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ÚTDRÁTTUR 

 

Þroskalíkan er gagnleg aðferð til að meta árangur og stöðu hjá fyrirtækjum sem eru 

að innleiða breytingar eða festa verkefnastjórn í sessi. Aðferðafræðin er einföld og 

gefur kost á að hún sé notuð í sjálfsmati en það er einnig hægt að skala upp 

aðferðina og taka viðtöl eða gera stóra könnun.  

Aðferðin virkaði vel til að meta stöðu verkefnastjórnar hjá Landsvirkjun. Samkvæmt 

þessu þroskamati og samanburði við aðrar rannsóknir þá virðist innleiðing á ferlum 

verkefnastjórnunar hjá Landsvirkjun ganga vel. Margt er ógert til að ná enn betri 

árangri í að nýta aðferðafræði verkefnastjórnunar við stýringu á sem flestum 

verkefnum fyrirtækisins. Þroskalíkön í verkefnastjórn gætu nýst vel sem stuðningur 

við innleiðingu á verkefnastjórnun 

 

 

1. INNGANGUR 

 

Verkefnastjórnun nýtur vaxandi vinsælda sem stjórnunaraðferð og ferlar 

verkefnastjórnunar eru taldir henta skipulagsheildum vel til að ná árangri í rekstri. 

Við innleiðingu á breytingum og bættu verklagi er nauðsynlegt að meta stöðuna 

reglulega. Aðferðafræði kennd við þroskalíkön hefur verið notuð til að meta stöðu 

verkefnastjórnunar og gera áætlanir um úrbætur (Helgi Þór Ingason 2010). 

Þroskalíkönin eru byggð á hæfnisþáttum verkefnisstjórnunar og gera ráð fyrir að fast 

samband sé á milli þroskastigs í verkefnastjórnun og árangurs í rekstri verkefna, 

hærra þroskastig táknar betri árangur (PM Solutions, 2009, Kwak og Ibbs, 2000).  

 

Hversu vel nýtist þroskalíkan til að meta verkefnastjórnun hjá skipulagsheildum 

með mikinn mun á umfangi verkefna og verkefnastjórnunar á milli sviða og deilda? 

Hvernig styður þroskalíkanið við innleiðingu á bættu verklagi í verkefnastjórnun?  

Til að leita svara við þessum spurningum var gert þroskamat á stöðu 

verkefnastjórnar hjá Landsvirkjun. Landsvirkjun er verkefnadrifið fyrirtæki, með 

mikla reynslu í framkvæmda- og viðhaldsverkefnum og er með vottaða gæðaferla. 

Fyrirtækið hefur á að skipa mjög hæfum verkefnastjórum og þar hafa verið innleiddir 

ferlar verkefnastjórnunar.  

Í upphafi er gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni þroskalíkana og notkun þeirra. 

Síðan er fjallað um aðferðafræðina, verkefnastjórnun hjá Landsvirkjun og 

framkvæmd könnunarinnar. Þá er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum. Að lokum er 

fjallað um niðurstöðu úr matinu og árangur, kosti og galla og takmarkanir við matið. 

                                                 
1
Anna Elín Bjarkadóttir, BA í bókasafns- og upplýsingafræði 

2
 Landsvirkjun, upplýsingamiðstöð, Háaleitisbraut 68, 103 Reykjavík, annaelin@lv.is 
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2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

 
Verkefni eru í dag skilgreind sem annað og meira heldur en að leysa tæknileg 

vandamál. Verkefni eru notuð til að innleiða breytingar og í stefnumótun (Andersen 

og Jessen 2003). Demir og Kocabas (2010) lýsa verkefnastjórnun sem stjórntæki 

sem hefur hefðbundnar skorður frá umfangi, gæðum, kostnaði og tímaáætlun sem 

getur stuðlað að því að verklok verði í samræmi við markmið hagsmunaaðila. Af 

þeim sökum henti þessi aðferðafræði fyrir allar skipulagsheildir sem hafa þau megin 

markmið að vinna innan umfangs, gæða, kostnaðar- og tímaáætlunar. 

Greining Söderlund og Tell (2009) á verkefnastjórnun hjá Asea/ABB frá 1950 til 2000 

skiptir þróuninni upp í tímabil eftir því hvernig eðli verkefnanna breytist og þau verða 

flóknari og krefjast aukinnar hæfni í verkefnastjórnun, þroski verkefnastjórnunar 

eykst. 

 

Shi (2011) bendir á að ef rétt er staðið að innleiðingu verkefnastjórnunar geti 

það aukið virði skipulagsheilda en standa verður vel að innleiðingunni til að tilætlaður 

árangur náist. Hann telur að sumar skipulagsheildir hafi lítið hagnast á ferlinu þar 

sem ekki tókst nægilega vel til við innleiðingu á réttu vinnulagi. Innleiðing á nútíma 

verkefnastjórnun er flókið ferli sem krefst breytinga innan skipulagsheilda. Í grein 

Cooke-Davies frá 2002 kemur fram að þrátt fyrir að verkefnastjórnun sé víða notuð 

þá eru hagsmunaaðilar oft óánægðir með afurðir verkefna. En hvað þarf að vera til 

staðar til að tryggja góðan árangur af verkefnastjórnun. 

 

Samkvæmt Kerzner (2005) er mikilvægt að skipulagsheildir móti umhverfi sem 

styður við breytingar. Þættirnir sem Kerzner telur hafa áhrif á aukinn árangur í 

verkefnastjórn eru m.a.: 
 að þjálfa starfsmenn 
 að auka sameiginlega ábyrgð og skuldbindingu við áætlanir og afurðir 
 sýnilegur stuðningur frá yfirstjórn og verkefniseigendum 
 að nota skipulagsskrá fyrir verkefni 

 að til staðar séu leiðbeiningar og samræmd kerfi fyrir áætlanagerð og eftirfylgni 
 að til lengri tíma litið sé áherslan á aukna samvinnu, uppbyggingu teyma og að 

byggja upp gagnagrunn til að vinna áætlanir. 

 De Wit (1988) greinir á milli árangurs og mælikvarða. Í verkefnum er árangur 

metinn út frá markmiði verkefnisins en árangur í verkefnastjórnun metinn út frá að 

skila því sem um var samið innan tíma- og kostnaðarmarka og að verkið standist 

kröfur settra gæða. Rannsókn Cooke-Davies (2002) leiðir í ljós 12 þætti við 

skilgreiningu á árangri verkefna og verkefnastjórnunar. Þættir sem hafa áhrif á 

afköst og frammistöðu tengjast áhættugreiningu, ábyrgð þarf að vera skjalfest og vel 

skilgreind og verktíminn þarf að vera afmarkaður, helst vel undir þremur árum. 

Þættir sem hafa áhrif á kostnað eru breytingar á umfangi og mikilvægt er að nota vel 

skilgreind breytingaferli annars vegar og í frammistöðumati að viðhalda heilleika 

grunnlínunnar. Árangursþættir við mat á einstaka verkefnum tengjast væntingum 

um hagnað og árangur, samanburði við markmið og væntingar. Nauðsynlegt er að 

hafa góða samvinnu á milli verkefnastjórnunar og rekstrareininga. Til að 

skipulagsheildir nái stöðugum árangri í verkefnastjórnum þarf að velja verkefni í 

verkefnaskrá og verkefnastofna sem samræmast stefnu og viðskiptalegum 

markmiðum fyrirtækisins. Markviss endurgjöf á árangur verkefna og endurbótaferli 

er nauðsynleg til að viðhalda árangri og ánægju. Árangur í verkefnum og árangur 

fyrirtækja eru samþáttuð og verður að skoða sem eina heild. Mikilvægt er að 

viðhalda lærdómsferli, læra af hverju verkefni.  

Við val á aðferðum til að meta árangur í verkefnastjórnun þarf að skoða hvort 

þær séu í samræmi við skilgreinda árangursþætti. Qureshi, Warraich og Hijazi (2009) 
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benda á að margir þættir sem varða stjórnun séu óáþreifanlegir og að það geti verið 

vandasamt að velja aðferðir og tæki til að mæla árangur. Margar mismunandi 

aðferðir eru til, bæði eigindlegar og megindlegar. Á síðustu tveim áratugum hefur 

aðferðafræði kennd við þroskalíkön verið notuð til að meta stöðu og árangur í 

stjórnun og verkefnastjórnun. 

 

Þroskalíkön má rekja til altækrar gæðastjórnunar (TQM) þar sem mælingar á 

stöðu og stöðugt umbótaferli er grunnurinn að framþróun (Demir og Kocabas, 2010; 

Cooke-Davies og Arsymanow, 2003; ). Samkvæmt Kerzner (2005) og Crawford 

(2006) er hægt að nota þroskalíkön til að ná afburða árangri í verkefnastjórnun. 

Demir og Kocabas (2010) telja vinsældir þroskalíkana vera tilkomnar vegna þess hve 

fjölhæf þau eru og hve vel þau styðja við að ferla til að ná betri árangri í að ljúka 

verkum innan tíma og kostnaðar. Andersen og Jessen (2003) setja fram þá hugmynd 

að þroskalíkön séu mælieining á hversu vel skipuheildum gengur að nota 

verkefnastjórnun fyrir ólík verkefni. Þroskalíkön mæla stöðu skipulagsheilda, 

styrkleika og veikleika og greina upplýsingar. Þau ganga út frá að auka megin 

framleiðni með því að bæta ferla og hæfni starfsfólks. Þroskalíkön greina hvaða 

hæfniþættir hafa áhrif á árangur og skipta upp í þrep hvaða þætti þarf að uppfylla 

fyrir hvert þroskastig. Þroskastigin eru venjulega 4 til 6, frá hinu almenna upp í hið 

sérhæfða (Jugdev og Thomas, 2002; Khoshgoftar og Osman, 2009). Algengt er að 

þroskalíkön miði við þroskastigin fimm sem sett voru fram í CMM-líkaninu (e 

capability maturity models) og þróað var í Carnegie Mellon háskólanum. Líkanið er 

jafnan kennt við hugbúnaðarverkfræðideild skólans (Software Engineering Institure – 

SEI) ( Demir og Kocabas, 2010) ; Crawford , 2007 ; Helgi Þór Ingason, 2010). 

 
 1. stig – Vitundarvakning. Fyrirtæki gera sér grein fyrir mikilvægi 

verkefnastjórnunar og innleiðingu hugtaka, áherslan er á skilgreiningu verkefna, ekki 
samræming í skráningu upplýsinga, ekki sameiginlegir ferlar. 

 2. Stig – Almennir ferlar. Margir ferlar til staðar, mest notaðir fyrir stærri verkefni. 

Skjölun er nokkur en ekki stöðluð. Áætlanir byggja mest á þekkingu sérfræðinga og 
reynslu. Aukinn skilningur fyrirtækja á að innleiða ferla til að tryggja stöðugan árangur 
í verkefnum. Áherslan á gerð verkefnisáætlunar og eftirlit, skilgreiningu 
viðskiptahagsmuna og hagsmunaaðila, að gera samskiptaáætlun og áhættugreiningu 
og stýra aðföngum. 

 3. stig – Samræmd aðferðafræði. Allir ferlar verkefnastjórnunar notaðir fyrir öll 
verkefni, sameiginleg aðferðafræði. Áhersla á hagkvæmni og heildar yfirsýn og 

samþættingu, stjórnun upplýsinga, þjálfun og að auka þekkingu og hæfni, aukin 

samvinna og aukin gæði, gæðatrygging. 
 4. stig – Stýrðir ferlar. Skilningur á því að ferlar séu í stöðugri endurskoðun, 

frammistöðumat og samanburður við önnur fyrirtæki. Áætlanir byggðar á sérþekkingu 
og gögnum fyrirtækis.  

 5. stig – Bestun ferla. Greining á upplýsingum um starfsemi og árangur, mat á hvar 

umbóta er þörf, stöðugt lærdóms og úrbótaferli. 

Khoshgoftar og Osman (2009) gerðu samanburð á nokkrum af helstu 

þroskalíkönum sem eru í notkun. Niðurstaða þeirra er að OPM3 módelið uppfylli flest 

af þeim skilyrðum sem matið byggði á. Helstu kostir við OPM3 er að það byggir á 

PMBok (PMI, 2008), það metur stefnumótandi stjórnun og nær til verkefnaskráa, 

verkefnastofna og verkefna og hefur samfellda nálgun. Kwak og Ibbs (2000) gerðu 

samanburð á þroskalíkönum og telja að Berkeley módelið hafi yfirburði. 

Khoshgoftar og Osman (2009) benda á að það vanti alþjóðlegan staðal til að bera 

módelin saman við og fyrirtæki verði að vanda valið og velja miðað við eigin 

forsendur. Wangenheim (et al. 2010) styðja þá skoðun og leggja til að gerður verði 

sameinginlegur grunnur til að miða hæfnisþætti við (e. Unified Best Practices ). 
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Tafla 1 - Samanburður á þroskalíkönum (Khoshgoftar og Osman, 2009 p. 299) 

Hæfnissvið verkefnastjórnunar sem sett eru fram af Project management 

institute (2008) í PMBok eru notuð í þremur af níu þroskalíkönum sem borin eru 

saman í töflu 1. Þar á meðal er líkan Kerzner (2005) sem hann nefnir PMMM (e. 

Project Management Maturity Model). Líkan Kerzner er í raun útfærsla á CMM-

líkaninu til að nota við mat á þroska verkefnastjórnunar (Helgi Þór Ingason 2010). 

Crawford (2007) hefur sett fram sambærilega útfærslu og Kerzner í bók sinni Project 

Management Maturity Model. Aðferðin sem Crawford lýsir í bók sinni byggist upp á 

sjálfsmati, hver skipulagsheild er metin samkvæmt hinum níu þekkingarsviðum 

PMBok og staðan metin fyrir hvert atriði á skalanum einn til fimm, sjá mynd 1. 

Nánari upplýsingar um hvert hæfinssvið, undirþætti og skilgreiningu á hvað þarf að 

vera til staðar í hverju þrepi er að finna í Viðauka 1 – Grunnur að spurningakönnun. 

 

Jedgev og Thomas (2002) benda á takmarkanir þroskalíkana, áherslan sé á 

að mæla sýnilega þekkingu (e. Know-what) en að þau nái ekki nægilega vel til 

leyndrar þekkingar verkefnastjórnar (e. know-how). Þeir telja að módelin geti aukið 

árangur til skemmri tíma en að mun fleira þurfi að til þess að viðhalda 

samkeppnisforskoti til lengri tíma.  

 

Atriði/Módel OPM3 P3M3 Prince Kerzner Barkeley Anderson CMMI BPMM FAA-CMM

Útgefandi PMI OGC OGC ILL Ibbs SEI IMG SEI

Metur Verk.stj Verk.stj Verk.stj Verk.stj Verk.stj Verk.stj Hugbún. Viðskipti

Þroskastig --- 1-5 1-3 1-5 1-5 --- 1-5 1-5 1-5

Stakar/Áframh Áframh Stakar Stakar Stakar Stakar Áframh Stakar Stakar Stakar

Nákvæmni Mjög hátt Hátt Miðlungs Hátt Hátt Lágt Hátt Hátt Hátt

Útgáfuár 2003 2006 2004 2005 2000 2003 2001 2007 2001

Vísað til staðla PMBOK MSP Prince PMBOK

Ski lgr. þroska Já Já Miðlungs Miðlungs Miðlungs Miðlungs Miðlungs Já Miðlungs

Mat á  s tefnu Já Já Miðlungs Já Miðlungs Já Já Miðlungs Miðlungs

Verkefnastjórnun Já Já Já Já Já Já Já Já Já

Verkefnastofn Já Já Já Nei Já Já Já Já Já

Verkefnaskrá Já Já Nei Nei Nei Já Nei Nei Nei

Umfang Miðlungs Lágt Lágt Hátt Miðlungs Lágt Miðlungs Miðlungs Miðlungs

Flækjustig Lágt Hátt Hátt Lágt Miðlungs Óþekkt Hátt Hátt Hátt

Kosntaður Lágt Hátt Hátt Lágt Hátt Óþekkt Miðlungs Miðlungs Miðlungs

Tölulegar niðurst Já Nei Nei Já Já Já Óþekkt Óþekkt Óþekkt

Sýnilegar niðurst Já Óþekkt Óþekkt Já Já Já Já Óþekkt Óþekkt

Greinir veikl/Styrk Já Óþekkt Óþekkt Já Já Já Já Já Já

Stöðugt mat Já Óþekkt Óþekkt Miðlungs Já Nei Já Já Já

Þjá l fun ti l  að nota Lágt Hátt Hátt Miðlungs Hátt Mjög hátt Hátt Hátt Hátt

Endurbótaferli Já Já Já Já Já Já Já Já Já

Tillögur til úrbota Já Já Já Já Óþekkt Nei Já Já Já

Forg. röð úrbóta Miðlungs Lágt Lágt Miðlungs Óþekkt Nei Miðlungs Miðlungs Miðlungs

Stuðningur útg Hátt Hátt Hátt Hátt Lágt Nei Hátt Miðlungs Miðlungs

Nýjar útgáfur Já Já Já Já Óþekkt Nei Já Já Já

Auðvelt að nota Já Já Já Já Nei Nei Já Já Já

Einfalt/auðskilið Já Miðlungs Miðlungs Já Nei Miðlungs Miðlungs Miðlungs Miðlungs
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Mynd 1 - Þroskalíkan sem byggir á fimm þrepum PMMM og níu þekkingarsviðum PMbok 

  

Ibbs og Kwak (2000) báru saman mat á stöðu verkefnastjórnunar hjá 38 

skipulagsheildum og í ljós kom að meðaltalið var 3.26 á skalanum 1 til 5. Fyrirtæki á 

sviði verkfræði og framkvæmda voru almennt með hæstu einkunn en fyrirtæki í 

hugbúnaði lægst en mikill munur var innan hvers flokks. Þeir þættir sem mældust 

almennt með lágt gildi voru áhættustjórnun og framkvæmd verkefna samkvæmt 

áætlun. Atriði eins og kostnaðarstýring og gerð verkefnisáætlunar fengu almennt 

betra mat Niðurstaða rannsóknar Grant og Pennypacker (2006) var að í 36 þáttum af 

42 sem metnir voru var meðaltalið tvö stig af fimm mögulegum. Rannsóknin náði til 

126 skipulagsheilda í mismunandi atvinnugreinum og ekki var mælanlegur munur á 

milli greina. Niðurstöðurnar voru að rúmlega helmingur var á stigi tvö í þroska en 

aðeins um 20% náðu þriðja stigi í þroska verkefnisstjórnunar. Rannasókn PM 

Solution (2009 ) styður niðurstöður Grant og Pennypacker. Samkvæmt rannsókn PM 

Solution er 2,05 hátt gildi og að meðaltali eru skipulagsheildir taldar vera með 

þroskastigið 1.69. 

 

 

3. VIÐFANGSEFNI RANNSÓKNAR 

 
Landsvirkjun var stofnuð 1965 og er eitt stærsta fyrirtæki landsins með 

efnahagsreikning upp á 4,8 milljarða dollara og helstu viðskiptavinir þess eru 

alþjóðleg fyrirtæki. Framkvæmdaverkefni fyrirtækisins eru stór á íslenskan 

mælikvarða. Bygging Búrfellsvirkjunar á árunum 1965 til 1969 var stór framkvæmd, 

rétt eins og bygging Kárahnjúkavirkjunar sem nýlokið er við.  

Landsvirkjun hefur skilgreint hlutverk sitt og það er að „..hámarka afrakstur 

af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálfbæra nýtingu, 

verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi.” (Landsvirkjun 2012) Starfsemin er 

rekin samkvæmt gildum fyrirtækisins sem eru framsækni, ráðdeild og traust 

(Landsvirkjun, 2012). Á meðfylgjandi skipuriti (Mynd 2) má sjá skiptingu 

starfseminnar eftir starfsviðum. 
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Mynd 2 - Skipurit Landsvirkjunar (Landsvirkjun, 2012) 

 

Fyrirtækið hefur vottaða gæðaferla samkvæmt ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001 og ISO 27001. Árið 2007 fékk Landsvirkjun íslensku gæðaverðlaunin. 

Mannauður fyrirtækisins er mikill, þar starfar vel menntað fólk með mikla reynslu. 

Flestir starfsmenn með háskólagráðu eru með mastersgráðu, þar af hafa átta 

starfsmenn lokið mastersnámi í verkefnastjórnun (MPM), um 20 hafa fengið IPMA D 

vottun, sjö hafa lokið C vottun og fjórir hafa lokið IPMA B vottun. Flestir sem starfa 

við verkefnastjórnun er félagar í Verkefnastjórnunarfélagi Íslands. 

 

 Landsvirkjun hefur unnið að innleiðingu á ferlum verkefnastjórnunar um langt 

skeið og í mörgum áföngum. Gerðar eru ítarlegar verkefnahandbækur í tengslum við 

stór framkvæmdaverk eins og Kárahnjúka og Búðarháls. Á síðustu tíu árum hefur 

verið unnið að samræmdri verkefnastjórnun innan fyrirtækisins og haldin hafa verið 

námskeið fyrir starfsmenn í verkefnastjórnun. Unnið var að samræmingu á verklagi í 

nokkrum áföngum frá 2003 til 2007. Verkefnayfirlit fyrir tæknideild orkusviðs var 

tekið í notkun 2003. Árin 2004 og 2005 var staða verkefnisstjórnunar metin af 

vinnuhópum innan fyrirtækisins og lagðar fram tillögur til úrbóta. Í tillögunum kom 

fram að þörf væri á samræmdu verklagi, skýrari ábyrgðarskiptingu og gerð 

verkefnisáætlunar, betri skráningu á framgangi og samræmdri skráningu á 

upplýsingum tengdum verkefnum. 

 

Staða verkefnastjórnunar var metin samkvæmt þroskalíkani í byrjun árs 2006. 

Fengnir voru erlendir ráðgjafar PM Consulting A/S, sem síðar við sameiningu varð að 

CoCoCo A/S. Þroskamatið byggði á Prince aðferðafræðinni, notuð var eigindleg 

aðferðafræði og matið náði ekki til fjármálasviðs. CoCoCo A/A mat að Landsvirkjun 

væri á fyrsta stigi og taka fram að til að ná hverju þroskastig þá þurfi allt fyrirtækið 

að standast lágmarkskröfur hvers stigs. Á meðfylgjandi mynd (Mynd 3) eru tillögur 

að breytingu settar fram. Sett voru fram markmið um: 

 

 Að innleiða aðferðafræði verkefnastjórnunar í stjórnun verkefna, með áherslu 

á að auka virði fyrirtækisins 

 Að skilgreina hverjar eru lágmarkskröfur í verkefnastjórnun – en ekki setja 

skorður 

 Að leggja áherslu á innleiðingu breytinga sem gefa skjótan árangur (e. Quick 

wins) 

 Að tryggja árangur í innleiðingu með mælingum og stöðumati  

 



 

7 

 

 
Mynd 3 – Áætlun um samræmt verklag í verkefnastjórn hjá Landsvirkjun (Bjarni Pálsson, 2006) 

Dæmi um verkefni sem voru unnin og flokkuðust undir skjótan árangur var 

uppfærsla á Vitanum, sem gefur yfirlit yfir stöðu verkefna, og að vinna betur 

skilgreingingar, handbækur og sniðmát til að styðja við verkefnastjórnun. 

Verkefnahandbók var unnin og sett á innrivef með skilgreiningu á hvað eru lágmarks 

kröfur við greiningu verkefna. Handbókin var uppfærð 2007 Upplýsingar um verkefni 

og hvernig þau verða til eru á  innrivef Landsvirkjunar (2012a): 

 
Mynd 4 - Ferli verkefnastjórnunar hjá Landsvirkjun (Landsvirkjun, 2007) 

Verkefni hjá Landsvirkjun verða til með ýmsum hætti hjá deildum og sviðum 
fyrirtækisins. Þeim er öllum sameiginlegt að hafa vel skilgreint upphaf og endi þar sem 
sett eru fram skýr markmið um tíma, kostnað og gæði auk ábyrgðarskiptingar 
þátttakenda. Verkefni þarf samþykki eiganda þess áður en hafist er handa.  

Markmið með könnuninni er að meta hvar Landsvirkjun er í þroska samkvæmt 

þroskalíkani verkefnisstjórnunar og út frá því að greina hvort að aðgerðir síðastliðin 

ár hafi skilað þeim árangri að hækka þroskastigið samkvæmt þroskalíkaninu. Í 

könnuninni var leitað eftir almennu áliti starfsmanna á verkefnastjórnun innan 

fyrirtækisins. 

 

Upphaf

Problem/Solution

PM/Steering Group

Deliverables

Budget/Plan

Milestones

Value 

Verklok

Problem/Solution

PM/Steering Group

Deliverables

Budget/Plan

Milestones

Value 

Samræmd eyðublöð og verkefnayfirlit

Samræmdir mælikvarðar

Dagleg verkefnastjórnun

skv. verklagi deilda og sviða

x
#4:

Formleg og skjalfest 

lúkning verkefna til að 

tryggja að niðurstöðu 

uppfylli væntingar sem 

settar voru í upphafi

#1:

Öll verkefni skilgreind í 

upphafi á samræmdu 

verkefnablaði þar sem 

fram kemur með skýrum 

hætti: markmið, virði og 

afurðir

#2:

Samræmt verkefna-

yfirlit og eyðublöð 

auðvelda stjórnun 

verkefna

#3:

Samræming á skilningi 

og lágmarksþekkingu á 

verkefnastjórnun 

auðveldar rekstur 

verkefna þvert á LV.

Verkefni hjá LV eru mjög misjöfn að stærð, verktíma, kostnaði, flækjustigi og áhættu.

Því þarf mismunandi stjórnun og utanumhald. Þrátt fyrir það, mun sameiginlegt stjórnkefri verkefna 

styrkja verkefnisstjórn hjá LV og koma á sameiginlegri hugtakanotkun og hefðum í verkefnastjórnun 

þvert á svið og deildir fyrirtækisins.

Samræmt utanumhald verkefna hjá LV  
- ekki breyting á daglegri umsýslu þeirra
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3.1 Aðferðafræði – val á þroskalíkani 

 

Við val á aðferðafræði var skoðað hvaða þroskalíkön væri hægt að nota. Í töflu 1 er 

samanburður á helstu líkönum, þau byggja annað hvort á spurningakönnun eða 

einhvers konar sjálfsmati eða hvoru tveggja. Vegna tímamarka sem þessu verki voru 

sett var valið að styðjast við sjálfsmat og ákveðið að byggja það á bók Crawfords 

(2007). Valið var að framkvæma könnunina á eigin vegum sem setti ákveðnar 

skorður á umfang hennar. 

 
3.2 Framkvæmd könnunar 

 

Við rannsóknina var farið eftir Projcet management maturity modelinu eins og það er 

kynnt í bók Crawfords (2007), sjá umfjöllun í fræðakafla. Til að einfalda framkvæmd 

viðtala var gerður listi spurninga þar sem hvert þekkingarsvið er brotið niður í 

einingar og spurt um frammistöðu í öllum atriðum. Til að tryggja samræmi í svörum 

var gerð nokkuð ítarleg lýsing á þeim atriðum sem þurfa að koma fram í svörunum, 

spurningarformið fylgir með í Viðauka 1. Tekin voru viðtöl við 10 starfsmenn 

Landsvirkjunar. Þátttakendur voru valdir þannig að þeir endurspegluðu svið og deildir 

fyrirtækisins. Valinn var einn starfsmaður frá hverju sviði og einn frá skrifstofu 

forstjóra, sjá skipurit mynd 2. Frá þeim sviðum sem eru með meiri umsvif í 

verkefnastjórnun voru valdir fjórir til viðbótar. Skipting viðmælenda og fjöldi þeirra 

eftir sviðum er í töflu 2. 

 
Svið Fjöldi þátttakanda 

Skrifstofa forstjóra  1 

Framkvæmdasvið 2 

Orkusvið 3 

Markaðs- og viðskiptasvið 1 

Fjármálasvið 1 

Þróunarsvið 2 

Tafla 2 – Listi yfir þátttakendur í könnun skipt eftir sviðum 

Valið var í hópinn þannig að í honum væru bæði verkefnisstjórar, 

deildarstjórar og framkvæmdastjóri. Leitast var við að hafa breidd í starfsaldri, skipt 

upp í starfsaldur miðað við 0-10 ára, 10 – 20 ára og eldri en 20 ára. Horft var til þess 

að hafa MPM menntaða starfsmenn og starfsmenn sem hafa fengið vottun í 

verkefnastjórnun meðal viðmælenda. Valið var að hafa bæði gæðastjóra og 

verkefnalóðs í hópum sem talað var við. Hlutfall á milli kynja í hópnum var 30 % 

konur og á móti 70 % körlum sem er í nokkuð góðu samræmi við raun stöðu innan 

fyrirtækisins. Viðtölin voru tekin maður á mann og tóku flest um eina og hálfa 

klukkustund. Niðurstöðrunar voru færðar inn í Excel töflu eftir að viðtölin voru tekin. 

Eftir reynsluna af fyrsta viðtalinu var ákveðið var að hafa ekki tölvu opna í 

viðtölunum sjálfum til að trufla síður flæði og halda betra sambandi við viðmælendur. 

 

 

4. NIÐURSTÖÐUR  

 

Þroskalíkanið gerir ráð fyrir að heildargildi hvers þáttar ráðist af lægsta gildi innan 

hans. Gert er ráð fyrir að niðurstöðurnar eigi að ná yfir allt fyrirtækið. Þar sem þetta 

er viðtalskönnun eru svör þátttakenda lögð saman og tekið meðalgildi, sjá töflu 2. 

Heildarniðurstaða miða við meðaltalsgildi er 2,35. Lægsta gildi í hverjum þætti 

sviðum gefur grunngildið 1,22. Einnig er reiknað út gildi þar sem svör frá 
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fjármálasviði og markaðs- og viðskiptaþróun eru ekki tekin með. Þar er 

meðaltalsgildi 2,51 og lægsta gildi 1,67. 

Í töflu 3 eru niðurstöður fyrir hvert þekkingarsvið, nánara niðurbrot fyrir hvert 

þekkingarsvið fylgir í stöplaritum í töflum 4 – 15 í samræmi við skilgreiningar 

Crawfords (2006) á atriðum innan þátta. Niðurstaðan fyrir hvert atriði er samanlögð 

svö. Allar tölurnar í meðfylgjandi töflum eru reiknaðar út miðað við heildarfjölda 

þátttakenda nema annað sé tekið fram. 

 

Færniþættir Meðaltal 

Lægsta gildi 
– 

Öll svið 
Meðaltal – sviða með 
virka verkefnastjórn 

Lægsta gildi - sviða með 
virka verkefnastjórn 

Samþætting 2,44 1 2,66 2 

Umfang 2,38 1 2,53 2 

Tími 1,98 1 2,18 1 

Kostnaður 2,03 1 2,25 2 

Gæði 2,40 1 2,69 2 

Mannauður 2,58 2 2,66 2 

Samskipti 2,23 1 2,38 1 

Áhætta 2,04 1 2,13 1 

Innkaup 3,08 2 3,09 2 

Þroskastig 2,35 1,22 2,51 1,67 

Tafla 3 - Þroskastig, grunntala út frá meðaltali og lægsta gildi, annars vegar miðað við öll sviðin og hins 
vegar miðað við svið sem skrá verkefni reglulega í Vitann verkefnayfirlit og nota 
verkefnastjórnunarferla í öllum verkefnum 

 

Tafla 4 - Niðurstöður fyrir færniþætti sem tilheyra skilgreiningu og samþættingu verkefna. 
Meðaltalsgildi í þessum þætti er 2,44.

Tafla 5 – Niðurstöður á greiningu umfangs miðað við svör allra. Meðaltalið er 2,38. 

0 2 4 6 8 10 12

Upphaf verkefnis, tilgangur og umfang

Afurðir verkefnis, hagsmunaaðilar

Verkefnisáætlun

Framkvæmd áætlunar

Breytingastjórnun

Lúking verkefnis

Upplýsingakerfi - gögn aðgengileg

Verkefnastofa

Samþætting verkefna

1. stig

2. stig

3. stig

4. stig

5. stig

0 2 4 6 8 10 12

 Skilgreining og stýring

 Kröfur fyrirtækis skilgreindar

Tæknilegarkröfur skilgreindar

 Verkþáttagreining

Breytingastjórn á umfangi

Umfang

1. stig

2. stig

3. stig

4. stig

5. stig
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Tafla 6 – Niðurstöður á mælingum á þáttum tengdum tímaáætlun, forgangsröðun, greining aðgerða og 
aðfanga og stýring samkvæmt áætlun. Meðaltal er 1,98. 

 
Tafla 7 – Niðurstöður á mælingum tengdum kostnaðaráætlun, fjárhagsáætlun, eftirliti og 
frammistöðu.Meðaltalið er 2,03.  

 
Tafla 8 – Niðurstöður á þáttum sem tengjast gæðum í verkefnum, gæðaeftirlit, gæðatrygging og 
gæðaáætlun, meðaltal þessa þáttar er 2,40. 

 

Tafla 8 – Niðurstöður á greiningu á þáttum sem tengjst mannauði, mati á mannaflaþörf, ráðningaferli, 
teymisvinnu og starfsþróun. Meðaltalið er 2,58.  

0 2 4 6 8 10 12

Aðgerðir og aðföng

Forgangsröðun

Þróun áætlunar

Stýring

Samræming

Tími

1. stig

2. stig

3. stig

4. stig

5. stig

0 2 4 6 8 10 12

Kostnaðaráætlun

Fjárhagsáætlun

Mat á frammistöðu

Kostnaðareftirlit

Kostnaður

1. stig

2. stig

3. stig

4. stig

5. stig

0 2 4 6 8 10 12

Gæðaáætlun

Gæðatrygging

Gæðaeftirlit

Stjórnun/eftirlit

Gæði

1. stig

2. stig

3. stig

4. stig

5. stig

0 2 4 6 8 10 12

Mannaflaþörf

Ráðningar

Teymi

Starfsþróun

Þekkingarstig

Reynsla

Þjálfun

Mannauður

Series1

Series2

Series3

Series4

Series5
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Tafla 9 - Niðurstöður á greiningu á uppýsingaflæði, samskiptaáætlun og hvernig tekið er á málefnum 
sem koma upp á verktíma. Meðaltalið er 2,23. 

 
Tafla 10 – Niðurstöður á greiningu á þáttum sem tengjast áhættu. Allir þættir nema einn greinast á 
fyrsta stig, meðaltalið er 2,04 en það er 2,13 þegar aðeins eru tekin svör þátttakenda sem eru á sviðum 
þar sem verkefnastjórn er virk, sjá töflu 3. 

 
Tafla 11 – Niðurstöður á mælingum tengdum innkaupaferli og samningsstjórnun, meðaltalið er 3,08  

0 2 4 6 8 10 12

Samskiptaáætlun

Dreifing upplýsinga

Framvinduskýrslu

Málefni og eftirfylgni

Samskipti

1. stig

2. stig

3. stig

4. stig

5. stig

0 2 4 6 8 10 12

Greining

Áhrif/umfang

Viðbrögð

Stýring

Skráning

Áhætta

1. stig

2. stig

3. stig

4. stig

5. stig

0 2 4 6 8 10 12

Innkaupaáætlun

Aðfong

Birgjamat

Samningsstjórnun

Innkaup

1. stig

2. stig

3. stig

4. stig

5. stig
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Tafla 12 - Niðurstöður úr þáttum er mæla frammistöðu verkefnastofu, hér á það við verkefnalóðs og 
yfirstjórn þar sem ekki er hefðbundin verkefnastofa innan Landsvirkjunar, yfirstjórn og verkefnalóðs 
sinna þessum verkþáttum. Meðaltalið í þessum þætti er 2,12. 

5 UMFJÖLLUN OG GREINING Á NIÐURSTÖÐUM 

 
Hversu áreiðanleg er 2,35 sem mat á þroskastigi Landsvirkjunar og hvernig 

samræmist það mat við hugmyndir starfsmanna um stöðu verkefnastjórnunar innan 

fyrirtækisins? Gefur það einhverja vísbendingu um hversu vel þroskalíkön í 

verkefnastjórn henti til að meta árangur í verkefnastjórn hjá Landsvirkjun?  

Einn viðmælenda í könnuninni sagði „Við erum komin styttra heldur en við 

höldum” Hann taldi að fyrirtækið væri á bilinu tveir til þrír, alla vega fyrir stór 

verkefni. Í ljós koma að hann reyndist nokkuð sannspár um stöðuna. Ef niðurstaða 

könnunarinnar er borin saman við rannsóknir sem fjallað er um hér að framan þá 

verður að telja stöðu verkefnastjórnunar hjá Landsvirkjunar góða. Samkvæmt PM 

Solutions (2009) eru vel rekin fyrirtæki með um 2,04 í þroska og flest eru um 1,49. 

Rannsókn Grant og Pennypacker (2006) sýndi að um helmingur fyrirtækja var á  

örðu þroskastig. Ef þroskastigið 2,35 er borið saman við rannsókn Ibbs og Kwak 

(2000) er árangurinn talsvert undir meðallagi en samkvæmt rannsókn þeirra er 

meðaltals árangur 3,26. Það er vissulega áhugavert að bera árangur Landsvirkjunar í 

verkefnastjórn saman við aðrar skipulagsheildir og gefur ákveðnar upplýsingar um 

stöðu fyrirtækisins. Fara verður varlega í að draga ályktanir út frá þessum 

samanburði, það eru of margir óvissuþættir og það þarf að skoða þessar rannsóknir 

betur.  

Til að draga úr óvissu og gera mati áreiðanlegra og betur samanburðarhæft er 

mikilvægt að vanda framkvæmd könnunar. Ítarleg könnunina gefur betri greining á 

hvar úrbóta er þörf. Í greiningu á samþætting verkefna hjá Landsvirkjun kom í ljós 

að meðaltalið 2,44 en mikil breidd í svörum sem bendir til að framkvæmd verkefna 

sé með ólíkum hætti innan sviða og deilda sem styður einnig við að matið 2,35 lýsi 

stöðunni rétt og að þroskalíkan henti skipuheildum eins og Landsvirkjun.  

 

Hafa aðgerðir frá 2006 skilað árangri? 

Hér að framan er greint frá þroskamati sem gert var 2006 hjá Landsvirkjun. Unnið 

hefur veri að auknu samræmi í verklagi verkefnastjórnunar innan fyrirtækisins. Í 

matinu er hægt að greina árangur af einstaka þáttur. Hæsta gildi í könnunni er í 

þættinum innkaup 3,08. Innan Landsvrikjunar hefur verið unnið markvisst að því að 

bæta ferla við innkaup, útboð og samningsgerð og stjórnun samninga. Matið virðist 

1 2 3 4 5 6 7 8

Verkefnastofa/verkefnalóðs

Stuðningur við verkefni

Ráðgjöf/Handleiðsla

Innleiðing á stöðlum og ferlum

Þjálfun

Verkefnastjórn

Rekstur/innleiðing á upplýsingakerfum

Eftirfylgni og stuðningur

Þátttaka

Stuðningur við verkefnastjórn frá verkefnalóðs og yfirstjórn

1. stig
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3. stig

4. stig

5. stig
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staðfesta að sú vinna er að skila árangri. Greining í þættinum samþætting verkefna í 

töflu 4 er auðvelt að bera saman árangur markmiðum sem sett voru 2006. Lögð var 

áhersla á að verkefni hefðu upphaf og endi og skilgreint umfang og tilgang. Þessi 

þáttur mælist 2,8 og staðfestir að eitthvað hefur áunnist. Aðrir þættir eins og tími og 

kostnaður mælast rétt um tvö í þroska. Þar er talsverður munur á milli svara frá 

þátttakendum eftir starfssviðum. Þroskalíkanið virðist geta henta til að meta 

árangurinn og gefa niðurstöður sem hægt er að vinna með áfram  

 

Kostir og gallar þess að nota þroskalíkan til að meta stöðu 

verkefnastjórnunar? 

Samkvæmt rannsókn Ibbs og Kwak (2000) mælast áhættustjórnun og framkvæmd 

verkefnaætlunar almennt með lágt gildi. Í könnunni hjá Landsvirkjun mældist 

framkvæmd áætlunar lægsti innan samþætting verkefna, sjá töflu 4, og áhætta er 

einna þrem lægstu þáttunum. Þættir sem eru Ibbs og Kwak nefna að séu yfirleitt 

efstir eru kostnaðarstýring og gerð verkefnisáætlunar. Það er ekki í samræmi við 

niðurstöður í könnuninni þar sem kostnaður er næst lægstur og gerð 

verkefnisætlunar er ekki sterkari en aðrir þættir í samþættingu verkefna. Lægsta 

gildið fær tími.  

Þeir þættir sem koma best út eru innkaup og mannaður. Þetta eru þau ferli 

sem Gæðakerfið styður vel við og eru með vel skilgreind stefnuskjöl. Samkvæmt 

greiningu Kerzner (2005) er þjálfun starfsmanna einn mikilvægasti þátturinn í að ná 

árangri í verkefnastjórnun. Í kaflanum um Landsvirkjun kemur fram að þar eru 

starfandi 20 D IPMA vottaðir verkefnastjórar, sex með C vottun og fjórir með B 

vottun. Ummæli eins viðmælanda styðja þessa umræðu „MPM námið hefur verið 

áhrifavaldur innan Landsvirkjunar. Þeir einstaklingar sem hafa farið í gegnum MPM 

námið hafa innleitt breytingar, verið boðberar og talsmenn betri verkefnastjórnunar 

innan Landsvirkjunar”.  

 

Dæmin hér að ofan leiða í ljós að kostir þroskalíkana við mat á stöðu 

verkefnastjórnunar felast í því að það er einfalt að mæla hvern færniþátt og 

niðurbrot innan hvers þáttar sem gefur kost á að greina betur hvað þarf að laga.  

Kostur þroskalíkana felst í uppbyggingu þeirra, þau mæla út frá árangursþættum 

verkefnastjórnunar. Líkönin á markaði eru mörg og flestar skipulagsheildir ættu að 

geta fundið líkan sem hentar. Val á þroskalíkani þar að vera í samræmi við umfang 

og eðli starfseminnar sem á að meta. Mat samkvæmt þroskalíkani mundi henta 

Landvirkjun við innleiðingu á samræmdu verklagi. 

 

 Gallar við þroskalíkön eru að þau geta gefið villandi mynd af stöðunni, metið 

stöðuna betri eða verri en hún er. Samanburð þroskastigs Landsvirkjunar við 

rannsóknir hér að ofan sýnir að það þarf að fara varlega í að draga ályktanir út frá 

slíkum samanburði. Í fræðakaflanum hér að framan er gerður munur á að 

þroskalíkön mæli árangur í verkefnastjórnun en ekki árangur verkefna. Hafa verður 

það í huga þegar verið er að nota líkön við árangursmælingar að nota verður fleiri 

mælikvarða. Þroskalíkön mæla mest út frá ferlum og ná ef til vill ekki að mæla 

mannlega þáttinn nægilega vel. 

 

 Takmarkanir á þessari rannsókn eru meðal annars umfang hennar og 

tímamörk. Til að fá áreiðanlegri niðurstöður hefðir verið æskilegt að taka fleiri viðtöl 

og einnig að senda út spruningakönnun á stærri hóp. Einnig hefði verið æskilegt að 

fá nánari upplýsingar um stöðu verkefna, umfang og árangur. Stærri rannsókn á 

stöðu verkefnastjórnunar hjá Landsvirkjun með samanburði við þroskalíkan þar sem  

beitt væri megindlegum rannsóknaraðferðum væri ákjósanleg til að fá betra mat á 

grunnstöðuna.Reglulegt símat með þroskalíkani til dæmis hálfsárslega eða árlega 
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kynni að styðja við innleiðingu og þróun verkefnastjórnunar ferla hjá Landsvirkjun. 

Lagt er til að Landsvirkjun skoði kosti þess: 

 Að nota þroskalíkan til að meta ferla verkefnastjórnunar við innri úttekt 

 Skoði kosti þess að kosti þess að gera spurningakönnun samkvæmt 

aðferðafræði Kerzner (2007) eða sambærilegum líkönum til að fá betri og 

áreiðanlegri mynd af stöðu verkefnastjórnar hjá Landsvirkjun  

5. LOKAORÐ 

 

Verkefnastjórnun hjá Landsvirkjun er í stöðugri endurskoðun. Fyrirtækið hefur mikla 

reynslu í að reka stór verkefni en stöðugar breytingar í umhverfinu knýja á um að 

endurskoða ferla og leita að leiðum til að nýta betur öll þau aðföng sem í boði eru.  

Þroskamat er hægt að nota til að styðja við innleiðingu á breytingum. Árlegt 

mat á þroska verkefnastjórnunar gæti reynst góður stuðningur til að festa ferla 

verkefnastjórnunar í sessi. Niðurstaðan úr þessu mati er sú að staðan 

verkefnastjórnunar hjá Landsvirkjun sé mismunandi eftir sviðum og deildum. Matið 

gefur nokkuð góða mynd af hvaða þætti þarf að skoða betur og greinir mörg 

sóknarfæri. Sérstaklega varðandi áætlanagerð fyrir tíma og kostnað en einnig að 

koma á virkari ferlum til að takast á við málefni sem upp koma við rekstur verkefna.  

Lagt er til að fyrirtækið láti gera þroskamat með megindlegum aðferðum, stór 

spurningakönnun í gegnum vefinn og skoðað verið hvernig hentar að nota 

þroskalíkan verkefnastjórnar til innri úttekt á verklagi. 
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Viðauki 1 

Drög – stutt þýðing 

Færniþættir við þros.kamat eins og þeir eru settir fram í bók Crawfords (2006). Stutt 

lýsing á hvað þar að vera til staðar á hverju stigi. Þetta er handrit sem notað var í 

viðtölum við þátttakendur í könnunni sem gerð var hjá Landsvirkun.  



Færniþáttur 1. stig 2. stig 3. stig 4. stig 5. stig 
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Project Integration 
Management ( 
Samþætting 
verkefna ) 

Skilningur á að þörf sé á 
að hafa skilgreinda ferla 
fyrir verkefnisstjórnun 
en þeir ekki til staðar. 
Hver og einn hefur 
tilfallandi hátt á 
hvernig/hvaða aðferðir 
notaðar eru við 
verkefnastjórn (ad hoc). 

Grunnferlar til að 
skilgreina verkefni, 
verkefnisáætlun, 
skýrslugjöf. 
Upplýsinga/skýrslugjöf í 
samantektarformi - 
tími/kostnaður/umfang. 
Ferlar sem eru til staðar 
en ekki endilega fyrir allt 
fyrirtækið. Yfirstjórn 
styður við 
verkefnisstjórnun, 
sérstaklega í stærri 
verkefnum 

Fleiri ferlar til staðar, til 
dæmis um hvernig gera á 
verkefnisáætlun, 
skýrslugjöf, 
breytingastjórnun og 
upplýsingakerfi. Vilji til að 
hafa sameinglegt 
upplýsingakerfi fyrir 
verkefnastjórnun. Ferlar 
verkefnastjórnunar eru 
taldir stöðluð vinnubrögð - 
hluti af verkefnastjórnun. 
Yfirstjórn styður við 
verkefnastjórnun og tekur 
virkan þátt - sérstaklega í 
stórum verkefnum. 
Yfirstjórn hefur ákv. eftirlit 
með framgangi og stöðu 
verkefna - grípur til 
aðgerða eftir þörfum. 
Innleiðing á kerfum og 
ferlum - samræming og 
samtenging. Verkefnisstofa 
hefur umsjón með 
upplýsingakerfi 
verkefnisstjórnunar. 
Yfirstjórn styður við 
innleiðingu á 
ferlum/stöðluðum 
vinnubrögðum. 

Allir ferlar 
verkefnastjórnunar til 
staðar og notaðir í öllum 
verkefnum. 
Verkefnaáætlanir hluti af 
heildar skipulagi. 
Samþáttuð 
upplýsingakerfi, skýrslur 
(verkefnastofa, fjármál, 
skipulag, áhætta). Skylda 
að fara eftir ferlum í 
verkefnastjórnun. Horft í 
baksýnisspegil, hvernig 
verkefni hafa gengið. 
Tölfræði notuð til að meta 
framgang, stöðu verkefna. 

Endurbótaferli til staðar og 
notað.  



Færniþáttur 1. stig 2. stig 3. stig 4. stig 5. stig 
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Initiation and 
scope definition 
(Upphaf verkefnis, 
tilgangur og 
umfang) 

Upphaf verkefna 
ófromlegt, munnleg 
ákvörðun, skilgreining á 
umfangi, ófromlegt, 
ekki sameiginleg form. 

Skráð verklag 
v/verkefnastjórnunar, 
umfang verkefna, ákv. 
samræming í stýringu 
stærri verkefna - 
verkefnisáætlun og 
umfang.  

Yfirlýsing um vinnu á verk 
samþykkt af yfirstjórn. 
Vinna við verkefni hefst 
ekki án samþykktrar 
verkáætlunar. Virkt eftirlit 
með umfangi - stöðufundir 
þar sem allir aðilar koma 
saman (tækni, fjármál, 
eigandi. Forsendur 
verkefnis og hindranir eru 
skráðar í 
verkefnisáætlun/verkefnis 
umfang 

Hluti af heildar skipulagi, 
umfangi, forsendum og 
höftum stýrt með virkum 
hætti frá upphafi til enda 

Regluleg endurskoðun á 
ferlum við greiningu hvort 
að ráðast eigi í verkefni og 
skilgreiningu á umfangi. 
Matsferli til staðar 
kostnaður/tími/gildi(gæði). 

Deliverables 
identification 
(afurðir verkefnis, 
hagsmunaaðilar) 

Einfaldur listi. Ferlar til staðar til að 
skilgreina lokaafurð og 
afhendingu. 

Afurð verkefna skýrt 
skilgreind skv ferli, 
upptalning og skilgreining á 
hvaða markmið, viðmið. 
Hluti af ferlinu er samþykkt 
verkefniseiganda (sponsor). 

Skýr fyrirmæli sem krefjast 
þess að niðurstöður/afurð 
verði að vera 
skráð/ákveðin og afhent - 
skoða tengsl og áhrif á þá 
starfsemi/ferla sem fyrir 
eru. Tenging hér við WBS. 

Breytingarstjórnun tengd 
við afurð verkefna. Virk 
skráning til að læra af 
reynslunni. Ákvarðanir um 
breytingar á 
afurð/niðurstöðu verkefnis 
byggðar á gildi 
breytinganna og hvaða 
áhrif þær hafa á kostnað, 
tíma og gæði. 



Færniþáttur 1. stig 2. stig 3. stig 4. stig 5. stig 
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Project 
management plan 
development 
(Verkefnisáætlun) 

Ólík form, mism. 
innihald, getur 
innihaldið umfang,  
WBS og vörður.  

Ferli sem lýsir hvernig á að 
gera verkefnisáætlun. 
Skylda að nota fyrir stærri 
verkefni - valkvætt fyrir 
önnur verkefni. Í 
verkefnisáætlun er: 
tegund verkefnis/eðli, 
umfang, WBS á efsta stig, 
gróf kostnaða áætlun + 
megin vörður, aðal aðföng 
+ gróft áhættumat, 
samskiptakort + 
starfsmannatími/frí og 
planið uppfært í samræmi 
við umfangsbreytingar. 

Ferli fyrir gerð 
verkefnisáætlunar til staðar 
og í notkun innan 
fyrirtækisins og notað fyrir 
öll verkefni. Ferlið 
innheldur ferla fyrir 
kostnað, tíma, áhættu, 
aðföng, gæði, innkaup, 
samskipti, HR stjórnun. Auk 
þess aukin áhersla á 
umfang, tíma, kostnað og 
áhættu. WBS niður á þriðja 
stig - tenging við tíma og 
kostnaðaráætlun. Áætlunin 
hefur Baseline. 
Hagsmunaaðilar og 
samskiptaáætlun. 
Verkefnisáætun er uppfærð 
í samræmi við breytingar á 
forsendum. 
Verkefnisáætlun fyrir 
algeng og tengd verkefni. 

Allir ferlar til staðar, 
skráðir og notaðir. 
Verkefnisáætlun hluti 
af/studd af yfirstjórn. 
Gögn um framvindu 
streyma inn í önnur 
upplýsingakerfi eins og 
fjáhagskerfi 

Virkt endurbótaferli til 
staðar.  



Færniþáttur 1. stig 2. stig 3. stig 4. stig 5. stig 
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Project 
management plan 
execution 
(Framkvæmd 
verkefnis í 
samræmi við 
verkefnisáætlun) 

Óformlegt, munnlega. Samantekt á framgangi 
verks, stöðu- og 
framvinduskýrslur (í 
samræmi við áætlun og 
vörður). Tæknileg staða + 
kostnaður og tímaáætlun. 
Hér skoðað út frá 
kostnaðaráætlun og stöðu 
verks (% lokið) 

 Upplýsingum um framgang 
verkefnis er safnað og þær 
greindar (Yfirlit og 
ítarlegar) - skýrslugjöf 
(stöðu og framvindu) Mat á 
framistöðu, áhættu, gæði, 
HR og aðföng + tíma, 
kostnað og umfang.  
Tölulegar upplýsingar. Hér 
gætu verið til staðar 
sérstök form/eyðublöð 

Allir ferlar til staðar og 
notaðir, skráning 
upplýsinga. Tenging við 
önnur kerfi til að fá 
heildarmynd - Formal 
variance og 
frammistöðumat. 

Endurbótaferli til staðar. 
Staða verkefnis og 
framvinduskýrslur notað til 
að auka skilning og auka 
skilvirkni og tryggja betri 
ákvarðanir. Virk skráning á 
reynslu, þekkingarbrunnur. 

Change control 
(Breytingastjórnun) 

Óformlegar, án vitundar 
verkefnisstjóra, sumar 
skráðar, mism. 
eftirfylgni 

Ferlar fyrir 
breytingastjórnun sem 
tekur á breytingum á 
umfangi, breytingabeiðnir 
fyrir stærri verk, 
samþykktarferli og áætlun 
uppfærð (hér á þetta ekki 
við um kostnaðar- og 
verkáætlunar breytingar). 

Til staðar formlegt ferli fyrir 
breytingar fyrir umfang, 
tima og kostnað - (truly 
integrated change control 
system) - Eyðublað fyrir 
breytingar og breytingaskrá 
(log). Breytingar eru 
skilgreindar, framkvæmdar, 
samræmdar, stjórnað, 
hagsmunaaðilar upplýstir - 
aðgerðir í samræmi. 
Ferillinn er skáður og hægt 
að endurtaka - baseline 
uppfærð/stýrt. 

Formlegt ferli fyrir 
breytingastjórnun notað 
fyrir öll verkefni. Ferlið er 
samþáttað við stjórnkerfi 
fyrirtækisins. 

Breytingastjórnun er hluti 
af mati á skilvirkri 
verkefnisstjórnun. 
Breytingaferli byggir á 
tölfræði, skráð og bætt í 
þekkingarbrunninn. 
Endurbótaferli til staðar. 



Færniþáttur 1. stig 2. stig 3. stig 4. stig 5. stig 
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Project closure 
(Lúkning verkefnis) 

Óformleg verklok, 
lágmarks skráning 
upplýsinga. Ekki ferli til 
að ljúka verkefnum sem 
hætt er við. 

Formleg verklúkning - ekki 
staðlaðir ferlar. Formlegt 
ferli ekki til staðar fyrir 
lúkningu verkefna sem 
hætt er við. Stærri 
verkefni - aukin athygli á 
lúkningu. 

Ákveðin skýrslugjöf og 
skilgreindar lokaafurðir. 
Breytingar skv. Ferli. Ferli 
fyrir móttöku/prófun og 
formleg verklok. 
Upplýsingum safnað 
eyðuböð/gagnagrunnur. 
Þátttakendur - mat á 
frammistöðu/360°. Ferli til 
að ljúka við verkefni sem 
hætt er við.  

Verkefnisstjóri og 
verkefnishópur gefur 
framvindu og lokaskýrslu í 
samræmi við samþykkta 
ferla og verklag innan 
fyrirtækisins. Allir 
hagsmunaaðilar eru virkir í 
ferlinu. Virkt ferli til að 
safna upplýsingum úr 
verkefnum sem geta nýst 
áfram við mat á örðum 
verkefnum s.s. áhættumat 
og verkefnisáætlanir. Hluti 
af verklokum er "lesson 
learned" og viðurkenning 
til þeirra sem tóku þátt. 
Virkt ferli til að ljúka 
formlega við öll verkefni 
sem hætt er við. 

Endurmat á verklokaferli, 
skráð í þekkingarbrunn. 
Greining á verkefnum sem 
hætt er við til að greina 
orsakir - bæta í 
þekkingarbrunn.  

Project 
information 
system 
(Upplýsingakerfi - 
gögn aðgengileg) 

Ekki sameinginleg kerfi. 
Hver og einn 
verkefnisstjóri 
ákveður/ræður 
hvað/hvernig. 

Grunn upplýsingakerfi þar 
sem safnað er 
upplýsingum um verkefni, 
verkferla, tól og tæki - 
leiðbeiningar. Hvað og 
hvernig notað - 
verkefnastjórar velja. 

Miðlægt kerfi sem safnar 
upplýsingum, 
upplýsingakerfi/ferlar um 
hvernig/hvar á að vista 
gögn. Sameiginlegir ferlar. 
Verkefnishandbók. 
Verkefnisstofa sem 
leiðbeinir og samræmir 
upplýsingakerfi og 
innleiðingu á þeim. 

Miðlægt 
verkefnisstjórnunarkerfi 
notað fyrir öll verkefni þar 
sem safnað er og unnið úr 
upplýsingum sem tengjast 
verkefnum. Kerfið tengist 
viðeigandi kerfum - 
lágmarks fyrirhöfn að setja 
inn og fá upplýsingar. 

Endurbótaferli til að bæta 
upplýsingakerfi. Virk 
skráning í þekkingarbrunn. 



Færniþáttur 1. stig 2. stig 3. stig 4. stig 5. stig 
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Project office* Ekki til staðar eða mjög 
óformleg, etv 
áhugasamur 
verkefnisstjóri. 

Hlutastarf - ráðgjöf. Skilgreint hlutverk - yfirlýst 
innan fyrirtækis. Flestir 
verkefnisstjórar líta á sem 
samræmingu á 
aðferðarfærði. Mikil 
samræming í 
aðferðarfræði. 
Verkefnisteymi þjálfuð til 
að nota samþykkta 
aðferðafræði. 
Verkefnisstofa hluti af 
skipulagi. 

"Best practices are 
collected" "Ego-less 
reviews" fyrir stærri 
verkefni . Greiningar á 
verkefnum/áætlunum til 
að nýta reynsluna - fátt 
sem kemur á óvart, 
áætlanir byggja á 
reynslu/samanburði. 

Hefur umsjón með 
verkefnaskrá. Leggur til tól 
og tæki sem styðja 
verkefnastjórnun og 
kennslu/námskeið. Hefur 
umsjón með umfangi 
verkefna. Verkefnastjórar 
heyra undir verkefnisstofu. 
Stýrir mannaafla - virk 
skráning í þekkingarbrunn 

*Project support Aðstoð við 
verkefnisáætlun 

 Verkefnisstjórar geta 
leitað eftir aðstoð við 
umfang, verkefnisáætlun, 
breytingastjórnun. 

Virkt eftirlit með hvaða 
verkefni stofnuð, 
breytingastjórnun/breyting 
á umfangi stærri verkefna. 
Áhættugreining verkefna. 
Aðstoð í boði til að meta 
auðlindaþörf og 
kostnaðargreiningu og gerð 
á stöðuskýrslum. Eftirlit 
v/tímaskráningu verkefna. 

Verkefnisstofa ábyrg fyrir 
gagnabanka og 
samhæfingu ss 
mannaflaþörf. Greining á 
verkefnum/stöðu fyrir 
yfirstjórn. Yfirlit yfir stöðu 
verkefna (dashboard). 
Aðstaða fyrir stærri 
verkefni (sýnileg). 

"PM help desk". Kemur að 
lúkningu á öllum stærri 
verkefnum. 
Kostnaðargreining. Virk 
skráning í þekkingarbrunn 
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*Consulting - 
Mentoring 

Ekki til staðar  Hugsanlega leitað eftir 
ráðgjöf/aðstoð fyrir 
verkefnisstjóra stórra 
verkefna í tengslum við 
skilgreiningu og skipulag 
verkefnisáætlunar 

Aðstoð við gerð 
verkefnisáætlana, einnig í 
boði fyrir minni verkefni 

Virk vöktun á stöðu 
verkefna - gripið strax inn 
í. Stuðningur fyrir 
verkefnisstjóra - 
fóstru/fóstra kerfi til 
staðar. 

Þjálfar verkefnisstjóra fyrir 
minni verkefni innan 
fyrirtækisins 

*Processes - 
Standards 

Ekki til staðar, hver og 
einn verkefnisstjóri 
hefur sinn hátt á 

Grunnferlar skráðir en 
ekki innleiddir fyrir allt 
fyrirtækið. Mest notað 
fyrir stór/sýnileg verkefni. 

Aðferðafræði 
verkefnisstjórnar fest í sessi 
með eyðublöðum og 
formum s.s. 
Skýrsluformum, 
fundargerðum ofl. Vinnur 
að innleiðingu á "best 
practice" og á stöðlum og 
ferlum. Virkt gæðaeftirlit. 

Aðferðafræði 
verkefnisstjórnar stöðluð 
fyrir allt fyrirtækið. 
Sameiginleg skjalavarsla. 
Benchmarking fyrir valin 
verkefni til að sjá stöðu, 
endurmeta/endurbæta 
ferli. 

Allir ferlar til staðar og 
endurbótaferli 

*Training Engin formleg þjálfun, 
einstaklingar sækja 
sjálfir þjálfun utan 
fyrirtækis 

Grunnþjálfun í boði - 
aðgengileg. 

Gunnþekking á 
verkefnastjórnun talin 
skilyrði og aðgengileg fyrir 
verkefnisstjóra 

Sérfræðiþekking á 
verkefnastjórnun skilyrði 
fyrir verkefnisstjóra,  
þálfunaráæltun hluti af 
starfsframaáætlun. Krafa 
um lámarks þekkingu. 

Hluti af verklokum stærri 
verkefna er að meta hvar 
veikleiki í þekkingu/hæfni 
og niðurstöður notaðar til 
að endurskipuleggja 
þjálfunaráætlun. 
Þjálfunaráætlun til staðar 
sem leiðir tilvottunar. Ákv. 
Grunn þekking og vottun 
skylda fyrir verkefnisstjóra 
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*Project 
management 

Hugsanlega aðstoð - 
einstaklingsbundið. 

Gagnagrunnur þar sem 
skráðar eru upplýsingar 
um alla verkefnisstjóra og 
reynslu þeirra og þekkingu 

Leita eftir áliti/ráðgjöf við 
val á verkefnisstjórum fyrir 
stærri verkefni. Vinnur náið 
með verkefnisstjórum 
stærri verkefna, 
aðfanga/auðlindastjórnun 
er á verkefnisgrunni. 
Ákveðin árvekni/fylgst með 
stýringu á 
mannafla/auðlindum - ekki 
stjórntæki/kerfi - handvirkt 
ef til staðar. 

Frammistöðumat - 
verkefnisstofa og yfirstjórn 

Verkefnisstjórar vinna náið 
með framkvæmdastjórn til 
að meta þróun/þörf á 
verkefnum. Margir 
verkefnisstjórar heyra 
beint undir verkefnisstofu 

*Project 
management 
software tools 

Hver og einn 
verkefnisstjóri notar 
þau 
upplýsingakerfi/aðferðir 
sem hann/hún vill 

Grunnur/kerfi fyrir 
verkefnisáætlun, ekki 
skylda að nota. 

Samþætting kerfa - samráð 
um hvaða kerfi notuð og 
hvernig 

Upplýsingakerfi - bera 
saman áætlun og raun 
kostnað. Verkefnisstofa 
ber ábyrð á 
innleiðingu/notkun á 
hugbúnaðinum 
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  1. stig 2. stig 3. stig 4. stig 5. stig 

Project scope 
management - 
Umfang verkefna 

Ferlar sem tryggja að gert 
sé ráð fyrir þeim þáttum og 
aðeins þeim þáttum sem 
þarf til að ljúka verkefninu 
farsællega.  

Grunnferlar, ekki notaðir af 
öllum deildum. Yfirstjórn 
hluti af stýringu á stærri 
verkefnum og styður 
aðferðafræði 
verkefnastjórnunar 
sérstaklega umfang 

Ferlar verkefnastjórnunar til 
staðar og staðlaðir, notaðir fyrir 
næstum öll verkefni. Ferlarnir 
tryggja þátttöku hagsmunaaðila 
í ákvörðunartöku varðandi 
umfang. 

Allir ferlar 
verkefnastjórnunar til staðar 
og notaðir - eru normið í 
verkefnastjórnun. Öll 
verkefni metin út frá öðrum 
verkefnum í gangi. Yfirstjórn 
skilur hlutverk sitt í 
stjórnun/innleiðing ferla. 
Verkefnisstjórar/hópar 
ábyrgir. Stýrir miðað við 
endurbætur/endurbætta 
ferla 

Áherslan ekki aðeins 
á að stýra umfangi 
heldur bæta verklag 
- auka skilvirkni 

Scope planning and 
management - 
Skilgreining og 
stýring á umfangi 

Engin formleg áætlun sem 
markar umfang verkefnis - 
hugsanlega í öðrum 
skjölum. Stofnskrá (Project 
charter) eða 
markmiðslýsing (Statement 
of purpose) einu skjölin. 

Áætlun umfangs hluti af 
ferlum verkefnisstjórnunar 
- viðmið/reglur til að meta 
og skilgreina umfang. 
Notað fyrir flest stærri 
verkefni. 

Form sem notuð eru fyrir öll 
verkefni. Formin skilgreina 
hvernig á greina og stýra 
umfangi verkefna. 

Umfangsstýring virk fyrir öll 
verkefni - í samræmi við 
stærð og gerð 

Gildi og umbætur 
einn af grunnþáttum 
við mat á umfangi 
og skipulagi, hvernig 
hægt að meta gildi 
breytinga á umfangi 
- draga lærdóm af 
hverju verkefni 
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Requirements 
definition 
(Business) Kröfur 
fyrirtækis 
skilgreindar 

Þarfagreining - yfirlýsing 
"Þetta er það sem við 
þurfum - this is what we 
need" 

Ákveðinn ferill í gangi - 
grunnskilgreining á 
kröfum/markmiðum - 
samþykktarferli já/nei fyrir 
yfirstjórn eða yfirmanni 

Skilgreint ferli til að 
ákveða/móta viðskiptalegar 
kröfur - ná til allra 
hagsmunaaðila, viðeigandi 
deilda og aðfganga. RAD - 
greiningarvinna,  sameiginlegur 
skilningur og samþykkt á  
tilgangi - afurð verkefnis, 
samþykkt verkefnahóps, 
yfirstjórnar, tæknileg og 
verkefniseigenda/viðskiptavinar 

Viðskiptalegar 
forsendur/kröfur 
nákvæmlega skilgreindar af 
verkefnishóp og taka mið af 
öðrum verkefnum, kerfum 
og heild. Ef breytingar verða 
á meðan á verkefni stendur - 
breytingastjórnun innifelur 
greiningu á hvaða áhrif á 
forsendur 

Full stjórn á 
breytingum - engin 
breyting 
samþykkt/gerð án 
þess að vera fyllilega 
skilgr/skráð. Tenging 
gæðaferla - 
endurbótaferla, 
matsferlar - tími, 
kostnaður, gæði - 
áhrif breytinga 

Requirements 
definition 
(Technical) 
Tæknilegarkröfur 
fyrirtækis 
skilgreindar 

Tæknilegar kröfur/afurð 
verkefnis skráðar mjög 
almennt orðað,  
skilgreining á hvað þarf að 
gera til að uppfylla kröfur. 

Skilgreining á afurðum - 
tengd magni/gæðum til að 
mæla/meta niðurstöðu - 
áætlun samþykkt  

Ferlar sem tryggja að 
tæknilegar kröfur séu uppfylltar 
- (James Martin LBMS) 

Tæknilegarkröfur 
nákvæmlega skráðar af 
verkefnishóp, byggðar að 
hluta til á stöðlum 
fyrirtækisins. 
Tæknilegarkröfur byggja á 
greiningu þar sem tekið er 
tillit  til umhverfis, kerfa í 
rekstri og annarra verkefna 

Breytingastjórnun 
varðandi allar 
tæknilegarkröfur. 
Samanburður við 
staðal - mat út frá 
gildi - mælanleg 
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Work breakdown 
structure - 
Verkþáttagreining 

Mjög almennt, getur verið 
listi - þarf ekki að vera 
tengt tímaáætlun 

Basic WBS á fyrsta stig. Ákv 
template til staðar - amk 3 
stig niður á verk (tasks). 
Verkþáttagreiningin notuð 
til að gera verkefnisáætlun 
- grunnur að 
samskiptaáætlun 

Verkþáttagreining grunnurinn 
að ákvörðun á verkum (taks) - 
samþykktarferli 

Allir ferlar 
verkefnastjórnunar til staðar 
og notaðir - eru normið í 
verkefnastjórnun. Öll 
verkefni metin út frá öðrum 
verkefnum í gangi. Yfirstjórn 
skilur hlutverk sitt í 
stjórnun/innleiðing ferla. 
Verkefnisstjórar/hópar 
ábyrgir. Stýrir miðað við 
endurbæt 

Verkþáttagreining 
endurmetin og fylgt 
eftir - breytingar frá 
áætlun metnar út 
frá 
kostnaður/tími/gæði  

Scope change 
control -
Breytingastjórn á 
umfangi 

Breytingar kynntar 
verkenfisstjóra munnlega - 
óformlegt ferli, hugsanlega 
eitthvað skráð  

Ákveðið ferli fyrir 
breytingar - skráning - en 
nær ekki til allra verkefna. 
Yfirstjórn styður 
breytingastjórn. 

Samþykktarferli - verkefni hafa 
skilgreint "Baseline" sem farið 
er eftir, borið saman við. 
Breytingar skráðar og hægt að 
endurtaka ferlið. 

Allir ferlar til staðar, 
skráning, notkun. 
Breytingastjórnun hluti af 
stýrikerfi/upplýsingakerfum 
- samþætt tæknileg 
frammistaða við umfang, 
kostnaður og tímaáætlun  

Endurbótaferli - 
stöðugar 
endurbætur - mat á 
árangri, 
samanburður, 
lærdómur dregin af 
hverju verkefni 
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Project time 
management 

Viðurkennd þörf á 
samræmdum ferlum en 
ekkert slíkt til staðar. Hver 
og einn verkefnisstjóri/ 
deild/hópur hefur sinn hátt 
á, tilviljanakennt, óformlegt. 
Skráning lítil og erfitt að 
endurtaka ferli.  Yfirstjórn er 
meðvituð um mikilvægi 
tímaáætlana og óska eftir 
áætlunum 

Skráðir grunnferlar - greining 
á aðgerðum, forgangsröðun, 
heildaráætlun, skýrslugjöf, 
mælieiningar. Mism hversu 
nákvæmar upplýsingar eru. 
Krafa um að stór verkefni 
fylgi ákv. samþykktu verklagi 

Allir ferlar og skráning til 
staðar, notaðir  fyrir flest 
verkefni. Aðgerðaáætlun, 
forgangsröðun - sniðmát. 
Framkvæmdaáætlun - hluti 
af heild. Tölfræði - 
heildarmynd fyrir verkefni 
sem tengjast/háð.  
Verkefnisáætlun, baseline, 
kostnaðargreingin = 
verkefnisstofa, 
fjárhagsbókhald, 
áhættugreining, 
stefnumörkun. Skylda að 
fara eftir verklagi. Yfirstjórn 
hefur heildar yfirsýn yfir 
verkefni. 

Verkefnastjórn byggir á 
reynslu, tenging við það 
sem þegar hefur verið gert. 
Skilvirkni greining við val á 
verkefnum. Allar breytingar 
- mat og greining út frá 
tölfræði. Nákvæm 
frammistöðugreining og 
samanburður - lesson 
learned 

Umbóta- og 
lærdómsferli til 
staðar 
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Activity and 
resource definition 
- Aðgeðir og aðföng 

Almennt gerðar áætlanir, 
helstu vörður. 
Verkefnisstjórar hafa eigin 
aðferðir til að meta 
aðfangaþörf, stuðningur frá 
grunneiningum oft ekki 
tryggður. Tilviljanakennt, 
lítið skráð - mismunandi 
eftir verkefnum 

Almennt er skilgreint umfang 
- ekki bein skylda fyrir öll 
verkefni. Helstu 
verkþættir/aðgerðir - ákv. 
Stöðlun - sérstaklega fyrir 
stærri verkefni -WBS stílsíður 
- 3 stig - nokkuð nákvæm 
greining.  Nákvæmur 
aðgangalisti fyrir allar 
tegundir aðfanga - ákv. 
staðlar og aðferðafræði til að 
meta magn, ekki skylda að 
nota. Yfirstjórn styður við 
verklagið. Aðfagnalisti 
verkefnis skráður í 
sameiginelgan grunn - 
sérþarfir einstakra verkefna 
skráðar inn 

Greining á umfangi, kröfum 
og takmörkunum standard 
fyrir öll verkefni. WBS alltaf 
notað sem grunnur í 
aðgerðagreiningu + aðföng. 
Greiningin er nákvæm, 
skjalfest, upplýsingar 
skráðar í upplýsingakerfi, 
tölfræði. Hugbúnaður + 
sniðmát,  samræming í 
notkun aðfanga, notaðir 
staðlar, best practices við 
greiningu 

Trölfræðileg greining, 
stýring og samræmi - 
verkefnisstofa og HR 

Umbóta- og 
lærdómsferli til 
staðar.  

Activity sequencing 
Forgangsröðun 

Lítið sem ekkert spáð í 
forgangsröð, tengsl.  
Hugsanlega þekking á 
aðferðafræðinni en mism. 
Hvernig nýtt, almennt ekki 
gerð skýringamynd  

Grunn ferlar til að 
forgangsraða,  - greining á 
forsendum og 
hindrunum/takmörkun. 
Nokkuð staðlað fyrir stærri 
verkefni.  Fyrirtækið hefur 
mismunandi aðferðir til að 
setja fram forgangsröðun 
(PERT, …)Bundin leið 
skilgreind á efstastigi 

Tenging við ytri skorður, 
network diagrams, sniðmát 

Virkt eftirlit og samræming 
við önnur verkefni innan 
fyrirtækis - greining á 
afleiðingu, tengslum 

Umbóta- og 
lærdómsferli  
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Schedule 
development 
Þróun áætlunar 

Sameiginlegir ferlar ekki til 
staðar sem tryggja gerð 
verkefnisáætlunar 
(skýringarmynd, 
forgangsröðun, mat á 
tímalengd og aðgangaþörf) - 
baseline. Helstu vörður 
settar, gróf áætlun um 
aðfangaþörf. Ekki aðstoð frá 
verkefnisstofu 

Grunn ferlar - samræming í 
gerð verkefnisáætlana - hluti 
af ferli upplýsingaöflun, 
skráning upplýsinga í 
sameiginlegan gagnagrunn. 
Verkefnis- og 
framkvæmdaáætlun fyrir 
stærri verkefni - Hvatning til 
að nota sömu aðferðafræði 
fyrir minni verkefni. 
Verkefnisstofa styður við 
gerð verkefnisáætlunar. Við 
mat á umfangi/tíma er byggt 
á sérfræðiþekkingu,stöðlum 
og  reynslu annarra. 
Samvinna við rekstur 
v/aðfanga - öll aðföng skráð í 
áætlun. Kostnaðar áætlun 
hluti af verkefnisáætlun. 
Baseline ákveðin en getur 
tekið örum breytingum. 
Sameiginleg upplýsingakerfi 
fyrir stærri verkefni - 
samræming/samhæfni 
verkefna - aðgengi að mism. 
aðferðum CPM, GERT, PERT 

Nákvæm verkefnisáætlun 
fyrir öll verkefni - umfang, 
WBS - tölfræði og skráning 
upplýsinga sem styðja við 
greiningu og best practices, 
(sérþekking, staðlar, 
hermun). Verkefnisstofa sér 
um samræmingu á 
aðföngum- forgangsröðun 
mannafla. Upplýsingakerfi 
verkefnisstjórnar stöðluð -
Fyrir öll verkefni. Tölfræði - 
frammistöðugreining  

Baseline - heildarmynd. 
Hámörkun í nýtingu 
aðfanga, frávikagreining. 
Stöðugeiningar - ákvarðanir. 
Lærdómsferli 

Umbóta- og 
lærdómsferli 
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Schedule control 
stýring áætlunar 

Hver og einn 
verkefnisstjóri/hópur stýrir 
eftirfylgni eftir eigin 
venjum/reglum. Lítil eða 
engin breytingastjórnun. 
Skýrslugjöf - brugðist við 
eftir beiðni, ekki staðlaðar 
upplýsingar. 

Ferlar til staðar - 
stöðuskýrslur/upplýsingakerfi 
- staða verkefna sýnileg, 
breytingastjórnun, log fyrir 
breytingar. Einfaldar 
greiningar 

Ferli fyrir breytingar, 
greining, mat, 
hagsmunaaðilar upplýstir. 
Frammistöðumat. 
Skýrslugjöf - stöðu og 
kostnaður. Tölfræði fyrir 
frávik. - samþáttað við 
breytingastjórnun fyrirtækis 
og áhættugreiningu - 
frammistöðu og 
kostnaðarskýrslur tengdar 
tæknilegum skýrslum 

Eftirfylgni og mat á 
skilvirkni. Greining á unnu 
virði - uppfærðar áætlanir. 
Lærdómsferli 

Umbóta- og 
lærdómsferli 

Schedule 
integration 
samræming 
áætlunar 

Stundum gerðar 
sameiginlegar áætlanir fyrir 
mörg verkefni - ákv. 
heildarmynd. Óformlegt 

Samræming - heildaryfirlit, 
samantekt á 
verkefnisáætlunum - ekki 
greining á tengslum, fyrstu 
skref í átt að heildaráætlun 

Ferlar sem tryggja 
heildarsýn - verkefnisáætlun 
fyrir verkefnaskrá - 
tengingar, hömlur, kröfur - 
sýnilegt/greining 

Ákvörðunartaka yfirstjórnar 
byggir á fullum skilningi á 
heildar áhrif - heildarsýn - 
tengsl verkefna, áhrifum. 
Greining á hvar umbóta þörf 
- úttektir. Lærdómsferli 

Umbóta- og 
lærdómsferli 
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Project cost 
management 
Kostnaður við 
verkefni 

Yfirstjórn óskar eftir 
upplýsingum en ekki unnið 
eftir samræmdu verklagi 

Skráðir ferlar til staðar - 
grunngreining á aðföngum, 
skráning, kostnaðarmat, 
skýrslugjöf og eftirlit, 
tölfræði. Grunnsniðmát . 
Stöðlun fyrir stærri verkefni.  

Allir ferlar til 
staðar/skráning upplýsinga 
-stöðluð vinnubrögð fyrir öll 
verkefni. Aukin samhæfni í 
upplýsingakerfum - 
baselines - heildarmynd. 
Staða verkefna auðsýnileg. 
Fullur stuðningur 
yfirstjórnar 

Samþáttaðir ferlar - skipulag 
aðfanga/úrræða - yfirsýn 
verkefnisstofu/HR - Allir helstu 
arðsemismælikværðar - 
samþáttaðir við 
fjárhagsbókhald/verkefnisstofu 
og áhættugreiningu. Skylda að 
fara eftir settu verklagi - 
heildarsýn hjá yfirstjórn 

Endurbætur og 
lærdómur, 
umbótaferli 

Cost estimating 
Kostnaðaráætlun 

Umfang og vörður, afurðir - 
gróf kostnaðaráætlun, 
mism eftir verkefnum 

Umfangsgreining, WBS 1 og 
2 stig - kostnaðargreining pr 
fjölda stunda, starfsmanna, 
tækja, efni, ferðir, áhættu, 
helstu forsendur - áætlun út 
frá meðaltali, reynsla. 
Skráning upplýsinga -  

Valkostagreining, staðlar 
fyrir kostnaðargreiningu f 
ákv þætti. Virk 
upplýsingaöflun - 
töltfræðigreining 

Allir ferlar til staðar og notaðir  Stöðugar 
umbætur, greining 
upplýsinga til að 
geta betur 
spáð/metið þörf í 
næstu verkefnum. 
Draga lærdóm af 
fyrri verkefnum 

Cost budgeting 
Fjárhagsáætlun 

Ekki samræmt verklag - 
hugsanlega cost baseline 
fyrir sum verkefni 

Baseline ekki almennt - þó 
fyrir stræstu verkefnin. 
Ferlar fyrir úthutun, 
tímastjórnun og baselining. 
Stuðningur við "time-
phased baseline" 

Baseline - verkefnisáætlun, 
hugbúnaður til staðar sem 
býður upp á að skrá inn 
nákvæmar 
tímasetningar/áætlun. 
Project baseline samþáttuð 
- yfirsýn hjá verkefnisstofu  

Allir ferlar til staðar og notaðir 
- samþætting 

Endurbætur og 
lærdómur, 
umbótaferli 
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Performance 
measurement Mat 
á frammistöðu 

Ekki samræmt verklag - 
hugsanlega borið saman 
staða þegar ákv. vörðum er 
náð - mism. eftir 
verkefnum 

Eftirlit/eftirfylgni - 
tími/kostnaður/vörður - 
einföld tölfræði (% lokið), 
einföld frávikagreining, 
Tölfræði fyrir 
kostnaðaráætlun, 
tímaáætlun, unnin tími - 
tímaskráning pr verk 

Auk frávikagreininga og  
unnið virði þar sem það á 
við. Hægt að greina áætlaða 
vinnu, raunkostnað, 
áætlaðan kostnað (Arðsemi 
greining - tölur) 

Viðeigandi mælingar - 
samþáttað við fjárhagsbókhald 
og önnur upplýsingakerfi 

Endurbætur og 
lærdómur, 
umbótaferli 

Cost control 
Kostnaðareftirlit 

Hver og einn 
verkefnishópur hefur sinn 
hátt á 

Kostnaður/stöðuskýrslur - 
pr yfirþætti - dreift til 
hagsmunaðila - dregnar út 
úr upplýsingakerfum - 
einföld tölfræði - 
áætlun/lokið 

Greining á kostnaði vegna 
breytinga, skýrslugjöf, 
frammistöðumat/unnið 
virði - virk upplýsingagjöf, 
töltfræðiupplýsingar. 
Baseline - sett/farið eftir og 
stýrt 

Virkt kostnaðareftirlit - 
samþáttað við upplýsingakerfi  

Endurbætur og 
lærdómur, 
umbótaferli 
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Project quality 
management 
Gæði verkefna 

Yfirstjórn meðvituð um 
nauðsyn þess að hafa 
gæðastýringu - en ekki 
samræmt verklag til 
staðar 

Ákveðin heildarstefna, 
notað fyrir stóru verkefnin, 
skilningur á gæðum/tíma - 
ákv. Stuðningur 
yfirstjórnar 

Vel skilgreint ferli stutt af 
yfirstjórn, stöðluð 
vinnubrögð -> gæðastjóri 

Yfirstjórn ákveðið að ferlar 
um gæðastjórn eigi við öll 
verkefni - 
gæðastjóri/gæðastýring 

Gæðastýring - tölfræði 
samanburður, skilvirkni - 
endurmat/umbætur 

Quality planning 
Gæðaáætlun 

Mismunandi eftir 
verkefnum  

Gæðaáætlun hluti af 
verkefnisáætlun - flæðirit, 
tölfræði, samanburður við 
staðla, viðmið. Yfirstjórn 
samþykkir gæðaáætlun í 
stærri verkefnum 

Gæðaáætlun - ferlar þar 
sem ákv. leiðbeiningar um 
hvað eru gæði/hvernig 
skilgreina/uppfylla - 
hvernig á að gera áætlun 

Gæðastjóri - vottun á 
ferlum skv viðkenndum 
stöðlum 

Virk notkun á 
tölfræði/samanburður til 
grundvallar við 
áætlunargerð 

Quality assurance 
Gæðatrygging 

Ekki samræmt verklag - til 
staðar í sumum 
verkefnum 

Gæðatrygging - stærri 
verkefni eftirlit/skoða, 
meta skv. áætlun- flæðirit, 
skilgreind ferli 

Tól og tæki, tækni sem 
styður við gæðatryggingu 

Skráðir ferlar og eftirfylgni. 
Tölfræði safnað - 
heildarferli - samanburður 
við staðla, benchmarking 

Endurgjöf frá öðrum 
verkefnum notað til að 
bæta ferlarr, tryggja aukin 
gæði 

Quality control 
Gæðastýring 

Ekki samræmt verklag - til 
staðar í sumum 
verkefnum 

Ákveðið eftirlit, verklag, 
prófanir, mat - sérstaklega 
fyrir stærri verkefni 

Sniðmát og leiðbeiningar - 
td prófanir, þátttaka 
viðskiptavinar/end user 

Ferlar, leiðbeingar, sniðmát 
til að meta - reglulegt 
mat/endurmat.  

Endurgjöf frá öðrum 
verkefnum notað til að 
bæta felar, tryggja aukin 
gæði 

Management 
oversight 
Stjórnun og 
eftirlit 

Ákveðinn skilningur en 
ekki samræmt átak 

Grunnferlar 
verkefnastjórnar til staðar 
- aðeins krafa fyrir stærri 
verkefni - yfirstjórn styður, 
aðeins virk þátttaka í 
stærri verkefnum 

Þátttaka viðskiptavinar, 
yfirstjórn innleitt PM - 
styður verklagið - virk 
þátttaka í ákvörðunum 

Ferlar verkefnastjórnar 
samþáttaði við heildar 
skipurit/yfirstjórn. Yfirstjórn 
meðvituð um sitt hlutverk, 
stýring í samræmi við 
umfang/eðli. Skylda að 
fylgja samþykktu verkalagi 
um PM 

Endurbótaferli - 
verkefnastjórn einn af 
grunn þáttum 
fyrirtækisins, skilvirkni 
verkefna/verkefnastjórnar 
í stöðugri skoðun/mati 
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*Awarness and 
support  
Eftirfylgni og 
stuðningur 

Styður þá sem vilja nota - 
ekki eftirfylgni 

Stöðuskýrslur fyrir stærri 
verkefni 

Þátttaka í þjálfun til að 
festa PM verklag í sessi. 
Verkefni sýnileg, 
forgangsröðun 

yfirstjórn eftirfylgni með 
árangri verkefna - 
verkefnastofa hluti af 
yfirstjórn/SKIPULAGI, mikil 
þekking á PM 

Aukinn stuðningur, 
endurbætur, endurskoða 
verklag 

*Involvement 
Þátttaka 

Lítil þátttaka yfirstjórnar Samþykktarferli fyrir stærri 
verkefni 

Virk þátttaka - 
lykiltölugreingin. Yfirstjórn 
skipar verkefnisstjóra 

Greining á frávikum - 
greining á tölfræði, 
yfirstjórn tekur þátt ss 
verkefniseigandi, ráðgjafar, 
breytingastjórn, fóstrar 

Endurbætur, draga 
lærdóm af því sem hefur 
verið gert 
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Project human 
resource 
management 
Mannauður 

Skilningur á þörf á 
hæfnigreiningu - en ekki til 
staðar  

Skilgr ferlar hvernig á að 
skilgr, afla og stýra mannafla 
í verkefnum 

Allir ferlar til staðar - ytri 
hagsmunaaðilar og 
viðskiptavinir hluti af 
verkefnahópnum 

Mannafla skipulag krafa í 
öllum verkefnum, matsferli - 
umsögn fyrir hvern og einn 
hluti af heildarárangurmati - 
verkefnishópar vinna í 
tengslum við aðra ferla og 
kerfi fyrirtækisins 

Allir ferlar til staðar, 
endurmat og 
umbótaferli 

Human resource 
planning 
Mannalfaþörf 

Óformleg, ekki samræmi í 
mati, óformleg samskipti á 
milli þátttakenda og 
verkefnisstjóra 

PM gerir áætlun um hvaða 
hæfni/tíma þarf til að ljúka 
verkefninu, einföld matrixa.  

Formlegt mat á 
mannaflaþörf, greining  og 
frávikum - forgangsröðun og 
hlutverkaflétta skilgreind  

Mannalfa ráðstöfun, 
forgangsröðun. 
Aðgerðaáætlun til að 
uppfylla þarfir/stýra höftum. 
Skilningur á hlutverkafléttu. 
Samþætt ákvörðunartaka  

Mat á virkni - 
samanburður og 
umbætur 

Staff acquisition 
Ráðningar 

Mismunandi - 
óformlegt/hver tiltæku 

Ósk um rétta fólkið send til 
sviðsstjóra - að taka frá 
mannafla til að sinna 
verkefninu - fyrstir 
koma,fyrstir fá  

Samvinna við sviðsstjóra og 
verkefnisstofu um að fá 
réttan mannskap - getur 
þurft að leita út fyrir 
fyrirtækið eftir rétta fólkinu 

Verkefnisstofa hefur yfirsýn 
yfir mannafla, hæfni, 
forgangsröðun. 
Frávikagreining v/hæfni 
mannaflaþörf gerð fyrir öll 
verkefni 

Endurmat og 
samanburður, 
umbætur 

Develop and 
manage project 
team Teymi og 
hópamyndun 

Óformlegt - mism. 
uppbygging hópa, 
upplýsingagjöf mism um 
tilgang, markmið, umfang 

Verkefni byrja flest 
óformlega - hópurinn 
upplýstur um umfang, 
verkáætlun - 
verkefnisfundir, endurgjöf/ 

Verkefnisstjóri vinnur með 
verkefnisstofu og sviðstjóra 
til að tryggja samvinnu/hóp. 
Hugsanlega jafningjamat 
innan hópsins. Ákv ferli í 
deilustjórnun og til að 
tryggja virka þátttöku 
hópsins 

Fyrirtækið styður við 
uppbyggingu hópa, virka 
hópavinnu. Greining á 
þjálfunarþörf einstaklinga. 
Virk deilustjórnun og 
aðgerðir til að virkja 
hópmeðlimi 

Fjárfesting í 
mannafla, ferli til að 
tryggja að allt til 
staðar, tæki, tól og 
endurmenntun - 
tryggja virkni (buy-
in) allra 
hópmeðlima 
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Professional 
development 
Starfsþróun 

Sumir hafa skilning/áhuga á 
sérþekking á PM - ekki ferlar 
sem styðja við  

Skilningur/krafa um að 
verkefnisstjórar hafi 
þekkingu/reynslu. Skráning 
á þekkingu og reynslu hjá 
HR 

Skilgreind samþykkt ferli - 
skilg hlutverk 

Einstaklingar ráðnir inn 
v/PM þekkingar 

Endurmat og 
samanburður, 
umbætur, draga 
lærdóm af því sem  
hefur verið gert 

Individual PM 
knowledge 
Þekkingarstig 

Hugsanlega ákv. Vitneskja 
um hverjir eru taldir hafa 
þekkingu á PM 

Krafa um ákv þekkingu - 
tími/umfang/kostnaður 

Allir verkefnisstjórar hafa 
staðgóða þekkingu. 
Þátttakendur í 
verkefnahópnum eru hvattir 
til að alfa sér þekkingar á 
PM 

Verkefnisstjórar í stórum 
verkefnum - MPM eða 
sambærilegt 

Endurmat og 
umbætur 

Individual PM 
experience 
Reynsla 

Sumir innan fyrirtækis 
þekktir sem góðir 
PM/reynslu miklir 

Krafa um reynslu Verkefnisstjórar metnir út 
frá árangri (ma 
umfangi/tíma/kostnaði),  

Virkt matskerfi Endurmat og 
umbætur 

Corporate 
initiative for PM 
development 
Frumkvæmi 
fyrirtækis 

Einhver  skilningur hjá 
yfirstjórn á frammistöðu PM 
og gildi  

Stefna um að auka 
þekkingu/styðja við 

Allir hagsmunaaðilar - 
grunnnámskeið í PM 

Val í mannaráðningum í 
samræmi við PM þörf og 
virk þjálfun í boði 

Stöðugar umbætur, 
draga lærdóm af 
reynslunni, auka 
þekkingu innan 
fyrirtækis, hvetja til 
náms/sérhæfingar 
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Project 
communications 
management 
Samskipti 

Engin forleg 
samskiptaáætlun - mism. 
Ferlar 

Einföld samskiptaáætlun, 
samskipti við hagsmunaaðila 
skilgreind, regluleg skýrslugjöf.  
Fyrir stærri verkefni: farið eftir 
nákvæmri samskiptaáætlun, 
samskiptaleiðir ákveðnar, tengt 
við kostnað/tíma/umfang 

Formlegt samþykkt ferli 
notað  

Skylda að nota ferlið - hluti 
af heildarskipulagi 

Stuðningur 
yfirstjórnar, 
umbótaferli, 
lærdómsferli 

Communications 
planning 
Samskiptaáætlun 

Engin forleg 
samskiptaáætlun - mism. 
Ferlar en ætlast til að 
verkefnisstjóri geti gefið 
skýrslu um stöðu þegar 
þess óskað 

Óformleg greining á 
hagsmunaaðilum,stöðuskýrslur/ 
samantekt . Samskiptaáætlun 
fyrir stærri verkefni sem tekur 
á: upplýsingaþörf, hvaða 
tækni/tæki í boði, áætlun um 
starfsmenn, tímaáætlun, 
áhætta 

Ætlast til að 
samskiptaáætlun sé gerð 
og notuð í öllum verkefnum 

Ákv. Aðgerðafræði, form 
hluti af upplýsingakerfi 

Umbætur - læra af 
mistökum, gera 
betur 

Information 
distribution 
Dreifing 
upplýsinga 

Upplýsingum dreift eftir 
eftirspurn - eða svör við 
beinum spurningum 

Verkefnisstjóri ber ábyrgð á að 
tryggja upplýsingaflæði. 
Boðleiðir geta verið rafrænar 
eða pappír, aðgangur að 
drifi/vef 

Formlegt 
ferli/upplýsingakerfi 

Rafræn - hluti af 
upplýsingakerfum, tryggður 
aðgangur fyrir 
hagsmunaðila 

Umbætur - læra af 
mistökum, gera 
betur 

Performance 
reporting 
Framvinduskýrslur 

Óformleg Reglulegar framvinduskýrslur 
(hverju lokið, staða verka, 
árangur) - tenging við vörður. 
Formlegt verklokaferli  

Skýrslur með grafískri 
framsetningu ss S-kúrfur 
ofl+ 

Öll verkefni þurfa að 
sýna/greina stöðu 

Umbætur - læra af 
mistökum, gera 
betur 
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Issues tracking 
and management 
- Málefni og 
eftirfylgni 
 

Óformleg - hugsanlega rætt 
á fundum 

Málefni/breytingar - ákv ferli til 
staðar og notað í stærri 
verkefnum 

Málefni/breytingar - 
formlegt ferli - rætt á 
fundum. Viðskiptavinur 
kemur að lausn mála. 

Ákv forgangsröðun, eftirlit, 
stöðutékk - yfirsýn 
yfirstjórnar 

Umbætur - læra af 
mistökum, gera 
betur/aukin 
skilvirkni 

 

 

 


