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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga rannsóknarverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði við 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Í þessu verkefni er sjónum beint að innleiðingu nýs 

vinnuumhverfis í nýjum höfuðstöðvum Íslandsbanka með hliðsjón af stjórnun breytinga. 

Markmiðið var að fá fram upplifun og viðhorf starfsmanna gagnvart því að starfa í 

breyttu vinnurými sem nefnist verkefnamiðuð vinnuaðstaða. 

Ritgerðin er unnin undir leiðsögn Gylfa Dalmann Aðalsteinssonar, dósents og fær 

hann bestu þakkir fyrir góða leiðsögn. Ég vil þakka Elísabetu Helgadóttur og Hafsteini 

Bragasyni hjá mannauðssviði Íslandsbanka fyrir aðstoðina sem og að veita mér leyfi fyrir 

þessari rannsókn. Einnig vil ég þakka viðmælendum rannsóknarinnar kærlega fyrir að 

deila upplifun sinni og að gefa sér tíma til að tala við mig. Að lokum vil ég þakka vinum 

og fjölskyldu fyrir allan stuðninginn á meðan á verkefninu stóð. Þórunn Jakobsdóttir fær 

sérstakar þakkir fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar. 
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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna upplifun og viðhorf starfsmanna Íslandsanka 

gagnvart nýju vinnurými sem nefnist verkefnamiðuð vinnuaðstaða með hliðsjón af 

fræðum breytingastjórnunar og vinnuumhverfa. Höfuðstöðvar bankans fluttu í nýtt 

húsnæði í lok árs 2016 en bankinn var til húsa á Kirkjusandi til margra ára. Fyrrum 

höfuðstöðvar Íslandsbanka á Kirkjusandi höfðu legið undir miklum skemmdum vegna 

raka og myglusvepps og í kjölfarið var ákveðið að flytja starfsemina yfir í Norðurturninn 

í Kópavogi. Í nýjum höfuðstöðvum er vinnuumhverfið töluvert breytt frá því sem var en 

nánast enginn starfsmaður er með fast sæti lengur heldur getur starfsfólkið athafnað sig 

með tilliti til þeirra verkefna sem það er að vinna hverju sinni. Vinnuaðstaðan býður upp 

á fjölbreyttari möguleika og geta starfsmenn valið sér annars konar rými eins og 

hópvinnurými og einbeitingarrými. Einnig geta þeir sest við hefðbundna vinnustöð í 

opnum vinnurýmum eins og var fyrir breytingar. Það sem vakti áhuga höfundar var að 

heyra skoðanir, upplifun og viðhorf starfsmanna gagnvart því að starfa í nýju 

vinnuumhvefi. 

Við gerð rannsóknarinnar var notast við eigindlega rannsóknaraðferð með 

hálfopnum viðtölum. Þátttakendur voru fjórir núverandi starfsmenn bankans sem gátu 

miðlað reynslu sinni af nýja vinnuumhverfinu. Markmið rannsóknarinnar var að skoða 

mannlega þáttinn í breytingaferlinu með hliðsjón af fræðum breytingastjórnunar ásamt 

þeim eiginleikum sem felast í nýju vinnurými. 

Helstu niðurstöður rannsókninnar gefa til kynna að viðmælendurnir eru fremur 

jákvæðir gagnvart breytingunum og nýja fyrirkomulaginu. Hægt er að stjórna betur áreiti 

á vinnustaðnum þar sem vinnurýmið býður upp á fjölbreyttari valmöguleika en áður. 

Frelsi starfsmanna er mun meira í þeim skilningi að þeir geta athafnað sig með tilliti til 

þeirra verkefna sem þeir eru að vinna hverju sinni. Viðmælendur höfðu kynnst fleiri 

samstarfsfélögum á undanförnum mánuðum en á móti höfðu djúp tengsl við nákomna 

vinnufélaga minnkað í ákveðnum tilfellum. Nýja fyrirkomulagið styður einnig við 

hagkvæmari vinnubrögð hvað varðar pappírsnotkun og nýtingu vinnustöðva og er 

breytingin á heildina litið hagkvæm fyrir bankann út frá rekstrarlegum sjónarmiðum.  
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1 Inngangur  

Breytingar eru óumflýjanlegur þáttur í starfsemi fyrirtækja miðað við það starfsumhverfi 

og samfélag sem við búum við í dag. Stjórnunarfræði er fræðigrein þar sem er notast við 

ýmsar aðferðir og leiðir til þess að greina fyrirtæki og skipulagsheildir. Breytingastjórnun 

er fag innan stjórnunarfræðanna sem tekur á ýmsum þáttum eins og aðferðum við 

stjórnun breytinga og hvernig skal innleiða breytingar með árangursríkum hætti. Mýkri 

vandamál eins og viðbrögð starfsmanna gagnvart breytingum eru einnig stór hluti af 

faginu en rannsóknir hafa sýnt að starfsmenn geta upplifað kvíða og ótta þegar breytingar 

eiga sér stað innan skipulagsheilda (sjá t.d. í Herold og Fedor, 2008; Jones og George, 

2015; Kotter og Schlesinger, 2008).  

Kveikjan að vali á rannsóknarefninu er meðal annars vegna sambanda höfundar 

við fyrirtækið sem rannsóknin byggir á en einnig vegna mikils áhuga á sjálfu 

viðfangsefninu. Ýmsar hugmyndir voru reifaðar í samráði við leiðbeinanda áður en 

endanleg ákvörðun um rannsóknarefni var tekin. Þessi ritgerð fjallar um meiriháttar 

breytingar sem Íslandsbanki er að ganga í gegnum en um er að ræða flutning höfuðstöðva 

í nýtt húsnæði annars vegar og hins vegar innleiðingu á nýju vinnuumhverfi sem nefnist 

verkefnamiðuð vinnuaðstaða, sem verður meginviðfangsefni verkefnisins. Í ritgerðinni 

verða skoðaðir mannlegir þættir sem snúa að breytingaferlinu eins og upplifun 

starfsmanna gagnvart nýju vinnuumhverfi og breytingunni í heild sinni. Til þess að fá 

dýpri skilning á því hvernig starfsmenn skynja nýtt vinnurými eftir breytingar var 

ákveðið að taka viðtöl við fjóra starfsmenn hjá bankanum. Markmiðið með viðtölunum 

var að ná fram mati viðmælenda á því hvernig breytingarnar voru innleiddar og upplifun 

þeirra gagnvart nýafstöðnum breytingum með hliðsjón af fræðunum og er því 

rannsóknarspurningin eftirfarandi: Hver er upplifun og viðhorf starfsmanna Íslandsbanka 

gagnvart því að starfa í nýju vinnurými sem nefnist verkefnamiðuð vinnuaðstaða? 

Uppbygging verkefnisins er tvíþætt, annars vegar fræðileg umfjöllun og hins 

vegar rannsóknarhlutinn. Í fræðilega hlutanum verður farið yfir þá málaflokka sem snúa 

að breytingastjórnun eins og aðferðafræði við stjórnun breytinga og líkön fræðimanna 

sem hafa mótað fagið ásamt rannsóknum á vinnurýmum. Síðari hluti verkefnisins snýr að 

rannsókninni sjálfri. Þar verður farið yfir aðferðafræðikaflann en í rannsókninni var 

stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð. Niðurstöðurnar úr viðtölunum verða kynntar í 

framhaldi af því og undir lokin verða þær dregnar saman í umræður og lokaorð.  
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2 Breytingar innan skipulagsheilda 

Að taka á breytingum er óaðskiljanlegur hluti af stjórnun í nútímasamfélagi og þurfa 

stjórnendur að kljást við alls konar áskoranir eins og að sjá fyrir breytingar og vinna gegn 

andstöðu starfsmanna vegna breytinga (Jones og George, 2015). Meiriháttar breytingar 

þýða oftast að einstaklingar missa eitthvað. Það getur verið starf eða tekjur, húsnæði, 

aðstaða, vinnufélagar, öryggistilfinning og að hlutirnir eru ekki jafn fyrirsjáanlegir og 

þeir voru áður (Bridges, 2009). Millistjórnendur fyrirtækja leika yfirleitt lykilhlutverk 

varðandi innleiðingar breytinga þar sem þeir þurfa oftar en ekki að taka á andstöðu 

starfsmanna og skapa viðeigandi andrúmsloft innan vinnustaðarins til þess að hlutirnir 

gangi upp (Holbeche, 2006). Sá sem leiðir breytingarnar þarf að geta sannfært aðra 

stjórnendur og óbreytta starfsmenn um nauðsyn breytinganna (Johnson, o.fl., 2014). 

Umbætur og breytingaráform hafa tilhneigingu til að misheppnast eða heppnast 

illa. Um það bil 67-80% allra breytinga, stórar sem smáar, misheppnast og hafa 

rannsóknir sýnt fram á að 58% fyrirtækja ná ekki áætluðum eða fyrirhuguðum 

breytingum sínum. Rannsóknir á viðhorfum forstjóra stærri fyrirtækja sýna annars vegar 

að 65% þeirra telja sig vera búnir að áætla róttækar breytingar innan tveggja ára en hins 

vegar meta 80% þeirra sem svo að breytingar síðastliðin ár hafa ekki borið árangur 

(Herold og Fedor, 2008).  

Skipulagsheildir, stofnanir og fyrirtæki þurfa að breytast og aðlagast ef þau ætla 

að halda velli og lifa af. Krafan um stöðugar umbætur og breytingar eru óhjákvæmilegur 

hluti af samfélaginu í dag. Samkeppnisumhverfið er sífellt að þróast þar sem 

viðskiptalífið, efnahagsástandið, vinnumarkaðurinn, pólitíkin, lýðfræðilegir þættir og 

hegðun neytandans taka stöðugum breytingum. Tækniframfarir hafa áhrif á það hvernig 

við stundum viðskipti, hvernig hlutunum og stjórnað og hvernig meiriháttar breytingar 

eru keyrðar í gegnum atvinnulífið. Aftur á móti þurfa leiðtogar að sjá til þess að þróa 

stefnur, skipuleggja breytingarnar, innleiða þær, fylgja þeim eftir, meta afleiðingarnar og 

samræma aðgerðir svo þær séu framkvæmdar með réttum hætti (Herold og Fedor, 2008). 

Í nútíma viðskiptaumhverfi, þar sem tækniframfarir og hörð samkeppni ríkir, verða 

fyrirtæki að taka einhverjum breytingum ef þau ætla teljast samkeppnishæf. Helstu 

áskoranir sem stjórnendur standa frammi fyrir eru meðal annars ný lög og reglugerðir, 

nýjar vörur, hörð og aukin samkeppni, vöxtur, tækniframfarir og breytt vinnuumhverfi 

(Kotter og Schlesinger, 2008). Flest fyrirtæki og deildir innan stærri skipulagsheilda telja 

sig þurfa að taka hóflegum breytingum að minnsta kosti einu sinni á ári og meiriháttar 
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breytingum á fjögurra til fimm ára fresti. Allir sem verða fyrir áhrifum breytinga innan 

fyrirtækja upplifa einhvers konar tilfinningaleg viðbrögð. Jafnvel þær breytingar sem 

virðast vera jákvæðar og rökréttar í fyrstu sýn hafa í för með sér einhverja óvissu. 

Einstaklingar og hópar geta brugðist við með ólíkum hætti gagnvart breytingum, allt frá 

algjörri andstöðu yfir í það að fagna fyrirhuguðum breytingum (Kotter og Schlesinger, 

2008). 

2.1 Hvers vegna fólk streitist gegn breytingum  
Algengustu ástæðurnar fyrir því að fólk streitist gagnvart breytingum eru eiginhagsmunir, 

misskilningur og vantraust, ólík viðhorf og þolmörk einstaklinga fyrir breytingum 

samkvæmt fræðimönnunum Kotter og Schlesinger (2008). Þröngsýni og eiginhagsmunir 

(e. parochial self-interest) eru ein helsta ástæðan fyrir því að fólk streitist gegn 

fyrirtækjabreytingum vegna þess að fólki finnst það vera missa eitthvað. Einstaklingum 

hættir til að einblína á eiginhagsmuni frekar en hagsmuni heildarinnar eða fyrirtækisins 

og mynda þar af leiðandi „pólitíska“ afstöðu gagnvart yfirstandandi breytingum (Kotter 

og Schlesinger, 2008). Misskilningur og vantraust (e. misunderstanding and lack of trust) 

er önnur ástæða þess að fólk snýst gegn breytingum vegna þess að það skilur ekki það 

sem er verið að gefa til kynna (e. implications) og hefur á tilfinningunni að afleiðingarnar 

muni reynast þeim dýrkeyptar. Í þriðja lagi er það ólíkt mat starfsmanna (e. different 

assessments) vegna þess að starfsmenn meta stöðu sína öðruvísi heldur en yfirmenn 

þeirra eða aðilanna sem eiga frumkvæðið af breytingunum. Starfsmenn hafa tilhneigingu 

til að sjá mun fleiri galla en kosti á umbreytingunni, ekki aðeins fyrir þá sjálfa heldur 

einnig fyrir sjálft fyrirtækið. Í síðasta lagi eru það takmörkuð þolmörk gagnvart 

breytingum (e. low tolerance for change). Fólk hefur tilhneigingu til að óttast um eigin 

getu með þeim hætti að það muni ekki geta tileinkað og þróað með sér nýja færni og 

hegðun sem er ætlast til af því. Þolmörk hvers og eins til þess að taka breytingum eru 

mismunandi eftir einstaklingum þar sem fólk er ólíkt að eðlisfari. Breytingar innan 

fyrirtækja geta því „óvart“ ætlast til að starfsfólkið taki breytingum mun hraðar en það 

ræður í raun og veru við (Kotter og Schlesinger, 2008).  

2.2 Átta skref Kotters um innleiðingu breytinga 
Fræðimaðurinn Kotter heldur því fram að alltof margir stjórnendur geri sér ekki grein 

fyrir að umbreytingar á starfsemi er ákveðið ferli en ekki atburður. Umrætt ferli byggir á 

stigum sem styðja við hvort annað og tekur nokkur ár að festast í sessi. Stjórnendur geta 
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ekki stytt slík breytingaferli með flýtileiðum heldur skiptir meira máli að þeir þekki stig 

breytinganna og því þannig sé líklegra að ferlið skili betri niðurstöðum (Kotter, 1995). 

Átta skref Kotters er listi yfir mikilvæg atriði sem stjórnendur þurfa að huga að ef þeir 

ætla koma á varanlegum breytingum innan sinna fyrirtækja. Átta þrepa ferli Kotters 

byggir á áratuga rannsóknarvinnu fræðimannsins á ýmiss konar umbreytingum sem 

fyrirtæki hafa gengið í gegnum. Allt frá endurgerð vinnuferla (e. reenginneering), 

endurskipulagningu og gæðastjórnun til aðlögunar (e. rightsizing) og breytinga á 

fyrirtækjamenningu, svo dæmi séu nefnd (Kotter, 1995). Átta skref Kotters eru 

eftirfarandi: 

 

1. Að skapa og finna þörfina (e. establishing a sence of urgency): Algengustu mistök 

stjórnenda er að ráðast í breytingar án þess að starfsmenn og fylgjendur þeirra skynji 

þörfina fyrir þeim. Slíkar breytingar eru dæmdar til að mistakast og þar af leiðandi nær 

fyrirtækið ekki upphaflegum markmiðum. Ef starfsfólk skynjar ekki þörfina fyrir 

breytingum er það ekki reiðubúið að færa fórnir (Kotter, 1996). Stjórnendum hættir til að 

ofmeta hversu mikið er hægt að þvinga fram meiriháttar breytingar í gegnum starfsfólk. 

Einnig vanmeta þeir hversu erfitt það getur verið að fá fólk til að stíga út fyrir 

þægindaramma sinn (Kotter, 1995). 

 

2. Að setja saman leiðbeinandi teymi (e. forming a powerful guiding coalition): 

Meiriháttar breytingar er gjarnan taldar ómögulegar nema æðstu stjórnendur 

skipulagsheildarinnar séu virkir stuðningsmenn í ferlinu. Á þessu stigi þarf að setja 

saman teymi sem hefur góða samvinnuhæfileika og jafnframt mikinn eldmóð til þess að 

knýja áfram breytingar. Í minni fyrirtækjum getur teymið innihaldið 3-5 starfsmenn 

fyrsta árið meðan umbreytingarnar ganga yfir. Í stærri fyrirtækjum getur hópurinn síðan 

verið samsettur af 20-50 einstaklingum og sjá æðstu stjórnendur um að mynda kjarna 

hópsins. Þeim fyrirtækjum sem mistekst á þessu stigi hafa vanalega vanmetið mikilvægi 

þess að setja saman kraftmikinn hóp og hafa einnig takmarkaða reynslu af teymisvinnu 

og skilja þar af leiðandi ekki tilganginn með því. 

 

3. Að skapa framtíðarsýn (e. creating a vision): Framtíðarsýnin spilar lykilhlutverk í því 

að leiðbeina, samræma og hvetja til aðgerða í stærri hópum. Það þarf að koma skýrt fram 

í stefnu skipulagsheildar hvert sé verið að fara. Ágætis þumalputtaregla er að geta útskýrt 

framtíðarsýnina á tiltölulega skömmum tíma eða innan fimm mínútna. Viðbrögð 
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starfsmanna þurfa að sýna fram á skilning og áhuga og framtíðarsýnin þarf að vera skýr 

og skiljanleg ef hún á að virka. Algeng mistök hjá fyrirtækjum er að setja fram alls konar 

markmið og aðferðir en gleyma aðalatriðinu sem er skýr og sannfærandi stefna (Kotter, 

1995).  

 

4. Upplýsa starfsfólkið um framtíðarsýnina (e. communicating the vision): Með því að 

nota allar mögulegar boðmiðlunarleiðir er líklegra að framtíðarsýnin komist betur til 

skila og beri árangur. Hér skiptir máli að koma skilaboðunum áleiðis með líflegum og 

fjölbreyttum hætti. Lífleg samskipti og tjáskipti eru lykillinn að árangursríkri 

upplýsingamiðlun og verða leiðtogarnir að sýna fordæmi, bæði í tali og verki.  

 

5. Taka á andstöðu og gera breytingar (e. empowering others to act on the vision): Í þessu 

skrefi þarf að yfirstíga hindranir og taka á andstöðu. Stundum er andstaða starfsmanna 

ákveðið hugarástand sem þarf að yfirvinna og felst áskorunin í því að sannfæra fólkið um 

að það séu engar hindranir í veginum. Hindranir geta einnig legið í skipulagi 

fyrirtækisins og hjá stjórnendum sem neita að taka breytingum. Mikilvægt er að mæta 

hindrunum og fjarlægja þær en erfiða einstaklinga þarf að meðhöndla af einlægni (Kotter, 

1995).  

 

6. Búa til áfangasigra (e. planning for and creating short-term wins): Breytingar og 

endurskipulagningar standa vanalega yfir ákveðið tímabil. Starfsfólk er yfirleitt ekki 

reiðubúið að taka þátt í ferlinu nema það sjái augljósar vísbendingar um ákveðinn 

lokapunkt innan 12-24 mánaða. Margir starfsmenn gefast upp á leiðinni eða sýna 

andstöðu ef engir áfangasigrar eru sýnilegir. Algeng mistök stjórnenda eru annars vegar 

að þeir gera ósjálfrátt ráð fyrir að góðir hlutir muni gerast á leiðinni og hins vegar að þeir 

verða of uppteknir af langtímasjónarmiðunum og gleyma áfangasigrunum.  

 

7. Lýsa yfir sigri of snemma (e. consolidating improvements and producing still more 

change): Fólki hættir til að lýsa yfir sigri of snemma eftir fyrsta áfangasigur. Breytingar 

geta tekið fimm til tíu ár að festast í sessi innan fyrirtækjamenningarinnar og þar af 

leiðandi getur verið vafasamt að lýsa yfir sigri of snemma.  

 

8. Festa breytingarnar í sessi (e. institutionalizing new approaches): Breytingar eru 

orðnar varanlegar þegar fólk er ósjálfrátt farið að beita þeim í starfi sínu. Tvö atriði skipta 
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höfuðmáli á lokastiginu hvað varðar að festa breytingar í sessi. Annars vegar að sýna 

fólki hvernig nýju aðferðirnar hafa stuðlað að bættri frammistöðu fyrirtækisins og hins 

vegar þarf að gæta þess að arftakar fyrirtækisins miðli nýjum vinnuháttum áleiðis þegar 

nýir stjórnendur koma inn (Kotter, 1995).  

 

Engin þessara átta atriða Kotters myndu teljast kostnaðarsöm í stöðugu umhverfi þar sem 

væri lítil samkeppni. Stöðugleiki er ekki eitthvað sem getur talist vera eðlilegt ástand og í 

senn vandamálið sem fyrirtæki standa frammi fyrir. Flestir sérfræðingar á þessu sviði eru 

sammála því að næstu áratugir verði ennþá óstöðugri í því viðskiptaumhverfi sem við 

búum við (Kotter, 1996). 

2.3 Að yfirvinna andstöðu gagnvart breytingum 
Fræðimennirnir Kotter og Schlesinger (2008) settu fram stefnu sem samanstendur af sjö 

atriðum varðandi hvernig sé best að yfirvinna andstöðu hjá starfsmönnum vegna 

breytinga. Atriðin eru eftirfarandi:  

 

Fræðsla og samskipti (e. education and communication): Hugmyndin er að fá starfsfólkið 

til að skilja þörfina og ástæðuna fyrir breytingnum. Það er hægt að gera með ýmis konar 

upplýsingagjöf eins og samtölum, fyrirlestrum, skýrslum og tilkynningum. Til þess að 

yfirvinna andstöðu starfsmanna er það vanalega gert með því að fræða fólkið um það sem 

koma skal fyrirfram (Kotter og Schlesinger, 2008).  

 

Þátttaka (e. participation and involvement): Það að efla þátttöku og aðild starfsmanna að 

sjálfu breytingaferlinu sem fyrirtækið er að ganga í gegnum dregur úr ótta starfsmanna 

og yfirvinnur jafnframt andstöðu þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að þátttaka leiðir til frekari 

skuldbindingu (e. commitment) en á sama tíma getur þátttaka starfsmanna verið mjög 

tímafrekt ferli. Sérstaklega ef breytingar þurfa að gerast strax, þá getur það einfaldlega 

tekið of langan tíma.  

 

Stuðningur (e. facilitation and support): Á þessu stigi málsins skiptir öllu máli að veita 

starfsfólkinu þjálfun svo það geti tileinkað sér ný vinnubrögð og aðlagast þeim. 

Stuðningurinn getur verið fólginn í því að veita starfsfólkinu frí ef tímabilið hefur reynst 

krefjandi. Andlegur stuðningur er ekki síður mikilvægur og þar skiptir hlustun og 
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hluttekning höfuðmáli þar sem ótti og kvíði getur heltekið starfsmenn út af andstöðu 

gagnvart breytingum. 

 

Samningar og samkomulag (e. negotiation and agreement): Annars konar úrræði til að 

taka á andstöðu og hvetja fólk áfram er með því að gera samninga við stéttarfélög um 

hækkun launataxta í staðinn fyrir breytingu á vinnureglu. Til að mynda væri hægt að 

semja um betri lífeyrisréttindi með því að flýta eftirlaunaaldri. Slíkir samningar eru 

sérstaklega viðeigandi þegar einhverjir koma augljóslega verr út úr fyrirhuguðum 

breytingum. Samningar geta verið auðveld leið til þess að forðast meiriháttar andstöðu 

starfsmanna en á sama tíma getur það verið kostnaðarsamt (Kotter og Schlesinger, 2008).  

 

Beita herkænsku og samstarfi (e. manipulation and co-optation): Undir ákveðnum 

kringumstæðum geta stjórnendur þurft að beita leynilegum tilraunum til að hafa áhrif á 

fólkið sitt. Það að beita herkænsku (e. manipulate) í þessu ferli felur meðal annars í sér 

hvernig upplýsingum er miðlað og að stjórnendur séu meðvitaðir um það. Samstarf (e. 

co-optation) getur verið tiltölulega ódýr leið til þess að fá starfsmenn í lið með sér. Hins 

vegar eru ákveðnir gallar ef fólk upplifir að það hafi verið blekkt, logið að því eða 

ráðskast með það, en slíkt getur haft mjög neikvæðar afleiðingar í för með sér.  

 

Óbein og bein þvingun (e. explicit and implicit coercion): Síðasta úrræðið fyrir 

stjórnendur sem hafa ekki haft tíma fyrir framangreind atriði er að beita róttækum 

aðferðum eins og að hóta starfsfólki með uppsögnum, lækka laun, flytja starfsfólk milli 

deilda eða jafnvel hækka fólk í tign. Í einhverjum tilfellum er þetta eina leiðin þar sem 

mikill hraði ríkir í umhverfinu og vitað er fyrirfram að breytingarnar verða ekki vinsælar 

(Kotter og Schlesinger, 2008). 

2.4 DICE líkan  
Margir fræðimenn á sviði breytingastjórnunar hafa síðastliðin ár rannsakað mýkri 

vandamál á borð við fyrirtækjamenningu, leiðtogahæfni og hvatningu. Þeir Sirkin, Perry 

og Jackson (2005) gerðu rannsóknir á fjölda fyrirtækja sem störfuðu í mismunandi 

atvinnugreinum og landsvæðum til þess að skoða hvort fyrirtækin notuðust við sams 

konar aðferðir til að taka á breytingum. DICE hugmyndafræðin getur nýst stjórnendum 

fyrirtækja til þess að átta sig á hvort fyrirhugaðar breytingar og innleiðing þeirra geti 
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gengið upp. DICE líkanið tekur á fjórum þáttum, en þeir eru tímalengd, heiðarleiki, 

skuldbinding og áreynsla (Sirkin, Keenan og Jackson, 2005).  

Tímalengdin (e. duration), það er hversu langan tíma tekur að innleiða breytingar 

og er algengt áhyggjuefni meðal stjórnenda. Stjórnendur hafa tilhneigingu til að áætla að 

því lengri tíma sem ferlið taki, þeim mun líklegra sé að það misheppnist. Rannsóknir 

þeirra (Sirkin, Keenan og Jackson (2005) sýna aftur á móti að lengri verkefni, sem eru 

endurskoðuð með reglulegu millibili, eru líklegri til þess að heppnast en styttri verkefni 

sem eru endurskoðuð sjaldnar og óreglulega. Tíminn sem líður á milli þess að verkefnið 

er endurskoðað skiptir meira máli heldur en líftími verkefnisins. Fyrirtæki sem eru að 

ganga í gegnum breytingar þurfa að taka stöðuna og endurskoða breytingaferlið á að 

minnsta kosti tveggja mánaða fresti. Rannsóknirnar gefa til kynna að meiri líkur eru á því 

að vandamál komi upp þegar endurskoðunartími breytinganna er kominn fram yfir átta 

vikur. Síðan er það undir stjórnendum komið hvort það sé þörf fyrir að endurskoða ferlið 

oftar og ræðst það af tilfinningu þeirra fyrir því hversu lengi verkefnið getur haldið áfram 

án þess að fara út af sporinu. Tímalengdin er hins vegar önnur þegar verkefni eru mjög 

flókin og þá ættu þau að vera endurskoðuð á tveggja vikna fresti. Besta leiðin fyrir 

stjórnendur til að endurskoða breytingaferli er að tímasetja áfanga til að geta lagt mat á 

nýjar áhættur og fundið veikleika. Áhrifaríkir áfangar lýsa meiriháttar aðgerðum og 

afrekum frekar en niðurnjörfuðu skipulagi þar sem starfseminni er úthlutað á hvern 

einasta dag í ferlinu. Stjórnendur þurfa geta metið áfangana með tilliti til árangurs frá 

síðustu endurskoðun til þess að sjá hvort raunverulegar framfarir hafi átt sér stað eða ekki 

(Sirkin, Keenan og Jackson, 2005). Flestar áætlanaaðferðir sem er notast við í 

verkefnastjórnun nú til dags eru annars vegar tímamiðaðar (e. time constrained) og hins 

vegar aðfangamiðaðar (e. resource constrained) (Larson og Gray, 2011). Tímamiðuð 

verkefni eru skilgreind sem þau verkefni sem þarf að ljúka fyrir ákveðna dagsetningu og 

er lögð áhersla á nýtingu aðfanga í slíkum verkefnum. Því óljósari sem verkefni eru þeim 

mun meiri tíma ætti fyrirtækið áskilja sér í áætlanagerð.  

Heiðarleiki (e. integrity) er annar þáttur líkansins og snýst um að stjórnendur geti 

lagt traust sitt á aðra starfsmenn og millistjórnendur svo að breytingarnar beri árangur 

(Sirkin, Keenan og Jackson, 2005). Í grunninn snýst þetta um að geta lokið verkefninu á 

réttum tíma, en það veltur á eiginleikum og færni fólksins, það er hvort það getur uppfyllt 

kröfurnar sem er ætlast til af því. Rannsóknir sýna að á bakvið árangursríkar breytingar 

er að finna starfsfólk sem hefur mikinn eldmóð og er reiðubúið að leggja sig allt fram til 
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þess að ganga úr skugga um að verkefnið gangi eftir. Æðstu stjórnendur þurfa einnig að 

veita eftirfylgni í kjölfarið af þeim breytingum sem er verið að innleiða. Teymin þurfa að 

vera samloðandi og hafa leiðtoga sem keyrir hlutina áfram og skilgreinir hlutverk og 

ábyrgð hvers og eins þannig það verði til skuldbindingar innan hópsins. Þegar æðstu 

stjórnendur setja saman teymi reyna þeir að skilgreina viðeigandi hæfileika sem er verið 

að leitast eftir og setja svo áreiðanlegan einstakling í þá stöðu sem á best við. Fýsilegast 

er að taka viðtöl við einstaklinga sem koma til greina og síðan setja saman hóp af fólki 

með rétta hæfni, þekkingu og félagsfærni. Einnig skal ákveða á þessum tímapunkti hvort 

starfsmaðurinn eigi að skuldbinda sig að fullu við þetta tiltekna verkefni eða sinna einnig 

daglegum vinnuskyldum meðfram, en það ræðst af því hversu umfangsmiklar 

breytingarnar eru (Sirkin, Keenan og Jackson, 2005).  

Skuldbinding (e. commitment) starfsmanna snýst um að fyrirtæki þurfa að uppörva 

tvenns konar hópa fólks til þess að ná fram breytingum. Annars vegar eru það 

stjórnendur á öllum stigum og hins vegar óbreyttir starfsmenn. Stjórnendur þurfa að sýna 

eldmóð og veita sýnilegan stuðning svo að starfsmennirnir geti tekist á við öðruvísi 

verkferla, stefnur og ný kerfi. Starfsmenn eru ólíklegri til að taka við nýjum breytingum 

ef þeir sjá enga leiðtoga eða stjórnendur sem styðja við bakið á verkefninu. 

Áreynsla (e. effort) er fjórði og síðasti þáttur líkansins, en áreynslan felur í sér að 

verkefnateymi þurfa að meta strax í upphafi hversu mikla aukavinnu starfsmenn þurfa að 

leggja á sig, umfram hefðbundna vinnuskyldu vegna breytinga. Verkefnastjórar þurfa að 

upplýsa starfsfólkið um þær kröfur eða viðbótarframlög sem er ætlast til af því vegna 

breytinganna. Ráðlagt er að aukningin sé ekki meiri en 10%. Verkefnastjórar þurfa að 

huga að umfangi verkefnisins, hvort það lendir á álagstíma, hvort það sé of mikil 

fyrirhöfn eða hvort starfsfólkið streitist á móti vegna þess að verið er að taka of mikinn 

tíma frá því. Fyrirtæki þurfa þess vegna að ákveða hvort það eigi að taka einhverja 

rútínubundna vinnuskyldu af starfsmönnum sem gegna veigamiklu hlutverki í 

umbreytingunum. Önnur leið er að létta á álagi innan fyrirtækisins með því að ráða inn 

tímabundna launþega eða úthýsa núverandi starfsemi þar til umbótaferlinu er lokið. Þessi 

atriði þarf að ígrunda vel áður en ráðist er á breytingarnar þar sem þetta getur verið 

kostnaðarsöm og tímafrek aðgerð (Sirkin, Keenan og Jackson, 2005). 
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2.5 Líkan Bridges um þrjú skref umbreytinga 
Fræðimaðurinn William Bridges (2009) setti fram líkan um ferli breytinga sem 

inniheldur þrjú skref umskipta. Umbreytingum er lýst sem ferli sem hefst á endalokum 

og á eftir því tekur við hlutlaust svæði. Undir lokin hefst upphaf á einhverju nýju.   

1. Endalok (e. ending, losing, letting go) er fyrsta skrefið, en það felur í sér að sleppa 

tökunum á viðteknum venjum og föstum leikatriðum. Fyrsta skrefið markar endalok og 

er jafnframt sá tími þar sem þarf að styðja vel við starfsfólk og hjálpa því að glíma við 

tap þeirra. Sálfræðileg endurskipulagning og endurhönnun á sér stað á þessum tímapunkti. 

2. Hlutlaust svæði (e. the neutral zone) er annað skrefið og er því lýst sem ákveðnu 

millibilsástandi þar sem er búið að segja skilið við hið gamla en það nýja er ekki 

fullkomlega mótað. Það getur verið misjafnt eftir fyrirtækjum hversu lengi 

millibilsástandið stendur yfir en þegar um meiriháttar breytingar er að ræða getur 

tímabilið tekið marga mánuði, jafnvel ár, frá því að það er sagt skilið við hið gamla og 

það nýja hefur ekki fest sig í sessi. 

3. Nýtt upphaf (e. the new beginning) er lokaskrefið. Í því felst að hefja nýtt upphaf og 

þróa nýja sjálfsvitund, reynslu og skilja tilganginn sem fær breytinguna til að virka. 

Hvert þessara skrefa hefst áður en undanfara þess er algerlega lokið (Bridges, 2009).  

2.6 ADKAR líkan 
Fræðimaðurinn J. Hiatt (2006) rannsakaði lengi meiriháttar breytingar hundruða 

fyrirtækja og stofnana og taldi hann grunnorsök þess að breytingar misheppnuðust vera 

ófullnægjandi samskipti og lítil þjálfun starfsmanna. ADKAR líkanið sem Hiatt setti 

fram er viðmiðunarrammi til að skilja breytingar á einstaklingsbundinn hátt. Líkanið á að 

leiðbeina fyrirtækjum, stofnunum og öðrum skipulagsheildum um hvernig eigi að 

innleiða breytingar á farsælan hátt. Líkanið samanstendur af fimm lykilatriðum sem eru: 

 

1. Meðvitund (e. awareness): Að finna þörfina fyrir breytingum.    

2. Löngun (e. desire): Stuðningur og aðild starfsmanna í ferlinu.  

3. Þekking (e. knowledge): Kunnátta sem skal nýta til þess að breyta.  

4. Hæfni (e. ability): Innleiða þær kröfur sem eru gerðar og nýja hegðun. 

5. Stuðningur (e. reinforcement): Styrkur til þess að geta viðhaldið breytingum. 

 

Það að finna þörfina fyrir breytingum snýst um að starfsmenn séu meðvitaðir um 

grunnorsök breytinganna og geri sér grein fyrir áhættunni ef engar breytingar yrðu 
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gerðar. Á fyrsta stigi líkansins eru starfsmenn upplýstir um innri og ytri hvata sem 

sköpuðu þörfina fyrir breytingunni í grunninn. Löngunin er síðan viljinn til að styðja við, 

hvetja og fá aðild starfsmanna í breytingaferlið. Innri hvatar hvers og eins skipta máli á 

stigi löngunar. Þekkingin stendur fyrir upplýsingagjöf, þjálfun og fræðslu um hvernig 

skipulagsheildin ætlar að taka breytingunum. Ýmsar aðferðir, tæki og tól eru kynnt til 

leiks svo að innleiðingin geti hafist. Hæfnin snýst um að beita þekkingunni þannig 

hlutirnir séu framkvæmdir rétt. Lokastig líkansins er styrkur starfsmanna og 

skipulagsheildarinnar til þess að geta viðhaldið breytingunum og þar geta ytri og innri 

hvatar stutt við breytingarnar. Ytri hvatar geta verið í formi ýmis konar viðurkenninga og 

verðlauna sem má rekja til breytinganna en starfsánægja innan fyrirtækja er dæmi um 

innri hvata (Hiatt, 2006). 

2.7 Ólík viðhorf kynslóða gagnvart breytingum á vinnumarkaði 
Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfum og einkennum ólíkra kynslóða en 

viðhorf þeirra til breytinga eru mismunandi. Kynslóðunum er gjarnan skipt niður í 

nokkra flokka og sú fyrsta er kölluð Reynda kynslóðin (e. veterans). Hún samanstendur 

af einstaklingum sem eru fæddir á árunum 1922-1943. Næst kemur Uppgangskynslóðin 

(e. baby-boomers) sem er fædd á tímabilinu 1943-1960. Þar á eftir kemur X-kynslóðin (e. 

generation X) og nær yfir tímabilið frá 1960-1980 og því næst kemur Y-kynslóðin (e. 

millennials) sem er fædd á árabilinu 1980-2000 (Guðrún Helga Magnúsdóttir og Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2011). Rannsóknir sýna að Reynda kynslóðin er talin vera 

minna sveigjanleg og hefur takmarkað umburðarlyndi fyrir breytingum í 

vinnuumhverfinu. Hún kvartar minna og lætur ýmislegt ganga yfir sig þrátt fyrir óánægju 

í starfi og sýnir jafnframt mikla tryggð gagnvart vinnuveitenda sínum (Zemke, Raines, 

Filipczak, 2000; Guðrún Helga Magnúsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2011). 

Uppgangskynslóðin kemur á eftir Reyndu kynslóðinni en sú kynslóð ólst upp í samfélagi 

þar sem heimavinnandi mæður og fyrirvinna föðurins einkenndi tíðarandann. Þessi 

kynslóð er talin vera vinnusöm og oft í fleiri en einu starfi. X-kynslóðin er 

„unga“ kynslóðin á vinnumarkaðnum og gjarnan talin vera sjálfstæð og standa á eigin 

fótum en á sama tíma vill hún vinna án yfirmanns og er ekki tilbúin að fórna sér fyrir 

vinnuna eins og fyrri kynslóðir hafa gert. Velmegunarkynslóðin eða Y-kynslóðin kýs 

jafnvægi milli vinnu og einkalífs, setur vinnuna ekki í fyrsta sæti sem og er ekki tilbúin 

að fórna sér fyrir vinnuna líkt og X-kynslóðin á undan. Y-kynslóðin er óhrædd við 

breytingar, á auðveldara með að tileinka sér nýjar humyndir og hefur alist upp við miklar 
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samfélagsbreytingar og tækniframfarir. Hins vegar eru tryggð og hollusta hennar 

gagnvart vinnuveitendum lítil og er hún ekki tilbúin að gera hvað sem er fyrir 

vinnuveitanda sinn heldur einkennist viðhorfið frekar af því hvað vinnuveitandinn getur 

gert fyrir hana (Guðrún Helga Magnúsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2011). 

Starfsmenn fyrirtækja þurfa hins vegar að vera reiðubúnir að gera meira en þörf krefur ef 

breytingar eiga að ganga upp innan skipulagsheildar (Sirkin, Keenan og Jackson, 2005). 

Ef starfsfólk skynjar ekki þörfina fyrir breytingunum, þá er það ekki tilbúið að fórna sér 

fyrir vinnuveitandann en jafnframt eru ein af algengustu mistökum stjórnenda að keyra af 

stað breytingar án þess að starfsfólkið skynji nauðsyn þeirra (Kotter, 1996). 

2.8 Rannsóknir á opnum vinnurýmum 
Opin skrifstofurými (e. open-plan offices) eru skilgreind sem vinnurými sem starfsfólk 

deilir, en tilgangur þeirra er að skapa tilfinningu um persónulega vinnuaðstöðu (Smith-

Jackson og Klein, 2009). Rannsóknir hafa sýnt að hávaði, tal og sjónrænar truflanir draga 

úr frammistöðu starfsmanna í opnum vinnurýmum. Þegar opin vinnurými byrjuðu að 

ryðja sér til rúms var hugmyndin að skapa umhverfi sem myndi auðvelda samskipti milli 

starfsmanna og auka afköst þeirra á vinnustað en á sama tíma átti einnig að draga úr 

tækja- og byggingarkostnaði. Ýmsar rannsóknir á þessu sviði hafa aftur á móti bent til 

þess að opin vinnurými leiða af sér minni starfsánægju, hvatningu og minna næði og 

styðja ekki við upprunalegu hugmyndirnar (Smith-Jackson og Klein, 2009). 

Nýleg rannsókn sem var gerð í Danmörku (árið 2014) á opnum vinnurýmum hefur 

sýnt fram á að 60% af starfsfólki sem starfar í opnum vinnurýmum finnst það eiga í 

vandræðum með einbeitingu vegna ókyrrðar og hávaða sem stafar frá samstarfsfélögum 

þeirra (Dalager, 2016). Um 35% telja sig hafa gert mistök í vinnu vegna ónæðis og hafa 

þurft að vinna yfirvinnu til þess að mæta vinnutapi vegna skorts á einbeitingu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að opin vinnurými séu ekki fýsilegasta 

tegund vinnurýmis miðað við upplifun starfsmanna. Hönnun og uppsetning á vinnurými 

skiptir máli og getur til dæmis verið óæskilegt að setja símaver við hliðina á deild sem 

fæst við þung og erfið verkefni í sínum daglegu störfum. Það þarf að huga að sérstökum 

þáttum við hönnun á opnu vinnurými eins og vinnuaðstöðu þar sem á að ríkja þögn og 

einnig svæðum þar sem starfsfólk getur átt samtal og rætt málin án þess að trufla aðra 

vinnufélaga í kringum sig. Gönguleiðir innan vinnurýmis ættu einnig að vera hannaðar 

þannig að þær lágmarki truflun vegna umgangs starfsmanna. Mikilvægt er að stjórnendur 

og starfsmenn myndi eins konar leikreglur sem gilda í opna vinnurýminu þannig það 
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samræmist þörfum allra. Hvítt suð (d. hvid støj) hefur reynst vel til þess að draga úr 

hávaða í opnu vinnurými. Það er hátalari í loftinu sem sendir stöðugan hvin út í 

vinnurýmið og þar með eyðast önnur hljóð og suðið dregur úr truflandi umræðum frá 

nærliggjandi borðum (Dalager, 2014). Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að 

hávaði líkt og stöðugt tal starfsmanna ónáðar einstaklinga meira á vinnutíma heldur en 

hávaði sem stafar frá ljósritunarvélum, símhringingum og umferðarhljóðum (Smith-

Jackson og Klein, 2009). 

Um það bil 70% af skrifstofufólki starfaði í opnum vinnurýmum í kringum síðustu 

aldamót (Davis, Leach og Clegg, 2011). Skipulag opinna vinnurýma er hugsað til þess að 

auðvelda samskipti milli starfsmanna og fækka innri veggjum (e. internal walls) á 

vinnustað. Rýmin eiga að leiða af sér aukna framleiðni og betri frammistöðu hjá 

starfsmönnum (Kim og de Dear, 2013). Rannsóknir hafa sýnt að opin vinurými fjarlægja 

hindranir í mannlegum samskiptum sem gerir samskiptin auðveldari fyrir vikið. 

Ávinningur opinna vinnurýma er meðal annars sá að starfsmenn eru líklegri til að gefa 

hvor öðrum endurgjöf, skapa vináttusambönd, deila upplýsingum sem tengjast vinnunni 

hverju sinni og vinnurýmin draga einnig úr ágreiningi meðal starfsmanna (Davis, Leach 

og Clegg, 2011). Hins vegar benda rannsóknir til þess að skortur á næði og hávaði eru 

meginorsök óánægju í starfi í opnum vinnurýmum. Hávaðatruflanir leiða af sér minni 

framleiðni og er truflunin allt að tvöfalt meiri í opnum skrifstofurýmum en 

einkaskrifstofum (Kim og de Dear, 2013).  

Sveigjanleiki í opnum vinnurýmum dregur úr kostnaði þegar fyrirtæki þurfa að 

endurskipuleggja uppsetningu og endurraða húsgögnum í framtíðinni (Davis, Leach og 

Clegg, 2011). Möguleikarnir eru töluvert fleiri en í lokuðum skrifstofum og því er mun 

auðveldara að gera breytingar á skipulaginu. Til að mynda er einfaldara að gera 

breytingar á uppsetningu innan deilda, teyma og á tæknilegum atriðum sem snúa að 

aðföngum og vinnutólum. 
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3 Aðdragandi að rannsókn – verkefnamiðuð vinnuaðstaða 

Nýtt vinnuumhverfi höfuðstöðva Íslandsbanka nefnist verkefnamiðuð vinnuaðstaða og á 

fyrirkomulagið meðal annars að styrkja samstarf milli deilda og sviða. Í tilkynningunni 

til starfsmanna um breytingarnar (Ssf, 2016) segir að opið vinnuumhverfi eins og al-

mennt þekkist hér á landi sé á útleið enda sé þá starfsmaðurinn fastur á einum stað. Hann 

geti þar af leiðandi ekki stjórnað áreiti eins og hávaða þegar hann þurfi að einbeita sér. 

Höfuðstöðvar Íslandsbanka, sem voru áður á Kirkjusandi, fluttu fyrstu starfsmenn í 

Norðurturninn haustið 2016 (Ssf, 2016) og eru enn í flutningaferli meðan þessi ritgerð er 

skrifuð. Fyrrum höfuðstöðvar Íslandsbanka höfðu legið undir miklum skemmdum vegna 

raka og myglusvepps og í kjölfarið var ákveðið að flytja höfuðstöðvarnar í Norðurturninn 

(Íslandsbanki flýr myglusvepp, 2016). Með breytingunni er verið að sameina starfsemi 

allra höfuðstöðva, sem hefur farið fram á fjórum stöðum síðastliðin ár, undir eitt þak. 

Mikil hagkvæmni fylgir sameiningunni en samanlagður fermetrafjöldi höfuðstöðva-

starfsemi fer úr 13.900 í 8.600 fermetra í Norðurturninum, en þar munu 650 starfsmenn 

starfa (Íslandsbanki, 2016). Í nýjum höfuðstöðvum Íslandsbanka í Norðurturninum 

verður nánast enginn starfsmaður með fast sæti heldur á fólk að velja sér aðstöðu sem 

hentar þeim verkefnum sem það er að vinna á hverjum tíma. Vinnurýmið býður upp á 

fleiri valmöguleika en áður og geta starfsmenn sest við hefðbundna vinnustöð og valið 

sér sæti og svæði. Einnig geta þeir farið inn í svokölluð þagnarrými í ætt við lessal í 

bókasafni til að hámarka einbeitingu og síðan geta þeir stuðst við hópvinnurými til að 

tryggja öfluga samvinnu. Þannig stýrir starfsfólk sinni vinnuaðstöðu í samræmi við þau 

verkefni sem það þarf að sinna á hverjum tíma (Ssf, 2016). 

3.1 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni og hvernig viðmælendur 

voru valdir. Þar næst verður farið yfir gagnasöfnun, framkvæmd rannsóknar, skráningu 

og úrvinnslu gagna og takmarkanir rannsóknar. 

3.2 Rannsóknaraðferð 
Í félagslegum rannsóknum er fyrst og fremst stuðst við tvær viðurkenndar aðferðir, 

annars vegar megindlegar og hins vegar eigindlegar rannsóknaraðferðir. Esterberg (2002) 

telur eigindlegar aðferðir vel til þess fallnar að útskýra og ná fram ítarlegum 

upplýsingum hvers vegna fólk hagar sér á einn eða annan hátt. Með því að beita þessari 

aðferðarfræði getum við útskýrt félagslegar athafnir og sett okkur í spor þeirra sem við 
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rannsökum. Eigindlegar rannsóknir eru meðal annars framkvæmdar með viðtölum, 

rýnihópaviðtölum, þátttökuathugunum og orðræðugreiningum. Í þessari rannsókn var 

ákveðið að nota hálfopin viðtöl. Þar er lögð áhersla á upplifun einstaklingsins og það 

umhverfi sem hann býr við og reynir rannsakandi að skilja hlutina út frá sjónarhóli 

viðmælenda (Bogdan og Biklen, 2003).  

Rannsakendur þurfa aftur á móti að gæta þess að leggja eigin skoðanir og gildismat til 

hliðar á meðan rannsókninni stendur. Í eigindlegum rannsóknum er verið að leitast eftir 

innæi og dýpri skilningi á rannsóknarefni. Markmið rannsakenda er að fá heildræna sýn á 

viðfangsefninu með því að skoða einstaklinga út frá ákveðnu samhengi eða aðstöðu sem 

þeir búa við. Rannsakandi kynnist viðmælanda sínum persónulega og fær að heyra 

reynslu hans með frásögnum úr daglegum störfum, hvernig hann hugsar og hegðar sér 

undir ákveðum kringumstæðum. Eigindlegar rannsóknir hafa ekki alhæfingargildi heldur 

gefa þær aðeins ákveðnar vísbendingar um rannsóknarefnið miðað við reynslu og 

upplifun viðmælenda (Taylor og Bogdan, 1998). 

Í eigindlegum rannsóknum eru úrtökin ekki eins og gerist í megindlegum rannsóknum, 

aðallega hvað varðar fjölda þátttakenda í rannsókninni og hvernig tegund af úrtaki er 

notast við. Gæta þarf sérstaklega að persónuvernd þátttakenda vegna nálægðar 

rannsakanda við viðmælanda (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Nálægðin er meiri en gerist í megindlegum rannsóknum og þess vegna er mikilvægt að 

huga að siðfræðilegum þáttum og halda trúnað sem og gæta hags þátttakenda í slíkum 

rannsóknum.  

3.3 Viðmælendur 
Við val á viðmælendum var beitt aðferð sem nefnist markmiðsúrtak (e. purposive 

sampling) en þeirri aðferð er gjarnan beitt ef megintilgangur rannsóknarinnar er ekki að 

alhæfa um þýði heldur til þess eins að taka tillit til þess sem rannsaka á (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Höfundur setti sig í samband við 

mannauðsdeild Íslandsbanka og óskaði eftir formlegu leyfi fyrir rannsókninni sem var 

samþykkt af mannauðsstjóra með tölvupósti. Starfsmaður á mannauðssviði aðstoðaði 

síðan höfund í framhaldinu við að setja sig í samband við mögulega viðmælendur með 

hliðsjón af tilgangi rannsóknar. Leitað var eftir starfsmönnum sem höfðu reynslu af nýja 

fyrirkomulaginu sem nefnist verkefnamiðuð vinnuaðstaða eins og hefur komið fram 

áður. Höfundur hafði samband við starfsmenn bankans í gegnum tölvupóst þar sem var 

óskað eftir þátttöku viðkomandi starfsmanns vegna fyrirhugaðar rannsóknar. 
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Þátttakendur rannsóknarinnar voru fjórir starfsmenn úr ólíkum deildum og sviðum 

bankans, tvær konur og tveir karlar á mismunandi aldri. Þau eru einnig með ólíkan 

starfsaldur að baki hjá bankanum. Í rannsókninni var fyllsta trúnaðar gætt og verður 

nöfnum þátttakenda breytt í viðmælandi 1, 2, 3 og 4. 

3.4 Gagnasöfnun og úrvinnsla 
Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast var við hálfopin viðtöl (e. semi-structured 

interview) (Taylor og Bogdan, 1998) þar sem var stuðst við viðtalsramma með opnum 

spurningum. Spurningarnar voru útfærðar með hliðsjón af fræðum breytingastjórnunar og 

eiginleikunum sem kunna að fylgja nýju vinnurými. Viðtölin fóru fram í 

fundarherbergjum nýrra höfuðstöðfa Íslandsbanka og var umhverfið bæði þægilegt og 

afslappað. Í öllum tilvikum var gott næði á meðan viðtölin fóru fram og lítil truflun. 

Viðmælendur voru allir mjög ræðnir og áttu ekki í vandræðum með að svara spurningum 

og tjá sig um efnið. Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að láta viðmælendur sem mest 

hafa orðið en beita virkri hlustun og spyrja nánar ef þörf var á. Markmiðið með 

viðtölunum var að fá viðmælendurna til að segja frá upplifun, viðhorfi og reynslu sinni af 

verkefnamiðaðri vinnuaðstöðu. Sú reynsla tekur mið af síðastliðnum þremur mánuðum 

frá því að starfsmennirnir fluttu í nýtt húsnæði. Rannsakandi hafði ekki persónuleg tengsl 

við viðmælendur en slíkt gæti haft áhrif á rannsóknina. Kappkostað var að reyna draga 

fram skoðanir og vangaveltur starfsmannanna um nýja vinnurýmið og ýmis konar atriði 

sem tengjast breytingunni. Viðtölin fóru fram föstudaginn 31. mars 2017 og var hvert 

viðtal 20-30 mínútur. Öllum þátttakendum var tjáð strax í upphafi viðtals að fyllsta 

trúnaðar yrði gætt varðandi persónulegar upplýsingar, nöfn þeirra og starfsheiti. Viðtölin 

voru tekin upp á stafrænt upptökuforrit og afrituð orðrétt í framhaldi.  

3.5 Takmarkanir 
Líkt og hefur komið fram áður hafa eigindlegar rannsóknaraðferðir ekki alhæfingargildi 

heldur gefa aðeins vísbendingar um það sem verið er að rannsaka (Taylor og Bogdan, 

1998). Þar sem þýði rannsóknarinnar er mjög lítið, aðeins fjórir viðmælendur, er ekki 

hægt að alhæfa um að upplifun allra starfsmanna bankans sé sú sama heldur gefa gögnin 

til kynna ákveðnar hugmyndir og vísbendingar um fyrirbærið sem er verið að rannsaka 

og væri hægt að nota sem grunn fyrir stærri rannsókn á þessu sviði. 
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4 Niðurstöður 

Hér verður fjallað um þær niðurstöður sem fengust úr viðtölunum. Útgangspunkturinn 

var að kanna hver upplifun og viðhorf starfsmanna væru gagnvart því að starfa í 

verkefnamiðaðri vinnuaðstöðu í kjölfar flutninga höfuðstöðva bankans í nýtt húsnæði. 

Kaflanum er skipt í nokkra efnisflokka eða þemu sem eru eftirfarandi: frelsi, tengsl, 

stjórnun áreitis og afkasta, viðbrögð starfsmanna og hagkvæmni. 

4.1 Frelsi 
Megintilgangurinn með verkefnamiðaðri vinnuaðstöðu er fyrst og fremst að 

starfsmaðurinn geti athafnað sig hvar sem er með tilliti til þeirra verkefna sem hann er að 

vinna hverju sinni og er jafnframt ekki fastur á einum stað (Ssf, 2016). Höfundi lék 

forvitni á að kanna hvort viðmælendur upplifðu meira frelsi á vinnustaðnum í kjölfar 

breytinga og mátti sjá sameiginlegan hljómgrunn í svörum viðmælenda um að svo væri 

en túlkun þeirra á orðinu frelsi var ekki nákvæmlega sú sama. Líkt og viðmælandi 1 

orðaði það: „Meira frelsi, þetta er náttúrulega þægilegt, það getur enginn verið að fylgjast 

nákvæmlega með mér hvað ég geri, mér finnst það alveg þægilegt.“ Viðmælandi 2 

nálgaðist hugmyndina um frelsið með víðtækum hætti, en hann lýsir því svo: 

En ég get alveg fengið þá tilfinningu að frelsið sé meira [...] skilgreiningin á 
því frelsi felst kannski í því að maður sé þá enn meira frá vinnunni [...] Það 
má alveg nota það orð að þetta sé frjálslegra, þetta er líka losaralegra, en 
hvorugt í jákvæðri eða neikvæðri merkingu [...] kostirnir eru þeir að þetta er 
ákveðið svona frjálsræði, þetta er ákveðin tilbreyting og maður getur komist í 
svona rými sem hentar hverju sinni [...] eins og lýst var áðan, frelsið, það eru 
ekki allir sem ráða við það, og í þeirri merkingu einmitt að maður upplifir 
minni viðveru hjá sumum, og ég held að þetta muni kalla á það að 
stjórnendur, þeir þurfi að beita nýjum aðferðum í því að [...] þetta verði 
verkefnamiðaðri vinnuaðstaða. 

Viðmælandi 2 talar um að það ráða ekki allir við frelsið með hliðsjón af viðveru annarra 

starfsmanna á vinnustað og nefnir meðal annars að hann upplifi minni viðveru hjá 

sumum. Aftur á móti var tónninn annar þegar viðmælendur 3 og 4 voru spurðir út í 

frelsið og mátti sjá mjög sameiginlegan hljóm í svörunum þeirra, eða eins og viðmælandi 

3 orðaði það: „En svo verð ég bara að segja að þetta er brjálað frelsi, í fyrsta skipti, ég 

meina nú er ég búin að vinna í bankanum í níu ár, og í fyrsta skipti gat ég setið við 

glugga“ og viðmælandi 4 orðar það á þennan hátt: 
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Þetta er ákveðið frelsi, þetta er bara, að geta breytt því hvar þú ert hverju 
sinni eftir hvaða verkefnum sem þú ert að sinna, það finnst mér bara ótrúlega 
mikill kostur, og ég held að það sé bara ekki nokkur vafi um að maður er bara 
miklu effektívari yfir daginn sko [...] kostirnir eru náttúrulega, frelsi hvers og 
eins, að geta haft það svigrúm að velja sér aðstöðu þar sem þú getur afkastað 
mestu, það er klárlega kostur. 

4.2 Tengsl 
Við greiningu á viðtölunum kom í ljós að viðmælendurnir höfðu flestallir kynnst fleiri 

vinnufélögum eftir að bankinn flutti í nýtt húsnæði og með tilkomu nýs vinnurýmis. Líkt 

og kom fram í tilkynningu bankans varðandi nýja vinnuumhverfið að þá er eitt af 

markmiðunum með fyrirkomulaginu að styrkja samstarf milli deilda og sviða (Ssf, 2016). 

Viðmælandi 1 var sammála þeirri hugmynd um að nýja vinnurýmið væri að styrkja 

samstarfið milli sviða og orðar það svo: 

Já algjörlega, það bara, miklu meiri samgangur, maður einhvern veginn situr 
með öllum, maður er búinn að kynnast öllum miklu miklu betur [...] ég er 
náttúrulega bara búin að vinna hérna í ár hjá bankanum, en mér finnst þetta 
allt miklu svona skemmtilegri vinnustaður. [...] ég var bara að vinna með 
fimm manneskjum inn í búri [í fyrrum höfuðstöðvum], mér finnst þetta miklu 
skemmtilegra. 

Viðmælandi 2 lýsir samstarfinu með annars konar hætti miðað við fyrri viðmælanda og 

segir:  

Ég get ekkert miðað við þennan tíma, get ég ekki sagt til um hvort þetta 
styrki [samstarf] milli sviða, þetta styrkir að vísu það, ég kynnist fleirum, og 
ég kynnist fleirum svona tiltölulega dýpra en að sama skapi er ég að tapa 
mjög djúpum tengslum við nánustu samstarfsmenn sko. Kannski er það 
kostur, að þegar maður er nánast ofan í hvers manns koppi sko [...] áskorarnir 
sem fólkið er jafnvel að glíma við heima við, maður er minna var við það og 
kannski er það kostur [...] en ég kynnist fleira fólki en ég ekkert endilega viss 
um að sviðin vinni meira saman en fólkið gerir það, og það er kannski þá 
svarið við því. 

Viðmælandi 3 lýsir því hvernig samskiptin hafa aukist meðal starfsmanna úr ólíkum 

deildum eftir breytingar og lýsir því á eftirfarandi hátt: 

Alveg pottþétt, mér finnst þetta vera brjóta nefnilega niður múra á milli, 
maður sér það alveg, það eru alveg ákveðin trend að regluvarslan mætir á 
þetta svæði, og áhættustýringin þarna og fjárhagsdeildin þarna circa [...] þó 
svo fjárhagsdeildin sé búin að gefa sér eiginlega þetta svæði, þá getur maður 
alveg sest einhvers staðar þarna, og maður er að upplifa meiri samskipti við 
fólk sem maður er ekkert vanalega að tala við. 
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Viðmælandi 3 kemur einnig inn á mikilvægi þess að viðalda góðum vinnuanda innan 

sinnar deildar og segir: 

Þar er rosalega mikilvægt, til þess að halda deildarbraginum, við hittumst 
vikulega allavegana alltaf á töflufundum þar sem við náum allavega að hittast 
og sjá hvort annað, og svo aðra hvora viku hittumst við á deildarfundum, þar 
sem við ræðum ekkert og allt sko. 

Viðmælandi 3 víkur einnig að í framhaldi hvernig deildin reynir að stuðla að frekari 

samskiptum innan hópsins þar sem þau hittast ekki jafn mikið eftir breytingar og lýsir því 

nánar: 

Í hverjum mánuði, ein ákveður bara okei, við ætlum að horfa á þennan Ted 
fyrirlestur, svo setjumst við niður og spjöllum um þann fyrirlestur, og það 
svona bætir samskiptin á milli okkar og til þess að viðhalda svona 
deildarbraginum líka [...] við hittumst ekki jafn mikið, þannig við þurfum að 
reyna ná einhvern veginn að halda samt hópinn, svo förum við einu sinni í 
mánuði og setjumst niðri hjá Jóa Fel og bara fáum okkur morgunmat og 
spjöllum. 

Kostir og gallar við verkefnamiðaða vinnuaðstöðu voru ræddir og segir viðmælandi 3 

helstu gallana vera eftirfarandi: 

Að mynda sterk tengsl við einhvern einn aðila, ég sat við hliðina á Steinunni í 
mörg ár og maður var orðinn rosalega tengdur henni en það kannski, ég gæti 
alveg séð að það slíkt muni minnka [...] Já, svona náin tengsl, maður þarf að 
hafa meira fyrir því núna, bara að, hey eigum við að hittast í kaffistofunni, 
eigum við að fara saman í mat [...] eða reyna setjast hjá viðkomandi, það er 
bara bara of mikið, maður nær því ekkert. 

Viðmælandi 2 og 3 lýsa sambærilegri upplifun varðandi hvernig náin tengsl við ákveðna 

vinnufélaga hafa minnkað eftir breytingar. Viðmælandi 3 lýsir því einnig hvernig 

„kaffistofumenningin“ hefur breyst hjá bankanum og segir: „ …það var svo mikið meira 

um svona, það var lítið kaffihús fyrir Viðskiptabankann hérna og lítið kaffihús fyrir VÍB 

[eignastýringarsvið] hér [í fyrrum höfuðstöðvum] og þannig maður var ekki jafn mikið 

að mingla.“ Viðmælandi 4 telur hins vegar fullsnemmt að segja til um hvort nýja 

vinnurýmið styrki samstarf milli deilda og sviða og lýsir því með eftirfarandi hætti:  

Já, það er kannski svolítið erfitt að svara því núna, þetta er bara ekki komið 
það langt [...] einhverjar deildir komu inn um daginn, það er svona ennþá 
pínu rót, þannig að en, ég sé einhvern veginn fyrir mér að það verði meira 
með tímanum sko [...] annar kostur sem að ég held að muni verða sem sagt 
meira eru þessi kross tengsl og samvinna sem ég held að muni aukast og 
myndast, þótt það sé ekki alveg komið núna. 
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4.3 Stjórnun áreitis og afkasta 
Líkt og kom fram í tilkynningunni til starfsmanna er opið vinnuumhverfi eins og almennt 

þekkist hér á landi á útleið enda sé starfsmaðurinn fastur á einum stað í því umhverfi. 

Hann geti þar af leiðandi ekki stjórnað áreiti eins og hávaða þegar hann þarf að einbeita 

sér (Ssf, 2016). Höfundur ákvað þess vegna að kanna hvort starfsmenn upplifðu meira 

eða minna áreiti í vinnunni eftir breytingar og einnig hvort þeir upplifðu mun á eigin 

afköstum að teknu tilliti til vinnurýmisins. Viðmælandi 1 lýsir því svo: „Það er 

náttúrulega meira áreiti, þetta er opið allt og svona, fullt af fólki, auðvitað er þetta meira 

áreiti af því ég var í svona læstri skrifstofu þar sem við sátum fimm eða eitthvað, þar sem 

enginn komst inn.“ Í framhaldinu var viðmælandinn spurður hvort hann væri búinn að 

venjast áreitinu og segir hann: „Ef maður spáir í það þá er auðvitað áreiti, síðan eru allir 

með headphones og þegar maður er með headphone-in þá er maður svolítið off limits, 

fólk er ekkert að trufla mann nema maður sé að taka þátt í samræðunum.“ Í kjölfarið voru 

afköstin rædd og lýsir viðmælandinn þeim á eftirfarandi hátt:  

Ætli þau séu ekki bara svipuð [afköstin], núna er þetta að komast í meira 
jafnvægi en fyrst var þetta náttúrulega, var maður að kynnast fullt af fólki, 
sitja hjá einhverjum nýjum, meira kannski eitthvað í „small-talki” [...] ég 
hugsa þau [afköstin] séu bara mjög svipuð eða jafnvel betri sko, það bara út 
af því maður getur, ef maður er þreyttur á einhverjum, að fólk sé að tala 
mikið frammi eða eitthvað þá fer maður bara inn í hellinn [þagnarrýmin] og 
maður aðlagar vinnuna að því sem maður er að gera.  

Viðmælandi 2 er á svipuðu máli hvað varðar áreitið og segir:  

Ég held ég upplifi meira áreiti [...] en áreitið er að hluta til fólgið í því að 
maður er að reyna kynnast fólkinu í kringum sig, eða allavega sýna einhvern 
lit og ræða eitthvað, og það eru náttúrulega orðið miklu fleiri 
samskiptasnertingar af því þetta er orðið fleira fólk, þannig áreitið er meira, 
en svo get ég líka valið það sjálfur með því að fara bara í þangarrýmin sko. 

Í framhaldi barst samtalið að afköstunum og lýsir viðmælandi 2 þeim mjög ítarlega með 

eftirfarandi útskýringum:  

Ég held þau séu minni [afköstin] út af því að það tekur mann alltaf smá tíma 
að finna hvar maður vill vera og maður hefur val [um sæti] þannig stundum 
er maður að velta fyrir sér tveimur þremur stöðum sem er, í stað þess þú 
gangir að einhverju. Þó þetta sé ekki nema fjórar snúrur sem þarf að tengja [í 
tölvuna] þá þarf ég þó að gera það, jafnvel nokkrum sinnum á dag, ég þarf að 
taka upp úr bakpokanum músina og headsettin og ýmsa hluti, þannig ég þarf 
að stilla upp vinnuaðstöðunni síðan fyrst til að byrja með virðist maður þurfa 
stilla hvern einasta skjá þar til hún man það næst. Þannig maður sest og þá er 
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bara kveikt á laptopnum, síðan er þetta alltaf sama rútínan, en hérna, þetta er 
ekkert eins og aföstin séu að ég sé ekki að gera neitt eða að þetta sé skelfileg 
breyting, en af því það er bara spurt þá tekur þetta tíma og það er frávik þar 
sem var sko. 

Viðmælandinn lýsir því meðal annars hvernig tæknilegu atriðin hafa áhrif á afköstin og 

heldur svo áfram: 

Þetta tekur meiri tíma heldur en hitt [fyrirkomulagið] sem hefur þá áhrif á sko 
önnur afköst. [...] af því að, ef ég tek tölvuna úr sambandi og það eru tíu 
mínútur á milli funda sem að maður gat notað til að, hljóp í tölvuna, öll skjöl 
og allt uppsett eins og maður vildi, og maður gat farið í tölvupóstinn, klárað 
tvo þrjá tölvupósta og farið, það er til dæmis að fara núna og maður hefði sest 
eins og í rýmið sem þú sérð hér á bakvið [setustofa] opnað tölvuna, bíða eftir 
að hún nái sér í gang og eitthvað svona, svo kemur einhver og labbar framhjá, 
það leiðir til þess að ég hafi ekki klárað þessa þrjá tölvupósta [...] og þar með 
minnka afköstin en aftur á móti, vinnan að mörgu leyti skemmtilegri, maður 
er bara að spjalla við mannskapinn.  

Viðmælandi 3 telur sig upplifa minna áreiti eftir breytingar og segir: „Vegna þess að, 

þegar ég þarf frið, þá veit ég hvert ég á að fara, þannig að þá fæ ég minna áreiti [...] En 

svo, mér er alveg sama þótt ég sé trufluð, þá fer ég bara annað.“ Í framhaldi lýsir 

viðmælandinn hversu mikilvægt er að hafa heyrnartól sem útiloka hávaða og önnur 

óhljóð líkt og fyrsti viðmælandi nefndi en viðmælandi 3 segir:  

Samt alltaf mikilvægt líka er noise cancelling headphones, það er bara held 
ég eitt af því mikilvægasta líka, vegna þess að þú, maður lendir líka í því, 
okei ég ætla prufa að sitja á þessu svæði núna, og áttaði mig allt í einu á því 
að þarna eru þrír mjög miklir extrovertar [hlæja bæði] og það er bara enginn 
friður.  

Í framhaldi kemur viðmælandinn inn á afköstin í tengslum við hvort hann upplifi 

einhvern mun á þeim og segir: 

Mér finnst, það er reyndar alltaf bara svo mikið að gera [...] ég finn samt 
alveg að þegar ég er í einbeitingarrýminu, að fá friðinn sko, áður þá fór ég 
frekar heim og vann heima frá til þess að geta fengið friðinn sem mig 
vantaði, þannig núna þarf ég ekki að fara heim til þess að gera það, heldur fer 
ég bara í einbeitingarrýmið. 

Viðmælandi 4 fjallar um hvernig áreitið hefur breyst miðað við hvernig vinnuumhverfið 

var fyrir breytingar eins og hann orðar það: „Jájá þú stjórnar því [áreitinu] náttúrulega 

svolítið, það er eiginlega það sem er munurinn, þú hefur kannski aðeins meiri control á 
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því sjálfur, að geta farið þá afsíðis.” Síðan lýsir hann þessu nánar með hliðsjón af eigin 

afköstum og segir: 

Fyrir mitt leyti held ég að afköstin hafi bara aukist, einhvern veginn líður 
þannig, maður heldur focus lengur, eftir því hvað þú ert að gera, ég nota 
hellinn, eða sem sagt þagnarrýmin töluvert, af því maður hefur líka gert það 
að sitja frammi og verið svona, æi þú veist ég nenni ekki að fara inn í hellinn, 
ég ætla bara vera hér, en svo kemst að því eftir smá tíma að það er mun meira 
verið að pikka í þig og eitthvað, það er munur, ef þú ferð þarna inn þá færðu 
algjöran frið, þá ertu alveg frír sko, fólk er þá ekki að pikka í þig þegar þú ert 
þarna, þótt það sitji líka þarna, en ástæðan fyrir því þú ert þarna er af því þú 
vilt ekki vera truflaður [...] ég vil meina að maður hefði ekki tekið eftir þessu, 
nema maður fengi algjöran frið, í hinu kerfinu, þá fékkstu aldrei þetta, að geta 
verið algjörlega bara laus við áreiti, þannig, svo um leið og þú kemur hingað, 
færð algjöran frið [...] allavega fyrir mitt leyti þá held ég bara, afköstin eru 
absolutely að aukast. 

4.4 Viðbrögð starfsmanna 
Flestir finna fyrir tilfinningalegu ójafnvægi þegar breytingar eiga sér stað innan 

fyrirtækja. Höfundur ákvað því að spyrja viðmælendur nánar út tilfinningaleg viðbrögð, 

hvort þeir upplifðu kvíða eða ótta í kjölfar breytinganna og einnig hvernig þeim fannst 

undirbúningurinn og stuðningurinn vera á meðan ferlið stóð yfir. Að sögn 

viðmælendanna var ekki annað að heyra en að undirbúningurinn og stuðningurinn í 

ferlinu hafi verið mjög góður. Mannauðsdeildin heimsótti deildir bankans þar sem 

hugmyndin var kynnt með óformlegu kaffispjalli og glærusýningum eftir að það var búið 

að tilkynna fyrirhugaðar breytingar og flutning höfuðstöðvanna. „Upplýsingagjöfin var 

mjög mikil og tíð, áður en að allt saman fór í gang“ sagði viðmælandi 4 en hann tók 

sjálfur töluverðan þátt í breytingaferlinu í sínu starfi. Ýmis konar misskilningur var 

byrjaður að breiðast út í upphafi meðal starfsmanna, eða eins og hann lýsir því: 

Það var náttúrulega byrjað að spyrjast út alls konar, var alls konar 
misskilningur í gangi og fólk hélt í alvörunni að það þyrfti að koma klukkan 
sex um morguninn til að ná sæti, og það hélt að það gæti komið í vinnuna, 
myndi ekki vita á hvaða hæð það átti að vera. 

Starfsmenn fengu þjálfun og fræðslu áður en þeir fluttu í nýja húsnæðið og voru haldnar 

vinnustofur sem fóru fram í Háskólanum í Reykjavík. „ ... þar var bara verið að fara yfir í 

gegnum conceptið, við skiptum fólki í hópa, vorum með fyrirfram skilgreind atriði, 

scenarios sem gætu komið upp og menn tóku discussion um það.” segir viðmælandi 4. 

Mannauðsdeild bankans hefur einnig fylgt hlutunum eftir með því að halda svokallaða 

„húsfundi“ eftir að bankinn flutti á nýja staðinn. „Allir koma saman og skyldumæting og 
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þarna, tjá sig, hvað eru menn ánægðir með og hvað má gera betur, þetta er ennþá 

pínulítið á því stigi að menn eru svona bara að fóta sig í þessu.” er haft eftir viðmælanda 

4. Hinir viðmælendurnir voru á heildina litið ánægðir með allan undirbúning í tengslum 

við breytingarnar. „Algjörlega til fyrirmyndar, mannauðssviðið er búið að gera þvílíkt 

flott afrek bara með þetta allt saman.” sagði viðmælanda 3 og viðmælandi 1 tekur í sama 

streng og segir: „Bara mjög vel haldið utan um þetta, það var haldinn fundur til að koma í 

veg fyrir svona klemmur [...] ég hélt það myndi verða miklu meira af vandamálum en 

það er ekki, allavega ég tek ekki eftir því.”  

Viðbrögð viðmælendanna voru öll fremur persónubundin þegar bankinn tilkynnti 

starfsfólkinu fyrirhugaðar breytingar en viðmælandi 1 lýsir upplifun sinni á eftirfarandi 

hátt: „Ég var svolítið forvitin hvernig þetta myndi gerast, ég hélt þetta myndi ekki ganga 

svona vel [...] finnst ótrúlegt að það sé ekki búið að uppgötva þetta fyrr.“ Viðmælandi 2 

segir: 

Já ég fann ýmsar tilfinningar, það má kannski segja að sem betur fer þá 
þroskast maður í þá átt að maður fer að læra á sjálfan sig, ég er íhaldssamur 
að eðlisfari, og þetta er breyting en mín lausn í því var það að ég fann bara 
minn samanstað í því að ég fékk bara bakpoka sem að mitt dót allt er í sem ég 
get gengið að með sama hætti og ég hefði haft einhverja ákveðna fasta 
viðveru, þannig ég leysti það með þeim hætti en tilfinningar, ég þurfti að 
bregðast við ákveðnum tilfinningum í þessu. 

Aftur á móti var viðmælandi 3 sá eini sem upplifði umtalsverðan kvíða af vegna 

breytinganna af frásögninni að dæma og lýsir því með eftirfarandi hætti: 

Ég var brjálæðislega stressuð fyrir þessu fyrst, þegar ég heyrði af þessu í 
upphafi [...] mér finnst mjög gott að hafa sko mitt rými eða svona, að hafa 
vegg, þannig að maður er orðinn vanur einhverju svæði, þannig í upphafi þá 
var ég mjög, mjög stressuð, deildin sem ég var í sameinaðist annarri deild í 
bankanum og þar var ákveðið að taka forskotið á free-seating, sem sagt bara 
innan þeirrar deildar, þá vorum við með fimm borð en vorum níu samtals, og 
þarna tókum þá bara okkar svæði í gegn [...] og það var rosalega verðmætt 
fyrir mig í rauninni því ég var svo stressuð fyrir. 

Viðmælandi 3 lýsir einnig óttanum við tilhugsunina um að hafa ekki eigin vinnustöð 

ólíkt gamla fyrirkomulaginu og heldur áfram:  

Já, ég fann það alveg sérstaklega til að byrja með og ég var alveg byrjuð að 
velta fyrir mér hvernig ég ætti að, ætli það sé hægt að fá sérstakt borð, þá var 
akkúrat óttinn, óttinn var bara að fá kannski ekki næðið sem ég þurfti og að 
hafa engan stað til að fara á, en sá ótti var bara ekkert rökréttur sko. 
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Viðmælandi 4 upplifði hins vegar engan ótta sjálfur vegna breytinganna en taka skal 

fram að þátttaka hans í breytingaferlinu var mikil miðað við aðra. Aftur á móti taldi hann 

breytingarnar almennt séð sennilega vera erfiðastar fyrir vanafasta einstaklinga og tekur 

sem dæmi: „Það gæti líka verið pínu kynslóðarskipt, gæti ég trúað, þeir sem eru meira í 

eldri kantinum en það á svo sem við allar breytingar, eða kannski aðeins erfiðara með að 

aðlaga sig.” Viðmælandi 1 lýsir sams konar upplifun þar sem hann er yngstur innan 

sinnar deildar og segir: „Ég held þú myndir frá mismunandi svör innan minnar deildar, 

því þetta er líka þannig, oft svolítið íhaldssamt fólk sem er að vinna í minni deild, á 

erfiðara með breytingar en ég.” Í framhaldi segir hann: „Ég held samt að þeim líður bara 

miklu betur en þau þorðu að vona, ég held það, en þau myndu kannski frekar kjósa sum 

hitt fyrirkomulagið.”  

4.5 Hagkvæmni 
Eftir að rætt hafði verið við alla viðmælendurna mátti sjá merki um aukna hagræðingu 

sem breytingarnar höfðu í för með sér og einnig hvernig nýja fyrirkomulagið styður við 

hagkvæmari vinnubrögð eins og minni pappírsnotkun og útprentun. Mikil hagkvæmni 

fylgir flutningunum út frá rekstrarlegum sjónarmiðum þar sem er verið að sameina 

starfsemi allra höfuðstöðva undir einu þaki, en hún hefur verið á fjórum stöðum 

undanfarin ár. Samanlagður fermetrafjöldi allra höfuðstöðva fer úr 13.900 í 8.600 

fermetra í Norðurturninum (Ssf, 2016). Íslandsbanki hefur verið á stafrænni vegferð 

undanfarin ár og hefur mikil hagræðing átt sér stað í rekstri bankaútibúa með 

sameiningum og fækkun útibúa. Samhliða því hefur rafrænum dreifileiðum fjölgað fyrir 

viðskiptavini með tilkomu netbankans og Íslandsbanka smáforriti (Á stafrænni vegferð, 

2016). „Markmiðið er náttúrulega að verða pappírslaus í framtíðinni líka, þetta 

náttúrulega hjálpar til, þetta umhverfi [verkefnamiðuð vinnuaðstaða] hjálpar til við að 

þvinga þig þangað sko.“ er haft eftir viðmælanda 4. Nýja vinnurýmið styður við minni 

pappírsnotkun og einnig breytt viðhorf starfsmanna varðandi pappírinn og fleira eins og 

viðmælandi 1 lýsir því: 

Ég á það til ef ég er bara með mína skrifstofu eins og ég hef verið í þannig 
vinnu, þá bara safna ég soldið bunkum og drasli og tek sjaldan til, og mér 
finnst soldið nice að ég er ekkert að lenda í svoleiðis aðstæðum eða 
vítahringjum. [...] þannig ég get ekkert verið að safna drasli, ég verð bara að 
hugsa þannig, ég hugsa mig tvisvar um ef ég þarf að prenta, ég prenta aldrei 
lengur út af því þá hugsa ég bara hvar á ég að geyma dótið. 
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Líkt og viðmælandinn fjallar um þá eiga starfsmenn ekki eins auðvelt með að sanka að 

sér gögnum í ljósi þess að þeir eiga ekki lengur sína eigin vinnustöð eða skrifstofu ólíkt 

gamla fyrirkomulaginu. Starfsmenn geta nú geymt gögnin sín í læstum skápum eða í 

bakpokum líkt og annar viðmælandinn lýsti í kafla 4.4 en svo geta þeir líka vistað gögnin 

með rafrænum hætti. 

Fyrrum húsnæði höfuðstöðva Íslandsbanka á Kirkjusandi hafði legið undir miklum 

skemmdum vegna raka og myglusvepps og í kjölfarið var ákveðið að flytja 

höfuðstöðvarnar í Norðurturninn. Einnig var tekin ákvörðun um að flytja nánast engan 

pappír með í nýjar höfuðstöðvar út af myglusveppnum vegna þess að pappírinn gæti 

hugsanlega innihaldið myglugró sem er heilsuspillandi. „Pappírsleysið, við gátum ekki 

flutt þetta yfir, ég held að það hafi bara verið blessing in disguise eins og má segja.“ er 

haft eftir viðmælanda 3 og hann heldur áfram: 

Vegna þess að vá, ég meina þú sérð, við höfum alveg heyrt það þegar fólk er 
að koma skoða hérna hjá okkur, þá heldur það að við séum ekki flutt inn, 
einfaldlega vegna þess að það er svo svakalega hreint, en við erum ekki með 
neinn pappír nema að mjög takmörkuðu leyti [...] það er rosa mikið verið að 
pressa, hvernig getum við orðið pappírslaus, hvernig getum við rafvætt þessa 
ferla, þannig að, þetta er mikil breyting líka þar, þetta hefur ekki bara áhrif á 
það varðandi hvernig okkur líður og umhverfið okkar heldur hefur líka áhrif á 
ferlana okkar.  

Annar mælanlegur ávinningur af breytingunni er að samanlagður fermetrafjöldi 

höfuðstöðvastarfsemi fer úr 13.900 í 8.600 fermetra. Viðmælandi 4 lýsir þessu sem 

einum af kostunum við nýja umhverfið út frá rekstrarlegum forsendum. „Mjög góður 

mælanlegur þáttur, það er bara kostnaður, þetta er ódýrara. Þú ert með færri fermetra 

fyrir sama fjölda af fólki.“ er haft eftir honum og hann heldur áfram: „Við vorum búin að 

mæla setu fólks við skrifborðið sitt og það er 70% nýting, í sumum deildum var það sko 

50% nýting [í fyrrum höfuðstöðvum] þannig þú kemst af með færri fermetra.“ Eftir 

breytingar er ekki sjálfgefið að allir starfsmenn geti sest við hefðbundna vinnustöð þegar 

þeir mæta til vinnu á morgnana en á sama tíma eru fjölbreyttari rými þar sem þeir geta 

athafnað sig eins og í einbeitingarrýmum og hópvinnurýmum. Nýtingin er þar af leiðandi 

meiri en aftur á móti kom tímabil þar sem hefðbundnar vinnustöðvar voru nánast 

fullnýttar samkvæmt viðmælandi 3: „Það er voða lítið sem maður hefur þurft að kvarta 

yfir, það var aðallega bara þarna þegar fólk var farið að halda í borðin sín vegna þess það 

var ekkert laust.“ Hann heldur áfram og lýsir því nánar: 
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Á ákveðnu tímibili þá voru rosa skýrsluskil hjá öllum á hæðinni, sem þýddi 
að þá voru allir rosalega mikið að sitja, það var ekki mikið fundastarf heldur 
voru allir bara að reyna keyra og keyra, og þá var allt fullt. Það er svona 
fyrsta skipti sem ég upplifði það [...] Þá fór ég upp á næstu hæð og þar var 
ekki sama skýrsluálagið, og þarna, ég gat fundið laust sæti þar, en þannig það 
reddaðist, en ég var bara fyrst, oh my god, my nightmare has come true 
[hlæja bæði] ég á engan stað. 

Tekið skal fram að nýju höfuðstöðvarnar eru ekki fullkláraðar á þessu tímabili og 

starfsfólkið er að ganga í gegnum breytingaferlið á meðan rannsóknin er unnin. Bankinn 

hefur einnig mótað ákveðnar leikreglur sem gilda um hefðbundnu vinnustöðvarnar svo 

að nýtingin sé skilvirk og með sem bestum hætti. Til að mynda er ætlast til að starfsmenn 

gangi frá á eigin vinnustöð ef þeir þurfa að skreppa frá í níutíu mínútur eða lengur svo 

aðrir starfsmenn eigi kost á að nýta vinnustöðina á meðan. 
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5 Umræða 

Í umræðukaflanum verða dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar 

í samhengi við fræðilega umfjöllun með hliðsjón af þeirri hugmyndafræði sem að nýtt 

vinnurými byggir á. Þessi rannsókn var unnin út frá einni rannsóknarspurningunni: Hver 

er upplifun og viðhorf starfsmanna Íslandsbanka gagnvart því að starfa í nýju vinnurými 

sem nefnist verkefnamiðauð vinnuaðstaða? Uppsetning umræðukaflans verður með sama 

hætti og niðurstöðukaflinn á undan. Í fyrsta kaflanum verður fjallað um hvernig 

starfsmenn upplifa og skilgreina frelsið í nýja fyrirkomulaginu eftir breytingar. Því næst 

verður umræða um tengsl starfsmanna og hvernig samstarf milli deilda og fólksins hefur 

breyst með tilkomu nýs vinnuumhverfis. Síðan verður farið yfir hvernig starfsmenn geta 

stýrt áreitinu ásamt afköstunum ólíkt gamla fyrirkomulaginu. Tilfinningar og viðbrögð 

starfsmanna gagnvart breytingum koma því næst á eftir og síðast verður rætt um 

hagkvæmni og hvernig nýja kerfið ýtir undir frekari hagræðingu í rekstri bankans. Að 

lokum verða helstu niðurstöður dregnar saman auk þess sem settar verða fram tillögur að 

frekari rannsóknum á þessu sviði. 

5.1 Frelsi 
Það sem er fyrst og fremst athyglisvert við svör viðmælenda varðandi frelsið er hvernig 

þeir skilgreina hugmyndina um frelsi í vinnunni með ólíkum hætti. Að mati höfundar 

hlýtur aukið frelsi að leiða af sér meiri vellíðan í starfi og mátti sjá vísbendingar um að 

svo væri hjá meirihluta viðmælenda. Niðurstöðurnar gefa til kynna að viðmælendurnir 

upplifa meira frelsi í vinnunni eftir breytingar og skilgreinir hver og einn það á 

persónulegan hátt. Þau atriði sem komu fram í samhengi við frelsið voru meðal annars 

viðvera á vinnustað, eftirlit með starfsfólki, frjálslegri aðstaða og frjálst sætaval auk 

tilbreytingar í starfi. Viðmælandi 3 upplifir nýja fyrirkomulagið og aðstöðuna sem 

„brjálað frelsi“ líkt og hann orðar það en í fyrsta skipti gat hann setið við glugga eftir 

margra ára starf hjá bankanum. Viðmælandi 4 lýsir helstu kostunum við frelsið með 

eftirfarandi hætti: „Þetta er ákveðið frelsi, þetta er bara, að geta breytt því hvar þú ert 

hverju sinni eftir hvaða verkefnum sem þú ert að sinna, það finnst mér bara ótrúlega 

mikill kostur.“ Lýsing viðmælandans rímar vel við hugmyndafræðina um 

verkefnamiðaða vinnuaðstöðu sem snýst um að starfsmenn geti stýrt sinni vinnuaðstöðu í 

samræmi við þau verkefni sem þeir eru að vinna á hverjum tíma. Viðmælandi 1 segir frá 

þægindunum við að enginn geti fylgst nákvæmlega með honum og telur það vera 

ákveðið frelsi út af fyrir sig. Aftur á móti segir viðmælandi 2 þetta bæði vera frjálslegra 
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eða losaralegra en hvorugt í jákvæðri eða neikvæðir merkingu. Hann minnist einnig á að 

það ráði ekki allir við frelsið í þeim skilningi að hann upplifir minni viðveru hjá sumum 

vinnufélögum og reifar hugmyndir um að stjórnendur gætu þurft að beita nýjum 

aðferðum til að úr verði verkefnamiðaðri vinnuaðstaða. Þess vegna yrði áhugavert að 

skoða fyrirkomulagið þegar lengri tími er liðinn frá breytingunum og athuga hvort það 

hafa verið gerðar einhverjar breytingar á aðstöðunni og öðrum leikreglum sem snúa að 

nýja fyrirkomulaginu.   

5.2 Tengsl 
Allir viðmælendurnir virtust hafa kynnst fleiri samstarfsfélögum sínum eftir breytingar. 

Samgangurinn er meiri og frjálst sætaval gerir það að verkum að starfsmennirnir sitja 

ekki alltaf á sama stað og kynnast þar af leiðandi fleirum í kringum sig. Þegar opin 

vinnurými byrjuðu að ryðja sér til rúms var hugmyndin að skapa umhverfi sem myndi 

meðal annars auðvelda samskipti milli starfsmanna á vinnustað (Smith-Jackson og Klein, 

2009). Rannsóknir hafa einnig sýnt að opin vinnurými eru líklegri til að skapa 

vináttusambönd meðal starfsmanna (Davis, Leach og Clegg, 2011). Það sem kom 

höfundi á óvart var að tveir viðmælendanna ræddu um hvernig sterk og djúp tengsl við 

nákomna vinnufélaga höfðu minnkað í kjölfar breytinga og að það þyrfti að hafa meira 

fyrir því að viðhalda slíkum tengslum. Viðmælendurnir voru ekki allir sammála hvort 

nýja fyrirkomulagið styrkti samstarf milli deilda og sviða en sennilega er tímabilið of 

stutt til að geta sagt til um það líkt og einn miðmælandanna orðaði það: „... það er svona 

ennþá pínu rót, þannig að en, ég sé einhvern veginn fyrir mér að það verði meira með 

tímanum sko.” Hins vegar voru tveir viðmælendanna sammála því að nýja 

fyrirkomulagið stuðlaði að frekari samskiptum og samstarfi milli deilda og að nýja 

vinnurýmið bryti niður múra milli sviða líkt og annar þeirra orðaði það. Höfundur túlkar 

það sem svo að samstarfið sem slíkt ekki endilega meira milli deilda á þessum tímapunkti 

eins og mátti heyra hjá tveimur starfsmönnum. Hins vegar hafa samskipti meðal 

starfsmanna aukist til muna og má draga þá ályktun að samstarfið verði auðveldara í 

framtíðinni þegar á það reynir vegna þess að samskipti starfsfólksins eru meiri en áður. 

5.3 Stjórnun áreitis og afkasta 
Eitt af markmiðunum með verkefnamiðaðri vinnuaðstöðu er að starfsmaðurinn geti valið 

sér þá starfsstöð sem hentar hverju sinni svo hann geti stjórnað áreiti eins og hávaða 

þegar hann þarf að einbeita sér. Rannsóknir hafa sýnt að hávaði, tal og sjónrænar truflanir 
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draga úr frammistöðu starfsmanna í opnum vinnurýmum en upphaflega var hugmyndin 

að þau myndu meðal annars auka afköst starfsmanna (Smith-Jackson og Klein, 2009). 

Aðrar rannsóknir á þessu sviði hafa sýnt að 60% af starfsfólki sem starfar í opnum 

vinnurýmum finnst það eiga í vandræðum með einbeitingu vegna ókyrrðar og hávaða 

sem stafar frá vinnufélögum þeirra (Dalager, 2016). Hávaðatruflanir leiða af sér minni 

framleiðni og er truflunin allt að tvöfalt meiri í opnum skrifstofurýmum en 

einkaskrifstofum (Kim og de Dear, 2013). 

Viðmælendurnir voru allir sammála um að það væri hægt að stjórna áreitinu betur 

með tilkomu einbeitingarrýmanna, eða svo vitnað sé til ummæla viðmælanda 4: 

„kostirnir eru náttúrulega frelsi hvers og eins, að geta haft það svigrúm að velja sér 

aðstöðu þar sem þú getur afkastað mestu, það er klárlega kostur.” Aftur á móti er 

starfsfólkið ekki algjörlega laust við áreiti og virðist áreitið vera að hluta til vera fólgið í 

því að kynnast nýjum samstarfsfélögum og reyna að „sýna lit“ líkt og viðmælandi 2 

orðaði það. Upplifun viðmælendanna af áreitinu var ólík að því leytinu til að sumir töldu 

það vera meira á meðan aðrir upplifðu það minna vegna þess að nú væri hægt stjórna því 

betur með tilkomu einbeitingarrýmanna. Ekki er hægt að alhæfa um hvort afköstin séu 

meiri eða minni með tilkomu breytinganna út frá niðurstöðunum og er það aðallega 

vegna rannsóknaraðferðinnar og smæðar úrtaksins. Aftur á móti má velta því upp og sjá 

vísbendingar um að hugsanlegir byrjunarerfiðleikar séu til staðar. Til dæmis tæknilegu 

atriðin eins og að tengja tölvurnar, stilla skjáina og því um líkt sem tekur tíma og hefur 

áhrif á afköstin eins og viðmælandi 2 útskýrði með ítarlegum hætti. Viðmælandi 1 lýsir 

því einnig hvernig hlutirnir eru fyrst núna að komast í eðlilegt horf eins og hann orðaði 

það: „Ætli þau séu ekki bara svipuð [afköstin], núna er þetta að komast í meira jafnvægi 

en fyrst var þetta náttúrulega, var maður að kynnast fullt af fólki, sitja hjá einhverjum 

nýjum.” Kotter (1995) segir að breytingar taki tíma að festast í sessi og má sjá 

vísbendingar um að bankinn sé að ganga í gegnum ákveðið millibilsástand í 

breytingaferlinu að mati höfundar. Í líkani William Bridges (2009) sem fjallar um þrjú 

skref umbreytinga er öðru skrefinu er lýst sem hlutlausu svæði (e. neutral zone) þar sem 

er búið að segja skilið við hið gamla en það nýja er ekki fullkomlega mótað (Bridges, 

2009). Meiriháttar breytingar geta tekið marga mánuði og jafnvel ár að festast í sessi og 

þar sem reynsla viðmælendanna af nýja fyrirkomulaginu nær ekki til nema þriggja til 

fjögurra mánaða má draga þá ályktun að breytingarnar séu að öllum líkindum ekki 

fullmótaðar hjá bankanum. „Þetta er ennþá pínulítið á því stigi að menn eru svona bara 

að fóta sig í þessu.” líkt og einn viðmælendanna sagði.  
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5.4 Viðbrögð starfsmanna 
Það sem kom höfundi einna helst á óvart var hversu ólík viðbrögð viðmælenda voru 

gagnvart breytingunum. Kotter og Schlesinger (2008) segja að þröskuldur starfsmanna 

gagnvart breytingum sé mismunandi vegna þess að fólk er ólíkt að eðlisfari og í 

breytingaferlinu skiptir höfuðmáli að veita fólkinu stuðning og þjálfun svo það geti 

tileinkað sér ný vinnubrögð og aðlagast breytingunum. Óttablendnar tilfinningar geta leitt 

til þess að starfsmenn sýni andstöðu gagnvart breytingunum og þess vegna skiptir 

stuðningur og hluttekning miklu máli (Kotter og Schlesinger, 2008). Miðað við frásagnir 

viðmælenda var ekki annað að heyra en að utanumhaldið, stuðningurinn og 

undirbúningurinn vegna flutninganna og innleiðingin á vinnuumhverfinu hafi verið til 

sóma líkt og viðmælandi 3 orðaði það: „Algjörlega til fyrirmyndar, mannauðssviðið er 

búið að gera þvílíkt flott afrek bara með þetta allt saman.” Starfsmenn fengu þjálfun og 

fræðslu áður en þeir fluttu í nýjar höfuðstöðvar og upplýsingagjöfin var einnig tíð. 

Þjálfun, fræðsla og upplýsingjagjöf eru lykilatriði þegar kemur að stjórnun breytinga 

(Kotter, 1995; Kotter og Schlesinger, 2008) og má draga þá ályktun að bankinn nýti sér 

ýmsar aðferðir breytingastjórnunar við innleiðingu breytinga. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á að aðeins einn viðmælendanna upplifði mikinn 

kvíða í upphafi vegna fyrirhugaðra breytinga en viðbrögð hinna voru töluvert 

lágstemmdari og rólegri. Hins vegar hafði viðmælandi 3 sigrast á óttanum og var orðinn 

alsæll með breytingarnar sem höfðu reynst honum vel. Aftur á móti mátti heyra hjá 

tveimur viðmælendunum að aðrir starfsmenn bankans og vinnufélagar þeirra upplifðu 

breytingarnar ekki með sama hætti eða jafnvel eins og þeir sjálfir. Viðmælendurnir töldu 

að þeir sem ættu hvað erfiðast með breytingarnar væru íhaldssamir, vanafastir og eldri 

starfsmenn. Það kemur heim og saman við rannsóknir sem sýnt hafa að eldri kynslóðir 

eiga erfiðara með að aðlagast breytingum ólíkt yngri kynslóðum (Guðrún Helga 

Magnúsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2011). Annar þessara viðmælenda 

upplifði að sumir af sínum samstarfsfélögum gætu frekar hugsað sér fyrirkomulagið eins 

og það var fyrir breytingar. Líkt og hefur áður komið fram er ekki hægt að alhæfa 

niðurstöður þessarar rannsóknar yfir alla starfsmenn bankans. Rannsóknin gefur hins 

vegar til kynna ákveðnar vísbendingar um hvernig viðbrögð starfsmannanna voru og 

hvers konar tilfinningar þeir upplifðu í kjölfar breytinganna.  
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5.5 Hagkvæmni 
Niðurstöðurnar gefa til kynna að breytingin eða aðgerðin sem slík er hagkvæm út frá 

rekstrarlegum sjónarmiðum. Mælanlegur ávinningur af breytingunni er meðal annars sá 

að samanlagður fermetrafjöldi allra höfuðstöðvastarfsemi fer úr 13.900 í 8.600 fermetra 

og má gera ráð fyrir að rekstrarkostnaður vegna húsnæðis lækki umtalsvert við það eitt 

og sér. Breytingin stuðlar einnig að betri nýtingu hvað varðar setu fólks við hefðbundnar 

vinnustöðvar. Í fyrrum höfuðstöðvum bankans á Kirkjusandi voru gerðar mælingar á setu 

starfsmanna við vinnustöðvar sínar og kom í ljós að nýtingin var að meðaltali í kringum 

70% og sums staðar var hún ekki nema 50%.  

Það sem kom rannsakanda á óvart var að heyra hvernig nýja fyrirkomlagið styður 

við meiri straumlínulögun og hagkvæmari vinnubrögð eins og minni pappírsnotkun og 

útprentun. Viðmælendurnir voru sammála um að breyttar aðstæðurnar gerðu það að 

verkum að þeir væru ekki að safna jafn miklu drasli í kringum sig vegna þess að þeir eiga 

ekki lengur fast sæti. Þar af leiðandi er ekki hægt að skilja gögnin eftir á vinnustöðvunum 

heldur þarf að ganga frá þeim í lok vinnudags. Starfsmennirnir geta geymt gögnin sín í 

skápum, bakpokum eða vistað þau með rafrænum hætti. Eitt af markmiðum bankans er 

að verða pappírslaus í framtíðinni líkt og kom fram hjá einum viðmælendanum og gefur 

augaleið að breytingin styður við þá umhverfisvænu stefnu. 

 

5.6 Samantekt 
Niðurstöður þessarar rannóknar gefa til kynna að starfsmenn eigi meðal annars 

auðveldara með að stjórna áreiti og forðast hávaða með því að nýta sér eiginleika nýrrar 

vinnuaðstöðu eins og einbeitingarrýmin. Samskipti meðal starfsmanna hafa aukist milli 

deilda, aðallega vegna þess að fólk er ekki lengur með fast sæti ólíkt því sem var í gamla 

fyrirkomulaginu. Það gerir það að verkum að starfsmenn kynnast fleiri samstarfsfélögum 

á vinnutíma. Hins vegar má sjá vísbendingar um að náin tengsl milli starfsmanna hafa 

minnkað í ákveðnum tilvikum vegna þess að viðveran og nærveran er ekki sú sama eftir 

breytingar. Starfsmenn skynja meira frelsi á vinnustaðnum á marga vegu með tilliti til 

nýrra möguleika sem vinnurýmið hefur upp á að bjóða. Breytingin er liður í hagræðingu 

út frá rekstrarlegum sjónarmiðum hvað varðar húsnæðiskostnað, pappírsnotkun og 

nýtingu vinnustöðva. 

Að mati höfundar er breytingaferlinu ekki lokið og var það vitað áður en 

rannsóknin hófst. Afstaða viðmælendanna gagnvart því að starfa í nýju vinnuumhverfi er 
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mun fremur jákvæð heldur en neikvæð á heildina litið. Ljóst er að ýmis atriði eru ekki 

fullmótuð sem kemur í raun ekki á óvart vegna þess að breytingar taka tíma að festa sig í 

sessi, líkt og vikið var að í fræðilegum kafla ritgerðarinnar (Kotter, 1995). Helstu 

takmarkanir þessarar rannsóknar eru annars vegar smæð úrtaksins og hins vegar 

aðferðafræðin. Eigindlegar rannsóknar hafa ekki alhæfingargildi eins og hefur komið 

fram áður en þær gefa okkur ákveðnar vísbendingar um það rannsóknarefni sem er verið 

að skoða (Taylor og Bogdan, 1998).  
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6 Lokaorð  

Breytingar eru óumflýjanlegur þáttur í starfsumhverfi fyrirtækja í dag og þarf að huga 

sérstaklega vel að þáttum eins og innleiðingu þeirra, aðferðum og framkvæmd. Ýmis 

atriði úr niðurstöðum rannsóknarinnar voru í samræmi við fræðilega hlutann um líkön og 

aðferðafræði breytingastjórnunar ásamt þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar á 

vinnurýmum. Í þessari rannsókn má sjá vísbendingar um hvernig vinnuumhverfið hefur 

áhrif á mannlega þætti eins og afköst, áreiti, frelsi, samskipti og vellíðan starfsfólks. 

Vinnuumhverfið hefur einnig áhrif á rekstrarlega þætti líkt og skilvirkari vinnubrögð 

starfsmanna og stuðlar þannig að frekari hagkvæmni og umhverfisvænni rekstri. 

Hagnýtt framlag verkefnisins eru niðurstöður rannsóknarinnar sem geta 

hugsanlega nýst öðrum fyrirtækjum sem eru með stórtækar breytingar, sem tengjast 

vinnuumhverfinu, í kortunum hjá sér. Nauðsynlegt er að undirbúa starfsfólk með fræðslu 

og þjálfun við innleiðingu breytinga. Í rannsókninni má sjá ýmis dæmi um hvernig 

bankinn notfærir sér aðferðir breytingastjórnunar við undirbúning til dæmi með 

kynningum, vinnustofum og sviðsmyndum áður en starfsfólkið flutti í nýjar 

höfuðstöðvar. Samkvæmt fræðunum er undirbúningur og þátttaka mikilvæg, bæði til þess 

að draga úr kvíða starfsmanna og til að breytingarnar beri árangur (Kotter og Schlesinger, 

2008). Æskilegt er að stjórnendur og starfsmenn móti leikreglur sem gilda á 

vinnustaðnum svo að hlutirnir geti virkað með eðlilegum hætti. Til að mynda er 

„bannað“ að tala og trufla aðra vinnufélaga í þagnarrýmum svo að starfsmenn geti 

hámarkað einbeitingu. Einnig er ætlast til að starfsmenn gangi frá á vinnustöðvum sínum 

ef þeir þurfa að skreppa frá lengur en níutíu mínútur svo aðrir samstarfsmenn eigi kost á 

að nýta vinnuaðstöðuna á meðan, sem gerir það að verkum að nýtingin verður skilvirkari 

en ella. Tímasetning skiptir máli þegar fyrirtæki ætla að innleiða breytingar og þurfa 

stjórnendur að nýta opin tækifæri meðan þau gefast. Að mati höfundar nýtti bankinn 

tímasetninguna vel við innleiðinguna á verkefnamiðaðri vinnuaðstöðu. Ástæðan fyrir 

flutningunum í nýtt húsnæði má að stærstum hluta til rekja til raka- og mygluskemmda í 

fyrrum höfuðstöðvum bankans. Aftur á móti nýtir bankinn tækifærið til þess að innleiða 

enn frekari breytingar á vinnuumhverfinu í kjölfarið.  

Takmarkanir rannsóknar eru smæð úrtaksins og rannsóknaraðferðin sem slík. Þó 

getur rannsóknin nýst sem grunnur að stærri rannsókn á sviði breytingastjórnunar og við 

innleiðingu breytinga á vinnuumhverfi hjá öðrum skipulagsheildum. Fróðlegt verður að 

sjá hvernig breytingin mun koma til með að þróast næstu mánuði þar sem bankinn er enn 
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í breytingaferli meðan verkefnið er unnið. Áhugavert verður að fylgjast með hvort önnur 

íslensk fyrirtæki ráðist í sambærilegar breytingar á vinnuumhverfi líkt og vegferðin sem 

Íslandsbanki er að ganga í gengum.  
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Viðauki 1 
 

Uppbygging viðtalsramma og undirbúningur á viðtali fyrir rannsókn. 

 

1. Hvernig kanntu við nýja vinnuumhverfið, verkefnamiðaða vinnuaðstöðu? Þ.e.a.s. 

“free-seating”, þagnarrýmin og hópvinnurýmin og nýjar höfuðstöðvar almennt? 

2. Hvernig er að eiga ekki lengur „fast sæti” þegar þú mætir til vinnu á morgnana? 

Mætirðu fyrr í vinnuna til að ná ákveðnu sæti eða svæði? 

3. Telur þú nýja vinnuumhverfið styrkja samstarf milli deilda og sviða. Ef svo er, hvernig 

þá helst? 

4. Fannst þér þú upplifa andstöðu, kvíða eða ótta vegna breytinganna á vinnurýminu? 

5. Hvernig fannst þér undirbúningurinn, stuðningurinn og utanumhaldið vera á meðan 

flutningum stóð og innleiðingin á verkefnamiðaðri vinnuaðstöðu? 

6. Hvernig finnst þér nýja vinnufyrirkomulagið hafa gengið hingað til og hafa verið 

gerðar einhverjar breytingar í tengslum við aðlögun á vinnurýminu (t.d. á vinnuaðferðum, 

leikreglum eða því um líkt)? 

7. Upplifir þú meira eða minna frelsi í vinnunni eftir breytingar m.t.t. vinnurýmisins? 

8. Metur þú sem svo að afköstin séu meiri, minni eða óbreytt eftir breytingar? 

9. Hverjir eru helstu kostir og gallar við verkefnamiðaða vinnuaðstöðu miðað við þá 

reynslu sem er komin? Myndir þú mæla með því við vin þinn að starfa í þessu umhverfi? 

10. Upplifir þú minna eða meira áreiti í vinnunni eftir breytingar? 

11. Hefurðu upplifað einhverjar breytingar á fyrirtækjamenningunni í kjölfar nýs 

vinnurýmis á undanförnum mánuðum? 

12. Upplifir þú meiri vellíðan í starfi hjá bankanum eftir breytingar á heildina litið?  

13. Eitthvað sem þú vilt segja að lokum? 


