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Útdráttur 

 

Ungversk/ameríski sálfræðingurinn Mihaly Csikszentmihalyi (f. 1934) hefur rannsakað 

hamingjuna (e. happiness) og sköpunina (e. creativity) en er líklega þekktastur fyrir kenningar 

sínar um flæði (e. flow). Áhugi hans á fyrirbærinu vaknaði þegar hann gerði sér grein fyrir því að 

flæði er örvandi ástand sem hægt er að upplifa óháð aðstæðum, séu tilteknar forsendur til staðar. 

Ég skoða kenningar Csikszentmihalyi um flæðið, hvað það er og hvernig það lýsir sér og geri 

grein fyrir forsendum flæðis, en þær eru skv. Csikszentmihalyi skýr markmið, markviss 

endurgjöf og jafnvægi milli áskorana og færni. Jafnframt fjalla ég stuttlega um hugmyndir 

Csikszentmihalyi um mikilvægi flæðis í sköpun og lífshamingju, mikilvægi ytri aðstæðna og 

samfélagslegt gildi flæðis. Ég skoða frásagnir nokkurra hönnuða valinna af handahófi, og greini 

hvort sjá megi einkenni flæðis í verkum þeirra og aðferðum. Að síðustu legg ég persónulegt mat 

á hugmyndir Csiksentmihalyi, máta þær við sjálfa mig og geri tilraun til að finna svarið við 

sköpunargátunni. 
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Fororð 

 
Þrátt fyrir allan fjölbreytileikann í mannlegri tjáningu, má finna þráð, sameiginlegt 
einkenni. Þá þörf að líta inn í sjálfan sig og út á heiminn og segja: ,,Þetta er það sem 
ég er. Ég er einstakur. Ég er hér. Ég er.”1 

 

Í umsókn minni um námsvist við LHÍ vorið 2008 setti ég fram fullyrðingar um hvað ég vildi fá 

út úr náminu. Meðal þess sem ég tiltók var að læra að greina hugmyndir; hvaðan þær koma og 

hvenær þær koma til manns, ná tangarhaldi á þeim og læra að vinna úr þeim. Frá því að ég fór að 

pæla í því, hef ég álitið mig skapandi og frjóa, en ekki alltaf náð að beina sköpunargáfunni og 

orkunni í þann farveg sem ég helst vildi. Eins átti ég oft erfitt með að festa hendur á hvað það var 

eiginlega sem ég var ,,góð í”, af hverju sumt liggur betur fyrir mér en annað og af hverju eitthvað 

sem vafðist ekki fyrir mér einn daginn, gerði það þann næsta. 

 

Nú, þegar farið er að síga á seinni hlutann í námi mínu get ég með sanni sagt að ég hafi komist 

nær markmiðunum sem ég setti mér í upphafi náms. Ég hef lært fjölbreyttar aðferðir, veit betur 

hvar styrkur minn liggur og hvar ég er veikari fyrir, ég veit hvað mér finnst gaman að gera, hvað 

ég vil gera; í hverju ég er góð. Lokaritgerð mín í vöruhönnun við LHÍ fjallar um sköpunargáfuna, 

eða -gátuna eins og mér finnst ekki fjarri lagi að kalla hana. Með ritgerðinni lýkur fyrsta 

áfanganum í leit minni að sjálfri mér sem hönnuði. 

 

  

                                                            
1 ,,Yet among all the variety of human expression, a thread of connection, a common mark can be seen. That urge to 
look into one self and out at the world and say: „This is what I am. I am unique. I am here. I am.“ Saul Bass. Why 

man creates. Bass, Saul and associates. 1968. 
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Inngangur 

Ég hef mikinn áhuga á því hvaðan, hvernig og af hverju hugmyndir koma til manns. Upphaflega 

ætlaði ég að skrifa um upprunaleika hugmynda og hvort útfærsla þeirra vegi jafn þungt í 

lokaútkomu og hugmyndin sjálf. Flestir skilja að frábær hugmynd er lítils virði ef hún er ekki 

þróuð og útfærð af hugmyndastiginu og oft er sá sem fékk hugmyndina ,,fyrst” ekki endilega 

best til þess fallinn að útfæra hana eða fylgja henni úr hlaði. En er framlag þess sem þiggur 

hugmynd til frekari útfærslu, eða hreinlega sem sem innblástur að annarri á einhvern hátt minna 

virði en þess sem ,,fékk” hugmyndina? Skiptir einhverju máli hver fær hugmyndir og hvaðan 

maður fær þær, svo fremi maður umgangist þær af virðingu og fylgi eigin sannfæringu í útfærslu 

þeirra? Ástæðan fyrir þessum áhuga mínum var persónuleg og praktísk; ég hafði ,,lent í því” að 

hugmynd sem ég taldi alfarið mína eigin, var í raun afurð samtala minna við samnemendur og 

kennara okkar í kúrsi hálfu ári áður. Ég vaknaði bókstaflega upp með andköfum þegar ég komst 

að því að hugmyndin að Small things, big difference var ekki mín eigin, heldur ,,einungis” 

útfærsla af hugmynd sem kennarinn okkar hafði sýnt okkur nokkru fyrr. 

 
Mynd 1         Mynd 2 

                 
Small things, big difference (2010) eru veggfestir kubbar úr beyki,    Standpoints (1998) Ragnhildar 
Pússaðir í mismunandi lögun, og hugsaðir til að þrýsta á auma vöðva.    Stefánsdóttur myndhöggvara 
Þeir voru hannaðir fyrir Nils Ericsons rútustöðina í Gautaborg sem    eru úr gúmmíi og festir á vegg. 
hugmynd að því hvernig hægt er að nýta biðtíma milli vagna. Mín tillaga   Einn notkunarmöguleiki þeirra 
var að nýta tímann milli ferða til að hressa upp á skrokkinn; drekka vatn,   er halla sér upp að þeim og láta 
gera léttar æfingar og nudda bakið.        þá þrýsta á auma punkta líkamans, 

  sem hafði komið skýrt fram í 
samtali við  Ragnhildi. 

 

Við tóku svefnlausar nætur og magapína yfir því að hafa verið svona lokuð og einföld. Ég 

skildi ekki hvernig líkindin gátu hafa farið fram hjá mér og ég velti því fyrir mér hvort 

réttlætanlegt væri að halda áfram að þróa hugmyndina eða hvort ég ætti að skipta um gír og 

vinna eitthvað annað. Ákvörðunin að halda mínu striki var erfið og lengi vel gat ég ekki sagt frá 

annars frekar vel heppnuðu verkefninu mínu með stolti. Með tímanum sættist ég við sjálfa mig 
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og verkefnið mitt og þar hjálpaði mikið að tala við samnemendur mína og kennara. Og smátt og 

smátt minnkaði þörfin til að skrifa mig frá þessari óþægilegu reynslu, þótt mér þætti efnið eftir 

sem áður spennandi. Svo ég skipti um skoðun og ákvað að skrifa um eitthvað mælanlegra, 

eitthvað sem auðveldara væri að festa hendur á. Eftir nokkra umhugsun, og enn meira spjall við 

samnemendur og kennara ákvað ég að skrifa um hugmyndavinnu. Hvernig maður þróar 

hugmyndir, hvernig maður losar um stíflur og gefa jafnvel dæmi um ólíkar aðferðir 

hugmyndavinnu. En ég átti í mesta basli við að við að ná sambandi við verkefnið og gefa því 

þann tón sem ég vildi. Ég reyndi að nota hinar ýmsu aðferðir sem kynntar eru í bók Steingríms 

Eyfjörð ,,Handbók í hugmyndavinnu” til að koma mér af stað og losa um stífluna, en ekkert 

gekk. Hugmyndin um upprunaleikann, eða ,,hver á hugmyndina” sat í mér og ég reyndi að finna 

einhvern flöt á að sameina þessi tvö ritgerðarefni eða láta þau skarast á áhugaverðan hátt. Ég get 

ekki neitað því að það var farið að fara um mig. Það var ekki fyrr en ég rakst á hugmyndir 

amerísk/ungverska heimspekingsins Mihaly Csikszentmihalyi um ,,flow” eða flæði, eins og það 

útleggst á íslensku að eitthvað fór að gerast. Kenningar Csikszentmihalyi ganga í stuttu máli út á 

að þegar fólk gleymir stund og stað og nær fullri einbeitingu í verkefni þá upplifi það það sem 

hann kallar flæði. Aðstæður geta verið margbreytilegar, verkefnin sömuleiðs en kjarninn er þessi 

einstaka tilfinning um að allt sé eins og það eigi að vera. Kenning Csikszentmihalyi um flæði er 

nátengd kenningum hans og hugmyndum um hamingjuna, (e. happiness) og sköpunargáfuna (e. 

creativity). 

Þar sem ég virtist ekki ná neinum tengslum við viðfangsefnið fyrr en við þessa uppgötvun 

hef ég valið að hverfa frá fyrri efnum í bókstaflegum skilningi og skoða heldur kenningar 

Csikszentmihalyi um flæði nánar. Hvaða forsendur, ytri og innri, þurfa að vera fyrir hendi til að 

að ástand flæðis myndist, hvert hlutverk flæðis í sköpun sé og hvort svarið við sköpunargátunni 

sé fundið? Viðfangsefnið uppfyllir vonir mínar um að sameina að einhverju leyti fyrri tvö 

ritgerðarefnin, leitast jafnframt við að svara spurningum mínum um hönnunarferlið og síðast en 

ekki síst komu hugmyndir Csikszentmihalyi mér á flug í skrifunum, sem engin hinna aðferðanna 

hafði megnað. 

Ég mun gera grein fyrir hugmyndum Csikszentmihalyi um flæðið, skýra að hvaða leyti 

það er mikilvægt fyrir skapandi einstaklinga að upplifa flæði og máta þær við hugmyndir og 

reynslu sjálfrar mín, annars vegar og frásagnir starfandi hönnuða af vinnuaðferðum sínum, 

vinnuumhverfi og glímunni við sköpunarferlið, hins vegar. Í lok ritgerðar mun ég vonandi vera 
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einhverju nær um svarið við sköpunargátunni … að minnsta kosti í mínu persónulega samhengi 

því eins og framar sagði lít ég svo á að með þessari ritgerð ljúki fyrsta áfanganum í leit minni að 

sjálfri mér sem hönnuði. 

 

 

 

Kenningar Mihaly Csikszentmihalyi um flæði 
Mihaly Csikszentmihalyi er ungversk/amerískur sálfræðingur sem hefur á ferli sínum rannsakað 

hamingjuna (e. happiness) og sköpunargáfuna (e. creativity) og um hann hefur verið sagt að hann 

,,sé með hamingjuna á heilanum”. 2 Hann er þó líklega þekktastur fyrir kenningar sínar um 

flæðið (e. flow). 

Áhugi og meðvitund Csikszentmihalyi á ástandinu sem hann kallar flæði vaknaði hjá 

honum ungum. Sem barn í Seinni heimsstyrjöldinni sat hann ásamt fjölskyldu sinni í 

einangrunarbúðum á Ítalíu, á meðan að þarlend yfirvöld gengu úr skugga um að foreldrar hans 

væru ekki fasistar. Dagarnir liðu hægt í búðunum, en sér til dægrarstyttingar tefldi 

Csikszentmihalyi við hina fullorðnu. Og sér til undrunar tókst honum að gleyma stund og stað og 

ömurlegum aðstæðunum. Áratugum seinna, þá frjáls og fullorðinn maður í annarri heimsálfu og 

öðru lífi, upplifði hann svipaða tilfinningu við klettaklifur.3 Það vakti athygli Csikszentmihalyi 

að tilfinningin virtist vera sú sama þótt aðstæður væru gjörólíkar og hjá honum vaknaði áhugi á 

að komast að því hvað að baki henni lægi. Við nánari rannsóknir á fyrirbærinu komst hann að því 

að það er sammannlegt. Fólk af öllum stærðum og gerðum, af ólíkum bakgrunni í ólíkum 

aðstæðum getur upplifað samskonar andlegt ástand og hann sem barn upplifði við taflið í 

einangrunarbúðunum og seinna fullorðinn maður við klettaklifrið, sé vissum skilyrðum fullnægt. 

Sambærileg reynsla hefur af íþróttamönnum verið kölluð ,,að komast í gírinn”, trúarleg túlkun 

upplifunarinnar væri af trúarspekingum kölluð ,,algleymi” og listamenn tala um ,,fagurfræðilega 

uppljómun”. Viðfangsefni íþróttamanna, trúarspekinga og listamanna eru vissulega afar ólíks 

                                                            
2 http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=950DE3DB123EF93BA35753C1A96F948260&scp=2&sq= 
flaste,%20mihaly&st=cse Sótt 30.12.2010. 
3 Sama heimild. Sótt 30.12.2010. 

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=950DE3DB123EF93BA35753C1A96F948260&scp=2&sq=%20flaste,%20mihaly&st=cse
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=950DE3DB123EF93BA35753C1A96F948260&scp=2&sq=%20flaste,%20mihaly&st=cse
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eðlis, en lýsingar þeirra á reynslu sinni við einbeitta iðkun þeirra, þrátt fyrir það merkilega 

áþekkar.4 Það er þetta ástand sem Csikszentmihalyi kallar flæði. 

En hvað er flæði? Hvernig verður því lýst? Samkvæmt Csikszentmihalyi er það sú 

upplifun að vera fullkomlega einbeittur í verki. Maður gleymir stund og stað. Maður gleymir 

hver maður er og hvar maður er, að því marki að þær staðreyndir skipti ekki máli fyrir verkið. 

Allar athafnir manns, hreyfingar og hugsanir eru í rökrænu innbyrðis samhengi hver við aðra, 

þjóna þeim tilgangi einum að vinna verkefninu í hag og ekkert annað kemst að í huga manns. 

Maður nýtir hæfileika sína og færni til fullnustu til að leysa verkefnið eins og best verður á kosið, 

fullkomlega einbeittur í augnablikinu en jafnframt meðvitaður um næstu skref ferlisins. Upplifun 

okkar, ætlanir, hugsanir og tilfinningar eru í fullkomnu samhengi.5 Okkur líður eins og athafnir 

okkar séu áreynslulausar með öllu, en í raun er því þveröfugt farið; einbeitingin er algjör. 

Tilfinningin um áreynsluleysi er hins vegar tilkomin af hinu fullkomna jafnvægi milli 

áskorunarinnar og færni manns sem endurspeglast í hárbeittri einbeitingu. Þetta ástand er það 

sem Csikszentmihalyi kallar flæði. En flæði sprettur ekki af sjálfu sér og Csikszentmihalyi 

tiltekur forsendur þess að flæði eigi sér stað. 

 

 

Þrjár forsendur flæðis6 
Skýr markmið 

Að setja sér skýr markmið og hafa yfirsýn og stjórn á þeim er mikilvægt. Til þess að það takist 

skiptir máli að skilja rætur eigin hvata til aðgerða, að láta ekki óraunhæfar væntingar ná á sér 

tökum en vera um leið óhræddur við að fylgja draumum sínum og þrám eftir. Að sækjast eftir 

einhverju minna en maður þráir er í raun að fyrirgera möguleikum sínum á að hámarka sig; 

hamingju sína, möguleika sína, þroska sinn. Maður verður hins vegar að velja sér slagina. 

Jafnframt er mikilvægt að muna að lágstemmdari og einfaldari markmið varða veginn að 

yfirgripsmeiri langtímamarkmiðum. 

 

 
                                                            
4 Mihaly Csikszentmihalyi: Finding Flow. The Psychology of engagement with everyday life. Basic Books, 1997. 
Bls. 29. 
5 http://www.wired.com/wired/archive/4.09/czik_pr.html Sótt 29.12.10. 
6 Mihaly Csikszentmihalyi: Finding Flow. The Psychology of engagement with everyday life. Basic Books, 1997. 
Bls. 25-32. 

http://www.wired.com/wired/archive/4.09/czik_pr.html
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Markviss endurgjöf 

Endurgjöf (e. feedback) er órjúfanlegur þáttur flæðis. Fólk þarf að fá viðbrögð við verkum sínum 

til að skilja og greina frammistöðu sína og meta næsta skref. Því fyrr sem aðgerð hlýtur 

endurgjöf, því betra, með því móti er hægt að bregðast strax við og bæta. Hitti skotið í mark? Var 

réttur litur valinn? Virkar þetta? Hér er rétt að muna að samanburður við aðra í sambærilegri 

stöðu getur virkað hvetjandi án þess þó að keppnisandinn megi yfirtaka stemmninguna í verkinu. 

 

Jafnvægi milli áskorana og færni 

Þegar hæfileikar og færni einstaklings nýtast til fulls og þolmörk hans eru reynd til hins ítrasta, 

jafnvel svo að tæpt gæti talist að þau standist kröfur, aukast líkurnar á að flæði eigi sér stað. 

Farsælasta niðurstaðan fæst því þegar jafnvægi ríkir milli hæfileika og áskorana. 

Csikszentmihalyi leggur einnig skýra áherslu á mikilvægi þess að um raunveruleg áskorun þurfi 

að vera til staðar, og hún þarf í sjálfri sér að innibera vöxt og þróun. Ef getulítill fæst við verkefni 

sem ekki eru krefjandi (og gætu í raun hæft honum ágætlega), kemur sinnuleysi í veg fyrir að 

flæði myndist; áskorunina skortir. Reynist verkefni of auðvelt veldur það kæruleysi og í kjölfarið 

áhugaleysi. Ef verkefnið er hins vegar of þungt og jafnvel yfir höfuð vaxið þeim sem við það 

fæst er hætta á að viðkomandi fyllist áhyggjum og í framhaldi angist vegna frammistöðuskorts. 

Frumskilyrði fyrir myndun flæðis er því að um sé að ræða hvort tveggja í senn; krefjandi 

verkefni og getumikinn einstakling og að jafnvægi ríki milli verkefnis og færni. 
Mynd 3 

 
Myndræn framsetning á hugmyndum Mihaly Csikszentmihalyi um flæði. 
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Að þessum forsendum gefnum fullyrðir Csikszentmihalyi að allir geti upplifað flæði og í 

hvaða aðstæðum sem er. Það sé eðlilega auðveldara hafi viðkomandi áhuga á verkefninu því 

einbeittari vilja og frekari aga þurfi til að ná flæði í verkefnum sem höfða síður til manns. Það sé 

þó engu að síður hægt.7 Ef maður hafi áhuga á einhverju sé auðveldara að einbeita sér að því, en 

það sé mjög líklegt að nái maður að einbeita sér að verkefni fái maður áhuga á því. Að stjórna 

athyglinni, þýðir að maður stýrir upplifun sinni sem aftur þýðir að maður hefur áhrif á lífsgæði 

sín.8 

Þegar markmið eru skýr, endurgjöfin markviss og jafnvægi ríkir milli áskorana og 

hæfileika skerpist einbeitingin og flæði er líklegra til að eiga sér stað. Sjálfsmeðvitundin hverfur 

en samt sem áður upplifir viðkomandi sig sterkari en að jafnaði. Tilfinning fyrir tíma og rúmi 

hverfur. Og þegar tilvist manns hverfist að einu og öllu leyti um viðfangsefni öðlast 

viðfangsefnið skilyrðislaust gildi í sjálfu sér. Með því að ögra færni sinni og hæfileikum verður 

verkefnið fullnægjandi fyrir þann sem það vinnur. Um leið öðlast hann tilfinningu um fullkomna 

stjórn á aðstæðum, sem einmitt er grundvallatatriði í flæði. Og með því að ná stjórn á 

einbeitingunni öðlast einstaklingur vald yfir hugarorkunni þaðan sem öll hugsun upphaflega er 

runnin.9 

 

 

,,Nobody … can be anybody without somebody being around.”10 
En Csikszentmihalyi leggur líka áherslu á að samskipti við annað fólk séu mikilvæg til þess að 

halda einbeitingu og jafnvægi. Og það sé mikilvægt að tileinka sér að halda samskiptum við 

annað fólk á jákvæðum grunni, hafandi í huga að í hugmyndafræðilega ábótasömum samskiptum 

manna í millum gilda tvær grunnreglur. Í fyrsta lagi er góðs viti að finna samhljóm með 

hugmyndum þess sem við er rætt og í öðru lagi skal hafa í huga að einlægur áhugi á hugmyndum 

annarra þarf að vera til staðar til þess að hægt sé að ætlast til þess sama gagnvart manns eigin 

                                                            
7 http://www.nytimes.com/1989/10/08/magazine/the-power-of-concentration.html?pagewanted=2&src=pm Sótt 
30.12.10. 
8 Mihaly Csikszentmihalyi: Finding Flow. The Psychology of engagement with everyday life. Basic Books, 1997. 
Bls. 128. 
9 Sama heimild. Bls. 128. 
10 Sama heimild. Bls. 94. 

http://www.nytimes.com/1989/10/08/magazine/the-power-of-concentration.html?pagewanted=2&src=pm
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hugmyndum. Séu þessar forsendur uppfylltar má gera sér vonir um að slík samskipti myndi 

grundvöll að flæði.11 

 

 

Sköpun og flæði 
Csikszentmihalyi álítur að erfiðara sé að mynda flæði í skapandi ferlum en öðrum. Það rekur 

hann til erfiðleika fólks með að opna sig; vera einlægt, kafa inn á við og deila því sem þar kemur 

í ljós. Í sköpun er jafnframt mikilvægt að vera meðvitaður um að flæðið getur verið óstöðugt. Ná 

maður hins vegar að mynda flæði mun það ýta manni að ystu mörkum eigin getu og er því afar 

mikilvægur þáttur í þróun margbreytileikans; hvetjandi, örvandi og gefandi í senn.12 Flæði í 

sköpun byggir á því að fólk sé óhrætt að nota öll skilningarvitin til hins ítrasta, ekki bara þau sem 

liggur beint við að nota. Hann mælir til dæmist með að horfa ekki bara á myndverk, heldur snerta 

þau og þefa af þeim.13 Hann telur þannig að ef ástandi flæðis er náð í skapandi ferli eigi sér stað 

raunveruleg framþróun, bæði í persónulegum og samfélagslegum skilningi. Og tilfinning 

Csikszentmihalyi er að ef einstaklingur upplifir ánægju í krefjandi verki, finnur lífsfyllingu í að 

gera sitt besta og jafnvel örlítið betur, er hann líklegri til að öðlast nýja þekkingu, auka færni 

sína, persónulega og faglega og upplifa einlæga lífshamingju. 

 

 

Ytri aðstæður 
En atriði sem við fyrstu sýn virðast einföld og léttvæg geta einnig skipt máli við myndun flæðis. 

Bandaríski lífvísindamaðurinn Barry Commoner fullyrðir að liður í að hann geti hugsað og tjáð 

sig skýrt og skilmerkilega sé að nota réttu verkfærin. Til þess að koma hugmyndum sínum á blað 

er Commoner að eigin sögn til dæmis nauðsyn að nota blekpenna en ekki kúlupenna. 

Blekpenninn ýtir undir flæðið, hugur og hönd verða eitt; hugmyndirnar streyma úr huga hans og 

með blekinu á blaðið.14 Flestir hafa einnig heyrt sögur af íþróttamönnum sem koma sér upp alls 

                                                            
11 Mihaly Csikszentmihalyi: Finding Flow. The Psychology of engagement with everyday life. Basic Books, 1997. 
Bls. 81. 
12 http://www.enlightennext.org/magazine/j21/csiksz.asp?page=2 Sótt 29.12.10. 
13 http://www.wired.com/wired/archive/4.09/czik_pr.html Sótt 29.12.10. 
14 Mihaly Csikszentmihalyi: Creativity. Flow and the psychology of discovery and inventio. Harper Perennial, 1997. 
Bls. 119. 

http://www.enlightennext.org/magazine/j21/csiksz.asp?page=2
http://www.wired.com/wired/archive/4.09/czik_pr.html
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konar kerfum til að koma sér í rétta gírinn fyrir keppni; svo sem að keppa alltaf í sömu 

nærbuxum, vera alltaf síðastir út úr klefanum og svo framvegis. 

Heppilegt umhverfi er mikilvægt fyrir fleiri en einar sakir. Ytri aðstæður geta bæði haft 

áhrif á sköpun nývirkja sem og viðurkenningu þeirra. Það sem greinir skapandi einstaklinga hins 

vegar frá öðrum hvað þetta atriði varðar er hæfileiki þeirra til að setja persónulegt mark á 

umhverfi sitt; skapa sér skapandi aðstæður. Félagsskapur á vinnustað getur skipt sköpum, og í 

vísindaheiminum, ekki síður en hinum listræna er mikilvægt að eiga í samræðum við kollega. 

Upplýsingar og hugmyndir eru líklegri til vaxa og þróast hraðar á ,,heitum reitum” þar sem 

margir koma saman, skiptast á skoðunum og hugmyndum. Staðsetning skiptir einnig máli; hvar í 

heiminum fólk kýs að búa, starfa, lifa, því utanaðkomandi áreiti getur hvort tveggja unnið með 

og á móti sköpunarferlinu.15 

En þrátt fyrir óumdeilanlegt mikilvægi félagsskapar og staðsetningar fyrir sköpunina er 

engin ein lausn rétt í þessu frekar en öðru. Geta einstaklings til sköpunar stendur hvorki né fellur 

með umhverfinu sem slíku, heldur fyrst og fremst hæfileikum viðkomandi til úrlausna. Ytri 

aðstæður skipta vissulega máli, en ráða líklega ekki endanlegum úrslitum. Engu að síður verður 

ekki gert lítið úr mikilvægi þess að hver fyrir sig mótar sitt skapandi umhverfi og rangt umhverfi 

getur haft hindrandi áhrif á sköpun. En ómögulegt er að sanna á vísindalegan hátt jákvæð áhrif 

umhverfis á sköpun. Endanlegt mat á því verður því alltaf huglægt og persónulegt og það er 

mikilvægt að hafa í huga að hver fyrir sig hefur úrslitavald í sköpun eigin skapandi umhverfis.16 

 

 

Samfélagsleg ábyrgð eða sjálfhverfan uppmáluð? Amor fati 
Enginn er eyland og við verðum að gera okkur grein fyrir því að tilvera okkar og gjörðir skipta 

máli, bæði í litlu samhengi og stóru. Ekki einungis getum við haft gagn og gaman af samræðum í 

þágu eigin verka, heldur berum við einnig talsverða ábyrgð. Því við getum haft áhrif til góðs eða 

ills eftir því hvaða áherslur við kjósum að leggja. Csikszentmihalyi leggur áherslu á að við 

leggjum okkar af mörkum til að gera heiminn bærilegri stað til að búa á. Hann fullyrðir jafnframt 

að í því að í að einblína á eigin langanir og þrár við val á verkefnum og mótun umhverfis okkar 

felist engin mótsögn við ábyrgð okkar; það að þrá skerpi athygli og meðvitund, hjálpi okkur að 

                                                            
15 Mihaly Csikszentmihalyi: Creativity. Flow and the psychology of discovery and invention. Harper Perennial, 
1997. Bls. 127-131. 
16 Sama heimild. Bls. 133, 140, 146. 
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forgangsraða og stuðli þannig að innri friði og hamingju. Hamingjusamt fólk sé óneitanlega 

líklegra til góðra verka en óhamingjusamt.17 

Csikszentmihalyi tekur undir með Nietzsche í hugmyndum hans um að lykilinn að 

hamingjunni felist í amor fati eða að elska örlög sín. Sú kenning gengur í stuttu máli út á að elska 

að gera það sem maður verður að gera og vilja vera eins og maður verður að vera.18 

Vandamálið getur hins vegar verið það að fólk getur lært að elska það sem ekki er gott fyrir heill 

þess og hamingju, raðmorðingjar upplifa eflaust á einn eða annan hátt einhvers konar flæði í 

gjörðum sínum. Í þessu samhengi bendi hann á að flæði í sjálfu sér gefur ekki svar við því hvað 

rétt er að gera eða segja, til þess þurfum við siðferðiskennd sem hjálpar okkur að skilja rétt frá 

röngu.19 Csikszentmihalyi stingur upp á því að leit okkar að persónulegu flæði og velferð höfum 

við ávallt í huga hagsmuni heildarinnar, höfnum tregðulögmálinu um óbreytt ástand og leggjum 

okkar að mörkum til þróunar mannlegrar meðvitundar með framlagi okkar; að hámarka eigin 

hamingju með því að lifa vel í hversdeginum – elska það sem við erum. 

 

 

 

I was lost, but am I found? 
Eins og fram kom í inngangi hittu kenningar Csikszentmihalyi mig í hjartastað í 

undirbúningsferlinu fyrir ritgerðarskrifin, á tímapunkti þar sem ég upplifði mig alveg týnda. Ég 

kannaðist strax við tilfinninguna sem Csikszentmihalyi lýsir, get talið upp ótal yndisleg skipti þar 

sem ég hef upplifað þetta ástand sem hann kallar flæði. En ég get líka rifjað upp jafnmörg skipti 

þar sem ég reyndi að upplifa flæði (án þess að hafa hugmynd um að það héti það) í tilteknum 

verkefnum, án árangurs. Nýjasta dæmið eru títtnefnd lokaritgerðarskrif. Og skildi ekki 

almennilega af hverju ég gat ekki ,,komið mér í gírinn”, af hverju ég hafði á tilfinnngunni að ég 

næði ekki utan um verkefnið. Ég er ekki að fullyrða að Csikszentmihalyi hafi lagt í hendur mínar 

öll þau tæki sem mig skorti, en skrif hans fengu mig til að hugsa um nálgun mína á verkefnið og 

vinnubrögð mín og eins og áður sagði urðu þau mér þvílíkur innblástur að ég ákvað að skipta um 

ritgerðarefni. En það er ekki þar með sagt að björninn hafi verið unninn. Ég þurfti að hafa 

                                                            
17 Mihaly Csikszentmihalyi: Finding Flow. The Psychology of engagement with everyday life. Basic Books, 1997. 
Bls. 137. 
18 Sama heimild. Bls. 138. 
19 http://www.enlightennext.org/magazine/j21/csiksz.asp?page=2 Sótt 29.12.10. 

http://www.enlightennext.org/magazine/j21/csiksz.asp?page=2
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talsvert fyrir að halda einbeitingunni og margoft kom það fyrir að flæðið hvarf. Oft kom það bara 

ekki. En eftir því sem ég las meira, gerði skipulegar tilraunir til að tileinka mér kenningar 

Csikszentmihalyi og aðferðafræði, varð mér meðvitaðri um umhverfi mitt og aðstæður og hvaða 

þættir væru mér mikilvægir til að ná árangri, náði ég mér smátt og smátt á skrið. Og það hafði 

ekki gerst í fyrri hluta ferlisins, áður en ég ,,kynntist” Csiksentmihalyi. Af orðum mínum má ráða 

að ég hafi ekki mikið út á kenningar hans að setja og það er rétt skilið. Ég er sérstaklega hrifin af 

því hversu skýrt hann skilgreinir ábyrgð hvers og eins á eigin hamingju, velferð og 

vinnuskilyrðum. Þó svo ég að ég upplifi kennningar hans sannar í mínu samhengi er ekki þar 

með sagt að hægt sé að fullyrða slíkt hið sama um aðra. 

Að þessu sögðu er áhugavert að skoða frásagnir og lýsingar starfandi hönnuða á 

vinnuaðferðum sínum og –skilyrðum og hvort í einhverju megi finna samhljóm í lýsingum þeirra 

á aðferðum sínum. Í sjálfu sér gilda kenningar Csikszentmihalyi um flæði og sköpun um alla 

skapandi einstaklinga, hvort sem þeir eru hönnuðir, vísindamenn, uppfinningamenn eða hvað 

annað. Ég vel hins vegar að skoða hönnuði því það stendur mér næst og er á áhugasviði mínu. 

Þessir hönnuðir eru valdir af handahófi og hafa mér vitanlega ekki kynnt sér kenningar 

Csikszentmihalyi sérstaklega, tengjast honum ekki á neinn hátt svo ég viti til. Það sem mig 

langar að skoða er hvort lýsingar þeirra á sínu æskilegasta innra og ytra starfsumhverfi ríma á 

einhvern hátt við hugmyndir Csiksentmihalyi. 

 

 

 

Frásagnir hönnuða 
Kenningar Csikszentmihalyi um flæði eiga við um allar manneskjur, sama hvar þær búa og burt 

séð frá því við hvað þær fást. Eins eiga pælingar hans um sköpun við um allt skapandi fólk, 

hönnuði sem aðra. Ég vel hins vegar að skoða flæði og sköpun í tengslum við hönnun. 

Hönnuðir eru misjafnir eins og þeir eru margir, og ekki við því að búast að finna eina, 

algilda aðferð fyrir alla. Ég skoðaði ýmsa hönnuði og lýsingar þeirra á vinnuferli sínu því mig 

langaði að sjá hvort ég fyndi einhverja sameiginlega þætti. Af handahófi valdi ég nokkur dæmi 

til að sýna fram á að vissulega hafa þeir allir komið sér upp sérstökum aðferðum, sem ná yfir 

flesta ef ekki alla þætti ferlisins, allt frá uppröðun skrifstofunnar til samskipta við viðskiptavini.  
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Mynd 4 

,,You are only as strong as those who carry you.“20 

 

Einstaklingsbundið ferli, hópurinn mikilvægur: Robert Brunner / Pentagram 

Robert Brunner hjá Pentagram segir að hver og einn verði að finna sína leið í hugmyndaþróun og 

útfærslu. Sjálfur segist hann vinna samkvæmt einföldu, línulegu hugmyndavinnuferli. Hann 

leggur áherslu á að til að stæla andann þurfi manni stundum að mistakast, í mistökunum fæðist 

nýjar áskoranir. Og hann hefur mikla trú á samstarfi; að hans mati er mikilvægt að vera í rétt 

samsettum hóp, sem bæði styður, hvetur og ögrar. 

 

 
Mynd 5 

 ,,..I need to find clients who want to work with me 
           because of the way I approach the design process.”21 

 

Gagnkvæmur skilningur: Sebastian Bergne / Bergne design for manufacture 

Bergne hefur skýr markmið og skýra sýn á hlutverk sitt sem hönnuður. Fyrir honum felst starf 

hönnuðarins í að ,,leysa vandamál og framleiða hluti sem hafa jákvæð áhrif á líf fólks, í stórum 

upplögum”. Það er honum jafnframt afar mikilvægt að vinna fyrir viðskiptavini sem skilja hann 

og hvernig hann nálgast verkefnin. 

                                                            
20 Catherine McDermott: The Product Book. Roto Vision SA, 1999. Bls. 109. 
21 Sama heimild. Bls. 17 
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Mynd 6 

 ,,I was once a part of a team, [...] 
     and I can„t really work that way.“22 

 

Hjálp! Hópvinna: Karim Rashid / Karim Rashid Inc. 

Karim Rashid hefur sett sér grundvallarreglur sem hann bregður ekki frá. Hann hefur sterkar 

skoðanir á fagi sínu og veit vel hvaða kröfur hann gerir til verkefna, viðskiptavina og 

samstarfsmanna. Hann setur sér skýr markmið um hlutverk sitt sem hönnuðar. En hann hefur 

engan áhuga á hópvinnu. 

 

 
Mynd 7 og 8 

  ,,I quickly discovered that I had to learn 
       the language of my team partners 
       if I wanted get my message across.“23 

 

Hlusta og tala: Alexander Neumeister / Neumeister Design 

Verkaskiptingin hjá Neumeister Design er afar skýr sem og heimspeki, sem meðal annars er birt 

á heimasíðu fyrirtækisins. Lýsingar Alexanders Neumeisters lýsa virðingu milli starfsfólks sem 

endurspeglast í vönduðum og öruggum vinnubrögðum. 

 

 

                                                            
22 Catherine McDermott: The Product Book. Roto Vision SA, 1999. Bls. 79. 
23 Sama heimild. Bls. 104. 
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Mynd 9 

,,You look at the marks you„ve made and think again, 
  and draw again, and thus a kind of feedback system is set up.“24 

 

Markviss endurgjöf: Geoff Hollington / Hollington 

Staðsetning vinnustaðar er Hollington mikilvæg og umhverfið veitir honum og samstarfsfólki 

hans innblástur. Í nágrenninu má finna vinnustofur arkitekta, ljósmyndara og annarra hönnuða, 

auk veitingahúsa og bara. Hönnuðirnir sitja saman við stórt, hringlaga borð og opinn andi 

samvinnu svífur yfir vötnum. Þau notast mikið við handgerðar skyssur og athugasemdir við þær 

jafnóðum. Á þann hátt fá þau strax viðbrögð við hugmyndum sínum. 

 
Mynd 10 

,,Even the layout of table and chairs has been thought out 
     to promote a sense of inclusion.“25 

 
Skipulag: James Dyson / Dyson Appliances Ltd. 

Dyson leggur mikið upp úr skipulagi vinnuumhverfisins og hvernig aðkoma og upplifun 

viðskiptavina af því er. Starfsmönnum er skipt upp í hópa sem vinna saman, og borðum á 

vinnusvæðum er raðað á ákveðinn hátt. Hönnunarferlið er eru ávallt hið sama og í vinnuhópana 

er valið eftir ákveðnum aðferðum. 

                                                            
24 Catherine McDermott: The Product Book. Roto Vision SA, 1999. Bls. 51. 
25 Sama heimild. Bls. 33. 
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Og hvað? 

Þótt enginn ofangreindra hönnuða, og reyndar enginn sem ég kynnti mér í þessu ferli, nefni flæði 

í svo mörgum orðum í tengslum við sköpun sína þá eiga þeir það allir sameiginlegt að 

vinnuferlarnir eru mjög skýrir og þeir hafa mjög mótaðar hugmyndir um hlutverk sitt sem 

hönnuður. Og meira að segja í þeim hluta ferlisins sem er ekki skipulagður eða veltur á 

vafaatriðum er ljóst að sá hluti ferlisins á einmitt að vera svoleiðis. Einskonar skipulagt kaos. 

Grunnatriði Csikszentmihalyi koma leynt og ljóst fram, mörg hjá sumum, færri hjá öðrum. Og 

hjá einhverjum, s.s. Karim Rashid kemur skýrt fram að hans gildi fara ekki endilega saman með 

hugmyndum Csiksentmihalyi, til dæmis varðandi gagnkvæma hagkvæmni samvinnu. Rashid 

lýsir sig frábitinn henni þótt eflaust neyðist hann til að stunda hana í einhverju formi. En afstaða 

hans er skýr; hann veit hvað hann vill og hann skapar sér sitt umhverfi, sem virkar fyrir hann. 

Sama gera hönnuðir Pentagram, en þó hún sé í algjörri andstöðu við afstöðu Rashid. Af lýsingum 

Roberts Brunner að dæma eru þeir beinlínis háðir samvinnunni – upplifa sig sterkari sem heild 

en samanlagður styrkur einstaklinganna gæti gefið til kynna. Sebastian Bergne leggur mikið upp 

úr skilningi, hann leggur áherslu á að viðskiptavinirnir skilji hann og og hann þá, og undir það 

tekur Rashid. Alexander Neumeister leggur áherslu á að vinnufélagarnir skilji hann; og að báðir 

aðilar þurfi að kunna að hlusta. Geoff Hollington talar um mikilvægi markvissrar endurgjafar – 

að vita strax hvort eitthvað virkar eða virkar ekki og lýsir vinnuumhverfinu af mikilli nákvæmni 

eins og James Dyson, sem í smáatriðum lýsir ytri aðstæðum vinnurýmanna, sem og skýrum 

verkferlum. Allir eiga þessir hönnuðir það sameiginlegt að hafa mótað sér sína leið, sínar 

aðferðir til að hámarka möguleika sína. Allir eru þeir farsælir í starfi svo eitthvað eru þeir að gera 

rétt þótt það væri ekkert víst þeir gætu unnið hver með öðrum. Og þótt eins og framar sagði, 

enginn hafi beinlínis minnst á flæði í sjálfu sér, skynjar maður á ástríðufullum og nákvæmar 

lýsingum þeirra af vinnu sinnu og aðferðum að þeir hafa upplifað það, og reyna í sífellu að skapa 

sér umhverfi og andrúmsloft sem framkallar tilfinninguna. Þeir vita bara ekki að það er kallað 

flæði.  
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Að lokum 
Fyrir skapandi einstakling hlýtur að vera grundvallaratriði að fá tækifæri til sköpunar, tækifæri til 

að vinna við það sem hugur hans stendur til. Hér hefur ekki verið gerður greinarmunur á 

skapandi einstaklingum eftir því hvaða greinar þeir hafa lagt fyrir sig, þótt dæmin séu af 

hönnuðum. Skapandi fólk finnst í öllum greinum og kenningar Csikszentmihalyi eiga við um 

sköpunina og flæðið sem slíkt, burtséð frá því við hvað hinn skapandi einstaklingur fæst. 

Csikszentmihalyi færir prýðileg rök fyrir því að flæði sé mikilvægur þáttur í sköpun. 

Flæði sé ekki endilega frumskilyrði fyrir að sköpun eigi sér stað, en þeir sem upplifa flæði 

komist að jafngóðum eða betri niðurstöðum í verkum sínum en ef þeir hefðu ekki upplifað flæði. 

Áhersla Csikszentmihalyi á að hver sé sinnar gæfu smiður í þessu samhengi sem öðru; hver og 

einn sé ábyrgur fyrir því að skapa sér rými til sköpunar og það sé undir hverjum og einum komið 

að ná ástandi flæðis, er áhugaverð og sýnir að ekki er hægt að afgreiða kenningar hans sem 

einhvers konar skyndilausn. Einstaklingurinn þarf þvert á móti að gjörþekkja eigin langanir og 

þrár, tilfinningar og afstöðu til að hann geti skapað sér sem heppilegast umhverfi og tryggt sé að 

frumskilyrði flæðis; skýr markmið, markviss endurgjöf og jafnvægi milli áskorana og færni séu 

fyrir hendi. Ábyrgð einstaklings á eigin velferð og gjörðum er afdráttarlaus og ábyrgð skapandi 

einstaklinga jafnvel ríkari þar sem þeir eru skv. kenningum Csikszentmihalyi betur til þess fallnir 

að koma innra og ytra umhverfi sínu í skapandi farveg en aðrir. Það má því ætl að því að þeir séu 

að einhverju leyti heppilegar til þess fallnir en margir að móta aðstæður annarra – skapa öðrum, 

minna skapandi einstaklingum skapandi aðstæður. Sem vissulega er mikil ábyrgð. 

Í vinnu minni við ritgerðina kynnti ég mér fjöldann allan af hönnuðum, las frásagnir 

þeirra af vinnubrögðum og aðferðum sem þeir hafa komið sér upp og þróað í sínu persónulega 

samhengi. Eins og fram kemur í þeim kafla talar enginn þeirra beinlínis um flæði í sjálfu sér, en í 

frásögnum þeirra finn ég hins vegar sterkan samhljóm með hugmyndum Csiksentmihalyi. Allir 

eiga þeir það sameiginlegt að hafa skýr markmið, vinna skv. ákveðnu ferli, sem felur m.a. í sér 

markvissa endurgjöf og uppfyllir hugmyndir þeirra um hvernig þeir vilja haga lífi og starfi. Þeir 

taka af skarið í eigin lífi, bera ábyrgð á verkum sínum og skilja mikilvægi þess í víðara 

samhengi. Og þótt hugtakið flæði beri ekki á góma er andi þess greinilegur. Hver og einn finnur 

sér sína leið til sköpunar og hver og einn sérhannar sínar forsendur flæðis og framfylgir þeim. 

Því má að líkum leiða að svarið við sköpunargátunni sé fari eftir því hver spyr. 
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Hin afdráttarlausa hvatning Csikszentmihalyi um einstaklingsbundna hamingjuleit rímar 

ágætlega við mínar eigin hugmyndir um að ef fólk einbeitti sér að því að gera sjálft sig 

hamingjusamt í sínum persónulega heimi, þá væri sjálfur alheimurinn líklegra betri staður. Og ef 

allir væru meðvitaðir um styrk sinn og veikleika feimnislaust, lægi ljóst fyrir að þeir sem til 

verkefna væru best fallnir sinntu þeim. Þá skapaði það engan misskilning ef t.d. skapandi fólk 

tæki að sér að skapa skapandi umhverfi fyrir fleiri en sjálft sig. 

Eftir kynni mín af kenningum Csikszentmihalyi trúi ég því að flæði sé órjúfanlegur hluti 

þess að hámarka ánægju einstaklingsins og árangur hans í verki; ég held raunar að það geti verið 

týndi hlekkurinn í minni eigin leit að svarinu við sköpunargátunni, ekki einungis 

eftirsóknarverður þáttur sköpunarferlisins, heldur nauðsynlegur. Flæði, sköpun og hamingja eru 

þannig samofin; hamingja skapandi einstaklings undir því komin að hann búi sér aðstæður sem 

styðja við sköpun hans og galdurinn við farsælt líf er að ná ástandi flæðis í sem flestum 

mögulegum tilfellum.26 Gerir það ekki sköpun og flæði að lyklinum að lífshamingjunni? 

En í mínu persónulega samhengi legg ég aðeins aðrar áherslur. Mín persónulega skoðun, 

byggð á minni reynslu, er sú að ekkert, ekki einu sinni æsispennandi áskorun, er mikilvægara en 

félagsskapurinn við úrlausn hennar. Gildir einu hvort um ræðir einkalíf (fjölskylda og vinir) eða 

faglegt umhverfi (vinnufélagar). Ég hef komist að því að flest ef ekki öll verkefni verða 

áhugaverð og örvandi ef þau eru unnin í réttum félagsskap; heimilisþrifin, innkaupin, 

undirbúningurinn, úrvinnslan, framkvæmdin, tiltektin eftir starfsmannapartýið og svo framvegis. 

Reynsla mín er sú að flæði verður seint náð með fólki sem manni líður ekki vel með, alveg sama 

hversu örvandi og krefjandi fyrirliggjandi áskorun er. Og jafnvel þótt maður starfi sjálfstætt, í 

eigin félagsskap fyrst og fremst, er afar mikilvægt að fólkið sem maður þarf að hafa samskipti 

við (maðurinn á pósthúsinu, stöðumælavörðurinn, þjónustufulltrúinn, leikskólakennarinn og svo 

framvegis) séu á einhvern hátt samferða manni í flæðinu. Það skiptir sem sagt að mínu mati 

minna máli hvað maður gerir í sjálfu sér, það mikilvægasta að njóta þess sem maður gerir á þeirri 

stund sem maður gerir það, með þeim sem gera það með manni. Best er auðvitað ef verkefnið er 

gott og félagsskapurinn góður. Næst best er ef félagsskapurinn er góður og verkefnið sæmilegt. 

En sé hvoru tveggja verkefnið og félagsskapurinn ekki meira en sæmilegur verður erfitt að fá 

                                                            
26 Mihaly Csikszentmihalyi: Creativity. Flow and the psychology of discovery and inventio. Harper Perennial, 1997. 
Bls. 113. 
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fram flæði, þótt það sé vissulega hægt, með ákveðinni beitingu sjálfsaga. Það getur verið galdur 

að gera verkefni dagsins að æfintýri og miklu meiri líkur á að það takist í góðum félagsskap.  

Þetta er mín skoðun, mín greining á mínum aðstæðum, svarið við minni persónulegu 

sköpunargátu. Sem samkvæmt Csikszentmihalyi er einmitt upphaf allra góðra verka. Þú finnur 

þínar kjöraðstæður flæðis eflaust í allt öðru samhengi og það er þitt að finna hvert það er. Allir 

geta upplifað flæði en það er undir hverjum og einum komið hvernig hann fer að því. Hver og 

einn verður að skapa sinn takt, sitt flæði. Sitt umhverfi og sinn félagsskap. Og það er einmitt 

málið. Því öll erum við. Engum lík og einstök.  
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