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Útdráttur 

Nýsköpunarverkefnið Jaðarheimar byggir á þjóðsögum um álfa og huldufólk sem 

miðlað er með blönduðum veruleika (e. mixed reality). Markmiðið er að skapa 

upplifunarsýningu sem er innlimandi (e. immersive), gagnvirk og fræðandi í senn. 

Markhópurinn er ferðamenn, skólafólk og allir sem hafa áhuga á þeirri nýju tækni sem 

er sérstaða sýningarinnar. Verkefnið varð til á námskeiði í hagnýtri menningarmiðlun 

við Háskóla Íslands haustið 2015. Að verkefninu standa fjórir frumkvöðlar sem hafa 

bakgrunn í þjóðfræði og reynslu af verkefnastjórnun, í samvinnu við sýningarhönnuð 

og teymi tónlistarmanna, tæknimanna og listamanna sem eru sérfræðingar í hönnun 

sýndarveruleika. Agile-aðferðir í verkefnastjórnun, sem eiga rætur að rekja til 

hugbúnaðarþróunar og upplýsingatækni, hafa rutt sér til rúms á síðustu áratugum. 

Skipulag vinnu í skapandi atvinnugreinum byggir að mestu leyti á verkefnamiðuðum 

verkferlum og teymisvinnu en slíkt fyrirkomulag stuðlar að lýðræðislegu 

stjórnskipulagi. Skipulagið leiðir að jafnaði af sér aukna starfsánægju og skilvirkni með 

því að hámarka þekkingu innan teymisins og gefa kost á frumkvæði og sköpun. Aðrir 

kostir Agile-aðferða eru aðlögunarhæfni, sveigjanleiki og notendaviðmið. Með þessu 

miðlunarverkefni var markmiðið að rannsaka hvernig Agile-aðferðir henta verkefni af 

þessu tagi, verkefni sem er í þróun og býr við takmarkað fjármagn og tíma þeirra sem 

að því vinna. Agile-aðferðunum Scrum og Kanban var beitt á hálfs árs tímabili. 

Niðurstöður leiddu í ljós að það væri vænlegt til árangurs að setja verkþáttum regluleg 

og ófrávíkjanleg tímamörk. Sér í lagi væri mikilvægt að fá utanaðkomandi álitsgjafa til 

að rýna verkefnið út frá sjónarmiði markhóps. Kanban-töflur geta reynst gagnlegar við 

forgangsröðun verkþátta og við að einblína á langtímamarkmið. Eitt af 

meginmarkmiðum verkefnisins er að vinna að breiðri þekkingarsköpun og þróun 

aðferða sem geta nýst í starfi safna og sýninga hér á landi og erlendis. 
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Abstract 

Using Agile project mangagement in developing „Liminal World“: Bringing folklore 

to life with mixed reality. 

Liminal World is based on Icelandic folklore on hidden people that will be brought to 

life with the use of mixed reality. The goal is to create an experience exhibition that is 

immersive, interactive and informative at the same time. The customer is the informed 

tourist, school groups and anyone who may be interested in the new technology that is 

the exhibition´s cutting edge. Behind it are four entrepreneurs with background in 

folklore and experience in project management that work in cooperation with an 

exhibition designer and a team of musicians, and technical and aesthetic experts in 

gaming and virtual reality. Agile methods in project management that have emerged 

from IT and software development have enjoyed increasing popularity in the last 

decades. Work processes in the creative industries are largely based on projects and 

team work that enables liberated control methods. These methods increase workers´ 

satisfaction and work efficiency by maximising collective team knowledge and 

initiative. Adaptability, flexibility and emphasis on the customer are also among the 

advantages of the methods. The goal of the research project was to assess how Agile 

methods would suit this kind of start-up project that has limited financial and work 

force resources. In a period of six months Scrum and Kanban were put to test 

concluding that using time-based iterations and limits is likely to lead to success. It is of 

particular importance to obtain criticism from customer representatives at the end of 

each interval. The Kanban board can be useful to prioritize and keep the focus on the 

end result if everyone within the team has learned to use it to advantage. One of the 

project´s key goals is to create a knowledge base and methodology that can be useful 

within the field of museums and exhibitions in Iceland and abroad. 
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Formáli 

Ég undirrituð er fagottleikari að mennt og hef lengst af starfað sem hljóðfæraleikari og 

tónlistarkennari. Síðastliðin tuttugu ár hef ég stýrt og tekið þátt í að fjármagna 

fjölbreytt verkefni í íslensku tónlistarlífi. Haustið 2015 hóf ég nám í hagnýtri 

menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Í náminu er lögð áhersla á að nemendur nýti sér 

sinn bakgrunn og finni nýjar nálganir til að miðla þeirri þekkingu. Markmið mitt var að 

auka við færni mína í verkefnastjórnun og menningarmiðlun. 

Eftirfarandi er greinargerð um það lokaverkefni sem ég valdi mér til MA-prófs í 

hagnýtri menningarmiðlun. Miðlunarverkefnið er upplifunarsýningin Jaðarheimar sem 

hefur að verulegu leyti átt hug minn síðastliðin tvö ár. Jaðarheimar er hugarfóstur 

fjögurra kvenna, Ólafar Magnúsdóttur, Svanhvítar Tryggvadóttur, Sólrúnar Ingvadóttur 

og sjálfrar mín, Kristínar Mjallar Jakobsdóttur. Við hófum nám á sama tíma haustið 

2015 og völdumst saman í hóp af handahófi í námskeiðinu Nýsköpun - hugmyndavinna, 

verkefnastjórn og fjármögnun, sem Hannes Ottósson hjá Nýsköpunarmiðstöð kennir. 

Niðurstaðan varð viðskiptahugmynd sem hefur bundið okkur fjórar samstarfs- og 

vináttuböndum um tveggja ára skeið og um ókomna tíð.  

Mér fannst spennandi að nýta þetta nýsköpunarverkefni með áherslu á 

verkefnastjórnun sem lokaverkefni. Í þessu verkefni felast mun fleiri áskoranir og 

fjölbreyttari verkefni en ég hafði áður tekist á við. Ég hófst handa í október 2016 undir 

leiðsögn Rögnvaldar Jóhanns Sæmundssonar dósents við Verkfræði- og 

náttúruvísindasvið Háskóla Íslands. 

Ég vil þakka skólasystrum mínum, sem í dag eru samstarfskonur mínar og 

viðskiptafélagar, fyrir farsælt og gott samstarf frá upphafi, og fyrir stuðninginn og 

þolinmæðina við útfærslu þessa MA-verkefnis. Mér er bæði ljúft og skylt að nefna að 

við eigum saman höfundarrétt að hugmyndinni að baki Jaðarheimum, og hafa þær 

gefið mér fulla heimild fyrir nýtingu þeirra gagna um verkefnið sem fram koma í þessari 

greinargerð. 

Við höfum undanfarið unnið að þróun Jaðarheima með hönnuðum á sviði 

upplifunar og sýndarveruleika. Okkur var gert kleift að sinna þessari þróunarvinna með 

stuðningi frá Nýsköpunarmiðstöð og Rannís, með styrkjum úr sjóðnum Átak til 

atvinnusköpunar og Tækniþróunarsjóði. Ég vil líka þakka verktökunum okkar, þeim 

Kristínu Maríu Sigþórsdóttur, Berki Eiríkssyni og Guðjóni Erni Lárussyni, fyrir 

einstaklega gott samstarf og áhugann á verkefninu. 
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Ég kann leiðbeinanda mínum Rögnvaldi Jóhanni Sæmundssyni bestu þakkir fyrir 

mikla þolinmæði og hvatningu, og einstaklega góða og faglega ráðgjöf. Innsýn hans í 

heim nýsköpunar og reynsla hans af frumkvöðlastuðningi hefur jafnframt reynst 

verkefninu ómetanleg. Hannes Ottósson hefur verið mentor okkar í þessu verkefni frá 

upphafi. Án hans hvatningar, ljúfmennsku og tiltrú væri verkefnið ekki á sama vegi statt 

og það er í dag. 

Að lokum vil ég þakka yfirlesurum greinargerðarinnar, Erni Bragasyni og Gunnhildi 

Stefánsdóttur, fyrir góðar ábendingar og fagleg vinnubrögð. Án aðstoðar þeirra og 

stuðnings væri greinargerðin ekki söm. 

Þessi greinargerð er samin af mér undirritaðri. Ég hef gætt fyllstu ráðvendni í öflun 

og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til 

annarra, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Reykjavík, 7. maí 2018 

 

_____________________________________ 
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1 Inngangur  

Sýningin Jaðarheimar1 varð til í námskeiði í nýsköpun haustið 2015 þar sem unnið var 

að fullmótaðri viðskiptaáætlun í tengslum við menningarmiðlun. Hugmyndin að 

sýningunni byggir á að miðla íslenskum þjóðsögum um álfa og huldufólk með nýjustu 

tækni í sýndarveruleika, blönduðum veruleika, og skapa jafnframt upplifun fyrir fleiri 

skilningarvit. Blandaður veruleiki (e. mixed reality)2 er ný sýndarveruleikatækni sem 

gefur sýn inn í hulinn heim á meðan umhverfið er að öðru leyti áþreifanlegt. 

Markhópur sýningarinnar eru ferðamenn, skólafólk og allir þeir sem hafa áhuga á 

þjóðsögum, afþreyingu og nýjustu tækni og vísindum. Verkefnið byggir á hönnun af 

ýmsu tagi og tengir saman sjónlist, tónlist, leiklist og bókmenntir, líkt og gerist í 

kvikmyndum og tölvuleikjum. Verkefnið er flókið og umfangsmikið og er enn á 

þróunarstigi.  

Að sýningunni standa fjórir frumkvöðlar sem búa meðal annars yfir þekkingu í 

þjóðfræði, rannsóknum á menningararfinum, safna- og sýningastarfi, og reynslu af 

verkefnastjórnun af ýmsu tagi. Sérfræðingar á sviði hönnunar á upplifun, sýningum og 

sýndarveruleika hafa tekið þátt í verkefninu frá hausti 2016. 

Lagt var upp með það í þessu MA-verkefni að nýta svokallaðar ,,Agile” aðferðir við 

verkefnastjórnunarhlutann og leita svara við því hvort slíkar aðferðir gætu hentað við 

þróun þessarar sýningar. Agile-aðferðir eiga uppruna sinn í verkefnastjórnun við 

hugbúnaðarþróun og hafa reynst gagnlegar við teymisvinnu á ýmsum sviðum. Þær hafa 

reynst árangursríkar vegna áherslu á símat og tímastjórnun, meðal annars með því að 

brjóta verkefni niður í einstaka þætti eða spretti. Þessar aðferðir hvetja jafnframt til 

samvinnu og sjálfstæðis þeirra sem að verkinu vinna og að þarfir viðskiptavinarins séu 

hafðar að leiðarljósi.3 

Úrlausnarefnin við að hrinda verkefni eins og Jaðarheimum í framkvæmd eiga 

ýmislegt sameiginlegt með hugbúnaðarverkefnum, sér í lagi þeim sem snúa að 

tölvuleikjum og sýndarveruleika. Rétt eins og í slíkum verkefnum vinnur sérmenntað 

fólk að ákveðinni vöruþróun í nánu samstarfi við verkkaupa, í þessu tilviki frumkvöðla 

Jaðarheima. Það sem skilur að þessi starfsumhverfi er aðkoma sérmenntaðra 

                                                           
1 Sýningin var upphaflega nefnd „Huliðsheimar“ og á ensku „Hidden World“. Þegar upp kom árekstur 
vegna einkaleyfis snemma árs 2018 var ákveðið að breyta nafninu í „Jaðarheimar“ og „Liminal World.“ 
2 Höfundur hefur valið að þýða „mixed reality“ með „blandaður veruleiki“. Þetta svarar til þýðingar á 
hugtakinu „augmented reality“ með „aukinn veruleiki“ eða „viðbótarveruleiki“, hið síðara fyrirfinnst á 
ordabok.is. Notkun hugtakanna tveggja er á reiki og mismunurinn í rauninni óljós hinum almenna 
lesanda. Hugtakið „mixed reality“ hefur á síðustu árum verið notað af fagfólki yfir alveg nýja tækni.  
3 Goncalves og Heda, Fundamentals of Agile Project Management.“ 
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listamanna við skapandi störf sem krefjast svigrúms varðandi tíma, sem og sérstakar 

aðstæður verkefnisins. Helstu áskoranirnar við aðlögun þessara aðferða felast í 

takmarkandi aðstæðum sem er veruleiki margra nýsköpunar- og þróunarverkefna, þ.e. 

að fjármagn er ekki nóg til að standa straum af kostnaði við starfsmannahald í fullri 

vinnu við verkefnið. Þetta hefur áhrif á verkefnastjórnunina og lengir verkefnistímann.  

Leitast var við að svara eftirfarandi spurningu: 

• Hvernig henta Agile-aðferðir verkefni af þessu tagi? 

Tímabil rannsóknarverkefnisins stóð frá nóvember 2016 út maí 2017. Tvær Agile-

aðferðir voru nýttar, Scrum og Kanban, skoðað með hvaða hætti mætti aðlaga þær 

aðstæðum og hvaða þættir innan aðferðanna gætu reynst gagnlegir. Á þessum tíma lá 

fyrir að þróa frumgerð af álfkonu fyrir blandaðan veruleika og þrívíddarlíkan af 

sýningarrýminu með það fyrir augum að kynna hugmyndina fyrir fjárfestum og 

hagsmunaaðilum.  

Markmiðið er að nýta reynsluna til áframhaldandi þróunarvinnu, að til verði 

verkfæri fyrir nýja áfanga og fyrir önnur verkefni. Aðferðafræðilegur þáttur verkefnisins 

snýr að þróun aðferða til að nýta blandaðan veruleika við miðlun á menningar- og 

fræðsluefni, þannig að þegar að þessu verkefni lýkur sé orðin til reynsla sem nýta megi 

við samskonar og svipuð verkefni. Viðfangsefnið felst meðal annars í að búa til 

vinnuferla og brúa bilið á milli aðila sem búa yfir ólíkri þekkingu. 

Fyrsti kafli greinargerðarinnar lýsir miðlunarverkefninu Jaðarheimar sem liggur til 

grundvallar verkefnastjórnuninni. Gerð er nákvæm grein fyrir því á hverju hugmyndin 

byggir og hverjir standa að henni, fyrstu skrefum verkefnisins lýst, aðstæðum þess og 

áskorunum, kostnaði og fjármögnun og imprað lauslega á því hvernig verði staðið að 

næstu skrefum. Í öðrum kaflanum er fjallað um í bakgrunn hefðbundinnar 

verkefnastjórnunar og Agile-aðferðanna, áherslum beggja gerð skil og borin saman. Í 

þriðja kafla er gerð grein fyrir framkvæmdinni þar sem Scrum og Kanban koma við 

sögu. Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar teknar saman, bornar saman við 

reynslu annarra og vitnað í þátttakendur og skoðanir þeirra. Í kaflanum um umræður 

og ályktanir er leitast við að svara þeirri spurningu sem lagt var upp með í upphafi. 

Reynslunni af verkefnastjórnuninni er lýst, hvaða aðferðir reyndust árangursríkastar og 

hverjar síður. Að lokum eru hugmyndir um næstu skref reifuð. Í viðauka A-D má finna 

dæmi um afrakstur tímabilsins í myndrænu formi. 
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2 Jaðarheimar: Upplifunarsýning um álfa og huldufólk 

2.1 Kveikjan að miðlunarverkefninu 

Kveikjan að þessu tiltekna verkefni var sú að opna mætti sýningu þar sem hægt væri að 

blanda saman nútímatækni og sögnum af álfum og huldufólki. Hugmyndin spratt út frá 

þjóðsagnaminni um mennskar konur sem aðstoða huldukonur í barnsnauð. Í þessum 

sögum er algengt að mennska konan sé beðin um að strjúka steini yfir augu nýfædda 

barnsins og laumast hún þá til að renna steininum yfir augu sín í leiðinni. Með því fara 

augu hennar að sjá heim huldufólksins og huldufólkið sjálft. 

2.2 Viðskiptahugmyndin 

Þjóðsagnasýningin Jaðarheimar byggir á upplifun þar sem þjóðsögum um álfa, 

huldufólk og aðra vætti er gefið líf með blönduðum veruleika. Í sýningarrými þar sem 

íslensk náttúra og torfbær hafa verið endursköpuð er sýningargesturinn í snertingu við 

umhverfið. Sýningargesturinn ferðast um rýmið en er á sama tíma staddur í annarri 

veröld byggðri á íslenskri þjóðsögu. Gesturinn upplifir sig sem þátttakanda í sögunni, 

huldufólk birtist honum í sýndarveruleikagleraugum sérhönnuðum fyrir blandaðan 

veruleika, hann finnur ilminn af jörðinni, fuglakvak berst honum til eyrna og magnaður 

hljóðheimur umlykur hann, hljóðheimur sem kallar fram ólíkar tilfinningar og býr til 

minningar.  

Grunnhugmyndin að sýningunni er þessi:  

• að tengja huldufólkssagnir við blandaðan veruleika og gefa sýn inn í hulduheima 

• að örva sem flest skilningarvit 

• að bjóða upp á gagnvirka upplifun  

• að vekja tilfinningar og skapa minningar 

Að baki liggja hugmyndir um að gera sýningargestum kleift að vera virkir þátttakendur 

og ganga inn í aðra veröld, en fjölbreytt upplifun í safna- og sýningastarfi nýtur vaxandi 

eftirspurnar. 

2.3 Frumkvöðlarnir 

Sýningin Jaðarheimar varð til í námskeiði í nýsköpun haustið 2015. Að hugmyndinni 

standa fjórar konur sem allar stunduðu nám í hagnýtri menningarmiðlun. Hugmyndin 

vakti athygli og frumkvöðlarnir, sem búa yfir fjölbreyttri reynslu og þekkingu, mynduðu 

sterka liðsheild. Þeir ákváðu að stofna formlega til samstarfs og stofnuðu fyrirtækið 

Jaðarmiðlun ehf í apríl 2016 sem er bakland verkefnisins Jaðarheimar.  
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Frumkvöðlar verkefnisins, hér eftir kallað „frumkvöðlateymið“, eru:  

• Kristín Mjöll Jakobsdóttir: Fagottleikari með reynslu af verkefnastjórnun á sviði 

lista.  

• Ólöf Magnúsdóttir: Þjóðfræðingur með reynslu af safnastarfi og ferðaþjónustu.  

• Sólrún Ingvadóttir: Félagsfræðingur með reynslu af sölu- og markaðsmálum.  

• Svanhvít Tryggvadóttir: Þjóðfræðingur með reynslu af rannsóknum og 

kvikmyndagerð.  

2.4 Markmið og markhópur 

Markmið verkefnisins er að stuðla að varðveislu á athyglisverðum menningararfi með 

áherslu á upplifun og fræðslu. Jaðarheimar er upplifunarsýning þar sem nýjasta tækni í 

sýndarveruleika gæðir íslenska sagnaarfinn lífi í þeim tilgangi að auka áhuga og 

þekkingu almennings og ferðamanna á þessum einstaka menningararfi. Framan við 

sýningarsalinn er ætlunin að útbúa gagnvirkt fræðslurými þar sem sýningargestir geta 

skyggnst inn í þjóðsagnaheiminn á annan og fræðilegri hátt en í upplifunarrýminu. 

Markhópur verkefnisins eru ferðamenn, skólafólk og allir þeir sem hafa áhuga á 

þjóðsögum, afþreyingu og nýjustu tækni og vísindum. Sýningunni verður fundinn 

staður í Reykjavík, eða nágrenni, í minnst 2000 fermetra rými, þar sem erlendir 

ferðamenn og Íslendingar eiga greiðan aðgang. 

2.5 Margslungið verkefni 

Þjóðsagna- og upplifunarsýningin Jaðarheimar er nýsköpunarverkefni sem fellur undir 

menningarferðaþjónustu þar sem henni er öðru fremur ætlað að höfða til ferðamanna. 

Sýningin sem byggir á þjóðfræðilegum grunni, með sýningarrými þar sem margt 

upplýsandi ber fyrir augu, er um margt skyld safna- og sýningastarfi. 

Sýningin fellur jafnframt undir verkefni innan skapandi atvinnugreina þar sem 

þróun og hönnun sýningarinnar byggir nær alfarið á starfskröftum sem vinna með 

sköpun. Sýndarveruleiki og hönnun hans er náskyldur hönnun og framleiðslu 

tölvuleikja. Hvoru tveggja fellur undir skapandi atvinnugreinar þar sem fjöldi 

listamanna kemur að framleiðslunni í samvinnu við hugbúnaðarsérfræðinga. Að ganga 

inn í upplifunarrými Jaðarheima verður svipað og að verða þátttakandi í kvikmynd eða 

tölvuleik. Það sem er frábrugðið við upplifunarrýmið er að umhverfið verður 

raunverulegt og áþreifanlegt. Þetta er skylt „immersive theatre“ sem þýtt hefur verið 



14 

sem „innlimunarleikhús“.4 Innlimandi leikhús hefur víða rutt sér til rúms á síðastliðnum 

árum, einkum erlendis, í leikhúslistum sem og í safna- og sýningastarfi.  

2.6 Sérstaða 

Sýningin Jaðarheimar mun marka tímamót sem ein sú fyrsta sinnar tegundar í 

heiminum. Þetta verður ef til vill í fyrsta sinn sem fræðiefni verður miðlað á 

myndrænan hátt í gegnum blandaðan veruleika í rými sem er áþreifanlegt sögusvið 

fyrir viðfangsefnið. Akademískar rannsóknir og frumheimildir, svo sem þjóðsögur, eru 

flestum óaðgengilegar. Með því að miðla þessu efni í sýningu sem þessari, kemst 

sýningargesturinn í bein tengsl við efnið. Sérstaða sýningarinnar felst í að blanda 

saman nýjungum í safnastarfi, akademískum rannsóknum og nýrri tækni á sviði 

sýndarveruleika.  

2.7 Blandaður veruleiki – tæknibylting 

Sýningin byggir á nýjung í sýndarveruleikatækni, blönduðum veruleika, þar sem 

raunheimur og sýndarveruleiki mætast, en blandaður veruleiki er á ensku kallaður 

„mixed reality.“5 Nýjungin felst í að neytandinn sér umhverfi sitt og sýndarveruleikann 

á sama tíma í gegnum þar til gerð gleraugu. Í blönduðum veruleika rennur hvoru 

tveggja saman í hnökralausa og gagnvirka heild, en það er að vissu marki ólíkt því sem 

gerist í hinum náskylda viðbótarveruleika (e. augmented reality). Þar liggur 

sýndarveruleikinn ofan á hinu raunverulega og er jafnvel hálfgegnsær.6 Mismunurinn 

felst fyrst og fremst í vélbúnaðinum, gleraugunum, og tækninni sem er beitt.7 Í 

blönduðum veruleika eru nýttir gagnvirkir kostir hins hefðbundna sýndarveruleika (e. 

virtual reality) en sýndarveruleiki fer fram í heimi sem er aðskilinn frá hinum 

raunverulega heimi.8  

Væntingar hafa staðið til þess að stofna til samstarfs við fyrirtæki sem sérhæfir sig í 

þróun vélbúnaðar fyrir blandaðan veruleika. Frumkvöðlateymið hefur átt í viðræðum 

við forsvarsmenn tveggja slíkra fyrirtækja í Bandaríkjunum og hafa þeir sýnt 

Jaðarheimum mikinn áhuga enda henta yfirskilvitlegar verur og vættir þessari tækni 

mjög vel. Slíkar verur gera þessa nýju tækni einkar áhugaverða og spennandi í augum 

                                                           
4 Guðmundur Felixson, „Eðli innlimunar,“ útdráttur. 
5 Varðandi þýðingu er vísað í neðanmálsgrein á bls. 11, Inngangi. 
6 Rizzotto, „The Mixed Reality Revolution is here.“ 
7 Notkun hugtakanna, bæði á ensku og íslensku, hefur verið þó nokkuð á reiki og viðbótarveruleiki ýmist 
verið kallaður „augmented reality“ eða „mixed reality“. Lítill greinarmunur hefur verið gerður á þessum 
tveimur hugtökum en með tilkomu nýrrar tækni í gerð vélbúnaðar verða mörkin skýrari.  
8 Rizzotto, „The Mixed Reality Revolution is here.“ 
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hins almenna neytanda. Fyrirtækið Magic Leap hefur nú þegar hafið framleiðslu á 

sérstökum gleraugum (e. headset) fyrir blandaðan veruleika.9 Varan er væntanleg á 

almennan markað á árinu 2018 en valdir aðilar geta nú fengið þróunarbúnað til 

afhendingar. Framleiðendurnir sækjast einkum eftir að fá til liðs við sig listamenn, 

hönnuði og hugbúnaðarframleiðendur.10 

 

Gagnsemi tækninnar er margvísleg og er því spáð að viðbótarveruleiki og blandaður 

veruleiki muni valda nýrri tæknibyltingu og ná mun meiri útbreiðslu en hin eldri tækni, 

lokaði sýndarveruleikinn.11 Nú þegar hefur hugbúnaðar verið þróaður í 

viðbótarveruleika sem auðveldar skurðlæknum sitt starf svo dæmi sé tekið.12 Hin nýja 

tækni mun hafa víðtæk áhrif og koma inn á alla þætti samfélagsins á sama hátt og 

tölvur og snjallsímar.13 Blandaður veruleiki verður í framtíðinni hið nýja viðmót 

neytandans við internetið og tölvutæknina, viðmót í þrívídd tekur við af viðmóti í 

tvívídd.14 Þróun og framleiðsla efnis í sýndarveruleika er því eðlilega í sívaxandi vexti, 

bæði hér á landi og erlendis. 

                                                           
9 Magic Leap, „Magic in the Making.“  
10 Magic Leap, „Magic Leap Fact Sheet.“ 
11 Rizzotto, „The Mixed Reality Revolution is here.“ 
12 Interesting Engineering, This Surgery Sofware Uses Mixed Reality.... 
13 Rizzotto, „The Mixed Reality Revolution is here.“ 
14 Park, „Mixed reality is the UI of the future.“ 

Mynd 1: Álfagleði á nýjársnótt 
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2.8 Þekkingarsköpun 

Í þessu verkefni verður unnið að breiðri þekkingarsköpun og þróun aðferða. Í 

verkefninu mætast ólík svið, þjóðfræði, menningarmiðlun, ferðaþjónusta, ýmiss konar 

listir og hönnun, hugbúnaðar- og sýndarveruleikaþróun. 

Hugbúnaðarþróun fyrir sýndarveruleika hefur að miklu leyti verið tengd 

tölvuleikjum og tengdum greinum. Frumkvöðlateymið sér hér tækifæri til að þróa 

aðferð við að miðla fræðsluefni með nýjum hætti, það er að segja, að tengja saman 

fræði og blandaðan veruleika. Markmiðið er að skapa efnivið fyrir blandaðan veruleika 

með því að vinna handrit og annað efni upp úr íslenskum þjóðsögum og 

þjóðháttafræðum, og byggja hann á fræðilegum grunni.  

Þegar aðferðin hefur verið þróuð verður hægt að byggja á  þeirri reynslu við að 

miðla hvers kyns fræðslu- og skemmtiefni á sama hátt. Íslenski sagnaarfurinn er 

fjársjóður sem hentar þessari miðlunarleið vel en einnig norræn goðafræði svo dæmi 

sé tekið. Möguleikarnir eru óþrjótandi. Þá munu önnur söfn og sýningar geta nýtt sér 

þessa tækni og aðferðafræði í framtíðinni.  

2.9 Þróunarteymið  

Sýningin Jaðarheimar er mikið verkefni og tæknilega flókið sem margir aðilar munu 

koma að, bæði á þróunar- og framkvæmdastigi. Hönnun af margs konar tagi er afar 

mikilvægur þáttur í mótun Jaðarheima. Hanna þarf heildarmynd (e. concept) sem 

mikilvægt er að hafa í huga við alla aðra þætti sýningarinnar s.s. upplifun, tónlist, 

leikmynd, umhverfi og blandaðan veruleika. Allt þarf að falla saman í eina sannfærandi 

og listræna heild þar sem hvert smáatriði fellur hnökralaust að heildarmyndinni. Hér 

þarf að vera valinn maður í hverju verki.  

Að hönnun sýndarveruleika koma að jafnaði margir aðilar með afmarkað sérsvið, en 

hið sama á við hönnun tölvuleikja. Það er algengur misskilningur að álíta að iðnaðurinn 

byggist fyrst og fremst á tæknikunnáttu á sama hátt og hugbúnaðarþróun. Það gerir 

lítið úr sköpunarþættinum, hinu listræna og sjálfsprottna. Þróun tölvuleikja er að því 

leyti ólík hugbúnaðarþróun að hún byggir á flókinni blöndu af tækni, sjón- og 

frásagnarlist. Þar sameinast í eina heild, verk handritshöfunda, leikara, grafískra 

listamanna, hljóðhönnuða, hreyfimyndahönnuða sem og hugbúnaðarforritara.15 

Þegar fram líða stundir mun stór og fjölbreyttur hópur sérfræðinga koma að þróun 

og hönnun Jaðarheima. Auk fyrrgreindrar upptalningar á starfskröftum við tæknilegan 

þátt sýningarinnar þarf minnst einn sýningarhönnuð, síðar meir smiði, ýmsa 

                                                           
15 Hodgson og Briand, „Controlling the uncontrollable,“ 310-311. 
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iðnaðarmenn, verkfræðinga og byggingarverktaka. Fram til þessa hafa eftirfarandi 

sérfræðingar starfað með frumkvöðlateyminu: 

Kristín María Sigþórsdóttir, sýningar- og upplifunarhönnuður 

Kristín María er með menntun á sviði upplifunar- og rýmishönnunar. Hún er sjálfstætt 

starfandi hönnuður sem hannar vörur, upplifun, rými, viðburði og sýningar. Kristín 

María vinnur náið með teyminu og fer með listræna stjórn. Hennar hlutverk er að 

hanna og skissa allt sem viðkemur sýningunni. Hún hannar heildarmyndina og passar 

að ekkert stingi í stúf. Hún hefur gert skissu að rafrænu þrívíddarlíkani að sýningunni 

(sjá slóð líkansins í Viðauka C). 

Börkur Eiríksson, konseptlistamaður  

Börkur sérhæfir sig í konseptlist en það er listgrein innan tölvuleikjaiðnaðar sem lýtur 

að því að skapa stemmningar og útlit með myndlist sem unnin er í tölvu. Börkur hefur 

unnið m.a. hjá Sólfari og CCP. Börkur hefur unnið konseptmyndir fyrir Jaðarheima af 

umhverfi og senum úr handriti sýningarinnar ásamt einum karakter, Rispu, sem er 

álfkona og náttúruvættur. Myndirnar vann hann í samvinnu við Kristínu Maríu og 

frumkvöðlateymið (sjá myndir í Viðauka A). 

Guðjón Örn Lárusson, þrívíddarhönnuður  

Guðjón Örn sérhæfir sig í að hanna grafísk þrívíddarlíkön að persónugervum fyrir 

tölvuleiki og sýndarveruleika (e. 3D modelling). Hann hefur unnið hjá RVX, CCP og 

víðar. Fyrir Jaðarheima hefur Guðjón Örn hannað þrívíddarlíkan að einum karakter úr 

handriti sýningarinnar (sjá myndir í Viðauka B). Hann vinnur nú að því að gera tveggja 

mínútna sýndarveruleikakitlu ásamt Edgard Ortega frá Polymath Studios í Kaliforníu.  

Georg Holm, tónlistarmaður 

Georg, bassaleikari og meðlimur Sigur Rósar, hefur verið fenginn til að hanna 

hljóðheim sýningarinnar sem mun gegna mikilvægu hlutverki þar sem ekki verður 

stuðst við talað mál. Tónlist og hljóðheimur eru afgerandi þættir í að skapa stemmingu 

og kalla fram tilfinningar. Georg mun fá til liðs við sig þá tónlistar- og tæknimenn sem á 

þarf að halda en nýverið hefur Kjartan Holm tónskáld bæst í hópinn.  

Ofangreindir verktakar og sérfræðingar ásamt eigendahópnum, frumkvöðlateyminu, 

mynda svokallað þróunarteymi verkefnisins, hér eftir kallað „þróunarteymi“. 

Þróunarteymi verkefna samanstendur af þeim sem sjá um að hanna, forrita og gera 

prófanir. Frumkvöðlateymið fer með verkefnastjórnun, sinnir eftirliti, prófunum og 

ýmsum hagnýtum verkefnum. Meginframlag frumkvöðlateymisins er hugmyndin að 

baki sýningunni, efniviður og handrit.  
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Mynd 2: Torfbær Jaðarheima16 

2.10 Fjármögnun og stuðningur 

Styrkir og hvers kyns frumkvöðlastuðningur er afar mikilvægur þeim sem eru að stíga 

sín fyrstu skref við að koma með nýjungar á markað. Slíkur stuðningur getur skipt 

sköpum um hvernig til tekst. Þegar þróa þarf nýja ,,vöru“ eins og Jaðarheima þarf að 

finna leið til að fjármagna þróunarvinnuna á einhvern hátt. Slík fjármögnun er gjarnan í 

formi styrkja og eru nokkrir sjóðir til staðar þar sem hægt er að sækja um slíkt 

fjármagn.  

Verkefnið vakti athygli og hlaut verulegt brautargengi þegar frumkvöðlunum bauðst 

að taka þátt í viðskiptahraðlinum Startup Tourism 2016. Í viðskiptahraðlinum, sem stóð 

í tíu vikur á fyrri hluta ársins 2016, fengu frumkvöðlarnir ómetanlegan stuðning og 

fræðslu, auk þess að fá tækifæri til að styrkja tengslanetið. Frumkvöðlarnir öðluðust 

þarna þjálfun í að draga fram áhugaverðustu þætti hugmyndar sinnar og kynna hana 

fyrir fjárfestum á viðeigandi og árangursríkan hátt.  

Í þessu ferli varð ljós nauðsyn þess að geta lýst hugmyndinni á myndrænan hátt en 

til þess skorti efnivið. Sótt var um styrki til að þróa hugmyndina áfram og búa til 

frumgerðir. Vorið 2016 hlaut verkefnið styrki úr tveimur sjóðum, Átaki til 

atvinnusköpunar og Tækniþróunarsjóði, Fræinu. Einn frumkvöðlanna, Ólöf 

Magnúsdóttir, fékk úthlutun úr Nýsköpunarsjóði námsmanna til að vinna handrit upp 

úr þjóðsögum um álfa og huldufólk. Samtals var um rúmum 3 milljónum króna 

úthlutað til verkefnisins í þessum fyrsta áfanga á móti vinnuframlagi frumkvöðlanna. 

                                                           
16 @ Börkur Eiríksson 
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Síðar á árinu urðu frumkvöðlarnir þess heiðurs aðnjótandi að verkefnið hlaut önnur 

verðlaun í samkeppninni um Hvatningarverðlaun Háskóla Íslands 2016.  

Þessir styrkir hafa gert frumkvöðlunum kleift að ráða ofangreinda verktaka í 

sérhæfð verkefni við þróun hugmyndarinnar, skrifa handrit og hanna frumgerðir af 

annars vegar sýningarrýminu og hins vegar álfkonu í þrívíðum sýndarheimi. Markmiðið 

með þessari vinnu er geta með áhrifaríkum og skiljanlegum hætti kynnt hugmyndina 

fyrir mögulegum viðskiptavinum, fjárfestum og samstarfsaðilum. Til að koma 

sýningunni á laggirnar í þeirri 

mynd sem ráð er fyrir gert, 

verður nauðsynlegt að leita til 

fjárfesta til að fjármagna 

framkvæmdina en kostnaðurinn 

við hana mun hlaupa á 

hundruðum milljóna. Á mynd 3 

er stofnkostnaðaráæltun 

Jaðarheimaverkefnisins teiknuð 

grófum dráttum.  

2.11 Framvinda og þróun 

Upphaflega var stefnt að opnun Jaðarheima um mitt ár 2017 til að sýningin yrði sú 

fyrsta sinnar tegundar sem opnaði, en fljótlega varð ljóst að sýningin myndi í fyrsta lagi 

opna á árinu 2019. Bíða þarf þess að hin sérhönnuðu gleraugu blandaða veruleikans 

komi á almennan markað. Sýningin þarfnast auk þess ríflegs þróunartíma. Það má 

reikna með því að þróunarferlið taki um það bil tvö til þrjú ár. Þegar þróun og hönnun 

sýndarveruleikans er lokið tekur við bygging upplifunarrýmisins og sýningarinnar í 

heild.  

Hefðbundin verkáætlun hefur tekið nokkrum breytingum frá því að verkefnið hófst 

haustið 2015 en aukin þekking og reynsla af framkvæmd verkefnisins hefur gefið 

skýrari mynd af verkferlinu eftir því sem á þróunarferlið hefur liðið. Grófar verkáætlanir 

(gantrit) á myndum 4 og 6 gefa hugmynd um væntingar frumkvöðlateymisins til 

framvindu verkefnisins á tveimur mismunandi tímum, annars vegar í nóvember 2015 

þegar viðskiptahugmyndin var að mótast, og hins vegar í febrúar 2017 á meðan 

rannsóknarverkefninu stóð. Mismunurinn á áætlunum tveimur felst í því að upphaflega 

var mikil áhersla lögð á að koma sýningunni á laggirnar á sem allra skemmstum tíma. 

Mynd 3: Gróf stofnkostnaðaráætlun 
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Þá hefðu fjárfestar þurft að koma inn í verkefnið snemma árs 2016. Sú var ekki raunin 

enda þróunarvinnan nánast á byrjunarreit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 Aðstæður og áskoranir 

Tekjumöguleikar á þróunartímanum eru takmarkaðir, aðrir en styrkir. Þróunarstyrkir 

gera það kleift að greiða fyrir sérhæfða þjónustu verktaka og annan kostnað, en 

frumkvöðlarnir hafa hingað til ekki haft  möguleika á að fá vinnuframlag sitt launað 

með verkefnastyrkjum. Verktakarnir sem að verkefninu koma eru einnig í fastri 

launaðri vinnu og sinna verkefnum af þessu tagi í frítíma sínum. Af þessu leiðir að bæði 

frumkvöðlar og verktakar vinna að verkefninu meðfram öðrum störfum eða námi.  

Aðstæður við verkefnavinnuna eru fyrir vikið að mörgu leyti erfiðar. Til að hámarka 

árangur á sem skemmstum tíma skortir fjármagn til að kosta þá vinnu og aðstöðu sem 

til þarf. Langur tími líður oft á milli þess að allir í frumkvöðlateyminu komi saman og á 

milli funda með verktökunum. Þetta hefur þau áhrif að þróunarvinnan tekur lengri tíma 

en ef hún væri unnin í fullri vinnu og getur komið niður á árangri. Það teygist á 

verkferlinu og erfiðara verður að mæta tímamörkum, sem getur haft ófyrirséðar 

afleiðingar. Jaðarmiðlun ehf hefur heldur ekki haft eigið aðsetur eða vinnuaðstöðu 

nema af og til. Ákjósanlegast væri að hafa þróunarteymi í fullri vinnu við verkefnið á 

Verkáætlun 2016 2019

Fjármögnun OPNUN

Fjárfestakynningar SÝNINGAR

Þróunarvinna

MR hönnun

Sýningarrými

Markaðssetning

2017 2018

Mynd 4: Gróf verkáætlun frá nóvember 2015 

Mynd 5: Gróf verkáætlun frá febrúar 2017 



 

21 

einum föstum samastað. Þess er ekki kostur að hafa slíkar aðstæður fyrir verkefnið og 

þar með eru því settar ákveðnar skorður. Aðstæðurnar skapa áskoranir sem mæta þarf 

með aðlögun til að verkefnið megi verða að veruleika. 

2.13 Úrlausnarefnið 

Gera má ráð fyrir að markviss verkefnastjórnun auki líkur á árangri. Rannsóknin sem 

fjallað er um í þessari greinargerð snýr að því að meta hvernig Agile-aðferðir í 

verkefnastjórnun, svo sem Scrum og Kanban, hafi nýst í verkefni af þessu tagi og er háð 

þeim aðstæðum sem hér hefur verið lýst. Markmiðið er að sú reynsla sem skapast við 

greininguna skili sér sem verkfæri til áframhaldandi þróunarvinnu og verði hluti af 

þeirri aðferðafræði og þekkingarsköpun sem til verður með sýningunni Jaðarheimar. 
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3 Agile-aðferðir við verkefnastjórnun 

3.1 Upphaf og eðli verkefnastjórnunar 

Verkefnastjórnun er ekki ný af nálinni. Hún hefur verið til staðar frá ómunatíð þótt það 

hafi ekki verið fyrr en á síðustu öld sem farið var að skilgreina hana fræðilega og móta 

aðferðir. Aðferðirnar mótast af ýmsum þáttum, svo sem hversu aðkallandi, flókið eða 

langt vinnuferlið er, stærð teymis, staðsetningu og skipulagshefðum. 17  

Það er ekki til nein alhliða aðferð sem er gagnleg við allar aðstæður. Fjöldi aðferða 

hefur þróast í tímans rás og þær henta við mismunandi verkefni. Stundum er verklag 

notað úr einni eða fleiri aðferðum til að stýra verkefni án þess að einhver sérstök 

aðferð sé notuð í einu og öllu. Jafnvel er ein aðferð notuð sem grunnaðferð og þáttum 

úr öðrum aðferðum blandað inn í.18 

3.2 Hefðbundnar aðferðir 

Markvissar aðferðir í verkefnastjórnun mótuðust á fyrri hluta síðustu aldar vegna kröfu 

um að ljúka verkefnum á sem stystum tíma. Hefðbundnar aðferðir hafa síðan verið 

nýttar við að stýra stórum og smáum verkefnum sem þó lúta mörg hver ólíkum 

aðstæðum og lögmálum.19 

Hefðbundin verkefnastjórnun miðar við að ljúka einum áfanga á eftir öðrum eftir 

fyrirfram ákveðinni áætlun. Þegar áfanga er náð er gert ráð fyrir að ákveðnum þáttum 

verkefnisins sé lokið. Af þessu leiðir, að ef tilteknu þáttum er ekki lokið á tilsettum 

tíma, er áfanganum ekki náð fyrr en síðar í ferlinu og verkefnislokum seinkar.20 Þegar 

verkefnislokum og afhendingu vöru seinkar getur farið svo að verkkaupinn hafi ekki 

lengur þörf fyrir vöruna, eða að þarfirnar hafi breyst, og verkefnið sé þar af leiðandi 

misheppnað. Verkefnið er iðulega unnið samkvæmt forskrift verkkaupans en ekki í 

samvinnu við hann og því getur einnig farið svo að afurðin verði ekki eins og til var 

ætlast. Hefðbundin verkefnastjórnun einkennist því fremur af stýringu ofan frá og 

fastmótaðri áætlanagerð en samvinnu og sveigjanleika.21 

                                                           
17 Goncalves og Heda, Fundamentals of Agile Project Management, 10. 
18 Snjólfur Ólafsson, „Stjórnun í anda Agile-aðferðafræðinnar,“ 130. 
19 Gustavsson og Rönnlund, „Agile project ... in public events,“ Introduction. 
20 Ibid,“ 1.2. 
21 Ibid. 
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3.3 Agile-aðferðafræði 

Hinar skapandi atvinnugreinar hafa verið lofaðar fyrir að kynna til sögunnar nýjar og 

frjálslegri aðferðir við skipulag vinnu22 sem hafa orðið fyrirmynd að nýjum 

stjórnunarháttum í hefðbundnum atvinnugreinum.23 Skapandi atvinnugreinar byggja 

að mestu leyti á verkefnamiðuðum verkferlum. Verkefnamiðuð vinna býður upp á 

möguleika á að viðhafa lýðræðislegra stjórnskipulag þar sem starfskraftar geta beitt 

eigin frumkvæði og sköpun, skipulag sem leiðir að jafnaði af sér meiri starfánægju og 

skilvirkni.24 

Agile-aðferðafræði er á vissan hátt leið til að tvinna saman nútíma teymisvinnu og 

hefðbundna verkefnastjórnun.25 Aðferðafræðin, sem mótaðist undir lok síðustu aldar, 

hefur náð umtalsverðri útbreiðslu við verkefnastjórnun í hugbúnaðarþróun og þróun 

upplýsingakerfa.26 Agile-aðferðir urðu til í neyð, þegar slík verkefni stóðust ekki 

tímaáætlanir, eða þegar varan sem afhent var í lok verkefnis stóð ekki undir 

væntingum.27 Agile-aðferðafræðin nýtur vaxandi hylli vegna þess að þeir sem hafa 

tekið hana upp, hafa náð betri árangri, og margir leita nýrra leiða til að forðast fyrri 

mistök.28 

Í Agile-verkefnastjórnun fær einstaklingurinn meira vægi en áður. Áhersla er lögð á 

að ná fram hagkvæmni með því að vinna saman í fámennum teymum með virkri 

samvinnu og samskiptum.29 Hefðbundið er að fjölda manns sé stýrt að ofan og að hver 

einstaklingur hafi litla þekkingu á verkefninu fyrir utan sitt eigið hlutverk. Teymið 

gegnir lykilhlutverki í Agile-aðferðum og áhersla á verkefnastjórann minnkar. Agile-

verkefnastjóri felur teyminu stjórn verkefnisins en gegnir sjálfur hlutverki 

leiðbeinandans.30  

Endurgjöf og sveigjanleiki er einn mikilvægasti þáttur Agile-aðferðafræðinnar. 

Verkáætlanir eru viljandi sveigjanlegar og gera ráð fyrir að verkefnin geti tekið 

breytingum, jafnvel mjög seint í verkferlinu. Símat gefur vinnuteymum tækifæri til að 

endurskoða og ákvarða nýjar leiðir við að leysa verkefni sín. Eftirfylgnin þjónar ekki 

                                                           
22 Hodgson og Briand, „Controlling the uncontrollable,“ 308. 
23 Ibid, 308-309. 
24 Ibid, 309. 
25 Ibid. 
26 Snjólfur Ólafsson, „Stjórnun í anda Agile-aðferðafræðinnar,“ 129. 
27 Gustavsson og Rönnlund, „Agile project ... in public events,“ Introduction. 
28 Ibid, 1.2..  
29 Ibid. 
30 Goncalves og Heda, Fundamentals of Agile Project Management, 16-17. 
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þeim tilgangi að bera árangur saman við upprunalega áætlun heldur til að meta stöðu 

verkefnis svo að taka megi betri ákvarðanir varðandi framhaldið.31  

Það getur verið erfitt að meta alla óvissuþætti og hafa stjórn á utanaðkomandi 

áhrifum á verkefni. Til að verkefni stöðvist ekki í miðju kafi eru sveigjanlegar aðferðir 

lykilatriði. Í hefðbundinni verkefnastjórnun eru kröfurnar fastmótaðar snemma í ferlinu 

og lítið rými gefið fyrir breytingar. Í Agile kemur kunnáttusamlegur spuni í staðinn fyrir 

nákvæma áætlanagerð og gagnavinnslu. Verkkaupi á oft erfitt með að skilgreina 

nákvæmlega fyrirfram afurð verkefnis. Þegar Agile-aðferðum er beitt tekur hugmyndin 

um afurðina smám saman á sig skýrari mynd. Það má líta svo á að Agile-aðferðir henti 

þeim verkefnum vel þar sem nokkur óvissa kann að vera um lokaafurðina, eða þegar 

lokaafurðin er skýr en óvissa ríkir um hentugustu leiðina við framkvæmd hennar.32 

Líkja má því að vinna verkefni með Agile-aðferðum við að raða saman púsluspili. 

Hvert stykki sem bætist við færir okkur nær heildarmyndinni. Við ákveðum hvaða 

stykki muni henta best í hvert sinn til að færa okkur nær takmarkinu, tökum það upp, 

röðum því við hliðina á þeim sem fyrir eru og veltum því í leiðinni fyrir okkur hvort það 

passi. Endurtökum svo ferlið. Agile-aðferðir nýta sér samskonar endurtekningu og 

yfirvegun. Hvert endurtekið skref færir okkur nær lokaafurðinni, í hvert skipti er 

heildarmyndin fyllri en áður. 33 

Undir Agile-aðferðafræði falla ýmsar aðferðir sem eiga sér nokkra samnefnara. Þær 

leggja meðal annars allar áherslu á sjálfstýrð teymi, gegnsæi, símat, sveigjanleika og 

aðlögun. 

3.4 Scrum 

Scrum er ein áhrifamesta og útbreiddasta Agile-aðferðin. Scrum tvinnar saman 

reglubundnum samskiptum á teymisfundum og síendurteknum ferlum til að skapa 

aðlögunarhæfni. Því er haldið fram af talsmönnum Agile og samsvarandi aðferða, að 

með þeim náist betri árangur vegna sveigjanleikans sem slík teymi hafi og þeirrar 

ábyrgðar sem teymin taka á verkefnum.34 Mikilvægur þáttur í Scrum er að skipa í teymi 

og fela því ábyrgð á því verkefni sem það vinnur að. Teymið þróar þá með sér 

vinnuaðferðir sem nýta hæfileika starfskraftanna innan teymisins. Í Scrum er lögð 

áhersla á að teymið; 1) stjórni sér sjálft, 2) sýni frumkvæði og komi með nýjar 

hugmyndir, 3) beiti gegnsæi í ákvarðanatöku og 4) njóti frelsis við þróunarvinnuna.35 

                                                           
31 Gustavsson og Rönnlund, „Agile project management in public....,“ 1.2. 
32 Goncalves og Heda, Fundamentals of Agile Project Management, 14-15. 
33 Ibid. 
34 Hodgson og Briand, „Controlling the uncontrollable,“ 313. 
35 Hrafnhildur Sif Sverrisdóttir, „Samræmist skilningur starfandi vörueigenda...?“ 3. 
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Scrum gengur út á endurtekningar og sívaxandi þróun, þar sem kröfur og lausnir 

þróast smám saman og unnið er markvisst að verkefnum í smáum skrefum.36 Til að 

komast hjá því að verkefnaskilum seinki eru í Scrum settir ákveðnir tímarammar, stutt 

afmörkuð tímabil sem dreifast yfir verkefnistímann. Að halda tímarammann verður 

mikilvægara en að verkefnin sem á að vinna á tímabilinu klárist. Þetta þýðir að teymi 

og verkefnastjóri þurfa sífellt að huga að forgangsröðun til að ljúka megi þeim þáttum 

verkefnisins sem mikilvægastir eru hverju sinni innan tímabilsins. Þetta er í rauninni 

ekki nýtt því að fjölmiðlar hafa ávallt unnið á þennan hátt svo að dæmi sé tekið. Hinir 

endurteknu og afmörkuðu tímaferlar (e. time-boxed iteration cycles) eru oft kallaðir 

„ítranir“ eða „sprettir“ (e. Sprint)37  

Sprettur er fyrirfram ákveðið tímabil, 2-4 vikur, þar sem unnið er að ákveðnum 

kröfum. Markmið eru sett fyrir hvern sprett og niðurstaða tekin saman í lok hvers 

spretts. Helsti ávinningur þess að setja sér markmið er að það skapar sameiginlegan 

skilning allra í teyminu og allir vinna að sameiginlegu markmiði.38 Niðurstaða hvers 

spretts lýtur að því að meta árangurinn, hvernig til hafi tekist, hvaða hafi farið vel og 

hvað megi bæta. Í sumum tilvikum getur niðurstaðan verið að hætta eigi einhverjum 

þætti verkefnisins eða byrja upp á nýtt.39  

3.6 Kanban 

Annað vinsælt verkfæri Agile-aðferða er Kanban eða Kanban-teymistaflan. Hún er 

náskyld Scrum-töflunni sem gerir grein fyrir fyrirliggjandi verkefnum og stöðu þeirra. 

Það sem Kanban hefur umfram Scrum er að greina og gera verkferilinn sýnilegan, 

leggja áherslu á að fækka þeim verkþáttum sem unnið er að á hverjum tíma, mæla 

flæði verkferlum og auka það með því að fjarlægja flöskuhálsa. Samkvæmt fræðunum 

gerist þess ekki þörf að vera með spretti þegar unnið er eftir Kanban því ef flæðið er 

gott þarf ekki stöðugt að vera að setja tímamörk og árangur er metinn jafn óðum. 

Kanban getur þannig að komið í staðinn fyrir Scrum og Sprint.  

3.7 Agile-aðferðir í víðara samhengi 

Þrátt fyrir að Agile-aðferðir eigi rætur að rekja til hugbúnaðarþróunar má nota 

grundvallarreglurnar með viðeigandi breytingum í hvaða verkefni eða atvinnugrein 

sem er.40 Af heimildum má ráða að Agile-aðferðafræðin sé ekki að öllu leyti vel 

                                                           
36 Snjólfur Ólafsson, „Stjórnun í anda Agile-aðferðafræðinnar,“ bls.?? 
37 Gustavsson og Rönnlund, „Agile project ... in public events,“ 1.2. 
38 Scrum, Wikibooks. 
39 Ibid. 
40 Goncalves og Heda, Fundamentals of Agile Project Management, 10-11. 
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skilgreind, að hún byggi ekki á traustum fræðilegum grunni og margt sé óljóst. Agile-

aðferðafræðin hefur nánast alfarið verið þróuð af fyrirtækjum og ráðgjöfum, og 

fræðimenn tekið mjög lítinn þátt í þróuninni.41  

Á undanförnum árum hafa þó ýmsir fræðimenn rannsakað Agile-aðferðir og notkun 

þeirra á markvissan hátt. Tomas Gustavsson og Peter Rönndal við háskólann í Karlstad í 

Svíþjóð framkvæmdu markvissa tilraun með notkun Agile-aðferða í tengslum við 

viðburðastjórnun sænskrar tónlistarhátíðar. Niðurstöður þeirra voru að Agile-aðferðir 

henti vel við viðburðastjórnun, einkum séu sprettirnir gagnlegir:  

These preliminary findings indicate that agile methods work well for public 

event projects. For strategic planning the overall sprint plan has been used 

successfully.The agile values of the short time-boxed iterations which 

makes it possible to make quick changes has worked very well in these 

event projects where deadlines were crucial.42 

Fleiri rannsóknir og kannanir hafa skilað jákvæðum niðurstöðum. Til dæmis hefur það 

sýnt sig að Agile-aðferðir henti vel til verkefnastjórnunar í markaðstengdum verkefnum 

og að með aðlögun henti þær vel í rekstri nýsköpunarfyrirtækja,43 en það er einmitt til 

skoðunar í þessu MA-verkefni. Velheppnuð reynsla stjórnlagaráðs á notkun Agile-

aðferða við vinnu sína við gerð nýrrar stjórnarskrár styður enn frekar að aðferðunum 

megi beita við teymisvinnu af ýmsu tagi.44  

                                                           
41 Snjólfur Ólafsson, „Stjórnun í anda Agile-aðferðafræðinnar.“  
42 Gustavsson og Rönnlund, „Agile project ... in public events,“ Conclusions. 
43 Hulda Margrét Schröder, “The Jivaro Methodology.“ 
44 Snjólfur Ólafsson, „Stjórnun í anda Agile-aðferðafræðinnar.“ 
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4 Framkvæmdin 

4.1 Rannsóknarverkefnið 

Í þessu meistaraprófsverkefni er gerð tilraun til þess að meta hvort Agile-aðferðir í 

verkefnastjórnun geti verið gagnlegar í þróunarverkefni af þessu tagi og lýst var í 

öðrum kafla greinargerðarinnar. Verkefnið er háð þeim aðstæðum að hvorki 

frumkvöðlateymið og þróunarteymið45 hafa tök á að koma reglulega saman á 

stöðufundum til að skiptast á upplýsingum, auk þess sem bæði teymin vinna að 

verkefninu að mestu í aukavinnu. 

Rannsóknarspurning meistarprófsverkefnisins er þessi: Hvernig henta Agile-aðferðir 

verkefni á borð við Jaðarheima? Agile-aðferðirnar sem skoðaðar voru á 

rannsóknartímanum voru Scrum og Kanban og verkefnastjórnun var í höndum 

höfundar. 

4.2 Verkefnisþættir á rannsóknartímanum 

Sá þáttur þróunarverkefnisins sem rannsóknarverkefnið tók til var að semja kynningu á 

verkefninu með það fyrir augum að kynna það fjárfestum og öðrum hagsmunaaðilum. 

Megintilgangur þróunarvinnunnar var lýsa vel markmiðum verkefnisins og hinum 

sjónrænu þáttum þess. Rannsóknarvinnan hófst í október 2016 og lauk í mai 2017. 

Þróunarferlið hófst nokkru fyrr 

Í verkferlinu fólust eftirfarandi verkþættir:  

• að vinna handrit upp úr þjóðsögum Jóns Árnasonar 

• að hanna og leggja drög að heildarútliti sýningarinnar  

• að hanna þrívíddarlíkan af sýningarrýminu 

• að hanna frumgerð af einum karakter í sýndarveruleika 

• að undirbúa kynningu á sýningunni sem höfði til fjárfesta 

4.3 Fyrstu skrefin 

Þróunarvinna við Huliðsheima hófst með handritaskrifum sumarið 2016. Handritið er 

grunnurinn að sýningunni og inniheldur nokkrar senur byggðar á þekktum 

þjóðsagnaminnum. Þjóðfræðingarnir í frumkvöðlateyminu rannsökuðu heimildir til að 

skapa trúverðugar persónur sem eiga sér fyrirmyndir í huldufólkssögnum.  

Á fyrstu vikum rannsóknarverkefnisins var að mestu unnin hugarflæðis- og 

hugmyndavinna, vinna sem þarfnast sveigjanleika og rýmis. Sá tími nýttist 

                                                           
45 Frumkvöðlar og verktakar mynda þróunarteymið sbr. grein 2.9 



28 

verkefnisstjóranum til þess að kynna sér Agile-aðferðirnar og kynna þær síðan fyrir 

þróunarteyminu. en umfram allt að fylgjast með sjálfsprottnum aðferðum 

þróunarteymisins.  

Þróunarteymið kom fyrst saman í október. Alls voru haldnir fimm hugarflugsfundir 

með þróunarteyminu fram til 1. Febrúar 2017. Hugarflugsfundir eru mikilvægir í 

skapandi vinnu á meðan verið er að þróa hugmyndir. Þegar á leið fóru afurðir hinnar 

skapandi vinnu að koma í ljós og í desember voru orðið til heildstætt „mood board“ 

fyrir allar senur með konseptteikningum Barkar Eiríksonar. Í janúar leit fyrsta álfkonan, 

Rispa, dagsins ljós. Þegar þarna var komið sögu gátu frumkvöðlarnir lagt mat á árangur 

fyrstu vinnunnar. 

Á þessu tímabili var það markmið verkefnastjórans að fylgjast náið með 

samskiptum milli allra í hópnum og vinnuaðferðum, setja markmið fyrir næstu fundi, 

koma með tillögur að áætlunum og fundartímum.  

4.4 Verkferlið 

Helstu þættir verkferilsins á þróunar- og rannsóknartímanum og notkun á 

verkefnastjórnunaraðferðum þeim samhliða eru taldir upp í tímaröð í töflu 1: 

Tafla 1: Verkferlið 

Tímabil  Verkefnisþættir      Staða____________ 

Júlí-Ágúst  Handrit er unnið upp úr þjóðsögum Jóns Árnasonar  Þróunarvinna hefst 

  Karakterlýsingar og senur eru skapaðar 

September Fyrstu sérfræðingarnir ráðnir til starfa 

Október  Unnið að konsepti með sérfræðingum á hugarflugsfundum Rannsókn hefst 

Nóvember Konseptteikningar að senum og umhverfi verða til 

Janúar  Konseptteikning af Rispu, einni álfkonunni, verður til 

Febrúar  Heildarkonsept og kynning sett fram í myndrænu formi  Sprint / Kanban 

Mars  Þrívíddarhönnuður hefur vinnu við þrívíddarmódel af Rispu Sprint / Kanban 

Apríl  Þrívíddarlíkan að sýningarrými lítur dagsins ljós   Sprint / Kanban 

Maí   Frumkvöðlateymi vinnur fjárfestakynningu með hinu nýja efni Sprint / Kanban 

4.5 Aðferðir í anda Scrum 

Nokkuð hafði dregið ú flæði og framvindu í verkefninu í upphafi árs 2017, meðal 

annars vegna þess að treglega gekk að finna verktaka fyrir þrívíddarhönnun á karakter. 

Þegar komið var fram í febrúar 2017 ákvað verkefnastjórinn að nýta með markvissum 

hætti nokkra þætti úr Scrum sem honum þóttu líklegt að gagni gætu komið. Þeir voru: 

• sprettir  

• rýnifundir 

• stöðufundir 
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Sett var upp Sprint-áætlun á Trello-borði sem allir í Frumkvöðlateyminu höfðu 

netaðgang að. Settir voru upp fjórir áfangar með 3-4 vikna bili sem höfðu sitt markmið 

hver og lokadagsetningu. Í lok hvers áfanga skyldi haldinn „rýnifundur“. Markmiðið var 

að vera tilbúin með fyrirfram ákveðna „vöru“ til að kynna fyrir hópi rýna í lok hvers 

áfanga. Fyrir utan að ákveða dagsetningar og markmið fyrir hvern sprett, var skráð 

niður hvaða teymi stæði að hverri lotu og hvaða rýnar yrðu kallaðir til (sjá töflu 2). 

Tafla 2: Sprint-áætlun 

Áfangi  Lok áfanga Markmið  Teymi     

Fyrsta áfangi 8. mars   Konsept og skissur Kristín, Börkur, frumkvöðlar 

Annar áfangi 3. apríl  Karakter, líkan í þrívídd Kristín, Guðjón, frumkvöðlar 

Þriðji áfangi 25. apríl  Sena 2, hljóð og mynd Kristín, Guðjón, Georg, frumkvöðlar 

Fjórði áfangi 17. maí  Fjárfestakynning46 Frumkvöðlar 

 

4.6 Rýnifundir 

Í lok hvers áfanga var kallaður til hópur rýna á kynningarfund. Tilgangur rýnifundanna 

þar sem verkefnið var kynnt og staða þess hverju sinni, var að fá utanaðkomandi aðila 

til að segja sitt álit og meta þannig árangur þróunarvinnunnar. Þetta samræmist þeim 

markmiðum Scrum um að viðskiptavinurinn séu hafðir að leiðarljósi við vinnunna.  

Rýnarnir voru valdir með það í huga að þeir væru fulltrúar ákveðinna markhópa 

verkefnisins. Rýnihópinn mætti einnig kalla samráðshóp, en fyrir þennan þátt 

verkefnisins sem unnin var á tímabilinu sem til rannsóknar var, voru fulltrúar sem gætu 

sett sig í spor fjárfesta mikilvægastir. Einnig voru fengnir til fulltrúar úr ferðaþjónustu, 

fulltrúar frá hinu opinbera, þjóðfræðingar, o.fl.  

Í kjölfar rýnifundanna var tekin saman niðurstaða um árangur, hvaða lærdóm mætti 

draga af fundinum, hvort stefnt væri í rétta átt eða hvort endurmeta þyrfti einhverja 

þætti vinnunnar. 

4.7 Stöðufundir 

Stöðufundir eru mikilvægur þáttur í Scrum aðferðafræðinni. Stöðufundir eru stuttir 

teymisfundir, ca. 15 mínútur, haldnir helst daglega í upphafi hvers dags. Á Scrum-

stöðufundum er farið yfir fyrirliggjandi verkefni, hvar hver verkþáttur er staddur þann 

daginn, hver eða hverjir bera ábyrgð á honum, hvort hann er í ferli, í biðstöðu eða 

honum lokið, og stillt upp á svokallaða Scrum-töflu (sjá mynd 6)47.  

                                                           
46 Upptöku af fjárfestakynningunni má finna í Viðauka D. 
47 Gustavsson og Rönnlund, „Agile project ... in public events.“ 
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Tilraun var gerð til að stilla upp reglulegum 

stöðufundum með frumkvöðlateyminu, að 

lágmarki tvisvar til þrisvar í viku. Þar sem ekki 

var hægt að tryggja að allir í teyminu gætu 

verið á sama stað á sama tíma, minnst tvisvar í 

viku, var gripið til þess ráðs að halda netfundi. 

Tilraunir voru gerðar með sameiginlega fundi 

á vídeórás á Messenger. Skype kom til álita en 

Messenger varð fyrir valinu. Kvöldfundir urðu 

fyrir valinu en þessar tilraunir urðu ekki 

árangursríkar. 

Í staðinn voru haldnir stöðufundir með 

þeim sem til staðar voru á fjölmennasta vinnufundi hverrar viku, og spjallsvæði 

frumkvöðlateymisins á Facebook var nýtt til að birta fundargerðir, skipuleggja og 

skiptast á upplýsingum um það hvað hver og ein eða hluti hópsins var að vinna að 

hverju sinni. Annað spjallsvæði á Facebook var stofnað fyrir þróunarteymið þar sem 

verktakar og frumkvöðlar skiptust á upplýsingum, birtu afrakstur verkefna og verkefni í 

vinnslu. 

4.8 Tilraunir með Kanban  

Kanban-taflan er eitt af þeim Agile-tólum sem tekið var til prófunar í rannsóknar-

verkefninu til að þess að ná betri stjórn á verkferlinu. Á sama hátt og í Scrum hittist 

teymið á stuttum stöðufundum í byrjun hvers dags og fer yfir Kanban-töflu teymisins. Á 

fundunum eru verkþættir sem skráðir eru á töfluna færðir til samkvæmt nýjustu 

upplýsingum frá teyminu. Metið er hvaða verkþættir eru búnir og hvaða verkþætti má 

hefja vinnu við. Þegar tekið er til við nýjan verkþátt er hann brotinn niður og síðar 

settur í vinnslu. Kanban útheimtir ekki spretti á sama hátt og Scrum af því að ef flæðið 

er gott þarf ekki stöðugt að vera að setja tímamörk og árangur er metinn jafn óðum.48  

Til að ná betri stjórn á flæðinu hefur í Kanban verið: 

• bætt við einum dálki við Scrum-töfluna, en í dálkinum eru verkefni brotin niður 

• settar reglur sem takmarka fjölda verkefna í hverjum dálki 

• settar reglur um hvenær verkefni færast á milli dálka, svokallaðar „done“-reglur.  

 

                                                           
48 Kafli 3, grein 3.5: Kanban. 

Mynd 2. Scrum-tafla  

notuð er á stöðufundum 

Mynd 6: Scrum-tafla 
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Vegna skorts á aðsetri til eigin umráða var erfitt um vik að setja upp Kanban-töflu á 

vinnustað. Verkefnastjóri greip til þess ráðs að setja Kanban-töflu upp á rafrænan hátt í 

Trello, á sama hátt og Sprint-áætlunina, þar sem taflan var aðgengileg á netinu. Þessi 

tilhögun hefur þá kosti að taflan er alltaf aðgengileg öllum í frumkvöðlateyminu. 

Ókostirnir eru fólgnir í því að þar er taflan ekki eins sýnileg og einnig hentar form 

Trello-borðsins Kanban ekki vel. Ýmsar lausnir voru fundnar á takmörkum forritsins, til 

dæmis með því að nota litakóða til að tákna ólík verkefni og ólíka stöðu, þ.e. þau 

verkefni sem lokið er fá grænt merki sem á stendur „done“ þegar flipinn er opnaður. 

Ýmsar tegundir Scrum- og Kanban-taflna er að finna á netinu en flestar þeirra eru 

flóknari en þörf var á í þessu verkefni 

Einnig reyndist nauðsynlegt að aðlaga Kanban-töfluna þessu þróunarverkefni á 

þann hátt að bæta við sérstökum dálki fyrir verktakana þar sem verkefni þeirra gætu 

fengið að vera í bið á meðan verktakarnir ynnu sína vinnu. Þetta kom til af því að 

verktakar unnu sín verkefni að miklum hluta til sjálfstætt en ekki í daglegri teymisvinnu 

á vinnustað, eins og áður hefur verið getið. 



32 

5 Niðurstöður 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eða öllu heldur könnunar á því hvernig Agile-aðferðir 

henti nýsköpunarverkefni á borð við sýninguna Jaðarheima eru settar fram í þessum 

kafla. Framkvæmd var könnun meðal frumkvöðlanna og viðtöl tekin við verktakana í 

lok rannsóknartímans og eru niðurstöður að hluta til byggðar á þeim en einnig á mati 

höfundar sem var verkefnastjóri. 

Kafli 5.1 fjallar um viðhorf þátttakenda til að byrja með og aðdragandann fram að 

þeim tíma að rannsóknin hófst frá því aðferðunum var beitt markvisst. Kafli 5.2 fjallar 

um niðurstöður þess að setja upp tímaramma og rýnifundi í lok spretta. Í kafla 5.3 er 

gerð grein fyrir niðurstöðum tilrauna með notkun Kanban-tólsins. Í kafla 5.4 eru teknar 

saman niðurstöður úr viðtölum við verktakana og þær bornar saman við niðurstöður 

kanadískrar rannsóknar. 

5.1 Aðdragandinn 

Nokkurn tíma tók að nýta til gagns Agile-aðferðafræðina. Það tók dágóðan tíma að átta 

sig á hvaða aðferðir væru vænlegastar til að skila árangri. Verkefnastjórinn þekkti ekki 

þessa aðferðafræði fyrir og þurfti því að setja sig og aðra meðlimi teymisins inn í 

verklagið. Frumkvöðlateymið var í heildina jákvætt gagnvart rannsóknarverkefninu og 

að prófa nýjar aðferðir í verkefnastjórnun því að fram að þessum tíma hafði 

verkefnastjórnunin verið afar óformleg og allt utanumhald frjálslegt. Sumir 

frumkvöðlanna höfðu heyrt Agile-aðferða getið en enginn hafði reynslu af notkun 

þeirra eða vissi hvað í þeim fólst.  

Innleiðing Agile-aðferðafræðinnar skapaði visst óöryggi innan frumkvöðlateymisins 

um hlutverk og valdajafnvægi, sérstaklega hvað varðaði starfsandann og samskipti við 

verktaka. Á fundum þróunarteymisins á árinu 2016 kynnti verkefnastjóri lauslega 

aðferðir og áætlanir en var að öðru leyti í hlutverki áhorfanda og fundarritara. Reynslan 

gaf til kynna að erfitt væri að gera og standa við nákvæmar tímaáætlanir.  

Í fyrstu setti verkefnastjóri þróunarteyminu markmið og tímamörk. Allir voru 

sammála um markmið en það reyndist erfiðleikum bundið að halda tímamörk í heiðri. 

Verktakarnir unnu sjálfstætt að sínum verkefnum heima fyrir og hittust sín á milli. Ekki 

var gerlegt að boða verktaka á reglulega stöðufundi en fundir voru þess í stað 

skipulagðir með tveggja vikna millibili. Þessir fundir frestuðust ítrekað um eina til tvær 

vikur vegna þess að verkefni voru ekki tilbúin eða vegna annarra hindrana. 
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5.2 Niðurstöður Scrum-aðferðarinnar 

Að nota spretti og rýnifundi til að setja tímamörk reyndist bæði skynsamleg og 

heilladrjúg leið. Eftir að Sprint-áætlun hafði verið sett upp og rýnifundir dagsettir kom í 

ljós að ófrávíkjanleg tímamörk höfðu góð áhrif á vinnu frumkvöðlateymisins. Það hafði 

hvetjandi áhrif á teymið að vita af því að von var á utanaðkomandi aðilum til að rýna 

hugmyndir hópsins og árangur vinnunnar. Skipuleggja þurfti þessa fundi vel fram í 

tímann, ákveða hvaða utanaðkomandi aðila væri gott að fá í hverju tilviki, bjóða þeim á 

fundi og tryggja fundarstað. Verkefnastjórnunin fór því smám saman að beinast meira 

að vinnu frumkvöðlateymisins fremur en vinnu verktakanna. Á hinn bóginn spurðu 

verktakar gjarnan um tímaramma fyrir sína vinnu við upphaf verkefna. Þeir töldu 

mikilvægt að hafa skýran tímaramma þó að skiladagsetningar stæðust ekki alltaf 

fullkomlega. Markmið um rýnifundi í lok hvers áfanga stóðust í grundarvallaratriðum. 

Dagsetningar breyttust fyrst og fremst til þess að mögulegt væri að ná því fólki saman 

sem til þurfti. Markmiðin, sem sett voru um árangur og skil á hverjum spretti, tóku 

breytingum, en lokamarkmiðið stóðst.  

Fjárfestakynningin var í stöðugri mótun frá upphafi rannsóknartímans, hvernig hún 

yrði sett fram og hvert innihald hennar yrði á endanum. Það ríkti því lengi vel nokkur 

óvissa um lokaafurðina. Að lokum tók kynningin mið af þeim efnivið sem 

frumkvöðlateymið var komið með í hendur frá verktökunum. Í framkvæmd 

áætlunarinnar tókst því að halda í heiðri að nokkru leyti þær áherslur Scrum að 

tímamörk beri að virða á kostnað þess að ná öllum settum markmiðum. Reynslan af 

þróunarvinnu þessa tímabils var að afurðin tók smám saman á sig skýrari mynd og að 

niðurstöður rýnifundanna gáfu tóninn að því hvert skyldi halda næst.  

Rýnifundirnir reyndust einstaklega mikilvægir, ekki síst fyrir það að fulltrúar ólíkra 

aðila úr atvinnulífinu komu til að virða fyrir sér verkefnið og segja álit sitt á 

kynningunni. Á fundunum kom margt gagnlegt fram og reyndust ætíð mjög hvetjandi. 

Ábendingar komu úr ólíkum áttum um atriði sem frumkvöðlateymið hafði ekki leitt 

hugann að. Ein þeirra hugmynda sem fyrst kom fram á rýnifundi var að láta gera eina 

senu úr handritinu í lokuðum sýndarveruleika, að búa til kitlu (e. teaser). Úr sjóðnum 

Átak til atvinnusköpunar var sótt um styrk fyrir gerð kitlunnar í kjölfar fyrsta rýnifundar. 

Hugmyndin fór í vinnslu sumarið 2017 með stuðningi frá Nýsköpunarmiðstöð sem 

veittur er verkefninu í annað sinn. Væntingar standa til þess að kitlan verði enn betri 

kynning fyrir markhóp og fjárfesta.  

Í könnuninni sem lögð var fyrir frumkvöðlana voru viðhorfin afar jákvæð gagnvart 

reynslunni af sprettunum og rýnifundunum. Það er samhljóða mat þeirra að 

tímaramminn hafi hjálpað til við að drífa verkefnið áfram. Jafnframt að rýnifundirnir 
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hafi skipt mestu máli varðandi þann árangur sem náðist á verkefnastjórnunar-

tímabilinu. 

5.3 Niðurstöður Kanban-aðferðarinnar 

Agile-aðferðafræði, þar með talið Kanban, gerir ráð fyrir daglegum eða mjög 

reglulegum stöðufundum en á þeim fundum er Kanban-taflan þungamiðjan. Eins og 

áður hefur verið lýst var erfitt um vik að halda stöðufundi og aðra sameiginlega fundi 

með reglulegu millibili. Því gafst ekki með góðu móti tími til að kenna frumkvöðla-

teyminu á Kanban-töfluna og skilningur hópsins var lengi vel takmarkaður og 

brotakenndur. Til þess að Agile-aðferðir skili góðum árangri þarf verkefnastjórinn að 

vera fær um að kenna öllum í teyminu aðferðina og hver einstaklingur þarf að vera 

meðvitaður um tilgang hvers skrefs í ferlinu. Í könnuninni svöruðu frumkvöðlarnir því 

almennt til að Kanban-aðferðin hefði vafist fyrir þeim. Einn meðlimur teymisins hafði 

þó á orði að gott væri „að geta fært verkefni á milli „hólfa“ og forgangsraðað,“ en að í 

sumum tilvikum hefði aðferðin ef til vill ekki átt við. Skilningur teymisins á Kanban-

töflunni jókst með tímanum og kom að lokum að nokkru gagni.  

Kanban-aðferðin jók meðvitund frumkvöðlanna um mikilvægi reglulegra samskipta 

til að meta stöðu verkefna. Jafnframt náðist töluverður árangur á tímabilinu með 

aðstoð Kanban-töflunnar gagnvart því að halda fókus á mikilvægustu verkefnin hverju 

sinni og forðast það að dreifa kröftunum. Áhersla Kanban-töflunnar á flæði og strangar 

reglur um fjölda verkefna í vinnslu hverju sinni reyndist gagnleg að þessu leyti. Betri 

árangur náðist þegar frumkvöðlarnir áttuðu sig á að heillavænlegast væri að brjóta 

verkefnið niður í viðráðanlega búta og einblína á upplifunarrýmið.  

5.4 Viðhorf verktaka til Agile-aðferða 

Verktakarnir sem unnu að verkefninu á þessu tímabili þekktu vel Agile-aðferðafræði. 

Hér á eftir verður gert grein fyrir viðhofum verktakanna til þessarar aðferðafræði eins 

og og þau komu fyrir í viðtölum við höfund. 

Sýningarhönnuðurinn Kristín María var mjög áhugasöm gagnvart fyrirhugaðri 

verkefnastjórnun í anda Agile finnst tilraunin spennandi. Hún hefur sótt vinnustofur um 

aðferðirnar en hefur takmarkaða reynslu af þeim þar sem hún hefur að mestu starfað 

sjálfstætt og er því ekki vön að vinna í stórum hópi að langtímaverkefni þar sem ætla 

mætti að slíkar aðferðir væru notaðar. Kristín María hefur mesta reynslu af því að 

hittast á hugarflæðisfundum og í kjölfar þeirra skissa upp myndrænar útfærslur af þeim 

hugmyndum sem þar komu fram. Þetta verklag hentar hennar starfi vel. 
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Konseptlistamaðurinn Börkur, sem þekkti vel til aðferðanna, sagði í upphafi að frá 

sínum sjónarhóli séð væri Agile-verkefnastjórnun ekki að öllu leyti jákvæð. Síðar 

útskýrði Börkur í viðtalinu að hann viðurkenni kosti Agile-aðferðanna fúslega en að 

reynsla sín sé að Scrum henti listrænum verkefnum síður en tæknilegum verkefnum 

sem auðvelt er að brjóta niður í einingar. Hann sagði jafnframt að það sem helst angri 

hann í sambandi við Agile-verkefnastjórnun að sífellt sé verið að biðja hann um að gera 

tímaáætlanir, en að í vinnu hans sé mjög erfitt að sjá fyrir hvað verk muni taka langan 

tíma. Með öðrum orðum er upplifun Barkar að Agile-verkefnastjórnun sé heftandi og 

ekki til þess fallin að veita það svigrúm sem listræn vinna krefst. 

Þrívíddarhönnuðurinn Guðjón Örn hefur aðra sögu að segja en hann kom inn í 

teymið þegar langt var liðið á rannsóknartímann. Hann þekkir mjög vel til Agile-aðferða 

og er vanur að vinna eftir þeim. Hann hefur tamið sér að vera duglegur að senda 

sýnishorn af eigin vinnu svo að verkkaupinn geti fylgst með hvort miði í rétta átt, og ef 

svo er ekki, komið með athugasemdir. Á þann hátt er reglulega gert stöðumat. Hann 

hefur bæði unnið við aðstæður þar sem kerfið er lauslegt og sveigjanlegt og einnig þar 

sem því er fylgt mjög nákvæmlega eftir. Það er hans mat að Agile-aðferðafræðin veiti 

góða yfirsýn og að það sé gefandi að vinna í teymum þar sem slíkum vinnubrögðum er 

beitt. Hver og einn starfsmaður hafi þá betra tækifæri til að hafa áhrif á lokaafurðina og 

sé á þann hátt meiri þátttakandi í verkefninu. Guðjón Örn hefur líka reynslu af 

aðstæðum þar sem hefðbundnari leiðum verkefnastjórnunar er beitt og líkar það síður. 

Fyrrnefnd viðhorf verktakanna eru að nokkru leyti samhljóða því sem kemur fram í 

greinargerð Hodgson og Briand, „Controlling the uncontrollable: ʽAgileʼ teams and 

illusions of autonomy in creative work.“ Þar segir að ein af áskorunum við Agile-

stjórnunarhætti hafi falist í mótstöðu listamannanna við Agile-aðferðirnar. Það hafi 

leitt til þess að sumum listrænum þáttum verksins hafi verið stýrt einstaklingsbundið.49 

Það er sameiginlegt með þessu verkefni sem hér er til umfjöllunar og kanadíska 

rannsóknarverkefninu, þar sem beitt var vísindalegum aðferðum yfir í lengri tíma, að 

mikil líkindi eru með samsetningu teymanna og bæði falla undir skapandi 

atvinnugreinar. Í báðum verkefnunum er Agile-aðferðir teknar fyrir en á ólíkan hátt. 

Kanadíska rannsóknin skoðar stjórnunarmynstrið og hvort að allir í teyminu hafi 

raunverulega sömu rödd og völd á meðan könnun þessa verkefnis beinist að gagnsemi 

aðferðanna í þessu tiltekna nýsköpunarverkefni. 

                                                           
49 Hodgson og Briand, „Controlling the uncontrollable.“  
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6 Umræður og ályktanir 

Leiða má að því rök að markviss verkefnastjórnun sé beinlínis nauðsynleg fyrir verkefni 

á borð við nýsköpunarverkefnið Jaðarheimar. Án markvissrar verkefnastjórnunar geta 

verkefni auðveldlega runnið út í sandinn, sérstaklega þegar verkefni skortir fjármagn og 

skýr og einföld markmið sem auðvelt er að brjóta niður í smærri einingar. Það er mjög 

brýnt að tapa ekki einbeitingunni í svo viðamiklum og flóknum verkefnum eins og því 

sem hér er til umfjöllunar. Í því vinna nokkrir aðilar yfir langan tíma í teymisvinnu að 

listrænni og tæknilegri þróun frumgerða og að öðrum þáttum verkefnisins en margir 

óvissuþættir ríkja hvað varðar afrakstur og bestu leiðirnar að settu markmiði. Miklar 

líkur eru því á að Agile-verkefnastjórnun geti verið góður kostur fyrir verkefni sem 

þetta, en þessi aðferð hefur gefist vel í sambærilegum verkefnum. 

Gagnsemi Agile-verkstjórnunar fyrir Jaðarheimaverkefnið er ótvíræð. Niðurstaða 

þessa rannsóknarverkefnis er sú að nokkrir þættir úr Scrum og Kanban aðferðunum 

reyndust sérlega vel, en þættir sem heyra undir almenna notkun þessara aðferða eiga 

ekki vel við undir þeim kringumstæðum sem verkefnið býr við, alla vega ekki án þess að 

töluverð aðlögun og sveigjanleiki komi til. Þeir þættir sem reyndust vel fólust í að setja 

tímamörk á einstök verkefni og vinna í sprettum, og að standa við tímamörk verkþátta 

fremur en ná öllum settum markmiðum. Sér í lagi voru rýnifundirnir sem römmuðu inn 

verkefnaspretti árangursríkir. Ennfremur var gagnlegt að fá utanaðkomandi álitsgjafa 

með reglulegu millibili til að meta stöðu hinna einstöku verkþátta út frá sjónarmiði 

markhópsins, en slíkt getur skipt sköpum fyrir heildarframgang verkefnisins. Ein 

athyglisverðasta hugmynd verkefnistímans sem hér hefur verið fjallað um kom frá 

slíkum álitsgjafa og fleytti verkefninu áfram á næsta stig. Niðurstöður benda einnig til 

þess að Kanban-töflur geti reynst vel við tiltekna verkþætti, en það krefst þess að allir í 

teyminu skilji aðferðina á fullnægjandi hátt. Þessar töflur nýtast við forgangsröðun 

verkþátta, til að fyrirbyggja stíflur í verkferlum, og til að viðhalda einbeitingu teymisins 

að markmiðunum sem mestu máli skipta.  

Niðurstöðurnar benda til þess að velja skuli vandlega þá þætti úr Agile-aðferðunum 

sem henta aðstæðum hverju sinni. Einkum er mikilvægt að styðjast við þessar aðferðir í 

verkefnum sem margir aðilar úr hinum skapandi atvinnugreinum koma að. Til að ná 

sem bestum árangri er nauðsynlegt að styðja við þætti á borð við sjálfstæði, frumkvæði 

og ábyrgð teymanna, samfara sveigjanleika og aðlögunarhæfni. Sveigjanleiki er sérlega 

mikilvægur þáttur í skapandi verkefnum sem byggja á mikilli hugmynda- og 

hugarflæðisvinnu, en iðulega er erfitt að ríghalda í stranga og ófrávíkjanlega 

tímaramma undir slíkum kringumstæðum. Við slíkar aðstæður reynast lengri lotur eða 
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sprettir betur en stuttir. Einnig er skynsamlegt að skipuleggja stöðufundi einu sinni í 

viku fremur en að skipuleggja þá daglega. Á þeim fundum er nauðsynlegt að allir sem 

að verkefni komi skilji tilgang vinnunnar og til hvers sé ætlast af hverjum og einum. 

Önnur niðurstaða þessarar rannsóknar sýnir að nauðsynlegt er að brjóta verkefni niður 

í smáar og viðráðanlegar einingar. Að lokum má benda á að Agile-aðferðir henti sérlega 

vel þegar árangur verkefna er ekki borinn saman við upphaflegu hugmyndina heldur 

eru teknar nýjar ákvarðanir um framhaldið í lok hvers vinnuspretts.  

Næstu skrefin fela í sér að halda áfram að búta verkefnið niður í smáar og 

heildstæðar einingar. Haldið verður áfram að móta frumgerðir að senum og 

hulduverum úr upplifunarveröld Jaðarheima. Þær frumgerðir sem unnið verður með 

þarf að aðlaga sjónarmiðum viðskiptavina og gera á þeim markvissar prófanir. Ganga 

þarf úr skugga um að tæknin samlagist öðrum þáttum upplifunarinnar þannig að allt 

renni saman í hnökralausa og áhrifaríka heild. Á sama hátt og óvissa getur ríkt um 

endanlegt útlit frumgerða, og að þær geta tekið óvæntum breytingum í miðju verkferli, 

getur sjálf upprunalega hugmyndin tekið óvænta stefnu og þróast smám saman í nýjar 

áttir. 
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Viðauki A: Konseptmyndir Barkar 

Afrakstur þróunarvinnu veturinn 2016-2017 

Konseptmyndir eftir Börk Eiríksson í eigu Jaðarmiðlunar ehf. 

 

Mynd 7: Álfhóll 

 

Mynd 8: Inngangur að helli Rispu 
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Mynd 9: Híbýli Rispu 

 

Mynd 10: Rispa 
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Viðauki B: Þrívíddarlíkan af Rispu 

Afrakstur þróunarvinnu veturinn 2016-2017 

Þrívíddarskissur af Rispu í maí 2017 eftir Guðjón Örn Lárusson, maí 2017. 

  

Mynd 12: Rispa – skissa í þrívídd 

Mynd 11: Rispa – skissa í þrívídd 
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Viðauki C: Líkan af sýningarrými 

Afrakstur þróunarvinnu veturinn 2016-2017 

Skissa af stafrænu þrívíddarlíkani eftir Kristín Maríu Sigþórsdóttur, 2017. 

https://youtu.be/uEmwOKFVl2c 

 

 

Mynd 13: Stafrænt þrívíddarlíkan í skjámynd 

Mynd 14: Stafrænt þrívíddarlíkan í skjámynd 

https://youtu.be/uEmwOKFVl2c
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Viðauki D: Fjárfestakynning 

Afrakstur þróunarvinnu veturinn 2016-2017 

„Fjárfestakynning“ á rýnifundi 31. Maí 2017: Jaðarmiðlun ehf kynnir Jaðarheima: 
Upplifunarsýningu um álfa og huldufólk. Ólöf Magnúsdóttir kynnir. 

https://youtu.be/XuEwArdZIK8 

 

Mynd 16: „Fjárfestakynning“ í skjáskoti  

 

Mynd 15: „Fjárfestakynning“ í skjáskoti 


