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SAMANTEKT 

Tilgangur þessarar greinar er að fjalla um mikilvægi forgreiningar fyrir breytingar á 

starfsumhverfi en þess konar breytingar hafa m.a. mikil áhrif á starfsfólk. Vodafone á Íslandi 

hefur tekið ákvörðun um að hefja innleiðingu á BESTA (e. better ways of working) að hætti 

Vodafone Global. Þær breytingar miðast að því að skapa BESTA starfsumhverfi sem völ er á 

með hag starfsfólks, skipuheildar og viðskiptavini að leiðarljósi. Markmið hugmyndafræðinnar 

er að skapa hagkvæmt og hvetjandi starfsumhverfi sem virkjar starfsfólk til sköpunar og 

samvinnu þvert á teymi. Við forgreiningu var notast við eigindlega aðferð, þar sem rætt var við 

stjórnendur og starfsfólk Vodafone, sjálfsskráningu og kerfisbundna rýni. Niðurstöður 

forgreininga voru bornar saman við rannsókn sem gerð hefur verið á fjölbreyttu og opnu 

vinnurými og leiddu þær m.a. í ljós að hefðbundin skrifstofurými eru með um helmings nýtingu 

á starfsstöðvum sínum og áhugi var meðal starfsfólks að fá fjölbreyttar starfsstöðvar til að vinna 

að fjölbreyttum verkefnum. Það kom einnig í ljós að lykileiningar sem koma að þróun, hönnun, 

framleiðslu og markaðssetningu vöruframboðs skipuheildarinnar sitja á ólíkum sviðum, oft 

langt frá hvort öðru, en eiga í mestum samskiptum.  

 

Efnisorð: Starfsumhverfi, hagkvæmt, hvetjandi. 

  



 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to discuss the importance of prior analysis for changes in the 

operating environment, such changes among others have a great impact on staff. Vodafone 

Iceland has decided to implement  BESTA (e. Better Ways of working) in the manner of 

Vodafone Global. These changes aim to create the best working environment available in the 

best interests of staff, the organization and customer base. The goal of this ideology is to create 

a favorable and stimulating work environment that encourages employees to be creative and 

collaborate across teams. In the case of a qualitative approach, where we spoke to management 

and staff of Vodafone as well as self registration and systematic review. After analyzing the 

results and compare them with a studies conducted on diverse and open work space, we found 

that traditional office space only utilized about half of their potential interest and there is need 

for various work space to work on various projects. It was also observed that the key elements 

involved in the development of design, manufacture and marketing are located in different 

areas, often far from each other, however communicate the most. 

 

Key words: Work environment, economical, inspiring. 
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INNGANGUR 

Undanfarin ár og áratugi hafa orðið miklar breytingar á starfsumhverfi þar sem tæknin er að 

þróast og breyttar kröfur varðandi sveigjanleika, heilsu og öryggi starfsfólks svo eitthvað sé 

nefnt. Skipuheildir eru í miklu mæli að nýta breytileikan á starfsumhverfinu í takt við tæknilega 

framþróun og skapa þannig nýja fyrirtækjamenningu með ávinning starfsfólks og skipuheildar 

að leiðarljósi.  

Hefðbundar starfsstöðvar eru að hverfa frá og nýjar að koma inn, starfsstöðvar þar sem að 

starfsfólk er ekki lengur inni á lokuðum skrifstofum, ekki með sína persónulegu vinnustöð 

heldur geta valið úr sameiginlegum starfsstöðvum hvort sem það eru hefðbundin skrifborð, 

bekkir og hljóðlát svæði svo eitthvað sé nefnt. Þetta kallar á breytingar og persónulegir hlutir 

þurfa að víkja fyrir auð skrifborð (e. clean desk policy) (Ross, 2010). 

Að mörgu er að hyggja þegar starfsumhverfið er skoðað með breytingar í huga en þar eru þarfir 

starfsfólks, samskiptagreining og hönnun hluti af undirbúningnum. Upplifun starfsfólks á 

vinnustaðnum, umgengni þeirra, flæðið og skipulag starfsstöðva hefur áhrif á starfsumhverfið.  

Þessi grein byggist á greiningum sem gerðar voru við undirbúning fyrir innleiðingu á breyttu 

starfsumhverfi og breyttum starfsvenjum hjá Vodafone1. Vodafone vill vera leiðandi í að skapa 

BESTA starfsumhverfið á Íslandi í takt við sýn skipuheildarinnar um að vera leiðtogi2 og taldi 

í því samhengi nauðsynlegt að endurskoða starfsumhverfi sitt til að ýta ennþá frekar undir 

sköpunar og samvinnu þvert á teymi.  

Leitast verður svara við spurningunni: Hvernig getur skipuheild skapað hagkvæmt og hvetjandi 

vinnuumhverfi sem virkjar starfsfólk til sköpunar og samvinnu þvert á teymi? 

 

 

 

  

                                                 
1 Vodafone er alhliða fjarskiptafyrirtæki á Íslandi, fyrirtækið er í samstarfi við Vodafone Global Plc 
2 Sýn Vodafone er að vera „Leiðtogi og alþjóðlegt afl á íslenskum fjarskiptamarkaði“ 
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FRÆÐILEG UMFJÖLLUN  

Opið, hvetjandi og örvandi vinnuumhverfi  

Hugmynd um opið vinnuumhverfi er ekki nýtilkomin, árið 1970 var hópur verkfræðinga hjá 

IBM3 sem breyttu skrifstofu sinni þannig að þeir höfðu ekki lengur sína persónulegu starfsstöð 

(hefðbundin starfsstöð) heldur gátu valið milli fjölbreyttari starfsstöðva (Meel, 2015).  

Markmiðið var að efla samvinnu í verkefnavinnu þvert á teymi og deila þekkingu og reynslu. 

Þetta var gert í tilraunaskyni og rannsakað af MIT4 vikulega þar sem samvinnan var skoðuð 

innan hópsins í eitt ár og borin saman við svör þeirra sem unnu á hefðbundnum skrifstofum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að samvinnan var meiri hjá þeim sem unnu í rými 

sem innihélt fjölbreyttari starfsstöðvar. Það sem kom á óvart var hvernig viðhorf fólks hafði 

breyst á meðan á rannsókninni stóð og þeir sem höfðu efasemdir fyrir gátu ekki hugsað sér að 

fara aftur í hefðbundnar vinnustöðvar. Niðurstöðurnar sýndu einnig að þetta lofaði góðu en allir 

þátttakendur voru á einu máli um mikilvægi undirbúnings þar sem svona breytingar ýta undir 

hræðslu meðal starfsfólks – sem á einnig við í dag (Meel, 2015). Hönnun sveigjanlegs 

vinnuumhverfis þarf að vera aðlaðandi í útliti og vel tækjum búið til þess að fá starfsfólkið til 

að láta af hefðbundum vinnustöðvum (Meel, 2015).  

Tækninýjungar 

Þó rannsóknir um kosti fjölbreyttra starfsstöðva nái aftur til ársins 1970 þá verður þetta ekki 

útbreytt í heiminum fyrr en uppúr 1990 þegar tækniframfarir eins og tölvupóstur, internet, 

fartölvur, farsímar og þráðlaust net fóru að vera almennri á vinnustöðum. Áður en þessar 

tækninýjungar komu fram var þetta meiri hugmynd heldur en að þetta næði almennri 

innleiðingu í skipuheildum (Meel, 2015).   

Hagræðing með tilliti til betri nýtingu á plássi  

Hagræði er eitt af því sem gerir sveigjanlegt vinnuumhverfi að spennandi valkosti. Það er 

almennt viðurkennt að hefðbundnar vinnustöðvar er vannýttar því starfsfólk er mikið á fundum, 

vinnur að heima, er á námskeiðum, er veikt eða í fríi. Sætanýting hefur sýnt sig vera í kringum 

40-50% og þannig tölfræði ýtir undir viljann til að hagræða og erfitt að rökstyðja 

skrifstofusvæði með undir helmings nýtingu á starfsstöðvum (Meel, 2015). 

                                                 
3 IBM er alþjóðlegt tækni-og ráðgjafafyrirtæki með höfuðstöðvar í Amonk, New York 
4 MIT er einkarekinn rannsóknaháskóli í Cambridge, Massachusetts 
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Aukin framleiðni starfsfólks 

Með fjölbreyttari starfsstöðvum fæst ekki eingöngu betri sætanýting heldur einnig aukin 

framleiðni meðal starfsfólksins. Aukin framleiðni fæst með því að gefa starfsfólk fjölbreyttari 

rými úr að velja hvar, hvenær og hvernig þau vinna - að því gefnu að fólk hefur mismunandi 

þarfir og óskir. Hvað varðar pláss þá þýðir þetta ekki bara að bjóða færri skrifborð heldur 

umfram allt meiri fjölbreytni rýma eins og opnar skrifstofur, hljóðlát herbergi, 

verkefnaherbergi, símaklefar, hugarflugssófar og fleira. Fjölbreyttari vinnurými fyrir fjölbreytt 

verkefni eykur framleiðni starfsfólks (Meel, 2015).  

Undirbúningur breytinga 

Þegar farið er í stórar breytingar, eins og á starfsumhverfi, þarf tilgangur breytinganna að vera 

skýr. Helsta gagnrýnin á opið og fjölbreytt vinnurými er að fólk er að missa sína persónulegu 

starfsstöð og félagsfræði rannsóknir hafa sýnt að mannfólkið hefur tilhneigingu til að eigna sér 

ákveðið svæði til umráða (, 2015). Talsmenn sveigjanlegra vinnurýma eiga það til að gera þau 

mistök að gera lítið úr þessum tilhneigingum fólks og segja þetta gamaldags en með því að gera 

það þá er þeim að yfirsjást mögulegur mótþrói. Starfsfólk hefur tilhneigingu til að velja sér 

sömu starfstöðvarnar dag eftir dag. Það er þekkt mýta að starfsfólk fer að mæta fyrr í vinnu til 

að ná í sætið „sitt“, skilur eftir persónulega muni á starfsstöðinni þegar það fer á fundi og 

stjórnendur hafa tilhneigingu til að yfirtaka fundarherbergin sem starfstöðvar sem er andstæða 

við hugmyndafræði sveigjanlegra vinnustöðva. Skipuheildir þurfa að útbúa leiðbeiningar til 

minna fólk á reglur varðandi notkun rýmanna. Útfrá þessu sjónarmiði er innleiðing á 

sveigjanlegu vinnurými meira um breytingar á starfvenjum heldur en vinnurými. Til að vel 

takist til þarf að flétta saman hugmyndafræðina við menninguna í skipuheildinni til gera þetta 

sjálfbært til lengri tíma (Brown, Lawrence og Robinson, 2005).   

Stjórnun breytinga 

„Þær aðferðir sem hafa verið notaðar í breytingaverkefnum grundvallast af því að þær eru ekki 

auðveldar í framkvæmd og eru ástæðurnar margar“ (Kotter, 2012, bls.22). Kotter (2012) hefur 

skilgreint 8 skref til að stuðla að betri árangri við stjórnun breytinga. Þau skref eru að: Skilgreina 

nauðsyn og tilgang breytinganna, búa til breytingahóp sem talar með breytingunum, þróa 

framtíðarsýn, halda starfsfólki upplýstu, kalla eftir þátttöku starfsfólks og hvetja til 

athafnafrelsis, búa til skammtímasigra, vinna á mótþróa, festa í sessi breytingar og fylgja þeim 

eftir. Rannsóknir hafa sýnt að það sem helst stendur í vegi fyrir árangursríkum breytingum er 

vanmat á hlutverki stjórnenda og mótþrói starfsfólks (Prosci, 2007).  
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Hlutverk stjórnenda  

Til þess að breytingar á starfsvenjum gangi eftir þarf að þjálfa stjórnendur í því að aðstoða 

starfsfólkið við breyttar starfsvenjur og vera með góða eftirfylgni með reglunum. Stjórnendur 

verða sjálfir að sýna gott fordæmi og leiða breytingarnar. Með því að gefa starfsfólki aukin 

sveigjanleika þarf að taka upp mælingar sem snúa að frammistöðu frekar en að horfa til viðveru 

þeirra við starfstöðvar (Meel, 2015).  

Hugmyndafræði Vodafone 

BWOW eða „Better ways of working“ er hugmyndafræði sem Vodafone Global5 hefur verið 

að innleiða á síðustu árum víðsvegar um heiminn. Vodafone á Íslandi hefur tekið þá ákvörðun 

að innleiða þessa hugmyndafræði og hefur heiti hennar verið fært yfir á íslensku undir nafninu 

BESTA. Markmið hugmyndafræðinnar er að skapa hagkvæmt og hvetjandi starfsumhverfi sem 

virkjar starfsfólk til sköpunar og samvinnu þvert á teymi. Einnig að nútímavæða 

starfsumhverfið, bæta vinnuaðstöðuna, hagræða í fermetrafjölda, nýta tækninýjungar, skapa 

meiri sveigjanleika og síðast en ekki síst að auka ánægju starfsfólks og viðskiptavina Vodafone. 

Þetta þýðir að vinnulag mun taka breytingum með þessi markmið að leiðarljósi. Vodafone 

Global hafa skilgreint fjórar lykilstoðir sem breytingarnar snúa að. Þær eru húsnæði, tækni, 

starfsfólk og ferlið (Vodafone Global Enterprise, 2016).  

Húsnæði: Vinnustaður framtíðarinnar 

Aðlaðandi og skapandi vinnuumhverfi sem laðar að og heldur í hæft starfsfólk. 76% þeirra sem 

hafa innleitt BWOW segja það hafa bætt starfsanda (Vodafone Global Enterprise, 2016). 

Tækni: Stafrænn vinnustaður 

Aukin framleiðni og bætt samvinna starfsmanna með hjálp nýjustu tækni.  

Starfsfólk: Sveigjanlegt vinnuumhverfi 

Aukin sveigjanleiki - aukin framleiðni. 65% þeirra sem hafa innleitt BWOW sögðust treysta 

starfsfólki sínu betur (Vodafone Global Enterprise, 2016). 

Ferlið: Stjórnun breytinga 

Innleiða, festa í sessi og fylgja eftir breytingunum.  

Í næsta kafla er gefin innsýn í hvernig Vodafone á Íslandi vann með þessa hugmyndafræði sem 

lýst er hér að ofan. 

                                                 
5 Vodafone Global er alþjóðlegt fjarskiptafyrirtæki 
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AÐFERÐ  

Í greiningunni var notast við eigindlega aðferð, sjálfsskráningu og kerfisbundna rýni. Við 

undirbúning á stjórnun breytinga var haldin vinnustofa, í hálfan dag, með verkefnahóp þar sem 

skrásett voru átta skref John P. Kotters varðandi stjórnun breytinganna.  

Þarfagreining 

Eigindleg rannsókn eða viðtöl voru tekin við stjórnendur og starfsfólk, alls sextíu  og fjóra, með 

það að markmiði að greina þarfir starfsfólks á starfsstöðvum sínum og í nærumhverfinu. Í 

viðtalinu var óskað eftir lýsingu á einingunni, störfum hennar og skipulagi. Skráður var fjöldi 

starfsstöðva, teikning af skipulagi einingarinnar m.t.t. teyma, verkefna og samskipta. Kostir 

aðferðinnar var aðgengi rannsakanda að stjórnendum og starfsmönnum. Ókostur var tenging 

rannsakanda við viðmælendur vegna stöðu sinnar.   

Samskiptagreining 

Send var út spurningakönnun, notast var við forritið SurveyGizmo, til að greina samskipti milli 

starfseininga á sömu stjórnendur og tekin voru viðtöl við. Þrjátíu og tveir stjórnendur voru 

beðnir um að meta samskipti eininga þeirra við aðrar einingar skipuheildarinnar á skalanum 1-

5, 1 þýddi mest samskipti. Þessi aðferð nefnist sjálfsskráning (e. self-report measures) þar sem 

þeir voru beðin um að skrásetja eigin upplifun á samskiptunum (Haukur Ingi Jónasson og Helgi 

Þór Ingason, 2012, bls. 42). Kostur þessarar aðferðar var hversu fljótt svörin bárust og úrvinnsla 

gagna tók stuttan tíma. Ókostur þessarar aðferðar er að ekki er hægt skoða gögnin dýpra.  

Viðverugreining 

Eftir skráningu á þarfagreiningu var farið í hulduheimsóknir í hverja einingu og skrásett viðvera 

starfsfólks við starfsstöðvar. „Kerfisbundin rýni (e. structured observational measures) er 

mæliaðferð sem er framkvæmd þannig að fylgst er með hópi, eða hópum, á kerfisbundinn og 

nákvæman hátt og hegðun og samskipti innan hans skrásett“ (Haukur Ingi Jónasson og Helgi 

Þór Ingason, 2012, bls. 42). Farið var í allar einingar í eina viku fjórum sinnum yfir daginn, 

kl:9:00, 11:00, 13:00 og 15:00, þar sem skráð var niður hversu mikil nýting var á starfsstöðvum. 

Kostir viðverugreiningarinnar var að sjá með eigin augum raun nýtingu á vinnusvæði en ókostur 

hversu stutt tímabil var greint.  

Úrvinnsla gagnasöfnunar og rýni 

Þarfa- og samskiptagreining voru sendar til fagaðila til frekari úrvinnslu og sjónrænnar útfærslu. 

Það skilaði áætlaðari þörf starfsstöðva, óskalisti starfsfólks og stoðrými voru samantekin ásamt 

flæðiriti samskipta innan sviðs sem utan. Að því loknu voru úrvinnsla þarfa- og 
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samskiptagreininga rýndar með lykilstarfsmönnum, framkvæmdastjórum og forstöðumönnum, 

allra sviðanna þar sem lagt var mat á niðurstöðurnar með markmið verkefnisins að leiðarljósi.  

 

NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐUR 

Þarfa- og viðverugreining 

Niðurstöður þarfagreininga skiluðu góðri yfirsýn á starfsemi eininganna þar sem skráð var 

skipulag og hvernig teymi, ef einhver, voru uppsett í hverri einingu fyrir sig. Óskir starfsfólks 

voru af ýmsum toga eins og tafla 1 gefur til kynna. Starfsfólki þótti mikilvægt að þau fengju til 

afnota munaskápa til að geyma persónulega muni og skjöl sem þau væru að vinna með yfir 

daginn þar sem að ekki er gert ráð fyrir því að þau hafi sína eigin starfsstöð til umráða. Það 

kemur vel saman við það sem Meel (2015) nefnir að hönnun sveigjanlegs vinnuumhverfis þarf 

að vera aðlaðandi í útliti og vel tækjum búið til að mæta væntingum starfsfólks. Loftræsting og 

birtuskilyrði komu alloft fram í viðtölunum þar sem að fólki fannst þetta skipta miklu máli í 

starfsumhverfinu. Salir fyrir allskyns afþreyingu eins og hugleiðslu, jóga og aðrar íþróttir komu 

einnig fyrir í nokkrum viðtölum. Nánar um óskir starfsfólks má sjá í töflu 1. 

 

Óskir starfsfólks 

Fatageymsla/munaskápar 

Fitness/snyrting/veggtennis/jóga-, fjölnota salur 

Setustofa 

Matsalur sem vinnusalur 

Kaffivélar/vatnspóstar 

Kæliskápur í fundarherbergjum 

Mjúk fundaraðstaða 

Stjórn á birtuskilyrðum 

Samtenging starfsfólks 

Gestavinnustöðvar 

Sameiginleg skjalageymsla / plöstun / skannar 

Barnagæsla/barnaherbergi 

Kaffihús/opið fyrir almenning 

Góð loftræsting og lýsing 

Fjarfundarbúnaður 

Hækkanleg vinnuborð 

Læstir skápar 

Lampar 

Fótskemlar 

Tússtöflur 

Tafla 1. Óskir starfsfólks sem komu fram í viðtölunum. 
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Stjórnendur og starfsfólk, sem viðtölin voru tekin við, mátu áætlaða þörf starfsstöðva í rýminu 

vera um 91% miðað við fjölda starfsfólks, eða 243 starfsstöðvar. Viðverugreining sýndi aftur á 

móti sætanýtingu vera 54% að meðaltali þegar hún var borin saman við þarfagreiningu. Lítill 

munur var á milli sviðanna fjögurra þegar skoðuð var sætanýting samkvæmt þarfagreiningu 

eins og tafla 2 sýnir þó svo að störf innan sviðanna séu mörg hver ólík. Það samræmist því sem 

rannsóknir sýna að  nýting á hefðbundum starfsstöðvum er í kringum 40-50%.  

Svið Fjöldi 

starfsfólks 

Þarfagreining Viðverugreining Sætanýting Þarfagreining 

eftir rýni 

Skrifstofa forstjóra 18 15 8 53% 12 

Fjármála og 

rekstrarsvið 

27 26 16,75 64% 24 

Sölu- og 

þjónustusvið 

132 117 60,6 52% 95 

Tæknisvið 104 85 46 54% 79 

Heildarfjöldi 281 243 131 54% 210 

Tafla 2. Samanburður á þarfagreiningu og raun sætanýtingu. 

 

Samkvæmt hugmyndafræði Vodafone er áætluð rýmisþörf 10 m2  fyrir hverja hefðbundna 

starfsstöð og samkvæmt þarfagreingunni hefði fermetrafjöldi fyrir starfsstöðvar verið um 2430 

fm2. Eftir rýni með lykilstjórnendum kom í ljós að þarfagreiningin hafi verið ofáætluð um 14% 

og þar með verður niðurstaðan sú að fækka núverandi starfsstöðvum um 25% eða úr 281 

starfsstöð í 210. Þar með er hægt að áætla 2100 fm2  rými fyrir hefðbundnar starfsstöðvar.  

Í töflu 3 má sjá samantekin þau stoðrými sem nefnd voru í viðtölunum. Algengast var að 

starfsfólk nefndi fjölbreytt sameiginleg vinnurými þar sem það getur komið saman og unnið að 

sameiginlegum verkefnum (ekki hefðbundin bókanleg fundarherbergi). Einnig voru nefnd 

svæði sem ekki eru skilgreind sem slík í dag eins og símaklefar, innherjasvæði og bókasafn. 

Áhugi fyrir fjölbreyttum tegundum starfstöðva var margoft nefnt. Þetta er í samræmi við það 

sem Meel (2015) talar um sem fjölbreytt rými fyrir ólíkar tegundir verkefna (e. activity-based 

settings). 

Stoðrými 

Vinnuherbergi Ljósritunar, pappírs- og skjalageymslur 

Símaklefar Bókasafn 

Hljóðeinangrað herbergi Opin sameiginleg vinnurými 

Innherjaupplýsingasvæði Lestrarhorn 

Fundarherbergi utan öryggishliðs Fræðslusalur 

Stjórnarherbergi  

Tafla 3. Stoðrými sem nefnd voru í viðtölunum. 
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Samskiptagreining  

Samskiptagreiningin leiddi í ljós að þónokkuð var um að mestu samskipti eininga voru ekki 

innan sviða. Hjá Vodafone er einingum raðað saman á starfsstöðvar þannig að þær eru staðsettar 

innan sviða. Það kom greinilega í ljós að lykileiningar sem koma að þróun, hönnun, framleiðslu 

og markaðssetningu vöruframboðs skipuheildarinnar koma frá öllum sviðum. Þessar einingar 

sitja því á ólíkum sviðum, oft langt frá hvort öðru, en eiga í mestum samskiptum. Eins og mynd 

1 gefur til kynna. Eitt af markmiðum sveigjanlegs vinnurýmis er að efla í verkefnavinnu þvert 

á teymi og deila þekkingu og reynslu (Meel, 2015). Því þarf að horfa til fleirri atriða en að 

skiptingu eftir sviðum þegar það er verið að skipuleggja starfsumhverfið. 

 

Mynd 1. Samskiptagreining á lykileiningum innan skipuheildar (mynd/Yrki arkitektar ehf). 
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Stjórnun breytinga – vinnustofa 

Hér að neðan, í töflu 4, má sjá helstu niðurstöður vinnustofu sem haldin var með nokkrum 

starfsmönnum skipuheildarinnar og átta skref Kotters voru skráð með undirbúning 

breytinganna að leiðarljósi.  

Skref  

1. Fyrsta skrefið var að skilgreina tilgang 

breytinganna.  

 

• Auka samkeppnishæfni 

• Styttri boðleiðir 

• Betri nýting á plássi 

• Ánægðir starfsmenn og viðskiptavinir 

• Meiri sveigjanleiki 

• Örvandi umhverfi  

• Aðlaðandi vinnustaður 

• Aukin framleiðni 

• Jákvæð ímynd vinnustaðarins  

• Auka stolt 

• Nútímavæðing 

• Hagræðing 

• Nýta tæknina betur 

• Bæta þjónustuna 

• Laða að og halda í gott starfsfólk  

• Bætt vinnuaðstaða 

• Vani 

• Betri fundaraðstaða 

• Bæta ímynd og upplifun viðskiptavini 

2. Annað skrefið var að skilgreina hlutverk 

breytingahópsins sem þarf að vinna saman 

sem breytingateymi og leiða breytingarnar.  

 

• Viðbrögð stjórnenda 

• Stjórnendur eru leiðtogar 

• Vanafesta viðmót 

• Opið hugarfar  

• Fólk er hrætt við breytingar  

• Halda stjórnendum upplýstum  

• Samvinna 

• Hvatning 

• Talsmenn breytinganna 

• Klappstýrur verkefnisins  

• Koma með ábendingar  

• Tala, hlusta og upplýsa verkefnahópinn 

• Fá sérfræðinga til að koma og tala um 

breytingarnar 

• Svara spurningum  

• Breytingateymi sem sýnir fordæmi 

• Gegnsæi 

3. Í þriðja skrefi voru sett saman nokkur 

leiðarljós og hugað að leiðum til að koma 

sýninni í framkvæmd.  

 

• Framúrskarandi fyrirtæki 

• Leiðtogar  

• Skapa 

• Frumkvæði 

• Einfalda 

• Styrkja 

• Heilsumál 

• Rautt 

• Lágmarka sóun 

• Samfélagsábyrgð  

• Hámarka jákvæð áhrif  

• Útrýma plasti 

• Matur; sóun, urðun, vigtun, græðgi 

• Heilsustefna 
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• Samgöngustefna 

• Umhverfisstefna 

• Starfsmannastefna 

• Tóbakslaus vinnustaður? 

4. Í fjórða skrefinu var farið yfir það hvað 

starfsfólk fær út úr þessum breytingum (e. 

what´s in it for me) 

 

• Flott mötuneyti  

• Góð kaffiaðstaða 

• Betri vinnaðstöðu  

• Nýtt vinnuumhverfi  

• Help desk  

• Örvandi/skapandi vinnurými  

• Betri hljóðvist  

• Nýta nýjustu tækni 

• Bætt birtuskilyrði  

• Möguleika á að vinna í umhverfi sem hentar 

hverju sinni  

• Nútímalegt vinnuumhverfi  

• Meira sjálfræði  

• Jafnvægi milli vinnu og einkalífs  

• Meiri sveigjanleika 

• Hreinlegt/einfalt umhverfi 

• Frammistöðumat 

• Gagnkvæmt traust 

5. Í fimmta skrefinu voru skilgreindar leiðir til 

að gefa starfsfólki kost á að taka þátt í 

breytingunum.  

 

• Nýta innranetið 

• Tillögukerfi 

• Fjarlægja ósýnileika 

• Allt sýnilegt 

• Bjóða fólki að taka þátt  

• Bjóða fólki að vinna að lausn á vandamálum 

sem koma upp 

6. Í sjötta skrefinu voru skilgreindir nokkrir 

skammtímasigrar sem hægt væri að notast 

við í breytingunum.  

• Allt í lagi að monta sig  

• Mæla reglulega árangur 

• Muna að fagna litlu sigrunum  

• Sýna framvindu á innraneti 

• Gott skipulagt flæði  

• Hafa sýnilega tímalínu 

7. Í sjöunda skrefinu var komið með 

hugmyndir að því hvernig við ætlum að 

halda áfram og ekki gefast upp.  

• Nýta skammtímasigrana til að innleiða 

breytingar 

• Þróa starfsfólk við að innleiða breytingarnar og 

taka þátt  

8. Í áttunda og síðasta skrefinu var komið með 

hugmyndir að því hvernig fylgja á eftir 

breytingum, sveigjanleika og aðlögun. 

• Kynningarmyndband 

• Leiðbeiningar um umgengni 

• Minnka matarsóun 

• Rafrænt námskeið  

• Skemmtilegar mælingar  

• Tillitssemi 

• Teikna upp kort af vinnustaðnum með 

útskýringum 

• Ný vinnustaðamenning 
Tafla 4. Helstu niðutstöður verkefnahóps um stjórnun breytinganna. 
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LOKAORÐ 

Það er vitað mál að breytingar geta reynst okkur mannfólkinu erfiðar. Fólk á misgott með að 

takast á við þær og sumar breytingar sem  einhverjir taka fagnandi eiga aðrir erfiðara með. Það 

er því mikilvægt þegar skipuheildir ákveða að fara út í miklar breytingar, eins og breytingar á 

starfsumhverfi eru, að huga vel að tilgangi breytinganna og að markmið breytinganna séu skýr.  

Það má ekki vanmeta þarfir starfsfólks, viðhorf þeirra til breytinga og tilhneigingu til að sækja 

í gamla vana. Að greina tíðni samskipta eininga í skipuheildinni og taka tillit til þeirra við 

uppröðun í starfsumhverfinu er mikilvægt til að auka samvinnu og sköpun þvert á teymi.  

Það er að mörgu að huga við breytingar á starfsumhverfi og þó svo að við séum að vinna 

markvisst eftir viðurkenndum breytingarstjórnunartólum er næsta víst að við munum reka okkur 

á einhverjar hindranir á veginum. Þegar þar að kemur er afar mikilvægt að við mætum þeim 

áskorunum með jákvæðni og hjálpumst að við að finna lausn á þeim.  

Það eru engar rannsóknir sem segja afdráttarlaust að sveigjanleg vinnurými virki eða ekki. 

Mikið af þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar byggjast á sértækum dæmum og líklega mun  

umræðan um kosti og galla sveigjanlegs vinnurýmis halda áfram þar sem fylgjendur mæla með 

hagkvæmni af því nota færri vinnurými meðan að þeir sem eru andvígir telja að sveigjanleg 

vinnurými geti haft neikvæð áhrif á starfsánægju. Sýnt hefur verið fram á að það sem hefur 

áhrif á starfsánægju fólks er menningin á vinnustaðnum hvort heldur sem þeir eigi sitt 

persónulega skrifborð eða ekki (Meel, 2015).  
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