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Útdráttur 

Tilgangur greinarinnar er að bera saman með hvaða hætti hönnuðir skapandi greina og verkfræðingar 

tæknigreina hugsa ólíkt um hugtakið sköpun (e. creativity). Orðin sköpun, nýsköpun og 

verkefnastjórnun eru skilgreind út frá hugtakagrunni Alþjóðlega verkefnastjórnunarsambandsins 

(IPMA) og út frá fræðilegum skilningi rannsókna samfélagsins. Könnun er gerð á vægi sköpunar hjá 

þremur stærstu verkfræðistofum landsins; Eflu, Mannviti og HRV-Engineering. Þrjár spurningar voru 

lagðar fyrir forstjóra fyrirtækjanna og eru svör þeirra greind úr frá fræðilega hluta greinarinnar til að 

greina vægi sköpunar hjá fyrirtækjunum og hvernig sköpun birtist í verkefnastjórnun innan þeirra. 

Út frá niðurstöðum fræðilegrar umfjöllunar greinarinnar og svörum forstjóranna eru dregnar ályktanir 

um hlutverk og vægi sköpunar í verkefnastjórnun á verkfræðistofum. 

1. Inngangur 

Mikilvægi verkefnastjórnunar sem fræðigreinar hefur aukist jafnt og þétt á Íslandi en kennsla í 

verkefnastjórnun hófst árið 1984 á Íslandi, sama ár og Verkefnastjórnunarfélag Íslands var stofnað. 

Fyrirtæki nýta aðferðarfræði verkefnastjórnunar í auknum mæli til þess að takast á við margvísleg og 

flókin verkefni. Í upphafi var það nær eingöngu fólk með tæknimenntun sem sóttist eftir frekara námi í 

verkefnastjórnun. En bakgrunnur nemenda sem nú stunda nám í verkefnastjórnun er mjög fjölbreyttur. 

Helmingur nemenda er samt sem áður með tæknimenntun og kemur úr framkvæmdagreinum og 

hugbúnaðariðnaði (Haukur Ingi Jónasson & Helgi Þór Ingvarsson, 2012, p. 7). 

 Höfundur þessarar greinar er hönnuður og hafði áhuga á að skoða hvernig fjallað væri um 

sköpun og hún skilgreind innan verkefnastjórnunar og hvert vægi hennar væri innan íslenskra 

verkfræðistofa. Samkvæmt íslenskri orðabók er enska orðið creativity þýtt sem „sköpunargáfa, hugvit“ 

(Snara, 2012) en höfundur kýs að túlka með orðinu sköpun sem gunnafl í hönnun til að gera orðið þjált 

í samhengi greinarinnar. Fjölbreytt reynsla og þekking höfundar á sviði fata- og textílhönnunar í 

stefnumótun, hönnun, framleiðslu, kennslu og reksturs kveikti áhuga höfundar á nánari könnun á 

hugtakinu sköpun og vægi hennar á verkfræðistofum til að fá innsýn inn í tæknigrein sem sinnir 

nýsköpun á margvíslegan hátt. Nýsköpun er skilgreind samkvæmt íslenskri orðabók sem „það að stuðla 

að framförum með nýjum hugmyndum, verklagi eða uppgötvunum.(Snara, 2012). Lagt er upp með þá 

hugmynd að munurinn á túlkun hönnuða og verkfræðinga á orðinu hönnun felist í fagurfræðilegri 

skilgreiningu hönnuða á meðan verkfræðingar skilgreina hönnun út frá tæknilegu ferli vöruþróunar. 

Hönnun samkvæmt íslenskri orðabók „mótun eða skipulag hluta, mannvirkja eða umhverfis til 

framleiðslu eða byggingar þar sem sameinað er fagurfræðilegt og hagkvæmt gildi.“(Snara, 2012). Hér 

verður ekki farið nánar út í skilgreiningar á hugtakinu hönnun heldur leitast við að skoða vægi sköpunar 

á verkfræðistofum og með hvaða hætti hún er stunduð. Sköpun er fyrsta stig nýsköpunar (Amabile, 

1997). Greinin byggir á tveimur meginköflum, annars vegar fræðilegri samantekt um sköpun út frá 

þremur spurningum og hins vegar eigindlegri könnun byggða á viðtölum við forstjóra þriggja 

verkfræðistofa. Þrjár spurningar voru sendar í tölvupósti ásamt beiðni um viðtal til Eyjólfs Á. 

Rafnssonar forstjóra Mannvits, Guðmunds Þorbjörnssonar forstjóra Eflu og Gunnars Guðna 

Tómassonar forstjóra HRV.  

 

Rannsóknarspurningar sem lagðar voru fyrir forstjóra fyrirtækjanna voru: 

1. Hvað er sköpun (e. creativity)? 

2. Hvernig má efla sköpun í störfum verkfræðistofa? 
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3. Hvert er mikilvægi sköpunar í verkefnum? 

 

Stærð verkfræðistofanna og dreifing þeirra á markaði var meginástæða fyrir vali þeirra en þær bjóða 

upp á alhliða ráðgjafaþjónustu og eru verkefnadrifnar og sjálfstæðar rekstrareiningar. 

Verkfræðistofurnar hafa skapað sér sérstöðu á markaði bæði innanlands sem utan í orku-, ál- og 

umhverfismálum. Viðtölin voru hljóðrituð og yfirfærð í ritað mál og svo send viðmælendum til 

yfirlestrar. Í næsta kafla verður farið í fræðilega umfjöllun um hlutverk sköpunar í verkefnastjórnun. 

Markmiðið er að skilgreina hugtök og fjalla um sköpun í fræðilegu samhengi áður en viðtöl forstjóra 

eru sett fram og endurspegluð í kenningum fræðimanna og skilgreiningum hugtakagrunns IPMA.  

2. Verkefnastjórnun 

Þrír mikilvægir hugtakagrunnar eru í verkefnastjórnun, hugtakagrunnur Alþjóðlega 

verkefnastjórnunarsambandsins (e. International Project Management Association (IPMA)), 

hugtakagrunnur Breska verkefnastjórnunarfélagsins (e. Associaton for Project Management (APM)) og 

Bandaríska verkefnastjórnunarfélagsins (e. Project Management Institute (PMI)). Í þessari grein er 

stuðst við hugtakagrunn IPMA þar sem Verkefnastjórnunarfélag Íslands vottar íslenska verkefnastjóra 

samkvæmt IPMA viðmiðun og er hann því mikilvægur á Íslandi.  

Hugtakagrunnur IPMA kom fyrst út árið 1999 og kallast ICB 2.0 (nú 3.0) en samkvæmt honum 

er verkefnastjórnun skilgreind sem „ ... áætlanagerð, skipulag, eftirlit og stýring á öllum þáttum 

verkefnisins. Aðferðafræðin er hvetjandi fyrir þátttakendur til að ná markmiðum verkefnisins innan 

samþykktrar áætlunar um tíma, kostnað og frammistöðu eða árangur verkefnis.“ (Haukur Ingi Jónasson 

& Helgi Þór Ingvarsson, 2012, p. 41). Verkefnastjórnun er því aðferðafræði sem nýtist sem 

stjórnunartæki við að stýra viðfangsefnum sem samanstanda af mismunandi verkþáttum sem í eðli 

sínu eru verkefni. Samkvæmt IPMA (2006) þá skiptist hugtakagrunnurinn ICB 3.0 í þrjár víddir; 

atferlisvídd (e. behavioural competences), bakgrunnsvídd (e. contextual competences) og tæknivídd (e. 

technical competences) og eru skilgreindar út frá sjónarhorni verkefnastjórans og kallast hæfnisaugað 

(e. eye of competence). 

 
Mynd 1: Hæfnisaugað (IPMA, 2006) 

Víddirnar hafa hæfnisþætti sem skiptast á eftirfarandi hátt; undir tæknivídd eru tuttugu 

hæfnisþættir skilgreindir sem snúa að því að beita tæknilegum aðferðum verkefnastjórnunar, 

bakgrunnsvídd hefur ellefu hæfnisþætti sem felast í því að stýra samskiptum verkefnateymis og 

skipuheildar, atferlisvídd er með fimmtán hæfnisþáttum. Þessir fimmtán þættir eru „forysta; 

skuldbinding og drifkraftur; sjálfsstjórn; ákveðni; slökun; opinská samræða; sköpun; árangursmiðun; 

skilvirkni; samráð; samningaumleitanir; ágreiningur og áföll; áreiðanleiki; virðing fyrir gildismati; 
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siðfræði.“ (Haukur Ingi Jónasson & Helgi Þór Ingvarsson, 2012, p. 11) og felast í að stýra samskiptum á 

milli einstaklinga, stýra hópum í verkefnum, og verkefnaskrá fyrirtækisins (e. portfolio). 

Eins og kemur fram í upptalningu þáttana fimmtán er sköpun hluti af atferlisvídd en vægi 

atferlisvíddar hefur aukist frá því hugtakagrunnur IPMA kom fyrst út árið 1999 (IPMA, 2006) og er því 

túlkað í þessari grein að vægi sköpunar í verkefnastjórnun hefur aukist undanfarin ár. Samkvæmt 

hugtakagrunni IPMA (2006) er sköpun talin einn af helstu hæfnisþáttunum til að ná árangri í 

verkefnum; til að yfirstíga vandmál, sem hvatning í teymisvinnu og þróun í sköpun til að koma 

framkvæmanlegum lausnum til leiða. Hugtakagrunnur IPMA er settur fram með áherslu á atferlisvídd 

hæfnisaugans til að tengja fræðilega umfjöllun og styrkja greiningu á niðurstöðum frá sjónarhóli 

verkefnastjórans. Samkvæmt hugtakagrunni IPMA (2006) er sköpun skilgreind sem hæfileiki til að 

hugsa og starfa á frumlegan og hugmyndaríkan hátt. Jafnframt er sköpun talin vera nauðsynleg færni 

verkefnastjóra til að geta laðað sköpun fram hjá einstaklingum, í teymum og hjá skipuheild. 

3. Uppruni sköpunar 

Í rannsóknum sínum hefur Michael J. A. Howe (1998) sem var breskur sálfræðingur (1940-2002) leitast 

við að svara því hvort að það sé samhengi á milli þess að hafa upplifað hvetjandi og styðjandi æsku og 

þess að vera skapandi fullorðinn einstaklingur. Hann taldi að það væri ekki skýrt samhengi á milli þess 

hverjir skara fram úr hvað sköpun áhrærir, og uppeldis. Hann gerði rannsóknir á undrabörnum sem 

hann skilgreindi sem einstaklinga sem hafa fengið styðjandi og hvetjandi uppeldi og sýndi fram á að 

skapandi einstaklingur hefur eiginleika til að starfa á ólíkum sviðum. Howe styðst við fimm þátta líkan 

Robert R. McCrae og Paul T. Costa (1992), bandarísku sálfræðinganna, sem útskýra í grein sinni The 

Five-Factor Model of Personality and Its Relevance to Personality Disorders, ástæðu þess hversu ólíkir 

einstaklingar eru og hvernig ríkjandi þættir í persónuleika fólks birtist á mismunandi hátt hjá 

einstaklingum í hugsunum, tilfinningum og athöfnum. Því telur Howe (1998) að það fari eftir 

aðstæðum hverju sinni hvernig einstaklingar haga sér og hvernig þeir bregðast við, en hvernig þessi 

vitsmunalegu mynstur þróast er ekki vitað.  

Í grein sinni Creativity and Knowledge: A Challenge to Theories skoðar Robert W. Weisberg 

(1998), prófessor í sálfræði við Temple-háskólann í Philadelphia í Bandaríkjunum, nútíma kenningar 

sem fjalla um tengsl á milli sköpunar og þekkingar. Kenningarnar fjalla um jákvæð áhrif þekkingar á 

sköpun. Hann skilgreinir þekkingu sem grunn sem verði að jarðvegi, þaðan sem hugmyndir spretti úr. Á 

sama tíma má ekki festa hugmyndir við ákveðið form svo rætist úr þeim. Jafnframt er hægt að þjálfa 

færni í að túlka hugmyndirnar á einn eða annan hátt til að þær birtist öðrum. Weisberg vísar í 

rannsóknir bandarísku sálfræðinganna Csikszentmihaly (1996), Gardner (1993) og Gruber (1981) sér til 

stuðnings um starfsþróun framúrskarandi skapandi einstaklinga í skapandi greinum, sem sýna fram á 

að sérhæfing á ákveðnu sviði sé nauðsynleg forsenda nýsköpunar, sem styður þau jákvæðu áhrif sem 

þekking hefur á sköpun. 

 Teresa M. Amabile (1989), prófessor við Harvard háskólann í Massachusetts í Bandaríkjunum, 

sem hefur rannsakað sköpun meðal einstaklinga, í teymum  og skipuheildum bendir aftur á móti á að 

allir hafi hæfileika til að skapa, þó ekki endilega á sama hátt eða í jafn ríkum mæli. 

 



5 
 

3.1 Hvernig má efla sköpun hjá einstaklingum 

Amabile (1997) bendir á mikilvægi eðlislegrar örvunar; hvatningu til að vinna að einhverju vegna þess 

að það er áhugavert, hrífandi, æsandi, seðjandi eða persónulega ögrandi. Hún segir að það búi að vissu 

marki eðlislæg (e. intrinsic) örvun í persónuleika einstaklings og því eru sumir knúnir áfram af meiri 

gleði og skilningi fyrir ögrun í verkum sínum en aðrir. Starfsumhverfi hefur bæði áhrif á stig sköpunar 

og tíðni en Amabile segir að hægt sé að efla sköpun með því að læra og þjálfa tækni til að auka 

hugrænan sveigjanleika og vitsmunalegt sjálfstæði. Raymond S. Nickerson (1998), prófessor í sálfræði 

við Tufts-háskólann í Massachusetts í Bandaríkjunum, dregur hins vegar þá ályktun að til þess að efla 

sköpun þarf vottur af vitneskju og skapandi hæfileikum að vera til staðar. Skapandi einstaklingar eru 

líklegri til að vera meira skapandi en annað fólk, þó heldur hann því fram að gáfur séu ekki skilyrði fyrir 

sköpun. Jafnframt segir hann að afkastamiklir, skapandi einstaklingar séu almennt líklegri til að vera 

enn meira skapandi með tækni sem efla sköpun en þeir einstaklingar sem eru minna skapandi og geta 

nýtt skapandi tækni til eflingar. Nickerson telur að rannsóknir um sköpun sýni almennt fram á að 

hvatning er ekki einungis mikilvægur þáttur í sköpun heldur er innri hvatning mun meira ráðandi þáttur 

til þess að efla sköpun en ytri hvatning. Hann skilgreinir innri hvatningu sem þörf fyrir viðurkenningu og 

vilja til afreka en ytri hvatningu sem freistingu og/eða ginningu (e. enticement), þörf fyrir 

viðurkenningu og verðlaun. Viðurkenning og vilji til afreka er undirstaða innri hvata að mati Nickerson. 

Hins vegar telur hann að ef þörfin fyrir viðurkenningu er of mikil þá getur það unnið gegn skilvirkni (e. 

efficiency) sköpunar á meðan ytri hvata er hægt að nota á áhrifaríkan hátt til þess að auka og viðhalda 

skapandi hegðun. Hann telur þó að það þurfi að fara varlega í að beita ytri hvötum til þess að virkja 

sköpun einstaklinga því ytri hvatar geta virkað letjandi til langs tíma. Nickerson telur jafnframt að fólk 

sé skapandi á mismunandi hátt, í mismiklum mæli og af ólíkum ástæðum. Maður sem hefur löngun til 

að vera skapandi er líklegri til að vera það heldur en sá sem vantar löngunina. Nickerson telur að ef 

(sterk) hvöt er ekki til staðar er hæfileikinn til sköpunar ólíklegur til að þroskast til fulls, því álagið við að 

leggja það á sig er ekki sjálfbært. Hann segir fræðimenn um sköpun vera almennt sammála um að 

hvatning er nauðsynleg sköpun en innri hvatning er mun afgerandi þáttur í sköpun en ytri hvatning. 

Innri hvati beinir athygli sinni á verkþætti á meðan ytri hvati beinir athygli sinni venjulega að 

markmiðinu, og á sköpun undir högg að sækja í því síðarnefnda. Má því segja samkvæmt Teresu M. 

Amabile (1997) að ytri hvati til sköpunar sé ekki nægilegur eins og Raymond S. Nickerson (1998) 

staðfestir með því að segja að innri hvati þarf að vera ríkjandi ástæða hjá einstaklingum til að þeir séu 

skapandi. 

Howe (1998) telur að örvandi og hvetjandi uppeldi sé eftirsóknarvert, ef ekki nauðsynleg áhrif 

á líf skapandi einstaklings. Því fleiri sem tækifærin eru til að læra og því stærri sem hvatinn er til að 

tileinka sér nýja færni og auka við þekkingu sína, því þroskaðri er einstaklingur vitsmunalega. Hins 

vegar hafa rannsóknir (Feldman, 1998; Howe, 1997) um undrabarn og sköpun sýnt fram á að örvun ein 

og sér er ekki nægileg, því þeir sem fá gott uppeldi eru ekki endilega þeir sem ná árangri með sköpun. 

Hvernig á að efla sköpun og með hvaða hætti skal leggja áherslu á til að sköpun eigin sér stað 

Samkvæmt Feldhusen og Kolloff (1978) er hægt að efla sköpun og með því að hvetja til færni í að nota 

eigið hugmyndaflug og byggja upp færni í sjálfstæðum vinnubrögðum með því að styrkja grunn eins og 

tungumála- og stærðfræðiþekkingu. Sköpun er því hægt að þjálfa með því að styrkja ákveðna þætti, en 

hvernig fólk bregst við og hversu auðveldlega það tileinkar sér nýja færni er þó einstaklingsbundið. 

Hins vegar þurfa innri og ytri hvatar að vera til staðar til að sköpun eigi sér stað og til þess að þroska 

eiginleikann til sköpunar.  
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3. 2. Er sköpun mikilvæg? 

Wendy M. Williams, prófessor við Cornell-háskólann í Bandaríkjunum, and Lana T. Yang, prófessor við 

Washington-háskólannn í St.Louis Bandaríkjunum, (1998) halda því fram að nútímakenningar um atferli 

og skilvirkni í skipuheild styðji árangur í þjálfun í færni sköpunar og beini sjónum að innri hvatningu. 

Þessi sýn þeirra færir ábyrgð á frammistöðu starfsmanns yfir á stjórnandann í stað þess að áfellast 

annmarka eða takmarkanir starfsmanns. Hér er stjórnandinn orðinn ábyrgur fyrir að efla starfsmenn 

sína sem síðan hefur áhrif á skilvirkni þeirra.. Einnig telja þau að skilvirkni og sjálfefling sé forsendur 

eðlislægri hvatningu og því að vera hluti af skipuheild sem þau telja að sé mikilvægur þáttur í eflingu 

sköpunar hjá einstaklingum. Samkvæmt Shoshana Zuboff (1988), prófessor við Harvard-háskólann í 

Bandaríkjunum, þá verða hvatning og skuldbinding æ mikilvægari í skilvirkni og gæðum. Þetta á einkum 

við í nútímaumhverfi þar sem ferlar, aðgerðir eða hugmyndir og er skilvirkni þeirra því oft ekki 

áþreifanleg. Hvatning stjórnenda er mikilvæg til að efla sköpun starfsmanna þar sem mörg vandamál 

nútímafyrirtækja krefjast skapandi lausna á vandamálum og í ákvarðanatöku. Þetta styður Amabile 

(1997) sem segir að sköpun sé fyrsta skrefið í nýsköpun sem er án vafa mikilvægt í árangri fyrirtækja til 

að að bregðast við síbreytilegu umhverfi. Ef fyrirtæki býr að skapandi starfsmönnum eru þau líklegri til 

að þrífast til lengri tíma.  

4. Viðtöl 

Viðtölin eru skoðuð út frá atferlisvídd hæfnisauga verkefnisstjórans og út frá fræðilegum skilningi 

rannsóknar samfélagsins. Viðtölin byggast upp á þremur spurningum og mun hverri spurningu vera 

stillt upp með svörum allra forstjóranan undir hverjum lið í niðurstöðu kafla greinarinnar. 

4.1 Viðtal 1: 

Mannvit verkfræðistofa hf, Grensásvegi 1, Reykjavík, 2. maí 2012. 

Viðmælandi: Eyjólfur Á. Rafnsson, forstjóri Mannvits. 

 

BP: „Hvað er sköpun? (skilgreining þín)“ 

EÁR: „Ef ég byrja á verkefnastjórnun almennt, þá hafa Íslendingar ekki lagt mikið upp úr 

verkefnastjórnun, heldur byggt á því að bjarga hlutum fyrir horn frekar en að skipuleggja fram í tímann. 

En hún snýst um skipulögð vinnubrögð, að skipuleggja fram í tímann þótt það þurfi jafnvel að breyta 

því, gott utanumhald, góðar áætlanir, mælanleg markmið og velja rétt fólk til að leysa verkefnin, halda 

utan um það fólk til að hlaupa ekki út í skurði til að moka sjálfur. Ekkert að þessu hefur verið gert. Í 

gegnum tíðina hafa Íslendingar verið hlaupandi um allt með slökkvitæki á bakinu til að slökkva elda 

sem kvikna. Þar af leiðandi hefur sköpun í verkefnastjórnun ekki verið mikil í gegnum tíðina. Í mínum 

huga þá snýst góð og vönduð verkefnastjórnun og þar með sköpun fyrst og fremst um það að halda vel 

utan um verkefni, gera raunhæfar áætlanir með skilgreinda mælikvarða. Reyna að sjá fyrir hvernig 

hægt er að bregðast við óvæntum atvikum og auka þannig verðmæti vinnu, bæði fyrir sjálfan sig og 

aðra í leiðinni. Ég sé stóru myndina sem stjórnandi, ég ekki sérfræðingur í verkefnastjórnun. 

Verkefnastjórnun felst í því að vera opinn fyrir því að þurfa að breyta, ekki í því að taka 

skyndiákvarðanir, heldur skipulagðar og á yfirvegaðan hátt til að tryggja sameiginlegan skilning þeirra 

sem koma að verkefninu, til að allir rói í sömu átt.  Sköpunin fellst í að allir eru með, þar sem þetta 

snýst mikið um teymavinnu. Því felst sköpun og skipulög vinnubrögð í að vera opinn fyrir því að 
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bregðast við breytingum og endurskipuleggja verkefni. Mikilvægur þáttur í verkefnastjórnun og að 

skapa frelsi til sköpunar er að skilgreina hlutverk og ábyrgð hvers og eins sé þekkt - þeirra sem koma að 

verkefnum. Í verkefnum höfum við ... Þegar búið að gera skipurit og mannað það er fólk beðið um að 

skilgreina hlutverk sitt með eigin orðum á blaði. Yfirleitt eru fyrstu drög þannig að fólk skipuleggja 

hlutverk annarra sem sitt. En um leið og það einblínir á sinn þátt og treystir öðrum fyrir þeirra þætti þá 

fara hlutirnir að ganga. Þá komum við aftur að mikilvægi sköpunar í verkefnastjórnun. Ef traust er ekki 

til staðar þá losnar um alla þá hnúta sem halda. Það er ákveðið agaleysi í Íslendingum en mikil sköpun í 

hverjum og einum sem er mikilvægt að viðhalda með því að beisla hvort tveggja.  

Verkefnastjórnun gengur líka út á aga en samt að hafa frelsi til að skapa í því samhengi að þú ert háður 

öðrum og ferð ekki eigin leiðir heldur átt í samvinnu við þá.“  

 

BP: „Hvernig má efla sköpun í störfum verkfræðistofa?“ 

EÁR: „Við fórum í endurskipulagningu árið 2008 eins og svo margir og horfðum inn á við eftir að við 

vorum búnir að hlaupa í mörg ár tiltölulega agalaust og án hugsunar að mínu viti. Við fórum í að 

endurskipuleggja ferla innanhús, ferlin eru fyrst og fremst til að tryggja gæði þannig að þótt einstakling 

vanti þá tekur annar við keflinu án þess að það hafi áhrif á verkefnið. Það er mikilvægt fyrir 

viðskiptavini að vita að verkefnið haldi áfram óháð breytingum.  Án þess að binda fólk í klafa þróuðum 

við eigin verkefnastjórnunarlegt kerfi og aðlöguðum hverju verkefni fyrir sig eftir stærð og umfangi. Við 

höldum aga fyrir verkefni og beitum okkur fyrir að eiga skýr samskipti, látum samt hugann reika, gefum 

frelsi og erum dínamísk til að hver geti komið sínum hugsunum á framfæri. Þetta hefur tekist sæmilega 

en við getum alltaf gert betur og erum að því. Verkfræðistofur þróast á skömmum tíma frá því að vera 

tímavinnu þjónustufyrirtæki yfir í að vera dínamísk fyrirtæki sem þurfa ekki að leysa úr dagsdaglega 

vanda viðskiptavina, heldur skilgreina störf sín betur, og spyrja sig: „Hvernig getum við veitt betri 

þjónustu“, sýnt sköpun á þann hátt og spyrja sig: „Hvað get ég gert fyrir þig?“ í stað þess að spyrja: 

„Hvernig ég get leyst úr vanda þínum ef þú bankar upp á“...snýst um að vera í stefni skipsins. Horfa yfir 

og sjá fyrir hvað gerist. Við viljum vera stefnumótandi , við höfum sett okkur þau markmið að hafa áhrif 

á umhverfið og taka samfélagslega ábyrgð okkar.  Verkfræðistofur sem hafa stækkað og hafa meiri 

skyldur í samfélaginu en áður með því að gefa sköpun lausan tauminn. Ábyrgð á hlutverki snýst um að 

vera á tánum yfir því að varpa fram hugmyndum og fá þær til umræðu. Einn úr teymi fer ekki af stað án 

vitundar annarra nema til að skapa kaos, ef teymið er ekki samstillt kemur ekkert út úr því. Sköpun er 

ekki fyrir hendi nema teymið sé með.“ 

 

BP: „Hvert er mikilvægi sköpunar í verkefnum?“  

EÁR: „Við hvetjum fólk til að vera opið og spyrja og leggjum áherslu á að teymishugsun er mikilvæg, 

setja allar hugmyndir á borðið, engin hugmynd svo vitlaus (ómerkileg) að ekki ætti að ræða hana við 

einhvern. Við hvetjum til nýsköpunar og stundum talsvert af rannsóknum þannig hvetjum við til 

skapandi hugsunar í daglegu starfi. Sköpun er mikilvæg allt verkefnaferlið og er minn boðskapur sá að 

trúa því að maður geti alltaf gert betur hvort sem það er hagkvæmara, einfaldara eða á annan hátt. Agi 

er að taka umræðuna og fylgja ákvörðuninni ... frelsi til að skapa... skili sér betur fyrir alla. Aldrei að 

gleyma því. Annað sem er mjög mikilvægt ... og eftir því sem verkefnin eru stærri, frontum við allar 

ákvarðanir. Umræða og skrifa hjá sér og  læra af reynslunni, það er ekki hægt að vera alltaf að hræra í 

ákvörðunum. Borgar sig ekki að snúa skipinu jafnvel þó að við vitum að það er ekki alltaf besta 

ákvörðunin. Þá stöndum við með þeim. Auðvelt að flækja málin ..., standa með ákvörðuninni, skilar 

bestu þegar upp er staðið. Ef ég lýsi þessu sem skemmtiferðaskipi sem siglir af stað og það er búið að 

ákveða hvert það á að fara þá ferðu í þá höfn, og svo getur komið eitthvað upp á, þá þarf að breyta 
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áætlun eða fara aðra siglingaleið eða fara í aðra höfn og þá er ákvörðun tekin í þeirri höfn en ekki í 

skyndi á leiðinni. Ákvarðanir eru ekki endalaust í umræðunni til að skapa ekki kaos. Þær eru ... er tekin 

á réttum augnablikum til að skapa ekki kaos.“  

4.2 Viðtal 2: 

Efla hf verkfræðistofa, Höfðabakka 9, Reykjavík, 4. maí 2012 

Viðmælandi: Guðmundur Þorbjörnsson, forstjóri Eflu. 

 

BP: „Hvað er sköpun? (Skilgreining þín)“ 

GÞ: „Við erum með vottað gæðakerfi, vottaða umhverfisvottun, þrennuna, við segjum að við verðum 

að hafa grunninn í lagi en um leið þá er það grundvöllur þess að við getum leikið okkur og verið 

skapandi. Ef við erum búin að tryggja að allir séu meðvitaðir um þessa grunnvinnu og að allir eru 

meðvitaðir um hann, þá er auðveldara að gefa mönnum lausan tauminn. Það sem við höfum reynt að 

berja inn hjá fólki hér - að jafnvel þótt þú sért verkfræðingur þá viltu ekki láta njörva þig niður. Það sem 

við segjum við okkar fólk er að til þess að þú getir verið skapandi þá þarftu að vera meðvitaður um 

grunninn sem við byggjum á. Ef þú virðir hann þá máttu í raun bara leika þér eins og þú vilt. Þá kemur 

það í ljós hvernig þú nýtir þekkingu þína og fagið þitt, hvaða hugmyndir þú færð, hvaða lausnir þú 

færð, á meðan þú byggir það á þessum grunni þá skiptir það höfuðmáli að þú blómstrir í því sem þú 

blómstrar í. Við höfum lagt áherslu á það alla tíð að ..., í hefðbundnum fyrirtækjum heitir það 

empoverment eða eitthvað slíkt. Við höfum gengið lengst í því hjá verkfræðistofum að hvetja fólk til að 

láta til sín taka, taka frumkvæði og komi hugmyndum sínum á framfæri ekki bara í sköpun heldur líka 

að sækja verkefni fyrir okkur. Þeir séu fulltrúar okkar bæði inn á við og út á við, við leggjum áherslu á 

þetta þegar fólk kemur fyrst til okkar, við reynum að kasta því ekki út í djúpu laugina heldur taka það 

meira með á fundi og þjálfa upp og hvetja. Þetta er það sem er fyrir okkur það sem er skapandi 

umhverfi sem við erum að reyna að búa til hérna. Það byggir á þessum grunni sem má ekki 

compromesera hann of mikið þá viljum við vinna hinsegin. EF þú skoðar skipuritið okkar þá er ekki 

topdown skipurit. Stoð-functionin eru í miðjunni, ég er t.d í miðjunni og svo ertu með markaðssviðið 

sem eru hringir þ.e. ekkert upphaf og endir, kjarnasviðið er undir markaðssviðinu og fókuserar á 

ákveðna þætti. Þau eru yst og næst umhverfinu og við viljum að sem mest af gerjuninni eigi sér þar 

stað. Það er ekki einhver centralizeruð function. Svo erum við með gildi - hugrekki, samvinna og traust. 

Hugrekki – í sköpun, sköpun á sér mjög mikið stað með kúnnanum og í samvinnu almennt, bæði 

innanhús og með kúnnanum. Það er alveg hugsað inn í þau gildi. Ég velti því stundum fyrir mér með 

sprotafyrirtæki – það er eins og þau þurfi helst að lepja dauðann úr skelinni og fara nokkrum sinnum á 

hausinn til að menn fari virkilega að bera virðingu fyrir sprotafyrirtækinu. En á verkfræðistofum hér 

heima þá er unnin rosalega mikil þróunarvinna og bæði fyrir kúnnann og fyrir fyrirtækin sjálf. Það eru 

sprotar í gangi í svona fyrirtæki eins og okkar og það kostar almenning ekkert. Það er eitt sem má ekki 

gleyma að verkfræðifyrirtækin eru að byggja upp innviði í samfélaginu, vegi , brýr, orkunýtingu sem er 

grundvallarhlutverk verkfræðifyrirtækjanna er að sjá til að þekking sé til staðar ... að byggja upp þessa 

innviði og stundum er það þannig þar, að þú ert ekkert alltaf að finna upp hjólið. Ég var á Selfossi í gær 

þar sem verið er að byggja nýtt hverfi og þar er verið að nota í aðalatriðum það sem hefur verið gert 

áður, með einhverju móti. Í grunninn er tæknin sú sama. En það er alltaf einhver sköpun í öllum 

verkefnum.“ 
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BP: „Hvernig má efla sköpun í störfum verkfræðistofa?“ 

GÞ: „Ég hef alltaf tilhneigingu til að horfa á þetta út frá okkar sjónarhorni, hverjar eru okkar skyldur. Ég 

er ekkert rosa hrifinn af því þegar opinberir aðilar eða aðrir búi til umgjörð til að aðrir geti gert 

eitthvað. Dræfið (örvun) kemur frá öðrum stað og hagsmunatengsl einnig og svo framvegis. Það er 

erfitt að efla sköpun með að stofna nýja sjóði, ég hef ekki mikla trú á því. Sköpun í okkar bransa snýst 

mikið um það að það eru bara tækifæri í að gera eitthvað nýtt. Áður var Línuhönnun (Línuhönnun 

sameinaðist Eflu, innsk. höf.) ekkert að vinna í umhverfishönnun en nú erum við með 20 manna teymi  

sem eru að vinna að umhverfismálum, koma skilningnum í gang um að þetta skipti máli. Frumkvæðið 

að því kom héðan, og hefur þetta verið að þróast. Eins og þessi bygging hérna er með vistvæna vottun 

og er endurbyggð sem slík. Það er brautryðjandastarf sem við erum í, með eigandanum sem við 

leigjum af og við erum búin að vinna í umhverfisvottun bygginga en það eru um 10 byggingar að vinna í 

þessu og komum við nánast að þeim öllum. Ef við ætlum að efla sköpun á verkfræðistofum þá verðum 

við að gera það innan frá ekki utan frá. Við ákváðum að við vildum kynna okkur þetta og þróa miðað 

við íslenskar aðstæður og þróa. Og svona ... mér finnst að ef við áætlum að efla sköpun verður það að 

gerast innan frá, ekki utan frá. Það sést á skipuritinu okkar ... líka er rannsóknir og nýsköpun líka. Efla 

varð til úr sameinuðu fyrirtæki um 2008. Þá settum við þetta inn á skipuritið okkar til að tryggja að við 

séum fagleg að endurnýja okkur og það vaki yfir okkur. Við erum með rannsóknarstofu sem við viljum 

beita í þessu skyni. Hinsvegar á krepputímanum þá var þetta svona hlutur sem við höfum ekki náð að 

láta taka nægilega vel flugið. Sviðsstjóri markaðssviðs er að taka við þessum hluta og þá reiknum við 

með að þetta gangi betur. Þetta verður að vera sjálfsprottið. Að sumu leyti byggir þetta líka á því að við 

sjáum viðskiptatækifæri sem við viljum þróa á einhvern hátt og búa okkur til nýjan geira. Við sjáum 

þetta líka á viðskiptahliðinni. Mér finnst sköpun líka felast í viðskiptaþróun sem á að sinna hlutum sem 

eru nýir sem aðrir eru ekki  að vinna í frá degi til dags. Við höfum líka verið að vinna í slíkum verkefnum 

... í allskonar verkefnum. En á endanum er verkefni viðskiptaþróunardeildar að búa til ný tækifæri fyrir 

fyrirtækið þannig að það getur dregið á eftir sér einhverja faglega viðbót á þróun sem við viljum sjá eða 

eitthvað slíkt. Þetta hefur gert það að verkum að við erum talsvert erlendis og það finnst mér líka vera 

sköpun, ekki endilega bara að finna eitthvað upp heldur að búa sér til nýja farvegi og vera frjór, sjá 

nýjar leiðir í einhverju. Bæði faglega og í þróun fyrirtækisins, viðskiptalega séð. Sköpun, ... menn verða 

að horfa í eigin barm, það gerist ekkert öðruvísi.“  

 

BP: „Hvert er mikilvægi sköpunar í verkefnum?“ 

GÞ: „Við erum að gera þjónustukönnun núna sem ég veit ekki að verkfræðifyrirtæki hafi gert svona 

ítarlega könnun áður, þá erum við einmitt að spyrja um ... hvernig vinnum við með kúnnanum við að 

skapa lausnir. Og við erum að spyrja ... vinnum við vel að þessu leyti, hvað getum við gert öðruvísi og 

eru lausnirnar okkar góðar og slíkt. Það er alltaf þannig að ákveðnir hlutir sem við erum að gera má 

kalla rútínu en það sem á endanum stendur upp úr gagnvart kúnnanum, það er jú auðvitað áreiðanleiki 

og að við skilum verkefninu á réttum tíma. En það sem stendur upp úr hjá kúnnanum er ekki síst 

hvernig er að vinna með þeim, og hvernig leysa þeir vandamálin eða þróa þeir lausnirnar. Þannig, 

þegar fagmenn koma að vandamáli eins og við komum að á Vopnafirði, þar sem mikil mengun átti sér 

stað, þá sést ekki mengunin núna. Og það er engin ein lausn, heldur þarf að átta sig á hvernig er 

skynsamlegast að nálgast þetta og það þarf að finna lausnina sem hentar best. Ég held að í almennum 

verkefnum, að það er það sem skiptir mestu máli að vera lausnamiðaðir og ekki bara alltaf að gera það 

sem þeir gerðu í gær. Okkur finnst skemmtilegustu verkefnin þar sem reynir á fólk. Það er kannski 

annar þáttur sem er mjög mikilvægur í gegnum alla sköpun hjá okkur er fólkið okkar þyrstir eftir 

sköpun. En langflestir vilja njóta sín þannig að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að skapa vettvang fyrir 
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þetta fólk og challenging verkefni. Það er ekki sköpun í klassískum skilningi í öllum verkefnum, sum 

verk höfum við gert áður og eru fyrirsjáanleg. Önnur verkefni t.d. eins og hjá HB Granda, það er alveg 

opið, þá skiptir máli hvaða fagþekking er til staðar og auðvitað byggir það einnig á reynslu. Kannski er 

einhver búinn að sjá þetta áður, en það er verið að búa til nýja lausn, og þá kemur mjög mikil sköpun í 

verkefnið.“  

4.3 Viðtal 3: 

HRV Engineering, Bíldshöfða 9a, Reykjavík, 7. maí 2012. 

Viðmælandi: Gunnar Guðni Tómasson, forstjóri verkfræðistofunnar HRV. 

 

BP: „Hvað er sköpun? (Skilgreining þín)“ 

GGT: „Þegar menn eru að skapa nýja hluti og gera eitthvað sem hefur ekki verið gert áður 

annarsstaðar, t.d. með því að nálgast hlutina á nýjan hátt eða fara nýja leið. Þetta er sköpun í mínum 

huga - að gera eitthvað nýtt eða nota þekkinguna sem þú hefur, á nýtt svið og nálgast hlutina frá nýjum 

sjónarhornum. Skapandi greinar hafa verið mikið í umræðunni í þjóðfélaginu en í mínum huga hafa 

helstu greinarnar verið undanþegnar, eins og tækigreinarnar það er verkfræði, tölfræði eru allt 

skapandi greinar. Hér eru menn að hanna nýja hluti eða leysa vandamál sem hafa ekki verið leyst áður 

eða leysa hlutina á nýjan hátt. Verkfræðin gengur út á það að finna lausn á vandamálinu og það er 

skapandi að hanna einhverja lausn og framkvæma hana svo. Þetta er ekki öðruvísi en að skapa tónverk 

eða eitthvað slíkt nema sköpuninni er beitt á annan hátt.“ 

 

BP: „Hvernig má efla sköpun í störfum verkfræðistofa?“ 

GGT: „Við höfum oft hugsað um þetta hér þar sem við erum að skapa hluti alla daga. En við þyrftum að 

gera meira af því, taka meira frumkvöðla og nýsköpun. Verkfræðistofur hafa kannski ekki verið mikið 

að því að fara á nýjar brautir. Það sem við gætum eflt hjá okkur, ... verkfræðistofa er náttúrlega bara 

þekkingarfyrirtæki, t.d. hérna í þessu húsi erum við með yfir 200 manns og flestir eru ekki okkar 

starfsmenn heldur koma úr móðurfyrirtækjunum, Mannvit og Verkís sem eru stærstu fyrirtækin á 

markaðinum. En við drögum starfsmennina þaðan. Þannig að við erum mjög mikið að vinna fyrir okkar 

viðskiptavini að leysa verkefni og skapa fyrir þá. En við gætum gert meira að því að skapa fyrir sjálf 

okkur. Við mættum gera meira að því. Í staðinn fyrir að bregðast við þeim verkefnum sem koma til 

okkar þá mættum við nota okkar þekkingu að leysa þau verkefni sem við sjáum, þótt við fáum þau ekki 

til okkar. Og koma svo með lausnir og selja þær. Við erum meira í því að leysa verkefnin sem við fáum 

til okkar og skila þeim af okkur. Þetta er náttúrlega hefur verið að aukast, þessi nýsköpun, að menn 

skapi tækifæri og vinni í því sjálfir og finni lausnir og fari með þær út á markaðinn. Þetta hefur verið að 

aukast. Það er ekki til deild hér innanhús sem sér um þetta. En við erum að stofna fyrirtæki sem þróar 

vel ... sem kemur út úr okkar vinnu, sem við teljum að gæti verið tækifærið annars staðar. Við erum 

ekki með skipulega í skipuriti þróun. Við erum með function sem heitir þekkingarkjarni þar sem við 

erum skipulega að reyna að halda utan um þekkinguna í fyrirtækinu og byggja hana upp. Við erum að 

byggja innviði fyrirtækisins, okkar kerfi sem er okkur mjög mikilvæg þegar við seljum verkefni. Þannig 

... við erum að búa til þekkingu svona system til að vinna eftir sem við getum selt sem vöru – þetta er 

kerfi sem byggist á ferlum, skipuriti og öðru. Þannig má segja að við erum á skipulagðan hátt að vinna 

að sköpun. En við erum ekki með vöruþróun eða slíkt skipulagt, þetta er meira svona í hópum ef menn 

sjá tækifæri þá fær starfsfólk tækifæri til þess að prófa hluti. Við erum að vinna nokkuð skipulega í 

viðskiptaþróun en það mætti efla sköpun betur. Viðskiptaþróun þegar leitað er að viðskiptatækifærum, 

skapa ný tækifæri og leita að tækifærum. Við erum með fólk í því.“  
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BP: „Hvert er mikilvægi sköpunar í verkefnum?“ 

GGT:  „Við erum mjög verkefnadrifið fyrirtæki, við erum 12 starfsmenn en um 230 sem vinna með 

okkur en við fáum verkefni og drögum svo starfsmenn annarsstaðar frá inn í verkefnið. Við erum ... 

verkefni sem eru stór og smá verkefni, stór verkefni sem við erum með 140 manns í. Það er í þeirri 

vinnu sem við erum að vinna ... er sköpun en líka hvernig verkefnin eru leyst. Það þarf að leita nýrra 

leiða til að vinna þessi verkefni, bæði tæknilega og líka stjórnunarlega. Hér er fólk með MPM menntun 

og við erum að vinna á mjög breiðu sviði, við erum með verkfræðihluta og svo sjáum við um öll 

innkaup í verkefnin og svo stýrum við verkefnum á verkstað. Við gerum í raun allt nema að smíða eða 

byggja en við fáum verktaka í það að byggja og slíkt. Við gerum allt annað. Hér eru verkfræðingar, 

viðskiptafræðingar, stærðfræðingar, hjúkrunarfræðingar og allt þar á milli. Hér eru fjórir 

hjúkrunarfræðingar, í innkaupum og öryggismálum í álverum. Þær eru ... ennþá sínu sviði og líka í 

öryggismálum. Svo er ein sem er sjúkraliði sem er í skjalastjórnun. Sköpun er alls staðar í 

verkefnastjórnun, í stóru verkefni þá gerist verkefnastjórnin á stórum og smáum skala. Allt frá því að 

stjórna verkefninu sjálfu, þá er það í raun eins og að stjórna fyrirtæki, í að vera á gólfinu og þá meira 

eins og verkefnastjórar, þá eru þeir í afmörkuðu verkefni. Það er challenge, en þetta hefur ekki verið í 

nógu góðu formi. Okkur hefur vantað infrastructure, einnig feedback úr verkefnunum og 

mannastjórnun. Það er mitt álit að tæknileg stjórnun hefur verið í lagi en mannastjórnun, þessi mjúka, 

hefur stundum vantað. Því við erum ekki með infrastrukturinn í það því við erum bara verkefnadrifið 

fyrirtæki og þá reynir mjög á verkefnastjórann að taka tillit til mjúku hliðanna og sumir stýra bara svona 

tæknilega og átta sig ekki á því að þeir stýra líka mannskapi. Starfsfólkið heyrir ekki beint undir þá 

heldur kemur annars staðar frá. En við erum að vinna í þessu máli og fá betra feedback frá verkefninu 

og einnig frammistöðumat starfsmanna. Þannig hefur verið challenge en svo erum við líka í samstarfi 

við aðra, eins og kanadísku fyrirtæki. Þetta skapar styrkleika en líka vandamál. Menningin er ólík og 

hefðirnar líka. Bob X hefur verið að hjálpa okkur á þessu sviði. Okkar menning er lausnarmiðaðir en 

þeirra fer meira eftir skipuriti, strúktúr, hver er undir hverjum o.s.frv. Mjög ólíkur kúltúr.“ 

5. Niðurstöður 

Hér er fræðilegur hluti greinarinnar endurspeglaður í svörum forstjóranna til að sýna fram á hvað verið 

sé að gera í stjórnun stærri verkfræðistofa með tilliti til sköpunar. Rætt er um hvernig þeir skilgreina 

sköpun, hvernig hægt sé að efla sköpun í verkefnastjórnun og hvenær sköpun sé mikilvæg í verkefnum. 

Út frá niðurstöðum greinarinnar er síðan dregin ályktun um hlutverk og vægi sköpunar á 

verkfræðistofum. Lagt er upp með þrjár spurningar sem eiga að varpa ljósi á störf forstjóranna og 

skipuheilda þeirra, eru þeir í senn einlægir og áhugasamir um efnið.  

 

„Hvað er sköpun?“ 
EÁR 
" ... hefur sköpun í verkefnastjórnun ekki verið mikil í gegnum tíðina ... " 
" ... snýst sköpun fyrst og fremst um það að halda vel utan um verkefni ..." 
"Sköpunin fellst í að allir eru með, þar sem þetta snýst mikið um teymavinnu." 
"... að skapa frelsi til sköpunar er að skilgreina hlutverk og ábyrgð ..." 
" ... að skapa í því samhengi að þú ert háður öðrum og ferð ekki eigin leiðir ..." 
GÞ: 
"... til þess að þú getir verið skapandi þá þarftu að vera meðvitaður um grunninn ..."  
" ... taka frumkvæði og komi hugmyndum sínum á framfæri ekki bara í sköpun ..." 
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" ... það sem er skapandi umhverfi sem við erum að reyna að búa til hérna." 
" ... erum við með gildi - hugrekki, samvinna og traust. Hugrekki – í sköpun..." 
" ... sköpun á sér mjög mikið stað með kúnnanum og í samvinnu almennt ..." 
GGT 
"... að skapa nýja hluti og gera eitthvað sem hefur ekki verið gert áður..." 
" ... að gera eitthvað nýtt eða nota þekkinguna sem þú hefur, á nýtt svið ..." 
" ... það er skapandi að hanna einhverja lausn og framkvæma hana svo." 
"Þetta er ekki öðruvísi en að skapa tónverk ... nema sköpuninni er beitt á annan hátt.“ 
 
„Hvernig má efla sköpun í stöfum verkfræðistofa?“ 
EÁR 
" ... ferlin eru fyrst og fremst til að tryggja gæði ... " 
"Við höldum aga fyrir verkefni og beitum okkur fyrir að eiga skýr samskipti ... " 
" ... við höfum sett okkur þau markmið að hafa áhrif á umhverfið ... " 
"... ef teymið er ekki samstillt kemur ekkert út úr því." 
GÞ 
"Það er erfitt að efla sköpun með að stofna nýja sjóði ... " 
"... þá verðum við að gera það innan frá ekki utan frá." 
 " ... Viðskiptatæktifæri sem við viljum þróa á einhvern hátt og búa okkur til nýjan geira ..." 
"Sköpun, ... menn verða að horfa í eigin barm, það gerist ekkert öðruvísi.“ 
GGT 
"En við þyrftum að gera meira af því, taka meira frumkvöðla og nýsköpun ... " 
"En við gætum gert meira að því að skapa fyrir sjálf okkur. " 
"Við erum að byggja innviði fyrirtækisins, okkar kerfi sem er okkur mjög mikilvæg ..." 
"Við erum að vinna nokkuð skipulega í viðskiptaþróun en það mætti efla sköpun betur ..." 
 
„Hvert er mikilvægi sköpunar í verkefnum?“ 
EÁÞ 
"... við hvetjum fólk til að vera opið og spyrja og leggjum áherslu á að teymishugsun ..."  
"Við hvetjum til nýsköpunar og stundum talsvert af rannsóknum ... " 
"Sköpun er mikilvæg allt verkefnaferlið ..." 
" ... frelsi til að skapa... skili sér betur fyrir alla." 
"Ákvarðanir eru ekki endalaust í umræðunni til að skapa ekki kaos." 
GÞ 
" ... hvað getum við gert öðruvísi og eru lausnirnar okkar góðar ... "  
" ... það er jú auðvitað áreiðanleiki og að við skilum verkefninu á réttum tíma." 
" ... skiptir mestu máli að vera lausnamiðaðir og ekki ... gera það sem þeir gerðu í gær." 
" ... mjög mikilvægur í gegnum alla sköpun hjá okkur er fólkið okkar þyrstir eftir sköpun." 
" ... mikilvægt fyrir okkur að skapa vettvang fyrir þetta fólk og challenging verkefni ..." 
" ... þá skiptir máli hvaða fagþekking er til staðar og auðvitað byggir það ... á reynslu." 
GGT 
" ... er sköpun en líka hvernig verkefnin eru leyst." 
"leita nýrra leiða til að vinna þessi verkefni, bæði tæknilega og líka stjórnunarlega." 
"Sköpun er alls staðar í verkefnastjórnun ... " 
"tæknileg stjórnun hefur verið í lagi en ... þessi mjúka, hefur stundum vantað." 
" ... svo erum við líka í samstarfi við aðra ... Þetta skapar styrkleika en líka vandamál." 
"Okkar menning er lausnarmiðaðir en þeirra ... eftir skipuriti ... hver er undir hverjum ..." 
 

Hvað er sköpun? (skilgreining þín) 

Eyjólfur leggur áherslu á mikilvægi tæknilegra þátta verkefnastjórnunar með mælanlegum markmiðum 

og raunhæfum áætlunum en flöktir sífellt inn á svið atferlisvíddar og varpar ljósi á áherslur sínar um 
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mikilvægi mannauðs fyrirtækisins. Eins og kemur fram í hæfnisauga hugtakagrunns IPMA þá er 

atferlisvídd ekki síður mikilvæg í að ná árangri í verkefnum. Hann skilgreinir sköpun sem hluta af öllum 

stigum verkefnastjórnar, að hún felist í að halda aflfræði teymisvinnu á lofti og að hagsmunaðilar hafi 

sameiginlegan skilning á markmiðum hverju sinni til að búa til rými fyrir sköpun, eins og Helgi og 

Haukur setja fram um mikilvægi sköpunar á öllum stigum verkefna. Eyjólfur hefur mikla trú á 

Íslendingum sem hann segir bæði vera agalausa og skapandi í senn en með því að koma því í réttan 

farveg í teymisvinnu verður jarðvegurinn frjór og einstaklingar dafna innan teymis. Þetta endurspeglar 

skilgreiningu hugtakagrunnsins um að ef verkefnastjóri er skapandi er hann fær um að laða fram 

sköpun hjá einstaklingum, í teymum og í skipuheild.  Hann lítur líka þannig á að einstaklingar komist 

lengra í samstarfi við aðra sem leiðir frekar af sér sköpun og því má draga þá ályktun út frá kenningu 

Amabile um að næstum allir hafi hæfileika til að skapa en þó ekki endilega á sama hátt eða í sama mæli 

en það sé líklegra að þeir hæfileikar þroskist í teymi þar sem endurgjöf er til staðar. Guðmundur lýsir 

sköpun sem leik og gefur til kynna að tækniþekkingin haldi aftur af starfsmönnum en sé jafnframt 

stoðir fyrirtækisins eins og hann lýsir henni sem eitthvað sem njörvar þá niður. Hann trúir á að þaðan 

séu allir vegi færir, sem endurspeglar kenningu Weisberg um að sköpun byggi á þekkingu á 

uppbyggilegan hátt með hvatningu að leiðarljósi. Guðmundur talar um mikilvægi þess að einstaklingar 

fái að njóta sín og að þeir hafi gengið lengst í því að hvetja fólk til að láta til sín taka, sem styður 

kenningu Teresu M. Amabile um mikilvægi þess að vera að vinna að einhverju sem er áhugavert og 

persónulega ögrandi til að viðhalda innri hvata. Hann talar um að hvetja áfram og þjálfa upp nýja 

starfsmenn og að þannig sé verið að búa til skapandi umhverfi í anda trausts og sveigjanleika sem 

endurspeglar fimm þátta líkan Costa og Mcea um hversu ólíkir einstaklingar eru á mismunandi sviðum. 

Gunnar Guðni nálgast svarið á tæknilegan hátt og skilgreinir sköpun sem eitthvað sem ekki hefur verið 

gert áður og þekkingu sem fyrir er og er nýtt á nýju sviði og styður þetta kenningu Weisberg um að 

sköpun eigi sér stað út frá sérhæfingu á ákveðnu sviði til að nýsköpun geti átt sér stað. Hann segir enn 

fremur að verkfræðin gangi út á að finna lausnir á vandamálum og hversu skapandi það sé að hanna 

lausn og gera hana að veruleika. Þetta endurspeglar skilgreiningu hugtakagrunns IPMA að með sköpun 

náist árangur í verkefnum sem felst í því að yfirstíga vandamál og að koma framkvæmanlegum 

lausnum til leiða. Hann minnist ekki á þriðja þátt skilgreiningar IPMA um árangur í verkefnum eða 

atferlisvídd en það kemur síðar fram að ekki er verið að vinna markvisst að honum. 

 

Hvernig má efla sköpun í störfum verkfræðistofa? 

Eyjólfur endurspeglar frásögn sína í atferlisvídd hugtakagrunns IPMA þegar hann talar um að 

verkfræðistofan hafi farið í gegnum endurskipulagningu ferla árið 2008 til að líta inn á við og til að 

tryggja gæði sem byggjast á því að vekja traust hjá viðskiptavinum. Hann leggur áherslu á að það komi 

maður í manns stað og að það sé verkefnið sem gangi ofar öllu og má túlka það svo að þá reyni á 

atferlisvídd hæfnisaugans sem er meðal annars skapandi færni til að halda aflfræði hópsins við, ef fólki 

er skipt út og teymi er leitt áfram á farsæla braut. Eyjólfur segir að skýr samskipti séu grundvöllur fyrir 

sköpun og að hugmyndir vaxi og þróist í aflfræði hópa og endurspeglar þá kenningu Teresu M. Amabile 

um að starfsumhverfi hafi bæði áhrif á stig sköpunar og tíðni hennar. Eyjólfur segir að Mannvit vilji vera 

stefnumótandi og taka samfélagslega ábyrgð þar sem verkfræðistofur hafa meiri skyldur í samfélaginu 

en áður, með því að leggja áherslu á sköpun og endurspeglar það kenningu Raymond S. Nickerson að 

löngun, skuldbinding og innri hvatning séu betri forsendur þess að sköpun eigi sér stað en notkun 

tækja til að efla sköpun. Að lokum leggur Eyjólfur áherslu á mikilvægi samvinnu og fullyrðir að sköpun 

sé ekki til staðar nema í teymi sem vinni saman en túlka má það þannig að þar sé atferlisfærni 

verkefnastjórans mikilvæg þegar kemur að hvatningu og styrkingu teymis þar sem þekking ein og sér 
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nægir ekki til að þroska og efla eiginleika til sköpunar samkvæmt kenningu Michael J. Howe um að því 

meiri sem hvatningin er því meira þroskast vitsmunalegir eiginleikar einstaklingsins. Guðmundur segir 

að sá árangur sem þau hafi náð í að skapa sér sérstöðu og í að búa til ný tækifæri, hafi komið að þeirra 

eigin frumkvæði og má túlka það samkvæmt kenningum Teresu M. Amabile að starfsumhverfið hafi 

bæði áhrif á stig sköpunar í skipuheild og tíðni en Guðmundur segir sprota í nýsköpun vera um allt í 

fyrirtækinu. Kenning Raymond S. Nickerson um eflingu sköpunar þar sem löngun, innri hvatning og 

skuldbinding eru meginþættir í því að ná árangri endurspeglast í frásögn Guðmundar af 

rannsóknarstofu sem er beitt í því skyni að þróa ný viðskiptatækifæri með því að þróa nýtt sviði 

umhverfismála meðal tæknigreina og þar af leiðandi að bæta við faglega þekkingu. Hann fullyrðir að 

sköpun felist ekki aðeins í því að þróa áþreifanlega hluti heldur líka í leiðum til að skapa nýjar leiðir fyrir 

tækifæri og bæta þar með við þekkingu. Sú staðhæfing Guðmundar fellur undir þá kenningu Roberts 

W. Weisberg að þekking sé undirstaða sköpunar sem eykst ef henni er gefið rými til að þróast en ekki 

sett í fastmótaðan farveg. Þetta á við um skipuheild, teymi og einstaklinga sem og skilgreiningu 

hugtakagrunns IPMA sem segir nauðsynlega viðbót við tæknifærni verkefnastjórans vera hæfni til að 

laða fram sköpun á öllum þessum sviðum. Má því túlka árangur Eflu þannig að það ríki jafnvægi á milli 

þriggja sviða hæfnisaugans og þar af leiðandi mikilvægi atferlisvíddar sem áhersla er á í þessari grein. 

Gunnar Guðni segist oft hugsa um hvernig megi gera betur í að efla sköpun með því að sinna nýsköpun 

og frumkvöðlastarfi á einn eða annan hátt. Hann segist stöðugt vera að bregðast við verkefnum sem 

koma inn á borð til sín og að þar séu þeir að sinna sköpun með því að vera að leysa vandamál fyrir 

viðskiptavini. Þetta endurspeglast í þörf fyrir sköpun á öllum stigum verkefna samkvæmt Helga og 

Hauki þar sem áhersla er á sköpun á undirbúningsstigi með upplýsingaöflun til að tryggja að sem flest 

viðhorf komi fram áður en verkefnið er skilgreint og í þessu samhengi síðan leyst. Gunnar Guðni lítur á 

HRV-Engineering sem þekkingarfyrirtæki og segir að það sé ekki verið að vinna markvisst að vöruþróun 

sem slíkri en heldur fái starfsmenn tækifæri til að vinna að slíku ef svo ber undir að þeir sjái möguleika í 

því. Kenning Teresu M. Amabile um mikilvægi áhuga og ögrunar sem mikilvægri forsendu sköpunar 

endurspeglar þau tækifæri sem Gunnar Guðni lýsir og á líka við sérstaka viðskiptaþróunardeild sem 

leitar nýrra tækifæra. Út frá þessum orðum virðist HRV-Engineering bæði vera þekkingar- og 

þjónustufyrirtæki sem sé í raun líka að leita nýrra leiða og tækifæra í viðskiptum. Það er líka sköpun 

þrátt fyrir að vera ekki áþreifanlegur hlutur, heldur er verið að skapa ný tækifæri og leiðir til að leyfa 

hugmyndum að verða til á grundvelli þekkingar eins og kenning Robert W. Weisberg snýst um; að 

hugmyndir fái frelsi til að dafna í frjóum farvegi þekkingar. 

 

Hvert er mikilvægi sköpunar í verkefnum? 

Eyjólfur segist hvetja starfsmenn til að spyrja spurninga og varpa fram hugmyndum en leggur áherslu á 

teymisvinnu til að sköpun eigi sér stað. Til að uppfylla kröfur Eyjólfs verður verkefnastjórinn að vera 

fær um að laða sköpun fram í einstaklingum, í teymi og í skipuheild, en það er talinn einn af 

mikilvægustu þáttum verkefnastjórans til að ná árangri í verkefnum, samkvæmt atferlisvídd 

hugtakagrunns IPMA. Eyjólfur segir að það sé öflugt rannsóknarstarf innan skipuheildarinnar og þannig 

sé hvatt til sköpunar í daglegum athöfnum en hann leggi áherslu á að sköpun sé mikilvæg í öllu ferli 

verkefnis, eins og Haukur og Helgi setja fram, með áherslu á undirbúningsstig. Wendy M. Williams og 

Lana T. Yang benda á að nútímakenningar um frammistöðu starfsmanna varpi ábyrgð yfir á stjórnendur 

og að starfsmenn verði að finna fyrir hlutdeild í skipuheild. Það er hægt að gera með hvatningu, til að 

starfsmaður eflist í starfi líkt og Eyjólfur endurspeglar þegar hann talar um mikilvægi teymisvinnu og að 

allar hugmyndir fái hljómgrunn. Sem stjórnandi verður Eyjólfur að takast á við margar ákvarðanir og 

lýsir því á mjög myndrænan hátt með skemmtiferðaskipi sem þarf að breyta um stefnu á miðri leið; til 
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að það gangi sem best fyrir sig skipti máli hvenær ákvörðunin er tekin um hvort önnur höfn verði valin 

og þá hvaða höfn verði valin. Skemmtiferðaskipið á eftir að lifa í minningunni og endurspegla skapandi 

stjórnunaraðferð Eyjólfs sem setur starfsmenn og teymisvinnu í forgrunn og varpar ljósi á mikilvægi 

eiginleika atferlisvíddar hugtakagrunnsins þegar kemur að hinum mannlega þætti stjórnunar. Tilfinning 

fyrir öflugri liðsheild með áherslu á gildi skipuheildarinnar skín í gegnum viðtalið við Guðmund sem 

segir frá þjónustukönnun meðal viðskiptavina. Kenning Shoshana Zuboff fjallar um hversu mikið 

hvatning og skuldbinding hafi áhrif á framleiðni og gæði skipuheildar sem endurspeglar vilja Eflu til að 

gera enn betur og varpa ljósi á hvað verið er að gera vel og hvað má fara betur. Að vilja stöðugt vera að 

gera betur og finnast skemmtilegast þegar verkefni reyna á fólk varpar ljósi á þá kenningu Teresa M. 

Amabile um mikilvægi innri hvata til að vinna að einhverju vegna þess að það vekur áhuga, hrifningu og 

er persónulega ögrandi. En að það sé mismunandi hvað vekur áhuga hjá fólki og að starfsumhverfið 

hafi afgerandi áhrif á það. Annar mikilvægur þáttur í sköpun er að byggja á fagþekkingu til að 

hugmyndir fái að dafna, sem endurspeglast í fjölbreytileika verkefna og áhuga fyrir nýsköpun, sem er 

fyrsta stigið í sköpun samkvæmt Teresa M. Amabile sem telur það vera án vafa mikilvægt í árangri 

fyrirtækja til að bregðast við síbreytilegu og flóknu starfsumhverfi. Gunnar Guðni lýsir flókinni 

samsetningu skipuheildarinnar sem samanstendur af aðeins 12 starfsmönnum en allt að 230 

starfsmenn bætast við eftir því hver verkefnin eru sem eru ólík að stærð og umfangi. Þetta gerir 

liðsheildinni erfitt fyrir þar sem starfsmenn tilheyra ekki skipuheildinni og segir Gunnar Guðni að þörf 

sé á að leita nýrra leiða til að vinna umfangsmikil og flókin verkefni bæði tæknilega og stjórnunarlega. 

Hann segir að mannauðsstjórnun sé af skornum skammti og þar geti þeir bætt sig til að styrkja innviði 

fyrirtækisins. HRV-Engineering á í miklu samstarfi við erlenda aðila, sem styrkir fyrirtækið en skapar 

vandamál vegna ólíkra menninga. Allir þessir þætti koma á einn eða annan hátt fram í atferlisvídd 

hugtakagrunns IPMA sem leggur áherslu á þá þætti sem snúa að því að stýra samskiptum á milli 

einstaklinga, stýra hópum í verkefnum og verkefnisskrá fyrirtækis.  

6. Ályktanir  

Markmið greinarinnar er að varpa ljósi á vægi sköpuna á stærri verkfræðistofum með því að 

ræða við forstjóra þeirra um það hvernig hún er iðkuð og hvort sköpun sé mikilvæg í 

verkefnastjórnun. Skipuheildirnar eru stór þekkingarfyrirtæki með flókna starfssemi í kringum 

mörg verkefni á Íslandi og á erlendri grundu. Forstjórarnir telja allir að sköpun sé mikilvæg og 

að hún sé mikilvæg á öllum stigum verkefna og segja að sköpun sé það sem starfsmenn vilji fá 

að sinna en til þess þarf svigrúm og þekkingu til að byggja á. Þeir segja að stoðir 

skipuheildanna byggi á þekkingu og reynslu en það sé megin forsenda fyrir því að hægt sé að 

veit sköpun meira vægi á öllum sviðum verkefnastjórnunar. Allt frá því að skoðunum er safnað 

saman fyrir undirbúning verkefna til þess að þau eru framkvæmd með hjálp ferla og reynslan 

skrá. Allir telja þeir sig geta gert betur sem væri liður í skapa nýja farvegi fyrir tækifæri og 

nýsköpun. 

7. Lokaorð 

Áður en fyrsta viðtalið hófst spyr Eyjólfur hvort um verðmætasköpun sé að ræða í því samhengi sem 

vægi sköpunar er sett fram í rannsókninni. Skilgreiningin, eins og hún er sett fram, var á blaði fyrir 
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framan okkur og var tryggður sameiginlegur skilningur á orðinu „sköpun“. Að loknu síðasta viðtalinu 

berst umræðan að verkefni sem Gunnar Guðni hafi komið á um samvinnu nemenda í tæknigreinum og 

hönnunargreinum tveggja háskóla. Hann benti réttilega á að verðmæt þekking hlytist af tilraunastarfi 

sem væri í alla staði mjög skapandi. Það er kannski fyrir tilviljun að í upphafi greinarinnar er minnst á 

ólíka túlkun á orðinu „hönnun“ þar sem þessar sömu greinar greinir á um frekar en að vinna saman að 

verðmætasköpun sem liðsheild og deila þekkingu hvors annars. 

8. Þakkir  

Höfundur vill þakka Eyjólfi Á. Rafnssyni, Guðmundi Þorbjörnssyni og Gunnari Guðna Tómassyni fyrir að 

taka þátt í rannsókninni og Dr. Hauki Inga Jónassyni fyrir leiðsögn í verkefninu.  
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