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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ETCS eininga lokaverkefni til BS prófs með áherslu á stjórnun í 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um upplifun opinberra starfsmanna 

á opnum rýmum og breytingu á því að fara úr lokuðu vinnurými í opið vinnurými. 

Ritgerðin er byggð á megindlegri rannsókn sem fór fram á fjórum vinnustöðum, 

tveimuropinberum stofnunum og tveimur ráðuneytum. Von mín er sú að stjórnendur og 

starfsmenn geti nýtt sér niðurstöðurnar til að innleiða breytingar á opnum rýmum með 

skilvirkum hætti ásamt því að upplifun starfsfólks verði jákvæð.  

Leiðbeinandi minn var Ásta Dís Óladóttir, lektor við Háskóla Íslands, og fær hún miklar 

þakkir fyrir veittan stuðning, ábendingar og faglega ráðgjöf. Einnig fær Ásta Kristín 

Svansdóttir þakkir fyrir að vera mér til halds og traust í gegnum skrifin. Rannsakandi vill 

þakka þeim sem tóku þátt í vefkönnun sem var send út en hún er lykilatriði í þessu 

lokaverkefni. 
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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er gerð grein fyrir upplifun opinbers starfsfólks á innleiðingu á opnum 

vinnurýmum. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða upplifun opinberra 

starfsmanna við að flytjast í opið rými og hvernig gekk að innleiða opið vinnurými. Leitast 

verður til að svara spurningunni: „Hvernig upplifa opinberir starfsmenn opin vinnurými?“ 

Vinnuumhverfi hefur tekið miklum breytingum síðustu ár, bæði hér á landi og erlendis. 

Opin vinnurými virðast vera orðin algengari en áður og mörg íslensk fyrirtæki og stofnanir 

hafa tekið þau upp. 

Gerð var megindleg rannsókn sem byggði á vefkönnun sem var send til starfsfólks, 

tveggja ráðuneyta og tveggja stofnanna sem nýverið hafa tekið upp opið vinnurými. 

Rannsóknin var gerð með það í huga að fá sem skýrasta mynd af væntingum starfsfólksins 

sem og upplifun og hvað betur mætti fara. 

Niðurstöður benda til þess að starfsfólk virðist almennt vera sátt við opna rýmið sem 

það vinnur í, það miðlar meiri þekkingu og mörgum þykir menningin á vinnustaðnum hafa 

breyst til hins betra. Starfsfólk upplifir þó einnig meiri streitu, minna næði, minni 

einbeitingu og minni framleiðni. Það virðast vera nokkuð skiptar skoðanir hjá starfsfólki 

um hvort það vilji frekar vera í opnu eða lokuðu rými ef það fengi að ráða. 
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1  Inngangur  

Í Evrópu er stór meirihluti fullorðins fólks vinnandi og árið 2016 var hlutfallið 71% sem er 

það hæsta sem mælst hefur í Evrópu (Explained, 2017). Á Íslandi eru 82% fólks á 

vinnumarkaði (Hagstofa Íslands, 2017). Vinnuaðstæður geta verið mjög mismunandi. 

Sumir vinna utanhúss en aðrir innanhúss. Sumir vinna á daginn en aðrir vinna á næturnar. 

Ef tekið er mið af því að um það bil 4.000 manns útskrifast úr háskólanámi á hverju ári 

(Hagstofa Íslands, 2013), þá er líklegt að margir Íslendingar vinni skrifstofustarf, eða 

einhvers konar sérfræðistörf á skrifstofu. 

Skrifstofurými geta verið mismunandi í stærð og lögun, sum eru opin og önnur lokuð. 

Hönnun opinna vinnurýma hefur orðið þekktari og þau hafa orðið algengari en áður. 

Rannsóknir hafa sýnt að umhverfi og hönnun vinnustaðar getur haft mikil áhrif á upplifun 

starfsfólks, hegðun þeirra og afköst (Maher og Hippel, 2005). Opin vinnurými eru orðin 

mun algengari en áður og mörg íslensk fyrirtæki og stofnanir hafa innleitt þau. Þó svo að 

opin vinnurými séu tiltölulega ný á Íslandi eiga þau sér langa sögu erlendis.  

Kveikjan að vali á rannsóknarefninu er tilkomin vegna umræðu fjölskyldumeðlims um 

opin rými á vinnustað viðkomandi sem vakti mikinn áhuga hjá rannsakanda. Í samráði við 

leiðbeinanda var fundið afmarkað efni til að fjalla um.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða upplifun opinberra starfsmanna við að 

flytjast í opið rými og hvernig gekk að innleiða opið vinnurými. Leitast verður til að svara 

spurningunni: „Hvernig upplifa opinberir starfsmenn opin vinnurými?“ 

Í fræðilega hlutanum, sem er kafli tvö, verður fjallað um vinnurými, opin vinnurými og 

fyrri rannsóknir á þeim, umhverfishljóð og næði, samskipti og einbeitingu, starfsánægju, 

miðlun þekkingar, streitu, vinnustaðamenningu og stefnu ríkisins. Í þriðja kafla verður 

fjallað um aðferðafræði og þá er farið yfir hverjir tóku þátt, rannsóknaraðferð, mælitæki, 

framkvæmd, greiningu og úrvinnslu úr gögnum. Í kafla fjögur verður fjallað um 

niðurstöður úr rannsókn og niðurstöður verða tengdar fræðilega hlutanum. Í fimmta kafla 

koma umræður og er þar nefnt hvað fór vel og helstu takmarkanir. Í viðauka má finna 

spurningar sem lagðar voru fyrir starfsmenn ráðuneyta og stofnanna. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni þessa verkefnis. Fjallað 

verður um vinnurými, fyrri rannsóknir á opnum vinnurýmum, umhverfishljóð og næði, 

samskipti og einbeitingu, starfsánægju, miðlun þekkingar, streitu, vinnustaðamenningu, 

breytingastjórnun og stefnu íslenska ríkisins þegar kemur að því að hanna vinnurými í 

nýjum byggingum opinberra starfsmanna.  

2.1 Opin vinnurými 

Samkvæmt rannsókn Hagstofu Íslands í október 2017 voru að jafnaði 201.100 manns á 

íslenskum vinnumarkaði sem samsvarar 82% atvinnuþátttöku (Hagstofa Íslands, 2017). Á 

íslenskum vinnumarkaði er almenn vinnuvika skilgreind sem 40 klukkustundir á viku 

(Alþingi, 1.janúar 1972). Þrátt fyrir það virðast Íslendingar vinna lengur eða um 40,4 

klukkutíma á viku að meðaltali (Hagstofa Íslands, 2017).  

Vitað er að fólk eyðir miklum tíma innandyra en rannsóknir hafa sýnt fram á að fólk 

sem býr í borgum eða bæjum í vestrænum löndum eyðir allt að 90% af tíma dagsins 

innandyra (T. Hancock, 2002). Þessar upplýsingar sýna mikilvægi þess að hafa umhverfið 

innandyra á þann hátt að fólki líði vel og að hægt sé að takast á við þau verkefni sem 

dagurinn ber í skauti sér. Vinnuumhverfi hefur tekið miklum breytingum síðustu ár, bæði 

hér á landi og erlendis. Opin vinnurými virðast vera orðin mun algengari en áður og mörg 

íslensk fyrirtæki og stofnanir hafa tekið þau upp. Samkvæmt bandarískri rannsókn um 

síðustu aldamót þá voru 70% starfsfólks í skrifstofustörfum í opnum vinnurýmum að 

einhverju leyti (Davis, Leach og Clegg, 2011).  

Með opnum vinnurýmum (e. open-plan) er átt við að tvær eða fleiri starfsstöðvar fyrir 

einstaklinga eru sameinaðar í eitt rými. Það geta verið nokkrar útgáfur af opnum 

vinnurýmum. Til dæmis geta verið skilrúm á milli starfstöðva, starfsmenn geta einnig verið 

á sama borði með engin skilrúm eða með sér starfsstöð og engin skilrúm (Smith-Jackson 

og Klein, 2009). Mismunandi er hversu margir sitja við hverja starfsstöð, hversu há 

skilrúmin eru eða hvort uppsetning sé mismunandi eftir deildum og störfum (Hongistoab, 

Haapakangasab, Varjoa, Heleniusb og Koskelaab, 2016). Þrátt fyrir margar útgáfur af 

opnum vinnurýmum þá eiga þau öll það sameiginlegt að það eru fáir sem engir milliveggir 
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og ekki lokaðar skrifstofur. Þá einkennist rýmið af vinnustöðvum þar sem fólk situr þétt 

saman (Oldham og Brass, 1979). Þó svo að opin vinnurými séu tiltölulega ný á Íslandi eiga 

þau sér langa sögu erlendis. Hugmyndin kemur frá Þýskalandi í kringum 1960 þegar þýskir 

húsgagnaframleiðendur, Eberhard og Wolfgang Schnelle, voru fengnir til að hanna opið 

rými á vinnustöðum. Stjórnendur vildu taka niður alla veggi hjá fyrirtækjum sínum með 

það að markmiði að hvetja til sveigjanleika og aðlögunarhæfni hjá starfsfólki. Stuttu 

seinna tóku mörg bandarísk fyrirtæki upp opið vinnurými. Á þeim tíma var markmiðið að 

spara kostnað sem fylgdi plássfrekum vinnurýmum. Í staðinn fyrir skrifstofur var 

starfsfólki þjappað saman í opið rými (Shafaghata, Keyvanfara, Lamitb, Mousavic og 

Majida, 2014). Danir fylgdu stutt á eftir Bandaríkjamönnum en á síðustu 10 árum hafa 

einkarekin fyrirtæki og opinberar stofnanir í Danmörku tekið upp opin vinnurými. Þau 

hafa orðið mjög algeng og eru lokuð rými notuð í mun minna mæli en áður (Pejtersen, 

Allermann, Kristensen og Poulsen, 2006). Í dag hafa markmið stjórnenda breyst og er 

hugsunin önnur. Markmið stjórnenda með opnum vinnurýmum snýst ekki einungis um að 

spara peninga, heldur um að auka skilvirkni og framleiðni (Shafaghata, Keyvanfara, 

Lamitb, Mousavic og Majida, 2014). Einnig eru markmið stjórnenda að efla félagslíf og 

tengsl á milli starfsfólks, auka miðlun þekkingar, auka afköst og auðvelda samskipti. Svo 

virðist sem að þessi markmið náist oftast, en rannsóknir hafa þó ekki sýnt fram á að opin 

vinnurými auki afkastagetu starfsfólks (Smith-Jackson og Klein, 2009). Stjórnendur geta 

notað hönnun vinnurýmis sem verkfæri til að breyta hegðun starfsfólks og 

vinnustaðamenningu. Markmið þeirra er að örva starfsfólk til að vinna á skilvirkari hátt 

(Danielsson og Bodin, 2008). 

2.2  Fyrri rannsóknir á opnum rýmum 

Opin vinnurými hafa verið mikið rannsökuð frá því um 1970 og þá með áherslu á hávaða 

og frammistöðu í vinnu. Farið var yfir 94 rannsóknir sem voru gerðar á milli áranna 1965 

og 1985 og fram kom að fjórir þættir höfðu mikil áhrif á frammistöðu starfsfólks. Þeir eru 

hávaði, hitastig, loftgæði og spjall samstarfsfólks. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að 

samræður fólks í kringum starfsmann sé þáttur sem hefur áhrif á neikvæða upplifun á 

vinnustað og valdi minni framleiðni og meiri streitu. Enn aðrar rannsóknir hafa sýnt fram 

á að opin vinnurými leiði til minni ánægju í starfi, minni hvatningar og minna næðis. 

Viðmælendur í rannsóknum nefndu að aðstæður gætu verið streituvaldandi og við nánari 
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athugun fundu rannsakendur tengingu á milli opinna vinnurýma og þreytu, höfuðverks og 

pirrings (Green, 1993; Smith-Jackson og Klein, 2009). 

Dönsk rannsókn var gerð á 20 skipulagsheildum, samtals 3200 starfsmönnnum í 22 

byggingum. Helmingur skipulagsheilda var einkarekin og helmingur voru opinberar 

stofnanir. Níu byggingar voru að mestu með lokuð vinnurými, fimm byggingar voru 

eingöngu með opin vinnurými og átta byggingar höfðu blöndu af opnum og lokuðum 

rýmum. Niðurstöður sýndu að flestar kvartanir komu frá einstaklingum í opnum rýmum 

þar sem sett var út á loftgæði og hávaða. Um það bil 10 sinnum fleiri starfsmenn kvörtuðu 

undan hávaða í opnum rýmum heldur en í lokuðum rýmum, það voru 60% starfsmanna í 

opnum vinnurýmum sem kvörtuðu undan háváða á meðan einungis 6% kvörtuðu undan 

hávaða í lokuðum rýmum. Tvisvar til þrisvar sinnum fleiri kvörtuðu undan loftgæðum í 

opnum rýmum heldur en lokuðum rýmum. Þreyta og höfuðverkur mældist þrisvar sinnum 

algengari í opnum rýmum heldur en lokuðum rýmum. Það var átta sinnum algengara að 

starfsmenn í opnum rýmum ættu erfitt með að einbeita sér vegna truflunar heldur en þeir 

starfsmenn sem unnu í lokuðum rýmum (Pejtersen o.fl., 2006). 

Árið 1979 var gerð rannsókn hjá stóru dagblaði í Bandaríkjunum þegar fyrirtækið var 

að flytja sig úr hefðbundnum skrifstofurýmum yfir í opið vinnurými. Stjórnendur höfðu 

undirbúið þessa breytingu í nokkur ár. Meginástæður breytinganna voru nálægð við 

lestarstöð, hitavandamál og skortur á samskiptum á milli samstarfsfólks. Stjórnendur 

vildu stuðla að meiri nánd og fjölskyldutilfinningu á vinnustaðnum. Rannsóknin var gerð í 

þremur atrennum. Fyrst átta vikum fyrir flutninga, svo níu vikum eftir flutninga og loks 18 

vikum eftir flutninga. Niðurstöðurnar voru þær að hvatning og ánægja minnkaði mikið 

eftir flutninga í opið vinnurými. Starfsfólk upplifði óljósari verkaskiptingu, minni endurgjöf 

frá stjórnendum og færri tækifæri til að byggja upp vináttubönd við samstarfsfólk eftir að 

hafa flutt í opið rými (Oldham og Brass, 1979). 

Í rannsókn sem gerð var árið 2014 á opnum rýmum í Danmörku kom fram að 60% af 

starfsfólki sem vinnur í opnum rýmum finnst það eiga erfitt með einbeitingu vegna 

umhverfishávaða sem stafar frá samstarfsfólki þeirra. Hátt í 35% af starfsfólki sagði að 

það hafi gert mistök í vinnutengdum verkefnum vegna áreitis og hafi þurft að vinna 

yfirvinnu til þess að bæta upp vinnu vegna áreitis yfir daginn. Niðurstöður úr rannsókninni 

sýndu einnig að hönnun og uppsetning á opna rýminu hefði ekki verið sú tegund sem 
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hentaði best fyrir vinnustaðinn en símaver var sett við hliðina á deild sem vinnur þung og 

krefjandi verkefni (Dalager, 2016). Aðrar rannsóknir sýna að hávaði sem kemur frá 

prenturum, ljósritunarvélum, símhringingum og umferð truflar starfsfólk minna en hávaði 

og tal frá samstarfsfólki (Smith-Jackson og Klein, 2009).  

Sýnt hefur verið fram á að starfsfólk í opnum vinnurýmum kvartar oft undan hávaða 

og þá einna helst vegna spjalls á milli samstarfsfólks. Bakgrunnshávaði getur aukið andlegt 

álag starfsfólks og minnkað afkastagetu þess. Hægt er að minnka slíkan hávaða með betri 

einangrun, hærri skilrúmum á milli starfsstöðva og með hvítu suði (Zaglauerab, Drotleffa 

og Liebla, 2016). 

 Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að eiginleikar vinnustaðarins hafa áhrif á hegðun, 

skoðanir og framleiðni starfsmanna. Hljóð, ljósgæði og rýmið sem hver starfsmaður hefur 

á sinni starfsstöð, getur haft áhrif á starfsmannaveltu skipulagsheildar (Maher og Hippel, 

2005). 

Rannsókn var gerð á 303 vinnustöðum með rúmlega 42.500 manns, þar sem 

þátttakendur svöruðu spurningalista á netinu um hvernig þeir upplifðu vinnurýmið sitt. 

Um var að ræða fimm tegundir af vinnurýmum og þar af voru þrjár útfærslur af opnum 

rýmum í rannsókninni. Mesta ánægjan var í lokuðum rýmum en þar virtist fólk vera sátt 

við næði, bæði sjónrænt og hljóðrænt. Sett var út á loftgæði í lokuðum rýmum en minna 

í opnum rýmum. Starfsmenn í opnum rýmum settu mest út á hljóðrænt næði en settu 

minna út á sjónrænt næði, hávaðastig og hitastig. Þó svo að hávaðinn hafi verið 

vinnutengdar samræður samstarfsfólks, þá var hann talinn verulega truflandi. Þetta var 

helsta vandamálið sem kom í ljós í þessari rannsókn. Samstarfsfólk átti erfitt með að eiga 

samræður án þess að trufla aðra eða án þess að aðrir heyrðu hvert umræðuefnið var. 

Þegar spurt var út í magn af plássi í opnum rýmum, þá voru svörin nokkuð jákvæð en þó 

ekki jafn jákvæð og um pláss í lokuðum rýmum. Þessar niðurstöður sýna fram á að 

starfsmenn í opnum rýmum eru ósáttir við ónæði vegna hávaða og annarra truflana (Kim 

og Dear, 2013). Niðurstöður rannsókna sýna að umhverfisáreiti eða truflun á borð við 

hljóðáreiti svo sem tónlist, símtöl, samtöl, suð og spjall og sjónrænt áreiti, líkt og birta frá 

mörgum tölvuskjám og ráp starfsfólks, getur haft neikvæð áhrif á einbeitingu fólks, ásamt 

því að auka vinnuálag og minnka starfsánægju. Þegar unnið er í háværu umhverfi upplifir 

fólk meiri vanlíðan, gremju og erfiði. Þannig geta neikvæðar tilfinningar frekar ýtt undir 

neikvæða upplifun af ákveðnu umhverfi en ef fólki líður vel og er ánægt er líklegra að fólk 
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upplifir jákvæðar tilfinningar gagnvart umhverfinu (Maher og Hippel, 2005; Smith-Jackson 

og Klein, 2009). 

Í Bretlandi er stór ársgömul rannsóknarstofa þar sem 1.250 starfsmenn vinna saman í 

opnu rými. Starfsfólkið hefur gagnrýnt það að opið rými valdi meiri hávaða og áreiti svo 

að starfsfólk nái ekki að einbeita sér. Hugsunin á bakvið opna rýmið var að auðvelda 

vísindamönnum að miðla upplýsingum sín á milli, deila hugmyndum og fá álit. Það hentar 

sumum vel að hafa klið og spjall í kringum sig en aðrir ná ekki að vinna verkefni þar sem 

mikillar einbeitingar er þörf við slíkar aðstæður (Booth, 2017). 

Rannsóknir hafa sýnt að á vinnustöðum með opnum vinnurýmum er það oftast hávaði 

sem dregur úr starfsánægju starfsfólks, og í flestum tilvikum er það spjall sem orsakar 

hávaðann. Spjall annarra starfsmanna dregur úr einbeitingu og truflar þá starfsmenn sem 

eru að vinna að krefjandi verkefnum. Rannsókn var gerð á 26 vinnustöðum með opnu 

rými þar sem kom í ljós hversu mismunandi hönnun hefur áhrif á dreifingu á hávaða. Í 

sumum rýmum dreifðist spjallið allt að 20 metra frá þeim stað sem það byrjaði en í öðrum 

rýmum dreifðist það einungis 5 metra (Hongistoab o.fl., 2016). Með þetta í huga, þá er 

greinilegt að hönnun á rými og hljóðdempnum skiptir miklu máli á vinnustað til að koma 

í veg fyrir truflun af völdum samræða frá öðru starfsfólki og minnkar afköst þeirra sem 

eru að vinna að krefjandi verkefnum. Rannsókn var gerð á vinnustað með opin vinnurými 

með 153 starfsmönnum, sem fór í gegnum miklar innanhús breytingar. Starfsmenn höfðu 

kvartað meðal annars undan hávaða, slæmum loftgæðum, troðning af fólki og óánægju 

af starfsstöðvum. Eftir breytingar höfðu öll atriði sem kvartað var yfir, breyst töluvert til 

hins betra og starfsánægja aukist til muna (Hongistoab o.fl., 2016). Það sýnir að sé opið 

vinnurými hannað rétt og ábendingar starfsmanna hafðir að leiðarljósi, þá sé hægt að 

skapa góða vinnuaðstöðu í opnu rými. 

Eins og rannsóknir sýna þá hafa umhverfishljóð mikil áhrif á starfsfólk í opnum 

vinnurýmum.  

2.3 Umhverfishljóð og næði 

Hávaði er skilgreindur sem öll hávær, skyndileg, óvænt eða stjórnlaus hljóð sem auka 

streitu hjá fólki. Það er eðlilegt og náttúrulegt að finna fyrir streitu við hávaða, því við 

erum að verjast mögulega hættulegum aðstæðum. Oftast dregur fljótt úr streitunni og 

hjartsláttur og blóðþrýstingur verður eðlilegur aftur. Í dag hafa aðstæður breyst þannig 
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að við erum sjálf að búa til aðstæður með hávaða, frekar en að við séum að lenda í 

hættulegum aðstæðum. Án þess að taka endilega eftir því, þá hefur hávaði áhrif á okkur. 

Ólíkt augum, þá getum við ekki lokað eyrunum og hætt að hlusta, jafnvel þegar við erum 

sofandi. Sýnt hefur verið með rannsóknum að hljóð geta haft mikil áhrif á heilsu og líðan 

fólks. Vísindamenn hafa áhyggjur af því að krónískur hávaði geti leitt til langvarandi 

hækkunar streituhormóna og blóðþrýstings, sem getur leitt til hjartavandamála (Tunajek, 

Sandra, CRNA og DNP, 2010).  

Fólk hefur orðið meðvitaðara síðustu ár um hversu mikil áhrif hávaði hefur. Á vinnustað 

getur hávaði orsakað óþægindi fyrir starfsfólk, skaðað heilsu þess og minnkað afköst. 

Rannsóknir hafa sýnt tengingu á milli hávaða og hönnunar rýmis og afkastagetu (Mak og 

Lui, 2012). 

Ekki má gleyma þeirri staðreynd að persónuleiki fólks er misjafn. Fólk er misjafnlega 

viðkvæmt, hefur mismunandi skoðanir, reynslu og upplifun. Þess vegna er mismunandi 

hvernig fólk upplifir umhverfisáreiti. Rannsóknir á umhverfisáreiti gæti því veitt óljósar 

niðurstöður, því ekki er tekið tillit til persónuleika fólks (Belojevic, Jakovljevic og Slepcsvic, 

2003). Þar sem opin vinnurými hafa fáa eða enga milliveggi er starfsfólk í mikilli nálægð 

við hvert annað. Afleiðing af því getur verið sú að starfsfólk nær ekki að einbeita sér að 

verkefnum eða þarf að forðast óvelkomin samskipti til að viðhalda einbeitingu (Maher og 

Hippel, 2005). 

2.4 Samskipti og einbeiting 

Samskipti á vinnustað byrja oftast strax og fólk gengur inn á vinnustaðinn og býður góðan 

dag. Sumir telja að með hvarfi milliveggja í opnum rýmum aukist samskipti á milli 

starfsmanna og hópa innan vinnustaðarins og að það leiði til aukinnar ánægju 

starfsmanna. Þetta hefur þó ekki verið staðfest með fullnægjandi rannsóknum. Jafnvel 

hafa sumir rannsakendur velt því fyrir sér hvort samstarfsfólk og hópar tali minna saman 

en áður vegna þess að opið rými býður ekki upp á að eiga trúnaðarsamtöl eða deila 

persónulegum málum (Kim og Dear, 2013). Einhverjar rannsóknir sýna fram á jákvæða 

þróun í opnum rýmum, líkt og meiri samskipti á milli starfsfólks, mýkri gagnrýni og meiri 

félagstengsl í hópum en í hefðbundnum lokuðum skrifstofurýmum (Maher og Hippel, 

2005).  
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Fólk getur verið jafn ólíkt og það er margt og því geta mismunandi aðstæður hentað 

hverjum og einum. Samkvæmt Eysenck eru það innhverfu- og úthverfuvídd (e. 

introversion og extraversion) sem skiptir hópi fólks niður eftir persónuleikum þeirra. 

Úthverfir einstaklingar eru líklegri til að vera málglaðir, líflegir, ákveðnir og orkumiklir. 

Einnig eru þeir almennt félagslyndari, með meiri þörf fyrir örvandi umhverfi og spennandi 

lífsstíl. Úthverfir sækja meira í fjölmennar samkomur, fjölbreytt samskipti og fjörugt 

félagslíf. Innhverfur einstaklingur er hins vegar líklegri til að vera rólegur, hógvær, 

hlédrægur og hljóðlátur. Einnig eru innhverfir oft sjálfstæðir og ólíklegri til að elta algenga 

tískustrauma og verða fyrir utanaðkomandi áhrifum. Þeir fylgja fremur eigin tilfinningu til 

að komast að niðurstöðu. Það er líklegra að innhverfir velji fámenna hópa frekar en 

fjölmenna, þó það sé ekki endilega vegna þess að þeir séu ófélagslyndir (Eysenck, 1967; 

Wilt og Revellem, 2009). 

Því er haldið fram að frammistaða og virkni einstaklinga sé best á svokölluðu 

kjörörvunarstigi. Úthverfir einstaklingar þurfa meira áreiti en innhverfir til þess að ná 

kjörörvunarstigi og hafa þannig hærri örvunarþröskuld. Innhverfir eru viðkvæmari og 

þurfa lítið áreiti til þess að ná kjörörvunarstigi. Ef einstaklingar fara yfir örvunarþröskuld 

sinn, þá fer hömlunarferli í gang sem minnkar örvun og virkni og frammistaða einstaklings 

fer dvínandi. Innhverfir einstaklingar eru í meiri hættu á þessari hömlu þar sem þeir þurfa 

minna áreiti. Það er því mismunandi eftir persónuleikum einstaklinga hvort þeir vilji sitja 

í hljóðlátu umhverfi eða hvort þeim sé sama um umhverfishljóð og spjall upp að einhverju 

marki. Almennt er sætaskipan oft ákveðin fyrirfram og raðast niður eftir því hvernig rýmið 

er hannað. Mynstur samskipta innan rýmisins fer fremur eftir því hvernig starfsstöðvar 

raðast upp í rýminu en röðun starfsstöðva hefur áhrif á mynstur samskipta innan rýmisins. 

Það er ekki vitað fyrr en eftir að starfsfólk flytur inn í opna rýmið og fer að eiga samskipti 

sín á milli að reynsla kemst á hvernig hverjum og einum starfsmanni líkar. Þá er hægt að 

breyta uppsetningu starfstöðva til að fullnægja óskum starfsfólks (Leaman, 1992). 

Rannsókn á opnu rými sem styður kenningu Eysenck (1967) sýndi að neikvæðar 

tilfinningar í opnum rýmum orsakast að miklu leyti af of mikilli örvun. Starfsfólk sækist 

eftir góðu persónulegu rými og meira næði í kringum starfsstöð sína. Starfsfólk vill 

lágmarka óþarfa truflun sem veldur því að farið er yfir örvunarþröskuld og veldur því að 

hömlunarferli fer í gang (Maher og Hippel, 2005). 
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Rannsókn var gerð á tveimur vinnustöðum með 88 starfsmönnum. Spurt var hvort þeir 

yrðu fyrir truflun á vinnustaðnum sínum þannig að erfitt væri að einbeita sér, og ef svo, 

hver truflunin væri. Það voru 99% starfsmanna sem upplifðu truflun og þá var það einna 

helst vegna símhringinga á tómum starfsstöðvum og spjalls samstarfsfólks. Þátttakendur 

svöruðu að ef þessi truflun væri ekki til staðar, þá myndi framleiðni og starfsánægja þeirra 

aukast (Banbury og Berry, 2005). 

2.5 Starfsánægja 

Starfsánægja hefur verið skilgreind sem ánægjulegt eða jákvætt tilfinningalegt ástand 

sem leiðir af starfsreynslu einstaklings. Til að ná fram aukinni hvatningu og betri 

frammistöðu í vinnu hjá starfsfólki er lykilatriði að halda góðri starfsánægju hjá því. 

Starfsumhverfi getur haft áhrif á upplifun starfsfólks og ánægju þess. Það getur verið 

hönnun á rýminu, uppsetning og stærð á starfsstöðvum, og hönnun húsgagna. 

Vinnuumhverfi getur verið flókið og fleiri en eitt atriði getur haft áhrif á einstakling. Í 

sænskri rannsókn þar sem skoðuð voru tengsl á milli starfsánægju og skipulagningar á 

vinnurýmum tóku 491 starfsmenn þátt úr 26 skipulagsheildum og sjö mismunandi 

tegundum af vinnurýmum. Af þessum sjö rýmum voru þrjár tegundir af opnum rýmum, 

lítið, miðlungs og stórt opið rými. Starfsánægja í opnum rýmum var minni en í öllum 

öðrum tegundum af rýmum, en hún skorar hæst í lokuðum eða hálflokuðum rýmum 

(Danielsson og Bodin, 2008). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á vinnu umhverfi og starfsánægju í opnum 

rýmum. Allar eiga það sameiginlegt að starfsánægja er ávallt hærri í lokuðum vinnurýmum 

og lægri í opnum vinnurýmum (Danielsson og Bodin, 2008; De-Croon, Sluiter, Kuijer og 

Frings-Dresen, 2005; Pejtersen o.fl., 2006) Engar marktækar niðurstöður rannsókna hafa 

sýnt að starfsánægja sé hærri í opnum vinnurýmum. Uppspretta óánægjunnar er oftast 

vegna hávaða og skort á næði en þau atriði valda oft einbeitingarskorti (Hongistoab o.fl., 

2016).  

Engin ákveðin stefna ríkti áður fyrr um það hvernig hönnun húsnæðis fyrir starfsfólk 

ætti að vera. Ákvarðanir voru teknar án samráðs við mannauðsstjóra, tæknideildar eða 

annarra sem mögulega gætu verið með annað sjónarhorn á breytingarferlinu eða með 

samskipti starfsfólks í huga. Stjórnir fyrirtækja hafa haft meiri skoðanir síðustu ár á 

uppsetningu vinnustaðarins til að auka gæði vinnuaðstöðunnar og rannsóknir hafa sýnt 
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að það auki afköst og starfsánægju starfsfólks (Appel‐Meulenbroek, 2010). Samantekt á 

49 rannsóknum á hönnun rýmis og starfsánægju sýnir að persónuleiki fólks geti haft áhrif 

á það hversu mikla starfsánægju það upplifir. Einnig sýna þær rannsóknir að opin 

vinnurými skapa meiri truflun og dragi því úr starfsánægju (Seddigh, Berntson, Platts og 

Westerlund, 2016). Kannanir sem hafa verið gerðar endurtekið yfir langt tímabil sýna að 

starfsánægja fer minnkandi eftir að starfsfólk fluttist úr lokuðum vinnurýmum í opin 

vinnurými, eða að hluta til opin vinnurými. Vísindamenn telja að það gæti verið tenging á 

milli lítillar starfsánægju og lítilla afkasta. Við minni afköst þá getur sóun á tíma tvöfaldast 

miðað við það að vera í lokuðu vinnurými. Einnig er meiri hætta á truflun í flóknum og 

krefjandi verkefnum en í auðveldari verkefnum (Kim og Dear, 2013). 

2.6 Miðlun þekkingar 

Frá örófi alda hefur þekkingu verið miðlað frá einni kynslóð til þeirrar næstu og frá manni 

til manns. Miðlun þekkingar hefur alltaf verið hluti mannlegri hegðun og er mikilvægt til 

að viðhalda upplýsingum á milli hópa (Elsa Grímsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2012). 

Í skipulagsheildum er nauðsynlegt að miðla þekkingu til að hægt sé að endurnýta hana 

og varðveita, óháð því hvaða starfsmaður gefur af sér þekkinguna eða hver tekur við 

henni. Þannig getur þekking orðið sameiginleg innan skipulagsheildar. Miðlun þekkingar 

er ýmist skipulögð eða tilviljunarkennd. Skipulögð þekkingarmiðlun á sér stað til dæmis á 

innra neti skipulagsheilda, heimasíðu eða á námskeiðum og fundum. Þá er skipulagt 

hvaða þekking á að yfirfærast til fólks og það gert á markvissan hátt. Tilviljanakennd 

þekkingarmiðlun á sér stað þegar fólk á óformlegar samræður eða nýtir sér tölvupóst eða 

spjallrásir. Þá er ótryggt hvaða þekking færist á milli fólks og þetta ekki gert á skipulagðan 

hátt. Mikilvægt er að fá fólk til að tala saman, en það er sú leið sem er skilvirkust til að 

miðla þekkingu. Sumar skipulagsheildir hafa jafnvel stofnað umræðuhópa og komið upp 

sérstakri aðstöðu til að fá fólk til að eiga meiri samskipti. Persónuleiki starfsfólks getur 

haft áhrif á það hversu mikilli þekkingu er miðlað. Þeir sem eru sjálfsöruggir og opnir að 

eðlisfari eru líklegri til að miðla þekkingu og segja frá reynslu sinni (Elsa Grímsdóttir og 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2012). 

Aukin þekkingarmiðlun er oft eitt af aðalmarkmiðum fyrirtækja nú til dags en 

þekkingarmiðlun hefur samt verið rannsökuð minna en starfsánægja og afkastageta. Sýnt 
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hefur verið með rannsóknum að hönnun vinnurýmis hefur áhrif á það hversu mikið 

starfsmenn miðla þekkingu. Þá þarf að vera auðvelt fyrir starfsmenn að nálgast aðra 

samstarfsmenn til að eiga samskipti. Sagt er að skilvirkasta leiðin til að miðla þekkingu sé 

að hanna vinnurými þannig að starfsfólk sé nálægt hvert öðru, til dæmis í opnum rýmum. 

Fólk sem er nálægt hvert öðru hefur meiri samskipti, því það rekst oftar á hvert annað 

þegar það færir sig til (Appel‐Meulenbroek, 2010). 

Þó svo að tækni nútímans verði sífellt hagnýtari til að deila upplýsingum, þá eru bein 

samskipti á milli fólks samt sem áður skilvirkasta leiðin til að miðla upplýsingum. 

Rannsóknir hafa sýnt að fólk í mikilli nálægð hvert við annað hefur meiri samskipti og 

miðlar meiri upplýsingum. Erfitt er þó að sýna fram á að þær upplýsingar sem starfsmenn 

deila sín á milli séu allar gagnlegar. Sumar upplýsingar gætu einfaldlega verið sögur af 

ferðalögum eða hvernig kaffið smakkast. Í sömu rannsókn kom fram að þó að miðlun 

þekkingar hefði aukist, þá hafði tal samstarfsmanna þau áhrif að aðrir starfsmenn misstu 

einbeitingu og framleiðni minnkaði (Appel‐Meulenbroek, 2010). 

Á síðustu áratugum hafa hönnuðir vinnurýma haft það ofarlega í huga að láta 

vinnurýmið auka sköpunargáfu, þekkingarmiðlun og samskipti. Það hefur orðið mikil 

breyting á hugsunarhætti gagnvart því hvernig fólk vinnur sín verkefni. Áður fyrr var talið 

að vinnan væri best unnin ef starfsfólk væri í einrúmi og í hljóði. Nú er hugsunin sú að 

hægt sé að vinna í mismunandi umhverfi og áhersla lögð á að öðlast þekkingu með 

samskiptum við aðra eða með því að heyra út undan sér samskipti annarra. Með tækni 

nútímans getur starfsfólk unnið á fleiri stöðum en í vinnurými sínu, til dæmis í heimahúsi, 

á flugvelli eða utandyra. Dönsk rannsókn sýnir að starfsfólk vinnur allt að 40% vinnutímans 

utan vinnustaðar. Athugun á hundruðum tilfella sýndi að starfsfólk situr innan við þriðjung 

af átta tíma vinnudegi við starfsstöðina sína. Þessi þróun býður upp á nýjar áherslur fyrir 

vinnustaðinn og mögulega má nýta rýmið á nýjan hátt. Til dæmis gæti nýja rýmið boðið 

upp á opin rými þar sem auðvelt er að eiga samskipti og miðla þekkingu, skrifstofur sem 

einstaklingar geta notað til að ræða trúnaðarmál og unnið verkefni sem krefjast 

einbeitingar, hópvinnuherbergi, kaffiaðstöðu þar sem hægt er að eiga óformlega fundi, 

fundarherbergi þar sem er hægt að eiga formlega fundi og fleira. Rýmið er þá að bjóða 

upp á athafnir sem tengjast samskiptum frekar en einstaklingsvinnu. Skipulagsheildir sem 

tileinka sér nýtingu á rými á slíkan hátt, geta átt von á betri samskiptum á milli starfsfólks, 
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meiri þekkingarmiðlun, auknum afköstum, breyttri vinnustaðamenningu og betri nýtingu 

á vinnurýminu (Bjerrum og Bødker, 2002). 

Rannsókn var gerð á vinnustað með 138 manns þar sem hver og einn hélt dagbók yfir 

eina viku, og skráði niður öll samskipti þar sem vinnutengdum upplýsingum var miðlað á 

milli starfsfólks. Dagbækurnar voru samtals með 918 samskipti þar sem upplýsingum var 

miðlað. Í langflestum tilvikum voru samskiptin á milli tveggja einstaklinga eða í 93% 

tilfella. Miðlun upplýsinga fór að miklu leyti, eða 56%, í gegnum samskipti þar sem einn 

aðilinn spurði spurningar og annar aðili gaf svar. Næst algengast var að nýjar upplýsingar 

fengust á skipulögðum vinnufundum. Fundarými voru lítið notuð fyrir vinnutengdar 

samræður og sama er að segja um ganga, kaffistofur og aðstöðu við kaffivél starfsfólks. 

Rannsakendur gefa sér að þessar aðstæður séu meira fyrir óformlegt spjall um daglegt líf, 

frekar en vinnutengdar umræður. Í 72% tilvika þar sem upplýsingum var miðlað, þá ákvað 

starfsmaður að fara yfir til annars starfsmanns og ræða við hann, eða að starfsstöðvar 

voru samliggjandi þannig að starfsmenn gátu rætt sín á milli án þess að færa sig. Í þessu 

tilfelli sýna niðurstöður að starfsfólk deili upplýsingum meira í opnum rýmum þar sem það 

er nær hvort öðru og að miðlun þekkingar eykst eftir því sem rými á vinnustöðum verða 

opnari (Appel‐Meulenbroek, 2010). 

2.7 Streita 

Streita verður sífellt meira áberandi í nútímasamfélögum. Samkvæmt könnun sem var 

gerð árið 2013 á vegum Vinnuverndunarstofnunar Evrópu, þá upplifir helmingur 

starfsmanna, eða 51%, í Evrópu vinnutengda streitu en 47% Íslendinga sögðust upplifa 

vinnutengda streitu (Vinnuverndarstofnun Evrópu, 2013). Eins og sést á þessum 

upplýsingum er aukin streita tengd vinnu margra og því mikilvægt að hafa vinnuaðstæður 

þannig að hægt sé að draga úr streitu, eða í það minnsta gæta þess að streita fólks aukist 

ekki enn frekar. Orðið streita hefur í hugum margra neikvæða merkingu. Allir finna fyrir 

streitu í einhverjum mæli og hún getur reynst sumum örvun en öðrum er hún mikil byrði 

(Dhabhar, 2014). Streita er orsökin fyrir meira en þriðjung veikinda starfsmanna og er 

ástæðan fyrir tæplega helming veikindadaga starfsfólks. (Despréaux, Saint-Lary, Danzin 

og Descatha, 2017) 

Streita í hóflegu magni getur verið hvetjandi og hjálpað okkur að ná markmiðum. Hún 

getur ýtt við okkur bæði andlega og líkamlega, og oftar en ekki vinnum við betur undir 
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lítilsháttar streitu. Það er kölluð jákvæð streita. Hún varir stutt og/eða er í litlum 

skömmtum og er ekki skaðleg heilsu okkar. Ef streita varir lengi og/eða er mikil, þá getur 

hún haft neikvæð áhrif, verið skaðleg og bælt niður ónæmiskerfið. Starfstengd streita 

getur til dæmis stafað af andlegu og félagslegu álagi í starfi vegna vinnuaðstæðna og 

skipulags á vinnustað. Afleiðingar starfstengdrar streitu eru margar og dæmi eru 

stoðkerfisvandamál, kvíða, þunglyndi, svefntruflanir, þreytu, hjarta- og æðasjúkdóma 

ásamt minni starfsgetu. Þeir einstaklingar sem verða fyrir starfstengdri streitu geta átt í 

meiri hættu að leiðast út í drykkju, tóbaksnotkun og hreyfingarleysi. Sé starfstengd streita 

vandamál á vinnustað þá getur hún dregið úr framleiðni skipulagsheilda (Despréaux o.fl., 

2017; Dhabhar, 2014; Guðrún Ragnarsdóttir, Ásrún Matthíasdóttir og Jón Friðrik 

Sigurðsson, 2010). 

Með auknu tilliti til sálrænna og félagslega þátta við stjórnun skipulagsheilda má spara 

mikla fjármuni vegna minni veikindafjarveru og starfsmannaveltu og ná meiri framleiðni 

og gæðum, ásamt því að auka vellíðan starfsmanna. Oftast er fólk í tilfinningalegu 

jafnvægi en fólk er mis viðkvæmt fyrir áreiti. Þeir sem eru tilfinningalega óstöðugir eiga á 

hættu að bregðast of harkalega við litlu áreiti á meðan þeir sem eru tilfinningalega 

stöðugir hafa meira þol fyrir áreiti án þess að bregðast mikið við. Bæði líkamleg og andleg 

óþægindi hafa áhrif á tilfinningar manna og það fer eftir tilfinningalegum stöðuleika hvers 

og eins hversu vel viðkomandi þolir slíkt álag. Það getur verið mismunandi hversu mikið 

fólk tjáir tilfinningar sínar og hvort það sýni það út á við. Það eru tilfinningaleg áhrif í of 

miklu magni sem leiða fyrst og fremst til streitu og þeirra sjúkdóma sem til hennar eru 

raktir (Dhabhar, 2014). 

Stjórn á aðstæðum skiptir máli þegar takast þarf á við streituvaldandi aðstæður en 

rannsóknir hafa sýnt að ef einstaklingur upplifir að hann hafi stjórn á aðstæðum, þá 

upplifir hann minni streitu (Wilt og Revellem, 2009). Starfsmenn í opnum vinnurýmum 

hafa ekki sömu stjórn og starfsmenn í lokuðum vinnurýmum á aðstæðum sínum. 

Starfsmenn í opnum rýmum geta til dæmis ekki lokað að sér, stjórnað hitastigi eða áreiti.  

2.8 Vinnustaðamenning 

Hugtakið menning á sér langa og fjölbreytta sögu. Menning hefur verið lýsing fyrir stað 

sem hefur þróast í siðmenningu og orðið má nota til að lýsa einhverjum sem 
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„menningarlegum“. Einnig hefur hugtakið menning verið notað af vísindamönnum þegar 

fjallað er um siði og venjur forna samfélaga.  

Á síðustu áratugum hefur orðið menning einnig verið notað af rannsakendum innan 

viðskiptafræða. Þar er það notað til að lýsa andrúmslofti og venjum sem hafa þróast á 

milli starfsfólks á vinnustað (Schein, 2004). Vinnustaðamenning getur verið notuð til þess 

að leiðbeina starfsfólki um það hvernig það á að haga sér og móta einstaklinga. Nýtt 

starfsfólk lærir hegðun af eldra starfsfólki, hvers er ætlast til og hvað er talið óeðlileg 

hegðun (Cheung, Wong og Wu, 2011). 

Það eru til margar skilgreiningar á vinnustaðamenningu (e. organizational culture), 

enda umfangsmikið og flókið fyrirbæri. Kreitner (2004) lýsir henni sem samansafni af 

sameiginlegum skoðunum, gildum, siðum, sögum og sérhæfðu tungumáli inni á 

vinnustað. Þar sem margir eiginleikar skipta máli við mótun á vinnustaðamenningu og hún 

getur því verið mjög mismunandi. Önnur skilgreining er sú að vinnustaðamenning sé 

félagslegt lím sem heldur skipulagsheild saman. Vinnustaðamenning sé gildi og skoðanir 

sem starfsfólk innan sömu skipulagsheildar deila og geti sýnt sig í sérhæfðum orðaforða, 

sögum og hegðun. Það getur haft jákvæð áhrif fyrir einstaklinga og skipulagsheildina sem 

er vert að hafa í huga, því samkeppnin verður sífellt meiri. Þó nokkrar rannsóknir hafa 

tengt saman vinnustaðamenningu og frammistöðu starfsfólks (Cheung o.fl., 2011). 

Kreitner hefur tekið saman sex einkenni sem vinnustaðamenning byggist einna helst á. 

Þau eru: 

 Samheldni (e. collective). Fyrirtækjamenning er félagsleg eining. Þó að einstaklingur 

haldi að hann geti haft áhrif á menninguna, þá þarf samheldinn hóp til að samþykkja og 

framkvæma breytingar svo úr verði sjálfsprottin fyrirtækjamenning.  

Tilfinningar (e. emotionally charged). Oft finnur starfsfólk fyrir öryggistilfinningu innan 

skipulagsheildarinnar og það minnkar óöryggi og óvissutilfinningu þess. Einnig getur það 

þróast þannig að starfsfólk heldur mjög fast í sína fyrirtækjamenningu. 

Saga (e. historically based). Þegar fólk er saman í ákveðinn tíma og deilir reynslu þá 

þéttist hópurinn. Fólk hefur tilhneigingu til að ná betur saman ef það hefur deilt 

upplifunum.  
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Tákn (e. inherently symbolic). Oft segja gjörðir meira en orð. Táknræn merki eru 

undirstaða menningar innan fyrirtækis. Tákn geta verið klæðnaður starfsfólks, sögur og 

fyrirtækismerki.  

Breytileiki (e. dynamic). Til lengri tíma litið er fyrirtækjamenning stöðug og 

fyrirsjáanleg. Undir yfirborðinu krauma þó breytingar þar sem fólk stritar við samskipti og 

að skilja daufar ábendingar.  

Óskýrleiki (e. inherently fuzzy). Ekki er hægt að sjá fyrirtækjamenningu í fljótu bragði, 

ekki frekar en að ljósmyndari geti tekið eina mynd sem lýsir annasömum vinnudegi. Það 

tekur langan tíma til að skilja og skilgreina fyrirtækjamenningu (Kreitner, 2004). 

 Oft er talað um að stjórnendur vilji hafa „réttu menninguna“, „gæðamenningu“ eða 

„þjónusturíka menningu“ sem gefur til kynna að menning hafi áhrif á gildi sem að 

stjórnendur vilja fá í sitt fyrirtæki.  

Þessi lýsing gefur einnig til kynna að til séu betri eða verri og sterkari eða veikari 

tegundir af vinnustaðamenningu og að „rétt“ tegund muni hafa áhrif á fyrirtækið (Schein, 

2004). 

Skipulagsheild sem hefur sterka vinnustaðamenningu einkennist af góðum 

samskiptum og jafnrétti við alla starfsmenn vinnustaðarins. Skyldur og hlutverk starfsfólks 

eru skýr eykur skilvirkni fyrirtækis. Stjórnendur eru meðvitaðir um að taka stjórn og leiða 

starfsfólk og fyrirtækið í rétta átt. Einnig er það hlutverk stjórnenda að móta og viðhalda 

góðri vinnustaðamenningu. Veik vinnustaðamenning einkennist hins vegar af óljósum 

markmiðum og starfsfólk veit ekki hvert sitt hlutverk er. Starfsmenn geta einnig lent í 

erfiðleikum að finna út hvaða hegðun sé óskað eftir af þeim og sé viðeigandi innan 

skipulagsheildarinnar (Deal og Kennedy, 1982). 

2.9 Breytingastjórnun 

Í heimi þar sem er ör þróun, er ekkert jafn öruggt og breytingar. Það er mikilvægt að 

tileinka sér viðhorf til að takast á við breytingar, sjá breytingar fyrir, tileinka sér þær og 

öðlast jákvæð viðhorf (Nastase, Marius og Bold, 2012).  

Skipulagsheildir þurfa sífellt að aðlagast breytilegu umhverfi til að eiga ekki á hættu að 

lenda undir í samskeppni. Skipulagsheildir fara í gegnum stöðugar, fjölbreytilegar og 

krefjandi breytingar, til dæmis endurhönnun verkferla, samruna, endurskipulagningu 

byggingar, yfirtökur og fleira (Raineri, 2011). 
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Ástæða fyrir breytingum getur verið sú að ná eigi tökum á þróun í ytra umhverfi 

skipulagsheildarinnar, eins og tækninýjungum, breytingu á mörkuðum og löggjöf. Einnig 

geta þær verið í innra umhverfi og verið breytingar á mannauði, samstilling stefnumála 

og samskipta. Breytingastjórnun felur í sér að innleiða breytingar rétt inn í skipulagsheild. 

Þá þarf að ná markmiðum með skilvirkum hætti, halda jafnvægi á innri þáttum 

skipulagsheildarinnar og leiða hana í átt að velgengni. Ef breytingarnar eru rétt 

framkvæmdar með tilliti til ytra og innra skipulags skipulagsheildar, þá ganga 

breytingarnar betur fyrir sig (Lazăr, 2005; Raineri, 2011). 

Fræðimenn í breytingastjórnun hafa lagt áherslu á það að á meðan undirbúningur fyrir 

breytingar stendur yfir þá þurfi að útbúa ítarlega áætlun um hvernig breytingarnar verða 

útfærðar, setja fram metnaðargjörn en raunsæ markmið, áfanga sem þarf að ná og 

tímasetja hvenær best sé að ná fram breytingum. Einnig hefur verið bent á að skilningur 

og tillitssemi á þörfum og hagsmunum þeirra einstaklinga og hópa sem verða fyrir 

breytingunum skipti miklu máli til að sjá fyrir ásetning og viðbrögð þeirra. Það ætti að fá 

þá til að fallast á breytingarnar og minnka möguleg mótmæli við breytingarferlinu. Aðrir 

fræðimenn hafa lagt áherslu á mikilvægi forystu á meðan breytingarferlið stendur yfir. 

Starfsfólk verður að skynja að stjórnendur þeirra séu að taka þátt í breytingunum og 

skuldbinda sig að breytingarferlinu (Raineri, 2011). 

Fyrsta skrefið í breytingum er að fá einstaklinga til að vera sammála breytingum sem 

eru væntanlegar eða minnka andstöðuna ef hún er til staðar. Með því að hafa fleiri 

samþykka breytingum eða minni andstöðu, þá minnkar spennan innan 

skipulagsheildarinnar, og það eykur skilvirkni breytinganna. Mikilvægt er því að veita 

nægilegar upplýsingar um væntanlegar breytingar og reyna að brjóta niður gamla 

fyrirkomulagið og kynna það nýja með tengingu á einstaklingsmarkmið sem eykur hvötina 

og þörfina fyrir breytingar. Þá verða starfsmenn fyrir meiri hvatningu og finna sjálfir fyrir 

þörf á breytingum. Ef haldið er áfram í fleiri skref áður en þessu er náð, þá er talið að 

niðurstaðan eftir breytingar verði neikvæð, óskilvirk og peningur og auðlindir tapast. 

Breytingar þurfa ekki að vera eingöngu nýjar hugmyndir að stefnu heldur geta þær líka 

verið hugrænar breytingar, breytingar á hugsunarhætti, tilfinningum, hegðun, 

samskiptum og gildum (Lazăr, 2005). Einnig þarf að velja réttan tíma til að innleiða 
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breytingar og velja réttan aðila til að innleiða þær. Starfsfólk ætti þó alltaf að taka þátt í 

innleiðingunni (Nastase o.fl., 2012).  

Starfsfólk getur verið bæði neikvætt og jákvætt gagnvart breytingum innan 

skipulagsheildarinnar. Sumir eru samþykkir, opnir og skuldbundnir breytingum á meðan 

aðrir hafa vantraust gagnvart þeim. Þó svo að það sé lítil andstaða gagnvart breytingum, 

þá þýðir það ekki endilega að það sé mikill áhugi fyrir breytingu. Þó það sé lítil jákvæðni 

gagnvart breytingum þá þýðir það ekki endilega að það sé andstæða gagnvart 

breytingum. Það er margt sem hefur áhrif á hugarfar starfsfólk til breytinga, það getur 

verið persónuleiki einstaklings, hvatning einstaklings ásamt því hversu mikinn stuðning og 

traust skipulagsheildin hefur sýnt. Einnig skiptir máli hversu mikla hollustu einstaklingar 

hafa gagnvart skipulagsheildinni, hvernig vinnustaðamenningin er og hvernig 

andrúmsloftið er almennt í skipulagsheildinni (Heuvel, Schalk, Freese og Timmerman, 

2016). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræðina sem rannsakandi notaði við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Gerð verður grein fyrir rannsóknarferlinu, svo sem vali á þátttakendum, 

gagnaöflun og framkvæmd rannsóknar. 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru starfsmenn opinberra stofnana og ráðuneyta. Tvær 

opinberar stofnanir og tvö ráðuneyti tóku þátt en þær verða ekki nafngreindar í þessu 

verkefni. Spurningalisti var lagður fyrir rafrænt fyrir þá starfsmenn sem vinna hjá 

opinberum stofnunum og ráðuneytum sem hafa nú þegar innleitt opið vinnurými. 

Þátttakendur voru 90 talsins og þar af 53% konur og 47% karlar. 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Megindleg rannsókn var framkvæmd við gerð þessa verkefnis. Sé ætlun rannsóknar að fá 

yfirlit um skoðun eða hegðun er algengt að notast við megindlega aðferð. Til að safna 

gögnum í megindlegri rannsókn er oftast notast við spurningalista sem lagður er fyrir 

þátttakendur, hann getur verið rafrænn eða á pappírsformi. Það getur auðveldað 

rannsakanda að nota megindlega rannsóknaraðferð til þess að ná svörum hjá mörgum 

þátttakendum og safna saman fjölbreyttum gögnum á tiltölulega skömmum tíma (Burns 

og Bush, 2006). 

3.3 Mælitæki 

Þar sem notuð var megindleg rannsóknaraðferð þá var mælitæki þessara rannsóknar 

spurningalisti. Spurningarnar áttu að ná því fram hvernig starfsfólk opinberra stofnana og 

ráðuneyta upplifði breytingar á vinnuumhverfi, það er að segja að fara úr lokuðu rými í 

opið rými. Spurningarnar voru 19 talsins, þar af voru 4 bakgrunnsspurningar og 14 

spurningar um upplifun á breytingum. Spurningalista má finna í viðauka 1. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru beðnir um að svara því hvernig þeir upplifðu breytingarnar á 5 stiga 

Likert kvarða, þar sem hægt var að velja um mjög mikið, frekar mikið, hvorki né, frekar 

lítið eða mjög lítið. Að lokum gátu þátttakendur bætt við athugasemd ef þeir höfðu 

einhverju við að bæta. Við hönnun spurningalistans var reynt að hafa spurningar 

skiljanlegar og einfaldar til að forðast misskilning og/eða mistúlkun á spurningunum. Áður 
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en þátttakendur komu að spurningunum, þá blasti við yfirlýsing um tilgang rannsóknar og 

tekið skýrt fram að svör væru ekki rekjanleg til þeirra. 

3.4 Framkvæmd 

Byrjað var á því að fá samþykki hjá stjórnendum opinberra stofnana fyrir því að taka þátt 

í verkefninu. Valdar voru tvær stofnanir og tvö ráðuneyti sem áttu það sameiginlegt að 

hafa mjög nýlega innleitt opið vinnurými. Þegar búið var að semja spurningalistann var 

hann sendur á leiðbeinanda, sem fór yfir hann og gerði athugasemdir. Að því loknu var 

spurningalistinn settur upp rafrænt með Survey Monkey en sú síða býður upp á þægilega 

og einfalda uppsetningu. Rannsakandi taldi best að hafa rannsóknina rafræna til að flýta 

fyrir úrvinnslu gagna og að þátttakendur gætu valið þann tíma sem að hentaði þeim til að 

svara. Spurningalistinn var yfirfarinn af vinum og samnemendum til að tryggja að 

spurningarnar væru auðskiljanlegar og engar málfarsvillur í textanum. Könnunin var þá 

send á stjórnendur stofnana og ráðuneyta sem höfðu samþykkt að taka þátt og þeir 

áframsendu innanhúss á sitt starfsfólk. Könnunin var opin á tímabilinu 2. desember 2017 

til 19. desember 2017. Rannsakandi taldi mikilvægt að hafa könnunina rafræna og 

órekjanlega til þess að fá hreinskilin svör og athugasemdir frá þátttakendum.  

Könnunin var send alls 182 starfsmenn en ekki eru þó allir sem vinna í opnum rýmum, 

og því minnkar svarhlutfallið við það. Svarhlutfallið er tæp 50%. 

3.5 Greining og úrvinnsla gagna 

Spurningalisti fyrir rannsóknina var unninn í Microsoft Word og síðan fæður inn í Survey 

Monkey. Survey Monkey tekur saman niðurstöður fyrir hverja spurningu og býr einnig til 

súlurit.  
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4 Niðurstöður  

Áður en gerð verður grein fyrir helstu niðurstöðum þessarar rannsóknar er nauðsynlegt 

að átta sig a því hver tilgangur og stefna ríkisins er með innleiðingu opinna rýma. 

4.1 Stefna ríkisins  

Búast má við því að allt skrifstofuhúsnæði íslenska ríkisins ásamt öllum skrifstofuhlutum 

stofnana og fyrirtækja sem ráðuneyti og ríkisstofnanir hafa til afnota fyrir starfssemi sína 

muni í framtíðinni verða opin vinnurými. Horft hefur verið til Norðurlandanna og annarra 

Evrópulanda með það að markmiði að læra af þeim og fá hugmyndir að uppsetningu á 

rýmum. Þá hafa starfsmenn Framkvæmdasýslu ríkisins farið í vettvangsferðir og skoðað 

uppsetningu á opnum rýmum hjá opinberum stofnunum erlendis (Örn Baldursson, 

munnleg heimild, 22. nóvember 2017). 

Í kanadískum stofnunum hefur verið sýnt að viðvera starfsmanna á starfstöð sé 

einungis 30-45% og því þurfi hver starfsmaður ekki stórt og lokað rými til að vinna í. Í 

Finnlandi og Hollandi hefur verið unnið með verkefnamiðaða vinnustaði (e. activity based 

workspace) þar sem starfsmenn eiga ekki sér starfstöð heldur velja starfsmenn hvar þeir 

vilja vinna. Þá er hægt að velja um opin rými, næðisrými eða félagsrými. Það er því ekki 

áhersla á hvar fólk vinnur, heldur hvernig fólk vinnur. Sumar stofnanir hafa farið skrefinu 

lengra og eru einungis með starfstöðvar fyrir 75% hlutfall starfsmanna. Þá er gert ráð fyrir 

að þeir starfsmenn sem hafa ekki starfstöð séu að sinna verkefnum eða fundum í öðru 

húsnæði eða í vettvangsferðum. Stofnanir í Hollandi hafa sett upp skjái á 

verkefnamiðuðum vinnustöðum þar sem rauðmerktar starfsstöðvar eru uppteknar og 

grænmerktar eru lausar (Örn Baldursson, munnleg heimild, 22. nóvember 2017). 

Fjármálaráðuneytið fer fram á að öll ráðuneyti og stofnanir geri þarfagreiningu áður 

en ákvörðun er tekin um kaup, leigu eða byggingu húsnæðis. Í þarfagreiningu skal gera 

grein fyrir starfsemi, stefnu og framtíðarsýn stofnunar og skilgreina þarf gæðastefnu, 

umhverfisstefnu og starfsmannastefnu sem gæti haft áhrif á hönnun byggingar. Einnig 

skal koma fram fjöldi vinnustöðva í opnu rými og fjöldi lokaðra skrifstofa en rökstyðja þarf 

þær ákvarðanir (Örn Baldursson, munnleg heimild, 22. nóvember 2017). 

Meginmarkmið opinna vinnurýma hjá ríkinu er hagkvæm nýting, sveigjanleiki í notkun 

húsnæðis og gott vinnuumhverfi. Með sveigjanleikja í notkun húsnæðis er átt við að 

auðvelt sé að gera breytingar seinna meir á rýminu og að í ráðuneytum sé til dæmis 
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auðvelt að bæta við eða fækka starfsstöðvum. Áherslur frá fjármálaráðuneytinu eru að 

huga að góðu innra skipulagi þar sem rými eru skynsamleg í stærð og hægt að samnýta, 

vellíðan fólks á vinnustað sé góð og þess sé gætt að nægileg dagsbirta sé til staðar og góð 

hljóðvist, efnisnotkun og rekstarkostnaður sé innan skynsamlegra marka og að lokum 

vistferliskostnaður sem tekur til alls kostnaðar á líftíma verks, vöru eða þjónustu (Örn 

Baldursson, munnleg heimild, 22. nóvember 2017). 

Reiknað hefur verið út hversu mikið rými hvert stöðugildi þarf í hefðbundnu 

skrifstofuhúsnæði og mælt er með að hvert stöðugildi fari ekki yfir 20 brúttó m2. Með 

brúttóflatarmáli er átt við nettóflatarmál stofnunar ásamt inn- og útveggjum, snyrtingum, 

göngum, tæknirýmum og geymslum. Nýverið var gerð breyting á hversu mikið rými þarf 

en síðustu ár hafa það verið 23 brúttó m2. Markmið fyrir nánustu framtíð að minnka það 

enn meira eða niður í 18 brúttó m2. Nokkur nágrannarlönd okkar eru komin niður í 15 

brúttó m2 á hvert stöðugildi og þá sést að Ísland er ekki komið jafn langt í þróun opinna 

rýma og þau lönd. Í dag er gert ráð fyrir að minnsta kosti 50% hlutfall starfsstöðva verði í 

opnum rýmum en markmið fyrir næstu ár er að ná því upp í 80% hlutfall. Árið 1985 var 

einungis 30% hlutfall starfsstöðva sem vann í opnum rýmum eða sem teymi. Í dag hefur 

hlutfallið gjörbreyst og farið upp í 80% (Örn Baldursson, munnleg heimild, 22. nóvember 

2017). 

Vinnustöðvar í opnum rýmum eiga almennt að vera um 7-8 m2 á hvern starfsmann. 

Hægt er að raða vinnustöðum mismunandi upp, allt eftir stærð húsgagna og stærð rýmis 

sem raðað er í. Mikilvægt er að huga vel að dagsbirtu, hljóðvist og loftræstingu og þá 

sérstaklega að hljóð frá ljósritunarvélum, prenturum og kaffiaðstöðu trufli ekki vinnu 

starfsfólks. Á vinnustað þar sem margir starfsmenn sitja saman þarf að vera sér lítil rými 

fyrir samtöl og vinnufundi fyrir 2-4 starfsmenn. Félagsrými til að eiga óformlega fundi eða 

samtöl hafa orðið vinsælli síðustu ár og hefur oft verið kallað „sófagrúbba“. Þá er átt við 

að sófar, hægindastólar eða önnur sæti séu til staðar fyrir starfsfólk til að hittast og eiga 

stuttan fund. Næðisrými eru ætluð fyrir einbeitingarvinnu starfsmanna og má líkja þeim 

við bókasöfn. Þar er ekki spjallað, slökkt er á símum og unnin einstaklingsverkefni sem 

krefjast einbeitingar (Örn Baldursson, munnleg heimild, 22. nóvember 2017). 
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4.2 Niðurstöður úr rannsókn 

Könnunin var send alls 182 starfsmenn en ekki eru þó allir sem vinna í opnum rýmum, 

og því minnkar svarhlutfallið við það. Svarhlutfallið er tæp 50%. 

1. Hvert er kyn þitt? 

Kynjaskipting var nánast jöfn en 47% þátttakenda voru karlar og konur voru 53% eins og 

sést á mynd 1. 

 

Mynd 1. Kyn 

2. Á hvaða aldri ert þú? 

Þegar spurt var um aldur þátttakenda, þá voru tæp 5% á aldrinum 20-30 ára, 16% 31-40 

ára, 23% 41-50 ára, 35% 51-60 ára og 22% 61 árs eða eldri. Eins og sést á mynd 2 þá voru 

flestir á aldrinum 51-60 ára. Enginn svaranda var undir tvítugu. 



 

30 

 

 

Mynd 2. Aldur 

3. Hver er menntun þín? 

Eins og mynd 3 sýnir þá höfðu 82% lokið háskólamenntun á framhaldsstigi, rúm 12% 

höfðu lokið háskólamenntun á grunnstigi, 2% lokið iðnnámi, 2% lokið stúdentsprófi og 1% 

lokið grunnskólaprófi. 
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Mynd 3. Menntun 

4. Hvaða væntingar hafðir þú til breytinga að vinna í opnu rými? 

Alls voru 42% þátttakenda með jákvæðar væntingar, þ.e. mjög eða frekar jákvæðar 

væntingar gagnvart því að fara úr lokuðu vinnurými yfir í opið vinnurými. Eins og mynd 4 

sýnir hér að neðan þá voru 28% með neikvæðar væntingar og 30% svöruðu hvorki né.  

Það er margt sem hefur áhrif á hugafar starfsfólks til breytinga. Það getur til dæmis verið 

persónuleiki einstaklings ásamt stuðningi og trausti frá skipulagsheild. Það skiptir einnig 

máli hvernig vinnustaðamenningin er og hvernig andrúmsloftið er almennt á 

vinnustaðnum (Heuvel o.fl., 2016). Samkvæmt þessum niðurstöðum, þá má álykta að það 

starfsfólk sem hafði jákvæðar væntingar upplifði hvatningu og traust frá 

skipulagsheildinni. Starfsfólk hafi þá haft mikla hollustu gagnvart skipulagsheildinni, 

vinnustaðamenning og andrúmsloftið almennt verið gott  
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Mynd 4. Væntingar fyrir opnu rými 

5. Hvernig líkar þér almennt opna rýmið sem þú ert komin/n í? 

Eins og mynd 5 sýnir þá eru flestir þátttakendur sáttir við opna rýmið sem þeir hafa flutt 

í. Það eru 14% þátttakendur sem líkar ekki opna rýmið en 16% sem líkar það mjög illa og 

13% sem líkar það hvorki betur né verr. Alls eru tæplega 57% sem líkar það mjög eða 

frekar vel. Eins og kemur fram í fræðilega kaflanum, þá hafa fræðin í breytingarstjórnun 

lagt mikla áherslu á að skilningur og tillitsemi sé fyrir þörfum og hagsmunum þeirra 

einstaklinga og hópa sem verða fyrir breytingum (Raineri, 2011). Út frá því að meirihluti 

svarenda eða 57% séu sáttir með opna rýmið sem það er komið í, þá má gera ráð fyrir því  

að innleiðing á breytingum hafi gengið vel. 
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Mynd 5. Opna rýmið almennt 

6. Er munur á einbeitingu frá fyrra fyrirkomulagi? 

Meirihluti þátttakenda upplifir mun á einbeitingu og þá til hins verra. Það eru 52% sem 

svara að einbeiting hafi breyst til hins verra og þar af tæp 24% sem segja að hún hafi 

breyst mjög mikið til hins verra. Eins og sést á mynd 6 þá eru 26% sem finna hvorki 

breytingu til hins betra eða verra en 22% sem segja að opið rými auki einbeitingu þeirra.  
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Mynd 6. Er munur á einbeitingu? 

Sú niðurstaða að meirihluti þátttakenda upplifi mun á einbeitingu til hins verra eftir að 

hafa flutt í opið vinnurými kemur ekki á óvart miðað við fyrri rannsóknir á opnum rýmum. 

Sýnt hefur verið, með mörgum rannsóknum, að þegar milliveggir eru teknir niður verður 

starfsfólk fyrir meira áreiti og truflun, sem minnkar einbeitingu og framleiðni. Jafnvel hafa 

starfsmenn gert mistök í vinnu vegna áreitis og þurft að vinna fram eftir til að fá frið til að 

einbeita sér (Dalager, 2016; Maher og Hippel, 2005; Smith-Jackson og Klein, 2009). 

7. Er munur á næði og/eða persónulegu rými frá fyrra fyrirkomulagi? 

Eins og mynd 7 sýnir er meirihluti þátttakenda eða 65% sem finnur mikinn mun á næði 

og/eða persónulegu rými frá fyrra fyrirkomulagi og skiptist til helminga hvort það sé frekar 

mikill eða mjög mikill munur, eftir að hafa flutt úr lokuðu rými í opið rými. Það eru 12% 

sem svara hvorki né og 23% sem finna lítinn mun á næði og/eða persónulegu rými. 

Rannsóknir hafa sýnt að starfsfólk sem er í opnum vinnurýmum upplifir minna næði 

(Smith-Jackson og Klein, 2009) og eru þær niðurstöður í samræmi við niðurstöður úr 

þessari rannsókn. 

Það sem þátttakendur höfðu að segja í athugasemdum tengt næði var til dæmis:  

„Meiri samskipti sem er gott, meira ónæði sem er vont.“ 
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Mynd 7. Næði og persónulegt rými 

8. Telur þú að framleiðni/afköst þín hafi aukist eða að það hafi dregið úr henni við 

að fara í opið rými? 

Mynd 8 sýnir að það er um helmingur, eða 54%, sem svarar ekki hvort framleiðni þeirra 

hafi aukist eða dregið úr henni við að flytja í opið rými. Af þeim sem svara, þá eru 32% 

sem upplifa að framleiðni hafi minnkað eftir að hafa flutt í opið rými en 14% svara að 

framleiðni þeirra hafi aukist. 
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Mynd 8. Framleiðni 

Margir þátttakendur upplifa hvorki breytingu á framleiðni til hins betra eða verra. Af þeim 

sem finna breytingu, þá upplifir meirihlutinn neikvæða breytingu. Það má álykta út frá 

svörum þátttakenda í þessari rannsókn að vegna meira áreitis og umhverfishljóða í opna 

rýminu, að einbeiting minnki og þar af leiðandi dragi úr framleiðni. 

9. Telur þú þitt starf henta vel fyrir opið vinnurými? 

Eins og sést á mynd 9 telja 23% þátttakenda að þeirra starf henti vel í opið vinnurými og 

16% telja það henta mjög vel. Um 41% telja að þeirra starf sé ekki hentugt fyrir opið 

vinnurými og 19% telja það henta mjög illa. 20% þátttakenda finnst það hvorki henta vel 

né illa. Eins og niðurstöður annarra rannsókna í fræðilega kaflanum hafa sýnt, þá upplifa 

einstaklingar oft erfiðleika við að vinna krefjandi verkefni sem þurfa mikla einbeitingu 

(Booth, 2017). Flestir þátttakendur í þessari rannsókn hafa lokið framhaldsmenntun á 

háskólastigi og því má álykta að margir vinni sérfræðistörf. 
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Mynd 9. Hentar starfið í opið vinnurými? 

10. Telur þú að það sé munur á streitu miðað við fyrra fyrirkomulag? 

Meirihlutinn segir hvorki né þegar spurt er um hvort munur sé á streitu miðað við fyrra 

fyrirkomulag. Það eru 25% sem segja að streita hafi breyst til hins verra og 10% sem 

upplifa streitu hafa breyst mjög mikið til hins verra eftir að hafa flust í opið rými, og þar 

af 10% sem segja að streita hafi aukist mjög mikið til hins verra. Eins og sést á mynd 10 

upplifa alls 35% þátttakenda mun á streitu til hins verra eftir að hafa flutt í opið vinnurými. 

Streita í hóflegu magni getur verið hvetjandi og hjálpað til við að ná markmiðum en sé 

streita orðin neikvæð, það er að segja of mikil eða staðið yfir í of langan tíma, þá getur 

hún verið skaðleg. Rannsóknir sýna að langvarandi og/eða mikil streita getur ýtt undir 

stoðkerfisvandamál, vanlíðan, þreytu, hjarta- og æðasjúkdómum ásamt minni starfsgetu 

(Dhabhar, 2014; Guðrún Ragnarsdóttir o.fl., 2010).  

Það sem þátttakendur höfðu að segja í athugasemdum tengt streitu var til dæmis:  

„Mórallinn hefur versnað og streita hefur aukist.“ 
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Mynd 10. Munur á streitu 

11. Hefur menning stofnunarinnar breyst við að fara í opið rými og á hvaða hátt? 

Mynd 11 sýnir að fleirum finnst menning stofnunar hafa breyst til hins betra eða 44%. 

22% af þeim segja að hún hafi breyst mjög mikið til hins betra. 31% þátttakenda segja að 

hún hafi hvorki breyst né versnað. 25% segja að hún hafi breyst til hins verra. 

Það er mikilvægt fyrir skipulagsheild að hafa sterka vinnustaðamenningu. Hún 

einkennist af skýrum markmiðum, skýrum hlutverkum starfsfólks, góðum samskiptum og 

skilvirkari vinnu (Deal og Kennedy, 1982). 

Það sem þátttakendur höfðu að segja í athugasemdum tengt menningu stofnunar var 

til dæmis:  

„Fólk kynnist betur, félagsskapur, samkennd.“ 

„Meiri persónulegri árekstrar vegna umgengni, spjalls, truflana o.s.frv. Meiri 
,,núningur“ og leiðindi, verri starfsandi.“ 
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Mynd 11. Menning stofnunar 

12. Telur þú að þekkingarmiðlun/upplýsingarflæði hafi aukist við að fara í opið rými? 

Um 41% hlutfall þátttakenda segir að þekkingarmiðlun hafi hvorki aukist né minnkað eftir 

að hafa flutt í opið rými. Af þeim sem finna mun, þá upplifir meirihlutinn að fólk miðli 

frekar þekkingu, eða um 50%. Eins og mynd 12 sýnir þá upplifa aðeins um 9% að fólk miðli 

minni þekkingu en áður.  

Það sem þátttakendur höfðu að segja í athugasemdum tengt miðlun þekkingar var til 

dæmis:  

„Betra upplýsingaflæði og styttri boðleiðir.“ 

 „Meira samstarf og miðlun upplýsinga.“ 
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Mynd 12. Miðlun þekkingar 

Svör frá þátttakendum koma ekki á óvart miðað við fyrri rannsóknir á sama efni. Sýnt 

hefur verið fram á að starfsfólk miðli þekkingu skilvirkast þegar það er í nálægð við hvert 

annað, til dæmis í opnu rými. Einnig verður til meiri ný þekking út frá sköpunargáfu sem 

myndi ef til vill ekki gerast í lokuðu rými (Appel‐Meulenbroek, 2010). 

Rannsókn sýndi að miðlun upplýsinga á vinnustað fór að mestu leyti eða í 92% tilfella í 

gegnum samskipti tveggja einstaklinga. 56% af miðlun upplýsinga átti sér stað þar sem 

starfsmaður gat spurt spurningar og samstarfsmaður gat svarað henni. Þá voru í 72% 

tilfella samskipti á milli samstarfsfólks sem var nálægt hvert öðru (Appel‐Meulenbroek, 

2010). Því er hægt að álykta að opið vinnurými auki miðlun þekkingar. 

13. Telur þú að það sé munur á umhverfishljóðum miðað við fyrra fyrirkomulag? 

Eins og sést á mynd 13 þá finnst flestum þátttakenda vera munur til hins verra á 

umhverfishljóðum miðað við fyrra fyrirkomulag eða um 68%. Þar af voru 46% sem 

upplifðu breytingu til hins verra og 22% upplifðu breytingu mjög til hins verra. Rúm 25% 

upplifa engan mun á umhverfishljóðum og um 7% segja að umhverfishljóð hafi breyst til 

hins betra eftir að hafa flutt í opið rými. 

Hávaði og umhverfishljóð á vinnustað eru algengari á vinnustöðum sem hafa opin 

vinnurými. Rannsóknir hafa sýnt að truflanir á við tónlist, símtöl, suð, spjall og ráp 
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starfsmanna séu mun algengari í opnum vinnurýmum en lokuðum vinnurýmum (Kim og 

Dear, 2013; Maher og Hippel, 2005; Smith-Jackson og Klein, 2009). 

Niðurstöður úr þessari rannsókn eru ekki ósvipaðar og niðurstöður úr rannsóknum sem 

gerðar hafa verið erlendis. 

Það sem þátttakendur höfðu að segja í athugasemdum tengt umhverfishljóðum var til 

dæmis:  

„Eyrnatappar ættu að vera til á lager vegna breytinga sem fylgja opnum 
rýmum.“ 

„Mikilvægt að vera með góð heyrnartól ef vinna þarf í næði og vera með 
umgengisreglur og rými sem hægt er að fara inn í vegna símtala eða annarra 
samtala.“ 

  

Mynd 13. Umhverfishljóð 

14. Ef þú fengir að ráða, hvort myndir þú vilja vinna í opnu eða lokuðu rými? 

Skiptar skoðanir eru um hvort starfsfólk vilji vinna í opnu eða lokuðu vinnurými. Á mynd 

14 sést að 49% vilja vinna í lokuðu rými en 41% myndi vilja vinna í opnu rými. 10% hafa 

ekki skoðun á því hvernig rými þeir vilja vinna í. 
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Mynd 14. Myndir þú vilja vinna í opnu eða lokuðu rými? 

Eins og sést þá er nokkuð jafnt á milli þeirra sem vilja vera í opnu rými og þeirra sem að 

vilja vera í lokuðu rými. Það má áætla að það sé vegna þess að einstaklingar hafa 

mismunandi persónuleika. Einstaklingar sem eru innhverfir sækja frekar í fámenna hópa 

og eru sjálfstæðir á meðan úthverfir einstaklingar sækja meira í fjölmenna hópa og mikið 

félagslíf (Eysenck, 1967; Wilt og Revellem, 2009).  

15. Fékkst þú nægilegir upplýsingar í undirbúningnum við breytingar yfir í opið rými 

frá vinnuveitanda? 

Mynd 15 sýnir að um 52% fengu góðar upplýsingar frá vinnuveitanda við breytingar yfir í 

opið rými, þar af voru 21% með mjög góðar upplýsingar. 19% svöruðu hvorki miklar né 

litlar upplýsingar og tæp 30% svöruðu að litlar upplýsingar hefðu borist frá vinnuveitanda 

vegna breytinga á rými. 

Það sem þátttakendur höfðu að segja í athugasemdum tengt umhverfishljóðum var til 

dæmis:  

„Það skortir mikið á upplýsingaflæði um innleiðingar á nýjum hlutum, kerfum 
innanhúss, mannaráðningum o.fl. Ég upplifi suma yfirmenn vera orðna 
þreytta eftir breytingarnar og jafnvel forðast samskipti við undirmenn.“ 

„Viðhorf og rök starfsmanna í ferlinu voru algerlega hunsuð.“ 
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Mynd 15. Upplýsingar frá vinnuveitanda 

Fræðimenn í breytingastjórnun leggja áherslu á að mikilvægt sé að undirbúa breytingar 

vel og taka tillit til þeirra einstaklinga sem breytingarnar hafa áhrif á. Gæta þurfi að 

hagsmunum þeirra og æskilegt að þeir fallist á breytingarnar. Fyrsta og mikilvægasta 

skrefið í breytingum sé að fá sem flesta til að vera sammála og draga úr andstöðu við 

breytingar, sé hún til staðar. Sé þetta gert, er hægt að innleiða breytingar með sem 

skilvirkustum hætti (Lazăr, 2005; Raineri, 2011). Ætla má út frá fræðunum að þeir sem eru 

einna mest ósáttir við opna rýmið, hafi fengið of litlar upplýsingar í byrjun og sennilega 

ekki fengið að taka þátt í ferlinu frá upphafi. 

16. Hversu vel voru nýju rýmin skilgreind, þ.e. hvar séu einbeitingarrými og hvar séu 

spjallrými? 

Það var meirihluti sem upplifði að nýju rýmin væru vel skilgreind eða um 57%. Um 8% 

svöruðu hvorki né en um 36% upplifðu að rýmin hefðu ekki verið skilgreind nægilega vel 

eins og mynd 16 sýnir. 
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Mynd 16. Skilgreining á rýmum 

 

 

 



 

45 

5 Umræða 

Í dag er stefna ríkisins sú að færa opinberar stofnanir, fyrirtæki og ráðuneyti úr lokuðum 

vinnurýmum yfir í opin vinnurými. Til að það sé gert á skilvirkan og jákvæðan þátt er 

mikilvægt að vita hvernig starfsfólk upplifir breytinguna á innleiðingu á opnum rýmum. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða upplifun opinberra starfsmanna við að 

flytjast í opið rými og hvernig gekk að innleiða opið vinnurými. Leitast var við að svara 

spurningunni: „Hvernig upplifa opinberir starfsmenn opin vinnurými?“ Það tókst með 

ágætum hætti með megindlegri rannsóknaraðferð. Þátttakendur virðast almennt vera 

sáttir við opna rýmið sem þeir vinna í eða um 60% þeirra, það miðlar meiri þekkingu og 

helmingi þátttakenda finnst menning stofnunar hafa breyst til hins betra. Hins vegar 

upplifa þátttakendur einnig meiri streitu. 25% upplifa að streita hafi breyst til hins verra, 

64% upplifa mun á næði og persónulegu rými, helmingurinn upplifir minni einbeitingu og 

32% upplifa minni framleiðni eftir að hafa flutt í opið rými. Það virðist vera frekar misjafnt 

hvort starfsfólk vill vera í opnu eða lokuðu rými ef það fengi að ráða en 40% kjósa opið 

rými á meðan 50% kjósa lokað rými. 

Það kom á óvart hversu mikið úr rannsókninni rímar við erlendar fræðilegar 

rannsóknir. Þar sem rannsakandi hefur ekki séð sambærilegar og nýlegar íslenskar 

rannsóknir á þessu sviði var ekki hægt að gera samanburð þar. Það kom ánægjulega á 

óvart hversu hreinskilnir þátttakendur voru í rannsókninni sem gaf rannsakanda betri 

innsýn í það hvernig upplifun þeirra var í þessu ferli.  

Ætla má að hver stofnun og ráðuneyti hafi farið á mismunandi hátt í gegnum breytingar 

og upplifun starfsfólks gæti því verið mismunandi eftir því hvaða skipulagsheild það vinnur 

hjá. Ljóst er að það mætti skoða hverja skipulagsheild fyrir sig og sjá hvort einhver breyta 

hafi meiri áhrif en önnur sem skilar ýmist jákvæðri eða neikvæðri upplifun á innleiðingu á 

opnu rými. 

Það voru góðar og jákvæðar móttökur sem rannsakandi fékk frá stjórnendum þeirra 

stofnana og ráðuneyta sem tóku þátt í rannsókninni. Þau áttu það sameiginlegt að vilja 

starfsfólki sínu vel og vildu fá að vita hvað betur mætti fara. Einnig gekk vel að fá 

upplýsingar frá Framkvæmdasýslu ríkisins en þar hafði starfsfólk einnig áhuga á að fá 

upplýsingar um hvernig starfsfólk upplifði breytingar á opnum rýmum til þess að hægt 

væri að bæta innleiðingarferlið. 
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Ritgerðin skoðar upplifun starfsfólks í opinberum stofnum og ráðuneytum. Hve fáir 

vinnustaðir er um að ræða er sú takmörkun sem rannsakandi upplifði. það hefði verið gott 

að ná yfir stærri hóp af opinberum stofnunum og ráðuneytum til að fá enn betri yfirsýn. 

Æskilegt væri því að gera stærri rannsókn til að staðfesta þær niðurstöður sem fengust úr 

þessari rannsókn.  
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Viðauki 1 

1. Hvert er kyn þitt? 

Karl 

Kona 

 

2. Á hvaða aldri ert þú ? 

20 ára eða yngri  

20-30 ára 

31-40 ára 

41-50 ára 

51-60 ára 

61 árs eða eldri 

 

3. Hver er menntun þín? 

Grunnskólapróf 

Verslunarpróf 

Stúdentspróf 

Iðnnám 

Grunnnám á háskólastigi 

Framhaldsnám á háskólastigi 

 

4. Hver er vinnustaður þinn? 

A 
B 
C 
D 

 

5. Hvaða væntingar hafðir þú til breytinga við að vinna í opnu rými? 
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Mjög jákvæðar 

Frekar jákvæðar 

Hvorki né 

Frekar neikvæðar 

Mjög neikvæðar 

 

6. Hvernig líkar þér almennt opna rýmið sem þú ert komin/n í? 

Mjög vel 

Frekar vel 

Hvorki né 

Frekar illa  

Mjög illa  

 

7. Er munur á einbeitingu og/eða afköstum frá fyrra fyrirkomulagi? 

Mjög mikill  

Frekar mikill  

Hvorki né 

Frekar lítill  

Mjög lítill  

 

8. Er munur á næði og/eða persónulegu rými frá fyrra fyrirkomulagi? 

Mjög mikið 

Frekar mikið 

Hvorki né 

Frekar lítið  

Mjög lítið  

 

9. Telur þú að framleiðni/afköst þín hafi aukist við eða að það hafi dregið úr henni við að fara 

í opið rými? 
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Framleiðni mín hefur aukist mjög mikið 

Framleiðni mín hefur aukist frekar mikið 

Hvorki né 

Framleiðni mín hefur minnkað frekar mikið 

Framleiðni mín hefur minnkað mjög mikið 

 

10. Telur þú þitt starf henta vel fyrir opið vinnurými? 

Mjög vel 

Frekar vel 

Hvorki né 

Frekar illa  

Mjög illa  

 

11. Telur þú að það sé munur á streitu miðað við fyrra fyrirkomulag? 

Breyst mikið til hins betra 

Breyst frekar til hins betra 

Hvorki né 

Breyst frekar til hins verra 

Breyst mikið til hins verra 

 

12. Hefur menning stofnunarinnar breyst við að fara í opið rými og á hvaða hátt? 

Breytist mjög til hins betra 

Breytist frekar til hins betra 

Hvorki né 

Breytist frekar til hins verra 

Breytist mjög til hins verra  

 

13. Telur þú að þekkingarmiðlun/upplýsingaflæði hafi aukist við að fara í opið rými? 
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Fólk miðlar mikið meiri þekkingu 

Fólk miðlar frekar meiri þekkingu 

Hvorki né 

Fólk miðlar frekar minna þekkingu 

Fólk miðlar miklu minna þekkingu  

 

 

14. Telur þú að það sé munur á umhverfishljóðum miðað við fyrra fyrirkomulag? 

Breytist mikið til hins betra 

Breytist frekar til hins betra 

Hvorki né 

Breytist frekar til hins verra 

Breytist mjög til hins verra 

 

15. Ef þú fengir að ráða, hvort myndir þú vilja vinna í opnu eða lokuðu rými? 

Ég myndi mikið vilja vera í opnu rými 

Ég myndi frekar vilja vera í opnu rými 

Hvorki né 

Ég myndi frekar vilja vera í lokuðu rými 

Ég myndi mikið vilja vera í lokuðu rými 

 

16. Fékkst þú nægilegir upplýsingar í undirbúningnum við breytinga yfir í opið rými frá 

vinnuveitanda? 

 

Mjög góðar upplýsingar 

Frekar góðar upplýsingar 

Hvorki né 

Frekar litlar upplýsingar 
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Mjög litlar upplýsingar 

 

17. Hversu vel voru nýju rýmin skilgreind, þ.e. hvar séu einbeitingarrými og hvar séu spjall-rými 

? 

Mjög vel  

Frekar vel  

Hvorki né 

Frekar lítið 

Mjög lítið 

 

 

18. Telur þú að það verði breyting á samskiptum starfsfólks þegar opin rými eru 

innleidd? Ef já, hvaða breyting 

 

 

 

 


