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(MPM) við Háskólann í Reykjavík – maí 2019 
 
 
ÚTDRÁTTUR 
 
Arkitektúr er alla jafna talinn vera listgrein, þar sem afurð arkitekta er afleiðing 
sköpunarferlis. Arkitektúr er auk þess verkefnamiðað fag, þar sem flest verk 
arkitekta eru einstök, tímabundin verkefni. Höfundur upplifði skörp skil á milli hins 
listræna heims í arkitektúrnámi sínu og hins verkefnamiðaða heims í 
arkitektúrstörfum sínum. Við þessi skörpu skil uppfyllti höfundur hvorki sköpunarþörf 
sína né hafði hún vald á verkefnastjórnuninni sem henni þótti yfirtaka starf sitt.  
 

Rannsóknir höfundar sýna fram á að arkitektar búa upp til hópa yfir sams 
konar upplifun. Fagleg þekking á aðferðum verkefnastjórnunar er ábótavant í 
arkitektúrfaginu, þó almennt sé áhugi arkitekta til staðar og viðhorf gagnvart 
verkefnastjórnun jákvætt. Niðurstöður rannsóknar sýna, að kenna ætti 
verkefnastjórnun í háskólanámi í arkitektúr. Slík kennsla myndi undirbúa og upplýsa 
nema um þá verkefnastjórnun sem bíður þeirra þegar út á vinnumarkað kemur. Hins 
vegar leiddu niðurstöður það einnig í ljós að sú viðbót ein og sér myndi ekki leysa 
vandann. Til þess þurfi að byggja upp verkefnastjórnunarmenningu á 
arkitektastofum landsins. 
 
 
 
 
 
1. INNGANGUR 
 
„Arkitektúr er fag sem fjallar um umhverfi mannsins í daglegu lífi. Maðurinn hannar 
umhverfi sitt svo það sé sem hentugast fyrir mannslíkama að lifa og hrærast í. 
Hentugleikinn snýst um það hversu gott samspil sé á milli mannslíkamans og 
rýmisins “ (Sunna Dóra Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 2). Með þessum orðum lýsti 
höfundur þessarar greinar listgreininni arkitektúr, í bakkalárritgerð sinni í sama fagi 
frá Listaháskóla Íslands árið 2013. 
 
 Stuttu eftir að þessi lýsing var rituð útskrifaðist höfundur og hóf störf á 
arkitektastofu á Íslandi. Það tók ekki langan tíma fyrir þessa ljóðrænu, listrænu 
nálgun á faginu að mást, þar sem óvænt praktísk atriði á borð við tímastjórnun, 
fjármuni, samskipti við hagsmunaaðila og umræða um raunverulega steypu og 
skrúfur fóru að taka yfirhöndina. Allt það sem hafði verið kennt í arkitektúr, listrænu 
aðferðirnar við að nálgast verkefnin, urðu á undanhaldi fyrir þessum fyrrnefndu 
praktísku atriðum, sem hér verða einu nafni nefnd verkefnastjórnun. 
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Verkefnastjórnun var hins vegar ekki kennd í arkitektúrnáminu og þurfti 
höfundur að finna upp og þróa eigin leiðir til þess að halda utan um verkefnin. Oft 
fóru heilu dagarnir í óskýra verkefnastjórnun, á kostnað þess að teikna og hanna. 
 
 Arkitektúr er verkefnamiðað fag og því er verkefnastjórnun óhjákvæmileg 
þegar starfað er í faginu. Höfundur telur það hins vegar dapurt ef arkitektar ná ekki 
að njóta sín í því sem þeir hafa raunverulega sérfræðimenntun í, þar sem of mikill 
tími fari í að finna upp hjólið við utanumhald verkefna. 
 

Það var tilfinning höfundar að hún væri ekki ein um ofangreinda upplifun. Til 
þess að komast að hinu sanna, hvort um almennt vandamál sé að ræða, var staða 
og viðhorf starfandi arkitekta á Íslandi gagnvart verkefnastjórnun kannað. Markmiðið 
með rannsókninni var að komast að því hvort þörf sé á að bæta kennslu í 
verkefnastjórnun við háskólanám í arkitektúr á Íslandi. 

 
 

2. BAKGRUNNUR 
 
Arkitektúr er heldur nýtt fag á Íslandi eða rétt um aldargamalt. Rögnvaldur Ágúst 
Ólafsson, sem hefur verið talinn fyrsti arkitekt landsins, hætti störfum er hann 
veiktist úr berklaveiki árið 1917 og lést sama ár (Björn G. Björnsson, 2016). 
 

Endanleg skilgreining á arkitektúr liggur ekki niðurnelgd fyrir, heldur hefur 
hver arkitekt eflaust sína eigin sýn á fagið. Skilgreiningar arkitekta geta verið allt frá 
„arkitektúr er listin að hanna skúlptúr fyrir ákveðinn stað“ (Johnson, 1994, bls. 75) 
til „arkitektúr er sköpunarverk hugans við að ná fram þéttleika í byggingu, 
þægindum og einhverju mun meira heldur en bara notagildi hennar, einhverjum 
ljóðrænum krafti sem virkjar okkur og gleður“ (Johnson, 1994, bls. 75). Hefðbundin 
skýring í orðabók segir arkitektúr vera list- og fræðigrein um hönnun húsa, að utan 
og innan, garða og borga (Mörður Árnason, 2007). Þó svo að arkitektar fáist 
vissulega við fleiri þætti en hönnun bygginga og umhverfi þeirra, þá afmarkast 
umfjöllun þessarar greinar við slík hefðbundin störf arkitekta á Íslandi. 
 

Arkitektúr er alla jafna talinn vera listgrein. Verk arkitektsins hefst oftast að 
frumkvæði viðskiptavinar, sem er ólíkt mörgum öðrum listgreinum. Hið hefðbundna 
ferli myndlistarmannsins hefst t.d. í flestum tilvikum að eigin frumkvæði og óháð 
kröfum annarra. Eftir að myndlistarverki lýkur kemur í ljós hvort það henti kröfum 
einhvers mögulegs viðskiptavinar, sem getur þá tekið ákvörðun um að fjárfesta í 
verkinu ef svo reynist. 
 

Arkitektinn þarf ekki eingöngu að uppfylla kröfur viðskiptavinar, heldur þarf 
hann einnig að vinna samkvæmt deiliskipulagi og kröfum byggingareglugerðar. Auk 
þess þarf hann að sækja um byggingarleyfi hjá byggingarfulltrúa viðkomandi 
bæjarfélags. Eins þarf hann að samræma hönnun við það sem gengur upp 
verkfræðilega og eiga í samstarfi við hönnuði á borð við lagna-, burðarþols- og 
brunavarnarhönnuði. Þeir sem svo fá afurð arkitektanna í hendurna, þ.e. 
teikningarnar, eru byggingaverktakar eða smiðir sem framkvæma samkvæmt þeim. Í 
flestum tilfellum þarf að eiga sér stað samtal milli verktaka og arkitekts áður og á 
meðan byggingarframkvæmd á sér stað. Hagsmunaaðilar sem koma að verkum 
arkitekta geta þannig verið ótalmargir og fjárhæðirnar sem liggja að baki verkunum 
geta að sama skapi verið himinháar. Dæmi um slík stór verkefni á Íslandi eru Harpa 
og Hafnartorg. 
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Arkitektinn hefur hvert verk á skapandi ferli þar sem meginlínur 
hönnunarinnar eru dregnar fram og ákveðnar. Seinni framkvæmdarstig ferlisins fara 
í leyfisumsókn, samræmingu og samvinnu með fyrrnefndum hagsmunaaðilum, ásamt 
nánari hönnun á útfærsluatriðum og framleiðslu á teikningum. Við framkvæmd 
hverrar teikningar geta átt sér stað ótal smærri hönnunartengdar ákvarðanir. Þannig 
má segja að arkitektinn sé stöðugt að hanna allt verkferlið, þrátt fyrir að oft sé það 
svo að helstu hönnunartengdu ákvarðanirnar liggja fyrir snemma í ferlinu og að þar 
eigi sköpunarferlið sér helst stað. 
 

Líkt og fram hefur komið, er arkitektúr verkefnamiðað fag. Nánast öll verk 
arkitekta falla undir verkefnaskilgreiningu IPMA, Alþjóðaverkefnastjórnunar-
sambandsins, sem er eftirfarandi: „Verkefni er einstök, tímabundin, þverfagleg og 
skipulögð aðgerð sem er framkvæmd til að raungera samþykkta afurð innan 
skilgreindra krafna og er háð ákveðnum takmörkunum“ (IPMA, 2018, bls. 17). Á 
fjölmörgum heimasíðum arkitektastofa á Íslandi má sjá valmynd sem kallast Verkefni 
og þar má líka sjá að starfsfólk ber gjarnan starfsheitið verkefnastjóri. 
 

Verkefnastjórnun er heldur nýtt sem aðgreint fag á Íslandi. Árið 1984 
skapaðist aukinn áhugi fyrir faginu, en það ár var Verkefnastjórnunarfélag Íslands 
t.a.m. stofnað. Árið 2005 var meistaranám í verkefnastjórnun fyrst sett á laggirnar á 
Íslandi, sem hefur væntanlega haft í för með sér enn frekari vakningu fyrir 
verkefnastjórnun (Helgi Þór Ingason, Þórður Víkingur Friðgeirsson og Haukur Ingi 
Jónasson, í prentun). 

 
Verkefnastjórnun snýst í stórum dráttum um að undirbúningi verkefna sé 

gefið mikið vægi, þar sem undirbúningur er talinn meginforsenda fyrir árangri 
verkefna. Verkefni eru undirbúin með því að gera áætlanir og skilgreina markmið, 
ásamt því að skipuleggja hvernig skal framkvæma verkefnið (Turner, Grude og 
Thurloway, 1996). Eftirfylgni samhliða framkvæmd verkefnisins er einnig mikilvæg, 
þar sem verkefninu er stýrt með því að byggja á áætlunum og uppfæra þær 
samhliða framkvæmd. Verkefnastjórnun samanstendur af aðferðum, hæfni og tækni 
til þess að ná þeim markmiðum sem sett eru í upphafi, t.d. hvað varðar tíma, 
kostnað og gæði. Til þess að þessir þættir standist eru samskipti, bæði milli aðila 
verkefnisteymisins og við hagsmunaaðila, lykilþáttur (IPMA, 2018). Verkefni 
arkitekta eru oft skipuð teymum og eins og áður hefur komið fram eru 
hagsmunaaðilar sem koma að þeim gjarnan margir. Þannig er verkefnastjórnun 
órjúfanlegur þáttur arkitektúrfagsins. 
 

Í stórum verkefnum er yfirleitt fenginn verkefnastjóri yfir byggingar-
framkvæmdinni í heild sinni, sem er tengiliður á milli allra hagsmunaaðila. Við slíka 
verkefnastjórnun er BIM (e. building information modeling) aðferðafræði gjarnan 
notuð. BIM snýr að notkun samhæfðra upplýsingalíkana við undirbúning, hönnun, 
byggingu og rekstur mannvirkja með það að markmiði að auka gæði og lækka 
byggingarkostnað (Ingibjörg Birna Kjartansdóttir, 2012). Verkefnastjórnun af 
þessum toga er þó ekki til umfjöllunar í þessari grein, heldur afmarkast umfjöllunin 
við stýringu á verkum innan arkitektastofunnar. 
 

Svokallað fossalíkan (e. waterfall model) er verkefnastjórnunarlíkan úr 
hugbúnaðarfaginu. Líkanið byggir á því að verkefnum sé skipt upp í verkþætti og 
þeim raðað upp m.t.t. hvaða verkþætti þurfi að ljúka áður en næsti hefst og svo koll 
af kolli (Boehm, 1988). Ein algengasta framsetning á tímaáætlunum verkefna er 
svokallað Gantt rit. Í Gantt riti er verkþáttum raðað upp á sama hátt og í fossalíkani, 
en þar eru þeim verkþáttum, sem unnt er að vinna á sama tíma, stillt samsíða upp. 
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Þannig verður tímaáætlun fyrir verkefni myndræn og aðgengileg (Wilson, 2003). 
Þrátt fyrir að myndræn tímaáætlun sé ekki alltaf sett upp í verkefnum þá þarf alltaf 
að eiga sér stað rökrétt röð verkþátta svo verkefnið nái fram að ganga. Til dæmis er 
nauðsynlegt að hanna stærð og lögun húss áður en innréttingar inn í húsið eru 
hannaðar. Sjá má dæmi um gróflega uppsett Gantt rit fyrir hefðbundið 
arkitektúrverkefni á mynd 1. 

 

 
 

Mynd 1; dæmi um Gantt rit fyrir arkitektúrverkefni. 
 
Þegar ég kom út á vinnumarkaðinn að loknu námi tók hraðinn og alvaran við. 

Þá kepptist ég þá við að finna eigin aðferðir til að verkefnastýra, sem oft mátti tengja 
við fossalíkan eða Gantt rit í einhverri mynd, þrátt fyrir að ég hafi þá ekki þekkt 
hugtökin sem slík. Heilmikill tími af starfi mínu fór í samskipti við hagsmunaaðila í 
formi símtala, tölvupósta og funda. Ég hafði hvorki undirbúið né gert áætlanir fyrir 
þau verkefni sem ég stýrði og átti því stöðug verkefnastjórnun sér stað í belg og biðu 
samhliða sköpunarferlinu og framleiðslu teikninga. Þannig drógust fullgerðar 
teikningar gjarnan á langinn, en þær eru helsta söluafurð arkitekta. Þegar frestun 
verður á framleiðslu teikninga frestast allt verkefnið, með tilheyrandi óhagræði. 
Skýringarmynd 2 sýnir mína sýn á þá verkefnastjórnun sem á sér stað í faginu. 

  

 
Mynd 2; Verkefnastjórnun í arkitektúrverkefnum. 

 
Í starfi arkiteka geta ótal óvæntar uppákomur átt sér stað, þá oft eftir að 

byggingarframkvæmd er hafin, sem stöðugt þarf að bregðast við og jafnvel þarf að 
endurhanna áður fullhannaða byggingarhluta. Þekkt öfgakennt dæmi er þegar tillaga 
Minjastofnunar um skyndifriðun gamla hafnargarðsins við Tollhúsið var samþykkt í 
miðjum framkvæmdum á Hafnartorgi árið 2015, sem setti hönnunina sem og 
byggingarferlið allt úr skorðum (Freyr Gígja Gunnarsson, 2015). Við slík atvik þarf 
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arkitektinn að fara aftur í sköpunarferli, sem getur sett framkvæmdarferlið, 
tímaáætlunina og þar með skilafrestinn úr skorðum. 
 

Það kom mér á óvart hversu stór hluti verkefnastjórnun var af 
arkitektúrstarfinu. Eftir fjögur ár á vinnumarkaði fann ég mig knúna til þess að hefja 
nám í verkefnastjórnun, þar sem mér þótti mig vanta mikilvæg verkfæri til að geta 
sinnt starfi mínu sem skildi. Verkefnastjórnun var ekki kennd í bakkalárnámi mínu og 
ég vissi ekki til þess að hún væri yfir höfuð kennd í arkitektúrnámi. 
 

Í bakkalárnámi mínu voru kenndar aðferðir við að ná fram góðum 
hugmyndum á hönnun rýma og byggingarmassa. Aðferðirnar fólu í sér listræna 
nálgun. Góðar hugmyndir komu ekki eftir pöntunum, heldur þurfti ég oft að bíða 
svolítið eftir þeim, stundum svo lengi að skilafrestur var orðinn ansi nálægur. Þá 
flæddu góðu hugmyndirnar gjarnan fram um miðjar nætur uppi í vinnustofu í 
skólanum, sem iðaði af krafti og lífi arkitektanema í svipaðri stöðu. Þarna var ég 
stödd í kjöraðstæðum fyrir sköpunarferli. 
 

Eftir að rétta hugmyndin var fönguð var oft lítill tími til stefnu til þess að 
framleiða teikningar, líkön og annað sem til þurfti til að miðla hugmyndinni. Þá var 
lítið um verkefnastýringu, áætlanir og uppskiptingu verkþátta í Gantt rit, heldur 
einkenndi frasinn „þetta reddast“ ferlið. Fleiri vinnunætur tóku við fram að skilafresti. 
Ferlið var sársaukafullt á meðan því stóð, en fúttið sem skapaðist og stoltið af 
verkinu var þess virði þegar uppi var staðið. 

 
Ég hugsa til þessa tímabils með söknuði, þar sem allt snérist um arkitektúr, 

sem þá var bara í þykjustunni. Engin raunveruleg steypa, engar raunverulegar kröfur 
um burðarþol eða loftræstingu og engir raunverulegir viðskiptavinir né peningar í 
húfi. Bara eintóm sköpun þar sem sköpunarþörf mín var algjörlega uppfyllt og ég 
upplifði mig sem listamann. 

 
Sköpunarþörf er sjálfsprottin og persónulegur listrænn hvati (Bilton, 2007). Í 

sköpunarferlinu er ýmsum aðferðum beitt við að ná fram hugmyndum og við að 
vinna verkið, en sjálf sköpunin er komin frá undirmeðvitundinni. Sköpunarferli 
einstaklings getur hafist með togstreitu innra með honum, þar sem hann upplifir sig 
fastan, en þegar hann loks framkvæmir sköpunarverkið upplifir einstaklingurinn létti 
(de Monthoux, 2004). Því skapandi vinnuferli sem ég hef reynslu af, má helst lýsa 
sem óreglulegu og óreiðukenndu, erfiðu en jafnframt gefandi. Skýringarmynd 3 er 
lýsandi fyrir óreiðuna sem slíkt ferli felur í sér. 
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Mynd 3; Skapandi vinnuferli m.v. reynslu úr arkitektúrnámi. 
 
Ofangreint skapandi ferli gengur illa upp á vinnumarkaði þegar keppst er við 

að halda tímaáætlun, t.a.m. eins og þeirri sem sýnd er á Gantt riti á mynd 1, vegna 
þess hveru óreiðukennt það er, með óljóst upphaf og endi. Að sama skapi gefst þar 
oft ekki tími til að skapa kjöraðstæður fyrir hönnunarferlið, heldur þurfa góðu 
hugmyndirnar gjarnan að koma eftir pöntunum. Við þann veruleika þróaði ég smám 
saman með mér nýjar aðferðir við að fanga hugmyndir. Þá komst ég hins vegar 
aldrei í sams konar skapandi flæði og ég hafði vanist í náminu og trúði að ég væri 
mögulega að fara á mis við bestu hugmyndirnar og saknaði þess að uppfylla 
sköpunarþörfina. Skýringarmynd 4 sýnir stöðuna sem ég upplifði mig stadda í. 
 

 
 

Mynd 4; Skapandi ferli og framleiðsuferli aftra framgangi hvers annars. 
 

Ég varð undrandi þegar ég heyrði heiti á fyrrnefndu skapandi ástandi í 
meistaranámi mínu í verkefnastjórnun og lýsingu sem átti algjörlega við upplifunina. 
Ég varð uppnumin og fagnaði því að ástandið væri þekkt og skilgreint. Önnur 
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upplifunin nefnist flæði (e. flow). Flæði er ástand þar sem einstaklingur upplifir sig 
algjörlega einbeittan og niðursokkinn við ákveðnar gjörðir, þar sem ekkert annað 
virðist skipta hann máli þá stundina, tími gleymist t.a.m. alveg. Einstaklingurinn 
upplifir sig uppnuminn af áhuga, virkni og innblæstri. Einstaklingur í flæði finnur fyrir 
fyllingu, hamingju og hæfileikar hans njóta sín (Csikszentmihalyi, 2003). Hin 
upplifunin er aðferð til þess að temja sér skapandi hugsun sem nefnist virk ímyndun 
(e. active imagination). Aðferðin felur í sér að leggja rökhugsunina til hliðar og 
komast í tengsl við dulvitundina og sækja þangað hugmyndir (Chodorow, 1997; 
Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011). 
 

Sem útskrifaður arkitekt, fannst mér ég hvorki hafa svigrúm á 
vinnumarkaðnum til þess að að komast í flæði né virka ímyndun og stunda þannig 
listrænu nálgunina sem ég hafði tileinkað mér. Ég hafði heldur ekki þekkingu á þeirri 
verkefnastjórnun sem mér fannst yfirtaka starf mitt. Nú þegar ég er á lokasprettinum 
í meistaranámi í verkefnastjórnun hef ég fulla trú á að það sé hægt að finna leiðir til 
þess að verkefnastýra arkitektúrverkefnum þannig að samspil skapandi ferlis og 
verkefnastjórnunar sé hentugt. 
 

Ekki verður þó reynt að leita svara við því hvernig sé best að verkefnastýra 
arkitektúrverkefnum í þessari grein. Þess í stað verður reynt að komast að því hvort 
framangreind upplifun mín á skörun þessara tveggja faga eigi við um fleiri starfandi 
arkitekta og hvort grundvöllur sé fyrir því að undirbúa arkitekta í háskólanámi betur 
fyrir verkefnastjórnina sem bíður þeirra þegar út á vinnumarkað er komið. 

 
 
3. AÐFERÐIR RANNSÓKNAR 
 
Viðfangsefni þessarar greinar er komið til vegna reynslu minnar á þeim tveimur ólíku 
heimum sem ég upplifi að arkitektar starfi við, sköpunarheiminn og 
verkefnastjórnunarheiminn, auk áhuga á að rannsaka þessa tvo heima nánar og 
tengslin þeirra á milli. Rannsókn var framkvæmd sem fól í sér að kanna viðhorf og 
reynslu starfandi arkitekta á Íslandi og komast að niðurstöðu um hvort grundvöllur 
sé til staðar til að kenna verkefnastjórnun í háskólanámi í arkitektúr. Við rannsóknina 
voru bæði megindlegum og eigindlegum aðferðum beitt. Spurningakönnun var gerð 
meðal starfandi arkitekta auk þess sem ítarlegri viðtöl voru tekin við fimm arkitekta, 
starfandi á ólíkum arkitektastofum. 
 

Ég hef sjálf lokið bakkalárnámi í arkitektúr og eftir fjögur ár á vinnumarkaði 
þótti mér aðkallandi að sækja meistaranám í verkefnastjórnun, sem er nú senn á 
enda. Uppi sit ég með ágæta þekkingu og reynslu frá báðum heimum. Rannsóknin 
hefst á eins konar eigindlegri aðferð þar sem ég sjálf er rannsakandinn sem set fram 
mína túlkun á aðstæðunum byggða á þekkingu og reynslu beggja heima, eins og hún 
kom fram í kaflanum á undan. Frekari rannsóknir sem gerðar voru á efninu voru 
byggðar á þeirri túlkun. 
 

Næsta skref var að kanna hvort starfstétt arkitekta byggi yfir svipaðri reynslu 
og upplifun og ég af því að starfa í faginu. Til þess var framkvæmd megindleg 
rannsókn þar sem reynt var að ná til sem flestra arkitekta sem höfðu reynslu af 
hefðbundnum arkitektúrstörfum á Íslandi. Hlutlausri náglun var beitt í rannsókninni 
og markmiðið var að afla gagna sem hægt væri að nýta til þess að draga fram 
tölulegar staðreyndir og framkvæma samanburði til ályktana. 
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Rannsóknin var í formi spurningakönnunar sett upp í Survey Monkey, sem er 
forrit á netinu ætlað til hinna ýmsu kannanna, sem og greiningu og úrvinnslu þeirra. 
Um var að ræða 15 krossaspurningar með afmörkuðum svarmöguleikum. Leitast var 
við að hafa spurningarnar hnitmiðaðar og kynningartexta könnunarinnar grípandi til 
þess að fá sem mesta svörun. Að auki var hverjum og einum boðið upp á að hafa 
samband við höfund og óska eftir að fá kynningu á niðurstöðum rannsóknarinnar. 
Forritið Survey Monkey lokar á könnunina eftir svörun í hverri tölvu, svo ekki eru 
miklar líkur á að sami einstaklingur hafi svarað oftar en einu sinni. 
 

Engin nákvæm töluleg gögn eru til um fjölda starfandi arkitekta, en þó eru um 
340 arkitektar skráðir í Arkitektafélag Íslands. Í upphafi spurningakönnunarinnar var 
tilgangi hennar lýst, sem og hverjum rannsóknin væri ætluð, þ.e. starfandi 
arkitektum á arkitektastofum á Íslandi eða þeim sem hafa reynslu af slíkum störfum. 
Þeim arkitektum sem ekki starfa á hefðbundinni arkitektastofu þessa stundina var 
gert að miða svör sín út frá síðasta slíku starfi. 
 

Spurningakönnunin var send með tölvupósti á alla meðlimi Arkitektafélags 
Íslands. Einnig var spurningakönnuninni deilt innan hóps á Facebook sem kallast 
Íslenskir arkitektar, en 770 aðilar eru meðlimir þess hóps. Tekið skal fram að alls 
ekki allir starfandi íslenskir arkitektar eru meðlimir í Arkitektafélagi Íslands, né heldur 
hafa allir þeir aðilar sem skráðir eru í Facebook hópinn reynslu af hefðbundnum 
arkitektúrstörfum á Íslandi. Fjölmargir þeirra starfa t.a.m. erlendis, eru enn nemar 
eða hafa snúið sér að annars konar viðfangsefnum að arkitektúrnámi loknu. 

 
Spurningunum var ætlað að varpa ljósi á fjögur meginatriði. Í fyrsta lagi 

umfang verkefnastjórnunar í arkitektúrfaginu. Í öðru lagi hvort fagleg þekking á 
verkefnastjórnun sé til staðar og hvort sú þekking sé nýtt í störfum arkitekta. Í þriðja 
lagi var kannað hvort arkitektar líti almennt á sig sem skapandi listamenn og hvaða 
aðferðum þeir beita við að ná fram hugmyndum. Að lokum var viðhorf arkitekta til 
verkefnastjórnunar kannað. Einnig var spurt um bakgrunn, þ.e. aldur, kyn og 
starfsreynslu, til þess að hægt væri að kanna möguleg tengsl bakgrunns við aðrar 
niðurstöður. 
  

Að lokum var eigindlegri rannsóknaraðferð beitt til þess að öðlast dýpri 
skilning á viðfangsefninu. Fimm arkitektar, starfandi á fimm mismunandi stofum, 
voru valdir af handahófi. Ákveðið var að velja starfsfólk fremur en stjórnendur. 
Ástæðan fyrir því er að það kann að vera að stjórnendur setji viðmið um verklag sem 
þeir telja að unnið sé eftir, en viðmiðin ná ekki til starfsfólks og þannig ekki unnið 
eftir þeim í raun og veru. 
 

Viðtölin fóru þannig fram að ákveðnum spurningalista var fylgt þar sem leitast 
var eftir að varpa ljósi á verkefnastjórnunarmenningu, hefðir og venjur hvers 
vinnustaðar. Nafnleynd er haldið yfir viðmælendum sem og vinnustöðum þeirra. 
Spurningalistinn var settur upp í forritinu Survey Monkey og fyllti ég svör inn við 
hverja spurningu jafn óðum og þau komu fram. Leitast var við að hafa hverja 
spurningu opna og hvatt var til umræðna um hvert viðfangsefni fyrir sig til þess að 
öðlast dýpri skilning. 
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4. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR 
 
Spurningakönnun ætluð arkitektum með reynslu af hefðbundnum arkitektúrstörfum 
var send til um 340 meðlima Arkitektafélags Íslands, ásamt því að könnuninni var 
deilt á Facebook hópi íslenskra arkitekta, sem 770 aðilar eru hluti af. Svarendur 
könnunarinnar voru 150 talsins, sem er tæplega 45% svarhlutfall sé miðað við fjölda 
aðila í Arkitektafélagi Íslands. 
 

Bakgrunnsspurningar voru spurðar til þess að hægt væri að lesa í dreifingu á 
niðurstöðum hvað varðar aldur, kyn og starfsreynslu. Það kom á daginn að 
þátttakendur dreifðust merkilega jafnt hvað þessa þætti varðar og því má lesa 
niðurstöður sem þverskurð af arkitektum sem hafa reynslu af störfum á 
arkitektastofu. 

 
4.1. Umfang verkefnastjórnunar í störfum arkitekta 
Til þess að kanna umfang verkefnastjórnunar í faginu var m.a. spurt um hlutfall þess 
vinnutíma sem almennt fer í verkefnastjórnun í formi samskipta við hagsmunaaðila 
og utanumhald áætlana.  
 

 
 

Mynd 5; Hversu miklum tíma eyða arkitektar í verkefnastjórnun, skipting svara. 
 

Niðurstöður sýna að um 30% svarenda eyða meira en helmingnum af 
vinnutíma sínum í verkefnastjórnun og rúm 30% eyða 30-50% af vinnutíma sínum í 
verkefnastjórnun. Sjá má nánari skiptingu á svörum uppsetta á mynd 5. 
 

Af svarendum könnunarinnar bera hátt í 70% arkitekta starfsheitið 
verkefnastjóri á sínum vinnustað. Þrjátíu prósent þeirra sem ekki hafa starfsheitið 
verkefnastjóri eyða þó hátt í helmingi af vinnutíma sínum í verkefnastjórnun og 40% 
þeirra eyða 10-30% af vinnutíma sínum í verkefnastjórnun. Aðeins einum þótti 
verkefnastjórnun ekki koma störfum arkitekta við og einungis 8% arkitekta sinna 
ekki neinni verkefnastjórnun í starfi sínu. 
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Þýðið var spurt hvort það hafi komið þeim á óvart hversu mikil 
verkefnastjórnun væri falin í starfi arkitekta þegar þau hófu störf eftir nám. Rúmlega 
helmingur svaraði því játandi. 
 
4.2. Þekking á aðferðum verkefnastjórnunar í arkitektúrfaginu 
Fagleg þekking á aðferðum verkefnastjórnunar, fyrir utan þá sem skapast með 
reynslu í starfi, var könnuð með því að spyrja hvort og þá hvar svarendur öðluðust 
slíka þekkingu. Boðið var upp á að merkja við fleiri en einn svarmöguleika og 
heildarhlutfall svara því 114%. Flestir hafa ekki sótt faglega þekkingu eða 60% 
svarenda. Af þeim sem bera starfsheitið verkefnastjóri hafa tæplega 55% ekki sótt 
sér þekkingu. Tæp 25% alls þýðisins hefur sótt námskeið á vegum vinnuveitenda og 
10% að eigin frumkvæði. Um 15% hafa stundað aðgreint verkefnastjórnunarnám í 
háskóla, lært verkefnastjórnun sem hluta af arkitektúrnámi sínu eða sem hluta af 
öðru háskólanámi, svo sem byggingarverkfræði. 
  
 

 
 

Kannað var hvernig arkitektar telja sig ganga að stýra verkefnum. Rúmlega 
45% segjast vera skipulagðir að eðlisfari og eiga auðvelt með að finna eigin aðferðir 
til þess að stýra verkefnum. Rúmlega 40% eiga stundum eða oft í vandræðum með 
verkefnastýringu. Af þeim aðilum sem bera starfsheitið verkefnastjóri eru tæplega 
45% sem eiga stundum eða oft í vandræðum með verkefnastýringu. 
 

Aðeins rétt tæp 5% alls þýðisins nýtir þá faglegu verkefnastjórnunarþekkingu 
sem þau hafa sótt sér í störfum sínum, þrátt fyrir að 40% svarenda hafa sótt sér 
einhvers konar þekkingu á verkefnastjórnun. Sú þekking sem er nýtt á stofunum 
kemur ýmist frá stökum námskeiðum eða háskólanámi. 
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Þegar fagleg þekking er skoðuð í samanburði við hversu vel fólk telur sig 

ganga að stýra verkefnum þá má sjá að stök námskeið skila sér í því að 19 
prósentustigum færri eintaklingar segjast eiga í vandræðum með að stýra verkefnum 
heldur en þeir sem hafa ekki sótt sér neina þekkingu. Sú þekking sem fólk öðlast í 
verkefnastjórnun sem hluti af arkitektúrnámi skilar sér þannig að 23 prósentustigum 
færri einstaklingar telja sig eiga í vandræðum með að stýra verkefnum, en fólk með 
þann þekkingarbakgrunn er aðeins um 7% af svarendum. Enginn þeirra sem hefur 
stundað aðgreint háskólanám í verkefnastjórnun á í vandræðum með að stýra 
verkefnum. Þeir aðilar eru þó aðeins 4% af þýðinu öllu. 
 

Af þeim aðilum sem höfðu lært verkefnastjórnun sem hluti af arkitektúrnámi 
sínu kom það þó 45% á óvart hversu mikil verkefnastjórnun var falin í störfum 
arkitekta þegar út á vinnumarkað kom að námi loknu. 

 
4.3. Arkitektar sem skapandi listamenn 
Spurt var hvort svarendur litu á sig sem listamann, en 11% svöruðu játandi og 16% 
neitandi. Langstærstur hluti svaraði að þau litu á sig sem listamann að einhverju 
leyti, eða 67%. Lítill hluti, eða 5%, sagðist hafa litið á sig sem listamann áður, en 
það hafi fjarað út með tímanum. 
 

Í beinu framhaldi var spurt út í sköpunarþörf, þ.e. hvort svarendur byggi yfir 
slíkri og ef svo, hvort þeir fengju henni uppfyllt í störfum sínum. Enginn arkitekt 
sagðist ekki búa yfir slíkri þörf. Stærsti hópurinn, eða hátt í helmingur, uppfyllir 
stundum sköpunarþörf sína í starfi. Um 9% uppfyllir sjaldan eða aldrei sköpunarþörf 
sína og 43% uppfylla hana oft eða daglega. 
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Spurt var um þær aðferðir sem arkitektar nota til þess að fanga hugmyndir. 
Flest, eða 48%, nýta sömu aðferðir og þau lærðu í arkitektúrnámi sínu, á meðan 
30% höfðu þróað eigin aðferðir eftir að á vinnumarkað var komið og 10% höfðu 
aðlagað aðferðir að því sem tíðkast á vinnustað viðkomandi. Einhverjir svarendur 
nýta aðferðir verkefnastjórnunar við að nálgast hugmyndir, eða tæp 5%. Restin, eða 
um 7%, nýta engar sérstakar aðferðir í nálguninni. 
 

Mismunandi aðferðir við að ná fram hugmyndum og það að hve miklu leyti 
fólk uppfyllir sköpunarþörf sína var borið saman. Þeir aðilar sem hafa þróað eigin 
aðferðir og þeir sem nýta aðferðir verkefnastjórnunar til þess, uppfylla sköpunarþörf 
sína að mestu leyti. Sköpunarþörfin er síst uppfyllt hjá þeim sem nýta engar 
sérstakar aðferðir. Þar mitt á milli eru þeir aðilar sem nýta aðferðir úr 
arkitektúrnáminu og þær sem tíðkast á vinnustaðnum við hugmyndaöflun. 

 
Mismunandi aðferðir við að ná fram hugmyndum voru aftur skoðaðar og nú 

með tilliti til þess hvernig arkitektar telja sig ganga að stýra verkefnum. Aftur komu 
þeir verst út sem nýta engar sérstakar aðferðir við að ná fram hugmyndum og þeir 
komu best út sem hafa þróað eigin aðferðir og nýta aðferðir verkefnastjórnunar. Að 
sama skapi voru hinir tveir flokkarnir þar á milli, þ.e. þeir aðilar sem nýta aðferðir úr 
arkitektúrnáminu og þær sem tíðkast á vinnustaðnum. 

 

        
 
4.4. Viðhorf arkitekta til verkefnastjórnunar 
Viðhorf arkitekta til verkefnastjórnunar var kannað, m.a. með því að spyrja um 
afstöðu þeirra til undirbúnings verkefna. Engum þótti undirbúningur óþarfi. Hlutfall 
þeirra sem þykir í lagi að undirbúa svolítið en telja að ekki megi eyða of miklum tíma 
í það, því tímanum ætti að verja í að framkvæma, er 13%. Hlutfall þeirra sem þykir 
undirbúningur vanmetinn og finnst að það mætti gjarnan undirbúa verkefni meira er 
53%. Að lokum er hlutfall þeirra sem finnst undirbúningur skipta öllu máli áður en 
eiginleg framkvæmd hefst 34%. 
 
 Viðhorf gagnvart undirbúningi sem gengur og gerist á arkitektastofum var 
kannað í viðtölum til samanburðar. Þar snúast niðurstöður við þar sem 40% segja 
viðhorfið á stofunni vera að undirbúa ætti meira, en 60% segja viðhorfið vera að 
undirbúningur sé ýmist óþarfi eða að hann megi ekki taka of mikinn tíma. 
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Viðhorf var einnig kannað með því að spyrja út í álit á mikilvægi verkefna-
stjórnunar. Niðurstöður sýna að 90% alls þýðisins telur góða verkefnastjórnun einn 
af lykilþáttum í velgengni á arkitektastofum. Einnig var spurt að því hvort þeir aðilar 
sem ekki fengu kennslu í verkefnastjórnun í arkitektúrnámi sínu, sem eru 93% 
þýðisins, hefðu eftir á að hyggja viljað slíka kennslu. Þá svaraði rúmlega helmingur 
því að það hefði verið mjög gott og 30% töldu það ágætt hefðu þau fengið örkúrs í 
verkefnastjórnun. Hlutfall þeirra sem svöruðu neitandi og töldu það vera ábyrgð 
vinnuveitenda að þjálfa starfsfólk sitt í verkefnastjórnun var 6%. Að lokum töldu 4% 
það óþarfa og 7% gáfu hlutlaust svar. 

 

              
 
4.5. Verkefnastjórnunarmenning á arkitektastofum 
Niðurstöður viðtala leiddu í ljós að arkitektastofur setja almennt ekki verklagsviðmið 
um verkefnastýringu. Aðeins einn viðmælandi af fimm kannaðist við slík viðmið, sem 
þó voru óheilög á stofunni. Viðmælendur mínir hafa ekki tilfinningu fyrir 
verkefnastjórnunarmenningu á vinnustöðum sínum og almennt er verkefnastjórnun 
sem slík lítið rædd. Aðeins fáir aðilar á hverri stofu hafa fengið þjálfun í 
verkefnastjórnun og af þeim aðilum eru aðeins fáir sem nýta þekkinguna beint í 
störfum. Að auki berst þekkingin í litlu mæli til annarra. 
 

Spurt var út í hvort aðferðir verkefnastjórnunar væru nýttar á stofunum, svo 
sem tímaáætlun, kostnaðaráætlun, samskiptaáætlun, skilgreining á umfangi, 
markmiðasetning, áætlun um skjölun gagna, ræsfundur og lúkning verkefna. Það 
kom á daginn að engin stofa nýtir allar þessar aðferðir og að hámarki tvær stofur 
nýta hverja ofantalda aðferð. Eins og áður kom fram er undirbúningi almennt ekki 
gefið mikið vægi á stofunum. 



14 

 
Tveir af fimm viðmælendum upplifðu að almennt væru meginlínur hönnunar 

ákveðnar og skýrar á vinnustöðum þeirra, áður en farið var af stað í vinnu á nánari 
útfærsluatriðum og framleiðslu teikninga. Í hinum tilfellunum átti hönnunin það til að 
þvælast fyrir og skapa óreiðu langt fram í framkvæmdarfasann. 
 

Breytingar verkefna eftir að þau eru hafin eru tíðar, en það kom í ljós að 
meginþorri verkefna breytist frá upphaflegum áætlunum. Ástæður þess að verkefni 
standast ekki áætlanir og í þeim skapist óreiða segja viðmælendur vera: „óskipulag 
og óraunhæfar áætlanir“, „umfang verkefnisins vanmetið“, „stirðleiki eða skortur á 
samskiptum við aðra hönnunaraðila, utan stofunnar“ og „kröfur viðskiptavinar ekki 
skýrar“. 
 
 
5. UMFJÖLLUN 

 
5.1. Umfang verkefnastjórnunar í störfum arkitekta 
Tilgáta mín um umfang verkefnastjórnunar í arkitektúrstörfum reyndist sönn. 
Niðurstöðurnar eru þó meira afgerandi en ég átti von á. Hlutfall starfandi 
verkefnastjóra í faginu, næstum 70%, tala sínu máli. Aðeins sáralítið hlutfall 
svarenda, eða 8%, sinna ekki neinni verkefnastjórnun í störfum sínum. Þannig dreg 
ég þá ályktun að verkefnastjórnun komi öllum arkitektum við, ekki bara þeim sem 
bera starfsheitið verkefnastjóri eða eigendum arkitektastofa. 
 

Nokkuð hátt hlutfall, eða um helmingur, upplifði að það hafi komið þeim á 
óvart hversu mikil verkefnastjórnun væri falin í starfi arkitekta. Það sýnir að starfandi 
arkitektar eru meðvitaðir um hversu stór hluti verkefnastjórnun er af faginu. Það að 
staðreyndin komi svo mörgum á óvart sýnir einnig að nemendur eru ekki upplýstir 
eða undirbúnir fyrir það í arkitektúrnáminu. 
 
5.2. Þekking á aðferðum verkefnastjórnunar í arkitektúrfaginu 
Merkilegt er að sjá að 55% þeirra sem bera starfsheitið verkefnastjóri hafa ekki sótt 
sér neina faglega þekkingu á verkefnastjórnun, heldur eru flestir að finna eigin 
aðferðir við að stýra verkefnum. Þannig kemur kannski ekki á óvart að 45% af þeim 
eiga stundum eða oft í vandræðum með að stýra verkefnum. Ég er greinilega ekki 
ein um að þykja aðkallandi að afla mér faglegrar þekkingar á verkefnastjórnun þar 
sem 35% þýðisins hefur sótt námskeið í faginu. 
 

Þrátt fyrir að 40% þýðisins hafi sótt sér einhvers konar þekkingu á sviði 
verkefnastjórnunar, er athyglisvert að aðeins 5% nýta þekkinguna beint í starfi sínu. 
Sér í lagi er það merkilegt þegar litið er til þeirra sem hafa farið á námskeið á vegum 
vinnuveitanda. Ástæðuna fyrir því að aðferðirnar eru ekki að skila sér beint í dagleg 
störf má álykta að sé sú að eftir að námskeiði lýkur vanti upp á eftirfylgni stjórnenda 
á stofunni og innleiðingu á samræmdu verklagi með tilheyrandi breytingastjórnun. 
Slík vinna kostar vissulega fyrirhöfn og tíma, en breytingar eru nauðsynlegar í 
nútímarekstri fyrirtækja. Þau fyrirtæki sem ekki eru tilbúin að standa að breytingum í 
takt við umheiminn eiga hættu á að vera bágstödd meðal samkeppnisaðila (Doerr, 
2018). 

 
Þrátt fyrir að aðferðir frá námskeiðum séu að litlu leyti nýttar beint, má lesa 

svo í niðurstöður að þekkingin komi að einhverju leyti að góðum notum þar sem 19 
prósentustigum færri einstaklingar eiga í vandræðum með að verkefnastýra miðað 
við þá sem hafa ekki sótt námskeið. 
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Það kom mér að óvörum að sjá að einhverjir höfðu fengið kennslu í 

verkefnastjórnun í arkitektúrnámi sínu, eða um 7% þýðisins. Öll höfðu þau lært 
erlendis. Af þeim einstaklingum eru þó 30% sem eiga í erfiðleikum með að stýra 
verkefnum og það kom þeim ekki minna á óvart en öðrum, hversu mikil 
verkefnastjórnun væri falin í starfi arkitekta þegar þau fóru fyrst á vinnumarkað. 

 
Erfitt er að álykta um hvers vegna kennsla í verkefnastjórnun sem hluti af 

arkitektúrnámi skilar sér ekki betur út á vinnumarkað. Mögulega má rekja það til 
áhugaleysis nemenda á faginu eða þeirrar staðreyndar að verkefnastjórnunin sé 
kennd án beinnar tengingar við störf arkitekta. Reynsla kennara, sem hefur kennt 
arkitektanemum verkefnastjórnun í breskum háskóla í Egyptalandi í átta ár, rennir 
stoðum undir þá ályktun. Hún segir það vera áskorun að kenna verkefnastjórnun 
sem henti sérstaklega fyrir arkitektúrfagið. Að auki á hún erfitt með að fanga áhuga 
nemenda á viðfangsefninu og hún bendir á að rannsóknir hafi sýnt fram á það sama. 
Hún gerði tilraun, þar sem hún leitaði nýrra skapandi leiða til þess að nálgast 
nemendurna í kennslu sinni og uppskar þannig árangur (Khodeir, 2018). 

 
5.3. Arkitektar sem skapandi listamenn 
Langstærsti hluti arkitekta telja sig aðeins vera listamann að einhverju leyti. Það má 
þannig draga þá ályktun að arkitektar staðsetji sig almennt á milli tveggja heima, 
heim skapandi listamannsins og svo mögulega verkefnastjórnunarheimsins. Allir 
svarendur búa þó yfir sköpunarþörf, sem flestir uppfylla bara stundum í störfum 
sínum. Ég álykta út frá því að það vanti að gefa sköpunarferlinu meira vægi í störfum 
arkitekta. 
 

Til þess að skapandi einstaklingi líði vel í starfi er ekki nóg að uppfylla 
efnislegar þarfir hans. Einstaklingurinn þarf að finna að hann sé að njóta sín í starfi, 
sé að nýta hæfileika sína til fulls og sé fær um að þróa starf sitt í átt að nýjum 
tækifærum og möguleikum (Csikszentmihalyi, 2003). Fyrst starfandi arkitektar búa 
yfir sköpunarþörf má álykta svo að sé þörfinni uppfyllt líði arkitektum betur í starfi. 
Þegar fólki líður vel í starfi má áætla að þeim vegni sömuleiðis betur. 

 
Flestir arkitektar, eða um helmingur, nýta sömu aðferðir í skapandi ferli og 

þeir tileinkuðu sér í arkitektúrnáminu til þess að fanga hugmyndir. Mér þótti 
eftirtektarvert að ekki fleiri hafi þróað aðferðirnar, þá sérstaklega með tilliti til minnar 
reynslu um hversu frábrugðin vinnuumhverfi eru í námi og starfi. Draga má þá 
ályktun að annað hvort virki aðferðirnar úr náminu enn vel fyrir arkitekta eða þá, 
það sem mér þykir líklegra miðað við aðrar niðurstöður, að ákveðin stöðnun eigi sér 
stað, þar sem þróun samhliða aukinni þekkingu sé ábótavant. Þeir aðilar sem hafa 
þróað aðferðirnar sínar koma nefnilega best út hvað varðar hvernig þeir telja sig 
ganga að stýra verkefnum og einnig hvað varðar uppfyllingu á sköpunarþörf. Þeir 
aðilar sem nýta aðferðir verkefnastjórnunar við hugmyndaöflun koma álíka jafn vel 
út hvað þessa tvo þætti varðar. Þær niðurstöður styrkja trú mína á að aðferðir 
verkefnastjórnunar nýtist vel í öllu starfi arkitekta, líka í sköpunarferlinu. 
 
5.4. Viðhorf arkitekta til verkefnastjórnunar 
Afgerandi niðurstaða sýndi jákvætt viðhorf arkitekta til verkefnastjórnunar þar sem 
90% svarenda töldu góða verkefnastjórnun einn af lykilþáttum í velgengni á 
arkitektastofum og 80% hefðu viljað frá kennslu í faginu í arkitektúrnámi sínu. 

 
Afstaða svarenda gagnvart undirbúningi verkefna er einnig jákvæð, sem voru 

mér óvænt en ánægjuleg tíðindi. Ég átti von á að flestir vildu verja tíma sínum í 
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framkvæmd á kostnað undirbúnings. Hins vegar álykta ég, þrátt fyrir þessa afstöðu 
flestra, að þá sé ekki endilega unnið samkvæmt afstöðunni og fólki hætti til að gefa 
undirbúningi lítið vægi. Niðurstöður úr viðtölum styðja við þá ályktun mína þar sem 
þær sýna að 60% segja afstöðuna á vinnustaðnum vera þá að undirbúningur sé 
óþarfi eða megi ekki taka of mikinn tíma. 
 

Jákvæð afstaða einstaklinganna er þó fyrsta skref í átt að aukinni 
verkefnastjórnunarmenningu. Það sem kann að vanta upp á, til að gera afstöðuna að 
veruleika, er aukin þekking á aðferðum til undirbúnings og að honum sé veitt vægi. 

 
5.5. Verkefnastjórnunarmenning á arkitektastofum 
Það má draga þá ályktun að verkefnastjórnunarmenning hafi almennt ekki fest sig í 
sessi á arkitektastofum, heldur fari það eftir því hver verkefnastýri hvaða aðferðum 
er beitt. Þrátt fyrir það greini ég meðvitund og áhuga fyrir verkefnastjórnun, m.a. 
þar sem einhverjir hafa fengið þjálfun í verkefnastjórnun á vinnustöðunum. Hins 
vegar trúi ég að þjálfun sumra dugi ekki til, til þess að bæta 
verkefnastjórnunarmenninguna innan vinnustaða. Samræming á aðferðum allra þarf 
að eiga sér stað til þess að þekkingin og menningin festist í sessi. 
 

Af viðtölum að dæma má draga þá ályktun að almennt séu ekki skýr skil á 
milli mismunandi fasa, svo sem skapandi ferlis, framleiðslu teikninga og 
verkefnastjórnunar, heldur séu fasanir svolítið að þvælast fyrir hverjum öðrum og 
skapa óreiðu. 
 

Það er ljóst að arkitektar vinna í heimi uppákoma og breytinga þar sem það 
kemur sjaldan fyrir að verkefni breytist ekki frá upphaflegu plani. Þeim mun 
mikilvægara er að hafa áætlanir til þess að nýta sem stjórntæki við slíkar aðstæður, 
en verkefnastjórnun er mikilvægasta aðferðin til að halda utan um breytingar (IPMA, 
2018). Allir þeir þættir sem viðmælendur nefndu sem ástæðu þess að verkefni 
standist ekki áætlanir eru akkúrat þess eðlis sem aðferðum verkefnastjórnunar er 
ætlað að koma böndum á, takmarka eða koma í veg fyrir. 
 
5.6. Verkefnastjórnun í arkitektúr 
Líkt og áður hefur komið fram er tilgangur þessarar greinar ekki að komast að 
niðurstöðu um hver sé hentugasta leiðin til þess að verkefnastýra 
arkitektúrverkefnum. Hins vegar langar mig að tæpa á hugmynd minni um vænlega 
leið til þess að nálgast viðfangsefnið sem hefur þróast samhliða vinnslu þessarar 
greinar. Nálgunin felur í sér að hafa skýr skil á milli mismunandi fasa sem arkitektinn 
starfar í, þ.e. skapandi ferlisins, framkvæmdarinnar og verkefnastjórnunarinnar. 
 

Þegar skilin eru orðin skýr þarf að passa upp á að hver fasi verði ekki öðrum 
til trafala. Þannig má skapandi ferlið í óreiðu sinni ekki koma framleiðslu teikninga og 
tímaáætlun í uppnám. Að sama skapi má stíf framleiðsla og verkefnastjórnun ekki 
koma í veg fyrir að flæði hugmynda eigi sér stað, með tilheyrandi vanuppfylltri 
sköpunarþörf og mögulegri starfsóánægju. 
 

Skapandi ferli ætti að veita rými, þar sem starfsfólki gefst kostur á að komast 
í flæði. Hömlur á skapandi ferlið eru þó nauðsynlegar þar sem beisla þarf 
hugmyndirnar og koma þeim á þann stað að hægt verði að vinna áfram með 
framleiðsluferlið. Hlutverk verkefnastjóra er að gæta jafnvægis þarna á milli (Bilton, 
2007). 
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Aðferðir úr heimi verkefnastjórnunar væri hægt að nota til þess að aðstoða 
við hugmyndaöflun og til þess að halda ramma utan um sköpunarferlið. Slík nálgun 
gæti til dæmis verið vænleg þegar uppákomur eða hönnunarsamkeppnir eiga sér 
stað, þar sem nýjar hugmyndir þurfa að koma eftir pöntunum, en einnig til þess að 
takmarka frávik frá áætlunum. Við þær aðstæður er nauðsynlegt að uppfæra 
áætlanir og hafa þær borðliggjandi og skýrar fyrir viðeigandi hagsmunaaðilum. 

 
Aðferðir sem mér dettur í hug til viðbótar við virka ímyndun sem gætu nýst 

nefnast scrum, hugarflug (e. brainstorm), AHP (e. Analytic Hierarchy Process), six 
thinking hats og sprettir (e. sprint). Sjálf hef ég gert tilraun og notað spretti, sem 
verkefnastjóri í arkitektúrteymi til þess að ná fram hugmynd á stuttum tíma, með 
góðum árangri. Endurgjöf frá meðlimum teymisins sýndi að þeim þótti nálgunin 
skemmtileg, fersk og áhrifarík. Hugmyndafræðin á bakvið spretti er sprottin úr heimi 
hugbúnaðarþróunar og snýr að því að teymi nái fram nýjum lausnum og hugmyndum 
og prófi þær á aðeins fimm dögum (Knapp, 2016). Í tilraunarvinnustofu minni 
aðlagaði ég aðferðina að arkitektúrhönnun. 

 
Ég tel mikilvægt fyrir skapandi fag eins og arkitektúr að verkefnastjórnunin sé 

skapandi þegar við á. IPMA, Alþjóðaverkefnastjórnunarsambandið, segir eitt af 
grunnviðmiðum um hæfni verkefnastjóra vera færni til þess að stuðla að og beita 
skapandi aðferðum við að finna leiðir og lausnir (IPMA, 2018). Skýringarmynd 5 
sýnir gróflega sýn mína á aðgreiningu fasanna þriggja og samspil þeirra á milli. 
 

 
 

Mynd 5; samspil skapandi ferlis, framleiðsluferlis og verkefnastjórnunar. 
 
Sjálf mun ég þróa og prófa aðferðir verkefnastjórnunar í arkitektúrheiminum 

frekar. Ég vonast til þess að greinaskrif þessi hafi þau áhrif að aukin meðvitund muni 
eiga sér stað um þá möguleika sem standa arkitektum til boða úr heimi 
verkefnastjórnunar sem gætu einfaldað störf þeirra og haft góð áhrif á bæði rekstur 
og starfsánægju. 
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6. LOKAORÐ 
 
Störf arkitekta eru samblanda skapandi ferlis, framleiðslu gagna og töluverðrar 
verkefnastjórnunar. Ljóst er að fræðilegar aðferðir verkefnastjórnunar eru almennt 
ekki nýttar á arkitektastofum landsins. Verkefnastjórnun er í lausum skorðum og 
arkitektar eiga upp til hópa í vandræðum með að halda utan um og stýra verkefnum. 
 

Arkitektar eru almennt áhugasamir um verkefnastjórnun og viðhorf þeirra er 
jákvætt gagnvart faginu. Meginþorri arkitekta hefðu, eftir á að hyggja, gjarnan viljað 
fá kennslu í verkefnastjórnun í háskólanámi sínu í arkitektúr. Niðurstöður eru því 
afdráttalausar og sýna að forsendur séu fyrir því að kenna verkefnastjórnun í 
háskólanámi í arkitektúr á Íslandi. 

 
Hins vegar leiddu niðurstöður rannsóknar það einnig í ljós að sú viðbót ein og 

sér myndi ekki leysa vandann. Það er niðurstaða höfundar að til þess þurfi 
verkefnastjórnunarmenning að festa rætur í arkitektúrfaginu. Arkitektastofur þurfa 
að marka sér stefnu og taka upplýsta ákvörðun um innleiðingu á samræmdum 
verkefnastjórnunaraðferðum. Þeirri stefnu og aðferðum þarf síðan markvisst að 
viðhalda til að byggja upp verkefnastjórnunarmenningu á stofunum, með 
langtímaávinning í huga. Þjálfun starfsfólks og eftirfylgni þar sem útkomu og 
aðferðum þjálfunarinnar er gefið vægi við dagleg störf er ein leið til þess. Vissulega 
myndi það hjálpa til ef útskrifaðir arkitektar væru meðvitaðir um mikilvægi 
verkefnastjórnunar og þekktu grunnhugmyndafræði fagsins þegar út á vinnumarkað 
kemur. 
 

Niðurstaða höfundar er sú að kenna ætti verkefnastjórnun í háskólanámi í 
arkitektúr með það að markmiði að undirbúa og upplýsa nema vel um þau störf sem 
bíða þeirra. Þannig verða skilin ekki jafn skörp á milli náms og starfs og nemar falla 
betur inn í þá verkefnastjórnunarmenningu sem vonandi er í auknum mæli að festa 
sér sess í faginu. Þessi grein er framlag höfundar til þess. 

 
 
7. ÞAKKIR 
 
Bestu þakkir fær hver og einn arkitekt sem tók þátt í rannsókninni með svörun 
spurningakönnunarinnar. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir að 
gefa sér tíma í umræður um efnið og fyrir að veita mér innsýn inn í venjur og hefðir 
á vinnustöðum þeirra. 
 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Jóni Ólafi Ólafssyni, arkitekt, MPM, IPMA B 
vottuðum verkefnastjóra og fyrrum meðlimi stjórnar Listaháskóla Íslands, fyrir 
hvatningu, stuðning og leiðsögn í gegnum rannsóknarferlið. 
 

Ég vil þakka manni mínum, Birki Jóhannssyni, fyrir ómældan stuðning. Einnig 
vil ég þakka móður minni, Vigdísi Árnadóttur, sem gerði nýstækkaðri fjölskyldu minni 
kleift að klára markmið okkar á þessu ári með dyggri aðstoð. Öðrum 
fjölskyldumeðlimum sem veittu okkur aðstoð, Elfu, Jóhanni, Adda, Aroni, Sóleyju og 
Hörpu, vil ég senda hlýjar þakkir. 
 

Að lokum vil ég þakka MPM náminu, kennurum og nemendum, í Háskólanum í 
Reykjavík fyrir kraftmikið og lærdómsríkt ferli. Eftir námið fer ég aftur út á 
vinnumarkað og í lífið sjálft sem bætt manneskja, staðsett á góðum, skýrum stað á 
milli hins skapandi flæðandi listamanns og hins agaða skipulagða verkefnastjóra. 
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VIÐAUKI 
 
Spurningakönnun og skipting svara. 
 

1. Hefur þú starfsheitið verkefnastjóri á þínum vinnustað? 
 

 
 

2. Hvað fer um það bil mikill hluti af vinnutíma þínum í annað en að hanna og 
teikna, svo sem samskipti (tölvupósta, símtöl, fundi) við viðskiptavini, 
verkfræðinga, verktaka, sem og utanumhald minnisblaða, tímaáætlunar 
o.þ.h. 

 
 

3. Hefur þú sótt þér þekkingu á sviði verkefnastjórnunar (fyrir utan þá reynslu 
sem hefur skapast samhliða störfum)? -Ath að hér er hægt að merkja við 
fleiri en eitt svar sem kann að eiga við 
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4. Kom það þér á óvart hversu mikil verkefnastjórnun er falin í starfi arkitekta 
þegar þó hófst störf eftir nám? 

 
 

5. Hefðir þú viljað fá kennslu í verkefnastjórnun í BA eða meistaranámi þínu í 
arkitektúr?-merktu við það svar sem á best við. 

 
 

6. Hvert af eftirtöldu er mest lýsandi fyrir afstöðu þína til undirbúnings verkefna? 

 
 

7. Hvernig gengur þér almennt að stýra verkefnum?-merktu við það svar sem á 
best við. 

 
 



23 

8. Telur þú að góð verkefnastjórnun sé einn af lykilþáttum fyrir velgengni á 
arkitektastofum? 

 
 

9. Hvaða aðferðir notar þú við að ná fram góðum hugmyndum, svo sem í 
frumhönnun (konsept-hönnun)?-merktu við það svar sem á best við. 

 
 

10. Hvar í heiminum lærðir þú til meistaragráðu í arkitektúr? 

 
 

11. Þú sem arkitekt, álítur þú þig sem listamann? 
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12. Færð þú útrás fyrir þinni sköpunarþörf í starfi þínu sem arkitekt? 

 
 

13. Hvað hefur þú starfað lengi sem arkitekt (samanlagt í gegnum tíðina)? 

 
 

14. Hver er aldur þinn? 

 
 

15. Hvert er kyn þitt? 

 



 



 
 

 
 

 
 
 
 


