
 

 

Lokaverkefni til MS-gráðu 

 í mannauðsstjórnun 

 

 

 

Hver á sinn stað? 

Upplifun starfsmanna Sjúkratrygginga Íslands af 

verkefnamiðuðu vinnuumhverfi 

 

Lilja Harðardóttir 

 

 

 

 

Leiðbeinendur: dr. Kári Kristinsson og dr. Svala Guðmundsdóttir 

Febrúar 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hver á sinn stað? 

Upplifun starfsmanna Sjúkratrygginga Íslands af 

verkefnamiðuðu vinnuumhverfi 

 

 

 

Lilja Harðardóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til MS-gráðu í mannauðsstjórnun 

Leiðbeinendur: dr. Kári Kristinsson og dr. Svala Guðmundsdóttir 

 

Viðskiptafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2019



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver á sinn stað? Upplifun starfsmanna Sjúkratrygginga Íslands af 
verkefnamiðuðu vinnuumhverfi 

 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til MS prófs við Viðskiptafræðideild, 
Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. 

 

© 2019 Lilja Harðardóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, 2019 



 

4 

Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni í meistaranámi í mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinendur mínir við gerð þessa verkefnis voru 

dr. Kári Kristinsson og dr. Svala Guðmundsdóttir og fá þau bestu þakkir fyrir góðar 

leiðbeiningar og aðstoð.  

Þegar ég heyrði af því að Sjúkratryggingar Íslands, sem ég starfaði hjá um nokkurra ára 

skeið, væru að fara að sameinast undir einu þaki á Vínlandsleið og taka upp nýtt 

verkefnamiðað vinnuumhverfi, vaknaði áhugi minn strax á því að fá að rannsaka upplifun 

starfsmanna í þessu ferli. Ég starfaði í nokkur ár á sviði vinnuverndar og hef því töluverða 

þekkingu á vinnuumhverfismálum. Mér þótti því mjög áhugavert að fá að skoða þetta í 

tengslum við meistaraverkefni mitt.  

Ég vil þakka stjórnendum Sjúkratrygginga Íslands fyrir stuðninginn við þessa rannsókn 

og dr. Frey Halldórssyni fyrir góða viðkynningu og aðstoð. Þessi ritgerð hefði ekki orðið að 

veruleika án stuðnings eiginmanns og barna og vil ég þakka þeim þolinmæðina. Hafdís 

Ósk Pétursdóttir fær miklar þakkir fyrir yfirlestur og andlegan stuðning. Jóhann Frímann 

Gunnarsson fær þakkir fyrir faglegan yfirlestur og ábendingar. Að lokum þakka ég 

Bergþóru Þorsteinsdóttur fyrir að setjast hjá mér á frjálsíþróttamóti þar sem við fylgdumst 

með börnum okkar keppa og segja mér frá þeim breytingum sem framundan voru á 

vinnustað hennar. Það var kveikjan að þessu meistaraverkefni.  

 



 

5 

Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða upplifun starfsmanna Sjúkratrygginga Íslands 

af verkefnamiðuðu vinnuumhverfi. Starfsemi Sjúkratrygginga Íslands, sem áður var til 

húsa á tveim stöðum, var sameinuð að mestu undir einu þaki í apríl 2018. Við þá 

sameiningu varð ljóst að koma þyrfti starfsmönnum fyrir á mun færri fermetrum en áður. 

Þar af leiðandi var ákveðið að taka upp verkefnamiðað vinnuumhverfi, þar sem ekki þarf 

eins stórt rými í slíku vinnuumhverfi og í hefðbundnum opnum vinnurýmum. 

Verkefnamiðað vinnuumhverfi er hannað þannig að það henti fjölbreyttum verkefnum, 

allt frá verkefnum sem krefjast mikillar einbeitingar til teymisvinnu, en starfsmenn eiga 

ekki sína eigin starfsstöð heldur velja sér starfsstöðvar sem henta verkefnum hverju sinni. 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð og var sami rafræni spurningalistinn lagður 

fyrir mánuði fyrir flutninga og svo aftur fimm mánuðum eftir flutninga. Spurningarnar 

sneru að ýmsum þáttum sem tengjast vinnuumhverfi, svo sem hljóðvist, lýsingu og 

upplifun á næði, en einnig að starfsánægju, skilvirkni, álagi, streitu og sálfræðilegu 

eignarhaldi. Eftir flutningana var einnig spurt hversu oft starfsmenn skiptu um 

starfsstöðvar. Helstu niðurstöður voru þær að starfsmenn upplifa mun minna sálfræðilegt 

eignarhald eftir flutningana en lítil breyting varð á starfsánægju og ánægju með 

vinnuumhverfið. Starfsmenn eru almennt jákvæðir í garð verkefnamiðaðs vinnuumhverfis 

og það dró úr upplifun á álagi eftir flutningana. Niðurstöðurnar benda til þess að 

starfsmenn séu að nýta þá möguleika sem felast í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi. 
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the experience the Icelandic Health Insurance’s 

employees had of an activity based work environment. The organization operated in two 

locations but was now to be united in one location which had fewer square meters than 

before. It was decided to change the combi office setting to an activity-based work 

environment as it would be possible to accommodate more employees in the space 

available by using activity-based work environment than in a normal open office settings. 

Activity-based work environment is designed to suit a wide variety of projects, ranging 

from projects that require a high level of focus to team projects. Employees do not have 

their own workstation in an activity-based work environment but choose a workstation 

which is best suitable for each project. A quantitative research method was used and the 

same questionnaire was used month before and five months after relocation. The 

questions addressed various aspects of work environment such as acoustics, lighting and 

perception of privacy, and also job satisfaction, efficiency, stress and psychological 

ownership. After the relocation one question was added concerning how often 

employees switched workstations. The results indicate that employees are generally 

positive regarding the concept of activity based work environment and levels of stress 

decreased. Employees experienced much less psychological ownership after relocation 

but no difference was found in job satisfaction and satisfaction with features in the work 

environment. The results indicate that employees are using the possibilities found in an 

activity based work environment.  
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1  Inngangur  

Á síðustu áratugum hafa orðið örar framfarir í upplýsingatækni sem hafa leitt til  

breytinga á vinnutilhögun. Starfsmenn hafa tækifæri til að velja hvar og hvenær þeir 

stunda vinnu sína og mörkin á milli vinnu og einkalífs verða sífellt óljósari (Nijp, Beckers, 

van de Voorde, Geurts og Kompier, 2016). Þessar breytingar hafa í för með sér að ólíklegt 

er að allir starfsmenn sitji við skrifborð á vinnustaðnum frá átta til fjögur, þar sem sumir 

vinna heima, aðrir koma seinna eða fara fyrr. Nýting á sætum endurspeglar þetta, þar 

sem mörg þeirra standa auð hluta úr degi. Vegna þessarar þróunar kom hugmyndin um 

verkefnamiðað vinnuumhverfi fram.  

Í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi er tekið tillit til þess að starfsmenn vinna ólík verkefni 

sem geta krafist mismunandi vinnuaðstæðna. Starfsmenn eiga ekki sína eigin starfsstöð 

heldur velja sér þá starfsstöð sem hentar verkefnum dagsins og skipta jafnvel um 

starfsstöð á miðjum degi ef verkefni dagsins eru ólík (De Been og Beijer, 2014). Með því 

að hafa mismunandi starfsstöðvar, þar sem sumar henta einbeitingarvinnu en aðrar vinnu 

sem krefst meiri samskipta og samvinnu, er verið að tvinna saman kosti opins vinnurýmis 

og einkaskrifstofunnar, þar sem allir starfsmenn hafa jöfn tækifæri til að velja sér þær 

vinnuaðstæður sem henta best hverju sinni.  

Starfsemi Sjúkratrygginga Íslands var sameinuð undir einu þaki í apríl 2018. Áður hafði 

stofnunin verið til húsa á tveim stöðum, Vínlandsleið og Rauðarárstíg. Þegar ákveðið var 

að sameina stofnunina undir einu þaki á Vínlandsleið var ljóst að stofnunin þyrfti að koma 

sér fyrir á mun færri fermetrum en hún hafði áður yfir að ráða á tveim starfsstöðum. 

Fljótlega kom upp sú hugmynd að taka upp verkefnamiðað vinnuumhverfi, þar sem hægt 

er að koma fleiri starfsmönnum fyrir á færri fermetrum í slíku vinnuumhverfi. 

Vinnuumhverfi Sjúkratrygginga Íslands var áður samsett úr einkaskrifstofum og opnum 

vinnurýmum, stundum kallað blandað (combi) skrifstofuumhverfi. Stjórnendur voru þá 

flestir með einkaskrifstofur en aðrir starfsmenn í opnu rými. Þegar framkvæmdir við nýja 

vinnuumhverfið hófust á Vínlandsleið, þurftu starfsmenn þar að notast við 

bráðabirgðavinnuaðstöðu. 
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Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvernig starfsmenn Sjúkratrygginga 

Íslands upplifa verkefnamiðað vinnuumhverfi. Ákveðið var að nota spurningalista til að 

meta upplifun starfsmanna á starfsánægju, sálfræðilegu eignarhaldi, skilvirkni, álagi, 

streitu og ánægju með vinnuumhverfi fyrir flutningana og svo nokkrum mánuðum eftir 

flutninga. Skoðað var hvort tengsl væru á milli ánægju með vinnuumhverfi og 

starfsánægju annars vegar og skilvirkni hins vegar en einnig tengsl sálfræðilegs 

eignarhalds og starfsánægju. Almennt viðhorf til verkefnamiðaðs vinnuumhverfis var 

metið og eftir flutningana var skoðað hvort starfsmenn nýttu sér þá möguleika sem 

verkefnamiðað vinnuumhverfi býður upp á.   

Nokkrir vinnustaðir á Íslandi hafa tekið upp verkefnamiðað vinnuumhverfi en viðhorf 

starfsmanna og upplifun af slíku vinnuumhverfi hefur ekki verið metið með megindlegri 

rannsókn áður hér á landi, eftir því sem best er vitað. Líklegt er að verkefnamiðað 

vinnuumhverfi verði algengara á næstu árum og því mikilvægt að þekking á upplifun 

starfsmanna af því sé til staðar sem nýtist við hönnun og innleiðingu þess.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

2.1 Opið vinnurými 

Á síðustu áratugum hafa orðið miklar breytingar á vinnuumhverfi í kjölfar aukinnar 

upplýsinga- og samskiptatækni (de Croon, Sluiter, Kuijer og Frings-Dresen, 2005; Nijp o.fl., 

2016). Efnahagsástæður og nauðsyn þess að draga úr kostnaði vegna húsnæðis 

skipulagsheilda er ein aðalástæða þess að farið var að draga úr notkun einkaskrifstofa og 

taka upp opin vinnurými (Bergström, Miller og Horneij, 2015). Þegar talað er um opin 

vinnurými er átt við vinnurými þar sem starfsmenn eru ekki með sínar eigin lokuðu 

skrifstofur. Á mörgum vinnustöðum er þó hluti starfsmanna, yfirleitt stjórnendur, með sér 

skrifstofur og er þá talað um blandað vinnurými. Í opnum vinnurýmum hafa starfsmenn 

yfirleitt sín eigin skrifborð en sitja saman í rými með öðrum starfsmönnum. Í sumum 

tilfellum eru skilrúm á milli allra starfsmanna, en stundum eru nokkrir starfsmenn eða 

teymi stúkuð af með skilrúmum. Mörg opin rými eru þó alveg án skilrúma og önnur aðeins 

með lág skilrúm sem fest eru á vinnuborð (Danielsson og Bodin, 2008).  

Skiptar skoðanir eru um ágæti opinna vinnurýma (Kim og de Dear, 2013). Einn helsti 

kostur þeirra hefur verið talinn að þau auki samskipti og samvinnu á milli starfsmanna 

(Wohlers og Hertel, 2017) en skortur á næði verið talinn einn helsti ókostur þeirra (de 

Croon o.fl., 2005; Seddigh, Berntson, Bodin Danielson og Westerlund, 2014). Þegar opin 

rými hafa verið borin saman við vinnuumhverfi með lokuðum skrifstofum hafa komið í 

ljós neikvæð áhrif á heilsu starfsmanna, frammistöðu, starfsánægju, ánægju með 

vinnuumhverfi en einnig aukið álag og minna næði (Bergström o.fl., 2015; de Croon o.fl., 

2005; Hongisto, Haapakangas, Varjo, Helenius og Koskela, 2016; Pejtersen, Allermann, 

Kristensen og Poulsen, 2006; Seddigh o.fl., 2014). Einnig hefur verið sýnt fram á að 

mannleg samskipti geta orðið verri, þar sem starfsmenn verða fyrir meiri truflunum í 

opnum vinnurýmum en þeim sem eru stúkuð af og eru áhrif truflana hvað mest á þá 

starfsmenn sem eru í störfum sem krefjast mikillar einbeitingar (Seddigh o.fl., 2014). Hafa 

þarf þó í huga að opin vinnurými geta verið mjög misjöfn og því erfitt að yfirfæra 

niðurstöður rannsókna á einu opnu rými yfir á annað nema þau séu í eðli sínu eins 

(Hongisto o.fl., 2016). 

Rannsókn sem kannaði mun á viðbrögðum starfsmanna við að flytja úr hefðbundnu 

opnu rými yfir í rými þar sem vinnuaðstaða hvers starfsmanns var stúkuð af með 
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skilrúmum annars vegar og hins vegar rými þar sem hver starfsmaður hafði meira rými en 

í hefðbundnu opnu rými, kom í ljós að starfsánægja jókst hjá þeim sem fóru í 

vinnuumhverfi með meira rými en ekki hjá þeim sem fóru í vinnuumhverfi með 

skilrúmum. Skilrúmin geta takmarkað samskipti og yfirsýn starfsmanna og getur það 

tengst því að starfsánægja hafi ekki aukist eins og í opna rýminu án skilrúma (Oldham, 

1988). Þetta er í takt við það að yfirleitt eru aukin samskipti og samvinna einn helsti kostur 

opinna vinnurýma (Wohlers og Hertel, 2017). Niðurstöður stórrar rannsóknar Kim og de 

Dear (2013) bentu þó til þess að samskiptaþátturinn komi betur út í einkaskrifstofum en 

opnu vinnurými. Þar sem starfsmenn sitja oft margir saman í rými og nálægð er mikil geta 

starfsmenn upplifað aukið álag vegna of mikillar nálægðar og samskipta við 

samstarfsmenn sem getur svo leitt til minni starfsánægju (de Croon o.fl., 2005). 

Rannsóknir benda til þess að opin vinnurými henti vel störfum sem krefjast mikilla 

samskipta og samvinnu og á vinnustöðum þar sem starfsemin byggir mikið á teymisvinnu 

og þekkingarmiðlun á milli starfsmanna. Þau henta síður störfum sem byggjast á 

einstaklingsvinnuframlagi og krefjast mikillar einbeitingar. Upplifun starfsmanna er einnig 

mjög persónubundin og það sem einum finnst of lítið næði getur öðrum þótt viðunandi 

(Elsbach og Pratt, 2007; Pejtersen o.fl., 2006; Seddigh o.fl., 2014).  

Ein stærð hentar ekki öllum þegar kemur að því að hanna vinnurými, en svo virðist sem 

hljóðvist, lýsing og loftgæði séu þau atriði sem skipta starfsmenn hvað mestu máli í 

tengslum við upplifun þeirra af vinnuumhverfinu (Veitch, Charles, Farley og Newsham, 

2007). Á Íslandi virðast loftgæði skipta starfsmenn miklu máli en algengasta kvörtun til 

vinnueftirlitsins vegna aðstæðna í skrifstofurými er vegna loftgæða (Vinnueftirlitið, 2016). 

  



 

15 

2.2 Verkefnamiðað vinnuumhverfi 

Á undanförum árum hefur opna vinnurýmið tekið breytingum, sérstaklega vegna þróunar 

í upplýsinga- og samskiptatækni, sem veldur því að vinnumynstur hefur breyst og 

starfsmenn geta unnið nánast hvar sem er (Kompier, 2006; Nijp o.fl., 2016). Samkeppni 

um starfsmenn hefur aukist og skipulagsheildir þurfa að aðlaga vinnuumhverfi þannig að 

það höfði til breiðs hóps starfsmanna. Þetta hefur leitt til þess að vinnuumhverfi er orðið 

sveigjanlegra á margan hátt, bæði hvað varðar vinnuaðstæður og vinnutíma (Nijp o.fl., 

2016). 

Þegar hanna á vinnuumhverfi sem styður við starfsmenn og stuðlar að árangursríkri 

frammistöðu starfsmanna sem og skipulagsheildarinnar, þarf bæði að taka tillit til þess að 

starfsmenn þurfa næði en einnig tækifæri til samvinnu og samskipta (Hua, Loftness, 

Heerwagen og Powell, 2011). Í því skyni eru vinnustaðir í auknum mæli farnir að innleiða 

verkefnamiðað vinnuumhverfi. Eins og nafnið gefur til kynna, er verkefnamiðað 

vinnuumhverfi miðað að þeim verkefnum sem á að vinna. Vinnuumhverfið er útbúið 

starfsstöðvum sem henta vinnu sem krefst mikillar einbeitingar, hefðbundnum opnum 

vinnurýmum og starfsstöðvum sem henta teymisvinnu (De Been og Beijer, 2014; Wohlers 

og Hertel, 2017).  

Verkefnamiðað vinnuumhverfi er í grunninn uppbyggt eins og opið vinnuumhverfi þar 

sem ekki eru til staðar lokaðar einkaskrifstofur heldur deila starfsmenn vinnurými. 

Starfsmenn hafa ekki sitt eigið vinnuborð í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi heldur velja 

sér starfsstöð sem hentar verkefnum þeirra. Vinnurýmið er þá útbúið mismunandi 

starfsstöðvum sem sumar eru alveg opnar en aðrar meira aflokaðar og henta verkefnum 

sem krefjast mikillar einbeitingar. Einnig er aðstaða fyrir bæði formlega og óformlega 

fundi til að hvetja til samskipta og þekkingarmiðlunar. Oft eru færri vinnuborð en 

starfsmenn þar sem gert er ráð fyrir að starfsmenn þurfi sjaldan að sitja allir við sér 

vinnuborð í einu, bæði þar sem þeir eru sjaldan allir á vinnustaðnum í einu, svo sem vegna 

leyfa eða veikinda, en einnig vegna fundasetu (Danielsson og Bodin, 2008; De Been og 

Beijer, 2014; De Been, Beijer og den Hollander, 2015). Í slíku vinnuumhverfi er því hægt 

að koma fleiri starfsmönnum fyrir á færri fermetrum en í vinnuumhverfi þar sem allir hafa 

sína eigin starfsstöð (Danielsson og Bodin, 2008; Meijer, Frings-Dresen og Sluiter, 2009). 

Það hefur jafnvel verið talað um að hægt sé að nýta rýmið fyrir 20–40% fleiri starfsmenn 
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(Turner og Myerson, 1998). Plássið nýtist betur og skipulagsheildir geta vaxið innan 

ákveðinna marka án þess að bæta við starfsstöðvum um leið og því eykst sveigjanleiki 

skipulagsheilda til þróunar og vaxtar (Elsbach, 2003). Þó svo að mögulega sé hægt að nota 

færri fermetra undir starfsemi í slíku vinnuumhverfi er ekki hægt að segja til um það 

fyrirfram að draga muni úr kostnaði, þar sem kostnaður við stillanleg húsgögn, innleiðingu 

og upplýsingatækni getur vegið á móti sparnaðinum vegna minna húsnæðis (Voordt, 

2004; Vos og Voordt, 2002). 

Það sem helst greinir verkefnamiðað vinnuumhverfi frá öðrum tegundum opins 

vinnurýmis er að starfsmenn hafa ekki sína eigin starfsstöð (Danielsson og Bodin, 2008; 

De Been og Beijer, 2014). Ekki er gert ráð fyrir að starfsmenn geri tilkall til ákveðinna 

starfsstöðva til lengri tíma, heldur velji sér starfsstöð með þarfir verkefna dagsins í huga 

eða sem hentar þeirra persónulegum þörfum (Appel‐Meulenbroek, Groenen og Janssen, 

2011; Danielsson og Bodin, 2008; De Been og Beijer, 2014). Starfsstöðin er svo tæmd í lok 

dags eða ef starfsmenn yfirgefa starfsstöðina í ákveðið langan tíma (De Been og Beijer, 

2014). Starfsmenn fá úthlutað fartölvum sem þeir flytja á milli starfsstöðva eða notaðar 

eru sameiginlegar tölvur (Morrison og Macky, 2017). Hver starfsmaður fær úthlutað skáp 

eða einhvers konar hirslu, þar sem tölva og annað sem fylgir starfinu er geymt þegar 

viðkomandi yfirgefur vinnustaðinn í lok dags. Starfsmenn hafa því ekki möguleika á að 

geyma persónulega muni á starfsstöðvum eða gera vinnuumhverfið persónulegt á 

einhvern hátt (Danielsson og Bodin, 2008; De Been og Beijer, 2014). 

2.2.1 Samskipti  

Aukin samskipti geta átt sér stað á milli starfsmanna í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi (de 

Croon o.fl., 2005; Lee og Brand, 2005), meðal annars vegna þess að þeir þurfa að skipta 

um starfsstöðvar og það eykur tækifæri til samskipta (Vos og Voordt, 2002). Það þarf þó 

ekki endilega að vera að starfsmenn séu ánægðir með þessi auknu samskipti. Það getur 

verið vegna þess að samskipti verða mögulega minni við þá starfsmenn sem þeir áttu í 

mestum samskiptum við áður, þó svo að í heildina eigi þeir samskipti við fleiri 

samstarfsmenn (De Been og Beijer, 2014). Komið hefur í ljós að teymi hafa upplifað minni 

starfsánægju og lakari teymisframmistöðu vegna minni samskipta við teymisfélaga, þar 

sem þeir sitja ekki endilega í nálægð við hvern annan frá degi til dags. Vegna þess getur 
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verið mikilvægt að hafa örari teymisfundi til að bæta upp fyrir minni dagleg samskipti 

teymisfélaga (Wohlers og Hertel, 2017). 

Starfsmenn geta fundið sig í þeirri stöðu að þurfa að leita að þeim starfsmönnum sem 

þeir þurfa að eiga í samskiptum við og þar með getur vinnuumhverfið hamlað samskiptum 

(De Been og Beijer, 2014; Gorgievski, van der Voordt, van Herpen og van Akkeren, 2010; 

Kim, Candido, Thomas og de Dear, 2016; Rolfö, Eklund og Jahncke, 2017). Ýmsir hafa bent 

á að hægt sé að draga úr áhrifum þessa með því að setja upp einhvers konar kerfi sem 

auðveldar starfsmönnum að sjá hvar á vinnustaðnum samstarfsmenn eru staðsettir 

hverju sinni (Kim o.fl., 2016; Wohlers og Hertel, 2017).  

2.2.2 Upplifun starfsmanna 

Rannsóknir gefa vísbendingar um að starfsmenn séu almennt jákvæðir í garð 

verkefnamiðaðs vinnuumhverfis. Niðurstöður rannsóknar Kim o.fl. (2016) sýndu að 

starfsmenn í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi voru almennt ánægðari með vinnuumhverfi 

sitt en starfsmenn í hefðbundnu skrifstofuumhverfi þar sem hver starfsmaður hefur sitt 

vinnuborð. Eini þátturinn sem kom verr út í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi var 

persónulegt geymslupláss. De Been o.fl. (2015) skoðuðu hvernig starfsmenn í 

verkefnamiðuðu vinnuumhverfi mátu ýmsa þætti í vinnuumhverfinu. Starfsmenn 

reyndust almennt ánægðastir með hönnun vinnustaðarins, möguleika til samskipta og 

lýsingu, en þeir þættir sem komu verst út voru loftgæði og næði. Gerdenitsch, Korunka 

og Hertel (2018) skoðuðu upplifun af nýju verkefnamiðuðu vinnuumhverfi einum mánuði 

eftir flutninga og aftur sjö mánuðum eftir flutninga. Eftir þessa sjö mánuði litu starfsmenn 

í auknum mæli á það sem svo að vinnuumhverfið uppfyllti þarfir þeirra. 

Rolfö o.fl. (2017) gerðu rannsókn í fyrirtæki sem flutti tvær deildir úr opnu 

skrifstofuumhverfi í verkefnamiðað vinnuumhverfi. Helstu niðurstöður voru þær að 

almenn ánægja með vinnuumhverfið jókst eftir flutninga í verkefnamiðað vinnuumhverfi. 

Þeir neikvæðu þættir sem komu fram voru helst tengdir því að starfsstöðvarnar voru færri 

en starfsmennirnir. Starfsmenn gátu upplifað það að þeir væru án starfsaðstöðu eða 

þyrftu að vinna á svæðum sem hentuðu ekki verkefnum þeirra (Rolfö o.fl., 2017). Skortur 

á viðeigandi starfsstöðvum er einmitt eitt helsta umkvörtunarefnið þegar rætt er um 

verkefnamiðað vinnuumhverfi (Kim o.fl., 2016). Þó svo að einhverjir þættir hafi komið 

verr út í verkefnamiðaða vinnuumhverfinu en opna vinnuumhverfinu sem starfsmenn 
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voru í áður, virðast fagurfræðileg sjónarmið og bætt hljóðvist hafi vegið það upp og þess 

vegna hafi starfsmenn almennt verið ánægðari í verkefnamiðaða vinnuumhverfinu. Eftir 

flutningana kom fram að 47% starfsmanna vildu vinna í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi 

umfram annað en 26% hefðu fremur kosið að vinna í opnu vinnurými áfram ef val hefði 

verið um það (Rolfö o.fl., 2017). 

Í rannsókn Rolfö o.fl. (2017) kom einnig fram óánægja með skort á næði og reglum og 

að starfsmenn færu ekki eftir þeim reglum sem settar væru fram, eins og að virða 

einbeitingarrými (quiet zone) eða að einoka ekki herbergi ætluð einbeitingarvinnu. 

Starfsmenn upplifðu einnig óréttlæti vegna þess að sumir hreiðruðu um sig á ákveðnum 

vinnusvæðum en í ljós kom að 28% sögðust velja sömu starfsaðstöðuna dag eftir dag. 

Helsta ástæða þess að fólk fann sig knúið til að hreiðra um sig var sú að það upplifði að 

það væri óvíst að það hefði aðgang að viðeigandi starfsaðstöðu þegar það mætti til vinnu 

(Rolfö o.fl., 2017). Vos og Voordt (2002) nefna að ástæður þess að starfsmenn hreiðra um 

sig í ákveðnum sætum séu meðal annars þörf fyrir að vinna í rólegu umhverfi, að hafa 

ákveðið útsýni, að vera nærri ákveðnum samstarfsfélögum eða að þurfa að hafa vegg fyrir 

aftan sig. Á meðan sumir hreiðra um sig í ákveðnum sætum, þurfa aðrir starfsmenn að 

skipta oftar um starfsstöð. Það getur leitt til þess að þeim finnist þeir vera jaðarsettir, þar 

sem þeir þora ekki að nota starfsstöð sem einhver annar hefur hreiðrað um sig á (Hirst, 

2011). Í niðurstöðum Appel-Meulenbroek o.fl. (2011) kom í ljós að 35% starfsmanna 

sögðust forðast ákveðnar starfsstöðvar því venjulega sæti þar einhver annar. Þegar 

verkefnamiðað vinnuumhverfi er skipulagt þarf því að huga sérstaklega að því að 

umgengnisreglur séu skýrar og að það sé rétt hlutfall starfsstöðva miðað við þau verkefni 

sem þarf að sinna (Rolfö o.fl., 2017). Stjórnendur mega þó ekki reyna að hafa bein áhrif á 

það hvar starfsmenn sitja, því þá er búið að draga úr því sjálfræði sem verkefnamiðað 

vinnuumhverfi getur veitt starfsmönnum (Wohlers og Hertel, 2017). Til að ýta undir 

ánægju starfsmanna með verkefnamiðað vinnuumhverfi er mikilvægt að það sama gildi 

fyrir alla starfsmenn, æðstu stjórnendur þar með taldir og að þeir skipti reglulega um 

starfsstöðvar og hafi ekki tækifæri umfram aðra til að gera þær persónulegar (Elsbach, 

2003). 

Talið er að um 10–20% starfsmanna í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi almennt séu 

óánægðir með að eiga ekki sína eigin starfsstöð (Gorgievski o.fl., 2010). Wohlers og Hertel 
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(2017) benda á mikilvægi þess að starfsmenn tileinki sér að skipta um starfsstöð þegar 

verkefnin krefjast þess. Niðurstöður rannsóknar Appel‐Meulenbroek, Groenen og Janssen 

(2011) gáfu til kynna að þrátt fyrir breytingu á verkefnum væri fólk ekki að skipta jafn oft 

um starfsstöð og það þyrfti að gera ef alltaf ætti að nota þá starfsstöð sem hentaði 

verkefninu best. Í niðurstöðum rannsóknar Hoendervanger, De Been, Van Yperen, 

Mobach og Albers (2016) kom í ljós að 25% starfsmanna sögðust aldrei skipta um 

starfsstöð og 24% sögðust skipta sjaldnar en einu sinni í viku. Helstu ástæður þess að 

starfsmenn skiptu ekki um starfsstöð voru félagslegar, vani, praktísk atriði eins og 

óþægindi við að skipta um stöð og tenging við ákveðnar starfsstöðvar. Einnig kom í ljós 

að þeir sem skiptu oftast um starfsstöðvar höfðu frekar jákvæðar ástæður fyrir því, eins 

og að önnur starfsstöð hentaði verkefnum dagsins betur, en þeir sem skiptu sjaldnar um 

starfsstöðvar höfðu frekar neikvæðar ástæður fyrir því, eins og að það upplifði ónæði 

(Hoendervanger o.fl., 2016).  

Hoendervanger o.fl. (2016) rannsökuðu hvort það hefði einhver áhrif á ánægju 

starfsmanna með verkefnamiðað vinnuumhverfi hversu oft þeir skiptu um starfsstöð. 

Niðurstöður rannsóknar þeirra bentu til þess að starfsmenn sem voru hvattir til að skipta 

oft um starfsstöð væru ánægðari með vinnuumhverfið. Hoendervanger og félagar benda 

þó á að það eigi ekki við um alla starfsmenn, þar sem sumir vilja helst alltaf nota sömu 

starfsstöð burt séð frá þeim verkefnum sem þeir þurfa að sinna. Starfsmenn eru eins 

mismunandi og þeir eru margir og verkefni þeirra ólík. Því er erfitt að ganga út frá því að 

það sama henti öllum, þó svo að starfsmenn hafi þann möguleika að velja sér starfsstöð, 

því það eitt að þurfa að velja er nóg til að gera suma óánægða. Það er því óvíst að 

verkefnamiðað vinnuumhverfi henti öllum starfsmönnum burt séð frá því hvort það henti 

starfinu sem slíku (Hoendervanger o.fl., 2016).  

2.2.3 Vinnustaðamenning 

Vinnustaðamenning einkennist meðal annars af gildum og venjum og þeim skilningi og 

hugsunarhætti sem starfsmenn skipulagsheildar hafa tileinkað sér. Dæmi um það er 

hegðun og samskiptastíll starfsmanna sem og reglur, eða skortur á reglum, um 

klæðaburð. Vinnustaðamenning tekur breytingum með tímanum og um leið og 

vinnuumhverfi eða vinnuaðferðir breytast. Ef viðhorf og hegðun nýs starfsmanns 

samlagast ekki fyrirliggjandi menningu að fullu, hefur það þau áhrif að hún breytist að 
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einhverju leyti. Allar breytingar á verklagi, hegðun eða samsetningu starfsmannahópsins 

hafa áhrif á menninguna og þess vegna er hún síbreytileg (Schein, 1990).  

Stundum er talað um að vinnustaðamenning einkenni það „hvernig hlutirnir eru 

gerðir“ í skipulagsheildinni (Higgins og Mcallaster, 2004; Schein, 1990). Einnig er talað um 

áþreifanlega þætti, eins og vinnuumhverfi, sem hluta af vinnustaðamenningu, þar sem 

það gefur til kynna ákveðin viðmið um gæði og viðhorf (McElroy og Morrow, 2010; Schein, 

1990). Skipulag vinnuumhverfisins getur því haft áhrif á vinnustaðamenninguna (Zerella, 

von Treuer og Albrecht, 2017) og breytingar á því hafa hvað mest áhrif á 

vinnustaðamenninguna, þar sem það er einn sýnilegasti þáttur hennar (Schein, 1990). 

Hægt væri að nota breytingar á vinnuumhverfinu gagngert til að hafa áhrif á hana og það 

hvernig starfsmenn upplifa að „hlutirnir séu gerðir“ á vinnustaðnum (Higgins og 

Mcallaster, 2004; Higgins, Mcallaster, Certo og Gilbert, 2006).  

Vinnuumhverfi og vinnustaðamenning þurfa að tengjast, þannig að vinnuumhverfið 

styðji við þá vinnustaðamenningu sem stjórnendur vilja að sé við lýði (Turner og Myerson, 

1998). Flutningur í nútímalegra og opnara vinnurými getur haft í för með sér að 

starfsmenn upplifi vinnustaðamenningu óformlegri, meira skapandi og finni aukið 

sjálfræði og hvatningu til samskipta (McElroy og Morrow, 2010). Gerdenitsch o.fl. (2018) 

nefna að það sé lykilatriði að verkefnamiðað vinnuumhverfi sé notað eins og til er ætlast, 

eigi það að standa undir nafni og jákvæðir eiginleikar þess að nýtast til fulls. Til að svo 

megi verða þurfa stjórnendur að stuðla að vinnustaðamenningu sem styður við æskilega 

hegðun í vinnuumhverfinu, þar sem umgengnisreglur eru virtar og starfsmenn eru hvattir 

til að skipta um starfsstöðvar eins og hentar hverju sinni. Þannig er hægt að ýta undir að 

jákvæðir eiginleikar verkefnamiðaða vinnuumhverfisins njóti sín. Pitt og Bennett (2008) 

nefna líka að vinnustaðamenningin sé mikilvægur þáttur í því að starfsmenn geti upplifað 

næði og haldið í sína stöðu og sérkenni í slíku vinnuumhverfi. Talið er að verkefnamiðað 

vinnuumhverfi henti síður vinnustöðum þar sem menningin einkennist af miklu valdakerfi 

(hierarchy), en henti betur þar sem menningin einkennist af nýjungagirni og stuðningi 

(Wohlers og Hertel, 2017). 

2.2.4 Innleiðing  

Breytingar í nútíma skipulagsheildum eru yfirleitt flókin verkefni og almennt er talið að 

meirihluti þeirra mistakist (Skogland og Hansen, 2017). Oft er mikil áhersla lögð á 
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áþreifanlega þætti breytinga á kostnað mannlega þáttarins. Fólk er almennt vanafast að 

eðlisfari og hvers konar breytingar líklegar til þess að valda mótþróa (Þorkell 

Sigurlaugsson, 1996). Breytingar geta verið streituvaldandi fyrir starfsmenn, sérstaklega 

ef breytingarnar eru á stórum skala eins og til dæmis samrunar (Seo og Hill, 2005).  

Breytingar á vinnuumhverfi eru mjög áþreifanlegar og geta því reynt verulega á 

starfsmenn (Turner og Myerson, 1998). Þegar verkefnamiðað vinnuumhverfi er tekið í 

notkun verða óhjákvæmilega töluverðar breytingar, bæði á vinnutilhögun og 

vinnuumhverfi. Það er því mikilvægt að huga vel að breytingastjórnun við innleiðingu þess 

(Hongisto o.fl., 2016; Rolfö o.fl., 2017). Breytingastjórnun í tengslum við breytingar á 

vinnuumhverfi þarf að taka tillit til þess að vinnuumhverfi er hluti af vinnustaðamenningu 

(Skogland og Hansen, 2017) en vinnustaðamenning getur bæði hindrað og stutt 

breytingar (Þorkell Sigurlaugsson, 1996). 

Fólk hefur tilhneigingu til þess að upplifa missi þegar miklar breytingar verða í kringum 

það (Heifetz og Linsky, 2002) og er því mikilvægt að undirbúningur og upplýsingagjöf til 

starfsmanna sé á þann veg að starfsmönnum finnist þeir vera vel upplýstir um það sem 

framundan er (Kotter, 2012). Að mæta til vinnu og eiga ekki lengur sitt sæti eða skrifstofu 

er mun áþreifanlegra en breytingar á stefnu eða rekstri. Stjórnendur þurfa því að ganga á 

undan og tileinka sér þá hegðun og umgengni sem tilheyrir nýja vinnuumhverfinu (Turner 

og Myerson, 1998). Mikilvægt er að starfsmenn komi að því að móta umgengnisreglur og 

skipulag í kringum verkefnamiðað vinnuumhverfi (Rolfö o.fl., 2017), enda reynir meira á 

umgengnisreglur þegar starfsmenn deila allri vinnuaðstöðu.  

2.2.5 Ávinningur starfsmanna af verkefnamiðuðu vinnuumhverfi 

Það getur verið persónulegur ávinningur fyrir starfsmenn að vinna í verkefnamiðuðu 

vinnuumhverfi. Líklegt er að starfsmenn í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi hreyfi sig meira 

en þeir sem hafa sína eigin skrifstofu eða vinnuborð, þar sem þeir þurfa að finna sér 

starfsstöð á morgnana og mögulega skipta um starfsstöð á miðjum degi (Hallman, 

Mathiassen og Jahncke, 2018; Kim o.fl., 2016). Þetta getur verið jákvæður þáttur í því að 

vinna á móti neikvæðum áhrifum of mikillar kyrrsetu (Kim o.fl., 2016).  

Yfirleitt eru valin skrifstofuhúsgögn í verkefnamiðað vinnuumhverfi sem eru stillanleg, 

þannig að starfsmenn geti aðlagað starfsstöðvar að sínum þörfum. Mikilvægt er að 

starfsmenn fái leiðbeiningar um hvernig þeir eiga að stilla stóla og vinnuborð og að þeir 
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taki sér tíma til að stilla vinnuaðstöðuna að sínum þörfum, því það getur dregið úr líkum 

á stoðkerfisvandamálum vegna einhæfrar skrifstofuvinnu (Robertson o.fl., 2009; Vos og 

Voordt, 2002). Rannsókn Meijer o.fl. (2009) sýndi fram á að það dró úr algengi 

stoðkerfisvanda tengdum efri útlimum eftir flutning í verkefnamiðað vinnuumhverfi en 

starfsmenn höfðu fengið leiðbeiningar um hvernig ætti að stilla vinnuaðstöðuna þannig 

að hún hentaði þeim. Starfsmönnum finnst mikilvægt að vinnustöðvar séu stillanlegar og 

hefur komið í ljós að um 80% starfsmanna í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi taka sér tíma 

til að stilla vinnuaðstöðuna að sínum persónulegu þörfum (Appel‐Meulenbroek o.fl., 

2011). Ef starfsmenn fá leiðbeiningar vinnuvistfræðings um hvernig eigi að stilla 

vinnuaðstöðuna getur það aukið ánægju þeirra með vinnuumhverfið, þeir geta upplifað 

meiri stjórn á vinnuumhverfinu og líkurnar aukast á því að eiginleikar vinnuumhverfisins 

séu nýttir til fulls (Huang, Robertson og Chang, 2004). 

Mikilvægt er að skýrar umgengnisreglur séu til staðar, því það auðveldar öll samskipti 

í tengslum við umgengni. Ef vinnuumhverfið er notað eins og til er ætlast, njóta 

starfsmenn þess ávinnings að geta unnið við bestu mögulegu aðstæður hverju sinni. 

Mikilvægt er að stjórnendur sýni fordæmi hvað varðar allar umgengnisreglur og noti 

viðeigandi starfsstöðvar miðað við verkefnin (De Been o.fl., 2015). Ef verkefnamiðað 

vinnuumhverfi er nýtt á þann hátt að starfsmenn velja sér starfsstöð frekar af vana eða til 

að sitja nálægt ákveðnum vinnufélögum en ekki með hliðsjón af verkefnunum, þá hefur 

verkefnamiðað vinnuumhverfi enga kosti umfram venjuleg opin rými þar sem hver hefur 

sína starfsstöð. Er það sérstaklega í ljósi þess að starfsmenn hafa ekki þann kost að gera 

vinnuumhverfi sitt persónulegt (Wohlers og Hertel, 2017) en talið er að persónulegt 

vinnuumhverfi geti dregið úr neikvæðum áhrifum vegna ónæðis og álags (Laurence, Fried 

og Slowik, 2013).  
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2.3 Áhrif vinnuumhverfis  

Einstaklingar geta orðið fyrir margs konar áhrifum frá umhverfi sínu, bæði góðum og 

slæmum. Vinnuumhverfi hefur mikil og flókin áhrif í skipulagsheildum og er því töluverð 

áskorun fyrir stjórnendur að hanna og stýra því (Elsbach og Pratt, 2007). Það getur mótað 

hegðun einstaklinga og samskipti einstaklinga og hópa á ýmsa vegu. Vinnuvistfræðingar 

(ergonomists) skoða vinnuumhverfi með tilliti til þess hvernig það hentar manneskjunni 

sem á að vinna í rýminu. Þeir þættir sem oftast eru skoðaðir með tilliti til 

vinnuvistfræðinnar í skrifstofuvinnuumhverfi eru lýsing, hljóðvist, húsgögn og skipulag 

vinnurýmisins, en þetta eru þeir þættir sem eru taldir hafa mest áhrif á starfsmenn. 

Vinnuumhverfi sem er á einhvern hátt óþægilegt fyrir starfsmenn getur dregið úr þeirri 

orku sem færi annars í að sinna starfinu. Dæmi um það er ófullnægjandi lýsing eða glampi 

sem hefur áhrif á sjón, hávaði sem truflar einbeitingu eða of lágt eða hátt hitastig. 

Vinnuumhverfi sem starfsmenn upplifa sem þægilegt stuðlar hins vegar að því að orka 

þeirra og athygli beinist að starfinu (Vischer, 2007).   

2.3.1 Tengsl vinnuumhverfis og framleiðni  

Vísbendingar eru um að vinnuumhverfi geti stuðlað að meiri framleiðni, sé það þannig 

skipulagt að það henti starfseminni vel og að starfsmenn séu ánægðir með það (Carlopio, 

1996). Opið vinnurými, þar sem starfsmenn eru í mikilli nálægð við samstarfsmenn, getur 

aukið þekkingarmiðlun og þekkingarsköpun (Appel-Meulenbroek, 2010; Coradi, Heinzen 

og Boutellier, 2015). Slík vinnurými geta líka haft áhrif á frammistöðu starfsmanna, hvort 

sem er til hins betra eða verra, eftir því hvernig starfsmaðurinn upplifir vinnuumhverfið 

(Ashkanasy, Ayoko og Jehn, 2014). Tengsl eru á milli ánægju með starfsumhverfi og 

upplifun á eigin framleiðni, þar sem starfsmenn eru líklegri til að upplifa afköst sín minni 

ef óánægja er með vinnuumhverfið (Haynes, 2008b; Kim o.fl., 2016).  

Verkefnamiðað vinnuumhverfi er hannað til að henta mismunandi verkefnum og 

sameina kosti þess næðis sem einkaskrifstofur bjóða upp á og aukinna samskipta sem 

opið rými býður upp á. Það er almennt talið að slíkt vinnuumhverfi geti aukið framleiðni 

og stuðlað að auknum árangri skipulagsheilda, meðal annars vegna aukinna samskipta 

sem geta aukið þekkingarmiðlun (de Croon o.fl., 2005; Kim o.fl., 2016; Rolfö o.fl., 2017; 

Vos og Voordt, 2002). Einnig eru jákvæð tengsl á milli þess að upplifa stjórn (personal 

control) í starfi sínu og starfsánægju og framleiðni (Greenberger, Strasser, Cummings og 
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Dunham, 1989), en verkefnamiðað vinnuumhverfi er talið veita starfsmönnum ákveðna 

stjórn á vinnuumhverfi sínu (Wohlers og Hertel, 2017). 

Nokkrir þættir eru þó taldir geta dregið úr framleiðni í slíku vinnuumhverfi, til dæmis 

sú staðreynd að það getur tekið tíma að koma sér fyrir á starfsstöðinni og ganga frá aftur 

í lok dags (Kim o.fl., 2016). Einnig hefur verið talið að sú staðreynd að starfsmenn geti ekki 

gert vinnuaðstöðuna sína persónulega geti dregið úr afköstum, þar sem það geti valdið 

andlegu álagi og töluverð orka geti farið í það að finna aðrar leiðir til að setja sitt 

persónulega mark á vinnuumhverfið (Elsbach, 2003; Kim o.fl., 2016; Laurence o.fl., 2013). 

Einnig getur dregið úr áhugahvöt (motivation) og frammistöðu ef starfsmenn upplifa 

streitu vegna vinnuumhverfisins (Meijer o.fl., 2009).  

Í opnum vinnurýmum sem og verkefnamiðuðu vinnuumhverfi verða samskipti á milli 

starfsmanna meiri. Það er talið jákvætt en um leið valda þessi auknu samskipti auknu 

ónæði og þá helst vegna samræðna annarra starfsmanna eða símtala (Haynes, 2008a; 

Wohlers og Hertel, 2017). Starfsmenn líta á hvers konar truflun sem neikvæðan þátt í 

tengslum við upplifun þeirra á eigin framleiðni en að sama skapi hafa samskipti jákvæð 

tengsl við framleiðni. Stjórnendur þurfa því að stuðla að auknum samskiptum en um leið 

draga úr þeim neikvæðu þáttum sem geta fylgt þeim (Haynes, 2007, 2008a). Rannsókn 

Lee og Brand (2005) gaf þó til kynna að truflanir hefðu lítil áhrif á upplifun starfsmanna á 

eigin framleiðni og voru þær niðurstöður þvert á það sem þeir bjuggust við fyrirfram. 

Talið er að verkefnamiðað vinnuumhverfi henti þeim vinnustöðum best þar sem dagleg 

verkefni eru fjölbreytt. Starfsmenn sem vinna einsleita vinnu þurfa ekki á fjölbreyttum 

vinnuaðstæðum að halda og það getur valdið þeim auknu álagi að þurfa að skipta um 

starfsstöð á hverjum degi. Á hinn bóginn gætu þeir sem hafa mjög fjölbreytt verkefni þurft 

að skipta oft á dag um starfsstöð, að því gefnu að þeir myndu alltaf velja viðeigandi 

vinnuaðstöðu miðað við verkefnið. Þeir gætu því upplifað álag vegna tímans og 

fyrirhafnarinnar við að skipta um starfsstöð . Í báðum tilvikum geta orðið neikvæð áhrif á 

vellíðan, starfsánægju og frammistöðu í starfi (Wohlers og Hertel, 2017).  

Það er ekki einfalt mál að meta framleiðni en talið er að sjálfsmat sé heiðarleg tilraun 

til þess (Haynes, 2007). Niðurstöður rannsóknar Rolfö o.fl. (2017) um upplifun á eigin 

framleiðni voru þær að starfsmenn upplifðu ekki að þeir ynnu á skilvirkari hátt eftir 

flutninga í verkefnamiðað vinnuumhverfi sem er í samræmi við fleiri rannsóknir (Nijp o.fl., 
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2016; Seddigh o.fl., 2014). Í rannsókn Meijer o.fl. (2009) kom í ljós að dregið hafði úr 

framleiðni starfsmanna eftir flutninga í verkefnamiðað vinnuumhverfi sex mánuðum eftir 

flutninga miðað við fyrir flutninga. Hins vegar var framleiðnin orðin sú sama 15 mánuðum 

eftir flutninga eins og hún hafði verið fyrir þá, sem bendir til þess að í byrjun hafi 

starfsmenn þurft að venjast nýju vinnuumhverfi og mögulega breyttum vinnuaðferðum. 

Niðurstaðan var því sú að verkefnamiðað vinnuumhverfi hefði hvorki dregið úr eða aukið 

framleiðni starfsmanna.  

Með þessar niðurstöður til hliðsjónar er líklegt að starfsmenn Sjúkratrygginga Íslands 

muni ekki upplifa aukna skilvirkni eftir flutninga í verkefnamiðað vinnuumhverfi og að 

ánægja með vinnuumhverfi geti tengst upplifun á eigin skilvirkni.  

Tilgáta 1a: Starfsmenn munu ekki upplifa aukna skilvirkni eftir flutning í verkefnamiðað 

vinnuumhverfi.  

Tilgáta 1b: Starfsmenn sem telja vinnuumhverfið ófullnægjandi munu upplifa minni 

skilvirkni eftir flutninga í verkefnamiðað vinnuumhverfi. 

2.3.2 Tengsl vinnuumhverfis og upplifun á næði 

Ónæði af völdum hávaða og skortur á næði hafa verið þeir þættir sem helst valda óánægju 

í opnum vinnurýmum (Haapakangas, Hongisto, Varjo og Lahtinen, 2018; Kim og de Dear, 

2013; Maher og von Hippel, 2005). Starfsmenn verða fyrir auknum truflunum og ónæði 

vegna mikillar nálægðar við samstarfsmenn og þeim gengur misvel að leiða slíkar truflanir 

hjá sér. Starfsmenn í opnu rými án skilrúma geta átt auðveldara með að leiða truflun af 

völdum hávaða hjá sér en þeir sem eru í opnu rými með skilrúmum. Skilrúmin hindra sýn 

og því geta starfsmenn ekki alltaf gert sér grein fyrir hvaðan hávaði kemur og því er 

erfiðara að leiða hann hjá sér. Líklegt er að það dragi úr starfsánægju starfsmanna ef þeim 

gengur illa að leiða hjá sér truflanir og hávaða í umhverfinu (Maher og von Hippel, 2005). 

Að auki er neikvæð fylgni á milli truflana og ánægju með vinnuumhverfið (Lee og Brand, 

2005). 

Starfsmenn sem upplifa skort á næði eru líklegri til að upplifa aukið andlegt álag vegna 

þess (Laurence o.fl., 2013). Samkvæmt Laurence o.fl. (2013) verður upplifun á álagi meiri 

eftir því sem vinnuumhverfið er ópersónulegra, það er að segja hjá þeim sem hafa ekki 

möguleika á að gera vinnuumhverfið sitt persónulegt, eins og til dæmis í verkefnamiðuðu 

vinnuumhverfi. Mögulegt er því að draga úr neikvæðum áhrifum vegna skorts á næði með 
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því að leyfa starfsmönnum að gera vinnusvæði sitt persónulegt á einhvern hátt (Laurence 

o.fl., 2013).  

Hvers konar álag af völdum þátta í vinnuumhverfinu getur valdið streitu hjá 

starfsmönnum ef þeir hafa litla möguleika á að vinna á móti því álagi með því að stjórna 

þessum þáttum (Vischer, 2007). Upplifun á að hafa einhverja stjórn (personal control) á 

umhverfi sínu getur unnið á móti neikvæðum áhrifum frá vinnuumhverfinu, eins og hvers 

konar truflun eða ónæði (Lee og Brand, 2005). Sú staðreynd að starfsmenn geta valið hvar 

þeir sitja í vinnunni í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi getur veitt þeim ákveðna stjórn á 

aðstæðunum sem getur þá dregið úr upplifun á ónæði (Wohlers og Hertel, 2017). 

Niðurstöður rannsóknar Gerdenitsch o.fl. (2018) leiddu í ljós að það dró úr upplifun á 

truflunum í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi. Þeir telja að það stafi af því að starfsmenn 

geta fært sig á aðra starfsstöð ef þeim finnst of mikið ónæði á þeirri starfsstöð sem þeir 

eru á. Niðurstöður rannsóknar Seddigh o.fl. (2014) styðja þetta. Þar kom fram að 

starfsmenn í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi upplifðu minni truflun en starfsmenn í 

öðrum tegundum opinna vinnurýma. Niðurstöður rannsóknar De Been og Beijer (2014) 

voru þó aðrar en í fyrrgreindum rannsóknum. Þar kom fram að þó að starfsmenn í 

verkefnamiðuðu vinnurými gætu valið sér starfsstöð, þá dró ekki úr neikvæðum áhrifum 

opins vinnurýmis. Eins og Gerdenitsch o.fl. (2018) benda réttilega á, upplifa starfsmenn 

umhverfi sitt á mismunandi hátt og það sem einum finnst truflandi hávaði getur öðrum 

þótt viðunandi hljóð og því þarf að skoða allar niðurstöður með það í huga.  

Starfsmenn í verkefnamiðuðu umhverfi hafa kost á að velja sér starfsstöð eftir því hvað 

hentar þeim persónulega sem og hvað hentar verkefnunum. Því eru líkur á að starfsmenn 

verði ánægðari með næði eftir flutninga í verkefnamiðað vinnuumhverfi.  

 Tilgáta 2: Aukin ánægja verður með næði á vinnustaðnum eftir flutninga í 

verkefnamiðað vinnuumhverfi. 
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2.4 Sálfræðilegt eignarhald  

Hugtakið sálfræðilegt eignarhald vísar til þeirrar tilfinningar að tengjast eða eiga í 

ákveðnum hlut (Brown, 2009; Pierce, Kostova og Dirks, 2001). Pierce o.fl. (2001) telja að 

það séu þrjár meginástæður fyrir sálfræðilegu eignarhaldi og að þær séu tengdar 

grunnþörfum mannsins, eins og þörfin á að eiga sér stað, sjálfsvitund (self-itentity) og að 

hafa áhrif (effectance). Þeir telja að fólk noti sálfræðilegt eignarhald til að skilgreina sjálft 

sig og komi því á framfæri við aðra með því að láta vita hverjar eigur þess eru. Spurningin 

„Hvað finnst mér vera mitt?“ lýsir því hvað sálfræðilegt eignarhald er (Pierce o.fl., 2001). 

Til að mynda, koma á framfæri eða viðhalda tengingu einstaklingsins við hlut eða 

aðstöðu, á sér stað hegðun sem kölluð er svæðismerkingarhegðun, sem vísar til þess að 

einstaklingurinn vill sýna svæðisyfirráð. Það er ekki þörf á slíkri hegðun nema í félagslegu 

umhverfi, eins og á vinnustað þar sem ekki er um eiginlegt eignarhald á vinnusvæði að 

ræða (Brown, Lawrence og Robinson, 2005; Pierce o.fl., 2001).  

Svæðismerkingarhegðun (territorial behaviour) er meðfædd og eðlilegur hluti af því að 

fólk vill sýna að ákveðinn hlutur eða aðstæður tilheyri þeim (Brown, 2009; Brown o.fl., 

2005). Ef starfsmenn upplifa að þeir eigi hlutdeild í vinnustaðnum, getur það veitt 

ákveðna öryggistilfinningu og þá tilfinningu að þeir eigi þar heima (Brown og Zhu, 2016). 

Jákvæð tengsl hafa fundist á milli upplifunar á sálfræðilegu eignarhaldi og jákvæðs 

viðhorfs gagnvart vinnustaðnum, sem endurspeglar það að fólk kann betur að meta hluti 

sem eru í þeirra eigu (Brown og Zhu, 2016). Með því að merkja sér ákveðinn stað eða hlut 

getur sú upplifun aukist að hafa ákveðna stjórn og að eiga hlutdeild í vinnustaðnum 

(Brown og Zhu, 2016). Dæmi um svæðismerkingarhegðun á vinnustöðum er til dæmis 

þegar fólk setur persónulegar myndir á veggi eða skilrúm, nafnspjöld á borð eða kemur 

með plöntur að heiman. Svæðismerkingarhegðun getur líka komið fram í hegðun eins og 

þeirri að vera tregur til að hleypa öðrum að mikilvægum verkefnum sem þeim finnst þeir 

sjálfir eiga tilkall til (Brown o.fl., 2005).  

Starfsmenn sem hafa mikið sjálfræði á vinnustað eru líklegri til að mynda sálfræðilegt 

eignarhald en starfsmenn sem hafa lítið sjálfræði (Pierce o.fl., 2001). Jákvæðar afleiðingar 

sálfræðilegs eignarhalds starfsmanna á starfinu eða skipulagsheildinni geta verið auknar 

líkur á þegnhegðun (citizenship behavior), aukin starfsánægja og að starfsmenn leggi sig 

frekar fram til að stuðla að árangri skipulagsheildarinnar (Pierce o.fl., 2001; Van Dyne og 
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Pierce, 2004). Neikvæð áhrif sálfræðilegs eignarhalds getur birst í því að starfsmenn haldi 

upplýsingum að sér, því þeir vilji eigna sér ákveðin verkefni eða úrræði og getur slík 

hegðun haft neikvæð áhrif á teymisvinnu og samstarf (Pierce o.fl., 2001). 

 

2.4.1 Persónulegt vinnuumhverfi 

Í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi þar sem starfsmönnum er ekki úthlutað ákveðinni 

starfsstöð, hafa starfsmenn takmarkaða möguleika á því að gera vinnuumhverfi sitt 

persónulegt. Það getur haft áhrif á upplifun starfsmanna á vinnuumhverfi sínu og aukið 

starfsánægju ef þeir eiga möguleika á að gera sitt nánasta starfsumhverfi persónulegt 

(Wells, 2000). Niðurstöður rannsóknar Elsbach (2003) sýna að þrátt fyrir að 

vinnuaðstæður séu fullnægjandi hvað varðar hagnýta hluti, þá sé það ekki nóg til að 

uppfylla þarfir allra starfsmannanna. Sumir starfsmanna hafa þörf fyrir að gera 

vinnuaðstöðuna sína persónulega. Rannsóknir hafa sýnt að um 70–90% starfsmanna gera 

starfsstöðvar sínar persónulegar á einhvern hátt (Wells og Thelen, 2002; Wells, Thelen og 

Ruark, 2007), til dæmis með myndum, plöntum eða teikningum barna sinna, í því skyni 

að setja sitt mark á svæðið eða til að gera vinnustaðinn heimilislegan (Morrison og Macky, 

2017; Wells og Thelen, 2002). Það getur því valdið starfsmönnum álagi þegar dregið er úr 

möguleikum þeirra á því að gera vinnusvæði sín persónuleg (Morrison og Macky, 2017), 

en einnig getur það dregið úr helgun (commitment) þeirra og starfsánægju (Brown, 2009; 

Wohlers og Hertel, 2017). Það er líklegt að takmörkun á því að setja persónulegan svip á 

starfsumhverfi hafi meiri áhrif á konur en karla, þar sem sýnt hefur verið fram á að konur 

vilja frekar gera vinnusvæði sitt persónulegt (Wells, 2000). 

Skrifstofur hafa í gegnum tíðina borið þess merki að sýna stöðu starfsmannsins innan 

skipulagsheildarinnar, til dæmis stærð hennar, staðsetning og húsgögn (Chanlat, 2006). 

Þegar starfsmenn hafa ekki lengur skrifstofu til að gefa stöðu sína til kynna, getur talsverð 

orka farið í að finna leiðir til að setja sitt persónulega mark á vinnuumhverfið, til dæmis 

með ákveðinni hegðun (Elsbach, 2003). Meðal annars geta þeir farið að eigna sér 

ákveðnar starfsstöðvar með því að velja alltaf þá sömu og gefið þannig með hegðun sinni 

til kynna að þeir kunni ekki við að aðrir noti þær. Með því að sitja alltaf við sama borðið, 

hreiðra um sig, er verið að segja „þetta er vinnusvæðið mitt“, því það eru ekki möguleikar 

á að gera það á annan hátt (Brown, 2009; Vos og Voordt, 2002; Wohlers og Hertel, 2017).  
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Laurence, Fried og Slowik (2013) sýna fram á að ef starfsmenn hafa einhverjar leiðir til 

að setja sitt persónulega mark á vinnusvæðið, þá geti það dregið úr upplifun á álagi af 

völdum skorts á næði. Þeir benda á að í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi sé hægt að leyfa 

starfsmönnum að setja persónulegar myndir á skjáhvílur eða veggfóður tölvuskjáa. 

Vísbendingar eru um að það skili sér í jákvæðara andrúmslofti og minni starfsmannaveltu, 

ef fyrirtæki hafa lítil takmörk á því hversu mikið fólk getur gert vinnuumhverfið 

persónulegt. Það getur þó verið að það sé almennt meiri sveigjanleiki í þessum 

fyrirtækjum og því ekki víst að þetta eitt og sér hafi þessi góðu áhrif, heldur sveigjanleikinn 

almennt (Wells, 2000).  

Þar sem starfsmenn í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi hafa takmarkaða heimild til að 

merkja sér svæði, þá er líklegt að það dragi úr upplifun á því að þeim finnist vinnusvæðið 

tilheyra þeim.   

Tilgáta 3a: Starfsmenn munu upplifa minna sálfræðilegt eignarhald eftir flutninga í 

verkefnamiðað vinnuumhverfi. 

Tilgáta 3b: Starfsmenn sem upplifa minna sálfræðilegt eignarhald munu upplifa minni 

starfsánægju. 
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2.5 Starfsánægja 

Starfsánægja er jafnan skilgreind sem viðhorf starfsmanna til starfs. Starfsmaðurinn 

metur þá þætti sem koma að starfinu, svo sem vinnuumhverfi, laun, stjórnendur, 

samstarfsmenn og fyrirtækið sjálft, og myndar sér svo ákveðið viðhorf gagnvart því sem 

getur verið jákvætt eða neikvætt. Ef viðhorfið er jákvætt er talað um starfsánægju (Zhu, 

2012).  

Tengsl starfsánægju (job satisfaction) og frammistöðu í starfi (job performance) eru 

óljós, þrátt fyrir að hafa verið töluvert rannsökuð. Sumar rannsóknir benda til þess að 

viðhorf leiði til ákveðinnar hegðunar eða, eins og í þessu tilviki, að starfsánægja leiði til 

betri frammistöðu. Einnig hefur verið sýnt fram á að hegðun leiði af sér viðhorf, það er að 

betri frammistaða leiði til aukinnar ánægju. Aðrir telja að sambandið á milli starfsánægju 

og frammistöðu sé sambland af þessum tveim kenningum og að starfsánægja geti bæði 

verið afleiðing og orsök góðrar frammistöðu. Þrátt fyrir þetta eru einnig til kenningar um 

að það séu engin tengsl þarna á milli eða að það séu aðrar breytur sem hafi áhrif á þessi 

tengsl. Þó svo að orsakasambandið sé óljóst, þá er til staðar jákvæð fylgni á milli 

starfsánægju og frammistöðu í starfi (Judge, Thoresen, Bono og Patton, 2001).  

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að óánægja starfsmanna geti aukið líkur á fjarveru 

og starfsmannaveltu (Saari og Judge, 2004), sem hefur aukinn kostnað í för með sér fyrir 

skipulagheildir vegna þjálfunar nýrra starfsmanna og afleysinga. Starfsánægja getur hins 

vegar dregið úr fjarveru starfsmanna (absenteeism) og líkum á því að þeir hætti og er því 

til mikils að vinna að stuðla að starfsánægju innan skipulagsheilda (Wegge, Schmidt, 

Parkes og Van Dick, 2007).  

2.5.1 Tengsl ánægju með vinnuumhverfi og starfsánægju 

Líklega er hægt að ganga út frá því að flestir stjórnendur vilji að starfsmönnum sínum líði 

vel í vinnunni og að vinnuumhverfið sé ásættanlegt. Vinnustaðir þurfa að uppfylla 

ákveðnar kröfur um vinnuumhverfi og það þarf að fylgja því eftir með gerð áhættumats 

starfa. Ef áhættumat starfa gefur til kynna að andlegri eða líkamlegri heilsu starfsmanna 

sé einhver hætta búin, ber vinnuveitanda að grípa til forvarna til að draga úr þeirri hættu 

(Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980). Í tengslum við 

mat á sálfélagslegum áhættuþáttum eru oftar en ekki gerðar starfsánægjukannanir sem 

gefa mikilvægar vísbendingar um líðan og viðhorf starfsmanna. Þó svo að sumir 
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vinnuveitendur uppfylli aðeins lágmarkskröfur eins og lög segja til um, þá leggja aðrir 

stjórnendur sig fram við að skapa vinnuumhverfi sem stuðlar að velferð og ánægju 

starfsmanna sem og árangri skipulagsheildarinnar.  

Það er þekkt að vinnuumhverfi getur haft áhrif á starfsánægju og hvernig 

starfsmönnum líður almennt í vinnunni, bæði andlega og líkamlega (Carlopio, 1996; 

Donald og Siu, 2001; Veitch o.fl., 2007), en einnig á árangur skipulagsheilda (de Croon 

o.fl., 2005; Veitch o.fl., 2007). Carlopio (1996) bendir á að hægt sé að hafa jákvæð áhrif á 

framleiðni, gæði og ánægju á vinnustað með því að sinna grunnþörfum starfsmannsins, 

eins og með því að skapa vinnuumhverfi sem er öruggt, þægilegt og vingjarnlegt. Það er 

jafnvel talið að hægt sé að spá fyrir um starfsánægju með því að skoða hversu ánægðir 

starfsmenn eru með vinnuumhverfi sitt. Því ánægðari með vinnuumhverfið, því meiri 

starfsánægja (Donald og Siu, 2001).  

Mögulegt er að nota þrjá undirþætti er tengjast vinnuumhverfi til að spá fyrir um 

heildaránægju með vinnuumhverfi, en þeir eru ánægja með næði, loftgæði og lýsingu 

(Veitch o.fl., 2007). Fylgni er á milli tegundar skrifstofuumhverfis og ánægju með 

vinnuumhverfi. Það þarf þó að hafa í huga að ánægja með fyrirtækið sem unnið er fyrir er 

sá þáttur sem spáir hvað mest fyrir um ánægju með vinnuumhverfi (De Been og Beijer, 

2014). Lee og Brand (2005) fundu hins vegar ekki marktæk tengsl á milli ánægju með 

vinnuumhverfi og starfsánægju, en það er í ósamræmi við margar aðrar rannsóknir (t.d. 

Carlopio, 1996). Þeir fundu jákvæð tengsl en þau voru ekki marktæk og töldu þeir að 

mögulega væri það vegna áhrifa annarra breyta (Lee og Brand, 2005).  

Þegar farið er í breytingar á vinnuumhverfi til að endurnýja það sem fyrir er eða breyta 

skipulagi, má gera ráð fyrir að starfsánægja aukist. Ekki er endilega hægt draga þá ályktun 

að breytingarnar einar og sér valdi aukinni ánægju en fylgni er sannarlega til staðar á milli 

endurnýjunar vinnuumhverfis og aukinnar starfsánægju. Það getur verið að starfsmenn 

séu ánægðir með að fá ný húsgögn eða tilbreytinguna sem nýja vinnuumhverfið veitir, en 

ætla má að þegar farið er í breytingar sé það gert með það að leiðarljósi að nýja 

vinnuumhverfið henti starfseminni betur (Hongisto o.fl., 2016). Starfsmenn kunna að 

meta það að stjórnendur séu tilbúnir til að fjárfesta í betra og hentugra vinnuumhverfi 

fyrir þá og launa það með jákvæðara viðhorfi og betri frammistöðu (Cropanzano og 

Mitchell, 2005). Árangursrík breytingastjórnun sem og betri vinnuaðstaða eru taldar 
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helstu ástæður aukinnar starfsánægju í kjölfar breytinga á vinnuumhverfi (Hongisto o.fl., 

2016).  

Ef starfsmenn hafa eitthvað um vinnuumhverfi sitt að segja, getur það aukið tengsl 

þeirra við skipulagsheildina sem getur síðan haft jákvæð áhrif á starfsánægju og vellíðan 

(Knight og Haslam, 2010). Það er einnig talið að ef starfsmenn upplifa að þeir hafi 

einhverja stjórn (personal control) í tengslum við vinnuumhverfið, geti það haft jákvæð 

áhrif á starfsánægju (Lee og Brand, 2005). Sú stjórn gæti falist í þeim möguleika að velja 

hvar starfsmaðurinn situr og þar með aðlagað nánasta vinnuumhverfi að eigin þörfum, 

sem getur aukið starfsánægju þeirra og framleiðni (Danielsson og Bodin, 2008; Lee og 

Brand, 2005). Í rannsókn Danielsson og Bodin (2008) kom í ljós að starfsmenn í 

verkefnamiðuðu vinnuumhverfi upplifðu meiri starfsánægju en starfsmenn í annars konar 

skrifstofuumhverfi. Þeir töldu ástæðuna vera sjálfræði og stjórn sem fólk upplifði í slíku 

vinnuumhverfi. Aukin stjórn felst líka í þeim möguleika að stýra umhverfisþáttum, eins og 

hitastigi, lýsingu eða loftgæðum, með því að velja sér starfsstöð sem hentar út frá þessum 

þáttum (Hongisto o.fl., 2016; Kim o.fl., 2016). Lansdale, Parkin, Austin og Baguley (2011) 

töldu þó að þar sem starfsmenn þurfa að tæma starfsstöð sína á hverjum degi, geti þeir 

ekki skilið eftir pappíra og minnisblöð á vinnuborðum sínum og það gæti dregið úr 

sjálfræði starfsmanna.   

Þar sem starfsmenn Sjúkratrygginga Íslands eru að flytja í nýtt vinnuumhverfi og hafa 

að auki ákveðna stjórn yfir því, er líklegt að þeir muni upplifa meiri starfsánægju eftir 

flutninga í nýtt vinnuumhverfi. Tengsl eru á milli ánægju með vinnuumhverfi og 

starfsánægju og því er líklegt að þeir starfsmenn sem telja vinnuaðstæður fullnægjandi 

upplifi meiri starfsánægju en þeir sem telja vinnuaðstæður ekki vera fullnægjandi.  

Tilgáta 4a: Starfsmenn munu upplifa meiri starfsánægju eftir flutninga í verkefnamiðað 

vinnuumhverfi. 

Tilgáta 4b: Starfsmenn sem telja vinnuaðstæður fullnægjandi munu upplifa meiri 

starfsánægju.  
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3 Aðferð 

3.1 Framkvæmd 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð. Leitað var til dr. Freys Halldórssonar, 

mannauðsstjóra Sjúkratrygginga Íslands og fékkst samþykki fyrir því að leggja 

spurningalista fyrir þá starfsmenn sem starfa í skrifstofuvinnuumhverfi. Rannsakandi fékk 

netföng þessara starfsmanna frá mannauðsstjóranum og sendi spurningakönnunina beint 

á starfsmennina í gegnum hugbúnaðarforritið Question Pro þar sem spurningalistinn var 

settur upp. Áminningar voru einnig sendar á starfsmenn úr forritinu. Með 

spurningakönnuninni fylgdi kynningarbréf með upplýsingum um rannsakanda og má sjá 

bréfið í viðauka 1. Spurningalistinn var sendur út tveim mánuðum áður en 

verkefnamiðaða vinnuumhverfið var tekið í notkun og aftur fimm mánuðum eftir að það 

var tekið í notkun. Fyrri spurningakönnunin var send út þann 6. febrúar 2018 og voru 

sendar tvær áminningar á þá sem áttu eftir að svara, fyrst þann 12. febrúar og aftur 19. 

febrúar. Einnig sendi mannauðsstjóri Sjúkratrygginga Íslands einn áminningarpóst á alla 

starfsmenn á þessu tímabili. Könnuninni var lokað að kvöldi 20. febrúar 2018. Seinni 

könnunin var send þann 3. september 2018 og voru tvær áminningar sendar á þá sem 

áttu eftir að svara, fyrst þann 10. september og aftur þann 17. september. Könnuninni 

var lokað að kvöldi 18. september 2018. Eins og í fyrra skiptið sendi mannauðsstjóri 

Sjúkratrygginga Íslands einn áminningarpóst á alla starfsmenn á tímabilinu. 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru þeir starfsmenn Sjúkratrygginga Íslands sem vinna í 

skrifstofuumhverfi sem eru 100 talsins. Í fyrri könnuninni var 80% svarhlutfall og voru það 

59 (73,8%) konur og 19 (23,8%) karlar, 49 (61,3%) frá Rauðarárstíg og 31 (38,7%) frá 

Vínlandsleið. Í seinni könnuninni var 74% svarhlutfall og voru það 52 (70,3%) konur og 19 

(25,7%) karlar, 44 (59,5%) störfuðu áður á Rauðarárstíg og 27 (36,5%) á Vínlandsleið, 3 

(4%) svöruðu ekki spurningunni. Notast var við öll svör sem bárust en nokkrir 

þátttakendur svöruðu ekki öllum spurningunum.  

3.3 Mælitæki 

Fyrri spurningalistinn samanstóð af 47 spurningum og sneru spurningarnar að upplifun á 

starfsánægju, sálfræðilegu eignarhaldi, álagi, streitu, skilvirkni, ánægju með 
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vinnuumhverfi og viðhorfi til verkefnamiðaðs vinnuumhverfis. Í seinni spurningalistanum 

var bætt við einni spurningu um það hvernig starfsfólk nýtti sér möguleika 

vinnuumhverfisins og voru spurningarnar því 48 talsins. Notast var við staðlaðar 

spurningar og þær sem komu úr erlendum rannsóknum voru þýddar og bakþýddar. Álags- 

og streituspurningarnar voru fengnar úr viðhorfskönnun Sjúkratrygginga Íslands og voru 

þær notaðar í samráði við mannauðsstjóra þeirra. Spurningalistann má finna í heild sinni 

í viðauka 2 og kynningartexti sem var í upphafi hvors spurningalista er í viðauka 3. 

Sálfræðilegt eignarhald. Til að meta sálfræðilegt eignarhald var notast við fjórar 

staðhæfingar úr rannsókn Brown (2009) og var Cronbach´s alpha 0.93. Þær voru: „Þetta 

er mitt vinnusvæði“, Mér finnst þetta vinnusvæði vera mitt“, Mér finnst ég eiga mikla 

persónulega hlutdeild í þessu vinnusvæði“ og „Mér finnst þetta vera mitt vinnusvæði“. 

Staðhæfingarnar voru metnar á 7 punkta Likert skala frá mjög ósammála til mjög 

sammála. Tekið var fram að þegar spurt væri um vinnusvæði, væri átt við það 

vinnuumhverfi sem starfsmenn væru í dags daglega.  

Upplifun á næði. Lagt var mat á upplifun á næði með sex staðhæfingum frá Oldham 

(1988) og átti að meta þær á 7 punkta Likert skala frá mjög ósammála til mjög sammála. 

Þrjár þeirra sneru að því hversu vel starfsmenn geta einbeitt sér að verkefnum sínum: 

„Þegar ég er í vinnunni get ég einbeitt mér að fullu að starfi mínu“, „Þegar ég er á 

starfsstöð minni get ég unnið án mikilla truflana eða ónæðis“ og „Truflanir koma oft í veg 

fyrir að ég geti veitt vinnu minni fulla athygli“ (snúin). Cronbach´s alpha var 0.77. Síðari 

þrjár spurningarnar meta næði til persónulegra samskipta: „Ég get talað við samstarfsfólk 

mitt í trúnaði á starfsstöð minni“, „Það er erfitt að vinna á starfsstöð minni því ég hef 

áhyggjur af því að trufla aðra starfsmenn“ (snúin) og „Ég get ekki átt persónuleg- eða 

einkasamtöl í vinnunni“ (snúin). Cronbach´s alpha var 0.71. Í rannsókn Laurence o.fl. 

(2013) voru þessar sex staðhæfingar notaðar saman til að meta almenna upplifun (overall 

experience) af næði á vinnustað og var það sama gert í þessari rannsókn. Cronbach´s alpha 

fyrir allar spurningarnar sex var 0.78. 

Skilvirkni. Til að meta hvernig starfsmenn upplifðu eigin skilvirkni voru notaðar 

spurningarnar: „Mér finnst ég vinna á skilvirkan hátt“, „Mér finnst ég vinna á skilvirkan 

hátt þegar ég vinn með samstarfsfólki mínu“ og „Mér finnst ég ná að afkasta miklu á 

starfsstöð minni“ (Cronbach´s alpha 0.85). Staðhæfingarnar voru metnar á 7 punkta Likert 
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kvarða frá mjög ósammála til mjög sammála. Þessar spurningar voru aðlagaðar út frá 

spurningum sem Rolfö o.fl. (2017) notuðu í sinni rannsókn til að meta skilvirkni og 

framleiðni. Með þessum spurningum var verið að skoða hvort breyting yrði á upplifun á 

eigin skilvirkni eftir flutninga í nýtt vinnuumhverfi.  

Upplifun á streitu og vinnuálagi. Ákveðið var að notast við spurningar í tengslum við 

streitu og vinnuálag úr spurningakönnun sem Sjúkratryggingar Íslands notast við í árlegri 

viðhorfskönnun starfsmanna. Álag var metið með tveim staðhæfingunum: „Álag í starfi 

mínu er hæfilegt“ og „Álag í starfi mínu hefur aukist á undanförnum mánuðum“ en þær 

voru ekki sameinaðar þar sem ákveðið var að skoða sérstaklega hvort álag hefði aukist á 

undanförnum mánuðum í tengslum við flutningana. Streituspurningar voru sameinaðar 

og var Cronbach´s alpha 0.80.  

Ánægja með vinnuumhverfi. Til að meta ánægju með þætti vinnuumhverfisins 

(satisfaction with environmental features) var notast við spurningar frá Veitch o.fl. (2007). 

Staðhæfingarnar um ýmsa þætti vinnuumhverfisins voru 18 og var orðalag þannig að það 

ætti að endurspegla tilfinningu eða viðhorf frekar en að starfsmenn myndu dæma 

vinnuumhverfið (Cronbach‘s alpha 0.95). Spurningunum er hægt að skipta í þrjá flokka, 

ánægju með næði og hljóðvist (Cronbach´s alpha 0.92), ánægju með loftgæði og hitastig 

(Cronbach´s alpha 0.93) og ánægju með lýsingu (Cronbach´s alpha 0.87) (Veitch o.fl., 

2007). Meta átti staðhæfingarnar á 7 punkta Likert skala frá mjög ófullnægjandi til mjög 

fullnægjandi. Til að meta almenna ánægju með vinnuumhverfi í heild sinni (overall 

environmental satisfaction) átti fólk að meta staðhæfinguna „Vinnuumhverfið mitt í heild 

sinni“ á sama skala. Einnig var spurt hvort vinnuumhverfið hefði haft áhrif á framleiðni 

starfsmanna og voru þeir beðnir um að meta það miðað við staðhæfinguna: „Áhrif 

vinnuumhverfisins á afköst mín“ og voru svarmöguleikarnir frá 30% minni afköst til 30% 

meiri afköst. Þessar spurningar voru notaðar í rannsókn Veitch o.fl. (2007) til að meta 

almenna ánægju með vinnuumhverfið.  

Starfsánægja. Til að meta starfsánægju var notast við tvær staðhæfingar sem Veitch 

o.fl. (2007) notuðu í sinni rannsókn: „Vinnustaðurinn minn er góður staður til að vinna á“ 

og „Ég er ánægð/ur með starf mitt“ og átti að meta þær á 7 punkta Likert skala frá mjög 

ósammála til mjög sammála (Cronbach´s alpha 0.85).  
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Viðhorf til verkefnamiðaðs vinnuumhverfis. Í rannsókn Rolfö (2017) var spurt hvers 

konar vinnuumhverfi starfsmenn kysu helst, bæði fyrir flutninga í verkefnamiðað 

vinnuumhverfi og eftir. Í þessari rannsókn var ákveðið að kanna viðhorf starfsmanna til 

slíks vinnuumhverfis bæði fyrir og eftir flutningana og var notast við staðhæfinguna „Ég 

er almennt jákvæð/ur gagnvart verkefnamiðuðu vinnuumhverfi“ og átti að meta hana á 

7 punkta Likert kvarða frá mjög ósammála til mjög sammála.  

Hversu oft er skipt um starfsstöð. Þegar spurningakönnunin var send út í seinna skiptið 

var bætt við einni spurningu um það hvernig fólk nýtti þann möguleika að nota 

mismunandi starfsstöðvar. Spurningin var notuð í rannsókn Hoendervanger o.fl. (2016) 

og sneri að því hversu oft starfsmenn skiptu um starfsstöðvar. Spurningin var „Hversu oft 

skiptir þú um starfsstöð að jafnaði?“. Svarmöguleikarnir voru: 1) Aldrei, 2) Sjaldnar en 1 

sinni í viku, 3) 1–2 sinnum í viku, 4) 3–4 sinnum í viku, 5) Í upphafi hvers dags, 6) 1 sinni á 

dag og 7) Oft á dag. 

Bakgrunnsspurningar. Þar sem þeir starfsmenn Sjúkratrygginga Íslands sem starfa í 

skrifstofuumhverfi eru aðeins 100, var ákveðið að takmarka bakgrunnsspurningar við kyn 

og starfsstöð fyrir sameiningu. Með fleiri bakgrunnsspurningum hefði verið mögulegt að 

greina ákveðna starfsmenn út frá þeim svörum. Við greiningu gagna var skoðað hvort 

munur væri á upplifun kynjanna en einnig hvort munur væri á svörum eftir starfsstöðvum 

fyrir sameiningu.  
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4 Niðurstöður 

Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS og var í öllum tilvikum notað 

independent t-próf. Miðað var við 95% marktektarmörk og cohen‘s d til að meta 

áhrifastærð.  

4.1 Mat á vinnuumhverfinu 

Ekki var marktækur (t(131) = 0,435; p = 0,66; d = 0,08) munur á mati á þáttum í 

vinnuumhverfinu fyrir (M = 4,77; SF = 1,33) og eftir (M = 4,67; SF = 1,31) flutninga í 

verkefnamiðað vinnuumhverfi með tilliti til þess hvort starfsmönnum þóttu aðstæður 

fullnægjandi eða ófullnægjandi. Spurningunum um þætti í vinnuumhverfinu var hægt að 

skipta í þrjá flokka: hljóðvist og næði, lýsingu og loftgæði. Eins og sést á mynd 1, mátu 

starfsmenn hljóðvist og næði (t(135) = 1,43; p = 0,156; d = 0,24) verra eftir flutninga, en 

lýsing (t(147) = -0,569; p = 0,570; d = 0,1) og loftgæði (t(145) = -0,857; p = 0,393; d = 0.14) 

voru metin hærri eftir flutninga. Þessi munur var þó ekki marktækur í neinu tilvika.  

 

 

Mynd 1. Mat á þáttum vinnuumhverfis fyrir og eftir flutninga í nýtt vinnuumhverfi. 
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Skoðað var hvort munur væri á ánægju með þætti í vinnuumhverfinu eftir 

starfsstöðvum fyrir sameiningu og sést á mynd 2 að munurinn er talsverður. Fyrir 

flutninga voru starfsmenn á Rauðarárstíg (M = 5,19; SF = 1,1) marktækt (t(63) = 3,19; p < 

0,05; d = 0,79) ánægðari með vinnuumhverfið en starfsmenn á Vínlandsleið (M = 4,19; SF 

= 1,4). Eftir flutningana eru það einnig þeir starfsmenn sem voru áður á Rauðarárstíg (M 

= 4,91; SF = 1,2) sem eru ánægðari með vinnuumhverfið en þeir sem voru áður á 

Vínlandsleið (M = 4,23; SF = 1,4) og er munurinn marktækur (t(66) = 2,1; p < 0,05; d = 

0,53). 

 

 

Mynd 2. Munur á mati á ýmsum þáttum í vinnuumhverfinu fyrir og eftir flutninga í verkefnamiðað 
vinnuumhverfi miðað við starfsstöðvar fyrir sameiningu. 

 

Starfsmenn voru einnig beðnir um að meta vinnuumhverfið í heild sinni með einni 

staðhæfingu. Nánast enginn munur var á því mati fyrir (M = 5,04; SF = 1,51) og eftir (M = 

5,03; SF = 1,66) flutninga (t(149) = 0,036; p = 0,971; d = 0,006). 
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4.2 Mat á skilvirkni 

Starfsmenn mátu skilvirkni sína marktækt (t(137) = 1,7; p < 0.05; d = 0.29) minni eftir 

flutninga (M = 5,62; SF = 1,1) en fyrir (M = 5,91; SF = 0,9). Þar sem starfsmenn upplifðu 

ekki aukin afköst eftir flutninga í verkefnamiðaða vinnuumhverfið stóðst tilgáta 1a. 

Skoðað var hvort munur væri á þeim sem töldu vinnuumhverfið fullnægjandi og þeim sem 

töldu það ófullnægjandi í tengslum við mat á eigin skilvirkni. Eftir flutningana mátu 

starfsmenn skilvirkni sína marktækt (t(40) = -3,8; p < 0.05; d = 1.08) meiri ef þeir töldu 

þætti í vinnuumhverfinu fullnægjandi (M = 6,1; SF = 0.74) en þeir sem töldu þá 

ófullnægjandi (M = 5,0; SF = 1,18), eins og sést á mynd 3, og því stóðst tilgáta 1b. 

 

 

Mynd 3. Mat á eigin skilvirkni í tengslum við upplifun á vinnuumhverfi eftir flutninga í verkefnamiðað 
vinnuumhverfi. 

 

Fyrir flutninga var ekki marktækur (t(50) = -1,378; p = 0,174; d = 0,37) munur á upplifun 

á eigin skilvirkni eftir því hvort starfsmenn töldu þætti í vinnuumhverfinu fullnægjandi (M 

= 6,03; SF = 0,7) eða ekki (M = 5,69; SF = 1,07). 

Skoðað var hvort munur væri á mati á eigin skilvirkni eftir því hversu mikla 

starfsánægju starfsmenn upplifðu eftir flutningana og má sjá niðurstöðurnar á mynd 4. 

Til að meta þennan mun var svörum vegna starfsánægju skipt í tvo hópa og töldust gildin 

1–4 til þeirra sem upplifðu minni starfsánægju og gildin 5–7 til þeirra sem upplifðu meiri 

starfsánægju. Þeir sem upplifðu meiri (M = 6,04; SF = 0,77) starfsánægju mátu skilvirkni 
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sína marktækt (t(22,5) = 4,57; p < 0,05; d = 1,4) meiri en þeir sem upplifðu minni (M = 

4,63; SF = 1,2) starfsánægju. Það var einnig marktækur (t(17,8) = 3,04; p < 0,05; d = 1) 

munur á mati á skilvirkni eftir því hvort starfsmenn upplifðu minni (M = 5,18; SF = 1,1) eða 

meiri (M = 6,12; SF = 0,74) starfsánægju fyrir flutningana.  

 

 

Mynd 4. Mat á eigin skilvirkni út frá því hvort starfsmenn upplifa minni eða meiri starfsánægju. 

 

Ekki var marktækur (t(148) = 0.388; p = 0,698; d = 0.07) munur á því hvort starfsmenn 

töldu vinnuumhverfið hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á afköst sín fyrir (M = 4,04; SF = 

1,33) og eftir (M = 3,94; SF = 1,65) flutninga. Eftir flutningana voru færri sem töldu 

vinnuumhverfið ekki hafa nein áhrif á afköst þeirra, eins og sést á mynd 5. Hlutfall þeirra 

sem telja vinnuumhverfið stuðla að meiri afköstum er um það bil jafnt þeim sem telja að 

það stuðli að minni afköstum.  
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Mynd 5. Mat starfsmanna á áhrifum vinnuumhverfisins á afköst þeirra fyrir og eftir flutninga í nýtt 
vinnuumhverfi. 
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4.3 Upplifun á næði 

Starfsmenn voru marktækt (t(144) = 2; p < 0.05; d = 0,33) óánægðari með næði eftir 

flutninga (M = 4,48; SF = 1,36) en fyrir (M = 4,9; SF = 1,2), eins og sést á mynd 6. Tilgáta 2 

um að aukin ánægja verði með næði eftir flutninga stóðst því ekki.  

 

 

Mynd 6. Upplifun starfsmanna á næði fyrir og eftir flutninga. 

 

 

4.4 Mat á sálfræðilegu eignarhaldi 

Starfsmenn upplifðu mun minna sálfræðilegt eignarhald eftir (M = 3,63; SF = 1,87)  

flutninga í verkefnamiðaða vinnuumhverfi en fyrir (M = 5,75; SF = 1,31), eins og sjá má á 

mynd 7, og var munurinn marktækur (t(122) = 7,9; p < 0.05; d = 1.31). Tilgáta 3a um að 

starfsmenn myndu upplifa minna sálfræðilegt eignarhald eftir flutninga í verkefnamiðað 

vinnuumhverfi stóðst því.  
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Mynd 7. Mat starfsmanna á sálfræðilegu eignarhaldi fyrir og eftir flutninga í verkefnamiðað 
vinnuumhverfi. 

 

Konur (M = 3,2; SF = 1,79) upplifðu marktækt (t(68) = 2,97; p < 0,05; d = 0.79) minna 

sálfræðilegt eignarhald eftir flutningana en karlar (M = 4,6; SF = 1,83). Ekki var marktækur 

munur á upplifun á sálfræðilegu eignarhaldi á milli kynjanna fyrir flutninga (t(75) = -0,921; 

p = 0,360; d = 0,27).  

Til að meta tengsl á milli sálfræðilegs eignarhalds og starfsánægju var svörum vegna 

sálfræðilegs eignarhalds skipt í tvo hópa og töldust gildin 1–4 til þeirra sem upplifðu 

minna sálfræðilegt eignarhald og 5–7 til þeirra sem upplifðu meira sálfræðilegt 

eignarhald. Marktækur munur (t(60) = 4,2; p < 0,05; d = 1,16) var á starfsánægju eftir því 

hversu mikið sálfræðilegt eignarhald starfsmenn upplifðu eftir flutningana. Á mynd 8 sést 

að þeir starfsmenn sem upplifðu minna sálfræðilegt eignarhald eftir flutninga upplifðu 

minni starfsánægju (M = 4,6; SF = 1,36) en þeir sem upplifðu meira sálfræðilegt eignarhald 

(M = 6,02; SF = 1,05) og því stóðst tilgáta 3b. Það var einnig marktækur (t(72) = 3,58; p < 

0,05; d = 1,15) munur á upplifun á starfsánægju eftir því hvort starfsfólk upplifið minna 

(M = 4,27; SF = 1,1) eða meira (M = 5,59; SF = 1,2) sálfræðilegt eignarhald fyrir flutninga. 
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Mynd 8. Tengsl upplifunar á sálfræðilegu eignarhaldi og starfsánægju fyrir og eftir flutninga í nýtt 
vinnuumhverfi. 

 

Eins og sjá má á mynd 9, er mjög mikill munur á upplifun á sálfræðilegu eignarhaldi 

fyrir og eftir flutninga. Fyrir flutningana voru 82% starfsmanna í þeim hópi sem upplifði 

meira sálfræðilegt eignarhald en eftir flutninga voru aðeins 33% starfsmanna í þeim hópi.  

 

Mynd 9. Upplifun á sálfræðilegu eignarhaldi fyrir og eftir flutninga eftir því hvort starfsmenn upplifa 
minna eða meira sálfræðilegt eignarhald. 
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4.5 Starfsánægja 

Ekki var marktækur (t(150) = 0,557; p = 0,578; d = 0,09) munur á starfsánægju fyrir (M = 

5,35; SF = 1,3) og eftir (M = 5,23; SF = 1,4) flutninga. Tilgáta 4a um að starfsánægja muni 

aukast eftir flutninga stóðst því ekki. 

Eins og sést á mynd 10, var mikill munur á starfsánægju á milli þeirra sem töldu 

vinnuumhverfið fullnægjandi og þeirra sem töldu það ófullnægjandi. Til að meta þessi 

tengsl voru svör flokkuð á þann veg að gildin 1–4 töldust til þeirra sem mátu 

vinnuumhverfið ófullnægjandi og 5–7 til þeirra sem mátu vinnuumhverfið fullnægjandi. 

Marktækur (t(61) = 4,79; p < 0.05; d = 1,19) munur var á upplifun starfsmanna á 

starfsánægju eftir því hvort þeir töldu vinnuaðstæður fullnægjandi (M = 5,88; SF = 0,99) 

eða ófullnægjandi (M = 4,38; SF = 1,49) eftir flutninga í verkefnamiðað vinnuumhverfi. 

Einnig var marktækur (t(63) = 4,16; p < 0,05; d = 1,01) munur á upplifun á starfsánægju 

fyrir flutninga eftir því hvort starfsmenn töldu vinnuaðstæður fullnægjandi (M = 5,80; SF 

= 0.98) eða ófullnægjandi (M = 4,65; SF = 1,25). Tilgáta 4b um að aukin starfsánægja verði 

á meðal þeirra sem telja vinnuaðstæður fullnægjandi stóðst.  

 

 

Mynd 10. Starfsánægja í tengslum við mat á vinnuumhverfi fyrir og eftir flutninga í verkefnamiðað 
vinnuumhverfi. 
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4.6 Mat á álagi og streitu 

Ekki var marktækur (t(149) = 1,2; p = 0,228; d = 0,20) munur á mati á því hvort álag í starfi 

væri hæfilegt fyrir (M = 3,73; SF = 1,9) og eftir (M = 4,08; SF = 1,7) flutninga en eftir 

flutningana mátu aðeins fleiri það sem svo að álag í starfi væri hæfilegt. Á mynd 11 sést 

að fyrir (M = 5,28; SF = 1,67) flutninga voru fleiri sem sögðust vera sammála því að álag 

hefði aukist á undanförnum mánuðum en eftir (M = 4,42; SF = 1,69) flutningana og var 

munurinn marktækur (t(150) = 3,16; p < 0,05; d = 0,51).  

 

 

Mynd 11. Upplifun starfsmanna á því hvort álag hafi aukist á undanförnum mánuðum á mælikvarða þar 
sem 1 = mjög ósammála og 7 = mjög sammála. 

Ekki var marktækur (t(145) = 0,588; p = 0,558; d = 0,1) munur á upplifun á streitu fyrir 

(M = 2,30; SF = 0,84) og eftir (M = 2,22; SF = 0,88) flutninga.  

  

0

1

2

3

4

5

6

7

Fyrir flutninga Eftir flutninga

A
u

ki
ð

 á
la

g

Aukið álag í starfi á undanförnum mánuðum



 

47 

4.7 Viðhorf til verkefnamiðaðs vinnuumhverfis 

Ekki var marktækur (t(136) = 0,343; p = 0,851; d = 0,03) munur á viðhorfi til 

verkefnamiðaðs vinnuumhverfis fyrir (M = 5,21; SF = 1,7) og eftir (M = 5,16; SF = 1,84) 

flutninga. Þegar skoðað var hvort munur væri á kynjum í tengslum við viðhorf til 

verkefnamiðaðs vinnuumhverfis, kom í ljós að karlar (M = 6,06; SF = 0,99) höfðu marktækt 

(t(51,4) = 3,17; p < 0,05; d = 0.80) jákvæðara viðhorf en konur (M = 4,81; SF = 1,98), eins 

og sjá má á mynd 12. Ekki var marktækur (t(76) = -406; p = 0,686; d = 0,11) munur á 

viðhorfi karla (M = 5,37 og SF = 1,4) og kvenna (M = 5,19; SF = 1,79) til verkefnamiðaðs 

vinnuumhverfis fyrir flutninga.  

 

 

Mynd 12. Munur á viðhorfi kynjanna til verkefnamiðaðs vinnuumhverfis eftir flutningana. 

 

Ekki var marktækur (t(51) = 0,697; p = 0,489; d = 0,17) munur á viðhorfi starfsmanna á 

Rauðarárstíg (M = 5,33; SF = 1,5) og Vínlandsleiðar (M = 5,03; SF = 2) til verkefnamiðaðs 

vinnuumhverfis fyrir flutninga. Eftir flutningana var aðeins meiri munur á viðhorfum 

þeirra sem áður voru á Rauðarárstíg (M = 5,31; SF = 1,74) og þeirra sem voru á 

Vínlandsleið (M = 4,91; SF = 2) en munurinn var ekki marktækur (t(56) = 0,782; p = 0,432; 

d = 0,21).  
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4.8 Hversu oft er skipt um starfsstöðvar 

Spurt var hversu oft starfsmenn skiptu um starfsstöðvar að jafnaði og má sjá niðurstöður 

í töflu 1.  

Tafla 1. Hversu oft skiptir þú um starfsstöð að jafnaði? 

Hversu oft skiptir þú um starfsstöð að jafnaði?  Tíðni Hlutfall (%) 

Aldrei     
 0 0,0 

Sjaldnar en 1 sinni í viku   
 3 4,2 

1–2 sinnum í viku    
 12 16,9 

3–4 sinnum í viku    
 27 38,0 

Í upphafi hvers dags   
 19 26,8 

1 sinni á dag    
 3 4,2 

Oft á dag          7 9,9 

 

Notast var við sömu spurningu og svarmöguleika og gert var í rannsókn Hoendervanger 

o.fl. (2016) og má sjá samanburð á niðurstöðum þeirra og niðurstöðum þessarar 

rannsóknar á mynd 13. 

 

 

Mynd 13. Samanburður á niðurstöðum rannsóknar Hoendervanger o.fl. (2016) og þessarar rannsóknar 
á því hversu oft starfsmenn skipta um starfsstöðvar að jafnaði. 
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5 Umræður  

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða upplifun starfsmanna Sjúkratrygginga Íslands 

á starfsánægju, sálfræðilegu eignarhaldi, skilvirkni, álagi, streitu og ýmsum þáttum sem 

tengjast vinnuumhverfi fyrir og eftir flutninga í verkefnamiðað vinnuumhverfi. Einnig var 

markmið að skoða hvort starfsmenn nýti sér þá möguleika sem verkefnamiðað 

vinnuumhverfið býður upp á. Starfsmenn stóðu frammi fyrir miklum breytingum á 

vinnuumhverfi, þar sem þeir höfðu ekki lengur sínar eigin starfsstöðvar og að auki var á 

sama tíma verið að sameina tvær starfsstöðvar. 

Fyrirfram var búist við því að starfsmenn myndu meta þætti í vinnuumhverfinu hærra 

eftir flutningana en fyrir. Það varð þó ekki raunin, því starfsmenn mátu þá aðeins verri 

eftir flutninga en fyrir en munurinn var ekki marktækur. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

aukna ánægju með vinnuumhverfi eftir flutninga í verkefnamiðað vinnuumhverfi (Kim 

o.fl., 2016; Rolfö o.fl., 2017) og því komu þessar niðurstöður á óvart. Það getur verið að 

það taki tíma að venjast því að hafa ekki sína eigin starfsstöð og að það hafi áhrif á 

upplifun starfsmanna af vinnuumhverfinu. Með tímanum gætu starfsmenn áttað sig 

betur á því hvaða starfstöðvar henta þeim best, bæði í tengslum við þau verkefni sem þeir 

sinna sem og þeirra persónulegu þörfum, og því væri forvitnilegt að sjá hvort þessar 

niðurstöður tækju breytingum ef þetta yrði metið aftur að einhverjum tíma liðnum. Hafa 

þarf í huga að það sem einum finnast fullnægjandi vinnuaðstæður getur öðrum þótt 

ófullnægjandi og bæði getur persónuleg skoðun og mismunandi verkefni haft áhrif þar á. 

Starfsmenn sem voru áður staðsettir á Rauðarárstíg voru marktækt ánægðari með 

vinnuumhverfið en þeir sem voru áður á Vínlandsleið, bæði fyrir og eftir flutningana þó 

munurinn væri aðeins minni eftir flutningana. Það sem gæti hafa haft áhrif á það af hverju 

starfsmenn á Vínlandsleið mátu vinnuumhverfið marktækt verra fyrir flutningana var að 

miklar framkvæmdir höfðu staðið yfir á Vínlandsleið í þó nokkra mánuði fyrir flutningana 

og starfsmenn því búnir að vera í bráðabirgðavinnuumhverfi um nokkurt skeið. Þó svo að 

þeir hafi verið beðnir um að meta vinnuumhverfið eins og það var áður en 

bráðabirgðavinnuumhverfið var tekið í notkun, er ekki er hægt að útiloka að þetta hafi 

haft áhrif á mat þeirra.  

Möguleg skýring á því að starfsmenn á Rauðarárstíg voru ánægðari með 

vinnuumhverfið eftir flutningana gæti verið að fleiri stjórnendur voru staðsettir á 
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Rauðarárstíg fyrir flutninga en á Vínlandsleið. Verkefnamiðað vinnuumhverfi er talið 

henta fjölbreyttum störfum sérstaklega vel (Wohlers og Hertel, 2017) og gæti það átt þátt 

í að skýra þennan mun, þar sem í einhverjum tilvikum geta verkefni stjórnenda verið 

fjölbreyttari og þess eðlis að þeir eru meira á ferðinni en aðrir starfsmenn.  

Viðhorf starfsmanna til verkefnamiðaðs vinnuumhverfis var almennt jákvætt fyrir 

flutningana og ekki varð breyting á því eftir flutningana. Það gæti bent til þess að 

starfsmenn hafi verið vel undirbúnir og vitað að hverju þeir myndu ganga þegar þeir hófu 

störf í nýja vinnuumhverfinu. Þegar skoðað var hvort munur væri á viðhorfum karla og 

kvenna, kom í ljós að karlmenn voru marktækt jákvæðari í garð vinnuumhverfisins eftir 

flutningana og var áhrifastærðin mikil. Ekki var marktækur munur á viðhorfum kynjanna 

fyrir flutningana. Konur hafa frekar tilhneigingu til að gera starfsstöðvar sínar 

persónulegar (Wells, 2000) og getur það átt þátt í því að konur hafi ekki eins jákvætt 

viðhorf og karlar þegar þær eru komnar í vinnuumhverfi sem þær hafa ekki möguleika á 

að gera persónulegt. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar mátu starfsmenn eigin skilvirkni 

marktækt minni eftir flutninga í verkefnamiðað vinnuumhverfi og því stóðst tilgáta 1a um 

að starfsmenn myndu ekki upplifa aukin afköst eftir flutninga. Niðurstöðurnar eru í 

samræmi við niðurstöður annarra rannsókna (Meijer o.fl., 2009; Nijp o.fl., 2016; Rolfö 

o.fl., 2017; Seddigh o.fl., 2014). Niðurstöður rannsóknar Rolfö o.fl. (2017) voru á þá leið 

að enginn munur var á eigin mati á skilvirkni eftir flutninga í verkefnamiðað 

vinnuumhverfi. Í rannsókn Meijer o.fl. (2009) dró úr framleiðni starfsmanna sex 

mánuðum eftir flutninga í verkefnamiðað vinnuumhverfi en varð eins og fyrir flutninga 15 

mánuðum eftir flutninga. Það er því hægt að álykta að slíkt hið sama gæti gerst í tilviki 

starfsmanna Sjúkratrygginga Íslands, þar sem það getur tekið tíma að venjast nýju 

vinnuumhverfi og vinnuaðferðum. Tilgáta 1b stóðst einnig þar sem þeir starfsmenn sem 

töldu vinnuumhverfið ófullnægjandi mátu skilvirkni sína marktækt minni en þeir sem 

töldu vinnuumhverfið fullnægjandi og er þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Haynes (2008b) og rannsóknar Kim o.fl. (2016). Þessar niðurstöður endurspegla líka að 

upplifun á vinnuumhverfi getur haft áhrif á framleiðni (Ashkanasy o.fl., 2014). Ef 

starfsmenn upplifa vinnuumhverfið þægilegt, stuðlar það að því að orka þeirra og athygli 
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er á starfinu í stað þess að fara í það að bregðast við óþægindum í vinnuumhverfinu 

(Vischer, 2007).  

Starfsmenn sem upplifðu meiri starfsánægju upplifðu skilvirkni sína marktækt meiri en 

þeir starfsmenn sem upplifðu minni starfsánægju og var áhrifastærðin mjög mikil. Það eru 

því sterkar vísbendingar um að starfsmenn sem eru ánægðir í starfi geti verið skilvirkari 

en þeir sem eru óánægðari. Þó svo að erfitt sé að segja til um hvort framleiðni þeirra 

ánægðu sé meiri, þá getur þetta verið vísbending um að svo sé, þar sem talið er að 

sjálfsmat á skilvirkni sé heiðarleg tilraun til að meta framleiðni (Haynes, 2007).  

Tilgáta 2 um að aukin ánægja yrði með næði eftir flutningana stóðst ekki og reyndar 

voru starfsmenn marktækt óánægðari með næði eftir flutningana. Þó svo að skortur á 

næði sé sá þáttur sem helst hafi valdið óánægju í opnum vinnurýmum (Haapakangas o.fl., 

2018; Kim og de Dear, 2013; Maher og von Hippel, 2005), þá hafa niðurstöður rannsókna 

verið á þá leið að starfsmenn í verkefnamiðuðu vinnuumhverfi upplifi meira næði en 

starfsmenn í öðrum tegundum opinna vinnurýma (Gerdenitsch o.fl., 2018; Seddigh o.fl., 

2014). Talið hefur verið að þar sem starfsmenn geta valið hvar þeir sitja, þá hafi þeir 

ákveðna stjórn á umhverfinu og geti fært sig um stað ef þeir upplifa ákveðið ónæði og 

fundið sér starfsstöð með betra næði (Wohlers og Hertel, 2017). Starfsmenn 

Sjúkratrygginga Íslands voru áður í blönduðu vinnuumhverfi þar sem hluti starfsmanna 

var með sína einkaskrifstofu og verður því að teljast líklegt að það tengist því að 

starfsmenn meti næði marktækt verra eftir flutningana, þar sem næði er talið betra í 

lokuðum skrifstofum en opnu rými (Kim og de Dear, 2013). 

Sálfræðilegt eignarhald er hugtak sem vísar til þess að hvaða marki starfsmenn upplifa 

að þeir eigi einhverja hlutdeild í aðstæðum eða hlutum í vinnuumhverfinu (Brown, 2009; 

Pierce o.fl., 2001). Starfsmenn sem fá til afnota skrifborð og skrifborðsstól geta farið að 

líta á þessar mublur sem sínar eigin, þó svo raunverulegt eignarhald sé ekki til staðar. Þeir 

tala um stólinn sinn og fara í uppnám ef þeir komast að því að það er búið að skipta um 

stól í fjarveru þeirra. Fólk getur einnig upplifað óþægindi einungis vegna þess að það 

finnur að einhver annar hefur notað stólinn í fjarveru þess og breytt stillingum þeirra á 

honum. Fólk almennt hefur tilhneigingu til að tengjast hlutum eða svæðum og á 

vinnustöðum notar mikill meirihluti starfsmanna svæðismerkingarhegðun til að gefa til 

kynna að svæðið tilheyri þeim (Brown o.fl., 2005; Pierce o.fl., 2001; Wells og Thelen, 2002; 



 

52 

Wells o.fl., 2007). Niðurstöður þessar rannsóknarinnar leiddu í ljós að starfsmenn 

upplifðu mun minna sálfræðilegt eignarhald tengt vinnustaðnum eftir flutninga í 

verkefnamiðað vinnuumhverfi og var áhrifastærðin mjög mikil. Það hefur sýnt sig að 

konur vilja enn frekar en karlar setja sinn persónulega svip á vinnuumhverfið (Wells, 

2000). Það kom því ekki á óvart að konur upplifðu marktækt minna sálfræðilegt 

eignarhald en karlar eftir flutningana.  

Fólk hefur tilhneigingu til að meta hluti meira sem eru í þeirra eigu, eins og felst í 

málshættinum „hverjum þykir sinn fugl fagur“ og leggur sig fram um að vernda þá. Það 

getur því haft margvísleg jákvæð áhrif fyrir vinnustaði ef starfsmenn finna fyrir ákveðnum 

tengslum við vinnustaðinn. Meðal annars eru starfsmenn líklegri til að stuðla að árangri 

skipulagsheildarinnar (Van Dyne og Pierce, 2004), það getur aukið helgun og starfsánægju 

og mögulega dregið úr fjarveru og starfsmannaveltu (Brown, 2009; Saari og Judge, 2004; 

Wegge o.fl., 2007; Wohlers og Hertel, 2017).  

Það er skiljanlegt að starfsmenn upplifi minna sálfræðilegt eignarhald í tengslum við 

vinnustaðinn þegar það hefur ekki lengur ákveðna staði eða hluti sem það getur litið á 

sem sína eigin og gert persónulega á einhvern hátt. Það væri forvitnilegt að skoða hvort 

sálfræðilegt eignarhald muni aukast með tímanum hjá starfsmönnum Sjúkratrygginga 

Íslands þegar þeir hafa fengið tíma til að kynnast vinnuumhverfinu og mögulega fundið 

aðrar leiðir til að mynda tengsl við vinnustaðinn. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð tengsl á milli starfsánægju og möguleika á að gera 

vinnuumhverfi sitt persónulegt (Brown, 2009; Elsbach, 2003; Wells, 2000; Wohlers og 

Hertel, 2017). Niðurstöður þessarar rannsóknar endurspegla þetta, þar sem þeir 

starfsmenn sem upplifðu meira sálfræðilegt eignarhald upplifðu marktækt meiri 

starfsánægju en þeir sem upplifðu minna sálfræðilegt eignarhald. Tilgáta 3b var því studd  

og var áhrifastærðin mjög mikil. Hér er þó aðeins um tengsl að ræða og ekki hægt að 

fullyrða um orsakasamband án þess að gera rannsókn með tilraunasniði.  

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja tilgátu 4b sem segir að þeir starfsmenn sem telja 

vinnuumhverfið fullnægjandi munu upplifa meiri starfsánægju en þeir sem telja það 

ófullnægjandi. Þetta er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna sem hafa sýnt fram 

á tengsl á milli ánægju með vinnuumhverfi og starfsánægju (Carlopio, 1996; Donald og 

Siu, 2001; Veitch o.fl., 2007) og ályktuðu Donald og Siu (2001) til dæmis að því ánægðara 
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sem starfsfólk væri með vinnuumhverfið, því meiri starfsánægju myndi það upplifa. Það 

eru því jákvæð tengsl á milli starfsánægju og ánægju með vinnuumhverfið, en hér er 

heldur ekki hægt að segja til um orsakasamband, þó svo að munurinn hafi verið 

marktækur og áhrifastærðin mjög mikil. Mögulega eru sumir einstaklingar almennt 

jákvæðir og hafa því tilhneigingu til að beina sjónum að því jákvæða, bæði í starfi og 

vinnuumhverfi, burt séð frá því hversu góðar vinnuaðstæðurnar eru í raun og veru.  

Niðurstöður rannsókna hafa einnig gefið vísbendingar um að starfsmenn séu almennt 

ánægðir með verkefnamiðað vinnuumhverfi (Kim o.fl., 2016; Rolfö o.fl., 2017) og þættir 

eins og aukið sjálfræði í starfi og endurnýjun á vinnuumhverfi hafa sýnt fram á aukna 

starfsánægju (Danielsson og Bodin, 2008; Hongisto o.fl., 2016; Lee og Brand, 2005). Því 

var tilefni til að ætla að starfsánægja myndi aukast í kjölfar flutninganna sem hún gerði 

þó ekki og var nánast sú sama fyrir og eftir flutningana. Tilgáta 4a stóðst því ekki. Sú 

staðreynd að starfsmenn upplifðu mun minna sálfræðilegt eignarhald eftir flutningana, 

getur hafa vegið á móti þeim þáttum sem voru taldir líklegir til að auka starfsánægju og 

það hefði getað dregið úr starfsánægju í ljósi þess hversu mikill munur var á upplifun á 

sálfræðilegu eignarhaldi. Það má einnig velta því fyrir sér hvort upplifun á ónæði hafi átt 

þátt í að starfsánægja jókst ekki, en sýnt hefur verið fram á að upplifun á ónæði geti dregið 

úr starfsánægju (Maher og von Hippel, 2005). 

Örlítið fleiri töldu álag hæfilegt eftir flutningana en fyrir, þó munurinn hafi ekki verið 

marktækur. Sömuleiðis mældist streita aðeins minni eftir flutningana, en sá munur var 

heldur ekki marktækur. Það er áhugavert að sjá að eftir flutninga voru marktækt færri 

sem sögðu að álag hefði aukist í starfi á undanförnum mánuðum og var áhrifastærðin 

miðlungs mikil. Þessar niðurstöður koma á óvart, sérstaklega í ljósi þess að breytingar á 

stórum skala, eins og breytingar á vinnuumhverfi og samrunar, eru mjög áþreifanlegar 

breytingar og líklegar til að valda starfsfólki streitu (Seo og Hill, 2005; Turner og Myerson, 

1998). Þetta er einnig áhugavert í ljósi þess að það hafa fundist neikvæð tengsl á milli 

upplifunar á álagi og möguleika til þess að gera vinnuumhverfi sitt persónulegt (Laurence 

o.fl., 2013). Þessar niðurstöður geta bent til þess að starfsmenn hafi verið vel undirbúnir 

og fátt sem hafi komið á þeim óvart, en árangursrík innleiðing breytinga byggir á því að 

starfsmenn séu vel upplýstir og viti hvað er í vændum (Kotter, 2012).   
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Verkefnamiðað vinnuumhverfið gefur starfsmönnum færi á að velja sér starfsstöð sem 

hentar verkefnum þeirra og hafa allir jöfn tækifæri á því að velja sér þá starfsstöð sem 

þeir vilja. Ákveðið var að athuga hvort starfsmenn Sjúkratrygginga Íslands myndu nýta sér 

þessa möguleika sem verkefnamiðað vinnuumhverfi býður upp á með því að spyrja 

hversu oft þeir skiptu um starfsstöðvar. Ákveðið var að nota sömu spurningu og í 

rannsókn Hoendervanger o.fl. (2016) þannig að hægt væri að bera niðurstöðurnar saman. 

Í niðurstöðum rannsóknar Hoendervanger o.fl. (2016) skiptu tæp 50% starfsmanna aldrei 

eða sjaldnar en einu sinni í viku um starfsstöð og er það merki um að starfsmenn hreiðri 

um sig á ákveðnum starfsstöðvum. Talið var að það væri vísbending um það að starfsfólki 

líkaði ekki við verkefnamiðað vinnuumhverfi (Hoendervanger o.fl., 2016). Svör 

starfsmanna Sjúkratrygginga Íslands við þessari spurningu komu skemmtilega á óvart og 

voru töluvert ólík svörum í rannsókn Hoendervanger o.fl. (2016). Aðeins 4% þátttakenda 

sögðust skipta um starfsstöð sjaldnar en einu sinni í viku en enginn sagðist aldrei skipta 

um starfsstöð. Munurinn er sláandi og þessar niðurstöður benda til þess að starfsmenn 

séu að nýta sér þá möguleika sem vinnuumhverfið býður upp á. Sömuleiðis voru töluvert 

fleiri í þessari rannsókn sem skiptu oft á dag um starfsstöð en í rannsókn Hoendervanger 

o.fl. (2006). Þetta er einnig ólíkt niðurstöðum Rolfö o.fl. (2017) en þar sögðust 28% oft 

eða alltaf velja sömu starfsstöðina. Rannsóknir hafa sýnt fram á að meirihluti starfsmanna 

nýtir ekki verkefnamiðað vinnuumhverfið eins og til er ætlast (Appel‐Meulenbroek o.fl., 

2011), en niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að starfsmenn séu duglegir að 

nýta sér þá möguleika sem vinnuumhverfið býður upp á. Þetta er ekki síst áhugavert í ljósi 

þess að fólk hefur almennt tilhneigingu til þess að vera vanafast í sætavali, til dæmis við 

fundarborð eða í kennslustofum, þar sem flestir fara á sinn stað aftur og aftur. 

 

5.1 Takmarkanir og frekari rannsóknir 

Þessi rannsókn er, eftir því sem best er vitað, fyrsta megindlega rannsóknin á upplifun 

íslenskra starfsmanna á verkefnamiðuðu vinnuumhverfi. Ákveðið var að notast við 

staðlaðar spurningar úr erlendum rannsóknum, bæði til að auka réttmæti þeirra sem og 

til að geta borið niðurstöður saman við aðrar rannsóknir. Einnig var ákveðið að hafa 

spurningalistann ekki lengri en raun bar vitni til að auka líkur á að starfsmenn myndu ljúka 

við spurningalistann, þó svo að freistandi hefði verið að bæta við spurningum. 
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Bakgrunnsspurningarnar voru aðeins tvær, þar sem úrtakið er mjög lítið, til að tryggja að 

ekki væri hægt að greina ákveðna einstaklinga út frá svörum. Það hefði verið áhugavert 

að skoða upplifun starfsmanna eftir aldri, þar sem mögulegt er að munur gæti verið á 

upplifun starfsmanna eftir kynslóðum.  

Ákveðnar takmarkanir eru á þessari rannsókn, eins og flestum rannsóknum. Fyrri 

spurningalistinn er lagður fyrir rétt um mánuði áður en fyrstu starfsmenn flytja í nýja 

vinnuumhverfið. Þá eru starfsmenn Vínlandsleiðar þegar búnir að vera í 

bráðabirgðavinnuumhverfi í þó nokkra mánuði og getur það hafa haft áhrif á svör þeirra 

í fyrri spurningalistanum. Seinni spurningalistinn er lagður fyrir aðeins fimm mánuðum 

eftir flutninga og koma sumarfrí starfsmanna inn í það tímabil. Yfir sumartímann er því 

ekki fullmannað og því ekki komin mikil reynsla á vinnuumhverfið í fullri starfsemi, sem 

getur hafa haft áhrif á upplifun starfsmanna. Áhugavert væri að leggja spurningalistann 

fyrir í þriðja sinn rúmu ári eftir flutningana, þegar meiri reynsla væri komin á 

vinnuumhverfið, eins og gert var í rannsókn Meijer o.fl. (2009). Það tekur tíma að venjast 

nýju vinnuumhverfi og vinnuaðferðum og gætu þær niðurstöður því gefið betri sýn á 

upplifun starfsmanna af vinnuumhverfinu. 

Enginn samanburðarhópur er í þessari rannsókn enda ekki hægt að koma því við. Ef vel 

hefði átt að vera, þá hefði verið áhrifameira að bera upplifun starfsmanna sem flytja í 

verkefnamiðað vinnuumhverfi saman við upplifun hóps sem myndi flytja í hefðbundið 

opið rými. Þannig hefði verið hægt að bera saman upplifun þessara tveggja hópa af nýju 

vinnuumhverfi, að því gefnu að hóparnir væru nokkuð líkir. 

Í tilviki Sjúkratrygginga Íslands var ekki aðeins verið að innleiða nýtt vinnuumhverfi. Á 

sama tíma var verið að sameina tvær starfsstöðvar, sem eitt og sér hefur mikil áhrif á 

starfsmenn og getur það hafa haft einhver áhrif á upplifun starfsmanna af 

vinnuumhverfinu. Því ber að túlka varlega áhrif vinnuumhverfisins sem slíks á upplifanir á 

þeim þáttum sem spurt var um og einnig í ljósi þess að ekki er hægt að bera niðurstöður 

saman við samanburðarhóp. 

Rætt var um að nota þýðinguna óánægður og ánægður í stað ófullnægjandi og 

fullnægjandi þegar meta átti staðhæfingar um þætti í vinnuumhverfinu, en rannsakandi 

ákvað að halda sig við þessa þýðingu á orðunum unsatisfactory og satisfactory, þar sem 

hann taldi að óánægður og ánægður næðu ekki nægilega vel merkingu orðanna á ensku. 
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Rannsakandi myndi þó skoða að breyta röðun á spurningum um þætti í vinnuumhverfinu 

ef nota ætti spurningalistann aftur, þar sem fyrsta spurningin í þessum flokki gæti hafa 

verið torskilin en þar áttu starfsmenn að meta staðhæfinguna „Magn hávaða á starfsstöð 

minni“. Mögulega hefði verið betra að hafa hana aftar í þessum flokki, þannig að 

starfsmenn hefðu verið komnir með betri tilfinningu fyrir því við hvað væri átt með 

ófullnægjandi og fullnægjandi.  

Til að fá betri innsýn í það hvernig undirbúningi var háttað, hefði þurft að spyrja 

starfsmenn út í þætti sem tengjast breytingastjórnun, eins og hvort þeir hefðu upplifað 

að upplýsingagjöf hefði verið fullnægjandi áður en til flutninga kom. Þannig hefði mátt 

skoða tengsl þeirra svara við upplifun á álagi og streitu. Þær niðurstöður hefðu geta gefið 

upplýsingar um hvort nægilega vel hefði verið staðið að undirbúningi, þó svo að 

niðurstöður þessarar rannsóknar gefi vísbendingar um að undirbúningur hafi verið 

nægilegur. 

Til að öðlast betri þekkingu á því hvernig starfsmenn upplifa og nýta sér möguleika 

verkefnamiðaðs vinnuumhverfis, myndi rannsakandi vilja kafa dýpra í nokkur atriði. Það 

væri áhugavert að spyrja út í ástæður þess að starfsfólk skipti um starfsstöðvar, eins og 

gert var í rannsókn Hoendervanger o.fl. (2016). Þá væri hægt að skoða hvort starfsmenn 

skipti um starfsstöðvar til að finna starfsstöð sem hentar verkefnum betur eða hvort aðrar 

neikvæðar ástæður liggi að baki ákvörðuninni. Það er þekkt að starfsmenn í 

verkefnamiðuðu vinnuumhverfi hafa áhyggjur af því að sú starfsstöð sem henti þeim sé 

ekki á lausu (Kim o.fl., 2016; Rolfö o.fl., 2017). Það væri því áhugavert að spyrja á einhvern 

hátt út í það sem og það hvort starfsmenn telji sjálfa sig eða aðra hreiðra um sig á 

ákveðnum svæðum, eins og rannsóknir hafa sýnt fram á að geti orðið í slíku umhverfi 

(Hirst, 2011). Rannsakandi myndi líka vilja skoða betur hvernig starfsfólk upplifir það að 

hafa ekki sína eigin starfsstöð, til dæmis með því að spyrja hvort starfsfólk velji eða myndi 

velja sömu starfsstöðina daglega að því gefnu að hún væri laus.  

Ekki er hægt að draga almennar ályktanir um verkefnamiðað vinnuumhverfi út frá 

þessum niðurstöðum einum, þar sem hér er um skoðun á viðhorfum starfsmanna 

þessarar ákveðnu stofnunar að ræða. Gera þyrfti fleiri sambærilegar rannsóknir á bæði 

opinberum vinnustöðum og almennum, þannig að hægt sé að draga almennar ályktanir 

um verkefnamiðað vinnuumhverfi.  
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6 Lokaorð  

Þegar Sjúkratryggingar Íslands ákváðu að sameinast undir einu þaki á Vínlandsleið, stóð 

stofnunin frammi fyrir þeirri áskorun að koma starfsmönnum fyrir í húsnæði sem var 

umtalsvert minna en stofnunin hafði yfir að ráða áður. Með því að velja verkefnamiðað 

vinnuumhverfi var það hægt og því stóðu starfsmenn frammi fyrir miklum breytingum á 

vinnuumhverfi en einnig sameiningu tveggja starfsstöðva. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda til þess að þrátt fyrir þessar miklu breytingar, hafi dregið úr upplifun á 

álagi eftir flutningana og starfsánægjan hafi haldist nánast óbreytt. Vísbendingar eru um 

að þeir starfsmenn sem telja að vinnuumhverfið uppfylli þarfir þeirra, upplifi meiri 

starfsánægju og meiri skilvirkni. Starfsmenn Sjúkratrygginga Íslands voru almennt 

jákvæðir í garð verkefnamiðaðs vinnuumhverfis og virðast nýta sér þá möguleika sem 

verkefnamiðað vinnuumhverfi býður upp á. Það er þó ljóst að töluvert vantar upp á að 

þeir finni sömu tengsl við vinnustaðinn og áður.  
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Viðauki 1 

Kynningarbréf vegna spurningakönnunar 

Ég heiti Lilja Harðardóttir og stunda meistaranám við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Ég er að vinna að lokaverkefni til MS gráðu í mannauðsstjórnun þar sem ætlunin er að 

skoða hvort og þá hvaða áhrif breytt vinnuumhverfi hefur á ýmsa þætti sem tengjast 

ánægju í starfi.  

 

Ég hef fengið samþykki frá stjórnendum Sjúkratrygginga Íslands fyrir því að leggja 

spurningalista fyrir starfsmenn stofnunarinnar í tengslum við þetta verkefni.  

 

Spurningakönnunin verður lögð fyrir tvisvar sinnum, áður en nýtt verkefnamiðað 

vinnuumhverfi verður tekið í notkun og svo aftur um það bil þremur mánuðum eftir að 

það verður tekið í notkun. Mér þætti mjög vænt um ef þú gætir gefið þér tíma til að svara 

spurningalistanum.  

 

Með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þinni í báðum þessum könnunum. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna er hægt að hafa samband við mig í gegnum lih7@hi.is 

 

Með fyrirfram þökkum 

Lilja Harðardóttir 

  

mailto:lih7@hi.is
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Viðauki 2 

Spurningalistinn 

 

Í þessum fyrsta hluta ert þú beðin/n um að meta þá þætti sem spurt er um á 7 punkta 

skala frá mjög ósammála til mjög sammála.  

Mér finnst ég vinna á skilvirkan hátt 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála  

Mér finnst ég vinna á skilvirkan hátt þegar ég vinn með samstarfsfólki mínu 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála 

Mér finnst ég ná að afkasta miklu á starfsstöð minni 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála 

 

Álag í starfi mínu er hæfilegt 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála 

Álag í starfi mínu hefur aukist á undanförnum mánuðum 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála 

 

Þegar ég er í vinnunni get ég einbeitt mér að fullu að starfi mínu 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála 

Þegar ég er á starfsstöð minni, get ég unnið án mikilla truflana eða ónæðis 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála 

Truflanir koma oft í veg fyrir að ég geti veitt vinnu minni fulla athygli 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála 

Ég get talað við samstarfsfólk mitt í trúnaði á starfsstöð minni 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála 
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Það er erfitt að vinna á starfstöð minni því ég hef áhyggjur af því að trufla aðra 
starfsmenn 
Mjög ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála 

Ég get ekki átt persónuleg- eða einkasamtöl í vinnunni 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála 

Vinnustaðurinn minn er góður staður til að vinna á 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála 

Ég er ánægð/ur með starf mitt 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála 

 

Þegar spurt er um vinnusvæði er átt við það vinnuumhverfi sem þú ert í dags daglega. 7 

punkta mjög ósammála – mjög sammála 

 

Þetta er mitt vinnusvæði 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála 

Mér finnst þetta vinnusvæði vera mitt 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála 

Mér finnst ég eiga mikla persónulega hlutdeild í þessu vinnusvæði 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála 

Mér finnst þetta vera mitt vinnusvæði 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála 

 

Vinsamlega athugaðu að nú ert þú beðin/n um að meta þá þætti sem spurt er um á 7 

punkta skala frá mjög ófullnægjandi til mjög fullnægjandi 

 

Magn hávaða af samræðum annarra þegar þú ert á starfsstöð þinni 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 
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Tíðni truflana frá öðrum starfsmönnum 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 

Hversu mikið starfsstöð mín er afmörkuð af veggjum eða húsgöngum 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 

Sjónrænt næði á starfsstöð minni 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 

Fjarlægð á milli þín og þeirra sem þú vinnur með 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 

Næði til samræðna á starfsstöð minni 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 

Bakgrunnshávaði (ekki talmál) sem þú heyrir á starfsstöð þinni 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 

Stærð starfsstöðvar minnar til að koma fyrir vinnutengdum gögnum 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 

Möguleikar þínir til að aðlaga stillingar á vinnuaðstöðu þinni að þínum þörfum 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 

Fagurfræði vinnuumhverfisins 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 

Hreyfing á lofti á vinnusvæði þínu 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 

Almenn loftgæði á vinnusvæði þínu 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 

Hitastig á vinnusvæði þínu 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 

Gæði lýsingar á vinnusvæði þínu 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 

Magn lýsingar á vinnuborði þínu 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 
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Magn lýsingar fyrir tölvuvinnu 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 

Magn glampa eða endurkasts ljóss á tölvuskjánum þínum 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 

Möguleikar þínir til að sjá út um glugga frá starfsstöð þinni 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 

Vinnuumhverfið mitt í heild sinni 

Mjög ófullnægjandi 1 2 3 4 5 6 7 Mjög fullnægjandi 

 

Í næstu spurningu ert þú beðin/n um að meta hversu mikil jákvæð eða neikvæð áhrif 

vinnuumhverfið þitt hefur haft á afköst þín síðustu daga.  

 

Áhrif vinnuumhverfisins á afköst mín 

Minni afköst  30%  20%  10%  engin áhrif  10% 20% 30% Meiri afköst 

 

Kemur það oft eða sjaldan fyrir eftir að vinnudegi lýkur að… 

þú eigir erfitt með að hætta að hugsa um vinnuna þannig að það hafi neikvæð áhrif á 
frítíma þinn eða einkalíf? 

Nánast aldrei sjaldan stundum oft næstum daglega 

 

þú hafir áhyggjur af því að upp komi vandamál í vinnunni sem þú getur ekki leyst? 

Nánast aldrei sjaldan stundum oft næstum daglega 

 

þig langi ekki í vinnuna næsta dag? 

Nánast aldrei sjaldan stundum oft næstum daglega 

 

þú sért svo þreytt(ur) að þú eigir erfitt með að gera nokkurn skapaðan hlut? 

Nánast aldrei sjaldan stundum oft næstum daglega 
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Ég er almennt jákvæð/ur gagnvart verkefnamiðuðu vinnuumhverfi 

Mjög ósammála 1 2 3 4 5 6 7 Mjög sammála 

 

Hversu oft skiptir þú um starfsstöð að jafnaði? 

o Aldrei 
o Sjaldnar en 1 sinni í viku 
o 1–2 sinnum í viku 
o 3–4 sinnum í viku 
o Í upphafi hvers dags 
o 1 sinni á dag 
o Oft á dag 
 

Að lokum eru nokkrar spurningar sem notaðar verða við úrvinnslu könnunarinnar 

Kyn 

o Kona  
o Karl 

 

Hvar er starfsstöð þín? 

o Rauðarárstíg 10 
o Vínlandsleið 16 

 

 

  



 

72 

Viðauki 3 

Kynningartexti í fyrri spurningakönnuninni 

 

Þessi spurningakönnun er hluti af meistaraverkefni í mannauðsstjórnun við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.  

 

Markmiðið með könnuninni er að skoða hvort og þá hvaða áhrif breytt vinnuumhverfi 

hefur á ýmsa þætti sem tengjast ánægju í starfi. Spurningakönnunin verður lögð fyrir 

áður en nýtt vinnuumhverfi verður tekið í notkun og svo aftur um það bil þremur 

mánuðum eftir að nýtt vinnuumhverfi hefur verið tekið í notkun. Óskað er eftir þátttöku 

þinni í bæði skiptin.   

 

Starfsfólk á Vínlandsleið er beðið um að svara spurningunum miðað við hvernig 

starfsaðstaðan var áður en breytingar hófust, þ.e. ekki miða við bráðabirgða 

starfsaðstöðu. 

 

Athugaðu einnig að það er ekki sami mælikvarði á öllum spurningunum. 

 

 

Kynningartexti í seinni spurningakönnuninni 

 

Þessi spurningakönnun er hluti af meistaraverkefni í mannauðsstjórnun við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.  

 

Markmiðið með könnuninni er að skoða hvort og þá hvaða áhrif breytt vinnuumhverfi 

hefur á ýmsa þætti sem tengjast ánægju í starfi.  

 

Spurningakönnunina þarf að leggja fyrir tvisvar sinnum og er þetta seinna skiptið. 

 

Athugaðu að það er ekki sami mælikvarði á öllum spurningunum. 

 


