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Útdráttur 

Tilgangur þessarar B.Sc. ritgerðar var að komast að því hvort og þá hvers vegna fyrirtæki 

blanda saman fleiri en einni aðferð við verkefnastjórnun. Verkefnastjórnun er tiltölulega ungt 

hugtak á íslenskum vinnumarkaði þrátt fyrir að eiginleg verkefnastjórnun hafi tíðkast um 

árabil. Síðustu áratugina hefur orðið gríðarleg aukning á notkun verkefnastjórnunar innan 

fyrirtækja. Nú er farið að kenna verkefnastjórnun til mastersgráðu og fyrirtæki farin að 

krefjast alþjóðlegra vottana og verkefnastjórnun orðin viðurkennd stétt. Framkvæmd var 

megindleg rannsókn við vinnslu þessarar ritgerðar í formi spurningakönnunar sem 

aðgengilega var á internetinu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að þau fyrirtæki sem tóku þátt í þessari athugun eru öll 

að nýta verkefnastjórnun í sinni starfsemi. Mikill meirihluti þeirra blandar saman ólíkum 

verkefnastjórnunaraðferðum. Svo virðist sem fyrirtæki aðlagi hiklaust ólíkar aðferðir að 

starfsemi sinni og taki út þau tól sem hentar þeirra framleiðslu best. Ætla má að notkun 

verkefnastjórnunaraðferða sé leiðin til árangurs en öll þau fyrirtæki sem tóku þátt í 

rannsókninni hafa náð langt á sínu sviði hér heima og sum hver á heimsvísu. Fram hefur 

komið í rannsóknum að ýmsir stjórnendur töldu verkefnastjórnun vera ,,enn eitt 

tískufyrirbærið“ og voru andstæðingar aðferðarinnar hér áður. Margir sem það töldu eru 

orðnir ötulir talsmenn hennar í dag, sem rekja má til árangurs sem náðst hefur með notkun 

aðferðanna.   
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1. Inngangur 

 

Verkefnastjórnun er tiltölulega ungt hugtak á íslenskum vinnumarkaði þrátt fyrir að eiginleg 

verkefnastjórnun hafi tíðkast um árabil. Þróun og notkun verkefnastjórnunaraðferða hefur 

aukist hratt á síðustu árum og nú er svo komið að verkefnastjórnun er að verða hefðbundið 

stjórnunartæki innan millistórra og stórra fyrirtækja hér á landi. Sá mikli agi sem hlýst af 

notkun verkefnastjórnunar gerir mönnum kleift að einbeita sér að einu ákveðnu verkefni er 

eftirsóknarverður til árangurs. Verkefni eru skilgreind á eftirfarandi hátt: „Verkefni er 

tímabundið framtak sem unnið er að með það að markmiði að búa til einstaka afurð eða 

þjónustu. Mikilvægt er að verkefnið hefjist á fyrirfram ákveðnum tímapunkti og ljúki svo á 

einhverjum öðrum tímapunkti“ (Larson og Gray, 2011). Nú orðið er farið að kenna 

verkefnastjórnun til mastersgráðu sem gerir það að verkum að verkefnastjórnun er orðin 

viðurkennd stétt innan fyrirtækja á Íslandi og fyrirtæki eru farin að krefjast alþjóðlegra 

vottana í sívaxandi mæli.  

Í þessu verkefni verður reynt að svara þeirri spurningu hvort og þá hvers vegna íslensk 

fyrirtæki kjósa að blanda saman ólíkum aðferðarfræðum við verkefnastjórnun. Í flestum 

fræðum og í kennslu í verkefnastjórnun í B.Sc. námi í viðskiptafræði við HR eru aðferðirnar 

kynntar sem aðskildar aðferðir og lítillega greint frá möguleikum á að blanda þeim saman. 

Höfundar verkefnisins vinna hjá fyrirtækjum í ólíkum greinum. Annars vegar í 

innflutningsfyrirtæki og hinsvegar í upplýsingatæknifyrirtæki. Hvatinn að 

rannsóknarspurningunni kviknaði m.a vegna áhuga höfunda á að varpa ljósi á enn frekari 

möguleika á að nýta aðferðir verkefnastjórnunar í fyrirtækjum með því t.d. að blanda saman 

ólíkum aðferðum og áhuga þeirra á að innleiða sem árangursríkust vinnubrögð inn á sína eigin 

starfsstaði í kjölfar útskriftar.  

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með og reynt var að svara er: 

„Kjósa íslensk fyrirtæki að blanda saman ólíkum aðferðum við 

verkefnastjórnun - og þá hvers vegna?“  
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2. Verkefnastjórnun 

 

Þegar horft er yfir söguna má í fljótu bragði ætla að ýmis mannanna verk hafi verið allt að því 

ógerleg vegna umfangs og flækjustigs. Öll merkustu afrek mannkyns, t.a.m. bygging 

pýramídanna, lækningar á lömunarveiki og að koma manni á tunglið, voru verkefni (Larson 

og Gray, 2011) sem aldrei hefðu orðið að veruleika án verkefnastjórnunar þrátt fyrir að það 

hugtak hafi ekki verið þekkt á þeim tíma. Nútíma verkefnastjórnun á rætur sínar að rekja til 

opinbera geirans og þá einna helst til hernaðar. Í hernaði voru verkefni orðin svo gríðarlega 

umfangsmikil að ekki var nokkur leið að ná utan um þau með hefðbundnum leiðum og því 

þurfti að þróa verklag sem gæti tekist á við flókna þætti (Meredith og Mantel, 2000).  

Smíði fyrstu kjarnorkusprengjunnar, The Manhattan project, er skýrt dæmi um slíkt verklag 

en að verkefninu komu um það bil 150 þúsund manns sem dreifðust um nítján fylki 

Bandaríkjanna (Williams, 1999). Flækjustigið var því margfalt og ljóst að leiðin til árangurs 

fólst í verkefnastjórnun. Í kjölfar þeirrar þróunar sem varð á verkefnastjórnun í hernaði hófu 

ríkisstofnanir, einkafyrirtæki og hjálparstofnanir að nýta sér þessa árangursríku aðferð að 

einhverju marki. Síðustu áratugina hefur svo orðið gríðarleg aukning á notkun 

verkefnastjórnunar innan fyrirtækja þar sem verkefni eru fullunnin með þeirri tækni sem 

verkefnastjórnun felur í sér. Með tilstuðlan verkefnastjórnunar eru fyrirtæki komin með öflug 

verkfæri sem bætt geta færni stjórnenda til að áætla, innleiða og stjórna athöfnum sínum 

ásamt því að ná fram betri nýtingu á mannauði og öðrum auðlindum (Meredith og Mantel, 

2000). 

Samkvæmt The Project Management Institute eru verkefni skilgreind á eftirfarandi hátt: 

„Verkefni er tímabundið framtak sem unnið er að með það að markmiði að búa til einstaka 

afurð eða þjónustu. Mikilvægt er að verkefnið hefjist á fyrirfram ákveðnum tímapunkti og 

ljúki svo á einhverjum öðrum tímapunkti“ (Larson og Gray, 2011). Hlutverk verkefnastjóra er 

að halda utan um auðlindir verkefnisins, en þessar auðlindir geta verið í formi mannauðs og 

tækjabúnaðar (Larson og Gray, 2011). Verkefnastjórar eru ábyrgir fyrir tveimur meginþáttum 

verkefna, annars vegar tæknilegum hluta verkefnis sem inniheldur fjárhags- og tímaáætlanir, 

tölfræðilegar greiningar og eftirfylgni. Hins vegar er um að ræða stjórnun á mannauði á þá 

vegu að honum sé stýrt með árangursríkum hætti frá upphafi og til loka verkefnis (Neuhauser, 

2007).  
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Verkefnastjórnun má í raun skipta upp í eftirfarandi fjóra megin þætti:  

 

 Áætlun (e.plan) 

 Úthlutun (e. delegate) 

 Eftirlit (e. monitor) 

 Stjórnun (e. control)  

 

Samvinna þessara fjögurra þátta eiga að tryggja það að verkefnastjóra takist að ljúka því 

verkefni sem honum var falið með þeim takmarkandi þáttum sem í upphafi voru settir, eins og 

hvað tímamörk og fjárhagsáætlanir varða. Hér verður þessum fjórum þáttum gerð stutt skil.  

Áætlun Það fyrsta sem þarf að gera er að skipuleggja það sem á að gera og hvernig á að gera 

það. Þetta tryggir það að öll vinna verði samræmd á áhrifaríkan hátt. Þetta kemur í veg fyrir 

að t.d við byggingarvinnu verði málarar ekki komnir og farnir að bíða áður en veggir verði 

tilbúnir undir málningarvinnu. 

Úthlutun Skilvirk úthlutun vinnu, framkvæmd af verkefnastjóra, tryggir að rétt fólk 

framkvæmi rétta vinnu á réttum tíma. Í úthlutun verður að gæta að því að allar upplýsingar 

komist til þeirra sem vinna eiga verkið, eins og hvað á að gera, hversu langur tími er til stefnu, 

hversu mikið fjármagn er til umráða, skýrslum um framvindu mála og annað sem máli skiptir 

fyrir verkefnið. 

Eftirlit Það væri byrjendabragur á þeim verkefnastjóra sem tryði því að eftir úthlutun á vinnu 

myndi henni ljúka samkvæmt áætlun. Verkefnastjórinn þarf stöðugt að fylgjast með 

framvindu verkefnisins, koma auga á hugsanleg vandamál sem upp gætu komið sem gætu 

seinkað verkefnum, ásamt því að koma auga á tækifæri sem hugsanlega gætu flýtt verkefnum. 

Stjórnun Í gegnum áður upptalda liði stjórnar verkefnastjórinn verkefninu. Hann stjórnar 

vinnu allra sem koma að verkefninu og tryggir að rétt verk séu unnin á réttum tíma til að búin 

sé til rétta vara. Í stjórnun felst líka að bregðast við og koma með úrbætur ef verkefnið virðist 

vera að fara af leið. 
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Eins og mynd 1 sýnir verður að endurtaka þessa meginþætti í sífellu á meðan verkinu stendur 

(Hinde, 2012). 

 

Mynd 1 Fjórir megin þættir verkefnastjórnunar 

Heimild: (Hinde,2012) 

 

Verkefnastjórnunaraðferðirnar Kanban, Scrum, Prince2 og Extreme Programming (XP) eru 

þær aðferðir sem flest fyrirtækin sem tóku þátt í rannsókninni eru að nota. Hér á eftir verður 

gerð grein fyrir þeim. Þrjár af þessum aðferðum falla undir svokallaðar Agile-aðferðir sem 

eiga það sammerkt að geta brugðist hratt við breytingum. Munum við einnig gera grein fyrir 

þessum aðferðum. Sífellt auknar kröfur eru gerðar til verkefnastjóra bæði í fyrirtækjum og 

stofnunum hér heima á Íslandi sem og á alþjóðlegum markaði. Í vaxandi mæli er leitað eftir 

að verkefnastjórar séu með viðurkennda menntun og alþjóðlegar vottanir í verkefnastjórnun, 

Þórður Víkingur Friðgeirsson (munnleg heimild, 30. apríl 2012). Hér verður greint frá 

námsmöguleikum í verkefnastjórnun á Íslandi
1
 og frá einu þekktasta og stærsta alþjóðlega 

vottunarkerfi í verkefnastjórnun, International Project Management Association (IPMA®), 

sem einkum er stuðst við í þeim fyrirtækjum sem rannsókn okkar náði til. 

 

 

2.1 Kanban 
 

Hugmyndina að Kanban aðferðinni vann stofnandi Toyota, Kiichiro Toyoda, upp úr Just in 

time (JIT) í kringum seinni heimsstyrjöldina. Árið 1950 þróaði Kicchiro Toyoda Kanban 

aðferðina yfir í það sem þekkt er í dag undir nafninu Lean Production. Lean Production er 

                                                           
1
 Sjá kafla 2.7 
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straumlínustjórnun sem tekur yfir alla þætti í rekstri fyrirtækis og er því mun umfangsmeiri en 

verkefnastjórnunarkerfi. Lean Production er fyrst og fremst sérstök fyrirtækjamenning þar 

sem lögð er áhersla á virðingu, stöðluð vinnubrögð, vettvangsskoðanir, að vinna kerfisbundið 

að lausn vandamála, að gera fyrirtækið að lærdómsfyrirtæki og á að lágmarka sóun (Schulze 

og Stromer, 2012). Kanban aðferðin er einn hluti af Lean Production og gengur út á að losa 

allt út úr verkefninu sem ekki býr til gildi í framleiðslunni og er framgangi hennar einskis 

virði (Albright og Lam, 2006).  

Kanban byggist á einfaldri hugmynd þar sem ný verk eru aðeins hafin þegar þau sem eru í 

vinnslu er færð áfram í vinnuferlinu. Eitt af lykilatriðum Kanban aðferðarinnar er að 

vinnuferlið er sett upp á sjónrænan hátt þannig að allir þátttakendur sjá hvernig 

verkefnastaðan er hverju sinni einsog má sjá á mynd 2. 

  

 

Mynd 2 Kanban aðferðin 

Heimild: http://www.modalisa-technology.com/competencies/project-management/kanban/ 

 

Búnaðurinn er einfaldur; minnismiðar sem límdir eru á töflu eða vegg. Uppsetningin 

auðveldar bæði yfirsýn yfir það sem gengur vel og yfir það sem getur farið úrskeiðis í ferlinu, 

svo sem flöskuhálsa og það sem kann að tapast í ferlinu. Það auðveldar einnig yfirsýn yfir 

hvaða verkþættir eru í gangi hverju sinni og hvernig nýir verkþættir geta komið inn í ferlið. 

Með þessum hætti er unnt að gera vinnuferli verkefnisins öruggara og hraðvirkara, allir sem 

taka þátt í því hafa yfirsýn og geta þar af leiðandi borið ábyrgð á að grípa inn í ferlið og ræða 

hvað betur má fara hverju sinni. Aðferðin stuðlar að aukinni samvinnu, bættum 

vinnubrögðum og stöðugri þróun á verkefninu. Einn af styrkleikum Kanban er að hægt er að 

http://www.modalisa-technology.com/competencies/project-management/kanban/
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innleiða aðferðina inn í verkefni sem komið er vel á veg þrátt fyrir að það verkefni sé í raun 

hafið án nokkurrar skiplagðrar verkefnastjórnunar. Þannig er hægt að nota Kanban til að fara 

inn í verkefni, endurmeta það og stýra stefnu þess eftir að það er hafið. 

Lýsing á Kanban aðferðinni hljómar ekki eins og byltingarkennd nýjung en skilar 

markverðum árangri í verkefnastjórn innan fyrirtækja. Kanban hefur þróast mikið og tekið 

miklum breytingum til framfara frá því að farið var að notað aðferðina fyrst. Kanban nýtur 

vaxandi vinsælda í verkefnastjórnun og sífellt fjölgar þeim sem eru farnir að nýta sér 

aðferðina innan sinna fyrirtækja (Kniberg og Skarin, 2010).  

Íslenska fyrirtækið Marel sem er leiðandi á alþjóðamarkaði í þróun hátæknibúnaðar fyrir 

matvælaiðnaðinn er dæmi um fyrirtæki sem hefur hafið innleiðingu á Kanban við 

verkefnastjórn. Þegar Elmar Sveinbjörnsson, sem hefur stýrt innleiðingunni, var inntur eftir 

því hvernig hafi gengið við innleiðingu Kanban verkefnastjórnunaraðferðina hjá Marel segir 

hann að það hafi gengið vonum framar. Sú deild hjá Marel sem komin er hvað lengst í 

innleiðingunnni er IC Fish. Þar á bæ er almenn ánægja með Kanban og nú eru fleiri deildir 

innan Marel byrjaðar eða ætla sér að byrja að nota Kanban í nánustu framtíð. 

Eins og svo oft við innleiðingu nýrra vinnubragða vilja verða hnökrar. Marel hefur ekki farið 

varhluta af því og segir Elmar að reglulegar uppfærslur séu stærsta vandamálið þessa 

stundina. Margir aðilar koma að hverju verkefni því hver og einn þarf að sjá um að uppfæra 

sinn hluta á Kanban veggnum. En á því er tekið á því með því að skylda alla til að uppfæra 

sína verkefnastöðu einu sinni í viku og síðan er tekinn vikulegur fundur við Kanban vegginn 

með hönnuðum, sölumönnum og framleiðslu um það hvernig verkin standa. 

Kanban gefur öllum sem vinna í IC Fish yfirsýn yfir öll verkefni og á hvaða stigi þau eru til 

dæmis proposal, review, design, production, testing, shipping, installation og svo framvegis. 

Einnig hefur allt starfsfólk yfirsýn yfir þau verkefni sem hugsanlega eru að koma inn á borð 

til þeirra. Allt í allt hefur Kanban veggur Marels 13 atriði og voru sum þeirra nefnd hér áður. 

Þetta er auðveldlega hægt að gera í tölvuforritum og er það reyndar einnig gert en þarna hafa 

allir þetta sjónrænt fyrir framan sig en ekki í tölvu. Með því að skoða Kanban vegginn einu 

sinni í viku þá skapast oft miklar umræður sem skila sér í betri verkefnum, Elmar 

Sveinbjörnsson (munnleg heimild, 8. maí 2012).  

Fjarskipta- og upplýsingatæknifyrirtækið Síminn hefur einnig farið í gegnum innleiðingu á 

Kanban við góðan orðstír. Síminn lét gera könnun við innleiðingu á Kanban þar sem skoðuð 

var ánægja starfsfólks fyrirtækisins með þetta nýja verkefnastjórnunarkerfi. Margir voru 



7 
 

 

ánægðir með að sjá hvernig Kanban taflan virkaði og áttu auðvelt með að sjá hver staða hvers 

verkefnis var fyrir sig (Eiríkur Gestsson, 2010).  

 

 

2.2 Scrum 
 

Segja má að fyrsta hugmyndin að verkefnastjórnunaraðferðinni Scrum hafi litið dagsins ljós 

árið 1986 þegar Hirotaka Takeuchi og Ikujiro Nonaka kynntu til sögunnar nýja nálgun á því 

hvernig auka mætti hraða og sveigjaleika í framleiðslu á nýrri vöru. Þeir báru hefðbundnar 

aðferðir saman við þessa nýju hugmyndafræði þar sem teymi vinnur saman að markmiðum 

sínum. Líkja má hugmyndinni við það þegar ruðningslið sendir boltann á milli sín og allt liðið 

færist jafnt og þétt upp völlinn í sama takt og allir stefna ákveðið að sama markmiðið (Clark 

og Wheelwright, 1994).  

Innan Scrum aðferðarinnar eru skilgreind þrjú hlutverk; vörustjóri (e. Product Owner), teymi 

(e. Team) og Scrum-meistari (e. ScrumMaster). Allri stjórnun og ábyrgð á verkefninu er skipt 

á milli þessara þriggja hlutverka. Scrum er aðferð í verkefnastjórnun þar sem megináhersla er 

lögð á verkefnastýringu og mikilvægi þess að virkja og veita þeim einstaklingum 

(vörustjóranum, teyminu og Scrum-meistaranum) það vald sem þeir þurfa til að bregðast við 

breytingum á því verkefni sem unnið er að. Lögð er áhersla á stjórnun tíma, gæða og 

kostnaðar sem eru oftar en ekki fyrirfram skilgreind (Beedle og Schwaber, 2001).  

 

 

Mynd 3 Scrum aðferðin  

Heimild: http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum/overview 

http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum/overview
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Vörustjórinn er ábyrgur fyrir hönd allra þeirra sem eiga hlut í því verkefni sem unnið er að. 

Vörustjórinn er með heildarsýn yfir verkefnið og þarf m.a að vita hvað þarf til að geta 

fjármagnað einstaka þætti þess, gefa út áætlanir og skýra markmið. Vörustjóri ber jafnframt 

ábyrgð á að hafa yfirsýn yfir þær kröfur sem verkefnið gerir til að það gangi upp en þær 

kröfur eru kallaðar óútfærðar þarfir eða verkefnalisti (e. Product Backlog). Vörustjóri er 

ábyrgur fyrir að verðmætustu virkninni sé forgangsraðað og hún útfærð fyrst. Með því að 

forgangsraða á verkefnalistanum er unnt að stjórna þeim biðröðum af verkþáttum sem 

myndast fyrir næstu útgáfu af verkefninu.  

Starfsmenn bera sameiginlega ábyrgð á verkefninu í heild og velgengni þess. Þeim er falið að 

þróa virkni í öllu vinnuferlinu og stjórna eigin vinnubrögðum með því að skipuleggja sig 

sjálfir. Þeirra hlutverk er einnig að sjá um að þróa og útfæra verkefnalista verkefnisins fyrir 

næstu útgáfu þess.  

Scrum-meistarinn er svo ábyrgur fyrir Scrum-ferlinu og því að kenna öllum sem taka þátt í 

verkefninu Scrum-aðferðina. Scrum-meistarinn passar upp á að Scrum passi inn í menningu 

fyrirtækisins og skilar áætluðum ávinningi og tryggir einnig að allir séu að vinna eftir þeim 

reglum og venjum sem Scrum eru sett.  

Allir þeir sem taka að sér þessi þrjú mismunandi hlutverk hafa skuldbundið sig til að taka þátt 

í verkefninu. Aðrir sem hafa áhuga á verkefninu en hafa ekki skilgreint hlutverk innan þess 

eru ekki hluti af því og ekki með í ferlinu. Í Scrum Aðferðinni er gerður skýr greinarmunur á 

þessum tveimur hópum. Lögð er skýr áhersla á að tryggja að þeir sem bera ábyrgð á 

verkefninu hafi heimild til að gera það sem nauðsynlegt er til að ná árangri og að þeir sem 

ekki eru ábyrgir geti ekki hindrað þann árangur á nokkurn hátt. Þessi aðgreining er sem fyrr 

segir afar mikilvæg í Scrum. Það á alltaf að vera ljóst hver kemur að verkefninu og hver er 

bara áhugasamur.  

Scrum verkefnastjórnun hefst með því að setja fram markmið eða sýn þess verkefnis sem á að 

þróa hverju sinni. Sýnin getur verið óljós við fyrstu skoðun, en verður sífellt skýrari eftir því 

sem verkefnið þróast áfram. Vörustjórinn er ábyrgur fyrir fjármögnun verkefnisins eins og 

áður hefur komið fram. Honum ber að skilgreina og þróa á hverjum tímapunkti í vinnuferlinu 

það markmið eða þá framtíðarsýn verkefnisins sem hámarkar arðsemi þess.  

Verkefnið er unnið í sprettum og er hver sprettur fimmtán til þrjátíu dagar. Í upphafi hvers 

spretts forgangsraða vörustjórinn og teymi verkefnisins verkefnaþáttum á verkefnalistanum og 

setja niður áætlun eða verkefnaskrá (e. Sprint Backlog) um hvað verður unnið í viðkomandi 

spretti. Starfsfólkið fer yfir hvað á verkefnalistanum það telur mikilvægast á þessu stigi, hvað 
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það getur útfært og komið í virkni. Starfsfólkið, teymið og Scrum-meistarinn vinna saman að 

því að útbúa verkefnaskrá sprettsins sem er sá listi af aðgerðum sem teymið tekur að sér í 

næsta sprett eins og áður hefur komið fram. Undirbúningsfundir sem fara í slíka áætlunargerð 

mega aldrei vara lengur en átta klukkutíma. Markmiðið með þessum tímamörkum er að 

forðast að hugsa um of hvað er mögulegt í hverjum spretti og að koma hlutum í framkvæmd 

en ekki að tefja verkefnið með umhugsun og umræðum.  

Eins og komið hefur fram er lögð mikil áhersla á vinnuferlið í Scrum aðferðinni og fundir 

settir upp á markvissan hátt þar sem tímamörk eru skýr:  

 

 Undirbúningsfundur – fyrstu 4 klukkustundirnar: 

1. Teymi tilkynnt 

2. Forgangsraða á verkefnalista 

3. Fyrirspurnar- og umræðutími  

4. Verkefnaskrá sett upp 

 Undirbúningsfundur – seinni 4 klukkustundirnar: 

1. Teymið skipuleggur sig fyrir sprettinn 

2. Verkefnaskrá útfærð nánar 

3. Tíminn settur af stað – sprettur hafinn 

 15 – 30 daga sprettur: 

1. Daglegt Scrum  

2. Undir lok spretts: 4 klukkustunda fundur með öllum hagsmunaaðilum þar 

sem spretturinn er endurskoðaður  

 Lokafundur: 

1. Fundur í 3 klukkustundir þar sem Scrum-meistari fer yfir nýlokinn sprett 

með teymi. 

 

Undirbúningsfundum er skipt í tvo hluta. Fyrstu fjórum klukkustundunum er varið í að 

vörustjórinn kynnir fyrir því teymi sem kemur til með að taka þátt í sprettinum hvaða 

verkþættir á verkefnalistanum eru í mestum forgangi. Teymið spyr spurninga um innihald, 
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tilgang, merkingu og þær fyrirætlanir sem eru með verkefnalistanum hverju sinni. Þegar 

teymið hefur öðlast nægar upplýsingar til að telja sig geta komið viðeigandi verkþáttum í fulla 

virkni í þessum spretti hefst vinna við að búa til verkefnaskrá yfir það sem skal lagfært í þeim 

spretti sem framundan er. Þessu á að vera lokið á fyrstu fjórum klukkustundunum og 

skuldbindur teymið sig við vörustjórann að það muni gera sitt besta til að framkvæma það 

sem kemur fram á listanum þar sem mikilvægustu verkþættirnir koma fram.  

Seinni fjórar klukkustundirnar fara svo í að ákveða hvernig spretturinn skuli unninn. Þar sem 

teymið er ábyrgt fyrir að stjórna vinnunni sinni þá þarf að gera bráðabirgða áætlun til að geta 

hafið hvern sprett. Þá eru mikilvægustu atriðin tekin úr verkefnalistanum og verkefnaskrá 

úrfærð yfir það sem skal framkvæma í næsta spretti. Í þessu seinna fjögurra klukkustunda ferli 

er tíminn settur af stað og spretturinn er hafinn sem er eins og áður sagði fimmtán til þrjátíu 

daga ferli. Á hverjum degi er svo tekinn fimmtán mínútna fundur sem kallast daglegt Scrum. Í 

daglegu Scrum þarf hver einstaklingur innan teymisins að svara eftirfarandi þremur 

spurningum: 

 

 Hvað hefur þú gert í þessu verkefni síðan á síðasta daglega Scrum fundi? 

 Hvað ætlar þú að gera í þessu verkefni fram að næsta daglega Scrum fundi? 

 Hvaða hindranir standa í vegi fyrir því að þú getir staðið við þínar skuldbindingar í 

verkefninu í þessum spretti? 

 

Tilgangur fundarins er að samstilla vinnu allra starfsmanna teymisins daglega og skipuleggja 

hvað þarf að gera til að ná því markmiði sem felst í sprettinum. Í lok hvers spretts er haldinn 

fjögurra klukkustunda fundur þar sem spretturinn er endurskoðaður. Þar fer teymið yfir hvað 

var gert á meðan á sprettinum stóð. Vörustjórinn og allir aðrir hagsmunaaðilar mæta á þennan 

fund. Markmið með þessum fundi er að fara yfir þann árangur sem náðist í sprettinum. Með 

því er unnt að ákveða hvað verði framkvæmt í næsta spretti. Í lokin er þriggja tíma fundur 

með Scrum meistara þar sem farið er yfir sprettinn og reynt að finna út það sem hægt er að 

bæta fyrir næsta sprett (Schwaber, 2004).  
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2.3 Prince2 
 

Projects In Controlled Environments, eða Prince2, var sett á laggirnar árið 1996 af breska 

ríkinu og hefur síðan orðið eitt mest notaða verkefnastjóraumhverfi um allan heim. Þó 

aðferðin sé í eigu og viðhaldið af breska ríkinu þá eru stjórnvöld fjölmargra landa farin að 

mæla með notkun Prince2 og má þar nefna meðal annars Holland, Danmörk og Þýskaland. 

Einnig er þróunaraðstoð Sameinuðu þjóðanna farin að notast við þessa aðferð sem hluta af 

alþjóðlegri umgjörð um stjórnun þeirra eigin verkefna.  

Prince2 er sveigjanleg verkefnastjórnunaraðferð sem hentar fyrir öll verkefni, stór sem smá, 

og er notkun ekki lengur bundin við upplýsinga- og tæknigeirann eins og áður var. Er nú svo 

komið að aðferð þessi er mikið notuð við rannsóknar- og þróunarvinnu, bygginga- og 

framkvæmdavinnu, vöru- og markaðsþróun svo nokkur dæmi séu tekin. Prince2 er afurð 

reynslumikilla verkefnastjóra og hefur verið fínpússuð og lagfærð í gegnum árin þannig að 

hún passi fyrir afar ólík verkefni. Prince2 er skrásett vörumerki í eigu innkaupastofnunar 

breska ríkisins, Office of Government Commerce (OGC), og stendur öllum notendum til boða 

þeim að kostnaðarlausu. OGC hefur skuldbundið sig til að viðhalda verðmæti aðferðarinnar 

ásamt leiðbeiningum og bókum notuðum til að skilgreina aðferðina. 

 

Prince2 veitir: 

 

 Stjórnendum fyrirtækja öfluga stjórn á breytingum hvað varðar fjárfestingar og 

arðsemi þeirra. 

 Virka þátttöku notenda vörunnar út þróunarferlið sem tryggir að varan mæti öllum 

þeim kröfum sem verðandi notendur gera hvað varðar hagnýtt notagildi, umhverfismál 

og þjónustu. 

 Skilvirkari stjórn á þeim auðlindum sem í verkefnið þarf.  

 

Prince2 hentar þeim stofnunum og fyrirtækjum sem þurfa sveigjanlega verkefnastjórnunar-

aðferð sem auðveldlega er hægt að sníða eftir stærð verkefna. Prince2 einblínir á vöruna sem 

til verður úr verkefninu en ekki aðgerðirnar í verkefninu sjálfu sem hefur áhrif á skipulag, 

stóran hluta eftirlitsins og nálgunina á því hvernig gæði eru tryggð.  

Prince2 er byggt upp á þremur megin hlutum; ferlum, þáttum og tækni. 
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Ferlin (e. processes) eru sjö talsins og veita ákveðna stjórn í upphafi verkefna, í allri 

framvindu þeirra og síðast en alls ekki síst, í lok verkefna. Ferlin eru leið til að útskýra hvað á 

að gera og hvernig á að gera það.  

 

 Verkefni hefst – Hér er teymi skipað og verkefnisáætlun undirbúin (þar koma fram 

grófar útlínur verkefnis, hverju á að áorka ásamt verkefnaáætlun). Að auki er ákveðið 

hvernig nálgast skuli verkefnið og næsti áfangi er skipulagður. Þegar þessu er lokið er 

framkvæmdarstjórn verkefnisins beðin um heimild til að hefjast handa við næsta 

áfanga. 

 Verkefni hrundið af stað – Hér er byggt ofan á fyrra ferli, verkefnaáætlun bætt og 

gerð að viðskiptaáætlun. Aðferð til að tryggja gæði verkefnisins samþykkt ásamt 

almennri nálgun á það hvernig verkefninu skuli stjórnað. Verkefnaskrár eru gerðar 

ásamt heildaráætlun fyrir verkefnið. Gerð er áætlun fyrir næsta ferli.  

 Verkefni stýrt – Í þessu ferli er ákveðið hvernig framkvæmdastjórn verkefnisins muni 

stjórna verkefninu í heild sinni, eins og hvernig skuli bregðast við ófyrirséðum 

aðstæðum eða uppákomum í verkefninu. Einnig er hér fjallað um verklok og hvernig 

að þeim verður staðið. 

 Stjórna áfanga – Í Prince2 er mælt með því að verkefnum sé skipt upp í áfanga, 

nokkurskonar undirverkefni. Hér er um að ræða dagleg verkefni verkefnastjórans eins 

og útdeilingu verkefna, skýrslugerð og að kljást við vandamál og hinar ýmsu áhættur. 

 Stjórn á takmörkuðum áfanga – Hér er fjallað um verkefnastjórnun við lok 

mikilvægs hluta eða áfanga í verkefninu. Þessi hluti inniheldur líka eins og 

skýrslugerð og árangur í fyrri áfanga og nákvæma áætlun fyrir næsta áfanga 

 Afhending vöru – Þetta ferli hefur þann tilgang að halda utan um tengslin milli 

verkefnastjórans og stjórnanda teymisins með því að gera formlega kröfur um 

samþykkt, framkvæmd og afhendingu á afurð verkefnisins 

 Verkefnalok – Hér er fjallað um það sem ætti að gerast í lok verkefnis, verkefninu 

ætti að ljúka formlega og auðlindum fundin ný verkefni. 

 

Þættirnir (e. components) eru einnig veigamikill hluti, en með þeim er hugmyndafræði hinna 

ýmsu atriða verkefnisins útskýrð, hvers vegna þeirra er þörf og hvernig hægt er að nota þau. 

Þessari hugmyndafræði er komið í framkvæmd með ferlum. 
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 Viðskiptaáætlun – Er verkefnið réttlætanlegt? 

 Skipulagsheildin – Skipulagning hlutverka og ábyrgðir allra sem koma að verkefninu. 

 Áætlun – Skilgreina útkomu verkefnisins, hver, hvenær og hvernig á að vinna verkið. 

 Stjórnun – Hvernig verkefnastjórinn fer með stjórn yfir verkefninu. 

 Áhættustýring – Hvernig verður áhætta metin og henni stjórnað? 

 Gæðastjórnun – Hvernig á að tryggja það að varan standist gæðakröfur? 

 Rekstrarstaða – Hvernig eru borin kennsl á vöru verkefnisins og henni fylgt eftir? 

 Stjórnun breytinga – Hvernig á að stýra breytingum á verkefninu og eða vörunni? 

 

Tæknin (e. techniques) Prince2 lýsir þremur aðferðum sem styðja við ferlin, en þær eru helst 

að finna varðandi vörumiðaða skipulagningu, sem er mikilsverður hluti af Prince2 aðferðinni. 

Mikill ávinningur getur unnist af skilningi og notkun á þeim hluta og leggja ætti áherslu á að 

nota hann (Bentley, 2005). 

 

 

Mynd 4 Einföld skýringarmynd af Prince2 ferli, þættir og tækni 

Heimild: http://www.maxwideman.com/papers/prince2-05/process.htm 

http://www.maxwideman.com/papers/prince2-05/process.htm
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Vörumiðað skipulag þá eru verkefnin skilgreind með tilliti til útkomunnar í stað þess að 

horfa á aðgerðirnar.  

 Stýringu breytinga Hvernig á að skrá og meta áhrif breytinga og stigvaxandi 

vandamála. 

 Mat á gæðum Skipulögð vinnubrögð við mat á framleiddum vörum og hvort þær 

uppfylli kröfur kaupenda.  

 

Accredited training organisations (ATOs) eru samtök sem bjóða upp á úrval af námskeiðum í 

hinum ýmsu aðferðum innan verkefnstjórnunar. Tvær leiðir eru í boði fyrir  Prince2 aðferðina, 

sú fyrri er grunnnám þar sem snert er á megin reglum og hugtökum sem endar með eins 

klukkutíma 75 spurninga krossaprófi. Seinni leiðin býður upp á umfangsmeira nám, þá er 

farið dýpra í fræðin og fær próftaki sérfræðivottun standist hann próf eftir námskeiðið. Prófið 

er þannig uppbyggt að það er gagnapróf þar sem leysa þarf þrjú verkefni innan þriggja 

klukkutíma með því að beita aðferðum innan Prince2. Boðið er uppá alþjóðlegar vottanir í 

Prince2 og í ársbyrjun 2007 voru meira en tvö hundruð og fimmtíuþúsund vottaðir 

verkefnastjórar sem höfðu náð gráðu sérfræðings í Prince2 (Murrey, 2007).  

 

 

2.4 Extreme Programming (XP) 
 

Verkefnastjórnunaraðferðin Extreme programming (XP) kom á markað 6. mars 1996. 

Aðferðin, sem oftast er kölluð XP, er ein af þeim aðferðum innan verkefnastjórnunar sem er 

skilgreind sem sveigjanleg verkefnastjórnun. XP hefur verið vinsæl innan fyrirtækja af öllum 

stærðum og gerðum í mismunandi atvinnugreinum. Vinsældir XP stafa meðal annars af því að 

vinnuferlið miðast við að hámarka ánægju viðskiptavinarins. XP sannar að hægt er að vera 

með kerfi sem þarf ekki endilega að skila fullunnu verkefni á fyrirfram ákveðnum tíma. Það 

er hægt að afhenda þá verkþætti sem eru tilbúnir hverju sinni og viðskiptavinurinn er sáttur 

við. XP aðferðin veitir líka þeim sem vinna að verkefninu það vald sem þarf til að geta 

brugðist við þeim breytingum sem viðskipavinurinn leggur til að verði gerðar á verkefninu.  

XP gengur út á hópvinnu þar sem allir í keðjunni eru jafnmikilvægir hvort sem það er 

viðskiptavinurinn, forritarinn eða yfirmaðurinn. XP leggur til einfalt en áhrifaríkt líkan og 

hópar sem vinna eftir því verða afkastameiri en ella. Hóparnir verða skipulagðir í kringum það 
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verkefni sem unnið er hverju sinni og leita hnitmiðað og örugglega þeirra lausna sem krafist 

er til að leysa verkefnið (Wells, 2009).  

 

Mynd 5 Extreme Programming aðferðin 

Heimild: http://www.devzombie.com/pages/xp-extreme-programming 

 

Mikið er stuðst við XP innan hugbúnaðargeirans og nýtist aðferðin þar vel. XP hefur eftirtalin 

fimm grundvallaratriði að leiðarljósi til að auka skilvirkni í framkvæmd allra verkefna: 

Samskipti, einfaldleiki, viðbrögð, virðing og hugrekki. Þessi fimm atriði eru afar mikilvæg í 

XP ferlinu og þeir forritarar sem vinna eftir XP eru í stöðugum samskiptum við sína 

viðskiptavini og einnig við sína samstarfsmenn. Þeir reyna að halda einfaldleikanum á lofti 

eins og þeir mögulega geta. Þeir fá viðbrögð með því að prófa þann hugbúnað sem þeir eru að 

þróa frá fyrsta degi. Þeir skila viðskiptavininum þeim hugbúnaði eins fljótt og hægt er og 

innleiða svo breytingar eftir óskum viðskiptavinarins. Allur ávinningur lítill sem stór er til að 

auka virðingu innan hópsins. XP forritarar eru búnir því hugrekki sem til þarf til að standa 

undir þeim breytingum sem tæknigeirinn krefst hverju sinni (Wells, 2009).  

Þetta eru þau atriði sem vekja mikla athygli þeirra sem hafa skoðað XP aðferðina. XP má líkja 

við púsluspil. Þegar horft er á það lítur það út fyrir að vera mörg lítil púsl sem erfitt er að 

greina sem einhverja heildarmynd, en þegar þeim er raðað rétt saman þá kemur heildarmyndin 

í ljós.  

 

 

http://www.devzombie.com/pages/xp-extreme-programming
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2.5 Agile–aðferðir 
 

Agile–aðferðir er yfirheiti yfir margar verkefnastjórnunaraðferðir sem eiga það sameiginlegt 

að vera liprar, sveigjanlegar og fljótar að bregðast við breytingum. Aðferðirnar Kanban, 

Scrum og XP eru dæmi um Agile-aðferðir. Til þess að skilja fyrir hvað Agile stendur er 

mikilvægt að átta sig á hvað ferlamiðaðar aðferðir duga skammt þegar kemur að 

verkefnastjórnun í hinum ýmsu atvinnugreinum, m.a. innan hugbúnaðargeirans.  

Ef orðið Agile er þýtt yfir á íslensku koma m.a upp orðin lipur, fimur og kvikur, sem eru 

grundvallaratrið í rekstri hugbúnaðarfyrirtækja. Þegar hugbúnaðarfyrirtæki voru að nýta sér 

hefðbundnar aðferðir var forritunarkóði gjarnan meðhöndlaður eins og vélrænt ferli. Það 

þýddi mikla skjalfestingu á sama tíma og það reyndist erfitt að bregðast hratt við örum 

breytingum. Verkefnastjórar áttu það til að láta viðskiptavini sína vita að þeir gætu verið 

tilbúnir með 70% af verkefninu fyrir ákveðinn tíma en gætu svo skilað því sem upp á vantaði 

á einhverjum ákveðnum skiladögum sem kunnu að verða fleiri en einn og fleiri en tveir. Það 

sem viðskiptavinurinn upplifði og sá var að um 70% af verkinu var tilbúið á á tilteknum degi 

og þar af leiðandi ekki nema 30% eftir áður en varan væri fullunnin. Það sem var í raun að 

gerast var að verkefnastjórar voru búnir að finna auðveldustu atriðin í gerð kóðans sem 

uppfylltu 70% af verkinu og erfiðustu atriðin voru þau 30% sem eftir voru. Þetta gerði það að 

verkum að viðskiptavinurinn fékk í raun lítt unna vöru og svo tók langan tíma að fá það sem 

þeir virkilega þurftu á að halda. Þegar varan var loksins fullunnin komu því miður gjarnan 

upp gallar sem var seint hægt að bregðast við sökum þess að kóðinn er samhangandi. Í 

fjölmörgum tilfellum þurfti því að rýna nánast allt verkefnið upp á nýtt (National Computing 

Centre, 2010). 

Það sem Agile verkefnastjórnunaraðferðir buðu upp á var að taka hluta úr verkefni og líta á 

hann sem sem staka heild innan stóru heildarinnar. Með þessu er hægt að taka ákveðna virkni 

kerfisins og vinna á stuttum tíma að lausn hennar. Viðskiptavinurinn getur krafist þess að 

unnið sé að þessum ákveðna hluta virkninnar frekar en einhverjum öðrum. Með þessu er því 

hægt að bregðast hratt og örugglega við þeim göllum sem koma upp í viðkomandi virkni. 

Með því að skipta heildarkerfinu upp í svona einingar getur viðskipavinurinn vitað upp á hár 

hvaða virkni er komin í kerfið hverju sinni. Það þarf því ekki að skila fullunni vöru á 

einhverjum einum tímapunkti. Mikilvægustu atriðin eru tekin og þarfagreind í byrjun og lögð 

áhersla á að forgangsraða þeim og klára sem fyrst og síðan er ráðist í önnur minna mikilvæg 

atriði. Með þessu minnkar áhættan á að viðskiptavinurinn fái ekki það sem hann hefur í raun 

borgað fyrir (National Computing Centre, 2010). 
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Mikilvægustu atriði innan Agile eru að það þarf að vera ákveðinn vörustjóri eða eigandi sem 

er með yfirumsjón með því verkefni sem sem skal vinna að. Hann hefur einnig yfirumsjón 

með gerð kostnaðaráætlana sem snúa að verkefninu. Þá þarf að vera tækniteymi sem kemur til 

með að vinna verkefnið. Í því teymi eru arkitektinn, forritarinn, hönnuðurinn og prófarar. 

Teyminu, í samstarfi við vörustjórann eða eigandann, er gert að koma þeirri vöru / hugmynd 

sem viðskiptavinurinn er með í kollinum í framkvæmd. Þarna er því lykilatriði að teymi spyrji 

réttra spurninga varðandi vöruna svo hægt sé að mæta öllum þeim þörfum sem 

viðskiptavinurinn setur upp. Það er síðan teymisins að segja hvernig skipta eigi vörunni / 

hugmyndinni upp í viðeigandi verkefni til að ná settu marki. Til viðbótar er svo Agile-

stjórnandi. Hann er ábyrgur fyrir því að verkefnið sé unnið samkvæmt Agile. Hann sér um að 

plana og halda fundi varðandi verkefnið. Allir meðlimir sem koma að verkefninu eru jafnir, 

það er ekkert skipurit og frekar einblínt á útkomu alls teymisins en ekki árangur eins 

einstaklings innan þess. Það má því segja að lykilatriði Agile sé liðsheildin.  

Ef horft er til skjalfestingar í Agile verkefnastjórnun þá snýst hún að mestu leyti um að búa til 

lista yfir allt sem þarf fyrir vöruna sem á að hanna. Í framhaldinu er sá listi rýndur af öllum 

þeim sem koma að verkefninu, tekið út úr honum það sem talið er vera hvað mikilvægast og 

það svo sett í framkvæmd. Þetta hjálpar til við að halda öllum á tánum varðandi það sem á að 

gera, hvenær það á að vera tilbúið og þar frameftir götunum. Það er á ábyrgð teymisins að 

spyrja réttu spurninganna varðandi hvaða þarfir þarf að uppfylla og hvað viðskiptavinurinn 

vill sjá að verði framkvæmt í viðkomandi verkefni.  

Sem dæmi um verkefni sem hægt er að vinna með Agile verkefnastjórnunaraðferð án þess að 

tengja það við hugbúnaðargeirann má nefna byggingu sólpalls. Viðskiptavinurinn ræður 

einhvern til að vinna verkið en þarf ekki sjálfur að vita hvaða verkfæri eru notuð, hvar 

skrúfurnar voru keyptar og svo framvegis. Viðskiptavinurinn vill bara sjá sólpallinn eins og 

hann lagði upp með hann í byrjun. Það er svo á ábyrgð þess sem tekur að sér verkefnið að 

gera það sem líkast þeim hugmyndum sem viðskiptavinurinn hefur í huga. Það er því algjört 

lykilatriði fyrir þann sem tekur að sér verkefnið að spyrja allra réttu spurninganna. Það er 

alveg sama sagan með hugbúnaðargerð því þar þarf viðskiptavinurinn ekkert að vita hvernig 

og hvað þarf að gera til að fá þessa virkni í kerfið. Viðskiptavinurinn vill bara sjá 

lokaútkomuna (National Computing Centre, 2010). 
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2.6 Innleiðing á verkefnastjórnunaraðferðum 
 

Af þeim aðferðum við verkefnastjórn sem skoðaðar voru hefur Kanban mestu 

aðlögunarhæfnina þegar kemur að innleiðingu. Aðal ástæða þess er hversu opin sú aðferð er. 

Það eina sem þarf til er að gera verkferlið myndrænt og takmarka verkefni í vinnslu. Scrum og 

XP eru svo þar rétt á eftir í aðlögunarhæfni. Hins vegar getur oft reynst erfitt að innleiða 

Prince2 þar sem þar eru mörg og flókin tól. Það tekur langan tíma að innleiða þá aðferð þar 

sem það þarf að aðlaga hana að þeim kröfum sem eru settar. Það má segja að munurinn á 

Agile aðferðum og Prince2 aðferðinni er sá að þegar þú innleiðir Agile færðu oft of lítið af 

þeim verkfærum sem þú þarft við verkefnastjórn en þegar þú innleiðir Prince2 færðu of mikið 

af slíkum verkfærum (Kniberg og Skarin, 2010).  

Á Íslandi leita fyrirtæki að leiðum til að auðvelda sér verkefnastjórn. Í mörgum tilfellum er 

miklu kostað til og fengin eru flókin kerfi sem fólk á erfitt með að tileinka sér. Þetta verður oft 

til þess að fyrirtæki lenda í þeirri gryfju að þau hætta fljótlega að nýta sér það kerfi sem hefur 

verið uppsett sökum þess að þau sjá ekki skjótan árangur við að nota það. Það getur tekið 

langan tíma að innleiða nýjar aðferðir við verkefnastjórn. Það er horft á fjóra þætti sem eru 

lykilatriði í innleiðingu á góðri verkefnastjórn en það eru umhverfið, teymið, aðferðirnar og 

upplýsingatæknin.  

Ef horft er á umhverfið þá þarf það að vera þannig úr garði gert að það sé tilbúið til að taka 

við þeim breytingum sem til þarf fyrir nýja högun varðandi verkefnastjórn. Teymið er stór 

partur af því þegar það er verið að innleiða nýjar leiðir við verkefnastjórn. Það þarf að huga 

vel að því að hafa teymið með frá byrjun og að það hafi sitt að segja varðandi leiðina sem 

skuli farin. Ef teymið er ekki vel með á því hvernig vinnubrögð skuli nota við verkefnastjórn 

þá er tilgangslaust að vera að setja fram slíkar leiðir. Þegar kemur að því hvaða aðferð skuli 

notuð þarf að huga vel að því hvort sú aðferð falli vel að því sem fyrir er í fyrirtækinu. 

Aðferðin verður einnig að vera þannig úr garði gerð að hún henti þeim verkefnum sem á að 

stjórna. Upplýsingatæknin kemur sterk inn þegar talað er um að verkefnastýra þeim 

verkefnum sem til falla innan fyrirtækja. Þau kerfi sem hönnuð eru til að halda utan um 

verkefnastýringuna mega ekki vera þannig gerð að þau þjóni ekki þeim sem vinna við þau. 

Kerfi verða oft svo flókin að þau hætta að þjóna þeim eða því sem þau eiga að þjóna og sá 

sem starfar við þau fer að þjóna þeim. Ef sá sem starfar við kerfið er farinn að þjóna kerfinu 

þá er stutt í að sá hinn sami hætti að nota kerfið. Þegar þessir fjórir þættir eru skoðaðir þá sést 

að það skiptir miklu máli að þetta vinni allt vel saman, því ef að einn þáttur er gerður með 

hangandi hendi þá er þetta fljótt að falla í gleymsku. Stjórnendur íslenskra fyrirtækja eru 
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frekar óþolinmóðir þegar kemur að því að nýta sér verkefnastjórn, þeir vilja sjá árangur frá 

fyrsta degi. Einnig eru stjórnendur nýjungagjarnir og eru oft að leita að skjótum leiðum til að 

stýra sínum verkefnum. Þetta veldur oft því að það næst aldrei að innleiða neina aðferð við 

verkefnastjórn. Þó eru sumir stjórnendur sem hafa horft til langs tíma við að innleiða kerfi og 

eru búinir að ná miklum tökum á þeirri aðferð. Það er algjört lykil atriði að horfa til langs tíma 

þegar innleiða á verkefnastjórnun í fyrirtæki. Stjórnendur verða að gera sér grein fyrir því að 

það tekur tíma að ná fram því besta við verkefnastjórn, Þórður Víkingur Friðgeirsson 

(munnleg heimild, 30. apríl 2012). 

 

 

2.7 Alþjóðlegar vottanir 
 

Á Íslandi eru starfrækt samtök verkefnastjóra sem bera nafnið Verkefnastjórnunarfélag 

Íslands eða Project Management Association of Iceland. Félagið var stofnað árið 1984 með 

það að leiðarljósi að leiða þróun og eflingu verkefnastjórnunar á Íslandi. 

Verkefnastjórnunarfélag Íslands er öllum opið og skráðir meðlimir félagsins eru rúmlega 450; 

einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir Tilgangur félagsins er að kynna aðferðir 

verkefnastjórnunar og efla verkefnastjórnun á sem flestum sviðum atvinnulífsins. Markmið 

þess eru eftirfarandi: 

 

 að standa fyrir öflun og dreifingu upplýsinga um verkefnastjórnun 

 að stuðla að menntun og rannsóknum á sviði verkefnastjórnunar 

 að kynna og auka skilning á nauðsyn markvissrar verkefnastjórnunar 

 að stuðla að íslenskri málnotkun á sviði verkefnastjórnunar 

 

Eitt af meginverksviðum félagsins er að standa fyrir vottun verkefnastjóra á Íslandi og tryggja 

alþjóðlega viðurkenningu hennar. Afar mikilvægt er að mæta sívaxandi hæfniskröfum sem 

gerðar eru til verkefnastjóra í íslenskum fyrirtækjum og stofnunum til að fyrirtæki standist 

bæði innlendan og alþjóðlegan samanburð og samkeppni. Í aukinni alþjóðlegri samkeppni eru 

alþjóðleg útboð og samstarfsverkefni sífellt algengari. Alþjóðleg vottun er annars vegar 

staðfesting á færni og reynslu viðkomandi verkefnastjóra og hinsvegar staðfesting á að 



20 
 

 

viðkomandi fyrirtæki noti starfsmenn til verkefnisstjórnunar sem uppfylla útgefnar 

hæfniskröfur (Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2012) 

Þjóðir víða um heim hafa unnið ötullega að því að efla verkefnastjórnun á sem flestum 

sviðum þjóðlífsins. Verkefnastjórnunarfélag Íslands er aðili að International Project 

Management Association (IPMA®) sem eru samtök sem stofnuð voru árið 1964. IPMA® eru 

alþjóðleg samtök sem hafa meðlimi allsstaðar að úr heiminum. Undirstaða samtakana er 

fjögurra þrepa vottunarkerfi sem styður við og eflir verkefnastjórn sem starfsgrein innan 

fyrirtækja og eykur skilning fyrirtækja á ávinningi þess að notast við lögbæra verkefnastjórn 

(IPMA®, 2012).  

 Innan vébanda IPMA® hefur verið unnið að því að móta skilgreiningar fyrir vottun 

verkefnastjóra á alþjóðlega vísu og hefur Verkefnastjórnunarfélag Íslands frá upphafi tekið 

virkan þátt í því starfi. Allt frá árinu 1997 hefur Verkefnastjórnunarfélag Íslands vottað 

íslenska verkefnastjóra samkvæmt alþjóðlegum kröfum og voru fyrstu vottunarferlin unnin 

með aðstoð erlendra matsaðila sem komu meðal annars frá Þýskalandi, Englandi og 

Danmörku. Reynsla íslenskra matsmanna hefur þróast mikið á þessum 15 árum sem liðin eru 

frá fyrstu vottunum Verkefnastjórnunarfélags Íslands og því lítil sem engin þörf á að notast 

við erlenda matsmenn sem þó er gert í einstaka tilfellum til að tryggja samræmingu við önnur 

vottunarferli IPMA®.  

Alþjóðleg vottun verkefnastjóra hefur vaxið hratt eins og komið hefur fram en vottað er 

samkvæmt IPMA® staðlinum í 34 aðildarlöndum. Allt í allt höfðu um 50.000 einstaklingar 

verið vottaðir samkvæmt IPMA® kerfinu í lok ársins 2007 (Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 

2012).  

 

Vottunarferli IPMA® skiptist í 4 stig:  

 

 IPMA® Level A®: Certified Projects Director 

A.m.k. 5 ára reynsla af stjórnun verkefnaskráa / verkefnastofna + 2 ár sem 

verkefnastjóri umfangsmikilla verkefna. 

 IPMA® Level B®: Certified Senior Project Manager 

A.m.k. 5 ára reynsla af verkefnastjórnun, þar af 3 ár við stjórnun umfangsmikilla 

verkefna. 
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 IPMA® Level C®: Certified Project Manager 

A.m.k. 3 ára reynsla af stjórnun verkefna.  

 IPMA® Level D®: Certified Project Management Associate 

Krafa til þekkingar, ekki til reynslu.  

 

Verkefnastjórnunarfélag Íslands býður upp á 3 af 4 stigum sem vottunarferli IPMA® skiptist 

í, það eru stig B, C og D. Félagið vottar ekki samkvæmt A-stigi en hefur verið í samstarfi við 

stærri félög um það.  

Þannig hafa Norðurlöndin sameinast um slíka vottun, auk þess sem hægt er að hljóta hana í 

Bretlandi, Þýskalandi og víðar (Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2012). Þetta fjögurra þrepa 

alþjóðlega vottunarkerfi styrkir fyrirtæki í útboðum og samstarfsverkefnum og treystir 

samkeppnishæfni þeirra á alþjóðlegum vettvangi. Það ber einnig mark um faglega þróun 

verkefnastjórnunar en vottunarferlinu má í raun líkja við löggildingu starfsheita í ólíkum 

stéttum.  

Á mynd 6 má sjá þá þróun sem orðið hefur í fjölda B, C og D vottana sem Verkefna-

stjórnunarfélag Íslands hefur gefið út á Íslandi frá árinu 2003 til 2011. Frá árinu 2003 hefur 

orðið stöðug aukning á verkefnastjórum með IPMA® vottun. Greinilegt er, samkvæmt mynd, 

að fækkun varð á útgáfu á vottunum í undanfara efnahagshrunsins á Íslandi sem varð í 

október 2008. Eftir efnahagshrunið fjölgar D vottunum hratt, sem er krafa til þekkingar en 

ekki til reynslu, en dettur svo niður í byrjun árs 2010. Ef horft er til C og B vottana þá haldast 

þær nokkuð jafnar frá árinu 2003 en C vottun tekur þó stökk um mitt ár 2006. C vottunum fer 

fækkandi til ársins 2009 og hækkar lítillega ár frá ári eftir það. Á meðan B vottun heldur sínu 

striki (Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2012). 
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Mynd 6 Þróun vottana verkefnastjórnunarfélags Íslands frá árinu 2003 

 

Háskólinn í Reykjavík verður eini háskólinn á Íslandi sem kemur til með að bjóða upp á nám 

á meistarastigi í verkefnastjórnun á næsta skólaári, 2012 - 2013. Námið er ætlað þeim sem 

lokið hafa grunngráðu í háskóla og eru með a.m.k. þriggja ára starfsreynslu. Nemendur hljóta 

alþjóðlega vottun í verkefnastjórnun sem gefin er út af Verkefnastjórnunarfélagi Íslands í 

umboði IPMA® (Háskólinn í Reykjavík, 2012). 
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3. Rannsóknaraðferð 

 

Kafla um aðferð rannsóknarinnar er skipt í umfjöllun um þátttakendur, mælitæki og 

framkvæmd.  

 

 

3.1 Þátttakendur 
 

Óskað var eftir þátttöku tíu umsvifamikilla fyrirtækja / stofnana í sjö ólíkum atvinnugreinum, 

ráðgjafa-, fjarskipta- og upplýsingatækni-, framleiðslu-, þjónustu-, hugbúnaðar og 

raforkuflutningsfyrirtæki auk opinberrar þjónustu. Sjö fyrirtæki tóku þátt í verkefninu sem 

spönnuðu sex ólíkar atvinnugreinar. Tvö fyrirtækjanna flokkast undir framleiðslufyrirtæki. 

Ekki fengust svör frá starfsstað í opinberri þjónustu. Notast var við matsúrtak þar sem val á 

úrtaki úr þýðinu var í höndum rannsakenda. Úrtakið var valið með það í huga að hafa sem 

fjölbreyttasta flóru millistórra og stórra fyrirtækja á Íslandi sem hafa náð langt á innlendum og 

jafnvel erlendum markaði, og voru líkleg til að notast við verkefnastjórnun í starfsemi sinni. 

Rannsakendur völdu fyrirtæki sem þeir töldu vera lýsandi fyrir þýðið.  

Eftir samráð við leiðbeinanda var ekki talin þörf á að hafa úrtakið stærra en tíu fyrirtæki 

vegna eðli verkefnisins. Markmiðið var að komast að því hvort fyrirtæki væru að blanda 

saman ólíkum aðferðum verkefnastjórnunar innan sinnar starfsemi en ekki var leitast eftir að 

finna út fjölda þeirra fyrirtækja sem styðjast við verkefnastjórnun. Ekki var talið að þessi 

takmarkaði fjöldi fyrirtækja kæmi til með að skekkja niðurstöður könnunarinnar, heldur 

myndi þvert á móti gefa möguleika á að fá skýrari svör varðandi ástæður þess að íslensk 

fyrirtæki velji að blanda saman fleiri en einni aðferð í stað þessa að halda sig við eina 

ákveðna. Könnunin er því góð vísbending um notkunarmynstur stærstu fyrirtækjanna hvað 

þetta varðar. 

Við val á fyrirtækjum til þátttöku þótti mikilvægast að fá upplýsingar frá fyrirtækjum úr 

ólíkum greinum til að fá innsýn inn í stöðu verkefnastjórnunar í sem fjölbreyttustum hóp. 

Áhugavert er að vita hvort hreinar aðferðir sé betur fallnar í sumum geirum en öðrum og 

reyna að skilja ástæður þess af hverju aðferðum er blandað saman. Á mynd 7 má sjá dreifingu 

þátttakenda á milli atvinnugreina: 
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Mynd 7 Hvers eðlis er fyrirtækið? 

 

Ekki verður greint frá nöfnum þeirra fyrirtækja sem voru valin til þátttöku í þessari rannsókn. 

Ástæða nafnleyndar er sú að mikilvægt reyndist að gefa fyrirtækjunum færi á að gefa 

upplýsingar sem kunna að vera viðkvæmar í samkeppnisrekstri. Fram kom á 

spurningarlistanum að ekki yrði nafn fyrirtækisins notað og ekki yrði unnt að rekja svör til 

einstakra þátttakenda.  

Þar sem verkefnastjórnun á Íslandi er tiltölulega ungt hugtak innan fyrirtækja kusu höfundar 

að velja fyrirtækin út frá því sjónarmiði að þau væru sannarlega að nota verkefnastjórnun í 

einhverjum mæli. Fyrirtækin sem urðu fyrir valinu myndu öll teljast til millistórra og stórra 

fyrirtækja miðað við íslenskan markað.  
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Mynd 8 Starfsmannfjöldi þeirra fyrirtækja sem tóku þátt 

 

Líkt og mynd 8 sýnir voru 5 fyrirtækjanna með 500 starfsmenn eða fleiri í sínu fyrirtæki. Eitt 

fyrirtæki var með 200 – 499 starfsmenn og aðeins eitt fyrirtæki með starfsmannafjölda færri 

en 100. Fyrirtækin sem voru valin voru því með stærri fyrirtækjum á landinu. 

Þegar horft var yfir atvinnumarkaðinn á Íslandi urðu nokkrar ólíkar atvinnugreinar fyrir valinu 

og verður fjallað stuttlega um þær og ástæður þess að þær voru valdar.  

 

 

3.1.1 Ráðgjafafyrirtæki 

 

Ráðgjafafyrirtæki eru á meðal stærstu fyrirtækja landsins og sinna ólíkum verkefnum af 

mismunandi stærðargráðu. Þau eru ráðgefandi fyrir hin ýmsu fyrirtæki í nánast öllum geirum 

atvinnulífsins og þurfa því að vera með trausta verkefnastjórnun innan sinna vébanda. 

Ráðgjafafyrirtæki selja flest ráðgjöf í verkefnastjórnun til annarra fyrirtækja. Fyrirtæki sem 

kjósa að leita til ráðgjafafyrirtækja gera í vaxandi mæli kröfu um vottaða verkefnastjórnun 

eins og greint var frá í kafla 2.5 um alþjóðavottanir. 

Ástæður fyrir því að fyrirtæki í ráðgjafageiranum var valið eru þær að verkefni sem slík 

fyrirtæki koma að eru fjölbreytt. Það er því krefjandi fyrir ráðgjafafyrirtæki að velja sér 

aðferðir sem henta þeim hvað best fyrir stjórn sinna eigin verkefna og áhugavert að kanna 

hvernig slík fyrirtæki fara með verkefnastjórnun í eigin ranni.  
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3.1.2 Fjarskipta- og upplýsingatæknifyrirtæki 

 

Í fjarskipta- og upplýsingatæknifyrirtækjum er afar hröð þróun. Í slíkum rekstri er hætta á að 

verkefni gleymist eða verði mun flóknari heldur en þau þurfa að vera. Fyrirtæki í þessum 

greinum hafa á undanförnum árum verið að tileinka sér verkefnastjórn í vaxandi mæli og 

hefur það verið þeim lykilatriði til að vera samkeppnishæf.  

 

 

3.1.3 Hugbúnaðarfyrirtæki 

 

Hugbúnaðarfyrirtæki þurfa að bregðast hratt og örugglega við breyttum aðstæðum og þurfa að 

treysta á kvika og sveigjanlega verkefnastjórnun. Í hugbúnaðargeiranum hefur skapast mikil 

þörf fyrir stjórn verkefna sökum þess hversu hugbúnaðargerð er orðin umsvifamikil og dýrt að 

gera mistök.  

 

 

3.1.4 Framleiðslufyrirtæki 

 

Framleiðslufyrirtæki er yfirheiti yfir fyrirtæki í ólíkri framleiðslu; hvort sem um er að ræða 

hátæknivöru, matvöru eða fatnað svo eitthvað sé nefnt. Fyrirtæki í slíkum iðnaði þurfa að 

styðjast við ólíka verkefnastjórnun eftir því um hvaða framleiðslu er að ræða. Í matvælaiðnaði 

er verkefnastjórnun helst nýtt í vöruþróun, en þar sem framleiðslan sjálf er jafnan í föstum 

skorðum er stuðst við gæðastjórnun. Verkefnastjórnun og gæðastjórnun helst fast í hendur, ef 

ekki er gætt að gæðum vörunnar er ljóst að kaupandi vörunnar eða þjónustunnar verður ekki 

ánægður. Við gerð þessa verkefnis ákváðu höfundar að leita frekar til framleiðenda á 

hátæknivöru þar sem verkefnastjórnun í þeim geira er flóknari og snertir á fleiri flötum. 
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3.1.5 Þjónustufyrirtæki 

 

Þjónustufyrirtæki urðu fyrir valinu þar sem þau eru mörg hver umfangsmikil og eru að veita  

víðtæka þjónustu. Þar skiptir höfuð máli að hafa sýn á þau verkefni sem eru í gangi hverju 

sinni til að geta veitt hvað besta þjónustu. Fyrirtæki í þessum geira eru í mikilli samkeppni og 

er því nauðsynlegt að vera með sterka verkefnastjórn. Verkefnastjórn innan þessara fyrirtækja 

er yfirleitt ferlamiðuð og hafa þau því leitast við að nýta sér slíkar aðferðir við stjórn sinna 

verkefna. Þjónustufyrirtæki eru sinna fjölbreyttum verkefnum og eru í mörgum geirum 

atvinnulífsins, meðal annars í inn- og útflutningi og ólíkri þjónustu. Þjónustufyrirtæki þurfa að 

treysta á ferlamiðaða verkefnastjórn. 

 

 

3.1.6 Raforkuflutningsfyrirtæki 

 

Fyrirtæki innan þessa geira eru að sinna margskonar verkefnum sem eru af öllum stærðum og 

gerðum, fjölbreytt og oft flókin og þurfa því að styðjast við margskonar aðferðir við stjórn 

sinna verkefna. Þegar kemur að fyrirtækjum í þessum geira þá fara öll verkefni í gegnum 

stranga verkefnastjórnun enda gríðarlega miklir fjármunir í húfi. Raforkufyrirtæki hafa vegna 

þessa komið sér upp metnaðarfullum verkferlum. Þessir verkferlar eru í föstum skorðum og 

hefjast alltaf á greiningarvinnu og rannsóknum. Þegar greiningarvinnu og rannsóknum er 

lokið taka við frumhönnunar og frumkostnaðaráætlanir. Þetta er mikilvægt ferli í framkvæmd 

á þeim verkefnum sem fyrirtækin standa frammi fyrir. Að þessu loknu er ráðist í 

umhverfismat lögum samkvæmt. Þessi verkefni eru aðeins toppurinn af ísjaka þeirra verkefna 

sem raforkufyrirtæki þurfa að hafa í huga. Þau eru töluvert fleiri en verða ekki gerð nánari skil 

í verkefni þessu. Raforkufyrirtæki notast gjarnan við ferla sem styðjast við IPMA®. 
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3.2 Mælitæki 
 

Reynt var að hanna könnunina með þeim hætti að hún skilaði sem bestum niðurstöðum með 

tilliti til rannsóknarspurningarinnar: 

 

 „Kjósa íslensk fyrirtæki að blanda saman ólíkum aðferðum við 

verkefnastjórnun og þá hvers vegna?“ 

 

Gætt var að því að allar spurningar væru orðaðar á skýran hátt til að forðast að þátttakendur 

misskildu þær og þau fyrirmæli sem þeim fylgdu. Þetta var gert til að minnka líkur á að 

þátttakendur myndu sleppa því að svara sem gæti skekkt niðurstöður.  

Spurningarnar í könnuninni voru alls átta. Þær skiptust í sjö lokaðar og eina opna. Spurningar 

1, 4, 5, 6 og 7 voru settar upp eftir nafnkvarða svarmöguleikum. Svarmöguleikar við 

spurningu 3 voru settir upp á raðkvarða og spurning 8 var opin. Spurningarnar voru hannaðar 

með það huga að þær næðu að varpa ljósi rannsóknarspurninguna
2
. 

Í tölvupósti sem sendur var á þátttakendur var gerð grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar. 

Markmið með fyrstu spurningunum var að afla upplýsinga um í hvaða geira fyrirtækið starfar, 

fá fram fjölda starfsmanna og einnig að sjá hversu mikið eða lítið verkefnastjórn er notuð 

innan þeirra. Næstu spurningar þar á eftir voru ætlaðar til að komast að því hverjir stýra 

verkefnastjórnun og hvaða stöðu þeir gegna. Að lokum var spurt hvaða aðferðir er notaðar 

innan verkefnastjórnunar og hvort verið sé að blanda saman ólíkum aðferðum. 

 

 

3.3 Framkvæmd 
 

Þegar spurningarkönnunin var fullbúin var hún forprófuð á aðstandendum rannsakenda til að 

fá endurgjöf á hvort hún væri vel skiljanleg og villulaus. Gætt var að því að rannsakendur 

gætu ekki komist að því hverjir þátttakendur voru. Haft var samband við fyrirtækin og óskað 

eftir að fá upplýsingar um þá aðila sem koma að eða sjá um verkefnastjórnun í starfseminni. Í 

kjölfarið sendum við tölvupóst á þá aðila með hlekk inn á vefkönnun sem útbúin var á vefnum 

                                                           
2
 Það má sjá spurningarlistann í heild sinni í viðauka A. 
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kwiksurveys.com. Ein ítrekun var svo send að 5 dögum liðnum. Alls tóku sjö af tíu 

fyrirtækjum þátt í könnuninni.  

Í framhaldi settu rannsakendur sig í samband við þau fyrirtæki sem blanda saman ólíkum 

aðferðum til að fá ítarlegri upplýsingar um ástæður og ávinning af því að nota aðferðirnar á 

þann hátt. Einnig settu rannsakendur sig í samband við Verkefnastjórnunarfélag Íslands sem 

er aðili að IPMA®. Þar fengu rannsakendur tölulegar upplýsingar um verkefnastjóra sem 

hlotið hafa alþjóðlega vottun hér á landi. Rannsakendur áttu samtal við Þórð Víking 

Friðgeirsson háskólakennara og fræðimann um sögu verkefnastjórnunaraðferða. 
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4. Niðurstöður 

 

Öll fyrirtækin sem leitað var til notast við verkefnastjórnun af einhverju tagi í sinni starfsemi
3
 

og því nýtast svör þeirra allra í rannsókninni. Hafa ber í huga að rannsakendur völdu fyrirtæki 

sem líkleg voru til þess að notast við verkefnastjórnun. Hér á eftir verður fjallað um helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar.  

 

 

4.1 Hvaða aðferðir eru fyrirtækin að nota og í hvað? 
 

Öll fyrirtækin sem tóku þátt í rannsókninni notast við verkefnastjórnun í starfsemi sinni eins 

og komið hefur fram. Tæplega helmingur fyrirtækjanna segjast nota verkefnastjórnun við 

þróunar- og rannsóknarvinnu, rétt um þriðjungur þeirra nota verkefnastjórnun við að leysa 

vandamál og fjórðungur notar verkefnastjórn við daglegan rekstur fyrirtækisins. Merkja mátti 

við fleiri en einn svarmöguleika, sjá mynd 9. 

 

 
 

Mynd 9 Við hvað notar fyrirtækið verkefnastjórn ? 

 

Þegar leitað var svara við því hvaða aðferðir fyrirtækin voru að nota kom í ljós að tvö af 

fyrirtækjunum sjö styðjast einungis við eina verkefnastjórnunaraðferð án þess að blanda 

fleirum aðferðum saman eins og sjá má á mynd 10. Annað af þeim fyrirtækjum er 

                                                           
3
 sjá viðauka B, mynd 13 
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framleiðslufyrirtæki en Prince2 er einmitt ferlamiðuð verkefnastjórnunaraðferð sem hentar vel 

í framleiðslugreinum og hefur reynst árangursrík. Í aðferðinni er einblínt á vöruna sem til 

verður úr verkefninu en ekki aðgerðirnar í verkefninu sjálfu. Fyrirtækið notar Prince2 við 

daglegan rekstur fyrirtækisins sem felst í framleiðslunni og þróunar- og rannsóknarvinnu sem 

er önnur þungamiðja í starfsemi fyrirtækisins. Áhugavert er að þau tvö framleiðslufyrirtæki  

sem tóku þátt í rannsókninni, nota verkefnastjórnunaraðferðir mismunandi, þar sem annað 

notar eingöngu Prince2 en hitt fyrirtækið blandar Prince2 verkefnastjórnunaraðferðinni við 

Kanban eins og greint verður frá í næsta kafla.  

 

 

Mynd 10 Blandar fyrirtækið saman ólíkum aðferðum við verkefnastjórn ? 

 

Athyglisvert var að eitt fyrirtækjanna hefur hannað sína eigin verkefnastjórnunar- 

aðferð.  Rannsakendur settu sig í samband við það fyrirtæki, sem er ráðgjafafyrirtæki og hefur 

valið þá leið að hanna sína eigin verkefnastjórnunaraðferð, til að fá meiri upplýsingar um 

hvernig sú aðferð varð til og af hverju þeir kusu að fara þá leið. Fyrirtækið hefur valið þá 

þætti úr þekktum aðferðum í verkefnastjórnun sem falla vel að þeirra eigin menningu, 

skipulagi og viðfangsefnum, svo sem stjórnunarverkfæri, aðferðir og verkferla, og blandað 

þeim saman í eina aðferð sem það notar við lausn sinna verkefna. Fyrirtækið hefur helst stuðst 

við aðferðir á borð við PMBok, AACEi og Prince2 og tínt úr þeim verkfæri og blandað þeim 

saman í sína eigin aðferð við verkefnastjórnun á sínum verkefnum. Sú aðferð sem þeir hafa 

sett saman úr hinum ýmsu aðferðum hefur gefist vel í þeirra starfsemi þrátt fyrir að ekki sé 
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hægt að kenna þær við eitt þekkt verkefnastjórnunarkerfi, verkefnastjóri Ráðgjafafyrirtækis 

(munnleg heimild, 8. maí 2012)
4
.  

Önnur fyrirtæki í rannsókninni blanda saman ólíkum verkefnastjórnunaraðferðum eins og 

greint verður frá í kafla 4.2.  

 

 

4.2 Blanda saman aðferðum 
 

Fimm af þeim sjö fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni nýta sér þann möguleika að 

blanda saman ólíkum verkefnastjórnunaraðferðum. Þau fyrirtæki eru aðallega að blanda 

saman Agile-aðferðum, einkum Kanban og Scrum. Þessi fyrirtæki eru framleiðslu-, 

hugbúnaðar-, þjónustu- og fjarskipta- og upplýsingatæknifyrirtæki eins og sjá má í töflu 1. 

 

Tafla 1 Hvaða aðferðum er verið að blanda saman? 

 Prince2 XP Kanban Scrum-

Agile 

Framleiðslufyrirtæki X  X  

Hugbúnaðarfyrirtæki  X X X 

Þjónustufyrirtæki X X X X 

Fjarskipta- og 

upplýsingatæknifyrirtæki 

  X X 

 

 

Í öllum þessum fyrirtækjum er hentugt að sýna Scrum spretti sjónrænt á Kanban vegg vegna 

eðli starfsemi þeirra. Með því móti er hægt að sýna á lýsandi og auðveldan hátt hvernig 

verkefnum miðar áfram í rekstri fyrirtækjanna.  

Annað af tveimur framleiðslufyrirtækjum sem tók þátt í rannsókninni nýtir tvær 

verkefnastjórnunaraðferðir einsog áður segir; Prince2 annars vegar sem hentar vel í 

framleiðslufyrirtækjum og Kanban hinsvegar. Af þessu má draga þá ályktun að fyrirtækið sé 

                                                           
4
 Þar sem nafnleyndar var getið verður verkefnastjóri  ekki nafngreindur né heldur fyrirtækið sem hér um ræðir. 
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að setja verkferlið upp á sjónrænan hátt með því að nýta sér Kanban á sama tíma og Prince2 

sem er best til þess fallið að stýra framleiðsluferlum. Fyrirtækið virðist hafa kynnt sér ólíkar 

verkefnastjórnunaraðferðir og náð að aðlaga og nýta það sem hentar best fyrir þeirra starfsemi 

en fyrirtækið hefur náð góðum árangri á alþjóðlegum markaði. 

Algengt er að Agile-aðferðir henti vel í hugbúnaðargeira eins og koma fram í kafla 2.5. Það á 

einnig við um það hugbúnaðarfyrirtæki sem tók þátt í þessari rannsókn. Það fyrirtæki er stórt 

hugbúnaðarfyrirtæki á alþjóðamarkaði sem hefur bæði innleitt og aðlagað blöndu af XP, 

Scrum og Kanban inn í sína starfsemi á afar árangursríkan hátt í þróunar- og rannsóknarvinnu 

sem og í daglegum rekstri fyrirtækisins. Reynsla af slíkri blöndun hefur gefist vel (Fitzgerald, 

Hartnett, og Conboy, 2006). Það hentar að taka tól úr verkfærakistu XP og nota með Scrum 

aðferðinni auk þess sem það hentar vel í Scrum-ferli að prófa þann hugbúnað sem unnið er að 

í hverjum spretti daglega líkt og krafist er í XP. Þá er kjörið að notast við vörustjóra úr Scrum 

í Kanban aðferðinni. Í Scrum er notast við daglega fundi þar sem farið er yfir stöðuna á 

verkefninu sem gæti gagnast vel í XP aðferðinni. Þarna er búið að nefna nokkur einföld dæmi 

um hvernig og hvers vegna getur reynst vel að blanda saman þessum þremur aðferðum við 

verkefnastjórnun. Fyrirtækið hefur vaxið hratt og náð að halda vel utan um starfsemi sína í 

þremur heimsálfum. Það er því ekki nóg með að fyrirtækið sjálft sé með hátt flækjustig í eigin 

viðfangsefnum heldur krefst rekstrarumhverfi þess gríðarlegs utanumhalds. Má draga þær 

ályktanir að það flækjustig sem íslensk fyrirtæki hafa þurft að takast á við í kjölfar erlendrar 

útrásar síðastliðinn áratug hafi aukist og þörfin fyrir sterka verkefnastjórn aldrei verið meiri. 

Það að fyrirtæki taki þátt í alþjóðlegri starfsemi og þurfi að takast á við flókin regluverk, 

mismunandi mynt, fjölbreyttar menningarvenjur og ólík tungumál krefst afar agaðra og 

skipulagðra vinnubragða. Þetta umhverfi er til þess fallið að stjórnendur fyrirtækja, eins og 

þeirra sem tók þátt í rannsókn okkar, verða að ná góðum tökum á verkefnastjórnunaraðferðum 

til að ná árangri og lifa af í harðri samkeppni.  

Það þjónustufyrirtæki sem tók þátt í rannsókninni flokkast undir það að vera stórt fyrirtæki á 

Íslandi með yfir 500 starfsmenn. Fyrirtækið notar ólíkar verkefnastjórnunaraðferðir í sinni 

starfsemi við lausn vandamála og í þróunar- og rannsóknarvinnu. Þjónusta fyrirtækisins er 

fjölþætt og má ætla að engin ein verkefnastjórnunaraðferð henti best heldur hafi fyrirtækið 

þurft að aðlaga þætti úr ólíkum aðferðum að rekstrinum.  

Áhugavert er að sjá að fyrirtæki í fjarskipta- og upplýsingatækni sem tók þátt í rannsókninni  

nýtir sér þrjár mismunandi verkefnastjórnunaraðferðir, Prince2, Scrum og Kanban, í 

daglegum rekstri og þróunar- og rannsóknarvinnu. Fyrirtækið nýtir sér Prince2 til að halda 

utan um meðalstór sem og stór verkefni. Ávinningurinn við að nota Prince2 aðferðina er að 
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hún er góð til að að tryggja gæði verkefnisins í heild sinni ásamt því að hún hjálpar til við að 

ákveða hvað er verkefni og hvað ekki. Hinsvegar nýtir fyrirtækið sér það að blanda saman 

Scrum og Kanban á framleiðslustigi í hugbúnaðarþróun sinni. Það að blanda saman þessum 

tveimur aðferðum hefur reynst vel að mörgu leyti. Það eykur gæði afurðanna og er góð leið til 

að stjórna hópvinnu margra aðila sem starfa á ólíkum tæknisviðum(munnleg heimild, 8. maí 

2012)
5
. 

Raforkuflutningsfyrirtækið sem tók þátt í rannsókninni styðst ekki við hefðbundnar 

verkefnastjórnunaraðferðir en styðst þess í stað við ferla við lausn vandamála sem vottaðir eru 

af IPMA®. Verkefni sem slík fyrirtæki takast á við eru umfangsmikil og flókin og þurfa allir 

verkþættir að vera niður njörvaðir og skipulagðir. Draga má þá ályktun að einfaldar aðferðir 

eins og Agile-aðferðirnar henti ekki í slíkum rekstri þar sem þær hafi ekki þá burði sem til 

þarf til að stýra verkefnum af þeirri stærðargráðu sem fyrirtæki í þessum geira takast á við. 

Það þótti áhugavert að hafa fyrirtæki sem flokkast undir þessa atvinnugrein með í 

rannsókninni til að skoða hvort það væri að nýta þær aðferðir sem hér hefur verið fjallað um.  

 

 

4.3 Hverjir sjá um verkefnastjórnun? 
 

Hverjir sjá um verkefnastjórnun innan fyrirtækjanna? Þegar spurt var að því hvaða starfsheiti 

starfsfólk fyrirtækjanna bera sem sinna verkefnastjórnun í starfsemi þeirra kom í ljós að fleiri 

sjá um verkefnastjórnun en einungis þeir sem bera starfstitilinn verkefnastjórar
6
. Fram kom að 

sérfræðingar, deildarstjórar, forstöðumenn, framkvæmdastjórar, æðstu stjórnendur og 

aðkeyptir aðilar eru meðal þeirra sem sjá um verkefnastjórnun innan þessara fyrirtækja. 

Verkefnastjórar eru samt sem áður í meirihluta þeirra sem sjá um verkefnastjórnun innan 

fyrirtækjanna.  

Í einu fyrirtæki sjá allir starfsmenn um verkefnastjórnun og má af því draga þá ályktun að 

innleiðing, þekking og notkun á verkefnastjórnun sé afar almenn hjá því fyrirtæki og að 

fyrirtækið sé byggt upp á verkefnastjórnunarmiðaðan hátt. Fyrirtækið sem um ræðir er 

framleiðslufyrirtæki sem hefur náð langt á alþjóðamarkaði með sínar vörur en fyrirtækið notar 

prince2 verkefnastjórnunaraðferðina.  

  

                                                           
5
 Þar sem nafnleyndar var getið verður verkefnastjóri  ekki nafngreindur né heldur fyrirtækið sem hér um ræðir. 

6
 sjá viðauka B, mynd 14 
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5. Umræður 

 

Ætla má samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar að notkun verkefnastjórnunaraðferða sé 

leið til árangurs. Fleiri og fleiri stjórnendur fyrirtækja eru farnir að líta á verkefnastjórnun sem 

skilyrði fyrir því að halda sjó í sífellt harðari samkeppni. Stjórnendur sem voru mótfallnir því 

að nýta sér verkefnastjórnun eru nú í dag talsmenn hennar. Margir leiðbeinendur í stjórnun 

fyrri tíma sem voru andstæðingar verkefnastjórnunar og sögðu hana enn eitt tískufyrirbærið 

eru núna stuðningsmenn hennar. Verkefnastjórnun er komin til að vera (Kerzner, 2009).   

Öll þau fyrirtæki sem tóku þátt í rannsókninni nota verkefnastjórnunaraðferðir í sinni 

starfsemi. Í aðeins einu fyrirtæki var starfsmannafjöldi undir 100 og eitt með 200 til 499 síðan 

eru þau 5 sem eru með 500 og yfir þannig að það má segja að allt eru þetta millistór og stór 

fyrirtæki. Fyrirtækin eru umsvifamikil á íslenskum markaði og mörg hver í harðri samkeppni 

við fyrirtæki í fremstu röð á heimsvísu. Samkvæmt niðurstöðum virðast stærri fyrirtæki á 

Íslandi ekki hika við að nýta sér það að blanda saman fleiri en einni aðferð við stjórn sinna 

verkefna, til að draga fram það besta úr hverri aðferð og aðlaga að rekstri sínum. Það að 

blanda saman fleiri en einni aðferð virðist gefa fyrirtækjunum meiri sveigjanleika á að stýra 

verkefnum, en það að hafa sveigjanleika við verkefnastjórnun getur sparað mikinn kostnað 

við þau verkefni sem verið er að vinna hverju sinni. Virðist blöndun ólíkra aðferða vænleg til 

árangurs miðað við stærð og gengi þessara ólíku fyrirtækja.  

 

 

5.1 Engin ein rétt leið 
 

Af hverju að halda sig við eina aðferð? Það virðist ekki vera nein fyrirstaða fyrir þá sem eru 

með Scrum verkefnastjórnun að horfa til XP og nýta sér eitthvað af þeim tólum sem hægt er 

að finna í þeirra verkfærakistu ef það hentar þeim rekstri sem fyrirtækið er í. Þá eru þeir sem 

eru með XP verkefnastjórnunaraðferðina að nýta sér þætti úr Scrum og þeir sem eru með 

Kanban verkefnastjórnun í sinni starfsemi gætu vel nýtt sér samskonar fundi og Scrum-teymin 

setja upp í sinni aðferð og svo má áfram telja.  

Þegar kemur að því að nýta sér aðferð eins og Scrum við verkefnastjórnun er reyndar ekki við 

hæfi að taka hluta úr þeirri aðferð út úr ferlinu og segjast samt vera að nota Scrum. Aðferðin 

er það einföld að ekki er mikið eftir af henni ef eitt verkfæri er fjarlægt. Scrum er ekki talið 

Scrum nema notast sé við aðferðina í heild sinni (Kniberg og Skarin, 2010).  
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Ef Kanban leiðin er hinsvegar valin þá er ekkert sem bannar að bæta við hlutverkum eins og 

vörustjóra sem er fenginn úr Scrum aðferðinni. Í Kanban er ekkert sem bannar að bæta hverju 

sem er úr öðrum aðferðum svo sem Scrum og XP. En það er ekki hægt að taka eitthvað eitt úr 

Kanban og segjast vera að nota Kanban. Því ef eitthvað er tekið út úr Kanban aðferðinni þá er 

ansi lítið orðið eftir að styðjast við og því aðferðin orðin einhver önnur en Kanban.  

Það hlýtur þó að vera mikilvægt að hafa í huga hvaða afleiðingar slík blöndun getur haft í för 

með sér. Stangast eitthvað á? Hægir það á ferlinu? Getur það jafnvel aukið kostnað? 

Áhugavert væri að rannsaka þennan vinkil enn frekar. Það er því óhætt að segja að það er 

auðveldara að bæta við en að taka úr þessum aðferðum.  

 

 

5.2 Hvernig tengjast Scrum og Kanban? 
 

Scrum og Kanban eru í daglegu tali sögð vera Agile aðferðir. Hvort er betra gaffall eða 

hnífur? Flestir yrðu sammála því að þetta er nánast merkingarlaus spurning. Til þess að borða 

kjötbollur myndum við sennilega velja gaffalinn. Til þess að skera sveppi myndum við 

sennilega velja hnífinn. Til þess að tromma á borðið skiptir ekki máli hvort við notum. Til 

þess að borða steik myndum við vilja nota bæði saman. Til þess að borða hrísgrjón myndu 

sumir velja gaffal meðan aðrir myndu velja prjóna. Það má í raun segja að sama á við um 

spurninguna hvort sé betra Kanban eða Scrum. Við notum það til að gera sinn hvorn hlutinn, 

það er engin ein aðferð sem hentar í öll verkefni. Þegar við berum saman tæki og tól ættum 

við að fara varlega, samanburður er góður til að dýpka skilning en ekki til að fella dóma 

(Kniberg og Skarin, 2010). 

Eins og um allt annað eru Kanban og Scrum hvorki fullkomnar aðferðir né altækar. Þau segja 

þér ekki allt sem þú þarft að gera heldur eru aðeins viðmið og skorður. Sem dæmi setur Scrum 

takmarkanir á tíma, endurtekningar og þverlæg teymi en Kanban setur notandann í þá stöðu 

að hann verður að hafa allt ferlið sjónrænt og setur takmarkanir á verkefni í vinnslu. 

Takmarkanir eru einmitt það áhugaverða við val á aðferð. Aðferð sem leyfir allt væri ekki 

mjög gagnleg, slíka aðferð væri hægt að kalla „gerðu það sem þú vilt aðferð“. Að nota rétta 

aðferð mun hjálpa þér að ná árangri en mun ekki tryggja þér velgengni. Það er auðvelt að 

rugla því saman þegar verkefni mistekt eða heppnast eða þegar aðferðin virkar eða virkar ekki 

(Kniberg og Skarin, 2010).   



37 
 

 

Hafa ber í huga eftirfarandi punkta um hvernig verkefni geta unnist. Það fer ekki alltaf saman 

góð aðferð og velgengi verkefna, heldur getur verkefni verið velheppnað þrátt fyrir lélega 

aðferð. Hér að neðan má sjá nokkra punkta um hvernig verkefni geta farið ýmist við góðar 

aðferðir sem og lélegar. 

 

 Verkefni getur verið vel heppnað vegna góðrar aðferðar 

 Verkefni getur verið vel heppnað þrátt fyrir lélega aðferð 

 Verkefni getur mistekist vegna lélegrar aðferðar 

 Verkefni getur mistekist þrátt fyrir góða aðferð 
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6. Lokaorð 

 

Svo virðist sem fyrirtæki sem ná góðum árangri á þeim ólíku sviðum sem við höfum fjallað 

um í þessari rannsókn tileinki sér öguð vinnubrögð verkefnastjórnar. Það hefur því verið afar 

áhugavert að fjalla um þetta mikilvæga viðfangsefni í rekstri fyrirtækja. Höfundar hafa lært 

mikið um verkefnastjórnun við gerð þessa verkefnis og fannst áhugavert að sjá hvernig 

fyrirtæki eru farin að nýta sér fræðin í mun meiri mæli. Fyrirtækin eru farin að sýna því 

skilning að það tekur tíma að tileinka sér þau tæki og tól sem verkefnastjórnun bíður upp á. 

Við lögðum upp með að komast að því af hverju fyrirtæki blanda saman fleiri en einni aðferð 

við verkefnastjórn. Þau fyrirtæki sem skýrsluhöfundar settu sig í samband við eru komin langt 

á leið með að innleiða ólíkar aðferðir sem hér hefur verið fjallað um. Og greinilegt er að 

fyrirtækin nýta sér það að blanda saman ólíkum aðferðum til að ná sem mestum árangri í 

verkefnastjórn innan fyrirtækisins. Það sem skýrsluhöfundar hafa einnig séð með þessari 

rannsókn er að það er ekkert sem mælir gegn því að blanda saman ólíkum aðferðum innan 

verkefnastjórnunar svo lengi sem það leiðir til betri stjórnunar á þeim verkefnum sem 

fyrirtækin standa frammi fyrir. Hafa ber ávallt í huga að slík blöndun hindri ekki árangur. 

Svarið við rannsóknarspurningunni kemur skýrt í ljós og er stutt af þeirri umræðu sem hefur 

komið fram víða í ritgerðinni. Það er óhætt að blanda saman ólíkum aðferðum svo framarlega 

að þær passi vel að þeim ferlum sem notaðir eru við verkefnastjórn. 
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Viðaukar 

 

Viðauki A 
 

Könnunin er trúnaðarmál að því leyti til að nafn fyrirtækisins kemur hvergi fram og er 

einungis verið að bera saman hvað fræðin segja almennt um verkefnastjórnun og hvernig 

íslensk fyrirtæki eru í raun að nota verkefnastjórnun. 

Hvers eðlis er fyrirtækið? 

 Ráðgjafafyrirtæki 

 Fjarskipta / upplýsingatæknifyrirtæki 

 Framleiðslufyrirtæki 

 Verktakafyrirtæki 

 Annað 

Hver er starfsmannafjöldi fyrirtækisins? 

 1 - 49 

 50 - 99 

 100 – 199 

 200 - 499 

 < 500 

Hversu sammála eða ósammála ertu því að í fyrirtækinu er stuðst við verkefnastjórnun? 

 Mjög ósammála 

 Frekar ósammála 

 Hvorki né 

 Frekar sammála 

 Mjög sammála 

Hvaða aðilar innan fyrirtækisins sjá um verkefnastjórnun? 

haka við fleiri en einn möguleika ef við á 

 Sérfræðingar 

 Verkefnastjórar 

 Deildarstjórar 

 Forstöðumenn 

 Framkvæmdastjórar 

 Æðstu stjórnendur 

 Allir 

 Aðrir (t.d aðkeyptir) 
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Í hvaða tilfellum notar fyrirtækið verkefnastjórnun? 

 haka við fleiri en einn möguleika ef við á 

 Leysa vandamál 

 Þróunar- og rannsóknarvinnu 

 Við daglegan rekstur fyrirtækisins 

 Annað 

Hvaða aðferðir nýtir fyrirtækið sér við verkefnastjórnun? 

 Kanban 

 Scrum 

 XP 

 Prince 2 

 Annað ________________________________ 

 

Hefur fyrirtækið blandað saman mörgum aðferðafræðum? 

 Já 

 Nei 

Ef já hvaða aðferðafræðum er fyrirtækið að blanda saman? 

______________________________________________________________ 
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Viðauki B 
 

Í spurningu eitt var kannað innan hvaða geira fyrirtækið taldi sig starfa. 

 

 

Mynd 11 Hvers eðlis er fyrirtækið ? 

Á mynd 11 kemur fram í hvaða atvinnugreinum þátttakendur voru. 

 

Í spurningu tvö var kannað hver starfsmannfjöldinn var í fyrirtækjunum. 

 

 

Mynd 12 Hversu margir starfa hjá fyrirtækinu ? 

  

0

1

2

3

0

1

2

3

4

5

6

 1 - 49 50 - 99 100 – 199 200 - 499 500 +
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Líkt og mynd 12 sýnir voru flest fyrirtækin með starfsmannfjölda 200 og fleiri í sínu 

fyrirtæki. Aðeins eitt fyrirtæki var með minna en 100 starfsmenn. Fyrirtækin sem valin voru 

eru því með stærri fyrirtækjum á landinu. 

 

Í spurningu þrjú var kannað hvort verkefnastjórnun væri notuð innan fyrirtækjanna. 

 

 

Mynd 13 Er verkefnastjórn notuð við stjórnun verkefna ? 

  

 

Líkt mynd 13 sýnir þá eru niðurstöður afgerandi. Öll fyrirtækin notast við verkefnastjórnun af 

einhverju tagi innan sinna fyrirtækja. 
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Í spurningu fjögur var kannað hvaða aðilar innan fyrirtækisins stýra verkefnastjórnun. 

 

 

 
 

Mynd 14 Hvaða aðilar innan fyrirtækisins stýra verkefnastjórnun ? 

  

 

Í spurningu fjögur var tekið fram að merkja mætti við fleiri en einn svarmöguleika. Á mynd 

14 má sjá hvernig starfsheitin röðuðu sér. Í tveimur fyrirtækjanna eru það sérfræðingar sem 

eru með verkefnastjórn á sinni könnu. Svo eru tvö fyrirtæki með deildarstjóra sem eru með 

verkefnastjórn á sinni könnu. En í langflestum tilfellum eða 5 af 7 segjast fyrirtækin hafa 

verkefnastjóra sem sinna verkefnastjórn innan fyrirtækjanna. Einnig eru það forstöðumenn, 

framkvæmdastjórar, æðstu stjórnendur sem eru með verkefnastjórn í sínu vinnulagi. Eitt 

fyrirtæki merkti svo við að allir sinna verkefnastjórn innan fyrirtækisins. Og eitt var með 

„aðrir til dæmis aðkeyptir“ sem sinna verkefnastjórn.  
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Í spurningu fimm var kannað í hvaða tilfellum fyrirtækið notast við verkefnastjórnun. 

 

 

 
 

Mynd 15 Í hvaða tilfellum er fyrirtækið að notast við verkefnastjórnun ? 

  

Á mynd 15 má sjá að niðurstöður yfir það hvernig fyrirtækin eru helst að notast við 

verkefnastjórnun. Þar sögðust 5 fyrirtæki vera nota verkefnastjórn við þróunar- og 

rannsóknarvinnu. Það voru 4 fyrirtæki sem sögðust vera að nota verkefnastjórn við að leysa 

vandamál og síðan voru það 3 fyrirtæki sem sögðust nota verkefnastjórn við daglegan rekstur 

fyrirtækisins.  

 

Í spurningu sex var kannað hvaða aðferð innan verkefnastjórnunar fyrirtækin eru að 

nýta sér. 

 

 
 

Mynd 16 Hvaða aðferð er fyrirtækið að nýta sér við verkefnastjórnun ? 
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Á mynd 16 má sjá að aðeins eitt fyrirtæki merkti við „annað“ í spurningunni. Þar sem 

möguleikinn „annað“ var opin spurning þá kom fram að fyrirtækin sem merktu þar við 

sögðust vera að nýta sér IPMA® (International Project Management Association) ásamt því 

að segjast vera að nota heimatilbúið verkefnastjórnunarkerfi. Innan svarmöguleikans „annað“ 

tóku nokkur fyrirtæki það fram að þau væru að blanda saman nokkrum þeim aðferðum sem 

komu fram í spurningunni. 2 fyrirtæki sem tóku þátt í rannsókninni segjast vera að nota 

Prince2. Fjögur fyrirtæki eru að notast við Kanban og Scrum. Það voru síðan um þrjú 

fyrirtæki sem sögðust vera að nota XP. 

Í spurningu sjö var kannað hvort fyrirtækin væru að blanda saman fleiri en einni aðferð 

við verkefnastjórnun. 

 

 

Mynd 17 Er fyrirtækið að blanda saman fleiri en einni aðferð við verkefnastjórn ? 

  

Á mynd 17 kemur fram að um 5 fyrirtækjanna segjast vera að blanda saman fleiri en einni 

aðferð við verkefnastjórnun á meðan aðeins um 2 fyrirtækjanna segjast ekki vera að blanda 

saman fleiri en einni aðferð við verkefnastjórnun. 
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