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Útdráttur 

Markmið rannsóknar var að bera kennsl á helstu áhrifaþætti í opnum eða verkefnamiðuðum 

vinnurýmum á skynjaða framleiðni eða velferð þekkingarstarfsmanna ásamt því að skilja 

orsakasamhengi skynjaðrar framleiðni, velferðar og opinna eða verkefnamiðaðra 

vinnurýma. Kerfisbundin skoðun var framkvæmd þar sem áhrifaþættir og orsakasamhengi 

26 fræðigreina voru greind með kerfisgreiningu og niðurstöðurnar sameinaðar í víðara 

samhengi. Útkoman var sameinað og einfaldað orsaka- og afleiðingarit sem sýnir 

orsakasamhengi opinna eða verkefnamiðaðra vinnurýma, skynjaðrar framleiðni og velferðar 

þekkingarstarfsmanna. Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að áhrifaþættir opinna og 

verkefnamiðaðra vinnurýma hafa áhrif á hvor aðra innbyrðis en ekki eingöngu á skynjaða 

framleiðni eða velferð. Ef auka á framleiðni þekkingarstarfsmanna skal hafa velferð þeirra í 

huga þar sem áhrifaþættir skynjaðrar framleiðni og velferðar haldast í hendur. 

Þekkingarstarfsmenn afkasta mestu í vinnu þegar þeim líður vel og velferð þeirra er í 

fyrirrúmi. Að auki voru fiskbeinarit notuð til frekari greiningar á áhrifaþáttunum. Opin og 

verkefnamiðuð vinnurými hafa ýmsa ókosti en eru að mati höfundar komin til að vera. 

Hefðbundnar lokaðar skrifstofur henta ekki starfi þekkingarstarfsmanna þar sem samvinna, 

upplýsingagjöf og þekkingarfærsla er hluti af daglegu starfi. Vanda skal hönnun opinna og 

verkefnamiðaðra vinnurýma og huga vel að helstu áhrifaþáttum skynjaðrar framleiðni og 

velferðar við uppsetningu. 

Abstract 

The research objective was to identify the main components in open-plan or activity-based 

offices affecting perceived productivity and welfare of knowledge workers. The causal 

relationship between perceived productivity, welfare and open-plan or activity-based offices 

was also analysed. A systematic review of 26 articles was performed where influencing 

components and causal relationships were analysed with system analysis and the results were 

combined in a wider context. The result was a single causal loop diagram (CLD) that shows 

the causal relationship between open-plan or activity-based offices as well as perceived 

productivity and the welfare of knowledge workers. The results of the research showed that 

the components of open-plan and activity-based offices have influence on perceived 

productivity and welfare, as well as each other. If productivity is to be increased, knowledge 

workers welfare should be kept in mind, as the components influencing perceived 

productivity and welfare go hand in hand.  Knowledge workers are most productive at work 

when they are feeling well, and their well-being is paramount. In addition, fishbone diagrams 

were used for further analysis of the influencing components. Collaboration, information 

sharing and knowledge transfer are daily tasks for the knowledge worker. Hence, open-plan 

and activity-based offices will be used in the near future, despite their various disadvantages. 

The design of open-plan and activity-based offices should be elaborate, and the main 

influencing components on perceived productivity and welfare should be carefully 

considered. 
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1 Inngangur 

Með tilkomu tæknibyltingarinnar hafa störf gengist undir miklar breytingar. Nú er lögð 

áhersla á að mæta auknum kröfum viðskiptavina, með styttri biðtíma og meiri gæðum. 

Fyrirtæki þurfa því að auka þekkingarsköpun til að mæta kröfum viðskiptavina og auka 

samkeppnishæfni sína á markaði. Störf hafa þróast úr því að hámarka framleiðslu yfir í að 

nýta þekkingu sem best og er samvinna starfsmanna nauðsynleg í nútíma störfum. Vegna 

breytinganna sem hafa orðið á störfum og starfsmönnum hafa vinnurými einnig breyst. Í stað 

lokaðra skrifstofa eru nú opin vinnurými í meiri hluta, en þau eiga að auðvelda samskipti og 

deilingu þekkingar og hafa þannig jákvæð áhrif á vinnuframlag starfsmanna. Opin 

vinnurými eru einnig talin spara mikinn pening í uppsetningu og rekstri og er minni 

kostnaður því yfirleitt drifkraftur breytinga á vinnurýmum.  

Opin vinnurými hafa lengi verið á milli tannanna á fólki og eru skiptar skoðanir á því hvort 

áhrif opinna vinnurýma séu í raun jákvæð eða neikvæð í grunninn. Þessi rannsókn mun 

leitast við að skoða helstu orsaka- og afleiðingaþætti sem opin eða verkefnamiðuð vinnurými 

hafa í för með sér. Skoðað verður bein og óbein tengsl opinna eða verkefnamiðaðra 

vinnurýma við skynjaða framleiðni og velferð þekkingarstarfsmanna. Margar rannsóknir 

hafa verið gerðar á opnum eða verkefnamiðuðum vinnurýmum og skynjaðri framleiðni eða 

velferð þekkingarstarfsmanna en með því að gera rannsókn með kerfisbundinni skoðun 

ritrýndra fræðigreina er áhugavert að sameina ólíkar áherslur greinanna og sjá niðurstöðurnar 

í víðara samhengi. Rannsóknin skoðar þrjá meginflokka sem hafa áhrif á skynjaða framleiðni 

og velferð þekkingarstarfsmanna. Flokkarnir innihalda umhverfislega þætti, þ.e. hönnun og 

eiginleika vinnurýma, félagslega þætti, þ.e. upplifun starfsmanna á vinnuumhverfi sínu og 

hvernig starfsmenn hafa samskipti og einnig þætti sem snúa að skipuheildum og 

stjórnendum.  

Rannsóknin skal miðast við að svara rannsóknarspurningum í töflu 1.1:  

Tafla 1.1: Rannsóknarspurningar rannsóknar 

RQ1: Hverjir eru helstu áhrifaþættir opinna eða verkefnamiðaðra vinnurýma á skynjaða framleiðni 

þekkingarstarfsmanna annarsvegar og velferð þekkingarstarfsmanna hinsvegar? 

RQ2: Hvert er orsakasamhengi skynjaðrar framleiðni þekkingarstarfsmanna, velferðar þekkingarstarfsmanna og 

opinna eða verkefnamiðaðra vinnurýma? 

 

Ritgerðinni er skipt í sex kafla, sem sjá má á mynd 1.1. 

 

 

1 Inngangur
2 Fræðilegur 
bakgrunnur

3 Aðferða-
fræði

4 Niðurstöður 5 Greining
6 Umræður 

og samantekt

Mynd 1.1: Uppsetning ritgerðar 
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Fyrsti kaflinn fjallaði um inngang rannsóknar, ástæðu fyrir vali á rannsóknarefni ásamt 

rannsóknarspurningum. Annar kafli fjallar um helstu hugtök rannsóknarinnar. Má þar nefna 

þekkingarstarfsmenn, framleiðni, velferð ásamt opnum og verkefnamiðuðum vinnurýmum. 

Þriðji kafli lýsir aðferðafræði rannsóknar. Fjallað verður um niðurstöður rannsóknar í fjórða 

kaflanum og greiningu í þeim fimmta. Að lokum verða umræður og samantekt teknar fyrir í 

sjötta kaflanum þar sem rannsóknarspurningum verður svarað.  
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Listamaður Þekkingar-
starfsmaður

Verkamaður Tæknifræðingur

 

Mynd 2.1: Mismunandi starfsmenn eftir víddum starfa. Íslensk þýðing höfundar úr Óskarsdóttir (2014) 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

Viðfangsefni rannsóknar snýr að vinnuvistfræði og er margþætt. Í þessum kafla eru helstu 

hugtök tekin saman til að átta sig betur á hvert rannsókn þessi skal miðast.  

2.1  Þekkingarstarfsmaður 

Hopp, Iravani og Liu (2009) skilgreina starfsmenn út frá því hvernig verk þeir vinna, skoðað 

út frá tveimur víddum. Fyrri víddin skoðar hvort starfið krefjist vitrænnar eða líkamlegrar 

vinnu og seinni víddin skoðar hvort starfið sé venjubundið eða skapandi. Mynd 2.1 sýnir 

hvernig hægt er að skilgreina tegund starfsmanna út frá staðsetningu á víddunum tveimur.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venjubundin, líkamleg verk eru framkvæmd af verkamönnum (e. blue-collar) á meðan 

skapandi, vitræn störf eru unnin af þekkingarstarfsmönnum (e. white-collar) (Hopp o.fl., 

2009). Verkamenn búa yfir reynslu í sínu starfi, en sú reynsla nýtist aðeins á þeim stað sem 

þeir vinna. Reynslan mun ekki flytjast yfir í annað starf. Sama má ekki segja um 

þekkingarstarfsmenn en reynsla þeirra og þekking er færanleg úr einu starfi í annað, þar sem 

vitræn þekking þeirra viðhelst í huganum (Drucker, 1999).  

Þekkingarstarfsmenn búa yfir mikilli þekkingu, menntun eða reynslu en störf þeirra krefjast 

þekkingaraukningar, þekkingarfærslu eða notkunar á þekkingu til að leysa vandamál eða 

verkefni (Davenport, 2005). Skilvirkni þekkingarstarfa er hámörkuð með mikilli sérhæfni 

starfsmannanna. Þekking er lykilauðlind í fyrirtækjum og skipuheildum nú til dags og eru 

þekkingarstarfsmenn því ráðandi hópur vinnuaflsins (Drucker, 2008). Verðmætasta auðlind 
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fyrirtækja á 20. öld var framleiðslubúnaður en á 21. öld eru þekkingarstarfsmenn og þeirra 

framleiðni verðmætustu auðlindirnar (Drucker, 1999). 

2.2  Framleiðni  

Almennt er talað um framleiðni sem hlutfall úttaks og inntaks þar sem úttak er til dæmis 

framleidd vara eða veitt þjónusta og inntakið eru þær auðlindir sem þarf til að framleiða 

vöruna eða veita þjónustuna. Framleiðni er ekki endilega hámörkuð með hámarksfjölda 

framleiddra vara, framleiðsla þarf að vera í samræmi við þarfir viðskiptavina og lágmarka 

sóun (Maynard og Zandin, 2001). Ruch (1994) skilgreinir framleiðni sem hlutfall úttaks og 

inntaks þar sem tekið er tillit til árangurs útkomunnar (e. effectiveness), þ.e. að rétt vara hafi 

verið framleidd eða afbragðs þjónusta hafi verið veitt. Einnig er tekið tillit til skilvirkni (e. 

efficiency) í framleiðslu eða þjónustu ásamt gæðum.  

Lykilþættir sem hafa áhrif á framleiðni eru uppfinningar, nýsköpun, fjárfestingar, 

samþætting auðlinda og upplýsingar (Maynard og Zandin, 2001). Samkvæmt Drucker 

(2008) er framleiðni þekkingarstarfsmanna ákvörðuð af sex lykilþáttum. Skilgreining og 

markmið verkefnis þarf að vera skýrt til að geta skilgreint framleiðni þess. Framleiðni 

þekkingarstarfsmanna er á ábyrgð þeirra sjálfra þar sem þeir verða að hafa sjálfræði. Stöðug 

nýsköpun er þriðji lykilþáttur fyrir framleiðni samkvæmt Drucker (2008) og stöðugt nám og 

kennsla þekkingarstarfsmannsins í starfi er sá fjórði. Gæði er fimmti lykilþátturinn, en 

framleiðni þekkingarstarfsmanna er ekki spurning um framleiðslumagn, gæði eru jafn 

mikilvæg eða mikilvægari. Að lokum er mikilvægt fyrir þekkingarstarfsmenn að finnast þeir 

metnir sem auðlind fyrirtækis frekar en kostanaður. Líklegra er að þekkingarstarfsmenn vilji 

vera skuldbundnir fyrirtæki þrátt fyrir önnur tækifæri ef verðleikar þeirra eru metnir. Ef 

lykilþættir framleiðni Maynard og Zandin (2001) og Drucker (2008) eru teknir saman eru 

skilgreining og markmið verkefnis mikilvæg, þekkingarstarfsmenn þurfa að taka ábyrgð á 

eigin framleiðni, stöðug nýsköpun, nám og upplýsingagjöf þarf að vera til staðar og markmið 

útkomu ætti að vera gæði frekar en magn. 

Mælingar á framleiðni geta valdið miklu flækjustigi þar sem inntak vöru eða þjónustu getur 

verið margskonar svo að mörgum þáttum þarf að huga við slíkar mælingar (Maynard og 

Zandin, 2001). Framleiðni mælingar þurfa að endurspegla skilgreiningu fyrirtækja á 

framleiðni þeirra og tengjast framleiðni markmiðum þeirra (Maynard og Zandin, 2001). Þar 

af leiðandi hefur skynjuð framleiðni verið góður mælikvarði á framleiðni 

þekkingarstarfsmanna. Þekkingarstarfsmaður metur þá eigin framleiðni, en hann veit best 

hver útkoma í starfi skal vera og getur því metið framleiðni sína sjálfur. Skynjuð framleiðni 

hefur oft verið notuð sem mælikvarði þekkingarstarfsmanna þar sem spurningakönnun er 

lögð fyrir og þeir beðnir um að meta sína eigin framleiðni á sjö punkta skala. Skynjuð 

framleiðni er skilgreind sem skynjun einstaklinga á eigin framleiðni eða skilvirkni í vinnu 

(Castelle, 2017). 

2.3  Velferð 

Velferð er víðtæk skilgreining á lífsgæðum þar sem áhrifaþættir eru þeir þættir sem taldir 

eru mikilvægir fyrir líf fólks. Má þar nefna menntun, atvinnu, jafnvægi vinnu og einkalífs, 

fjárhag, húsnæði, öryggi, vellíðan, heilsu, félagsleg tengsl, lýðræði og umhverfisgæði. Allt 
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eru þetta þættir sem hafa áhrif á lífsgæði (Hagstofa Íslands, 2020). Landlæknisembættið 

skilgreinir velferð sem almennt hugtak sem fjallar um öll svið mannlífsins, það eru 

líkamlegir, andlegir og félagslegir þættir sem gefa einstaklingum færi á góðu lífi 

(Landlæknir, 2013). Velferð í vinnurýmum má skilgreina sem heilsu, ánægju eða vellíðan 

starfsfólks, þar sem þægindi eru í fyrirrúmi.  

2.4  Opin og verkefnamiðuð vinnurými 

Í opnum vinnurýmum er vinnuaðstaða starfsmanna á fyrir fram ákveðnum stað ásamt 

fundarherbergjum sem starfsmenn hafa til afnota (Barnes, Wineman og Adler, 2020). Helsti 

hvati fyrir opnum vinnurýmum er að þau eru ódýr þar sem þéttleiki starfsmanna er meiri, 

leigukostnaður lækkar, orkunotkun minnkar og heildarrekstrarkostnaður lækkar 

(Heerwagen, Kampshroer, Powell og Loftness, 2004). Eins og nafnið gefur til kynna eru 

vinnurýmin opin þar sem veggir á milli vinnuaðstaða eru ekki til staðar og skilrúm lág eða 

engin (Barnes o.fl., 2020).  

Verkefnamiðuð vinnurými eru einnig opin vinnurými, en þar eiga starfsmenn ekki ákveðna 

vinnuaðstöðu. Starfsmenn velja sér hentuga vinnuaðstöðu í upphafi dags en þær geta verið 

margar yfir daginn, allt eftir þörfum verkefna (Appel-Meulenbroek, Groenen og Janssen, 

2011). Vinnuaðstaða í verkefnamiðuðum vinnurýmum er talsvert frábrugðin því sem er í 

öðrum tegundum vinnurýma, en yfirleitt er einungis pláss fyrir um 70% starfsfólks í slíkum 

vinnurýmum (Bodin-Danielsson og Bodin, 2008). Í lok dags þurfa starfsmenn að ganga frá 

vinnuaðstöðu þannig að annar starfsmaður geti tekið við henni (Rolfo, Eklund og Jahncke, 

2018).  
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3 Aðferðafræði 

Notast var við aðferðafræði úr grein Torres-Carrión, González-González, Silvana og 

Rodríguez-Morales (2018). Aðferðafræði Kitchenham (2004) við kerfisbundna skoðun 

fræðigreina er undirstaða aðferðafræðinnar en hún hefur verið fínpússuð þar sem 

hugtakagreiningu hefur verið bætt við skipulagningarferli rannsóknar (Torres-Carrión o.fl., 

2018). Mynd 3.1 sýnir aðferðafræði rannsóknar en ferlið inniheldur skipulagningu og 

framkvæmd rannsóknar ásamt framsetningu niðurstaða, en nánar verður farið í hvert skref 

hér að neðan.  

 

Mynd 3.1: Aðferðafræði rannsóknar byggð á aðferðafræði Torres-Carrión o.fl. (2018) 

Þó svo að aðferðafræði rannsóknar sé sett fram sem ferli er um ítrunarferli að ræða, þar sem 

stöðugar endurbætur eru gerðar á fösum rannsóknarinnar þar til markmiðum hvers kafla 

ritgerðarinnar hefur verið náð (Torres-Carrión o.fl., 2018).   

3.1  Skipulagning rannsóknar 

Skipulagningarferlið má sjá í heild sinni á mynd 3.2. 

 

Mynd 3.2: Skipulagningarferli rannsóknar 

Í upphafi er þörf á rannsókn metin þar sem núverandi staða vinnuvistfræði er skoðuð og 

rannsóknarspurningar myndaðar út frá markmiði. Markmið rannsóknar er að bera kennsl á 

helstu áhrifaþætti í opnum eða verkefnamiðuðum vinnurýmum á skynjaða framleiðni eða 

velferð þekkingarstarfsmanna ásamt því að skilja orsakasamhengi skynjaðrar framleiðni, 

velferðar og opinna eða verkefnamiðaðra vinnurýma. Rannsóknarspurningar leiða verkefnið 

áfram og hafa áhrif á hönnun rannsóknar, en rannsóknarspurningarnar má sjá í töflu 3.1. 

Skipulagning 
rannsóknar

Þörf á 
rannsókn 

metin

Hönnun 
rannsóknar

Framkvæmd 
rannsóknar
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fræðigreinum
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fræðigreina

Gæði 
fræðigreina 

metin

Gagna-
söfnun
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gagna

Framsetning 
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Fiskbeinarit Mengi

Þörf á rannsókn 
metin

Núverandi 
staða skoðuð

Rannsóknar-
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Tafla 3.1: Rannsóknarspurningar rannsóknar 

RQ1: Hverjir eru helstu áhrifaþættir opinna eða verkefnamiðaðra vinnurýma á skynjaða framleiðni 

þekkingarstarfsmanna annarsvegar og velferð þekkingarstarfsmanna hinsvegar? 

RQ2: Hvert er orsakasamhengi skynjaðrar framleiðni þekkingarstarfsmanna, velferðar þekkingarstarfsmanna og 

opinna eða verkefnamiðaðra vinnurýma? 

 

Hugtakagreining var framkvæmd þegar núverandi staða vinnuvistfræði var skoðuð, en það 

er gert til að bera kennsl á helstu hugtök sem tengjast viðfangsefni en einnig til að einfalda 

val á leitarorðum. Hugtakagreining er framkvæmd með því að setja fram hugtök með 

skipulögðum hætti sem hugtakakort. Mynd 3.3 sýnir hvernig hugtök er sett upp í fjóra 

flokka; yfirhugtök, eiginleika, útilokunarflokka ef á við og undirhugtök. 

 

Mynd 3.3: Uppsetning hugtakakorts 

Hugtakakortið er notað við val lykilorða sem eru notuð við framkvæmd rannsóknar. Lykilorð 

eru yfirleitt valin úr vinstri flokknum (eiginleikar). Hægri flokkurinn (útilokun) setur fram 

útilokunarskilyrði, svo greinar sem tengjast hugtökum flokksins eru útilokaðar við val 

fræðigreina (Torres-Carrión o.fl., 2018). 

Hugtök tengd vinnuvistfræði voru skoðuð, þar á meðal þekkingarstarfsmenn, framleiðni, 

velferð og vinnurými. Leit af fræðigreinum fór fram á ensku svo hugtakakort þessara 

rannsóknar er á ensku og má sjá á mynd 3.4. 
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Mynd 3.4: Hugtakakort rannsóknar 
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Við hönnun rannsóknar voru skilyrði sett fram og lykilorð valin út frá hugtakakorti. Skilyrði 

við val fræðigreina voru valin út frá rannsóknarspurningum og má sjá í töflu 3.2. 

Tafla 3.2: Skilyrði við val fræðigreina 

Skilyrði 1 Fjalla um þætti sem hafa áhrif á framleiðni eða velferð þekkingarstarfsmanna. 

Skilyrði 2 Fjalla um áhrifaþætti í opnum vinnurýmum eða verkefnamiðuðum vinnurýmum. 

Skilyrði 3 Fjalla um marga áhrifaþætti/ekki um einstaka áhrifaþætti. 

Skilyrði 4 Áhrifaþættir hafa jákvæð/neikvæð áhrifavægi. 

 

Lykilorð, sem sjá má í töflu 3.3, voru valin út frá eiginleikaflokki hugtakakortsins á mynd 

3.4. Hugtakið þekkingarstarfsmenn var ekki tekið með sem lykilorð leitar þar sem 

starfsmenn eru oft ekki skilgreindir sem slíkir í fræðigreinum þó það eigi við. 

Tafla 3.3: Lykilorð leitar 

Hugtök Ensk lykilorð 

Vinnurými Open space office, open plan office, nonterritoral office, flexible office, free address office. 

Framleiðni Productivity, effectiveness, efficiency, quality. 

Velferð Welfare, well-being, comfort. 

3.2  Framkvæmd rannsóknar 

Framkvæmd rannsóknar skiptist í leit af fræðigreinum, val fræðigreina, gæði fræðigreina 

metin, gagnasöfnun og úrvinnslu gagna og má sjá ferlið á mynd 3.5. 

 

Mynd 3.5: Framkvæmd rannsóknar 

Leitarstrengur var myndaður úr lykilorðum en hann má sjá í töflu 3.4. Notast var við 

leitarvélina Web of Science til að finna ritrýndar fræðigreinar sem tengjast vinnuvistfræði.  

Leit af 
fræðigreinum

Leitarstrengur
Web of 

Science leit

Val 
fræðigreina

Útdráttur 
lesin

Greinar 
valdar

Greinar 
útilokaðar

Gæði metin
Ritrýndar 

greinar

Gagnasöfnun
Kerfisgreining, 

erlend orsaka- og 
afleiðingarit

Útdráttur 
greina

Úrvinnsla 
gagna

Íslenskir áhrifa-
og 

afleiðingaþættir

Úrvinnsla 
orsaka- og 

afleiðingarita

Ósamræmi 
fræðigreina

Fiskbeinarit Mengi



11 

Tafla 3.4: Web of Science leit 

Leit Tímabil 

TS=((((Open NEAR/1 (Space OR Plan)) OR Nonterritor* OR Flexible OR (Free NEAR/1 

Address)) NEAR/1 Office*) AND (Welfare* OR Well-being* OR Comfort*) AND (Productiv* 

OR Effective* OR Efficienc* OR Quality*)) 

Öll ár 

 

Mynd 3.6 sýnir hvernig leit og val fræðigreinanna var háttað. Útdrættir áttatíu og fimm 

greina sem leitin skilaði voru lesnir og af þeim voru 28 greinar valdar, út frá skilyrðum í 

töflu 3.2, til að lesa í gegn. 

 

Mynd 3.6: Leit og val fræðigreina 

Þegar greinar voru lesnar kom í ljós að tvær þeirra áttu ekki við rannsókn af ýmsum ástæðum 

og voru þær því útilokaðar en titil, heimild og ástæðu fyrir útilokun má sjá í töflu 3.5. 

Tafla 3.5: Fræðigreinar útilokaðar frá rannsókn 

Titill Heimild Ástæða fyrir útilokun 

Ánægja starfsfólks og 

orkunotkun vinnurýma í Qatar 

(Indraganti, Boussaa, Assadi 

og Mostavi, 2018) 

Áhersla á orkunotkun í vinnurýmum. 

Skynjun á vinnuumhverfi (Sander, Caza og Jordan, 

2019) 

Áhrif breytinga á vinnurými skoðuð, en ekki 

áhrifaþættir vegna vinnurýmanna sjálfra. 

 

Að lokum stóðu eftir 26 greinar sem voru notaðar í rannsókn. Þar sem fræðigreinar 

rannsóknar voru allar ritrýndar voru gæði þeirra metin viðunandi. Við lestur fræðigreina var 

gagnasöfnun framkvæmd með kerfisgreiningu (e. system analysis). Kerfi eru net breyta sem 

tengjast hvor annarri með orsakasambandi og hefur hvert kerfi ákveðna hegðun. Kerfi eru 

skilgreind út frá mörkum þess þar sem allir þættir innan markanna eru hluti af hverju kerfi 

fyrir sig (Haraldsson, 2000). Vinnurými eru kerfi þessara rannsóknar þar sem allir hlutir 

innan vinnurýma hafa áhrif sín á milli. Mörk kerfisins eru veggir vinnurýmanna, svo 
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áhrifaþættir utan vinnurýma svo sem áhrifaþættir heimilis eða einkalífs eru ekki teknir með 

í þessari rannsókn. Áhrif og orsök áhrifaþátta innan vinnurýma voru greind með 

kerfishugsun við gagnasöfnun. Markmið kerfishugsunar er að skilja hegðunarmunstur og 

bera kennsl á orsök og afleiðingar innan kerfis. Kerfisgreining er hagnýt beiting 

kerfishugsunar þar sem þættir kerfisins eru greindir og tengsl þeirra og orsakasamhengi er 

teiknað upp sem orsaka- og afleiðingarit (Haraldsson, 2000). 

Til þess að framkvæma kerfisnálgun á réttan hátt þarf að fara eftir ákveðnum reglum við 

gerð orsaka- og afleiðingarita. Tákn og reglur orsaka og afleiðingarita má finna í töflu 3.6. 

Tafla 3.6: Tákn orsaka- og afleiðingarita. Íslensk þýðing höfundar úr Haraldsson (2000) 

Tákn Skýring 

         

Orsakasamhengi er sýnt með örvum. Þátturinn við halann á örinni veldur áhrifum 

á þáttinn við haus örvarinnar. 

          

            

Plúsinn sýnir áhrif frá þættinum við halann á þáttinn við hausinn af sama tagi. Ef 

þátturinn við halann eykst, eykst einnig þátturinn við hausinn. Ef þátturinn við 

halann minnkar, minnkar einnig þátturinn við hausinn. 

       

            

Mínusinn sýnir áhrif frá þættinum við halann á þáttinn við hausinn af andstæðu 

tagi. Ef þátturinn við halann eykst, minnkar þátturinn við hausinn. Ef þátturinn 

við halann minnkar, eykst þátturinn við hausinn. 

eða  

Jákvæð orsakalykkja (e. positive feedback loop) eða eflandi orsakalykkja (e. 

reinforcing feedback loop) táknar lykkju sem hefur stöðug áhrif í sömu átt, sem 

veldur oft kerfisbundnum vexti eða hnignun, hegðun sem víkur frá 

jafnvægispunkti. 

eða  

Neikvæð orsakalykkja (e. negative feedback loop) eða jafnvægisorsakalykkja (e. 

balancing feedback loop) táknar lykkju sem hefur óstöðug áhrif í sömu átt, sem 

veldur sveiflum í kerfi eða hegðun sem stefnir að jafnvægi.  

 

Orsakasambönd úr niðurstöðuhluta greinanna voru greind út frá lýsingum höfunda og erlend 

orsaka- og afleiðingarit teiknuð upp. Að auki var stuttur útdráttur úr hverri grein tekin saman. 

Við úrvinnslu voru íslensk samheiti fundin fyrir áhrifaþætti allra fræðigreinanna. 

Samheitunum var næst skipt upp í þrjá meginflokka, þ.e. umhverfisþætti, félagslega þætti og 

þætti sem snúa að skipuheild og stjórnendum og líkir þættir sameinaðir í víðara samhengi. 

Því næst voru erlendu orsaka- og afleiðingarit greinanna einfölduð með íslensku 

samheitunum og einfölduð orsaka- og afleiðingarit allra greinanna sameinuð í eitt stórt rit. 

Loks voru allir þeir þættir sem tengdu ekki beint né óbeint saman opin vinnurými eða 

verkefnamiðuð vinnurými við framleiðni eða velferð faldir á orsaka- og afleiðingaritinu, 

ósamræmi fræðigreinanna skoðað og einföldun gerð til að mynda betri yfirsýn yfir 

niðurstöðurnar sem hér skipta máli.  Orsakasamhengi er sýnt með sameinuðu og einfölduðu 

orsaka- og afleiðingariti. Fiskbeinarit og mengi voru að lokum notuð til að greina áhrifaþætti 

rannsóknarinnar frekar. 
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3.3  Framsetning niðurstaða 

Niðurstöður rannsóknar voru settar fram sem fiskbeinarit og mengi, sjá mynd 3.7. Fjallað 

verður betur um aðferðafræði fiskbeinarita og mengja hér að neðan.  

 

 

 

 

 

Mynd 3.7: Framsetning niðurstaða 

 

Fiskbeinarit er dæmi um orsaka- og afleiðingarit þar sem lárétt ör stefnir að afleiðingu og að 

henni stefna aðrar örvar, eða svokallaðar greinar, með orsakaþáttum eftir flokkun. Mynd 3.8 

sýnir uppsetningu orsaka- og afleiðingarits sem hefur vegna útlits verið kennt við fiskbein 

(Dumas, Rosa, Mendling og Reikers, 2013). Til eru ýmsar leiðir til þess að flokka 

orsakaþætti, til dæmis 6M, 4P og skref ferlis, en einnig er frjálst að búa til flokkun sem á við 

vandamál eða afleiðingu hverju sinni (Sigma, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Mynd 3.8: Uppsetning fiskbeinarits. Íslensk þýðing höfundar úr Dumas o.fl. (2013) 

 

Fiskbeinarit Orsakaþættir Afleiðing

Mengi
Sameiginlegir 

þættir
Ólíkir þættir
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Mengi eru notuð til að sýna sameiginlega og ólíka þætti tveggja eða fleiri fyrirbæra á 

myndrænan hátt með hringjum sem skarast. Mynd 3.9 sýnir mengi tveggja hringja sem 

inniheldur þrjá hópa; þætti sem eiga aðeins heima í flokki A, þætti sem eiga aðeins heima í 

flokki B og þætti sem eiga heima bæði í flokki A og flokki B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3.9: Uppsetning mengja 

Þættir sem tilheyra þriðja hópnum, oft táknaður A ∩ B, eru sameiginlegir þættir flokkanna 

A og B (Venn-diagram, 2020). 

 

Þættir A Þættir B 
Þættir 

A og B 



15 

4 Niðurstöður 

Kerfisbundna leitin af fræðigreinum skilaði 26 greinum. Tafla 4.1 sýnir númer greinar, 

íslenskt heiti, heimild og undirkafla í viðauka.  

Tafla 4.1: Fræðigreinar rannsóknar 

# Titill Heimild Kafli 

1 Áhrifavaldar framleiðni á þekkingarstarfsmenn í London (Chadburn, Smith og Milan, 

2017) 

C.1 

2 Hvaða áhrif mun verkefnamiðuð vinnurými hafa á 

umhverfislega og félagslega þætti? 

(Berthelsen, Muhonen og 

Toivanen, 2018) 

C.2 

3 Eru opin vinnurými komin til að vera? (Barnes o.fl., 2020) C.3 

4 Ánægja með hljóðumhverfi: Persónueinkenni 

þekkingarstarfsmanna 

(Roskams, Haynes, Lee og 

Park, 2019) 

C.4 

5 Framleiðni vinnurýma (Haynes, Suckley og 

Nunnington, 2017) 

C.5 

6 Ánægja þekkingarstarfsmanna með starfsumhverfi (Roskams og Haynes, 2019) C.6 

7 Neikvæð áhrif skrifstofuhönnunar: Ómannúðlegu þættirnir (Taskin, Parmentier og 

Stinglhamber, 2019) 

C.7 

8 Ánægja þekkingarstarfsmanna: Áhrif hönnunar á líðan 

starfsmanna 

(Kwon og Remoy, 2019) C.8 

9 Áhrif hita og umhverfishljóða á velferð og skynjaða framleiðni 

í opnum vinnurýmum 

(Witterseh, Wyon og 

Clausen, 2004) 

C.9 

10 Skynjuð framleiðni og ánægja eftir flutning í verkefnamiðað 

vinnurými 

(Rolfo o.fl., 2018) C.10 

11 Líkan ánægju með opin vinnurými (Veitch, Charles, Farley og 

Newsham, 2007) 

C.11 

12 Skrifstofuhönnun og velferð: Kerfisbundin skoðun fræðigreina (Richardson o.fl., 2017) C.12 

13 Umhverfisþættir Evrópskra vinnurýma og ánægja starfsmanna (Sakellaris o.fl., 2016) C.13 

14 Mismunur velferðar og skynjaðrar framleiðni í opnum 

vinnurýmum 

(Gocer, Candido, Thomas 

og Gocer, 2019) 

C.14 

15 Hefur fjöldi starfsmanna í vinnurými áhrif á skynjaða velferð 

og framleiðni starfsmanna? 

(Rasheed, Khoshbakht og 

Baird, 2019) 

C.15 

16 Hljóðvist vinnuumhverfis fyrir velferð starfsmanna (Lee og Aletta, 2019) C.16 

17 Opin og samnýtt vinnurými: Áhrif á skynjaða framleiðni og 

velferð 

(Khoshbakht, Baird og 

Rasheed, 2020) 

C.17 

18 Áhrif umhverfis á framleiðni starfsfólks í opnum vinnurýmum (Mulville, Callaghan og 

Isaac, 2016) 

C.18 

19 Samband opinna vinnurýma, starfsánægju og velferðar (Shafaghat, Keyvanfar, 

Ferwati og Alizadeh, 2015) 

C.19 

20 Áhrif umhverfishljóða, hitastigs og loftgæða á skynjaða 

framleiðni og velferð í opnum vinnurýmum 

(Varjo o.fl., 2015) C.20 

21 Snjall-skrifstofur: Sjónarhorn skynjaðrar framleiðni og 

velferðar 

(Papagiannidis og 

Marikyan, 2020) 

C.21 

22 Opin vinnurými? Hafðu þau rétt hönnuð: Fjórtán mánaða 

tilvikarannsókn 

(Morrison og Smollan, 

2020) 

C.22 

23 Skynjuð framleiðni og velferð starfsmanna í verkefnamiðuðu 

vinnurými: Áhrif vinnuvistfræði 

(Haapakangas, Hallman, 

Mathiassen og Jahncke, 

2018) 

C.23 

24 Áhrif gæða vinnurýma á skynjaða framleiðni (Lou og Ou, 2019) C.24 

25 Frjálst sætaval í vinnurýmum: Áhrif á skynjaða framleiðni og 

velferð starfsmanna 

(Kim, Candido, Thomas og 

de Dear, 2016) 

C.25 

26 Áhrifaþættir opinna vinnurýma á skynjaða framleiðni (Kang, Ou og Mak, 2017) C.26  
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Orsaka- og afleiðingarit voru teiknuð upp með erlendum hugtökum höfunda fyrir hverja 

grein og áhrifaþættir innan vinnurýma dregnir út úr greinunum með kerfisgreiningu. Myndir 

4.1 og 4.2 sýna erlend orsaka- og afleiðingarit fyrir fyrstu tvær greinar rannsóknar.  

 

Mynd 4.1: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Chadburn o.fl. (2017) (grein 1 í töflu 4.1) 

 

 

Mynd 4.2: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Berthelsen o.fl (2018) (grein 2 í töflu 4.1) 

Kerfisgreining var framkvæmd á öllum greinum og má sjá erlend orsaka- og afleiðingarit 

allra greina í viðauka A. 

Áhrifa- og afleiðingaþáttunum voru næst gefin íslensk samheiti svo hægt væri að skilgreina 

helstu áhrifa- og afleiðingaþætti opinna og verkefnamiðaðra vinnurýma og þýða og einfalda 

orsaka- og afleiðingaritin. Afleiðingaþættir rannsóknar eru aðeins tveir, skynjuð framleiðni 

og velferð. Samheiti afleiðingaþáttarins velferðar má sjá í töflu 4.2. 



17 

Tafla 4.2: Útdráttur úr samheitatöflu fyrir afleiðingaþætti 

Íslenskt 

samheiti 

skilgreininga 

Flokkur Erlendar skilgreiningar 

höfunda 

Höfundar greina 

Velferð  Heilsa Overall health (Barnes o.fl., 2020) 

Velferð  Heilsa Perceived Health (Khoshbakht o.fl., 2020; Rasheed o.fl., 2019; 

Richardson o.fl., 2017) 

Velferð  Heilsa Health issues (Richardson o.fl., 2017) 

Velferð  Heilsa Illness (Shafaghat o.fl., 2015) 

Velferð  Heilsa Exposure to viruses (Papagiannidis og Marikyan, 2020; Shafaghat 

o.fl., 2015) 

Velferð  Heilsa CNS & MMS illness (Shafaghat o.fl., 2015) 

Velferð  Heilsa Sick building syndrome (Shafaghat o.fl., 2015) 

Velferð  Heilsa Sickness absence (Richardson o.fl., 2017) 

Velferð Heilsa Health (Kim o.fl., 2016) 

Velferð Heilsa Irritation of mucous membranes (Witterseh o.fl., 2004) 

Velferð Heilsa Physical fitness (Lee og Aletta, 2019) 

Velferð Heilsa Physical nourishment (Lee og Aletta, 2019) 

Velferð Heilsa Fatigue (Witterseh o.fl., 2004) 

Velferð Heilsa Perceived lack of energy (Varjo o.fl., 2015) 

Velferð Heilsa Stress levels (Barnes o.fl., 2020) 

Velferð Heilsa Stress (Gocer o.fl., 2019; Haapakangas o.fl., 2018; 

Roskams o.fl., 2019; Shafaghat o.fl., 2015) 

Velferð Heilsa Psychological strains (Taskin o.fl., 2019) 

Velferð Heilsa Physical stresses (Shafaghat o.fl., 2015) 

Velferð Heilsa Psychological stresses (Shafaghat o.fl., 2015) 

Velferð Heilsa Headaches (Mulville o.fl., 2016; Papagiannidis og 

Marikyan, 2020) 

Velferð Heilsa Depression (Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Velferð  Ánægja Satisfaction (Gocer o.fl., 2019; Rolfo o.fl., 2018) 

Velferð Ánægja Satisfaction and well-being (Barnes o.fl., 2020; Shafaghat o.fl., 2015) 

Velferð Ánægja Momentary enthusiasm (Roskams og Haynes, 2019) 

Velferð Ánægja Emotional comfort (Varjo o.fl., 2015) 

Velferð Ánægja Satisfaction and visual comfort (Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Velferð Ánægja Cognitive workload (Richardson o.fl., 2017) 

Velferð Þægindi Psychological comfort (Kwon og Remoy, 2019; Papagiannidis og 

Marikyan, 2020) 

Velferð Þægindi Comfort and convenience (Chadburn o.fl., 2017) 

Velferð Þægindi Perceived comfort (Mulville o.fl., 2016; Rasheed o.fl., 2019) 

Velferð Þægindi Physical comfort (Kwon og Remoy, 2019; Lee og Aletta, 2019; 

Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Velferð Þægindi Overall comfort (Khoshbakht o.fl., 2020; Papagiannidis og 

Marikyan, 2020; Sakellaris o.fl., 2016) 

Velferð Þægindi Momentary comfort (Roskams og Haynes, 2019) 

Velferð Þægindi Visual comfort (Kwon og Remoy, 2019) 

Velferð Þægindi Functional-influential comfort (Kwon og Remoy, 2019) 

Velferð Vellíðan Personal well-being (Barnes o.fl., 2020; Mulville o.fl., 2016) 

Velferð Vellíðan Sense of safety and belonging (Rolfo o.fl., 2018) 

Velferð Vellíðan Health and wellbeing (Haynes o.fl., 2017; Lee og Aletta, 2019) 

Velferð Vellíðan Physical well-being (Lee og Aletta, 2019; Papagiannidis og 

Marikyan, 2020) 

Velferð Vellíðan Environmental well-being (Lee og Aletta, 2019) 

Velferð Vellíðan Mental well-being (Lee og Aletta, 2019) 

Velferð Vellíðan Cognitive well-being (Lee og Aletta, 2019) 

Velferð Vellíðan Emotional well-being (Lee og Aletta, 2019) 

Velferð Vellíðan Psychological wellbeing (Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Velferð Vellíðan Well-being at work (Haapakangas o.fl., 2018) 

Velferð Vellíðan Social well-being (Lee og Aletta, 2019) 

 

Samheiti var einnig fundið fyrir skynjaða framleiðni sem má sjá í viðauka B. Í töflu 4.3 má 

sjá skilgreiningar fyrir afleiðingaþætti rannsóknar.  
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Tafla 4.3: Afleiðingaþættir rannsóknar 

Afleiðingaþáttur Skilgreining 

Skynjuð framleiðni Mælikvarði þekkingarstarfsmanna á sína eigin framleiðni, frammistöðu eða 

skilvirkni í vinnu. 

Velferð Almennt hugtak sem fjallar um öll svið mannlífs, það eru líkamlegir, andlegir og 

félagslegir þættir sem gefa einstaklingum færi á góðu lífi. Má þar nefna heilsu, 

ánægju, þægindi og vellíðan starfsfólks í vinnurýmum. 

 

Samheitum áhrifaþáttanna var skipt upp í þrjá flokka, umhverfislega þætti, félagslega þætti 

og þætti skipuheilda og stjórnenda. Tafla 4.4 sýnir hvernig áhrifaþættir sem tengjast lýsingu 

voru sameinaðir í eina skilgreiningu og í hvaða greinum erlendar skilgreiningarnar má finna.  

Tafla 4.4: Útdráttur úr samheitatöflu fyrir umhverfislega áhrifaþætti 

Íslenskt samheiti 

skilgreininga 

Flokkur Erlendar skilgreiningar höfunda Höfundar greina 

Viðunandi lýsing Styrkur Lighting (Haynes o.fl., 2017) 

Viðunandi lýsing Styrkur Satisfaction with light intensity (Roskams og Haynes, 2019) 

Viðunandi lýsing Styrkur Appropriate light (Kwon og Remoy, 2019) 

Viðunandi lýsing Styrkur Amount of lighting for computer 

work 

(Veitch o.fl., 2007) 

Viðunandi lýsing Styrkur Amount of lighting on the desktop (Veitch o.fl., 2007) 

Viðunandi lýsing Uppspretta Colour temperature of fluorescent 

lighting 

(Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Viðunandi lýsing Uppspretta Satisfaction with natural lighting (Kang o.fl., 2017; Khoshbakht 

o.fl., 2020; Lou og Ou, 2019; 

Sakellaris o.fl., 2016) 

Viðunandi lýsing Uppspretta Satisfaction with artificial lighting (Kang o.fl., 2017; Lou og Ou, 

2019; Sakellaris o.fl., 2016) 

Viðunandi lýsing Uppspretta Close proximity to natural light (Chadburn o.fl., 2017) 

Viðunandi lýsing Uppspretta Access to daylight (Gocer o.fl., 2019; Papagiannidis 

og Marikyan, 2020) 

Viðunandi lýsing Uppspretta Satisfaction with daylight (Mulville o.fl., 2016; Roskams og 

Haynes, 2019) 

Viðunandi lýsing Gæði Satisfaction with lighting (Sakellaris o.fl., 2016; Veitch o.fl., 

2007) 

Viðunandi lýsing Gæði Perceived light quality (Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Viðunandi lýsing Gæði Lighting environment quality (Lou og Ou, 2019) 

Viðunandi lýsing Gæði Satisfaction with lighting 

environment 

(Kang o.fl., 2017) 

Viðunandi lýsing Gæði Quality of lighting in work area (Veitch o.fl., 2007) 

Viðunandi lýsing Gæði Glare (Kwon og Remoy, 2019; 

Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Viðunandi lýsing Gæði Reflection or glare (Sakellaris o.fl., 2016) 

Viðunandi lýsing Gæði Amount of reflected light or glare in 

the computer screen 

(Veitch o.fl., 2007) 

 

Í viðauka B má finna sameiningu allra erlendra áhrifaþátta í íslensk samheiti. Áhrifaþættir 

hverrar greinar voru teknir saman í töflu 4.5 til þess að fá yfirsýn yfir helstu viðfangsefni 

greinanna og áherslur á áhrifaþættina. Númer greinanna í töflu 4.1 hér að ofan er notað í 

töflu 4.5. Hlutfall greina sem fjalla um áhrifaþætti er sýnt ásamt hlutfalli áhrifaþátta í hverri 

grein. Áhrifaþættirnir eru allir skilgreindir hér fyrir neðan í töflum 4.6-4.8. 
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Tafla 4.5: Áhrifaþættir greina 
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Umhverfisþættir eru þeir þættir sem lýsa umhverfi vinnurýma og má sjá í töflu 4.6. Þeir 

skilgreina tegund vinnurýma, svo sem opin, verkefnamiðuð eða lokuð vinnurými. Þeir 

samanstanda af áhrifaþáttum sem taka mið af hönnun og heildaruppsetningu vinnurýma 

ásamt öðrum þáttum umhverfis sem geta haft áhrif á þekkingarstarfsmenn innan vinnurýma.  

Tafla 4.6: Áhrifaþættir rannsóknar: Umhverfisþættir 

Áhrifaþáttur Skilgreining 

Opið vinnurými Starfsmenn eiga sína starfstöð í vinnurými þar sem skilrúm eru lág eða engin milli 

starfsmanna. 

Verkefnamiðað 

vinnurými 

Vinnurými innréttað með mismunandi verkefnaaðstöður í huga og frjálst sætaval 

eftir hentisemi. 

Lokuð vinnuaðstaða Vinnuaðstaða aðskilin öðrum með veggjum, húsgögnum eða skilrúmum. 

Skrifstofuhönnun Hönnun og skipulag skrifstofu felur í sér fallegar og hagnýtar lausnir. 

Gæði vinnuaðstöðu Góð vinnuaðstaða, með nægu plássi fyrir tæki og tól sem þarf til að vinna, 

hreinlæti í fyrirrúmi og góð nettenging. 

Örvandi umhverfi Umhverfi þar sem nýjar hugmyndir og áhugi samstarfsfólk er hvetjandi fyrir aðra. 

Framboð vinnuaðstöðu Laus vinnuaðstaða þegar starfsmenn mæta til vinnu eða þegar teymi reyna að 

finna sér hentuga aðstöðu. 

Félagsleg svæði Svæði þar sem samstarfsfólk getur komið saman og spjallað um annað en 

verkefni dagsins. 

Teymisrými Vinnurými sem henta teymum til að vinna saman að verkefnum. 

Hljóð svæði Svæði þar sem ekki má tala saman eða valda öðrum truflun með öðrum hætti. 

Geymsla persónumuna Geymsla til að geyma veski, lyklaborð eða aðra persónumuni sem má ekki skilja 

eftir við vinnuaðstöðu. 

Staðsetning 

vinnuaðstöðu 

Staðsetning tekur tillit til fjarlægðar frá gluggum, samstarfsfélögum, prenturum, 

ljósritunarvélum eða öðrum tækjum. 

Útsýni Útsýni frá glugga gefur yfirsýn á umhverfi byggingarinnar. 

Loftgæði Gæði andrúmslofts þar sem loftræsting er góð og engin lykt áberandi. 

Viðunandi hitastig Mátulegt hitastig fyrir kyrrsetu er talið á bilinu 20-22°C (Vinnueftirlitið, 2020). 

Viðunandi lýsing Ljósstyrkur er mátulegur, hvort sem það er dagsljós, raflýsing eða ljósstyrkur 

tölvuskjás. Endurkast eða glampi frá tölvuskjá er minniháttar. 

Umhverfishljóð Hljóð sem heyrist í umhverfi vinnurýmis, svo sem samræður, símhringingar, 

fótatak, hljóð frá tækjum eða lyklaborðum. 
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Helstu áhrifaþættir umhverfis vinnurýma eru umhverfishljóð (73%), loftgæði (50%) og 

viðunandi hitastig (50%). Gæði vinnuaðstöðu (46%), skrifstofuhönnun (46%) og viðunandi 

lýsing (46%) virðast einnig skipta miklu máli út frá kerfisbundinni skoðun fræðigreinanna. 

Þeir umhverfisþættir sem eru síður nefndir í fræðigreinunum eru framboð vinnuaðstöðu 

(12%), útsýni (12%) og örvandi umhverfi (12%). 

Félagslegir þættir eru skilgreindir í töflu 4.7 en þeir eru persónuleg upplifun 

þekkingarstarfsmanna innan vinnurýma annarsvegar og samskipti þeirra hinsvegar. 

Tafla 4.7: Áhrifaþættir rannsóknar: Félagslegir þættir 

Áhrifaþáttur Skilgreining 

Skynjað óréttlæti Skynjaður ójöfnuður meðal starfsfólks, þar sem til dæmis úthlutun vinnuaðstöðu 

er talin óréttlát. 

Starfsánægja Starfsmaður er ánægður í starfi, líður vel í starfsumhverfi sínu og hlakkar til að 

mæta til vinnu. 

Verðleikar starfsmanna Starfsmanni finnst verðleikar hans metnir ef komið er vel fram við hann og 

mannlegar þarfir eru uppfylltar. 

Næði Friður þar sem truflun frá öðrum er í lágmarki og tilfinning um að aðrir séu að 

fylgjast með eða hlusta á starfsmann er ekki til staðar. 

Einbeiting Eiginleiki sem gerir manni kleift að beina allri athygli að ákveðnu verkefni. 

Samskipti Samræður starfsmanna sem fara fram augliti til auglits, gegnum síma eða í rituðu 

máli gegnum tölvupóst eða spjallforrit. 

Samvinna Samstarfsaðilar vinna saman að því að leysa verkefni eða deila þekkingu og 

hugmyndum sín á milli. 

Samheldni Tengsl starfsmanna sem ná víðar en einungis vegna samstarfs, það er tækifæri til 

að mynda vinasambönd. 

Staðsetja 

samstarfsmenn 

Geta til að finna samstarfsmenn þegar þörf krefur í verkefnum. 

Félagslegur stuðningur Félagsleg samskipti eða sambönd samstarfsfélaga eða yfirmanna sem veita 

einstaklingum stuðning í formi upplýsingagjafar eða leiðsagnar þegar takast þarf 

á við auknar kröfur eða álag. 

 

Félagslegu áhrifaþættirnir næði (69%) og samskipti (62%) eru oftast nefndir í fræðigreinum 

rannsóknar. Verðleikar starfsmanna (12%), að staðsetja samstarfsmenn (12%) og skynjað 

óréttlæti (8%) eru taldir minna mikilvægir áhrifaþættir. 

Áhrifaþættir skipuheilda og stjórnenda eru allir þeir þættir sem snúa að verklagi, reglum, 

tengingu við fyrirtæki eða öðru sem tengist rekstri fyrirtækis. Tafla 4.8 skilgreinir áhrifaþætti 

skipuheilda og stjórnenda. 
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Tafla 4.8: Áhrifaþættir rannsóknar: Skipuheild og stjórnendur 

Áhrifaþáttur Skilgreining 

Kostnaður Allur rekstrarkostnaður sem fellur til vegna vinnurýma, svo sem kostnaður vegna 

leigu, hita, rafmagns, húsgagna, framkvæmda eða viðhalds. 

Fagmennska og 

ímynd 

Vinnustaður þar sem starfsfólk hefur færni og sérfræðiþekkingu á sínu sviði og 

vinnur markvisst að sameiginlegum markmiðuð ásamt því að einkennast af 

heiðarleika og ábyrgð. 

Skuldbinding við 

fyrirtæki 

Starfsmaður sér fyrir sér að vinna hjá fyrirtæki til lengri tíma og ólíklegt er að 

hann leggi á ný mið. 

Þátttaka á vinnustað Starfsmaður tekur þátt í verkefnum eða félagslífi vinnustaðar og tjáir sig um 

skoðanir sínar. 

Tímamörk Dagsetning eða tími þegar einhverju verkefni á að vera lokið. 

Vinnuhlé Starfsmaður tekur sér hlé frá vinnu til að hvíla sig á vinnunni tímabundið. 

Aðlagað 

vinnuumhverfi 

Starfsmaður getur aðlagað hitastig, lýsingu, umhverfishljóð, húsgögn eða aðra 

umhverfisþætti að sínum persónulegum þörfum. 

Umráðasvæði Starfsfólk hefur sína eigin vinnuaðstöðu og er frjálst að gera hana að sinni. 

Óskýrar reglur Reglur fyrir notkun vinnurýma, svo sem hljóðra svæða eða val um vinnuaðstöðu 

hafa ekki verið kynntar starfsfólki eða fylgt eftir. 

Fjarvinna Starfsfólk heldur sig heima og vinnur þaðan. 

Einstaklingsverkefni Verkefni unnin af einstaklingum. 

Aukaverkefni  Starfsfólk tekur að sér verkefni sem er ekki hluti að þeirra starfi eða ábyrgð. 

Tímasóun Sóun tíma vegna verkefna eða vinnuaðstöðu, svo sem val á vinnuaðstöðu, 

uppsetningu eða frágangs þeirra. 

Forgangsröðun Verkefnum er raðað upp eftir mikilvægi og tímamörkum. 

 

Aðlagað vinnuumhverfi (62%) er talin lang mikilvægasti áhrifaþáttur skipuheilda og 

stjórnenda en umráðasvæði (31%) kemur þar á eftir. Almennt var sjaldan minnst á 

áhrifaþætti skipuheilda og stjórnenda miðað við hina flokkana, að frátöldu aðlöguðu 

vinnuumhverfi og umráðasvæði. Aðeins tvær greinar fjölluðu um fagmennsku og ímynd 

(8%), óskýrar reglur (8%), einstaklingsverkefni (8%), aukaverkefni (8%) og forgangsröðun 

(8%) og einungis ein grein fjallaði um tímamörk (4%). 

Erlendu orsaka- og afleiðingaritin voru einfölduð út frá samheitum áhrifa- og 

afleiðingaþáttanna. Myndir 4.3 og 4.4 sýna einfölduð íslensk orsaka- og afleiðingarit fyrir 

fyrstu tvær greinarnar. 
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Mynd 4.3 Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Chadburn o.fl. (2017) (grein 1 í töflu 4.1) 

 

Mynd 4.4: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Berthelsen o.fl. (2018) (grein 2 í töflu 4.1) 

Öll erlend orsaka- og afleiðingarit voru þýdd á íslensku og einfölduð með samheitum áhrifa- 

og afleiðingaþáttanna. Einfölduð orsaka- og afleiðingarit ásamt stuttum útdrætti úr hverri 

grein má sjá í viðauka C. Greinarnar fjölluðu um mismarga áhrifaþætti en hlutfall áhrifaþátta 

í greinum var á bilinu 14-51% og því hægt að segja að áherslur greinanna séu ólíkar. 

Áhugavert er að sameina niðurstöður allra greinanna og gera greiningu fyrir víðara samhengi 

út frá sameinuðu orsaka- og afleiðingariti. 
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5 Greining 

Nú verða niðurstöður fræðigreinanna notaðar til að gera greiningu á orsakasamhengi í víðara 

samhengi. Orsakasamhengi verður skoðað í fyrstu og frekari greining gerð með 

fiskbeinaritum og loks samanburður með mengjum. 

5.1  Orsakasamhengi 

Hér verða orsaka- og afleiðingarit fræðigreinanna sameinuð í eitt stórt orsaka- og 

afleiðingarit sem sýnir orsakasamhengi skynjaðrar framleiðni þekkingarstarfsmanna, 

velferðar þekkingarstarfsmanna og opinna eða verkefnamiðaðra vinnurýma samkvæmt 

fræðigreinum rannsóknar. Þar sem markmið rannsóknar er að finna áhrifaþætti opinna og 

verkefnamiðaðra vinnurýma á skynjaða framleiðni og velferð þekkingarstarfsmanna, verða 

þættir sem tengja opin vinnurými eða verkefnamiðaðra vinnurýma hvorki við framleiðni né 

velferð teknir út úr orsaka- og afleiðingaritinu til að bera betur kennsl á orsakasamhengið. 

Að auki voru þeir áhrifaþættir sem voru sjaldnast nefndir í fræðigreinum samkvæmt töflu 

4.5 fjarlægðir úr sameinuðu orsaka- og afleiðingariti. Tafla 5.1 sýnir alla áhrifaþætti sem 

voru fjarlægðir úr orsaka- og afleiðingariti og ástæðu.  

Tafla 5.1: Fjarlægðir áhrifaþættir 

Áhrifaþættir  Ástæða 

Tímamörk Tengir ekki vinnurými við skynjaða framleiðni eða velferð. 

Forgangsröðun Tengir ekki vinnurými við skynjaða framleiðni eða velferð. 

Kostnaður Tengir ekki vinnurými við skynjaða framleiðni eða velferð. 

Einstaklingsverkefni Tengir ekki vinnurými við skynjaða framleiðni eða velferð. 

Lokuð vinnuaðstaða Tengir ekki vinnurými við skynjaða framleiðni eða velferð. 

Staðsetning vinnuaðstöðu Tengir ekki vinnurými við skynjaða framleiðni eða velferð. 

Hljóð svæði Tengir ekki vinnurými við skynjaða framleiðni eða velferð. 

Útsýni  Ekki hægt að rekja til tegundar vinnurýmis. 

Fagmennska og ímynd Ekki hægt að rekja til tegundar vinnurýmis. 

Aukaverkefni Ekki hægt að rekja til tegundar vinnurýmis. 

Vinnuhlé Ekki hægt að rekja til tegundar vinnurýmis. 

Félagsleg svæði Ekki hægt að rekja til tegundar vinnurýmis. 

Framboð vinnuaðstöðu Lítið hlutfall fræðigreina fjallar um áhrifaþátt. 

Örvandi umhverfi Lítið hlutfall fræðigreina fjallar um áhrifaþátt. 

Verðleikar starfsmanna Lítið hlutfall fræðigreina fjallar um áhrifaþátt. 

Staðsetja samstarfsmenn Lítið hlutfall fræðigreina fjallar um áhrifaþátt. 

Skynjað óréttlæti Lítið hlutfall fræðigreina fjallar um áhrifaþátt. 

Óskýrar reglur Lítið hlutfall fræðigreina fjallar um áhrifaþátt. 

Fjarvinna Utan kerfis vinnurýma. 

Starfsánægja Afleiðingaþáttur frekar en áhrifaþáttur sem er ekki til skoðunar hér. 

 

Áhrifaþættir fræðigreinanna eru misjafnir og hafa því höfundar þeirra tengt áhrifaþætti 

með beinum hætti sem hafa í raun óbein áhrif í gegnum aðra áhrifaþætti. Til einföldunar 

voru þessi óbein áhrif tekin saman í töflu 5.2 og fjarlægð úr orsaka- og afleiðingaritinu. 
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Tafla 5.2: Orsakasambönd með óbein áhrif í gegnum aðra áhrifaþætti 

Áhrifaþáttur Óbein afleiðing 

Opið vinnurými Skynjuð framleiðni, velferð, einbeiting, samvinna og tímasóun. 

Verkefnamiðað vinnurými  Skynjuð framleiðni, einbeiting, samvinna og tímasóun. 

Skrifstofuhönnun Viðunandi lýsing, skynjuð framleiðni, næði, samvinna og aðlagað 

vinnuumhverfi. 

Gæði vinnuaðstöðu Skrifstofuhönnun. 

Teymisrými Velferð. 

Hljóð svæði Skynjuð framleiðni. 

Geymsla persónumuna Skynjuð framleiðni og velferð. 

Staðsetning vinnuaðstöðu Skynjuð framleiðni og velferð. 

Umhverfishljóð Skynjuð framleiðni, velferð og einbeiting. 

Einbeiting Velferð. 

Samskipti Skynjuð framleiðni. 

Samvinna Velferð. 

Samheldni Samvinna. 

Félagslegur stuðningur Skynjuð framleiðni, næði og einbeiting. 

Aðlagað vinnuumhverfi Skynjuð framleiðni, velferð og samvinna. 

 

Að auki voru áhrif vegna afleiðingaþáttanna, skynjaðrar framleiðni og velferðar, fjarlægðir 

úr orsaka- og afleiðingaritinu. Við nánari greiningu orsaka- og afleiðingaritsins mátti sjá 

ósamræmi á orsakasamhengi fræðigreinanna, þar sem höfundar voru ekki alltaf sammála um 

formerki áhrifaþáttanna. Í töflu 5.3 hefur fjöldi greina sem skilgreina áhrif jákvæð og 

neikvæð verið tekin saman, hlutfall fundið og tekin ákvörðun um ný áhrif með formerki.  

Tafla 5.3: Ósamræmi í niðurstöðum fræðigreina 

Osakasambönd Fjöldi + áhrifa  Fjöldi - áhrifa  Hlutfall Áhrif 

Opið vinnurými → Aðlagað vinnuumhverfi 2 1 2:1 B 

Opið vinnurými → Samskipti 6 2 3:1 + 

Opið vinnurými → Gæði vinnuaðstöðu 1 4 1:4 - 

Opið vinnurými → Umráðasvæði 1 1 1:1 + 

Opið vinnurými → Teymisrými 1 1 1:1 B 

Opið vinnurými → Loftgæði 2 1 2:1 + 

Opið vinnurými → Viðunandi hitastig 2 2 1:1 + 

Verkefnamiðað vinnurými → Aðlagað vinnuumhverfi 2 2 1:1 B 

Verkefnamiðað vinnurými → Næði 1 3 1:3 - 

Verkefnamiðað vinnurými → Samskipti 5 1 5:1 + 

Verkefnamiðað vinnurými → Gæði vinnuaðstöðu 1 1 1:1 + 

Verkefnamiðað vinnurými → Skrifstofuhönnun 1 1 1:1 B 

Verkefnamiðað vinnurými → Umhverfishljóð 3 1 3:1 + 

Næði → Skynjuð framleiðni 6 1 6:1 + 

 

Þar sem hlutfall jákvæðra og neikvæðra er minni en 2:1 verður greiningu haldið áfram með 

orsakasamhengi beggja formerkja, táknað með B (fyrir bæði) með nokkrum 

undantekningum. Fræðigreinarnar voru ósammála um áhrif opinna vinnurýma á 

umráðasvæði, en umráðasvæði eru talin jákvæð í opnum vinnurýmum þar sem starfsmenn 

eiga sína starfstöð annað en í verkefnamiðuðum vinnurýmum. Loftgæði eru talin jákvæð í 

opnum vinnurýmum þar sem engir veggir hindra flæði loftsins og einnig hitastig þar sem 

loftgæði og viðunandi hitastig haldast oft í hendur samkvæmt fræðigreinunum. Gæði 

vinnuaðstöðu í verkefnamiðuðum vinnurýmum eru talin góð þar sem hægt er að velja sér 

viðeigandi vinnuaðstöðu og þar af leiðandi gæði þeirra hverju sinni. Ekki er hægt að segja 

til um hvort opin eða verkefnamiðuð vinnurými hafi neikvæð eða jákvæð áhrif á aðlagað 

vinnuumhverfi. Vinnuaðstöðu í opnum vinnurýmum er hægt að aðlaga og gera gæði betri en 
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ekki er hægt að aðlaga staðsetningu líkt og í verkefnamiðuðum vinnurýmum. Við frekari 

greiningu var áhrifaþættinum aðlagað vinnuumhverfi skipt upp í tvo þætti meðan 

orsakasambönd voru greind. Aðlöguð vinnuaðstaða og aðlöguð staðsetning. Þar sem hlutfall 

jákvæðra og neikvæðra áhrifa er á bilinu 3:1-6:1 verður sjaldgæfara áhrifavægi fræðigreina 

útilokað í frekari greiningu hér að neðan. Næði var til dæmis talið hafa neikvæð áhrif á 

skynjaða framleiðni í einni grein, þar sem starfsfólk var duglegra að vinna þegar fylgst var 

með því. Í sex greinum er næði talið hafa jákvæð áhrif á skynjaða framleiðni, þar sem 

einbeiting og ánægja fylgja næði, því er það talið hafa jákvæð áhrif á skynjaða framleiðni. 

Mynd 5.1 sýnir sameinað orsaka- og afleiðingarit allra fræðigreina rannsóknar með 

einföldun sem um ræðir hér að ofan.  
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Mynd 5.1: Sameinað orsaka- og afleiðingarit 
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Orsakasamhengi skynjaðrar framleiðni, velferðar og opinna eða verkefnamiðaðra 

vinnurýma er sýnt í sameinuðu orsaka- og afleiðingariti en áhrifaþættir vinnurýma tengjast 

innbyrðis. Þeir áhrifaþættir sem eru taldir hafa bæði jákvæð og neikvæð áhrif eru táknaðir á 

mynd 5.1 með B í stað plús- eða mínustákns.  

Eftir standa 21 áhrifaþættir ásamt afleiðingaþáttunum tveimur, skynjaðrar framleiðni og 

velferðar. Umhverfisþættir orsaka- og afleiðingaritsins eru tíu, félagslegir þættir sex og 

þættir sem tengjast skipuheildum og stjórnendum eru fimm talsins. Áhugavert er að skoða 

hvaða þættir hafa bein áhrif milli opinna eða verkefnamiðaðra vinnurýma og skynjaðrar 

framleiðni eða velferðar og hvaða þættir hafa óbein áhrif í gegnum aðra áhrifaþætti. 

5.2  Fiskbeinarit 

Gerð var frekari greining á mynd 5.1 fyrir opin vinnurými annarsvegar og verkefnamiðuð 

vinnurými hinsvegar. Öll bein eða óbein áhrif milli vinnurýma og skynjaðrar framleiðni eða 

velferðar voru tekin saman í fiskbeinaritum, þar sem jákvæð áhrif eru staðsett á efri greinum 

en neikvæð áhrif á þeim neðri. Bein áhrif eru á aðalgreinum fiskbeinaritanna og óbein áhrif 

á undirgreinum. Áhrifaþáttunum var skipt upp í umhverfisþætti, félagslega þætti og 

skipuheildir og stjórnendur eins og áður í þessari rannsókn. 

5.2.1  Opin vinnurými 

Greining orsaka- og afleiðingaritsins fyrir opin vinnurými var framkvæmd en ýtarlega 

greiningu og umfjöllun má sjá í þessum kafla. Mynd 5.2 sýnir fiskbeinarit fyrir skynjaða 

framleiðni í opnum vinnurýmum og mynd 5.3 sýnir áhrifaþætti velferðar í opnum 

vinnurýmum.  
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Mynd 5.2: Fiskbeinarit fyrir skynjaða framleiðni í opnum vinnurýmum 
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Mynd 5.3: Fiskbeinarit fyrir velferð í opnum vinnurýmum 
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Jákvæðir umhverfisþættir opinna vinnurýma eru góð skrifstofuhönnun, viðunandi hitastig 

og loftgæði. Góð skrifstofuhönnun hefur óbein jákvæð áhrif á bæði skynjaða framleiðni og 

velferð þar sem gæði vinnuaðstöðu eykst, framboð teymisrýma verður meira, geymsla 

persónumuna verður frekar viðunandi og samskipti aukast, en allir þessir áhrifaþættir eru 

taldir auka bæði skynjaða framleiðni og velferð. Næði eykst með gæðum vinnuaðstöðu og 

teymisrýmum. Aukið næði vegna teymisrýma og gæða vinnuaðstöðu er talið minnka líkur á 

tímasóun þekkingarstarfsmanna sem hefur bein áhrif á bæði skynjaða framleiðni og velferð. 

Á mynd 5.2 má sjá að einbeiting eykst með auknu næði sem hefur jákvæð áhrif á skynjaða 

framleiðni. Samvinna eykst með teymisrýmum og góðum samskiptum sem skilar sér í meiri 

skynjaðri framleiðni. Loftgæði og hitastig hafa bæði bein áhrif á skynjaða framleiðni og 

velferð en jafnframt aukast loftgæði með viðunandi hitastigi og hitastig verður viðunandi 

með auknum loftgæðum. Neikvæðir umhverfisþættir opinna vinnurýma eru mikil 

umhverfishljóð, lítil gæði vinnuaðstöðu, óviðunandi lýsing og óviðunandi geymsla 

persónumuna. Umhverfishljóð hafa óbein neikvæð áhrif á skynjaða framleiðni og velferð í 

gegnum meiri truflun. Slakari gæði vinnuaðstöðu hefur bein neikvæð áhrif á skynjaða 

framleiðni og velferð, að auki eykst truflun ef gæði vinnuaðstöðu minnkar. Truflun leiðir af 

sér minni skynjaða framleiðni  og minni velferð, tímasóun eykst og einbeiting minnkar. 

Lýsingu í opnum vinnurýmum má bæta en óviðunandi lýsing hefur bein neikvæð áhrif á 

skynjaða framleiðni og velferð. Að auki minnkar einbeiting með óviðunandi lýsingu sem 

veldur minnkaðri skynjaðri framleiðni. Geymsla persónumuna er talin óviðunandi í opnum 

vinnurýmum þar sem starfsmenn hafa smærri vinnuaðstöðu með minna geymsluplássi fyrir 

persónumuni, gæði vinnuaðstöðu rýrnar vegna þess og skynjuð framleiðni og velferð einnig.  

Jákvæðir félagslegir þættir í opnum vinnurýmum eru góð samskipti og góður félagslegur 

stuðningur. Góð samskipti hafa bein jákvæð áhrif á velferð þekkingarstarfsmanna en óbein 

áhrif á skynjaða framleiðni í gegnum aukna samvinnu starfsmanna. Skynjuð framleiðni eykst 

vegna meiri þátttöku og samvinnu starfsmanna en hefur engin áhrif á velferð. Neikvæðir 

félagslegir þættir í opnum vinnurýmum eru lítið næði og lítil samheldni. Lítið næði eða 

truflun hefur bein neikvæð áhrif á skynjaða framleiðni og velferð. Tímasóun eykst vegna 

truflunar sem minnkar skynjaða framleiðni og velferð en að auki minnkar ónæði 

einbeitinguna sem hefur neikvæð áhrif á skynjaða framleiðni. Lítil samheldni hefur neikvæð 

áhrif á samskipti sem hefur neikvæð áhrif á skynjaða framleiðni og velferð með óbeinum 

hætti. Minni samskipti minnka samvinnu starfsmanna og hefur því óbein áhrif á skynjaða 

framleiðni.  

Jákvæðir þættir skipuheilda og stjórnenda í opnum vinnurýmum eru umráðasvæði og 

aðlöguð vinnuaðstaða. Umráðasvæði hefur bein jákvæð áhrif á bæði skynjaða framleiðni og 

velferð starfsmanna. Ef starfsmenn hafa umráðasvæði sem þeir vita að þeir geta gengið að í 

byrjun vinnudags er starfsánægja meiri, þeim finnst verðleikar sínir metnir, þeim þykir 

einfaldara að finna samstarfsmenn á sínum starfstöðvum og auðveldara er að aðlaga sitt 

umráðasvæði eftir þörfum sem eykur skynjaða framleiðni og velferð starfsmanna. Aðlöguð 

vinnuaðstaða hefur óbein áhrif á skynjaða framleiðni og velferð. Ef vinnuumhverfi er 

aðlögunarhæft getur starfsmaður aðlagað sína vinnuaðstöðu og aukið gæði hennar, stillt 

loftræstingu, hitastig og lýsingu eftir þörfum og hefur starfsmaður því meira vald yfir sinni 

vinnuaðstöðu. Neikvæðir þættir skipuheilda og stjórnenda í opnum vinnurýmum eru lítil 

þátttaka á vinnustað, óaðlöguð staðsetning og lítil skuldbinding við fyrirtæki. Lítil þátttaka 

á vinnustað hefur ekki bein áhrif á skynjaða framleiðni en hefur neikvæð áhrif á samvinnu 

og skuldbindingu við fyrirtæki, en lítil samvinna hefur neikvæð áhrif á skynjaða framleiðni. 

Lítil skuldbinding við fyrirtæki hefur aðeins neikvæð áhrif á þátttöku á vinnustað. Ef þátttaka 
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á vinnustað verður minni taka starfsmenn síður að sér aukaverkefni og samvinna minnkar 

eins og áður var nefnt. Starfsmenn í opnum vinnurýmum eiga sér starfstöð og er því 

staðsetning vinnuaðstöðu óaðlöguð að þörfum verkefna. Starfsmenn geta ekki fært sig í 

meira næði sem getur dregið úr einbeitingu og aukið tímasóun. Samskipti og samvinna 

starfsmanna minnkar þar sem samstarfsfélagar geta síður valið sér hentuga vinnuaðstöðu 

fyrir verkefnavinnu. Óaðlöguð staðsetning hefur óbein neikvæð áhrif á skynjaða framleiðni 

með meiri truflun og minni samskiptum. Þetta veldur tímasóun, minni einbeitingu og minni 

samvinnu sem allt minnkar skynjaða framleiðni. Velferð starfsmanna minnkar einnig vegna 

óaðlagaðra staðsetningar þar sem næði er lítið, tímasóun eykst og samskipti minnka.  

5.2.2 Verkefnamiðuð vinnurými 

Samskonar greining á sameinuðu orsaka- og afleiðingariti var gerð fyrir verkefnamiðuð 

vinnurými. Mynd 5.4 sýnir fiskbeinarit fyrir skynjaða framleiðni í verkefnamiðuðum 

vinnurýmum og mynd 5.5 sýnir fiskbeinarit fyrir velferð í verkefnamiðuðum vinnurýmum. 
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Mynd 5.4: Fiskbeinarit fyrir skynjaða framleiðni í verkefnamiðuðum vinnurýmum 
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Mynd 5.5: Fiskbeinarit fyrir velferð í verkefnamiðuðum vinnurýmum 
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Jákvæðir umhverfisþættir verkefnamiðaðra vinnurýma eru góð skrifstofuhönnun, 

teymisrými, góð loftgæði og gæði vinnuaðstöðu. Góð skrifstofuhönnun hefur sömu áhrif í 

verkefnamiðuðum vinnurýmum eins og í opnum vinnurýmum. Næði eykst með gæðum 

vinnuaðstöðu en einnig með tilkomu teymisrýma þar sem ólíklegra er að fundir og samvinna 

séu framkvæmd í opnu vinnurými, sem veldur öðrum truflun. Loftgæði auka velferð og 

skynjaða framleiðni, hitastig verður frekar viðunandi sem hefur einnig jákvæð áhrif á velferð 

og skynjaða framleiðni. Neikvæðir umhverfisþættir eru mikil umhverfishljóð og óviðunandi 

geymsla persónumuna líkt og í opnum vinnurýmum. Skynjuð framleiðni og velferð minnkar 

vegna truflana og minni gæði vinnuaðstöðu. 

Góð samskipti eru eini jákvæði félagslegi þáttur verkefnamiðaðra vinnurýma. Góð samskipti 

hafa bein jákvæð áhrif á velferð en óbein áhrif á skynjaða framleiðni vegna aukinnar 

samvinnu starfsmanna. Neikvæð félagsleg áhrif verkefnamiðaðra vinnurýma eru lítið næði, 

lítill félagslegur stuðningur og lítil samheldni. Skynjuð framleiðni minnkar með minni 

félagslegum stuðningi þar sem þátttaka minnkar og samvinna sömuleiðis. Næði og 

samheldni eru félagslegir áhrifaþættir sem hafa áhrif á skynjaða framleiðni og velferð. Bein 

áhrif er á milli truflunar og minni skynjaðrar framleiðni og velferðar en einnig vegna meiri 

tímasóunar. Einbeiting minnkar með truflun svo skynjuð framleiðni minnkar. Lítil 

samheldni starfsmanna skilar sér í minni samskiptum og minni velferð, samvinna minnkar 

einnig og þar með minnkar skynjuð framleiðni. 

Aðlöguð staðsetning í verkefnamiðuðum vinnurýmum hefur óbein jákvæð áhrif á skynjaða 

framleiðni og velferð þar sem næði og samskipti aukast. Næði eykur skynjaða framleiðni og 

velferð, en minnkar einnig tímasóun og eykur einbeitingu. Velferð eykst vegna aukinna 

samskipta og skynjuð framleiðni vegna meiri samvinnu sem verður til vegna meiri 

samskipta. Neikvæðir þættir skipuheilda og stjórnenda í verkefnamiðuðum vinnurýmum eru 

lítil þátttaka á vinnustað, óaðlöguð vinnuaðstaða og ekkert umráðasvæði. Lítil þátttaka hefur 

óbein áhrif á skynjaða framleiðni þar sem samvinna minnkar og skuldbinding við fyrirtæki 

einnig. Starfsmenn hafa ekki völd til að aðlaga vinnuaðstöðu sína eftir þörfum og hafa minna 

umráðasvæði, gæði vinnuaðstöðu verða verri. Þessir þættir minnka bæði skynjaða framleiðni 

og velferð starfsmanna þar starfsmönnum finnst verðleikar þeirra síður metnir ef þeir hafa 

ekkert umráðasvæði. 

5.3  Samanburður 

Áhugavert er að skoða sameiginlega og ólíka áhrifaþætti skynjaðrar framleiðni og velferðar 

annarsvegar og opinna og verkefnamiðaðra vinnurýma hinsvegar. Samanburður á 

áhrifaþáttum skynjaðrar framleiðni og velferðar má sjá á mynd 5.6. 
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Mynd 5.6: Samanburður skynjaðrar framleiðni og velferðar 

Mynd 5.7: Samanburður opinna og verkefnamiðaðra vinnurýma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allir áhrifaþættir sem hafa áhrif á velferð þekkingarstarfsmanna hafa einnig áhrif á skynjaða 

framleiðni með beinum eða óbeinum hætti. Einbeiting, þátttaka á vinnustað, félagslegur 

stuðningur, skuldbinding við fyrirtæki og samvinna hafa aðeins áhrif á skynjaða framleiðni. 

Engir áhrifaþættir hafa einungis áhrif á velferð. Á mynd 5.7 hefur samanburður verið gerður 

á opnum og verkefnamiðuðum vinnurýmum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmingur áhrifaþáttanna er sameiginlegur fyrir opin og verkefnamiðuð vinnurými, en 

einhver mismunur er til staðar. Fræðigreinar nefndu óviðunandi lýsingu í opnum 

vinnurýmum en teymisrými eru ríkjandi í verkefnamiðuðum vinnurýmum. Umráðasvæði er 

meira í opnum vinnurýmum þar sem starfsmenn eiga sér starfstöð. Lítið umráðasvæði virðist 

helsti ókostur verkefnamiðaðra vinnurýma en töluverð óánægja var með frjáls sæti og lítið 

framboð vinnuaðstöðu. Félagslegur stuðningur er einnig talinn minni í verkefnamiðuðum 

vinnurýmum en aðgengi að samstarfsmönnum og yfirmönnum er minna þar sem erfitt er að 

staðsetja fólk. Vinnuaðstöðu er hægt að aðlaga í opnum vinnurýmum en staðsetningu 

vinnuaðstöðu í verkefnamiðuðum vinnurýmum. Gæði vinnuaðstöðu eru talin meiri í 

verkefnamiðuðum vinnurýmum þar sem næði virðist skipta mjög miklu máli þegar kemur 

að skynjaðri framleiðni og velferð og starfsmenn verkefnamiðaðra vinnurýma geta aukið 

næði með því að færa sig í rými þar sem truflun er minni.  
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6 Umræður og samantekt 

Markmið rannsóknar var að bera kennsl á helstu áhrifaþætti í opnum eða verkefnamiðuðum 

vinnurýmum á skynjaða framleiðni og velferð þekkingarstarfsmanna ásamt því að skilja 

orsakasamhengi skynjaðrar framleiðni, velferðar og opinna eða verkefnamiðaðra 

vinnurýma. Með kerfisbundinni skoðun fræðigreina voru niðurstöður sameinaðar í víðara 

samhengi þar sem leitast var við að svara rannsóknarspurningum í töflu 6.1.  

Tafla 6.1: Rannsóknarspurningar rannsóknar 

RQ1: Hverjir eru helstu áhrifaþættir opinna eða verkefnamiðaðra vinnurýma á skynjaða framleiðni 

þekkingarstarfsmanna annarsvegar og velferð þekkingarstarfsmanna hinsvegar? 

RQ2: Hvert er orsakasamhengi skynjaðrar framleiðni þekkingarstarfsmanna, velferðar þekkingarstarfsmanna og 

opinna eða verkefnamiðaðra vinnurýma? 

 

Borin voru kennsl á helstu áhrifaþætti opinna og verkefnamiðaðra vinnurýma á skynjaða 

framleiðni og velferð þekkingarstarfsmanna úr 26 fræðigreinum. Áhrifaþáttunum, sem má 

sjá í töflu 6.2, var skipt upp í umhverfislega áhrifaþætti, félagslega áhrifaþætti og þætti sem 

tengjast skipuheildum og stjórnendum.  

Tafla 6.2: Helstu áhrifaþættir rannsóknar 

Áhrifaþáttur Flokkur Hlutfall fræðigreina 

Umhverfishljóð Umhverfislegir þættir 73% 

Loftgæði Umhverfislegir þættir 50% 

Viðunandi hitastig Umhverfislegir þættir 50% 

Skrifstofuhönnun Umhverfislegir þættir 46% 

Gæði vinnuaðstöðu Umhverfislegir þættir 46% 

Viðunandi lýsing Umhverfislegir þættir 46% 

Geymsla persónumuna Umhverfislegir þættir 23% 

Teymisrými Umhverfislegir þættir 15% 

Næði Félagslegir þættir 69% 

Samskipti Félagslegir þættir 62% 

Einbeiting Félagslegir þættir 46% 

Samvinna Félagslegir þættir 46% 

Samheldni Félagslegir þættir 23% 

Félagslegur stuðningur Félagslegir þættir 23% 

Aðlagað vinnuumhverfi Skipuheild og stjórnendur 62% 

Umráðasvæði Skipuheild og stjórnendur 31% 

Tímasóun Skipuheild og stjórnendur 19% 

Skuldbinding við fyrirtæki Skipuheild og stjórnendur 15% 

Þátttaka á vinnustað Skipuheild og stjórnendur 12% 

 

Umhverfishljóð, næði, samskipti og aðlagað vinnuumhverfi eru þeir áhrifaþættir sem eru 

taldir skipta mestu máli þegar kemur að skynjaðri framleiðni og velferð í opnum eða 

verkefnamiðuðum vinnurýmum. Niðurstöður fræðigreina voru sameinaðar í eitt víðtækt 

orsaka- og afleiðingarit sem sýnir orsakasambönd skynjaðrar framleiðni og velferðar 

þekkingarstarfsmanna ásamt opnum og verkefnamiðuðum vinnurýmum. Niðurstöður 

rannsóknar leiddu í ljós að áhrifaþættir opinna og verkefnamiðaðra vinnurýma hafa áhrif á 

hvor aðra innbyrðis en ekki eingöngu á skynjaða framleiðni og velferð. Ef auka á framleiðni 
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þekkingarstarfsmanna skal hafa velferð þeirra í huga þar sem áhrifaþættir skynjaðrar 

framleiðni og velferðar haldast í hendur. Þekkingarstarfsmenn afkasta mestu í vinnu þegar 

þeim líður vel og velferð þeirra er í fyrirrúmi. Að auki eykst skuldbinding þeirra til fyrirtækis 

og þátttaka í starfi.  

Orsakasamhengi opinna og verkefnamiðaðra vinnurýma voru aðskilin og greind frekar með 

fiskbeinaritum þar sem helstu áhrifaþættir skynjaðrar framleiðni voru greindir annarsvegar 

og áhrifaþættir velferðar hinsvegar. Samantekt af niðurstöðum fiskbeinarita 5. kafla má sjá 

í töflu 6.3. Taflan sýnir beina áhrifaþætti og áhrifavægi vegna opinna eða verkefnamiðaðra 

vinnurýma. Áhrif á skynjaða framleiðni og velferð eru útskýrð hér að neðan. 

Tafla 6.3: Samantekt fiskbeinarita kafla 5.2 

Áhrifaþáttur Opin vinnurými Verkefnamiðuð vinnurými 

Skrifstofuhönnun + + 

Gæði vinnuaðstöðu - + 

Teymisrými  + 

Geymsla persónumuna - - 

Loftgæði + + 

Viðunandi hitastig +  

Viðunandi lýsing -  

Umhverfishljóð - - 

Næði - - 

Samskipti + + 

Samheldni - - 

Félagslegur stuðningur + - 

Skuldbinding við fyrirtæki -  

Þátttaka á vinnustað - - 

Aðlagað vinnuumhverfi 

(vinnuaðstaða) 

+ - 

Aðlagað vinnuumhverfi 

(staðsetning) 

- + 

Umráðasvæði + - 

 

Skrifstofuhönnun og loftgæði eru talin góð í bæði opnum og verkefnamiðuðum vinnurýmum 

sem hefur jákvæð áhrif á skynjaða framleiðni og velferð. Gæði vinnuaðstöðu og teymisrýma 

eru hins vegar talin betri í verkefnamiðuðum vinnurýmum þar sem starfsfólk getur valið sér 

hentuga vinnuaðstöðu fyrir einstaklingsverkefni eða hópavinnu. Geymsla persónumuna er 

óviðunandi og umhverfishljóð eru mikil í báðum vinnurýmum sem hefur hvor tveggja 

neikvæð áhrif á bæði skynjaða framleiðni og velferð þekkingarstarfsmanna. Lítið næði eða 

truflun er fylgifiskur opinna og verkefnamiðaðra vinnurýma og er helsta ástæða fyrir minni 

skynjaðri framleiðni og velferð starfsmanna samkvæmt fræðigreinum. Ýmsir ókostir fylgja 

verkefnamiðuðum vinnurýmum þar sem starfsmönnum þykir óþægilegt að eiga ekki 

vinnuaðstöðu sem þeir geta gengið að. En helsti kostur verkefnamiðaðra vinnurýma fram 

yfir hefðbundin opin vinnurými er að starfsmenn geta bætt næði með því að færa sig í 

hljóðlátara umhverfi. Þó svo að samskipti séu talin aukast í opnum og verkefnamiðuðum 

vinnurýmum minnkar samheldni starfsmanna. Þetta má skýra með því að í opnum og 

verkefnamiðuðum vinnurýmum tala starfsmenn meira saman um verkefni yfir allan daginn 

en taka sér síður vinnupásur þar sem einkalíf er frekar rætt. Starfsmenn opna sig síður á 

persónulegum nótum þar sem vinnurými eru opin og vilja síður deila persónulegum hlutum 

þegar næði er lítið og aðrir geta heyrt samræður þeirra. Félagslegur stuðningur er síðri í 

verkefnamiðuðum vinnurýmum þar sem erfiðara er að ná tali af yfirmanni eða 
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samstarfsfélögum. Áhugavert er að niðurstöður sýna að neikvæðir félagslegir þættir voru 

fleiri en þeir jákvæðu. Félagslegir þættir eru yfirleitt drifkraftur breytinga vinnurýma í opin 

vinnurými ásamt minni kostnaði. Kostnaður er talinn mikilvægari áhrifaþáttur en 

niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós, en kostnaður er gjarnan drifkraftur breytinga í opin eða 

verkefnamiðuð vinnurými.   

Opin og verkefnamiðuð vinnurými hafa ýmsa ókosti en eru að mati höfundar komin til að 

vera. Hefðbundnar lokaðar skrifstofur henta ekki starfi þekkingarstarfsmanna þar sem 

samvinna, upplýsingagjöf og þekkingarfærsla er hluti af daglegu starfi. Vanda skal hönnun 

opinna og verkefnamiðaðra vinnurýma og huga vel að helstu áhrifaþáttum skynjaðrar 

framleiðni og velferðar. Opin eða verkefnamiðuð vinnurými þurfa að vera hönnuð með 

umhverfishljóð og næði starfsmanna í huga og skýrar reglur þurfa að vera um fundarhald. 

Halda skal fundi í sérstökum fundarherbergjum en ekki í opnum rýmum. Starfsmenn þurfa 

að vera meðvitaðir um truflun sem þeir geta valdið með t.d. samræðum eða símhringingum, 

lækka símhringingu og fara afsíðis ef símtöl berast. Þar sem samskipti eru talin góð milli 

starfsmanna í opnum vinnurýmum þá má bæta inn reglulegum vinnuhléum, en vinnuhlé auka 

ekki aðeins skynjaða framleiðni og velferð heldur auka þau einnig samheldni starfsmanna. 

Starfsmenn opinna vinnurýma þurfa að hafa frelsi til að aðlaga vinnuaðstöðu að sínum 

þörfum en hafa einnig aðgang að fundarherbergjum og teymisrýmum. Helsti ókostur 

verkefnamiðaðra vinnurýma er óaðlöguð vinnuaðstaða sem er bætt upp með meiri kost á 

næði vegna hljóðra svæða. Því er mjög mikilvægt þegar notast er við verkefnamiðuð 

vinnurými að bjóða upp á hljóð svæði með auðveldu aðgengi svo þekkingarstarfsmenn geti 

auðveldlega nýtt sér þennan helsta kost verkefnamiðaðra vinnurýma. 

Þar sem starfsmenn deila vinnuaðstöðu er hreinlæti gífurlega mikilvægt en í 

verkefnamiðuðum vinnurýmum er töluverð meiri hætta á útbreiðslu sýkla og veikinda sem 

geta borist á milli starfsmanna. Heilsa er hluti af velferð starfsmanna og þarf að huga 

sérstaklega að hreinlæti í verkefnamiðuðum vinnurýmum.  

Niðurstöður rannsóknar voru takmarkaðar að því leyti að kerfisbundna skoðun 

fræðigreinanna skilaði takmörkuðum upplýsingum um áhrifaþætti opinna og 

verkefnamiðaðra vinnurýma. Aðeins 26 greinar voru rannsakaðar en töluverður fjöldi greina 

fjalla um viðfangsefnið. Takmarkanir má einnig finna þar sem íslensk samheiti voru fundin 

fyrir erlend hugtök fræðigreina og margir líkir þættir felldir saman til einföldunar. Eflaust 

hafa einhver tengsl milli áhrifaþátta tapast með því að fella þá saman. Að auki sýnir rannsókn 

þessi ekki vægi áhrifaþáttanna en sumir áhrifaþættir hafa mikil áhrif á meðan aðrir hafa lítil 

áhrif en vægi er ekki sýnilegt í greiningu.  

Við hönnun vinnurýma má skoða áhrifaþætti þessara rannsóknar og greina áhrif þeirra og 

afleiðingar innbyrðis. Áhugavert væri við frekari rannsóknir að gefa áhrifaþáttum orsaka- og 

afleiðingaritsins vægi til þess að geta hermt orsakasambönd með hermunarlíkani. 

Hermunarlíkan gæti gefið góðar upplýsingar þegar ákvörðun um hvort opin eða 

verkefnamiðuð vinnurými henti starfsemi fyrirtækis og að forgangsraða umbótum á 

áhrifaþáttum.  
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Viðauki A 

Hér eru erlend orsaka- og afleiðingarit úr niðurstöðuhluta greinanna, teiknuð upp með 

erlendum hugtökum höfunda. 

  

 

Mynd A.1: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Chadburn o.fl. (2017) (grein 1 í töflu 4.1) 

 

 

Mynd A.2: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Berthelsen, Muhonen o.fl. (2018) (grein 2 í töflu 4.1) 
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Mynd A.3: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Barnes, Wineman o.fl. (2020) (grein 3 í töflu 4.1) 

 

 

Mynd A 4: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Roskams, Haynes o.fl. (2019) (grein 4 í töflu 4.1) 



49 

 

Mynd A.5: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Haynes, Suckley o.fl. (2017) (grein 5 í töflu 4.1) 

 

 

Mynd A.6: Erlent orsaka- og afleigarit fyrir grein Roskams og Haynes (2019) (grein 6 í töflu 4.1) 
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Mynd A.7: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Taskin, Parmentier o.fl. (2019) (grein 7 í töflu 4.1) 

 

Mynd A.8: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Kwon og Remoy (2019) (grein 8 í töflu 4.1) 
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Mynd A. 9: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Witterseh o.fl. (2004) (grein 9 í töflu 4.1) 

 

Mynd A.10: Erlent orsaka- og afleiðingarit úr grein Rolfo o.fl. (2018) (grein 10 í töflu 4.1) 
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Mynd A.11: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Veitch o.fl. (2007) (grein 11 í töflu 4.1) 

 

 

Mynd A.12: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Richardson o.fl. (2017) (grein 12 í töflu 4.1) 
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Mynd A.13: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Sakellaris o.fl. (2016) (grein 13 í töflu 4.1) 

 

 

Mynd A.14: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Gocer o.fl. (2019) (grein 14 í töflu 4.1) 
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Mynd A.15: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Rasheed o.fl. (2019) (grein 15 í töflu 4.1) 

 

Mynd A.16: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Lee & Aletta (2019) (grein 16 í töflu 4.1) 
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Mynd A.17: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Khoshbakht o.fl. (2020) (grein 1 í töflu 4.17) 

 
Mynd A.18: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Mulville o.fl. (2016) (grein 1 í töflu 4.18) 
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Mynd A.20: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Varjo o.fl. (2015) (grein 20 í töflu 4.1) 

Mynd A.19: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Shafaghat o. fl. (2015) (grein 19 í töflu 4.1) 
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Mynd A.21: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Papagiannidis og Marikyan (2020) (grein 21 í töflu 4.1) 

 
Mynd A.22: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Morrison og Smollan (2020) (grein 22 í töflu 4.1) 
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Mynd A.23: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Haapakangas o.fl. (2018) (grein 23 í töflu 4.1) 

 
Mynd A.24: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Lou og Ou (2019) (grein 24 í töflu 4.1) 
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Mynd A.25: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Kim o.fl. (2017) (grein 25 í töflu 4.1) 

 
Mynd A.26: Erlent orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Kang o.fl. (2017) (grein 26 í töflu 4.1)  
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Viðauki B – íslensk samheiti 

Fundin voru íslensk samheiti fyrir hugtök sem hafa sömu eða svipaða merkingu. Samheiti 

afleiðingaþáttanna skynjaðrar framleiðni og velferðar má sjá í töflu B.1.  

Tafla B.1: Samheiti afleiðingaþátta 

Íslenskt samheiti 

skilgreininga 

Flokkur Erlendar skilgreiningar höfunda Höfundar greina 

Skynjuð framleiðni Framleiðni Productivity (Kim o.fl., 2016) 

Skynjuð framleiðni Framleiðni Overall productivity (Barnes o.fl., 2020) 

Skynjuð framleiðni Framleiðni Overall group productivity (Barnes o.fl., 2020) 
Skynjuð framleiðni Framleiðni Perceived productivity (Chadburn o.fl., 2017; Gocer o.fl., 2019; 

Haapakangas o.fl., 2018; Haynes o.fl., 2017; 

Khoshbakht o.fl., 2020; Morrison og Smollan, 2020; 
Mulville o.fl., 2016; Rasheed o.fl., 2019) 

Skynjuð framleiðni Framleiðni Perceived productivity and 

performance 

(Lee og Aletta, 2019) 

Skynjuð framleiðni Framleiðni Self-rated productivity in open-plan 

office 

(Roskams o.fl., 2019) 

Skynjuð framleiðni Framleiðni Perceived momentary productivity (Roskams og Haynes, 2019) 
Skynjuð framleiðni Framleiðni Personal productivity (Veitch o.fl., 2007) 

Skynjuð framleiðni Framleiðni Employees‘ productivity (Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Skynjuð framleiðni Framleiðni Work productivity (Richardson o.fl., 2017) 
Skynjuð framleiðni Framleiðni Office productivity (Kang o.fl., 2017; Lou og Ou, 2019) 

Skynjuð framleiðni Frammistaða Perceived performance on well-
practiced and routine skills 

(Witterseh o.fl., 2004) 

Skynjuð framleiðni Frammistaða Perceived performance on creative 

thinking tasks 

(Witterseh o.fl., 2004) 

Skynjuð framleiðni Frammistaða Self-estimated performance (Witterseh o.fl., 2004) 

Skynjuð framleiðni Frammistaða Perceived performance (Papagiannidis og Marikyan, 2020; Rolfo o.fl., 

2018) 
Skynjuð framleiðni Frammistaða Cognitive performance (Varjo o.fl., 2015) 

Skynjuð framleiðni Frammistaða Work performance (Varjo o.fl., 2015) 

Skynjuð framleiðni Frammistaða Job performance (Haapakangas o.fl., 2018) 
Skynjuð framleiðni Skilvirkni Perceived work effectiveness (Barnes o.fl., 2020; Papagiannidis og Marikyan, 

2020) 

Skynjuð framleiðni Skilvirkni Efficient workflow & performance (Shafaghat o.fl., 2015) 
Velferð  Heilsa Overall health (Barnes o.fl., 2020) 

Velferð  Heilsa Perceived Health (Khoshbakht o.fl., 2020; Rasheed o.fl., 2019; 

Richardson o.fl., 2017) 
Velferð  Heilsa Health issues (Richardson o.fl., 2017) 

Velferð  Heilsa Illness (Shafaghat o.fl., 2015) 

Velferð  Heilsa Exposure to viruses (Papagiannidis og Marikyan, 2020; Shafaghat o.fl., 
2015) 

Velferð  Heilsa CNS & MMS illness (Shafaghat o.fl., 2015) 

Velferð  Heilsa Sick building syndrome (Shafaghat o.fl., 2015) 

Velferð  Heilsa Sickness absence (Richardson o.fl., 2017) 

Velferð Heilsa Health (Kim o.fl., 2016) 

Velferð Heilsa Irritation of mucous membranes (Witterseh o.fl., 2004) 
Velferð Heilsa Physical fitness (Lee og Aletta, 2019) 

Velferð Heilsa Physical nourishment (Lee og Aletta, 2019) 

Velferð Heilsa Fatigue (Witterseh o.fl., 2004) 
Velferð Heilsa Perceived lack of energy (Varjo o.fl., 2015) 

Velferð Heilsa Stress levels (Barnes o.fl., 2020) 

Velferð Heilsa Stress (Gocer o.fl., 2019; Haapakangas o.fl., 2018; 
Roskams o.fl., 2019; Shafaghat o.fl., 2015) 

Velferð Heilsa Psychological strains (Taskin o.fl., 2019) 

Velferð Heilsa Physical stresses (Shafaghat o.fl., 2015) 
Velferð Heilsa Psychological stresses (Shafaghat o.fl., 2015) 

Velferð Heilsa Headaches (Mulville o.fl., 2016; Papagiannidis og Marikyan, 

2020) 
Velferð Heilsa Depression (Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Velferð  Ánægja Satisfaction (Gocer o.fl., 2019; Rolfo o.fl., 2018) 

Velferð Ánægja Satisfaction and well-being (Barnes o.fl., 2020; Shafaghat o.fl., 2015) 
Velferð Ánægja Momentary enthusiasm (Roskams og Haynes, 2019) 

Velferð Ánægja Emotional comfort (Varjo o.fl., 2015) 

Velferð Ánægja Satisfaction and visual comfort (Papagiannidis og Marikyan, 2020) 
Velferð Ánægja Cognitive workload (Richardson o.fl., 2017) 
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Íslenskt samheiti 

skilgreininga 

Flokkur Erlendar skilgreiningar höfunda Höfundar greina 

Velferð Þægindi Psychological comfort (Kwon og Remoy, 2019; Papagiannidis og 

Marikyan, 2020) 
Velferð Þægindi Comfort and convenience (Chadburn o.fl., 2017) 

Velferð Þægindi Perceived comfort (Mulville o.fl., 2016; Rasheed o.fl., 2019) 

Velferð Þægindi Physical comfort (Kwon og Remoy, 2019; Lee og Aletta, 2019; 
Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Velferð Þægindi Overall comfort (Khoshbakht o.fl., 2020; Papagiannidis og 

Marikyan, 2020; Sakellaris o.fl., 2016) 
Velferð Þægindi Momentary comfort (Roskams og Haynes, 2019) 

Velferð Þægindi Visual comfort (Kwon og Remoy, 2019) 

Velferð Þægindi Functional-influential comfort (Kwon og Remoy, 2019) 
Velferð Vellíðan Personal well-being (Barnes o.fl., 2020; Mulville o.fl., 2016) 

Velferð Vellíðan Sense of safety and belonging (Rolfo o.fl., 2018) 

Velferð Vellíðan Health and wellbeing (Haynes o.fl., 2017; Lee og Aletta, 2019) 
Velferð Vellíðan Physical well-being (Lee og Aletta, 2019; Papagiannidis og Marikyan, 

2020) 

Velferð Vellíðan Environmental well-being (Lee og Aletta, 2019) 
Velferð Vellíðan Mental well-being (Lee og Aletta, 2019) 

Velferð Vellíðan Cognitive well-being (Lee og Aletta, 2019) 

Velferð Vellíðan Emotional well-being (Lee og Aletta, 2019) 
Velferð Vellíðan Psychological wellbeing (Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Velferð Vellíðan Well-being at work (Haapakangas o.fl., 2018) 

Velferð Vellíðan Social well-being (Lee og Aletta, 2019) 

 

Samheitum áhrifaþátta hefur verið skipt upp í þrjá flokka, umhverfislega þætti (tafla B.2), 

félagslega þætti (tafla B.3) og þætti skipuheilda og stjórnenda (tafla B.4). 

Tafla B.2: Samheiti umhverfislegra áhrifaþátta 

Íslenskt samheiti 

skilgreininga 

Flokkur Erlendar skilgreiningar 

höfunda 

Höfundar greina 

Opið vinnurými Vinnurými Open-space office (Berthelsen o.fl., 2018) 
Opið vinnurými Vinnurými Open workplace (Barnes o.fl., 2020) 

Opið vinnurými Vinnurými Open plan office (Chadburn o.fl., 2017; Haynes o.fl., 2017; Kwon og 

Remoy, 2019; Lee og Aletta, 2019; Morrison og 
Smollan, 2020; Papagiannidis og Marikyan, 2020; 

Richardson o.fl., 2017; Shafaghat o.fl., 2015) 
Opið vinnurými Fjöldi 

starfsmanna 

8plus office (Rasheed o.fl., 2019) 

Opið vinnurými Fjöldi 
starfsmanna 

Over 9 office (Khoshbakht o.fl., 2020) 

Opið vinnurými Föst sæti Fixed desk (Kim o.fl., 2016) 

Verkefnamiðað 
vinnurými 

Vinnurými Flex office (Kwon og Remoy, 2019; Taskin o.fl., 2019) 

Verkefnamiðað 

vinnurými 

Vinnurými Activity-based office (Berthelsen o.fl., 2018; Rolfo o.fl., 2018) 

Verkefnamiðað 

vinnurými 

Vinnurými Activity-based workplace (Haapakangas o.fl., 2018) 

Verkefnamiðað 
vinnurými 

Verkefnamiðuð 
vinnustefna 

Activity-based working policy (Roskams o.fl., 2019) 

Verkefnamiðað 

vinnurými 

Verkefnamiðuð 

vinnustefna 

Activity-based working (Roskams og Haynes, 2019) 

Verkefnamiðað 

vinnurými 

Frjálst sætaval Hot-desking (Chadburn o.fl., 2017) 

Verkefnamiðað 
vinnurými 

Frjálst sætaval Flexi desk (Kim o.fl., 2016) 

Verkefnamiðað 

vinnurými 

Frjáls sætaval Non-fixed location workstation (Gocer o.fl., 2019) 

Lokuð vinnuaðstaða Vinnurými Enclosed private office (Haynes o.fl., 2017) 

Lokuð vinnuaðstaða Vinnurými Enclosed shared office (Haynes o.fl., 2017) 

Lokuð vinnuaðstaða Vinnurými Cellular office (Kwon og Remoy, 2019) 
Lokuð vinnuaðstaða Vinnurými Traditional offices (Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Lokuð vinnuaðstaða Vinnurými Solo and Duo offices (Khoshbakht o.fl., 2020; Rasheed o.fl., 2019) 

Lokuð vinnuaðstaða Skilrúm Degree of enclosure of work area 
by walls, screens or furniture 

(Veitch o.fl., 2007) 

Lokuð vinnuaðstaða Skilrúm Barriers or partitions between 

workstations 

(Sakellaris o.fl., 2016) 

Lokuð vinnuaðstaða Skilrúm Visual barriers (Lee og Aletta, 2019) 
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Íslenskt samheiti 

skilgreininga 

Flokkur Erlendar skilgreiningar 

höfunda 

Höfundar greina 

Lokuð vinnuaðstaða Skilrúm Deck-to-deck partitions (Lee og Aletta, 2019) 

Skrifstofuhönnun Hönnun Well-designed office (Chadburn o.fl., 2017; Gocer o.fl., 2019) 
Skrifstofuhönnun Hönnun Good technical design (Morrison og Smollan, 2020) 

Skrifstofuhönnun Hönnun Flexible design (Papagiannidis og Marikyan, 2020; Shafaghat o.fl., 

2015) 
Skrifstofuhönnun Hönnun Flexible space (Shafaghat o.fl., 2015) 

Skrifstofuhönnun Uppsetning Satisfaction with layout (Kim o.fl., 2016) 

Skrifstofuhönnun Uppsetning Satisfaction with office layout (Kang o.fl., 2017) 
Skrifstofuhönnun Uppsetning Workplace layout (Berthelsen o.fl., 2018) 

Skrifstofuhönnun Uppsetning Workplace arrangement (Gocer o.fl., 2019) 

Skrifstofuhönnun Uppsetning Grouping similar types of areas 
together 

(Lee og Aletta, 2019) 

Skrifstofuhönnun Uppsetning Placing quit spaces away from 

noise sources 

(Lee og Aletta, 2019) 

Skrifstofuhönnun Uppsetning Lower rent cost due to higher 

worker density 

(Shafaghat o.fl., 2015) 

Skrifstofuhönnun Uppsetning Save office space (Shafaghat o.fl., 2015) 
Skrifstofuhönnun Uppsetning Daylight sharing (Shafaghat o.fl., 2015) 

Skrifstofuhönnun Fagurfræði Building/office aesthetics and 

quality 

(Gocer o.fl., 2019) 

Skrifstofuhönnun Fagurfræði Possibility of decorating the 

workplace 

(Berthelsen o.fl., 2018) 

Skrifstofuhönnun Fagurfræði Decorations (Sakellaris o.fl., 2016) 
Skrifstofuhönnun Fagurfræði Aesthetics (Morrison og Smollan, 2020; Rolfo o.fl., 2018) 

Skrifstofuhönnun Fagurfræði Aesthetics apperarance of 
officee 

(Veitch o.fl., 2007) 

Skrifstofuhönnun Fagurfræði Plants (Morrison og Smollan, 2020) 

Skrifstofuhönnun Efniviður Interior walls with noise 
isolation 

(Lee og Aletta, 2019) 

Skrifstofuhönnun Efniviður Doors with non-hollow core (Lee og Aletta, 2019) 

Skrifstofuhönnun Efniviður Large windows (Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Gæði vinnuaðstöðu Stærð Size of personal workspace (Veitch o.fl., 2007) 

Gæði vinnuaðstöðu Stærð Space at desk (Khoshbakht o.fl., 2020) 

Gæði vinnuaðstöðu Stærð Amount of workspace (Gocer o.fl., 2019) 
Gæði vinnuaðstöðu Stærð Individual space (Gocer o.fl., 2019) 

Gæði vinnuaðstöðu Stærð Personal space (Kang o.fl., 2017; Kim o.fl., 2016; Lou og Ou, 2019) 

Gæði vinnuaðstöðu Stærð Crowding (Chadburn o.fl., 2017; Haynes o.fl., 2017; Morrison 
og Smollan, 2020; Shafaghat o.fl., 2015) 

Gæði vinnuaðstöðu Stærð Overcrowded desks (Gocer o.fl., 2019) 

Gæði vinnuaðstöðu Gæði Layout quality (Lou og Ou, 2019) 
Gæði vinnuaðstöðu Tæki Equipment (Kang o.fl., 2017) 

Gæði vinnuaðstöðu Tæki Facilities (Lou og Ou, 2019) 

Gæði vinnuaðstöðu Húsgögn Suitability and usability of 
furniture in desk areas 

(Rasheed o.fl., 2019) 

Gæði vinnuaðstöðu Húsgögn Furniture (Kang o.fl., 2017; Khoshbakht o.fl., 2020) 

Gæði vinnuaðstöðu Húsgögn Comfort of furnishing (Kim o.fl., 2016) 
Gæði vinnuaðstöðu Nettenging Quality of IT connectivity (Chadburn o.fl., 2017) 

Gæði vinnuaðstöðu Nettenging IT functions (Haapakangas o.fl., 2018) 

Gæði vinnuaðstöðu Nettenging Reliable hardware (Chadburn o.fl., 2017) 
Gæði vinnuaðstöðu Nettenging Comprehensive Wi-Fi coverage (Chadburn o.fl., 2017) 

Gæði vinnuaðstöðu Nettenging Connected office (Chadburn o.fl., 2017) 

Gæði vinnuaðstöðu Hreinlæti Cleaning (Haapakangas o.fl., 2018) 
Gæði vinnuaðstöðu Hreinlæti Personal hygiene risk due to 

desk sharing 

(Kim o.fl., 2016) 

Örvandi umhverfi Umhverfi Stimulating environment (Chadburn o.fl., 2017) 
Örvandi umhverfi Umhverfi Overstimulation (Richardson o.fl., 2017) 

Örvandi umhverfi Umhverfi Working in „Buzzy“ (vibrant 

and buzy) environment 

(Chadburn o.fl., 2017) 

Örvandi umhverfi Umhverfi Level of interaction/noise while 

at work 

(Rasheed o.fl., 2019) 

Örvandi umhverfi Starfsfólk Working amongst creative 
people 

(Chadburn o.fl., 2017) 

Framboð 

vinnuaðstöðu 

Vinnuaðstöður Free workstations (Rolfo o.fl., 2018) 

Framboð 

vinnuaðstöðu 

Vinnuaðstöður Workspace availability (Roskams og Haynes, 2019) 

Framboð 
vinnuaðstöðu 

Vinnuaðstöður Desk availability (Kim o.fl., 2016) 

Framboð 

vinnuaðstöðu 

Fjöldi sæta fyrir 

teymavinnu 

Mismatch of workstation 

arrangement and team size 

(Rolfo o.fl., 2018) 

Félagsleg svæði Kaffistofa Refreshment area (Haynes o.fl., 2017) 

Félagsleg svæði Kaffistofa Canteen (Haynes o.fl., 2017) 
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Íslenskt samheiti 

skilgreininga 

Flokkur Erlendar skilgreiningar 

höfunda 

Höfundar greina 

Félagsleg svæði Kaffistofa Space for breaks (Kim o.fl., 2016) 

Félagsleg svæði Félagsleg rými Friendly spaces to chat, meet and 
work in different atmospheres 

(Taskin o.fl., 2019) 

Félagsleg svæði Félagsleg rými Protected space for sharing 

thoughts, feelings and values 

(Khoshbakht o.fl., 2020) 

Félagsleg svæði Félagsleg rými Visitor space (Rolfo o.fl., 2018) 

Teymisrými Samvinnuherbergi Access space to work with others (Barnes o.fl., 2020) 

Teymisrými Samvinnuherbergi Insufficient space for 
collaboration 

(Gocer o.fl., 2019) 

Teymisrými Samvinnuherbergi Space for collaborate (Kim o.fl., 2016) 

Teymisrými Fundarherbergi Meeting rooms (Khoshbakht o.fl., 2020) 
Hljóð svæði Reglur Clear demarcation of quiet zones (Roskams o.fl., 2019) 

Hljóð svæði Reglur Insufficient private room and/or 

quiet room 

(Gocer o.fl., 2019) 

Hljóð svæði Svæði Quiet areas (Haynes o.fl., 2017) 

Hljóð svæði Svæði Quiet zones (Rolfo o.fl., 2018) 

Hljóð svæði Svæði Small enclosed spaces with 
acoustical treatment 

(Lee og Aletta, 2019) 

Geymsla 

persónumuna 

Geymsla Storage (Haynes o.fl., 2017) 

Geymsla 

persónumuna 

Geymsla Personal storage (Haapakangas o.fl., 2018) 

Geymsla 
persónumuna 

Geymsla Storage space (Gocer o.fl., 2019; Morrison og Smollan, 2020) 

Geymsla 
persónumuna 

Geymsla Storage support (Kim o.fl., 2016) 

Geymsla 

persónumuna 

Öryggi Security of personal items (Richardson o.fl., 2017) 

Staðsetning 

vinnuaðstöðu 

Gluggar Being close to a window (Chadburn o.fl., 2017) 

Staðsetning 

vinnuaðstöðu 

Gluggar Distance from window (Kwon og Remoy, 2019) 

Staðsetning 

vinnuaðstöðu 

Gluggar Window proximity (Gocer o.fl., 2019; Mulville o.fl., 2016) 

Staðsetning 

vinnuaðstöðu 

Tæki Close proximity to printers and 

copiers 

(Chadburn o.fl., 2017) 

Staðsetning 
vinnuaðstöðu 

Tæki Posisiton to equipment (Haynes o.fl., 2017) 

Staðsetning 

vinnuaðstöðu 

Samstarfsfélagar Remoteness to collagues (Taskin o.fl., 2019) 

Staðsetning 

vinnuaðstöðu 

Snúningur S.W/N.E orientation (Kwon og Remoy, 2019) 

Útsýni Útsýni Outdoor view (Rolfo o.fl., 2018) 
Útsýni Útsýni Access to a view of outside (Veitch o.fl., 2007) 

Útsýni Útsýni Access to external view (Gocer o.fl., 2019) 

Loftgæði Gæði Air quality (Haynes o.fl., 2017; Kwon og Remoy, 2019; Lou og 
Ou, 2019; Rolfo o.fl., 2018) 

Loftgæði Gæði Satisfaction with air quality (Kang o.fl., 2017; Roskams og Haynes, 2019; 

Sakellaris o.fl., 2016) 
Loftgæði Gæði Perceived air quality (Witterseh o.fl., 2004) 

Loftgæði Gæði Satisfaction with humidity (Roskams og Haynes, 2019) 

Loftgæði Gæði Acceptable humidity (Lou og Ou, 2019) 
Loftgæði Gæði Stuffy air (Sakellaris o.fl., 2016) 

Loftgæði Gæði Fresh air (Khoshbakht o.fl., 2020; Sakellaris o.fl., 2016) 

Loftgæði Gæði Freshness (Kang o.fl., 2017; Lou og Ou, 2019) 
Loftgæði Gæði Humid or dry air (Sakellaris o.fl., 2016) 

Loftgæði Gæði Overall air quality in work area (Veitch o.fl., 2007) 

Loftgæði Loftræsting Satisfaction with 
ventilation/temperature 

(Veitch o.fl., 2007) 

Loftgæði Loftræsting Perceived stuffy air (Witterseh o.fl., 2004) 

Loftgæði Loftræsting Good ventilation (Chadburn o.fl., 2017; Kang o.fl., 2017; Lou og Ou, 
2019) 

Loftgæði Loftræsting Appropriate air movement in 

work area 

(Veitch o.fl., 2007) 

Loftgæði Loftræsting Airy office (Rasheed o.fl., 2019) 

Loftgæði Loftræsting Low ventilation rate (Varjo o.fl., 2015) 

Loftgæði Lykt Odorless air (Sakellaris o.fl., 2016) 
Loftgæði Lykt Smelly air (Sakellaris o.fl., 2016) 

Viðunandi hitastig Hiti Temperature (Haynes o.fl., 2017; Khoshbakht o.fl., 2020) 

Viðunandi hitastig Hiti Air temperature (Witterseh o.fl., 2004) 
Viðunandi hitastig Hiti Thermal environment (Kang o.fl., 2017) 
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Íslenskt samheiti 

skilgreininga 

Flokkur Erlendar skilgreiningar 

höfunda 

Höfundar greina 

Viðunandi hitastig Hiti Appropriate temperature in work 

area 

(Veitch o.fl., 2007) 

Viðunandi hitastig Hiti High room temperature (Varjo o.fl., 2015) 

Viðunandi hitastig Ánægja Satisfaction with temperature (Rasheed o.fl., 2019; Roskams og Haynes, 2019) 

Viðunandi hitastig Ánægja Acceptable temperature (Lou og Ou, 2019) 
Viðunandi hitastig Ánægja Too cold or too hot temperature (Sakellaris o.fl., 2016) 

Viðunandi hitastig Ánægja Thermal comfort (Kwon og Remoy, 2019; Papagiannidis og 

Marikyan, 2020; Shafaghat o.fl., 2015) 
Viðunandi hitastig Ánægja Thermal sensation (Witterseh o.fl., 2004) 

Viðunandi hitastig Ánægja Thermal acceptability (Witterseh o.fl., 2004) 

Viðunandi hitastig Ánægja Thermal quality (Lou og Ou, 2019) 
Viðunandi hitastig Ánægja Satisfaction with overall thermal 

comfort 

(Sakellaris o.fl., 2016) 

Viðunandi lýsing Styrkur Lighting (Haynes o.fl., 2017) 
Viðunandi lýsing Styrkur Satisfaction with light intensity (Roskams og Haynes, 2019) 

Viðunandi lýsing Styrkur Appropriate light (Kwon og Remoy, 2019) 

Viðunandi lýsing Styrkur Amount of lighting for computer 
work 

(Veitch o.fl., 2007) 

Viðunandi lýsing Styrkur Amount of lighting on the 

desktop 

(Veitch o.fl., 2007) 

Viðunandi lýsing Uppspretta Colour temperature of 

fluorescent lighting 

(Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Viðunandi lýsing Uppspretta Satisfaction with natural lighting (Kang o.fl., 2017; Khoshbakht o.fl., 2020; Lou og 
Ou, 2019; Sakellaris o.fl., 2016) 

Viðunandi lýsing Uppspretta Satisfaction with artificial 
lighting 

(Kang o.fl., 2017; Lou og Ou, 2019; Sakellaris o.fl., 
2016) 

Viðunandi lýsing Uppspretta Close proximity to natural light (Chadburn o.fl., 2017) 

Viðunandi lýsing Uppspretta Access to daylight (Gocer o.fl., 2019; Papagiannidis og Marikyan, 
2020) 

Viðunandi lýsing Uppspretta Satisfaction with daylight (Mulville o.fl., 2016; Roskams og Haynes, 2019) 

Viðunandi lýsing Gæði Satisfaction with lighting (Sakellaris o.fl., 2016; Veitch o.fl., 2007) 

Viðunandi lýsing Gæði Perceived light quality (Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Viðunandi lýsing Gæði Lighting environment quality (Lou og Ou, 2019) 

Viðunandi lýsing Gæði Satisfaction with lighting 
environment 

(Kang o.fl., 2017) 

Viðunandi lýsing Gæði Quality of lighting in work area (Veitch o.fl., 2007) 

Viðunandi lýsing Gæði Glare (Kwon og Remoy, 2019; Papagiannidis og 
Marikyan, 2020) 

Viðunandi lýsing Gæði Reflection or glare (Sakellaris o.fl., 2016) 

Viðunandi lýsing Gæði Amount of reflected light or 
glare in the computer screen 

(Veitch o.fl., 2007) 

Umhverfishljóð Almenn hljóð Noise (Barnes o.fl., 2020; Haapakangas o.fl., 2018; 

Khoshbakht o.fl., 2020; Kwon og Remoy, 2019; Lee 
og Aletta, 2019; Taskin o.fl., 2019; Witterseh o.fl., 

2004) 

Umhverfishljóð Almenn hljóð Noise levels (Papagiannidis og Marikyan, 2020; Richardson o.fl., 
2017) 

Umhverfishljóð Almenn hljóð General noise level (Berthelsen o.fl., 2018) 

Umhverfishljóð Almenn hljóð Internal noise (Haynes o.fl., 2017) 
Umhverfishljóð Almenn hljóð Quietness (Kang o.fl., 2017) 

Umhverfishljóð Almenn hljóð Noise outside the building (Sakellaris o.fl., 2016) 

Umhverfishljóð Almenn hljóð Noise disturbance (Lou og Ou, 2019) 
Umhverfishljóð Almenn hljóð Outdoor noise (Gocer o.fl., 2019) 

Umhverfishljóð Almenn hljóð Satisfaction with noise (Mulville o.fl., 2016; Sakellaris o.fl., 2016; 

Witterseh o.fl., 2004) 
Umhverfishljóð Almenn hljóð Satisfaction with acoustic 

environment 

(Kang o.fl., 2017) 

Umhverfishljóð Almenn hljóð Acoustic environment quality (Lou og Ou, 2019) 
Umhverfishljóð Almenn hljóð Background noise (Gocer o.fl., 2019; Rolfo o.fl., 2018) 

Umhverfishljóð Almenn hljóð Amount of background noise (Veitch o.fl., 2007) 

Umhverfishljóð Almenn hljóð Noise within the building (Sakellaris o.fl., 2016) 
Umhverfishljóð Samræður Conversations (Haynes o.fl., 2017; Kang o.fl., 2017; Lee og Aletta, 

2019) 

Umhverfishljóð Samræður Amount of noise from other 
people‘s conversations 

(Veitch o.fl., 2007) 

Umhverfishljóð Samræður Irrelevant speech (Varjo o.fl., 2015) 

Umhverfishljóð Símar Telephones (Haynes o.fl., 2017; Lee og Aletta, 2019) 
Umhverfishljóð Símar Phone ringing (Kang o.fl., 2017) 

Umhverfishljóð Símar Colleague‘s conversation/phone 

call 

(Berthelsen o.fl., 2018) 

Umhverfishljóð Hreyfingar Footsteps (Kang o.fl., 2017) 

Umhverfishljóð Hreyfingar Human activity (Kang o.fl., 2017) 
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skilgreininga 

Flokkur Erlendar skilgreiningar 

höfunda 

Höfundar greina 

Umhverfishljóð Hreyfingar Noise from people movement (Haynes o.fl., 2017) 

Umhverfishljóð Tæki Machines (Kang o.fl., 2017) 
Umhverfishljóð Tæki Computer keyboard (Kang o.fl., 2017) 

Umhverfishljóð Tæki Noise from equipment (Haynes o.fl., 2017) 

Umhverfishljóð Tæki Noise from building systems (Sakellaris o.fl., 2016) 
Umhverfishljóð Tæki Noise from HVAC systems (Gocer o.fl., 2019) 

Umhverfishljóð Annað Entertainment (Kang o.fl., 2017) 

 

 
Tafla B.3: Samheiti félagslegra áhrifaþátta 

Íslenskt samheiti 

skilgreininga 

Flokkur Erlendar skilgreiningar 

höfunda 

Höfundar greina 

Skynjað óréttlæti Óréttlæti Perceived injustice (Rolfo o.fl., 2018) 

Skynjað óréttlæti Ójöfnuður A degree of inequality of desk 
allocation 

(Morrison og Smollan, 2020) 

Starfsánægja Ánægja í starfi Feeling satisfied with your job (Barnes o.fl., 2020) 

Starfsánægja Ánægja í starfi Happy to come to work (Barnes o.fl., 2020) 
Starfsánægja Ánægja í starfi Job satisfaction (Berthelsen o.fl., 2018; Haapakangas o.fl., 2018; 

Papagiannidis og Marikyan, 2020; Richardson o.fl., 

2017; Shafaghat o.fl., 2015; Taskin o.fl., 2019; 
Veitch o.fl., 2007) 

Starfsánægja Ánægja í starfi Employee satisfaction (Chadburn o.fl., 2017; Kwon og Remoy, 2019) 

Starfsánægja Ánægja í starfi Mood (Sakellaris o.fl., 2016) 
Starfsánægja Starfsumhverfi Acceptability of overall indoor 

environment 

(Witterseh o.fl., 2004) 

Starfsánægja Starfsumhverfi Overall environmental 
satisfaction 

(Haapakangas o.fl., 2018; Mulville o.fl., 2016; 
Veitch o.fl., 2007) 

Starfsánægja Starfsumhverfi Perceived working conditions (Varjo o.fl., 2015) 

Starfsánægja Starfsumhverfi Satisfactory working conditions (Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Verðleikar 

starfsmanna 

Verðleikar Not feeling valued (Barnes o.fl., 2020) 

Verðleikar 
starfsmanna 

Verðleikar Identity (Richardson o.fl., 2017) 

Verðleikar 

starfsmanna 

Mannlegar þarfir Making people feel transparent (Taskin o.fl., 2019) 

Verðleikar 

starfsmanna 

Mannlegar þarfir Organizational de-

humanization 

(Taskin o.fl., 2019) 

Næði Truflun Concerns about disturbing 

others 

(Berthelsen o.fl., 2018) 

Næði Truflun Distraction by colleagues (Chadburn o.fl., 2017) 
Næði Truflun Meetings held in kitchen, 

relaction areas and workstations 

(Gocer o.fl., 2019) 

Næði Truflun Disturbance by speech (Roskams o.fl., 2019) 
Næði Truflun Distraction (Haynes o.fl., 2017; Morrison og Smollan, 2020; 

Richardson o.fl., 2017; Roskams og Haynes, 2019; 

Shafaghat o.fl., 2015) 

Næði Truflun Visual distraction (Shafaghat o.fl., 2015) 

Næði Truflun Auditory distraction (Shafaghat o.fl., 2015) 

Næði Truflun Interruptions (Haynes o.fl., 2017; Khoshbakht o.fl., 2020) 
Næði Truflun Frequency of distractions from 

other people 

(Veitch o.fl., 2007) 

Næði Truflun Noise distraction (Gocer o.fl., 2019) 
Næði Næði Privacy (Berthelsen o.fl., 2018; Chadburn o.fl., 2017; 

Haapakangas o.fl., 2018; Haynes o.fl., 2017; Kwon 

og Remoy, 2019; Richardson o.fl., 2017; Shafaghat 
o.fl., 2015) 

Næði Næði Perceived privacy (Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Næði Næði Amount of privacy (Sakellaris o.fl., 2016) 
Næði Næði Visual privacy (Barnes o.fl., 2020) 

Næði Næði Level of visual privacy (Veitch o.fl., 2007) 

Næði Næði Sound privacy (Barnes o.fl., 2020) 
Næði Næði Feeling that they were being 

listened to and observed 

(Berthelsen o.fl., 2018) 

Næði Næði Level of privacy for 
conversations 

(Veitch o.fl., 2007) 

Næði Næði Perceived acoustical quality (Roskams o.fl., 2019) 

Næði Næði Perceived auditory privacy (Rolfo o.fl., 2018) 
Næði Næði Satisfaction with 

privacy/acoustics 

(Lee og Aletta, 2019; Veitch o.fl., 2007) 

Næði Næði Feeling exposed (Morrison og Smollan, 2020) 
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Íslenskt samheiti 

skilgreininga 

Flokkur Erlendar skilgreiningar 

höfunda 

Höfundar greina 

Einbeiting Einbeiting Ability to concentrate (Barnes o.fl., 2020) 

Einbeiting Einbeiting Opportunity to concentrate (Berthelsen o.fl., 2018) 
Einbeiting Einbeiting Focus (Chadburn o.fl., 2017; Taskin o.fl., 2019) 

Einbeiting Einbeiting Difficulties in concentration (Roskams o.fl., 2019; Witterseh o.fl., 2004) 

Einbeiting Einbeiting Concentration (Khoshbakht o.fl., 2020; Kwon og Remoy, 2019; 
Morrison og Smollan, 2020; Papagiannidis og 

Marikyan, 2020; Richardson o.fl., 2017; Rolfo o.fl., 

2018; Taskin o.fl., 2019) 
Samskipti Samskipti Communication (Chadburn o.fl., 2017; Kwon og Remoy, 2019; 

Morrison og Smollan, 2020; Papagiannidis og 

Marikyan, 2020; Rolfo o.fl., 2018; Shafaghat o.fl., 
2015; Taskin o.fl., 2019) 

Samskipti Samskipti Interaction and synergy 

between employees 

(Chadburn o.fl., 2017) 

Samskipti Samskipti Interaction with colleagues (Kim o.fl., 2016) 

Samskipti Samskipti Social interaction (Haynes o.fl., 2017) 

Samskipti Samskipti Interaction (Lee og Aletta, 2019; Richardson o.fl., 2017) 
Samskipti Samskipti Causal interaction (Mulville o.fl., 2016) 

Samskipti Samskipti Interaction with email and 

instant messaging 

(Rasheed o.fl., 2019) 

Samskipti Samskipti Interaction face-to-face (Rasheed o.fl., 2019) 

Samskipti Samskipti Opportunities for informal 

conversations 

(Richardson o.fl., 2017) 

Samskipti Samskipti Social contact (Kwon og Remoy, 2019) 

Samskipti Samskipti Satisfaction with 
communication 

(Haapakangas o.fl., 2018) 

Samskipti Fundir Informal meetings (Haynes o.fl., 2017) 

Samskipti Húmor Space for humor and laughter (Berthelsen o.fl., 2018) 
Samskipti Ósætti Irritation towards colleagues (Rolfo o.fl., 2018) 

Samskipti Ósætti Conflicts (Berthelsen o.fl., 2018; Khoshbakht o.fl., 2020) 

Samvinna Samvinna Perceived working 

collaboratively 

(Barnes o.fl., 2020) 

Samvinna Samvinna Teamwork (Chadburn o.fl., 2017; Richardson o.fl., 2017; 

Taskin o.fl., 2019) 
Samvinna Samvinna Collaboration (Chadburn o.fl., 2017; Lee og Aletta, 2019; 

Papagiannidis og Marikyan, 2020; Taskin o.fl., 

2019) 
Samvinna Samvinna Immediate collaboration (Kim o.fl., 2016) 

Samvinna Samvinna Coordinating tasks (Barnes o.fl., 2020) 

Samvinna Samvinna Solving problems with others (Barnes o.fl., 2020) 
Samvinna Samvinna Employees recommend others (Berthelsen o.fl., 2018) 

Samvinna Samvinna Collegiality (Morrison og Smollan, 2020) 

Samvinna Samskipti teyma Team communication (Kim o.fl., 2016) 
Samvinna Samskipti teyma Work interaction (Haynes o.fl., 2017) 

Samvinna Aðskilin teymi Split up teams (Rolfo o.fl., 2018) 

Samvinna Upplýsingagjöf Knowledge sharing (Shafaghat o.fl., 2015) 
Samvinna Upplýsingagjöf Engage and exchange ideas (Chadburn o.fl., 2017) 

Samvinna Upplýsingagjöf Feedback (Shafaghat o.fl., 2015) 

Samvinna Upplýsingagjöf Work feedback from 
supervisors and coworkers 

(Shafaghat o.fl., 2015) 

Samvinna Upplýsingagjöf Feedback from collegues (Shafaghat o.fl., 2015) 

Samvinna Upplýsingagjöf Hearing important information (Morrison og Smollan, 2020) 
Samheldni Tengsl Feeling connected to people (Barnes o.fl., 2020) 

Samheldni Tengsl Social community (Berthelsen o.fl., 2018) 

Samheldni Tengsl Cohesion between groups in the 
workplace 

(Berthelsen o.fl., 2018; Taskin o.fl., 2019) 

Samheldni Vinátta Interpersonal relations (Richardson o.fl., 2017) 

Samheldni Vinátta Team member relations (Richardson o.fl., 2017) 
Samheldni Vinátta Friendship opportunities (Khoshbakht o.fl., 2020; Richardson o.fl., 2017) 

Samheldni Persónuleg 

samskipti 

Confidential conversations (Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Staðsetja 

samstarfsmenn 

Staðsetja 

samstarfsmenn 

Locating others when needed (Barnes o.fl., 2020) 

Staðsetja 
samstarfsmenn 

Staðsetja 
samstarfsmenn 

Difficulty finding colleagues (Rolfo o.fl., 2018) 

Staðsetja 

samstarfsmenn 

Staðsetja 

samstarfsmenn 

Difficult to locate team 

members 

(Kim o.fl., 2016) 

Félagslegur 

stuðningur 

Stuðningur 

umhverfis 

Psychosocial work environment (Berthelsen o.fl., 2018) 

Félagslegur 
stuðningur 

Stuðningur 
umhverfis 

No feeling of abandon (Taskin o.fl., 2019) 
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Íslenskt samheiti 

skilgreininga 

Flokkur Erlendar skilgreiningar 

höfunda 

Höfundar greina 

Félagslegur 

stuðningur 

Stuðningur 

umhverfis 

Intimacy (Taskin o.fl., 2019) 

Félagslegur 

stuðningur 

Stuðningur 

samstarfsfélaga 

Social support from colleagues (Berthelsen o.fl., 2018) 

Félagslegur 
stuðningur 

Stuðningur 
samstarfsfélaga 

Position to colleagues (Haynes o.fl., 2017) 

Félagslegur 

stuðningur 

Stuðningur 

samstarfsfélaga 

Distance between team 

members 

(Veitch o.fl., 2007) 

Félagslegur 

stuðningur 

Stuðningur 

samstarfsfélaga 

Employees who interact with 

colleagues 

(Roskams o.fl., 2019) 

Félagslegur 
stuðningur 

Stuðningur 
yfirmanns 

Social support from the 
immediate supervisor 

(Berthelsen o.fl., 2018) 

Félagslegur 

stuðningur 

Stuðningur 

yfirmanns 

Easier supervision of workers (Shafaghat o.fl., 2015) 

Félagslegur 

stuðningur 

Stuðningur 

yfirmanns 

Proximity to manager (Haynes o.fl., 2017) 

 

 
Tafla B.4: Samheiti áhrifaþátta skipuheilda og stjórnenda 

Íslenskt samheiti 

skilgreininga 

Flokkur Erlendar skilgreiningar 

höfunda 

Höfundar greina 

Kostnaður Kostnaður Cost (Chadburn o.fl., 2017) 

Kostnaður Kostnaður Cost efficiency (Shafaghat o.fl., 2015) 
Kostnaður Viðhaldskostnaður Reduced cost in maintenance (Shafaghat o.fl., 2015) 

Kostnaður Rekstrarkostnaður Efficient real estate 

management 

(Lee og Aletta, 2019) 

Fagmennska og 

ímynd 

Fagmennska Working in a smart and 

professional workplace 

(Chadburn o.fl., 2017) 

Fagmennska og 

ímynd 

Ímynd Image (Khoshbakht o.fl., 2020) 

Skuldbinding við 

fyrirtæki 

Skuldbinding Committed to company (Barnes o.fl., 2020) 

Skuldbinding við 

fyrirtæki 

Skuldbinding Affective commitment (Taskin o.fl., 2019) 

Skuldbinding við 
fyrirtæki 

Tengsl við fyrirtæki Feeling connected to company (Barnes o.fl., 2020) 

Skuldbinding við 
fyrirtæki 

Starfsmannavelta Employees not likely to seek 
new jobs 

(Berthelsen o.fl., 2018) 

Skuldbinding við 

fyrirtæki 

Starfsmannavelta Possible threats to recruitment 

and retention of staff 

(Richardson o.fl., 2017) 

Skuldbinding við 

fyrirtæki 

Starfsmannavelta Turnover intentions (Taskin o.fl., 2019) 

Þátttaka á vinnustað Almenn þátttaka Perceived engagement (Barnes o.fl., 2020) 
Þátttaka á vinnustað Almenn þátttaka Employees feeling involved in 

the workplace 

(Berthelsen o.fl., 2018) 

Þátttaka á vinnustað Þátttaka í verkefnum Feeling engaged with your own 

work 

(Barnes o.fl., 2020) 

Þátttaka á vinnustað Þátttaka í verkefnum Feeling engaged with units 

work 

(Barnes o.fl., 2020) 

Þátttaka á vinnustað Þátttaka í verkefnum Work engagement (Roskams o.fl., 2019) 

Þátttaka á vinnustað Þátttaka í félagslífi Feeling engaged in activities (Barnes o.fl., 2020) 

Tímamörk Tímamörk Deadlines (Chadburn o.fl., 2017) 
Tímamörk Tímapressa Working under time pressure (Chadburn o.fl., 2017) 

Vinnuhlé Kaffipása Coffee breaks (Berthelsen o.fl., 2018) 

Vinnuhlé Vinnuhlé Downtime (Haynes o.fl., 2017) 
Vinnuhlé Vinnuhlé Breaks from sedentart work (Haapakangas o.fl., 2018) 

Vinnuhlé Fjöldi hléa Frequency of breaks (Mulville o.fl., 2016) 

Aðlagað 
vinnuumhverfi  

Stjórn á umhverfi Capacity to alter things to suit 
personal needs 

(Chadburn o.fl., 2017) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi 

Stjórn á umhverfi Flexible office design (Chadburn o.fl., 2017) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi 

Stjórn á umhverfi Individual environmental 

control 

(Roskams og Haynes, 2019) 

Aðlagað 
vinnuumhverfi 

Stjórn á umhverfi Personalization (Taskin o.fl., 2019) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi  

Stjórn á umhverfi User control (Kwon og Remoy, 2019) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi  

Stjórn á umhverfi Access to controls (Mulville o.fl., 2016) 
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Íslenskt samheiti 

skilgreininga 

Flokkur Erlendar skilgreiningar 

höfunda 

Höfundar greina 

Aðlagað 

vinnuumhverfi 

Stjórn á umhverfi Ability to alter physical 

conditions in work area 

(Veitch o.fl., 2007) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi 

Stjórn á umhverfi Ability to adjust/personalise 

workstation 

(Kim o.fl., 2016) 

Aðlagað 
vinnuumhverfi 

Stjórn á umhverfi Operable windows (Sakellaris o.fl., 2016) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi 

Stjórn á umhverfi Local demand control (Sakellaris o.fl., 2016) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi 

Stjórn á umhverfi Degree of freedom to adapt (Gocer o.fl., 2019) 

Aðlagað 
vinnuumhverfi 

Stjórn á umhverfi Customized fit outs and 
furniture to suit perference 

(Rasheed o.fl., 2019) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi 

Stjórn á umhverfi Control over ventilation, 

heating, cooling and lighting 

(Rasheed o.fl., 2019) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi 

Stjórn á umhverfi Personal control over the 

Indoor Environment Quality 

(Khoshbakht o.fl., 2020; Rasheed o.fl., 2019) 

Aðlagað 
vinnuumhverfi 

Stjórn á umhverfi Intelligent control systems (Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi 

Stjórn á umhverfi Control over indoor conditions (Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi 

Stjórn á hitastigi Control of temperature (Chadburn o.fl., 2017) 

Aðlagað 
vinnuumhverfi 

Stjórn á hitastigi Personal control of cooling & 
heating 

(Gocer o.fl., 2019) 

Aðlagað 
vinnuumhverfi 

Stjórn á lýsingu Personal control of artificial 
lighting 

(Gocer o.fl., 2019) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi 

Stjórn á lýsingu Smart and automated lighting 

systems 

(Papagiannidis og Marikyan, 2020) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi 

Stjórn á loftræstingu Personal control of air 

movement 

(Gocer o.fl., 2019) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi 

Stjórn á 

umhverfishljóðum 

Control over noise (Roskams o.fl., 2019) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi  

Stjórn á 

umhverfishljóðum 

Allow employees to wear 

headphones 

(Roskams o.fl., 2019) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi 

Aðlöguð staðsetning Several workspaces to choose 

from 

(Haapakangas o.fl., 2018) 

Aðlagað 
vinnuumhverfi 

Aðlöguð staðsetning Number of different 
workspaces used 

(Haapakangas o.fl., 2018) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi 

Aðlöguð staðsetning Autonomy to choose 

workplace 

(Rolfo o.fl., 2018) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi 

Aðlöguð staðsetning Allocating spaces for different 

activities 

(Sakellaris o.fl., 2016) 

Aðlagað 
vinnuumhverfi 

Aðlöguð staðsetning Flexibility in time and location 
of work 

(Richardson o.fl., 2017) 

Aðlagað 

vinnuumhverfi 

Aðlöguð staðsetning Flex-working (Sakellaris o.fl., 2016) 

Umráðasvæði  Svæði Feeling of dispossession (Taskin o.fl., 2019) 

Umráðasvæði  Svæði Territoriality (Kwon og Remoy, 2019) 

Umráðasvæði  Svæði Autonomy (Rasheed o.fl., 2019; Shafaghat o.fl., 2015) 
Umráðasvæði  Svæði A need for territoriality (Rolfo o.fl., 2018) 

Umráðasvæði  Stjórn People nesting (Rolfo o.fl., 2018) 

Umráðasvæði  Stjórn Personal control (Gocer o.fl., 2019) 
Umráðasvæði  Stjórn Perceived environmental 

control 

(Haapakangas o.fl., 2018) 

Umráðasvæði  Stjórn Possibility to personalize 
workspace 

(Haapakangas o.fl., 2018) 

Umráðasvæði Stjórn Injuction to adopt a modern 

behaviour 

(Taskin o.fl., 2019) 

Umráðasvæði Stjórn Control over workplace 

appearance 

(Roskams og Haynes, 2019) 

Óskýrar reglur Reglur Rule ambiguity (Rolfo o.fl., 2018) 
Óskýrar reglur Stefna Ambiguous speech policy (Rolfo o.fl., 2018) 

Óskýrar reglur Stefna Workplace policy (Lee og Aletta, 2019) 

Óskýrar reglur Fráteknar 
vinnuaðstöður 

Ambiguous duration of 
reserved workstations 

(Rolfo o.fl., 2018) 

Óskýrar reglur Fráteknar 

vinnuaðstöður 

People nesting (Rolfo o.fl., 2018) 

Óskýrar reglur Fráteknar 

vinnuaðstöður 

Ambiguous permitted period of 

use of back-up rooms 

(Rolfo o.fl., 2018) 

Fjarvinna Vinna að heiman Work from home (Barnes o.fl., 2020) 
Fjarvinna Vinna að heiman Working from home (Chadburn o.fl., 2017) 

Fjarvinna Vinna að heiman Employees working from home (Berthelsen o.fl., 2018) 
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Íslenskt samheiti 

skilgreininga 

Flokkur Erlendar skilgreiningar 

höfunda 

Höfundar greina 

Fjarvinna Fjarvinna Do not come to office to work (Barnes o.fl., 2020) 

Fjarvinna Fjarvinna Telework (Taskin o.fl., 2019) 
Einstaklingsverkefni Einstaklingsverkefni Working on their own (Chadburn o.fl., 2017) 

Einstaklingsverkefni Einstaklingsverkefni Individual work (Roskams o.fl., 2019) 

Aukaverkefni Aukaverkefni Likely to take on extra tasks (Barnes o.fl., 2020) 
Aukaverkefni Aukaverkefni Extra-role performance (Taskin o.fl., 2019) 

Tímasóun Verkefni Length of time to complete a 

task 

(Barnes o.fl., 2020) 

Tímasóun Vinnuaðstaða Time loss due to hot-desking (Rolfo o.fl., 2018) 

Tímasóun Vinnuaðstaða Time spent looking for a 

workspace 

(Haapakangas o.fl., 2018) 

Tímasóun Vinnuaðstaða Waste of time finding, setting-

up and packing-up a 

workstation 

(Kim o.fl., 2016) 

Forgangsröðun Forgangur Clearer priorities (Chadburn o.fl., 2017) 

Forgangsröðun Mörg verkefni Ability to multi-task (Khoshbakht o.fl., 2020) 
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Viðauki C – Niðurstöður fræðigreina 

Hér verða niðurstöður fræðigreinanna settar fram sem orsaka- og afleiðingarit ásamt stuttum 

útdrætti. Orsaka- og afleiðingaritin voru einfölduð út frá áhrifaþáttum rannsóknar samkvæmt 

töflum 4.6, 4.7 og 4.8, en upphaflegu orsaka- og afleiðingaritin má sjá í viðauka A. 

C.1 Áhrifavaldar framleiðni á 

þekkingarstarfsmenn í London 

Chadburn o.fl. (2017) rannsökuðu áhrif á skynjaða framleiðni þar sem spurningakönnun var 

lögð fyrir þekkingarstarfsmenn. Aukin skynjuð framleiðni er bæði háð umhverfisþáttum og 

félagslegum þáttum. 

 

 

Mynd C.1: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Chadburn o.fl. (2017) 

Niðurstöður leiddu í ljós að umhverfi vinnurýma þarf að vera aðlögunarhæft þar sem gæði 

eru í fyrirrúmi. Aðrir þættir sem taldir eru auka skynjaða framleiðni eru góð loftræsting, 

viðunandi hitastig, staðsetning vinnurýma og gæði vinnuaðstöðu (Chadburn o.fl., 2017).  

Félagslegir þættir hafa einnig ráðandi áhrif á skynjaða framleiðni, þar sem 

þekkingarstarfsmenn eru taldir vinna best í örvandi umhverfi sem eykur samvinnu 

vinnufélaga. Þekkingarstarfsmenn þurfa að vinna vel saman og efla þekkingarfærslu en 

einnig hafa aðgang að hljóðri vinnuaðstöðu þegar einbeiting og næði er nauðsynleg. 

Chadburn o.fl. (2017) halda því fram að aðlöguð vinnurými stuðli að bæði góðri samvinnu 

og næði. 
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C.2 Hvaða áhrif mun verkefnamiðuð vinnurými 

hafa á umhverfislega og félagslega þætti? 

Berthelsen o.fl. (2018) skoðuðu áhrifaþætti opinna vinnurýma þar sem spurningakönnun var 

lögð fyrir þekkingarstarfsmenn sem voru færðir úr lokuðu vinnurými í verkefnamiðað 

vinnurými.  

 

Mynd C.2: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Berthelsen o.fl. (2018) 

Þrátt fyrir nýtt fyrirkomulag með frjálsu sætavali sýndu niðurstöður að starfsmenn tókust á 

við slíkt fyrirkomulag með því að velja sér fast sæti í verkefnamiðuðu vinnurýminu eða með 

því að vinna heiman frá. Félagslega vinnuumhverfið fékk því að líða fyrir það, svo breytingin 

hafði í raun ekki betri samvinnu í för með sér. Engir félaglegir áhrifaþættir bötnuðu við að 

breyta fyrirkomulaginu í verkefnamiðað vinnurými.  
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C.3 Eru opin vinnurými komin til að vera? 

Barnes o.fl. (2020) rannsökuðu orsakasamhengi opinna vinnurýma út frá fjórum 

meginþáttum, það eru samvinna, þátttaka á vinnustað, skynjuð framleiðni ásamt velferð 

þekkingarstarfsmanna. Opið vinnurými auðveldaði vinnufélögunum aðgengi að 

teymisrýmum, en að öðru leyti voru áhrifin neikvæð. Skynjuð framleiðni minnkaði þar sem 

erfiðara var að einbeita sér í opnu vinnurými og þátttaka starfsmanna á vinnustað varð lakari. 

Velferð starfsmanna versnaði þar sem álag varð meira og starfsánægja minnkaði (Barnes 

o.fl., 2020). Opið vinnurými er talið hafa neikvæð áhrif á alla meginþætti rannsóknarinnar 

eins og sjá má á mynd C.3. 

 

Mynd C.3: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Barnes o.fl. (2020) 
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C.4 Ánægja með hljóðumhverfi: 

Persónueinkenni þekkingarstarfsmanna 

Roskams o.fl. (2019) skoðuðu áhrif sérstakra persónueinkenna þekkingarstarfsmanna á 

skynjaða framleiðni, velferð og ánægju með hljóðumhverfi í opnum vinnurýmum. Markmið 

þeirra var að bera kennsl á tegund þekkingarstarfsmanna sem hentaði betur eða verr að vinna 

í slíku vinnuumhverfi. Niðurstöður voru að opin vinnurými henta þekkingarstarfsmönnum 

misvel, en tegund vinnu eða verkefnis hefur þar einnig áhrif. Mynd C.4 sýnir að félagslegur 

stuðningur hafði jákvæð áhrif á þátttöku og skynjaða framleiðni starfsmanna, á meðan 

skynjuð framleiðni einstaklingsverkefna var töluvert minni í opnum vinnurýmum.  

 

Mynd C.4: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Roskams o.fl. (2019) 

Roskams o.fl. (2019) benda á ýmsar aðgerðir til að gera starfsmönnum kleift að aðlaga 

vinnuumhverfi sitt. Þar má nefna hljóð svæði (e. quiet zones), leyfa notkun heyrnatóla ásamt 

verkefnamiðuðum vinnurýmum (e. activity-based working policy) sem gefur 

þekkingarstarfsmönnum tækifæri til að velja sér mismunandi vinnuaðstöðu eftir verkefnum 

og athöfnum yfir daginn. 
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C.5 Framleiðni vinnurýma 

Haynes o.fl. (2017) rannsökuðu skynjaða framleiðni með tilliti til mismunandi vinnurýma, 

sjá mynd C.5. 

 

Mynd C.5: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Haynes o.fl. (2017) 

Uppsetning vinnurýma þarf að vera þannig háttað að félagslegt svæði, hljóð svæði og 

aðstaða til að geyma persónumuni þurfa að vera til staðar. Samskipti eru gífurlega mikilvæg 

fyrir skynjaða framleiðni starfsmanna og þarf vinnurýmið að auðvelda samskipti við 

yfirmenn og samstarfsmenn í formi félagslegs stuðnings en einnig gera starfsmönnum kleift 

að draga sig í hlé ef unnið er að einstaklingsverkefnum eða öðru sem krefst næðis. Félagsleg 

samskipti og vinnuhlé (e. downtime) eru mikilvægir þættir fyrir skynjaða framleiðni. 

Starfsmenn þurfa að standa upp frá vinnuaðstöðunni og eiga samræður sem tengjast ekki 

vinnu eða verkefnum. Þá þarf að staðsetja mötuneyti eða vatnskæli vel þar sem truflun getur 

stafað af slíkum félagslegum svæðum fyrir þá sem eru að vinna. Vinnuhlé eru talin spila 

lykilhlutverki fyrir skynjaða framleiðni en einnig fyrir velferð þekkingarstarfsmanna 

(Haynes o.fl., 2017). 
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C.6 Ánægja þekkingarstarfsmanna með 

starfsumhverfi  

Roskams og Haynes (2019) rannsökuðu ánægju þekkingarstarfsmanna á starfsumhverfi sínu. 

Þeir skoðuðu orsakaþætti opinna vinnurýma á bæði skynjaða framleiðni og velferð, sjá mynd 

C.6.  

 

Mynd C.6: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Roskams & Haynes (2019) 

Í ljós kom að velferð eykst með loftgæðum og næði, en þessir áhrifaþættir höfðu veruleg 

áhrif miðað við aðra áhrifaþætti. Einnig má nefna loftgæði, viðunandi lýsing ásamt aðlagað 

vinnuumhverfi. Aukið næði, meiri aðlagað vinnuumhverfi og meiri loftgæði hámarkar 

skynjaða framleiðni starfsmanna (Roskams og Haynes, 2019). Þar sem næði hafði mestu 

áhrif á alla orsakaþætti þessara rannsóknar lögðu höfundar áherslu á að vinnurými 

þekkingarstarfsmanna skuli vera hönnuð með lágmarkstruflun í huga. 
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C.7 Neikvæð áhrif skrifstofuhönnunar: 

Ómannúðlegu þættirnir 

Rannsókn Taskin o.fl. (2019) skoðar neikvæð áhrif skrifstofuhönnunar og áhrif á verðleika 

starfsmanna. Niðurstöður þeirra benda til þess að ópersónuleg vinnurými, með engu 

umráðasvæði, láta þekkingarstarfsmenn líða eins og þeir séu ekki metnir að verðleikum 

sínum (e. de-humanized), sjá mynd C.7. 

 

Mynd C.7: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Taskin o.fl. (2019) 

Slík tilfinning getur haft neikvæð áhrif á líðan starfsmanna, þar sem velferð (e. 

psychological strain) og starfsánægja (e. job satisfaction) dvína. Að lokum breytist viðhorf 

og hegðun starfsmanna, þar sem starfsmenn taka síður að sér aukaverkefni (e. extra-role 

performance) og skuldbinding við fyrirtæki minnkar. 
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C.8 Ánægja þekkingarstarfsmanna: Áhrif 

hönnunar á líðan starfsmanna 

Kwon og Remoy (2019) rannsökuðu ánægju þekkingarstarfsmanna í vinnurými með tilliti 

til ýmissa umhverfisþátta og félagslegaþátta en ánægja eða velferð starfsmanna hefur oft 

verið talin hafa bein áhrif á skynjaða framleiðni. Skynjuð framleiðni var ekki hluti af 

þessari rannsókn heldur var áhersla lögð á áhrifaþætti velferðar, sjá mynd C.8. 

 

 
 

Mynd C.8: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Kwon & Remoy (2019) 

 

Greining Kwon og Remoy (2019) á niðurstöðum sínum leiddi í ljós tvo megin áhrifaþætti, 

það eru einbeiting og næði. Félagslegir áhrifaþættir voru hins vegar taldir síður mikilvægir. 

Áhugavert var að bera saman opin vinnurými við verkefnamiðuð vinnurými, en starfsmenn 

sem vinna í verkefnamiðuðum vinnurýmum eiga ekki sína vinnuaðstöðu eins og í 

hefðbundnum opnum vinnurýmum. Niðurstöðurnar sýndu svipuð áhrif á opin og 

verkefnamiðuð vinnurými nema starfsmenn höfðu minna umráðasvæði í þeirri síðarnefndu 

sem getur valdið sálrænum óþægindum og þar af leiðandi minnkað velferð.  
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C.9 Áhrif hita og umhverfishljóða á velferð og 

skynjaða framleiðni í opnum vinnurýmum 

Witterseh o.fl. (2004) rannsökuðu áhrif viðunandi hitastigs og aukinna truflana vegna 

umhverfishljóða í opnum vinnurýmum. Búist var við að neikvæð áhrif hækkandi hitastigs á 

skynjaða framleiðni myndu aukast með meiri truflun umhverfishljóða. Skynjuð framleiðni 

var mæld með því að leggja fyrir þekkingarstarfsmenn ýmis verkefni. Starfsfólk var síðan 

látið meta framleiðni sína í verkefnunum meðan hitastig og umhverfishljóð voru breytur. 

Niðurstöður sýndu að skynjuð framleiðni minnkaði við aukið hitastig en ekki vegna aukinna 

truflana umhverfishljóða, sjá mynd C.9.  

 

Mynd C.9: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Witterseh o.fl. (2004) 

Vinnuskilyrði voru talin verri vegna hækkandi hitastigs og aukinna umhverfishljóða en 

engin samverkun var á þessum tveimur áhrifaþáttum (Witterseh o.fl., 2004). Áhrif vegna 

umhverfishljóða voru lítil miðað við breytinga á hitastigi en truflun vegna umhverfishljóða 

er talin auka þreytu og minnka einbeitingu sem hefur neikvæð áhrif á skynjaða framleiðni í 

verkefnum sem krefjast skapandi hugsunar. Áhrif umhverfishljóða er hins vegar jákvæð á 

einföld eða endurtekin verkefni þar sem örvandi umhverfi eykur skynjaða framleiðni.  
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C.10 Skynjuð framleiðni og ánægja eftir flutning 

í verkefnamiðað vinnurými 

Rannsókn Rolfo o.fl. (2018) kannar hvernig tegund vinnurýma, velferð og skynjuð 

framleiðni starfsmanna breytist með flutningi úr opnu vinnurými í verkefnamiðað vinnurými 

með spurningakönnunum. Fyrri spurningakönnunin var lögð fram þrem árum fyrir flutning 

og seinni þrem mánuðum eftir flutning þar sem megin áhrifaþættir voru skoðaðir, sjá mynd 

C.10. 

 
 

Mynd C.10: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Rolfo o.fl. (2018) 

Flutningurinn skilaði jákvæðum áhrifum vegna minni umhverfishljóða, betri loftgæða, meira 

útsýnis og betri skrifstofuhönnunar. Óánægja var hinsvegar ríkjandi þegar kom að framboði 

vinnuaðstöðu, tímasóun varð meiri vegna takmarkaðra vinnuaðstöðu en tími fór einnig í að 

staðsetja samstarfsmenn sem voru ekki með föst sæti. Reglur voru ekki skýrar í kringum 

hljóð svæði og ekki var skýrt hvort mætti taka frá sæti og þá hversu lengi. Þar sem starfsmenn 

áttu það til að taka frá sæti var ekki laus aðstaða fyrir alla teymismeðlimi svo að hópurinn 

þurfti að skipta sér upp. Við þetta myndaðist mikil óánægja og samskipti urðu ekki 

auðveldari sem er helsta markmið með verkefnamiðuðum vinnurýmum. Þegar teymum tókst 

að finna sér aðstöðu saman urðu áhrif á samskipti mjög jákvæð og í heildina varð velferð 

starfsmanna betri í nýju fyrirkomulagi.  
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C.11 Líkan ánægju með opin vinnurými 

Veitch o.fl. (2007) skoða tengsl milli ánægju með vinnuumhverfi og starfsánægju. Skoðaðir 

voru umhverfisþættir sem taldir eru hafa áhrif á ánægju starfsmanna með vinnuumhverfi sitt 

og þeim skipt upp í þætti sem tengjast lýsingu, loftgæðum eða viðunandi hitastigi og þætti 

sem tengjast næði, sjá mynd C.11. Allir þessir þættir hafa áhrif á starfsánægju sem hefur 

bein áhrif á skynjaða framleiðni starfsmanna.  

 

Mynd C.11: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Veitch o.fl. (2017) 
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C.12 Skrifstofuhönnun og velferð: kerfisbundin 

skoðun fræðigreina 

Rannsókn Richardson o.fl. (2017) skoðar fræðigreinar um áhrif tegund vinnurýma á velferð 

þekkingarstarfsmanna. Mynd C.12 sýnir niðurstöðu Richardson o.fl. (2017), en opin 

vinnurými eru talin hafa neikvæð áhrif á velferð, starfsánægju og skynjaða framleiðni 

starfsmanna.  

 

Mynd C.12: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Richardson o.fl. (2017) 

Richardson o.fl. (2017) álykta að ef taka á ákvörðun um hönnun opinna vinnurýma þarf að 

taka tillit til bæði jákvæðra og neikvæðra áhrifa sem það mun hafa í för með sér. Má þar 

nefna fjárhagslegan ávinning opinna vinnurýma en einnig hættu á neikvæðum áhrifum á 

velferð starfsmanna, minni starfsánægju og skynjaðri framleiðni þeirra ásamt minni 

skuldbindingu við fyrirtæki. 
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C.13 Umhverfisþættir Evrópskra vinnurýma og 

ánægja starfsmanna 

Áhrifaþættir velferðar eru skoðaðir í grein Sakellaris o.fl. (2016). Tengsl milli velferðar og 

ánægju með loftgæði, hitastig, umhverfishljóð og lýsingu voru metin. Mynd C.13 sýnir 

hvaða áhrifaþættir eru taldir hafa áhrif á velferð innan vinnurýma.  

 

Mynd C.13: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Sakellaris o.fl. (2016) 

Samkvæmt Sakellaris o.fl. (2016) spila umhverfishljóð stærsta þáttinn í tengslum við velferð 

starfsmanna í vinnurýmum.  
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C.14 Mismunur velferðar og skynjaðrar 

framleiðni í opnum vinnurýmum 

Gocer o.fl. (2019) rannsökuðu áhrifaþætti í opnum vinnurýmum á velferð og skynjaða 

framleiðni þekkingarstarfsmanna. Í upphafi var könnun lögð fyrir starfsmenn 77 ástralskar 

opinna vinnurýma og velferð metin út frá megin áhrifaþáttum. Þeir eru skrifstofuhönnun, 

viðunandi hitastig, loftgæði, umhverfishljóð, næði, aðlagað vinnuumhverfi, 

skrifstofuhönnun ásamt þáttum sem koma að gæðum vinnuaðstöðu. Borin voru kennsl á þær 

20 skrifstofur sem höfðu mestu og minnstu velferð meðal starfsmanna og töluleg greining 

framkvæmd til að skilja hvaða áhrifaþættir valda töluverðum muni á velferð og skynjaðri 

framleiðni starfsmanna í opnum vinnurýmum. Þeir þættir sem taldir eru hafa áhrif má sjá á 

mynd C.14. 

 

Mynd C.14: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Gocer o.fl. (2019) 

Niðurstöður rannsóknar Gocer o.fl. (2019) benda á tengsl milli skynjaðra framleiðni og 

skrifstofuhönnunar þar sem skipulag vinnurýmis þarf að gera ráð fyrir svæðum fyrir 

teymisrýmum, svæði með næði fyrir verkefni sem krefjast einbeitingar, geymslu 

persónumuna, gæði vinnuaðstaða en einnig þarf að vera frelsi til að aðlaga vinnuumhverfi 

að ólíkum þörfum. Ófullnægjandi skrifstofuhönnun getur leitt að sér óánægju vegna funda 

sem eru haldnir í vinnurýmum, þar sem það veldur truflun en umhverfishljóð er talin sá 

þáttur sem hefur verstu áhrif á skynjaða framleiðni. Gocer o.fl. (2019) nefna einnig aðra 

þætti sem spila stóran þátt í skynjaðri framleiðni sem tengjast ekki vinnurýmum, þ.e. tíma 

eytt á skrifstofu og reynslu í starfi sem er ekki hluti af þessari rannsókn.  
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C.15 Hefur fjöldi starfsmanna í vinnurými áhrif á 

skynjaða velferð og framleiðni starfsmanna? 

Rannsókn Rasheed o.fl. (2019) skoðar skynjaða framleiðni og velferð yfir fimm þúsund 

þekkingarstarfsmanna í bæði opnum vinnurýmum og lokuðum vinnuaðstöðum, sjá mynd 

C.15.  

 
Mynd C.15: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Rasheed o.fl. (2019) 

Gæði vinnuaðstöðu var talin meiri í lokuðum vinnuaðstöðum, en þar spilaði þörf til að aðlaga 

vinnuumhverfið stóran sess, en lokaðar vinnuaðstöður geta betur aðlagað vinnuumhverfi. 

Bein samskipti eru talin minnka í opnum vinnurýmum þar sem notkun tölvupósta og 

skilaboða eru notuð í meiri mæli. Meiri ánægja var með hitastig í opnum vinnurýmum en 

þar hafði meiri loftgæði einnig áhrif. Loftgæði eru betri í opnum vinnurýmum, loftræsting 

skilvirkari þar sem engir veggir hindra loftflæðið. Þátttakendur rannsóknar töldu 

umhverfishljóð vera jákvæð og skila sér í örvandi umhverfi frekar en truflun. Í heild voru 

áhrif opinna vinnurýma neikvæð á bæði velferð og skynjaða framleiðni starfsmanna.   
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C.16 Hljóðvist vinnuumhverfis fyrir velferð 

starfsmanna 

Lee og Aletta (2019) skilgreina aðgerðir sem auka hljóðvist vinnuumhverfis, en 

umhverfishljóð eru oft talin helsta orsök á óánægju með opin vinnurými, sem skilar sér í 

minni skynjaðri framleiðni og velferð starfsmanna. Mynd C.16 sýnir að næði má auka með 

aðgerðum tengdum skrifstofuhönnun, t.d. staðsetja hljóð svæði langt frá upptökum 

umhverfishljóða, notast við hljóðeinungrandi byggingarþætti í skrifstofuhönnun og loka af 

vinnuaðstöðu til að skapa næði.  

 
Mynd C.16: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Lee & Aletta (2019) 

Mikilvægt er að takmarka upptök umhverfishljóða, sem má meðal annars rekja til samtala 

vinnufélaga eða símtala. Setja má upp skýrar reglur um hvar má tala saman og hvar skal 

ríkja þögn. En næði þekkingarstarfsmanna skilar sér í aukinni velferð og skynjaðri 

framleiðni. 
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C.17 Opin og samnýtt vinnurými: Áhrif á 

skynjaða framleiðni og velferð   

Khoshbakht o.fl. (2020) báru saman áhrifaþætti opinna vinnurýma og lokaðra vinnuaðstöðu 

á skynjaða framleiðni og velferð. Mynd C.17 sýnir að skynjuð framleiðni og velferð er talin 

vera minni í opnum vinnurýmum en lokuðum.  

 

Mynd C.17: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Khoshbakht o.fl. (2020) 

Gæði vinnuaðstöðu eru talin betri í lokuðum vinnurýmum þar sem meira frelsi er til að 

aðlaga vinnuumhverfi að þörfum einstaklings. Minni truflun að völdum umhverfishljóða er 

til staðar í lokuðum vinnurýmum en einbeiting er mun minni í opnum vinnurýmum og 

forgangsröðun verkefna talin erfiðari. Samstarfsfólk getur síður deilt persónulegum 

upplýsingum í opnum vinnurýmum og því er minna tækifæri til að mynda vinasambönd. 

Fagmennska og ímynd fyrirtækis er hinsvegar talin betri í opnum vinnurýmum og loftgæði 

og hitastig viðunandi í frekari mæli (Khoshbakht o.fl., 2020). 
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C.18 Áhrif umhverfis á framleiðni starfsfólks í 

opnum vinnurýmum 

Rannsókn Mulville o.fl. (2016) skoðaði áhrif á skynjaða framleiðni og velferð starfsfólks í 

opnum vinnurýmum, sjá mynd C.18.  

 

Mynd C.18: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Mulville o.fl. (2016) 

Aðlagað vinnuumhverfi var áhrifaþáttur fyrir velferðar starfsmanna, en umhverfishljóð voru 

talin hafa neikvæð áhrif á velferð. Vinnuhlé eru ákaflega mikilvæg að mati höfunda, en 

vinnuhlé eru talin minnka líkur á hausverk og þar með auka velferð starfsmanna. Vinnuhlé 

stuðla einnig að jákvæðum samskiptum starfsmanna sem skilar sér í aukinni skynjaðri 

framleiðni og starfsánægja eykst. Staðsetning vinnuaðstöðu, þar sem nálægð við glugga var 

skoðuð, en hún var talin hafa lítil sem engin áhrif á skynjaða framleiðni og velferð en 

einungis jákvæð áhrif á viðunandi lýsingu þar sem nálægð við glugga skilar sér í aukinni 

dagsbirtu. 
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C.19 Samband opinna vinnurýma, starfsánægju 

og velferðar 

 

Shafaghat o.fl. (2015) skoðuðu samband opinna vinnurýma, starfsánægju og velferðar með 

skoðun á fræðigreinum. Niðurstöður greinarinnar má sjá á mynd C.19. 

 

 
Mynd C.19: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Shafaghat o.fl. (2015) 

Jákvæðir áhrifaþættir opinna vinnurýma eru taldir vera minni kostnaður vegna 

skrifstofuhönnunar, en það hefur einnig jákvæð áhrif á velferð starfsmanna. Samkvæmt 

Shafaghat o.fl. (2015) eykst skynjuð framleiðni í opnum vinnurýmum, en það er vegna meiri 

samskipta, samvinnu og félagslegs stuðnings í opnum vinnurýmum en lokuðum 

vinnuaðstöðum. Ánægja og velferð starfsfólks eykst með aukinni skynjaðri framleiðni. 

Neikvæðu áhrifaþættir rannsóknarinnar voru hinsvegar að gæði vinnuaðstöðu rýrnuðu þar 

sem vinnurými voru fjölmennari og næði minnkaði til muna. Starfsfólk getur hvorki aðlagað 

vinnuaðstöðu sína né stjórnað hitastigi. Allir þessir áhrifaþættir minnka starfsánægju og þar 

með velferð starfsfólks.   
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C.20 Áhrif umhverfishljóða, hitastigs og 

loftgæða á skynjaða framleiðni og velferð í 

opnum vinnurýmum 

 

Varjo o.fl. (2015) rannsökuðu áhrif umhverfishljóða, hitastigs og loftgæða á starfsfólk 

opinna vinnurýma. Rannsóknin fór fram í tveimur hópum þar sem fyrri hópurinn var í 

viðundandi hitastigi, með góð loftgæði og lítil umhverfishljóð en seinni hópurinn var í 

heitu rými, með lítilli loftræstingu og minni hljóðvist. Ýmis verkefni voru lögð fyrir 

hópana sem þátttakendur áttu að leysa ásamt því að svara spurningakönnun um skynjaða 

framleiðni, starfsánægju og velferð. Niðurstöður Varjo o.fl. (2015) má sjá á mynd C.20. 

 
Mynd C.20: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Varjo o.fl. (2015) 

Fyrri hópurinn stóð sig betur í að leysa verkefnin og skynjuð framleiðni, velferð og 

starfsánægja var talin meiri. Höfundar drógu þá ályktun að umhverfishljóð hafa neikvæð 

áhrif á skynjaða framleiðni og starfsánægju en viðunandi hitastig hefur jákvæð áhrif. Áhrif 

loftgæða á framleiðni voru minniháttar en töluverð fyrir starfsánægju og velferð 

starfsmanna.  

  



91 

C.21 Snjall-skrifstofur: Sjónarhorn skynjaðrar 

framleiðni og velferðar 

Grein Papagiannidis og Marikyan (2020) fjallað um snjall-skrifstofur og áhrif 

vinnuumhverfis á skynjaða framleiðni og velferð starfsmanna. Helstu áhrifaþætti 

greinarinnar má sjá á mynd C.21. 

 

Mynd C.21: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Papagiannidis og Marikyan (2020) 

Með tilkomu snjall-skrifstofa má auðveldlega aðlaga vinnuumhverfi að þörfum starfsmanna, 

svo sem lýsingu og hitastig. Viðunandi hitastig og lýsing hafa bæði bein áhrif á aukna 

skynjaða framleiðni, en að auki eykst starfsánægja og velferð með viðunandi lýsingu og 

aðlöguðu vinnuumhverfi. Með aukinni velferð eykst skynjuð framleiðni, en það hefur einnig 

jákvæð áhrif á starfsánægju. Papagiannidis og Marikyan (2020) bera saman áhrifaþætti 

lokaðra vinnuaðstöðu við opin vinnurými. Lokuð vinnuaðstaða gefur starfsfólki meira næði 

og þar með starfsánægju en umhverfishljóð er fylgifiskur opinna vinnurýma sem erfitt er að 

koma í veg fyrir vegna aukinna samskipta sem getur skilað sér í aukinni skynjaðri framleiðni. 

Umhverfishljóðin takmarka hinsvegar einbeitingu í slíkum vinnurýmum. Þó svo að 

samskipti aukist minnkar samheldni og minni líkur verða á myndun vinasambanda þar sem 

starfsfólk deilir síður persónulegum upplýsingum þar sem næði er takmarkað. Samvinna er 

erfiðari í lokaðri vinnuaðstöðu og skynjuð framleiðni er minni. Lokuð vinnuaðstaða gefur 

kost á meiri aðlögun vinnuumhverfis en með tilkomu snjall-skrifstofa er tækifæri fyrir opin 

vinnurými að aðlaga vinnuumhverfi að viðunandi þörfum, þegar kemur að hitastigi og 

lýsingu.  
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C.22 Opin vinnurými? Hafðu þau rétt hönnuð: 

Fjórtán mánaða tilvikarannsókn 

 

Morrison og Smollan (2020) telja opin vinnurými komin til að vera þrátt fyrir ýmsa ókosti 

sem hafa neikvæð áhrif á velferð starfsmanna. Þeir leggja því áherslu á að hanna opin 

vinnurými rétt frá grunni. Rannsókn Morrison og Smollan (2020) var tilvikarannsókn þar 

sem fylgt var eftir breytingu úr lokuðu vinnurými í opið vinnurými, sem var hannað með 

ólíkar þarfir starfsmanna í huga. Starfsfólk var beðið um að svara spurningakönnun þar sem 

nýtt vinnurými var metið. Helstu áhrifaþættir sem Morrison og Smollan (2020) báru kennsl 

á má finna á mynd C.22.  

 

 
Mynd C.22: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Morrison og Smollan (2020) 

Samvinna og samskipti jukust með góðri skrifstofuhönnun í nýja opna fyrirkomulaginu. 

Gæði vinnuaðstöðu voru talin verri þar sem fjölmennara var í vinnurýminu og því minna 

pláss fyrir hvern og einn en geymsla persónumuna var einnig talið ábótavant. Sumum fannst 

úthlutun vinnuaðstöðu óréttláta þó svo að vinnuaðstaða allra væri eins uppsett og með tvo 

tölvuskjái. Minni einbeiting var neikvæður áhrifaþættur sem borið var kennsl á. Að auki var 

næði mun minna, þar sem starfsfólki fannst sem fylgst væri með því. Minna næði var 

hinsvegar ekki alslæmt þar sem starfsfólk varð duglegra að vinna þegar þeim fannst fylgst 

með því, sem er þar af leiðandi talið auka skynjaða framleiðni (Morrison og Smollan, 2020).  
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C.23 Skynjuð framleiðni og velferð starfsmanna 

í verkefnamiðuðu vinnurými: Áhrif 

vinnuvistfræði 

Áhrifaþættir verkefnamiðaðra vinnurýma á skynjaða framleiðni og velferð voru skoðaðir í 

grein Haapakangas o.fl. (2018), en þá má sjá á mynd C.23. 

 

Mynd C.23: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Haapakangas o.fl. (2018) 

Notkun verkefnamiðaðra vinnurýma, þar sem starfsmenn geta aðlagað vinnuumhverfi sitt 

með því að breyta um starfsstöð yfir daginn, hefur jákvæð áhrif á velferð starfsmanna og 

skynjaða framleiðni. Vinnuhlé verða fleiri, en löng kyrrseta hefur slæm áhrif á velferð 

starfsmanna. Neikvæð áhrif aðlagaðs vinnuumhverfis er hinsvegar að tímasóun eykst þar 

sem starfsmenn eyða tíma í að finna sér nýja vinnuaðstöðu. Samskipti og gæði vinnuaðstaða 

er talin góð í verkefnamiðuðum vinnurýmum en starfsmenn eru ósáttir við að geta ekki gert 

vinnusvæði sitt persónulegt en umráðasvæði er þáttur sem eykur starfsánægju. 

Verkefnamiðuð vinnurými hafa í för með sér aukin umhverfishljóð þar sem um opin 

vinnurými er að ræða, svo þar að leiðandi minnkar næði sem skilar sér bæði í minni skynjaðri 

framleiðni og velferð.  
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C.24 Áhrif gæða vinnurýma á skynjaða 

framleiðni  

Lou og Ou (2019) rannsökuðu áhrif fimm áhrifaþátta opinna vinnurýma á skynjaða 

framleiðni starfsmanna. Allir áhrifaþættir voru taldir hafa verulega fylgni við skynjaða 

framleiðni eins og sjá má á mynd C.24. 

 

Mynd C.24: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Lou og Ou (2019) 

Gæði vinnuaðstöðu og persónulegt rými starfsmanna eykur skynjaða framleiðni 

þekkingarstarfsmanna. Þörf er á viðunandi lýsingu og hitastigi til að hámarka skynjaða 

framleiðni ásamt góðum loftgæðum. Loftgæði hafa einnig áhrif á hitastig, þar sem hreyfing 

loftsins jafnar hitastigið í opnum vinnurýmum. Umhverfishljóð hafa neikvæð áhrif á 

skynjaða framleiðni og er því góð hljóðvist mikilvæg.  
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C.25 Frjálst sætaval í vinnurýmum: Áhrif á 

skynjaða framleiðni og velferð starfsmanna 

Kim o.fl. (2016) bera saman vinnurými með frjálsu sætavali eða verkefnamiðuð vinnurými 

og opin vinnurými með föstum sætum. Niðurstöður sýndu að lítill munur var á ánægju 

starfsmanna milli þessara hópa en þó voru ýmsir áhrifaþættir frábrugðnir sem má sjá á mynd 

C.25. 

 

Mynd C.25: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Kim o.fl. (2016) 

Gæði vinnuaðstöðu er talin slakari í verkefnamiðuðum vinnurýmum, þar sem svæði á 

starfstöð er yfirleitt minna en einnig er hætta á að hreinlæti sé óbótavant þar sem margir deila 

sömu vinnuaðstöðu. Gæði vinnuaðstöðu hefur bein áhrif á velferð starfsmanna. Geymsla 

persónumuna eru einnig talin verri fyrir verkefnamiðuð vinnurými og framboð vinnuaðstöðu 

of lítil, sem veldur óánægju starfsmanna þegar margir þeirra mæta til vinnu og vinnurýmið 

er fullnýtt. Tímasóun eykst þar sem tíma tekur fyrir starfsmenn að leita sér að lausri starfstöð, 

setja hana upp og ganga frá eftir dag hvern, sem kemur niður á skynjaðri framleiðni. 

Samvinna fær að líða fyrir það ef erfitt reynist að staðsetja samstarfmenn í verkefnamiðuðum 

vinnurýmum, en það hefur einnig bein áhrif á skynjaða framleiðni. Aðlagað vinnuumhvefi 

er talið hafa jákvæð áhrif á bæði skynjaða framleiðni og velferð starfsmanna. Opin 

vinnurými hafa meiri aðlögunarhæfni en verkefnamiðuð vinnurými á þann hátt að 

starfsmenn sem eiga sína starfstöð og geta aðlagað hana að sínum þörfum. Samskipti er sá 

áhrifaþáttur sem talin er aukast í verkefnamiðuðum vinnurýmum og hefur þar með jákvæð 

áhrif á skynjaða framleiðni. Verkefnamiðuð vinnurými bjóða oftast upp á fjölbreytt rými, 

t.d. teymisrými og félagsleg rými fyrir vinnupásur sem er mikilvægt fyrir aukna skynjaða 

framleiðni.  
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C.26 Áhrifaþættir opinna vinnurýma á skynjaða 

framleiðni  

Kang o.fl. (2017) lögðu fram spurningakönnun þar sem sex helstu áhrifaþættir opinna 

vinnurýma á skynjaða framleiðni voru rannsakaðir, þá má sjá á mynd C.26. 

 

Mynd C.26: Einfaldað orsaka- og afleiðingarit fyrir grein Kang o.fl. (2017) 

Gæði vinnuaðstöðu tekur tillit til húsgagna, tækja og persónulegs rýmis og er talin auka 

ánægju með skrifstofuhönnun og þar með skynjaða framleiðni. Loftgæði, viðunandi hitastig 

og viðunandi lýsing eru umhverfisþættir sem auka skynjaða framleiðni. Umhverfishljóð, t.d. 

samtöl samstarfsmanna, símhringingar, fótatök, hljóð frá tækjum, lyklaborðum eða öðrum 

athöfnum starfsmanna, hafa veruleg neikvæð áhrif á skynjaða framleiðni.  

 


