga á að gera breytingar og laga það sem 

miður fer eða séu ekki áhugasamir um könnunina. Sjá mynd 36. 

 

 

Mynd 36. Á vinnustaðnum er hreint og snyrtilegt. 

 

Loftræsting: Rannsakandi telur mikla þörf á að laga loftræstingu. Á sumum stöðum verður 

greinilega of kalt suma daga og hafa starfsmenn sett þar upp hengi fyrir stóra glugga til að 

einangra sig frá kuldanum. 

Hávaði: Margir kvörtuðu undan hávaða á vinnustaðnum, 18% svarenda tóku það sérstaklega 

fram í athugasemdum á svarblaði könnunar og í flestu tilfellum var ástæðan sú að of þétt væri 

setið, vöntun væri á skilrúmum milli starfsstöðva, ónæði fylgdi kaffistofum inni í vinnurými og 

erfitt væri að einbeita sér þegar símar væru síhringjandi og fólk talandi allt í kring. 

Í ljósi þessara niðurstaðna var nokkuð um að svarendur bættu við í reitinn fyrir „annað“ að stólar 

og borð væru ekki hentug, stólarnir væru lélegir og borð sölumanna of lítil og stutt til þess að 

þægilegt væri að fletta vinnugögnum og ekki síst lítið geymslurými í þeim. 24% svarenda merktu 

við að þörf væri á að bæta og endurnýja húsgögn og innréttingar. Tæpum 18% þykir gólfefni á 
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rýmum ekki nógu góð þar sem það er úr steini og glamrar frá því, hugsanlega væri góð lausn að 

setja mottur á sum rými þar sem umgangur er minni. Yfir 20% svarenda töldu þörf á fleiri 

salernum, en á sumum hæðum er ekkert eða einungis eitt salerni fyrir starfsmennina. Þegar 

teknar eru saman þessar niðurstöður má rekja stóran hluta vandans til starfsumhverfisins. Eftir 

árið 2005 létu yfirmenn Sjóvá taka niður einkaskrifstofur og breyttu yfir í opið skrifstofurými. 

Greinilegt er á útkomu rannsóknarinnar að of margir eru saman í rýmum og sitja of þétt. Þetta 

skapar hávaða sem svo margir svarendur nefndu að ylli þeim óþægindum. Hávaðamengun og að 

sitja ofan í næsta manni veldur hugsanlega streitu og sérstaklega ef þetta truflar einbeitingu og 

afköst við vinnu sem og samskipti við viðskiptavini. Sjóvá er stór vinnustaður og þarf að minnka 

stöðugt áreiti á starfsmenn. Rannsakandi telur að þetta sé vandamál sem auðvelt er að laga og 

minnka þar með álag á starfsmenn. Lyf og heilsa leigir húsnæði á einni hæðinni hjá Sjóvá í 

Kringlunni 5. Það gæti verið lausn að rýma fyrir starfsfólki Sjóvá og bæta við þeirri hæð svo 

starfsmenn fengju meira pláss, bæta við skilrúmum og húsgögnum sem eru hljóðdempandi. Setja 

mottur eða gluggatjöld sem draga úr hávaðamengun sem og að ítreka við starfsmenn að sýna 

samstarfsmönnum virðingu, halda símhringingum í lægstu tónum og passa að tala og kalla ekki 

hátt á milli vinnustöðva eða í síma. 

 

7.3. Neyðarlínan 112 

 

Neyðarlínan var stofnuð í október 1995 og hóf neyðarsímsvörun í 112 þann 1. janúar 1996. 

Rekstur neyðarnúmersins 112 og tengdrar þjónustu er enn meginviðfangsefni fyrirtækisins. Auk 

þess annaðist Neyðarlínan rekstur stjórnstöðvar Securitas frá sama tíma og þar til í október 2008. 

Samkvæmt þjónustusamningi við Siglingastofnun Íslands sem undirritaður var 1. júní 2004 tók 

Neyðarlínan að sér rekstur Vaktstöðvar siglinga sem áður var Tilkynningarskyldan og 

Fjarskiptastöðin í Gufunesi. Þar með er öll öryggisþjónusta við sjófarendur veitt á einum stað. 

Árið 2005 keypti Neyðarlínan fyrirtækið Tetra Ísland og flutti þjónustustarfsemi þess til 

Neyðarlínunnar. Hér er um að ræða sérsniðna fjarskiptaþjónustu fyrir neyðarþjónustu- og 

viðbragðsaðila. Neyðarlínan annast ýmis önnur þjónustuverkefni tengd neyðar- og 

öryggisþjónustu fyrir opinbera aðila og einkaaðila. Hjá Neyðarlínunni starfa um 26 starfsmenn á 

skrifstofu og við svörun. 
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Mynd 37. Loftmynd af húsnæði 112, starfssemin er hér afmörkuð með hvítum ramma. 

 

 

Niðurstöður úr vettvangskönnun rannsakanda 

 

Feng Shui á vinnustaðnum 

 

Neyðarlínan deilir húsnæði með fleiri fyrirtækjum. Aðalinngangur fyrirtækisins snýr í norður 

sem samkvæmt Bagua orkukortinu (sjá mynd 7) stendur fyrir starfsframa (e. Career). Þetta 

svæði er Yin orka og er gott svæði fyrir skrifstofurými. Til að efla þetta rými er gott að nota vatn 

og dökka tóna í litum eins og svartan. 

 

Starfsemi fyrirtækisins er á tveim svæðum í húsinu. Yfirmennirnir eru með lokaðar skrifstofur 

sem eru vel útbúnar og snyrtilegar með góðum gluggum til norðurs. Starfsmenn í svörun 112 eru 

í opnum skrifstofum og að mestu gluggalausum rýmum. Rannsakanda þótti aðstaðan nokkuð 

góð, ekki of þétt setið og húsgögn klassísk, hlýlegt og fallegar myndir á veggjum.  

 

Það vakti athygli rannsakanda að mikill aðskilnaður er á milli samstarfsfólks, það er að segja 

kaffistofur og mataraðstaða er aðskilin. Yfirmenn og starfsfólk í svörun 112 hittast því lítið sem 

ekkert yfir daginn. Rannsakandi fékk á tilfinninguna að þarna ríkti stéttaskipting, yfirmenn hver 
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á sinni skrifstofu og starfsmenn í svörun 112 annars staðar í húsinu. Neyðarlínan var eina 

fyrirtækið í rannsókninni með þetta fyrirkomulag. Þórhallur Ólafsson framkvæmdastjóri er með 

lífstöluna 3 sem er tákn ákveðni og hraða. Hann er viður út frá lífstölunni. Skrifstofa hans er 

stödd í þekkingarrýminu (e. Knowledge and Self-cultivation) sem er norðvestur og á sú orka vel 

við karlkyns stjórnanda. Mikilvægt er fyrir Neyðarlínuna að raða rétt niður í rýmin eftir því 

hvaða starfsemi fer þar fram, s.s bókhald, sala, samskipti við viðskiptavini, ljósritun o.s.frv. 

Aðalinngangur Öryggismiðstöðvarinnar snýr í norður svo inngangurinn er í rými sem kallað er 

Frami (e. Career). En vandamál húsnæðisins er sá að það er ekki ferhyrnt (sjá mynd 37) sem og 

að fyrirtækið deilir rými með annars konar starfsemi. 

 

Niðurstöður úr spurningakönnun starfsmanna 112 

 

Rannsakandi lagði fyrir könnun sem stóð yfir dagana 14.-20. janúar 2009. Svarhlutfall var 

nokkuð gott eða 20 af 24 starfsmönnum sem fengu spurningakönnunina senda. Lagðar voru fyrir 

starfsmenn 14 fullyrðingar með fimm svarmöguleikum til þess að fá svar við 

rannsóknarspurningunni: Hver eru áhrif starfsumhverfis á heilsu, vellíðan og velgengni á 

vinnustaðnum?. Dæmi: Ég er ánægð/ur í starfi og valið er milli; Mjög sammála, fremur 

sammála, hvorki né, fremur ósammála og mjög ósammála. 

 

Starfsánægja: Aðeins 25% svarenda eru mjög ánægð í vinnunni, 65% fremur ánægð en 10% 

ekki ánægð. Sjá mynd 38. 
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Mynd 38. Ég er ánægð/ur í vinnunni. 

 

Samskipti: Starfsmenn 112 virðast ekki vera nógu sáttir með samskipti sín við yfirmenn. Aðeins 

20% voru mjög sammála því að fólkið hefði tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri en 

35% svara hvorki né eða ósammála. Starfsmórall milli samstarfsfólks er góður og allir telja sig 

vera hluta af hópnum, helstu vandkvæðin snúa að yfirmönnum 112 þar sem 50% starfsmanna 

finnst þeir ekki fá nægjanlega mikinn stuðning og hvatningu frá yfirmönnum sínum. Sjá mynd 

38. 

 

 

Mynd 39. Ég nýt stuðnings og fæ hvatningu frá yfirmönnum mínum. 



 
 

59 

Heilsa: Einungis 25% voru mjög sammála (sjá mynd 40). Samkvæmt veikindaskrám er þó 

nokkuð um veikindi hjá Neyðarlínunni, að meðaltali eru 12 dagar á ári sem er mun meira en hjá 

Radisson SAS þar sem eru 4,75 dagar , samanburður á mynd 64. 

 

 

Mynd 40. Heilsa mín hefur verið góð frá því ég hóf störf 

 

 

Streita: Mjög hátt hlutfall starfsmanna finnur fyrir streitu í vinnunni eða 65% og ef þeir sem 

svöruðu hvorki né (15%) eru taldir með eru það 80% starfsfólksins. Sjá mynd 41. 

 

 

Mynd 41. Ég finn fyrir streitu í vinnunni. 
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Orkuleysi: Athygli vakti að 40% svöruðu í þessum lið með hvorki né. Einungis 15% finna alls 

ekki fyrir orkuleysi þannig að ef hinir sem eftir sitja eru teknir saman, 30%, þá er hátt hlutfall 

þeirra sem finna hugsanlega fyrir orkuleysi eða 70%. Sjá mynd 42. 

 

 

Mynd 42. Ég finn fyrir orkuleysi í vinnunni. 

 

Starfsumhverfi: 70% starfsmanna eru ánægð með starfsumhverfið en 30% svöruðu hvorki né 

eða ósammála. Flestir eru ósáttir með kaffistofuna, yfir 40%. Það eru tvær kaffistofur, ein hjá 

starfsmönnum í svörun 112 og er hún ansi lítil miðað við fjölda starfsmanna og hin kaffistofan er 

á efri hæðinni þar sem yfirmennirnir hafa sínar skrifstofur. Rannsakandi velti því fyrir sér hvort 

það sé ein ástæða þess að samskiptin gangi ekki betur. Mikilvægt er að fyrirtækið hafi miðju eða 

hjarta þar sem allir geta hist. Sjá mynd 43. 
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Mynd 43. Ég er ánægð/ur með starfsumhverfið. 

 

Drasl: Lítið var minnst á drasl, 11% fannst ekki vel þrifið. En ef tekið er mið af því að 21% 

svaraði að þeim þætti mjög hreint og snyrtilegt á vinnustaðnum bendir margt til þess að þarna 

þurfi að þrífa betur. Mikill tækjabúnaður er á svæðinu svo ryk safnast auðveldlega upp. 

Rannsakanda fannst rýmið lítið og ekki mikið um óreiðu. Sjá mynd 44. 

 

 

Mynd 44. Á vinnustaðnum er hreint og snyrtilegt. 

 

Loftræsting: Mjög stór hópur starfsmanna, 68,4% kvartar undan lélegri loftræstingu.  

 

Hávaði: Lítið var kvartað undan hljóðmengun, einungis 5 manns, sem eru 26%. 
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Lýsing og tækjabúnaður: Hátt í helmingur starfsmanna taldi þessum þáttum ábótavant. 

Rannsakandi tók eftir því að mikið myrkur var inni í herbergi þar sem svörun 112 fer fram og 

nánast gluggalaust. 

 

Samkvæmt upplýsingum frá yfirmanni Neyðarlínunnar hefur fyrirtækið átt í vandræðum með að 

ná markmiðum sínum hvað varðar starfsánægju starfsmanna sinna. Til þess að nálgast kröfur og 

væntingar starfsmanna sinna hefur fyrirtækið gert nokkrar góðar breytingar sem hafa bætt 

andrúmsloftið og vinnugleðina til muna. Neyðarlínan hóf notkun á hugbúnaði sem nefnist Time 

Care. Starfsmennirnir ákveða sjálfir hvaða daga þeir vilja vinna og á hvaða tíma sólarhringsins til 

að uppfylla vinnuskyldu sína. Hugbúnaðurinn sér síðan til þess að nauðsynlegur fjöldi 

starfsmanna sé til staðar miðað við þörf hverju sinni.  

Hefðbundinni vaktavinnu fylgir rútína en með nýrri skipan er starfsmönnum gert auðveldara að 

taka þátt í ýmsu sem þeir hefðu annars ekki haft kost á að taka þátt í, t.d. hvers kyns námskeiðum 

eða námi með vinnu, ferðalögum með fjölskyldu utan sumarleyfistíma o.s.frv. Í skýrslunni 

(Snjólfur Ólafsson og Anna María Urbancic, 2005) kemur fram að ein ástæða þess að farið var í 

að innleiða nýtt vaktakerfi hjá Neyðarlínunni var óánægja meðal starfsmanna með gamla kerfið. 

Rígur hafði myndast milli starfsmanna á mismunandi vöktum, þeir kvörtuðu undan of löngum 

vinnutíma og of miklu álagi. Eftir að nýja kerfið var innleitt jókst starfsánægja hjá 

Neyðarlínunni, rígur milli vaktahópa hvarf, starfsfólk kynntist betur og tók í auknum mæli að 

vinna sem einn samstilltur hópur. Vaktir starfsfólks styttust og álag varð minna. Í kjölfarið gafst 

svigrúm til endurmenntunar og símenntunar starfsfólks og var það nýtt. Allir starfsmenn fá nú 

þjálfun og endurmenntun í hverjum mánuði í vinnutíma sínum.  

Þrátt fyrir þessar breytingar á Neyðarlínan enn eftir að ná meira jafnvægi og kalla fram meiri 

ánægju starfsmanna sinna. Samkvæmt þeim niðurstöðum sem fengust út úr þessari rannsókn er 

samskiptum milli yfirmanna og starfsmanna ábótavant og verður að leggja kapp á eða bæta úr 

þessu vandamáli. Í ljósi niðurstaðna er það mat rannsakanda að aðskildar kaffistofur og 

mötuneyti sé ekki gott, enginn vettvangur er til staðar fyrir alla starfsmenn til að hittast á.  

Samskiptaþátturinn kom verst út hjá Neyðarlínunni. Rannsakandi telur að það sé að hluta til 

vegna stjórnunarhátta en sá þáttur var ekki skoðaður í þessari rannsókn. Að öðru leyti má rekja 
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óánægju starfsmanna Neyðarlínunnar með yfirmenn sína til þess að samskipta- og 

sambandsrýmið er ekki innan skrifstofurýmis þeirra sem og að það vantar hjarta eða miðju þar 

sem samskipti fara fram.  

 

7.4. Öryggismiðstöðin 

 

Öryggismiðstöðin er framsækið þjónustufyrirtæki sem býður upp á heildarlausnir í 

öryggismálum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Fyrirtækið er eina öryggisfyrirtækið á Íslandi sem 

rekur sína eigin vaktmiðstöð til móttöku boða frá öryggiskerfum viðskiptavina. Vaktmiðstöðin er 

að sjálfsögðu starfrækt allan sólarhringinn, alla daga ársins. Öryggismiðstöðin útvegar, setur upp 

og þjónustar allar mögulegar öryggislausnir sem bjóðast. Öryggismiðstöðin var stofnuð árið 

1995 og hefur fullt starfsleyfi til öryggisþjónustu frá Dómsmálaráðaneytinu. Fjöldi innlendra og 

erlendra úttektaraðila hefur tekið út starfsemi fyrirtækisins og vottað gæði hennar. Starfmenn 

fyrirtækisins eru um 150 talsins og er meðalaldur þeirra 35 ár. 

 

 

Mynd 45. Loftmynd af húsnæði Öryggismiðstöðvarinnar fyrir miðju. 
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Niðurstöður vettvangskönnunar rannsakanda 

Feng Shui á vinnustaðnum 

Rannsakandi fór á vettvang og er Öryggismiðstöðin nýflutt í nýtt húsnæði í Askalind í Kópavogi 

og er það húsnæði mun stærra en þar sem fyrirtækið var áður og kom þá illa út úr könnun VR um 

vinnuskilyrði. Aðalinngangur snýr í norður sem í Bagua orkukortinu (sjá mynd 7) stýrir 

starfsframa (e. Career) og stjórnast af Yin orku. Móttakan sem og önnur rými á 1. hæðinni eru 

snyrtileg, nýtískuleg og látlaus. Hvítt og svart eru ríkjandi og svart flotgólf á 1. hæðinni.  

Það fyrsta sem rannsakandi hjó eftir er hann kom á vettvang var að móttökustýrur sitja beint 

undir stiga sem liggur upp á 2. hæð (sjá mynd 46) þessi stigi er opinn milli þrepa og telur 

rannsakandi nauðsynlegt að honum verði lokað svo vinnuskilyrði þeirra verði betri. 

Öryggismiðstöðin er vel staðsett út frá kenningum Feng Shui, engar umferðargötur liggja beint 

upp að húsinu, það er á horni og sést vel (sjá mynd 45). Það er ferhyrnt á fyrstu hæðinni og 

inngangurinn er staðsettur nokkurn veginn fyrir miðju svo þar er jafnvægi milli yin og yang.  

 

 

Mynd 46. Stiginn sem liggur upp á 2. hæð. 

 

Eins og fyrr segir er fyrirtækið nýflutt og er enn nokkuð tómlegt á stöku stað, engar myndir á 

veggjum og hljóðdempun engin. Það mættu koma meiri litir inn í umhverfið, til dæmis í 

mötuneytið sem er stórt og mikið og vítt til veggja, myndir og blóm gætu breytt miklu. 

Rannsakandi vill draga úr þessum yfirráðandi svarta og hvíta lit.  
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Rannsakanda fannst undarlegt að stór hluti rýmisins á 1. hæðinni skyldi ekki vera í notkun, svæði 

sem á að nota þegar fyrirtækið stækkar seinna meir. Rannsakandi vill sjá starfsemi í rýminu, 

dreifa starfsfólkinu inn í það rými og fá líf í allt húsið. Fundarherbergi eru mörg og vel útbúin, 

einföld og snyrtileg. Öll fundarherbergin (sjá mynd 48) eru nefnd með nafni úr skáldsögum eftir 

Halldór Laxness og skarta veggir vel völdum orðum úr þeim bókum. Þetta setur skemmtilegan 

svip. Rannsakandinn fylltist trausti á fyrirtækinu, fannst starfsumhverfið bera merki um 

fagmennsku, vera ferskt og framsækið. Aðstaðan er enn nokkuð nútímaleg, skrifborð og stólar 

hjá sumum eru stillanleg svo þeir fái tækifæri á að breyta um líkamsstöðu.  

Eins og fram hefur komið í umfjölluninni um Feng Shui er mikilvægt að starfsemi í fyrirtækjum 

sé staðsett á réttum stað og það sama á við um yfirmenn fyrirtækja (sjá Feng Shui og fólk, bls. 

12). Ragnar Þór Jónsson framkvæmdastjóri er með lífstöluna 4 (fæddur 1969). Ragnar situr með 

skrifstofu sína í framarýminu (e. Career) sem hentar honum mjög vel og kann góðri lukku að 

stýra í viðskiptum. Ragnar er viður samkvæmt lífstölu hans og rýmið er vatn svo sú orka sem 

skapast styður við hann sem stjórnanda, orka tækifæra og innri styrks. Mikilvægt er fyrir 

Öryggismiðstöðina að raða rétt niður í rýmin eftir því hvaða starfsemi fer þar fram, s.s bókhald, 

sala, samskipti við viðskiptavini, ljósritun o.s.frv. Það vakti athygli rannsakanda að fyrirtækið er 

ekki með neina starfsemi á svæði sem nefnist Nýsköpun og gleði (e. Creativity and Joy) og ætti 

að fylla það rými af starfsemi sem fyrst og væri fullkomið rými fyrir sölumennina (sjá mynd 47). 

Aðstaða viðgerðarmanna er mjög ólík aðstöðu sölumannanna, þeir eru á annarri hæð og undir 

súð, þarna var mjög heitt og loftlaust er rannsakanda bar að. Þeir starfa í básum ef svo má kalla 

þar sem nokkrir sitja saman, þetta er ekki gluggalaust en þröngt rými og ekki aðlaðandi. 

Lagerinn er vel skipulagður eins og flestallt í fyrirtækinu, engin ónotuð skrifborð eða drasl á 

stangli. Ljósritunaraðstaðan er snyrtileg og lokuð af frá starfsstöðvum. Rannsakandi fékk á 

tilfinninguna að þarna væri mikill metnaður til að gera vel við starfsmenn og að þeim líði vel. 

Öryggismiðstöðin hefur að mati rannsakanda besta Feng Shui húsnæðið sem og rammann í 

kringum fyrirtækið. Rannsakandi telur að með þeim breytingum sem hann leggur til muni 

fyrirtækið blómstra um ókomna tíð.  
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Niðurstöður úr spurningakönnun til starfsmanna Öryggismiðstöðvarinnar 

Rannsókn á starfsumhverfi Öryggismiðstöðvarinnar fór fram dagana 14.-26. janúar 2009. Alls 

svöruðu 47 af þeim 61 sem fengu könnunina senda. Lagt var fyrir starfsmenn 14 fullyrðingar 

með fimm svarmöguleikum til þess að fá svar við rannsóknarspurningunni: Hver eru áhrif 

starfsumhverfis á heilsu, vellíðan og velgengni á vinnustaðnum? Dæmi: Ég er ánægð/ur í 

starfi og valið er milli; Mjög sammála, fremur sammála, hvorki né, fremur ósammála og mjög 

ósammála. 

 

Starfsánægja: Starfsmenn Öryggismiðstöðvarinnar eru ánægðir í starfi. Tæp 60% svarenda 

töldu sig mjög ánægð í vinnunni og hafa tækifæri á að koma skoðunum sínum á framfæri, hin 

40% eru ekki eins ánægð og er það áskorun til yfirmanna að búa til vettvang til að auka 

skoðanaskipti milli samstarfsfólks og ánægju í starfi. Sjá mynd 49. 

 

 
Mynd 48. Fundarherbergi, eitt af mörgum. 

 
Mynd 47. Rými ekki í notkun 
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Mynd 49. Ég er ánægð/ur í vinnunni. 

 

Samskipti: Um 15% starfsmanna finnst þeir ekki fá nægjanlega mikinn stuðning og hvatningu 

frá yfirmönnum sínum. Sjá  mynd 50. 

 

 

Mynd 50. Ég nýt stuðnings og fæ hvatningu frá yfirmönnum mínum. 

 

Heilsa: Heilsa starfsmanna er kannski ekki svo góð ef litið er til þess að aðeins 53% sögðust hafa 

mjög góða heilsu og flest starfsfólkið er frekar ungt eins og sést á mynd 51. Því vekur það 
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spurningar hvers vegna ekki eru fleiri í þessum flokki. Samkvæmt veikindaskrám er 10,1 

veikindadagur á hvern starfsmann á ári. Það er töluvert meira en hjá Sjóvá (sjá mynd 64) 

meðalaldur starfsmanna er 10 árum lægri hjá Öryggismiðstöðinni eða 35 ára.  

 

 

 

Mynd 51. Heilsa mín hefur verið góð frá því ég hóf störf. 

 

Streita: Athyglisvert var að sjá hve margir svöruðu hvorki né í liðnum um hvort þeir fyndu fyrir 

streitu í vinnunni eða 34%. Ef það er lagt við þann fjölda sem er sammála (rúm 40%) eru um 

75% starfsfólksins sem finna fyrir streitu í vinnunni. Sjá mynd 52. 
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Mynd 52. Ég finn fyrir streitu í vinnunni. 

 

Orkuleysi: Rúm 70% telja sig ekki þjást af orkuleysi á vinnustaðnum en hin 30% svöruðu 

hvorki né eða sammála. Sjá mynd 53. 

 

 

Mynd 53. Ég finn fyrir orkuleysi í vinnunni. 

 

Starfsumhverfi: Flestir starfsmenn fyrirtækisins eru mjög eða fremur ánægðir með 

starfsumhverfið en ef skoðaðar eru niðurstöður úr spurningunni um hve ánægðir starfsmenn séu 
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með sína starfsstöð, kemur í ljós að um 30% finnst eitthvað ábótavant við sína starfsstöð þó þeim 

líki vel við starfsumhverfið í heild sinni. Sjá mynd 54. 

 

 

Mynd 54. Ég er ánægð/ur með starfsumhverfið. 

 

Drasl: Starfsmenn Öryggismiðstöðvarinnar eru ánægðir með þrif á vinnustaðnum, telja hann 

hreinan og snyrtilegan. Þeir telja mikla þörf á að bæta loftræstikerfið, hjá sumum vill verða mjög 

heitt og loftlaust. Sjá mynd 55. 

 

Mynd 55. Á vinnustaðnum er hreint og snyrtilegt. 
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Hávaði: Gólfið á 1. hæð spornar ekki við hljóðmengun í opnu vinnurými, skóhælar skella í 

steingólfi og hávaði er í fólki og símum. Yfir 30% starfsmanna skráðu það í athugasemd að 

hávaði og annað áreiti hefði áhrif á þá í starfi. Er rannsóknin fór fram var Öryggismiðstöðin 

nýflutt og því ekki allur aðbúnaður kominn í rétt horf. Rannsakandi veit til þess að um þessar 

mundir er verið að finna lausnir á hljóðdempun í opnu rými.  

Lýsing: Almennt er lýsing nokkuð góð, 12 manns, sem eru 5%, sögðu henni ábótavant. 

Í ljósi þessara niðurstaðna er starfsánægja nokkuð mikil í fyrirtækinu og samskipti við yfirmenn 

góð. Það er aftur á móti fullmikið um streitu og orkuleysi, of mikið af yang orku og vill 

rannsakandi rekja það meðal annars til hljóðmengunar. Húsnæðið sem fyrirtækið er í er mjög 

gott rekstrarlega séð, það eru enginn rými í Bagua orkukortinu sem vantar, því ætti fyrirtækið að 

geta skipulagt sig vel. 

 

          

7.5. Sporthúsið 

 

Sporthúsið var stofnað innan veggja Tennishallarinnar í Kópavogi 2002. Í byrjun ársins 2008 tók Þröstur 

Jón Sigurðsson við starfsemi fyrirtækisins. Innan veggja Sporthússins starfa um 144 starfsmenn og 

verktakar. Verktakarnir eru m.a. þeir sem leigja aðgang að húsnæðinu til einkaþjálfunar, 

nuddaðstöðu, sólbaðsstofu- og hárgreiðslustofureksturs. Þjálfarar greiða Sporthúsinu svokallað 

gólfgjald. Starfsmenn á skrifstofu eru um 15 auk starfsmanna barnapössunar, Kroppakots, alls 

um 26 starfsmenn sem eru á launaskrá Sporthússins.  

Sporthúsið er önnur stærsta heilsuræktarstöðin á Íslandi miðað við fjölda viðskiptavina, yfir 

6.000 kort í líkamsræktina eru virk og auk þess eru viðskiptavinir sem tengjast öllum hinum 

íþróttunum, s.s. fótbolta, veggjatennis, fjölþraut, golfi og jóga.  
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Mynd 56. Loftmynd af Sporthúsinu sýnir að húsið er L-laga. 

 

Niðurstöður vettvangskönnunar rannsakanda 

Feng Shui á vinnustaðnum 

Rannsakandi hefur fylgst með fyrirtækinu frá upphafi og séð fyrirtækið lifna við á síðastliðnum 

mánuðum. Nýir eigendur höfðu í nógu að snúast við að koma orðspori fyrirtækisins á rétta braut. 

Eldri viðskiptavinir, starfsfólk og birgjar voru tortryggnir og þurfti að taka reksturinn föstum 

tökum og tryggja að viðskiptavinahópurinn héldi áfram viðskiptum sem og að fá nýja inn. Á því 

eina ári sem Sporthúsið hefur verið starfrækt undir stjórn nýrra eigenda hafa orðið miklar 

breytingar. Sporthúsið, ólíkt keppinautum sínum, leggur ekki upp úr mikilli yfirbyggingu heldur 

að hafa hlutina einfalda, tæki og tól sem virka með góðu starfsfólki. 

Aðalinngangur Sporthússins snýr í suður (sjá mynd 56) sem stendur fyrir orðspori (e. Fame andd 

Reputation) samkvæmt Bagua orkukortinu (sjá mynd 7). Þetta svæði snýr í suður og stýrist af 

Yang orku  og stjórnar ímynd og orðspori sem er mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki. Fyrir framan 

húsið er stórt bílastæði og enginn vegur sem liggur beint að húsinu. Húsnæðið er hrátt til lofts og 

yfirbyggingin lítil, engir litir aðrir en grátt og hvítt í umhverfinu. Rannsakandi leggur til að 

nokkrir veggir verði málaðir í litum Sporthússins, fallega bláum tóni. Skrifstofur fyrirtækisins 

eru allar gluggalausar og litlar. Starfsmenn sitja ekki þétt, nægt rými er fyrir hvern og einn þó 
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skrifstofur séu ekki stórar. Húsgögn eru í þokkalegu ástandi sem og lítið um aukadrasl í kringum 

starfsmennina. Það er mikilvægt að yfirmenn séu staðsettir á viðeigandi stað í húsnæðinu svo 

reksturinn gangi sem best. Þröstur Jón Sigurðsson framkvæmdastjóri er með lífstöluna 9 (fæddur 

1973). Þröstur er með lokaða skrifstofu í miðju Bagua sem er jarðorka en Þröstur er eldur út frá 

lífstölunni og slekkur jörðin eldinn. Samkvæmt hringrás frumefnanna 5 (sjá mynd 4-6) gæti hann 

því hugsanlega sem stjórnandi orðið orkulaus. Það væri mun betra fyrir hann að vera með 

skrifstofu sína í suður eða norðvestur. 

 

Niðurstöður úr spurningakönnun starfsmanna Sporthússins. 

Dagana 21.-27. janúar 2009 var könnun á starfsumhverfi Sporthússins lögð fyrir og tóku 13 

starfsmenn af þeim 14 sem starfa þar á skrifstofunni þátt í henni. Lagðar voru fyrir starfsmenn 14 

fullyrðingar með fimm svarmöguleikum til þess að fá svar við rannsóknarspurningunni: Hver 

eru áhrif starfsumhverfis á heilsu, vellíðan og velgengni á vinnustaðnum? Dæmi: Ég er 

ánægð/ur í starfi og valið er milli; Mjög sammála, fremur sammála, hvorki né, fremur ósammála 

og mjög ósammála. 

 

Starfsánægja: Í Sporthúsinu ríkir mikil starfsánægja, 9 starfsmenn eru því mjög sammála og 4 

eru fremur sammála því að vera ánægðir í starfi. Sjá mynd 57. 

 

Mynd 57. Ég er ánægð/ur í vinnunni. 
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Samskipti: Um 85% svarenda eru mjög sammála því að fá tækifæri til að koma skoðunum 

sínum á framfæri. Hvað varðar liðsheildina þá vantar upp á að hún sé fullkomin en 23% svara 

hvorki né og rúm 15% svara fremur sammála sem þýðir að rúm 60% er mjög sammála því að á 

þá sé litið sem hluta af hópnum. Miðað við hve fáir starfsmenn skrifstofunnar eru og hve nálægt 

fólk er í aldri ætti að vera hægt að ná til þeirra og auka samheldnina svo öllum finnist þeir vera 

hluti af starfshópnum. Tæp 70% upplifa hvatningu og stuðning frá yfirmönnum sínum, enginn 

var ósammála þeirri staðhæfingu (sjá mynd 58). Starfsmenn fyrirtækisins telja sig njóta 

sveigjanleika í starfi en er kemur að fjölbreytileika verkefna vantar upp á að þeir telji sig fá 

tækifæri til þess að fást við fjölbreytt verkefni. Það vakti athygli rannsakanda að yfir 30% 

svöruðu hvorki né í þessum lið.  

 

 

Mynd 58. Ég nýt stuðnings og fæ hvatningu frá yfirmönnum mínum. 

 

Heilsa: Starfsmenn eru mjög heilsuhraustir. Reyndar vantar upp á skráningu veikindadaga að því 

leyti að margir starfsmenn eru á tímakaupi og því er ekki alltaf skráð hver sé ástæðan fyrir 

fjarveru. Um 70% svarenda telja heilsu sína mjög góða, um 30% telja hana fremur góða eða tóku 

ekki afstöðu. Sjá mynd 59. 
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Mynd 59. Heilsa mín hefur verið góð frá því ég hóf störf. 

 

Streita: Starfsfólk Sporthússins finnur fyrir nokkurri streitu í vinnunni. Um 45% starfsmanna 

finna fyrir streitu og rétt innan við 40% svöruðu hvorki né eða 5 starfsmenn, 2 starfsmenn finna 

ekki fyrir streitu. Sjá mynd 60. 

 

 

Mynd 60. Ég finn fyrir streitu í vinnunni. 
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Orkuleysi: Innan við 70% voru mjög eða fremur ósammála, sem þýðir að orkuleysi virðist ekki 

algengt þar sem einungis 2 svara fremur sammála og 2 hvorki né. Enginn er mjög sammála, sem 

rannsakandi telur gott. Sjá mynd 61. 

 

 

Mynd 61. Ég finn fyrir orkuleysi í vinnunni. 

 

Starfsumhverfi: Sporthúsið hefur ekki lagt mikið upp úr skrifstofuaðstöðu og var innan við 

helmingur starfsmanna mjög ánægður með starfsumhverfið og jafnmargir fremur ánægðir. Þegar 

skoðaðar eru niðurstöður úr spurningunni um hvort starfsmaður sé ánægður með aðstöðuna á 

sinni starfsstöð kemur í ljós að fæstir eru mjög ánægðir eða 23%, flestir eru fremur ánægðir eða 

tæp 70%. Það myndi vissulega breyta miklu ef skrifstofur væru stærri og með gluggum á en það 

er ekki auðvelt að breyta skrifstofurýminu. Rannsakanda þótti skrifstofurýmið vera snyrtilegt en 

auka mætti hlýleika, til að mynda með blómum, og litum á veggi eða í húsgögnum. Sjá mynd 62. 
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Mynd 62. Ég er ánægð/ur með starfsumhverfið. 

 

Drasl: Innan við 40% töldu mjög hreint og snyrtilegt á vinnustaðnum sem bendir til þess að þörf 

sé á að hlúa betur að þeim þætti og gera umhverfið meira fyrir augað svo langt sem það nær. Sjá 

mynd 63. 

 

Mynd 63. Á vinnustaðnum er hreint og snyrtilegt. 
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Loftræsting: Helstu umkvörtunarefni starfsmanna í athugasemdum voru loftræsting, en það er 

mjög mikilvægt að úr því verði bætt sérstaklega í ljósi þess að húsið er nánast gluggalaust, engir 

gluggar á skrifstofurými. Tækjabúnaði, salernisaðstöðu og kaffistofu er ábótavant. Ekkert salerni 

er sérstaklega fyrir starfsmenn. Kaffistofan er mjög léleg og ekki hægt að setjast þar inn til að fá 

sér kaffi. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur í ljós að samband og samskipti starfsmanna 

og yfirmanna í Sporthúsinu eru góð. Starfsmenn fyrirtækisins virðast vera mjög hliðhollir 

fyrirtækinu og sínum yfirmönnum. Starfsmenn Sporthússins eru allir mjög eða fremur ánægðir í 

starfi og virðast vera afskaplega ánægðir með yfirmenn sína sem og vinnuaðstöðu. Þessi 

niðurstaða kom á óvart þar sem rannsakandi hafði talið að takmarkað húsnæði og gluggalaust 

rými hefði meiri áhrif á líðan þeirra í vinnunni. Þrátt fyrir mikla vinnugleði er engu að síður álag á 

starfsmenn mikið og finna þeir töluvert fyrir streitu og orkuleysi. Hægt væri að draga úr 

álagseinkennum með því að hlúa betur að starfsfólkinu, koma til að mynda kaffi- og 

mataraðstöðu í gagnið, sem skapar þar með vettvang fyrir starfsmenn til að hittast og spjalla af 

og til og styrkja þar með liðsheildina. Það vantar „hjarta“ eða miðju fyrir starfsmenn að hittast á.  
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8. Samantekt 

 

Í þessari rannsókn var leitast við að fá svar við rannsóknarspurningunni; Hver eru áhrif 

starfsumhverfis á heilsu, vellíðan og velgengni á vinnustaðnum? Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna fram á að starfsumhverfið hefur áhrif á heilsu, vellíðan og velgengi 

starfmanna og ekki síst velferð fyrirtækjanna. Húsnæðið, samskipti á vinnustað og sveigjanleiki í 

starfi eru allt meðal áhrifavalda á líðan okkar. 

 

Úrtakið í þessari rannsókn er stórt og að mati rannsakanda má yfirfæra niðurstöður á önnur 

fyrirtæki. Áreiti á vinnustöðum er mikið og vinnutími langur. Niðurstöður gefa til kynna að það 

þarf að fá á meira jafnvægi milli yin og yang. Ná samhljómi milli jarðar, manna og himins. 

 

Í rannsókn Woodruffe (2006) kom fram að laun voru ekki á meðal þeirra þátta sem starfsmenn 

álitu mest hvetjandi í starfi sínu. Laun höfðu þar með ekki úrslitaáhrif um hvort starfsmenn réðu 

sig til starfa og/eða sögðu upp starfi sínu. Niðurstöður rannsóknar Woodruffe (2006) voru meðal 

annars að um væri að ræða aðra þætti eins og að eiga von um framgang í starfi og upplifa 

sjálfstæði í starfi. Að háttvís samskipti séu höfð í heiðri, t.d. að yfirmaður skeyti ekki skapi á 

undirmanni, og komið sé fram við starfsmenn af virðingu. Þá vilja starfsmenn að yfirmenn séu 

skuldbundnir sér á ákveðinn hátt og hafi m.a. áhuga á framgangi þeirra í starfi. Einnig skiptir 

þægilegt starfsumhverfi máli og að geta fengið góð ráð og leiðsögn frá eldri starfsmönnum.  

Þá skipti miklu máli að fá hrós fyrir það sem vel er gert og einnig að jákvæður stuðningur sé til 

staðar. Áskoranir séu við hæfi og tilfinning um að starfa hjá góðu og áreiðanlegu fyrirtæki. Að 

traust sé til staðar sem hefur áhrif á starfsmann á þann hátt að hann upplifi að hann geri gagn en 

einnig að virðing sé borin fyrir honum, störfum hans og skoðunum.  

Tilfinning um að jafnvægi á milli starfs og einkalífs sé virt og að stjórnandi sem hefur skilning 

eða næmi fyrir jafnvæginu er líklegri til að bera meira úr býtum en sá sem ekki hefur skilning á 

jafnvæginu (Woodruffe, 2006). Þá telur höfundur að stjórnendur eigi að gera sér grein fyrir 
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fyrrnefndum þáttum og leitast við að koma til móts við starfsmenn sína hvað þá áhrærir. 

Jafnframt þurfi stjórnendur að koma vel fram við starfsmenn sína á einstaklingsbundinn, 

styðjandi hátt, með viðeigandi þjálfun og tryggja að millistjórnendur geri slíkt hið sama.  

Einnig að gera reglulega kannanir á líðan starfsmanna í vinnunni. Persónuleiki stjórnandans 

skiptir miklu máli varðandi það að viðhalda trausti starfsmanna þar sem starfsmenn sem upplifa 

að þeim sé treyst eru líklegri til að sýna hollustu gagnvart skipulagsheildinni (Woodruffe, 2006; 

Hughes, o.fl., 2009). 
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Mynd 64. Sýnir meðalaldur starfsmanna og meðaltal veikindadaga á ári. 

 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda ótvírætt til þess að hér megi ná góðum árangri með því 

að gera einfaldar skipulagsbreytingar og tryggja þar með meiri vellíðan í starfi. Rannsóknin 

staðfestir tengsl starfsumhverfis við það hvernig starfsfólki líður. Niðurstöðurnar sýna að 

starfsumhverfið hefur áhrif á heilsu, vellíðan og velgengni starfsmanna og ekki síst velgengni 

fyrirtækja.  
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Starfsumhverfi nútímafólks er yfirfullt af áreitum. Það nýjasta í skipulagningu fyrirtækja eru 

opin skrifstofurými. Að mati rannsakanda voru opnu skrifstofurýmin í flestum tilfellum ekki 

nógu vel skipulögð, mjög þétt setið, rýmið mætti nýta betur, s.s. að fjarlægja borð og hillur sem 

ekki eru í notkun. Eitt helsta umkvörtunarefni samkvæmt niðurstöðum rannsakanda var léleg 

loftræsting. Þó nokkuð var um að starfsmönnum fyrirtækjanna þætti skrifborð ekki hæfa sínu 

starfi. Mikilvægt er að vinnuveitendur sjái til þess að starfsmenn hafi t.d. stillanleg borð og stóla. 

Það er betra fyrir líkamann að geta breytt um líkamsstöðu eins og fyrir bak. 

Hávaði, yang orka, var mjög algengt umkvörtunarefni enda gólfefni í mörgum þessara fyrirtækja 

úr steini. Í þeim fyrirtækjum er nauðsynlegt að leita leiða til að dempa hljóð með mottum, plötum 

í loft og veggi, myndum, plöntum, skilrúmum og þess háttar. Yin er hæg og löt orka en Yang er 

hröð og framsækin orka. Eins og fram hefur komið er afar mikilvægt í Feng Shui að fyrirtæki 

starfi í ferköntuðu húsnæði sem styður vel við rekstur þess og er besta formið eins og fjallað er 

um í kaflanum um Feng Shui og Bagua (sjá mynd 7). Það er mjög mikilvægt að stjórnendur sitji 

og starfi í réttum rýmum til þess að þeir hafi sem bestu stjórnina fyrir fyrirtækið.  

Almenn velgengni í Feng Shui er til að mynda í suðaustur og norður. Þær eru kallaðar 

velgengnisáttir og mikilvægt að þar sé ekkert drasl. Flest fyrirtækjanna snéru til norðurs eða 

suðurs. Allar grunnreglur í Feng Shui segja að sum þessara fyrirtækja hafi allt til að bera til þess 

að geta stuðlað að velgengni, vellíðan og starfsánægju ef rétt er staðið að málum. Með aðstoð 

Feng Shui er hægt að velja rétta fólkið í störfin sem býr yfir þeirri hæfni sem talið er að skipti 

máli í hverju starfi fyrir sig. Einnig er staðsetning stjórnanda mikilvæg í fyrirtækinu eftir því 

hvort stjórnandinn er karlkyns eða kvenkyns og hvaða lífstölu sá einstaklingur hefur. 
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Mynd 65. Sýnir þann fjölda starfsmanna sem eru mjög ánægðir í starfi, finnst þeir fá mjög mikla hvatningu frá 

yfirmönnum og finna mjög fyrir streitu í vinnunni. 

 

Rannsakandi komst að þeirri niðurstöðu að fleiri þættir en bara húsnæði og góð starfskjör sem 

skipti máli er kom að heilsu, vellíðan og velgengni á vinnustað. Samkvæmt niðurstöðum hjá 

þessum fimm fyrirtækjum má telja að persónuleiki, gildi og félagsleg áhrif skipi stóran sess hvað 

varðar gleði og hamingju í leik og starfi (sjá mynd 65).  

 

Tilraunasniðið sem var notað í þessari ritgerð bauð ekki upp á það að skoða atferli starfsmanna í 

lengri tíma og sjá þar með mun fyrir og eftir breytingar. Það hefði verið fróðlegt að skoða 

stjórnendur hvers fyrirtækis fyrir sig betur til að nefna hvaða stjórnunarstíl þeir noti og hvaða 

persónueinkennum þeir búi yfir. Feng Shui þátturinn í rannsókninni hefði orðið enn dýpri. Feng 

Shui býður upp á mikla möguleika, s.s. að kanna húsnæði út frá lóðamörkum, reikna lífstölur 

allra starfsmanna og para saman þá sem gætu unnið vel saman en eins og fram hefur komið buðu 

aðstæður ekki upp á svo víðtækan samanburð.  
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9. Lokaorð 

 

Niðurstöður sýndu að álag á starfsmenn er töluvert og ekki síst streita og orkuleysi sem í sífellt 

ríkara mæli er talin orsök ýmissa sjúkdóma og andlegrar vanlíðunar. Mikilvægt er að fyrirtæki 

búi vel að sínu fólki og komi í veg fyrir að í starfsumhverfinu séu vankantar sem ganga nærri 

heilsu manna. Vellíðan byggist á mörgum mismunandi samtengdum þáttum. Einna augljósastur 

er hæfni starfsmanna til að líða vel og njóta lífsins. En mikilvægi hönnunar rýmis og húsgagna, 

svo sem stóla og skrifborðs, og aðgengi að vinnugögnum er ekki síður áríðandi. Góð lýsing og 

loftræsting eru þættir sem miklu máli skipta varðandi þægindi. Mikilvægt er loftræstikerfið sé 

yfirfarið reglulega svo ekki sé hætta á svokallaðri húsasótt, myglu og bakteríum í lofti. Plöntur 

og skálar með vatni auka loftrakann og jónunartæki draga úr áhrifum ryks. Aðrir þættir eins og 

litir, tónlist, plöntur og skrautmunir setja svip sinn á starfsumhverfið og hafa áhrif á líðan okkar. 

Líkt og annað umhverfi getur vinnustaðurinn haft mikil áhrif á vellíðan og heilsu manna. 

Ómanneskjulegt umhverfi, litlaust og fráhrindandi, yfirfullt af starfsfólki getur valdið 

neikvæðum áhrifum.  

Það væri athyglisvert að leggja könnunina fyrir aftur eftir að breytingar ættu sér stað, þ.e. eftir að 

loftræstikerfi fyrirtækjanna yrði lagað, hljóðdempun ýmiss konar komið fyrir og starfsmenn 

fengju meira rými hver og einn á sinni starfsstöð og allt drasl fjarlægt af stöðum sem það á ekki 

að vera á. Einnig þætti rannsakanda spennandi viðfangsefni að skoða nánar mataræði 

starfsmannanna og matarvenjur þeirra. Til dæmis hvort fólk borðar á hlaupum og hvort það er 

holl fæða sem styrkir streituvarnir líkamans sem þeir borða eða ruslfæði. Fá þeir nægilega mikið 

af vítamínum til þess að halda út langan vinnudag? Eitt er víst að til þess að hafa stjórn á lífi 

okkar verðum við að temja okkur heilbrigðan lífsstíl eins og að nærast vel, stunda reglulega 

hreyfingu og hvílast. Þessir þættir byggja okkur upp til þess að hafa nóg eldsneyti til að líða vel 

og vera glöð í leik og starfi.  
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Þar sem niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að starfsumhverfið hafi áhrif á heilsu, 

vellíðan og velgengni á vinnustaðnum er við hæfi að þessi fyrirtæki leiti til Feng Shui ráðgjafa til 

að aðstoða með; uppröðun starfsmanna og húsgagna, val á litum og staðsetningu hverrar 

starfsemi fyrir sig innan skipulagsheildarinnar. Að lokum ættu öll fyrirtækin að standa fyrir 

tiltektardegi í vinnunni með reglulegu millibili og gera eitthvað meira úr deginum með því að 

efla liðsheildina á einhvern hátt. Heilsustefna ætti að vera fyrirtækjum hugleikin. Ef fólki líður 

ekki vel á vinnustaðnum getur það leitt til lélegra afkasta, einbeitingarskorts, streitu, fjarvista og 

örari starfsmannaveltu, sem kemur niður á árangri og framleiðslu. Þannig getur andleg og 

líkamleg líðan starfsmanna haft áhrif á afkomu fyrirtækisins. 
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