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Abstract 

Rannsóknir hafa sýnt að reglulegt stöðumat í verkefnum ýtir undir lærdóm hjá fyrirtækjum. Í 
rannsókninni sem fjallað er um í þessari grein er kannað hversu vel íslensk fyrirtæki standa að 
stöðumati í verkefnastjórnun. Gögn og upplýsingar um hvernig íslensk fyrirtæki standa að  stöðumati 
eru takmarkaðar. Framkvæmd var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við fjóra verkefnastjóra 
hjá verkefnadrifnum fyrirtækjum. Úr svörum viðmælenda kemur í ljós að framkvæmd á stöðumati er 
viðunandi. Það sem var áhugavert úr svörum verkefnastjóra voru mimunandi aðferðir við stöðumat. 
Eitt fyrirtækið er að þróa sína eigin aðferð úr verkfærakistu verkefnastjórnunar, annað fer eftir 
alþjóðlegum stöðlum í verkefnastýringu, þriðja fyrirtækið hefur ekkert formlegt ferli og loks fjórða 
styðst mjög mikið við Prince2 og Scrum. 
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Hvernig standa íslensk fyrirtæki að stöðumati til að ná árangri í 
verkefnastjórnun? 

 
Sigríður Sif Magnúsdóttir 

Ritsmíð er afrakstur námsáfanga í MPM meistraranám í verkefnastjórnun við 
tækni og verkfræðideild Háskóla Reykjavíkur, maí 2012. 
 
 
 

Útdráttur  
Rannsóknir hafa sýnt að reglulegt stöðumat í verkefnum ýtir undir lærdóm 

hjá fyrirtækjum. Í rannsókninni sem fjallað er um í þessari grein er kannað 
hversu vel íslensk fyrirtæki standa að stöðumati í verkefnastjórnun. Gögn og 
upplýsingar um hvernig íslensk fyrirtæki standa að  stöðumati eru takmarkaðar. 
Framkvæmd var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við fjóra 
verkefnastjóra hjá verkefnadrifnum fyrirtækjum. Úr svörum viðmælenda kemur í 
ljós að framkvæmd á stöðumati er viðunandi. Það sem var áhugavert úr svörum 
verkefnastjóra voru mimunandi aðferðir við stöðumat. Aðferðirnar voru jafn 
margar og viðmælendur. Fyritæki A er að þróa sína eigin aðferð úr verkfærakistu 
verkefnastjórnunar, fyrirtæki B fer eftir alþjóðlegum stöðlum í verkefnastýringu, 
fyrirtæki C er með  ekkert formlegt ferli en er að skoða hvaða aðferðir er hægt að 
nýta sér og loks fyrirtæki E styðst mjög mikið við Prince2 og Scrum. 
 
 

1. Inngangur  
Teymisvinna er orðin algeng aðferðarfræði innan fjölmargra fyrirtækja þar sem 
þekking, færni og hæfileikar einstaklinga eru sameinaðir til að leysa verkefni. Til 
þess að teymi og fyrirtæki nái að vaxa og dafna þarf að eiga sér stað 
lærdómsferli með skýru verklagi þar sem útkoma og ferli eru skoðuð og hugleitt 
hvort unnt sé að gera betur. Ein aðferð til að stuðla að lærdómsferli innan 
fyrirtækis er að vera með reglulegt stöðumat í verkefnum. Eftirfarandi verkefni 
fjallar um reglulegt stöðumat sem felur í sér aðferð sem hjálpað fyrirtækjum til 
að meta árangur og frammistöðu innan verkefna og verkefnateyma. Erlendar 
rannsóknir hafa sýnt fram á að reglubundið stöðumat á líftíma verkefnis ýtir undir 
lærdómsferli (Williams, 2003)(Sense, 2004) (Carrillo, 2005). Gögn og upplýsingar 
um hvernig íslensk fyrirtæki standa að  stöðumati er eru takmarkaðar.  
Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvernig íslensk fyrirtæki standa að 
reglulegu stöðumati í verkefnastjórnun. Framkvæmd var eigindleg rannsókn þar 
sem tekin voru viðtöl við fjóra verkefnastjóra í verkefnadrifnum fyrirtækjum á 
höfuðborgarsvæðinu sem öll nota reglulegt stöðumat í verkefnastjórnun. Hér á 
eftir  verður fræðileg umfjöllun um líftíma verkefnis, mikilvægi þess að draga 
lærdóm af verkefnum auk þess sem greint er frá lærdómsaðferð sem reynst hefur 
vel í verkefnastjórnun. Þá verður farið yfir aðferðafræði sem beitt er við 
rannsóknina og að lokum farið yfir niðurstöður og umræður. 
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2. Fræðileg umfjöllun 
 
2.1 Líftími verkefna 
Verkefni eru röð aðgerða sem hafa upphaf og endi sem ráðist er í til þess að skila 
ákveðinni vöru, þjónustu eða útkomu (PMI, 2008). Verkefnum er gjarnan skipt 
niður í viðráðanlega áfanga sem lýsa líftíma verkefnis. Skýr skilningur á þessum 
áföngum gerir stjórnendum kleift að halda betur utan um auðlindir til að ná 
markmiðum og meta framfarir (Kerzner, 2009). Árangursríkt eftirlit með 
verkefnum er að mæla reglulega raunverulega stöðu þess, meta hvað er enn 
óunnið og taka nauðsynlegar ákvarðanir til að ná settum markmiðum (Kerzner, 
2009). Papke- Shields, Beise og Quan (2010) komust að því í rannsókn sinni að 
helstu þættir sem hafa áhrif á árangur verkefna er stuðningur frá stjórnendum, 
skýr raunhæf markmið, ítarleg áætlun og gagnvirk samskipti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 1. Dæmi um æviskeið verkefnis  

2.2 Samantekt á lærdómi við verkefnislok 
Við verkefnislok er talið mikilvægt að greina hvað hefur áunnist og hvaða lærdóm 
megi draga af verkefnum (Kerzner, 2009). Í því felst að ná meðvitað utan um 
reynsluna með því að skilgreina hvað fór úrskeiðis, hvað virkaði, hvað virkaði ekki 
og hvernig væri hægt að gera hlutina enn betur næst. Í rannsókn Besner og 
Hobbs (2006) var lagður fyrir spurningalisti meðal verkefnastjóra um hvaða tæki 
og tól í verkefnavinnu gætu aukið frammistöðu í verkefnum. Einnig var gerð 
greining á því hvað af þessum tækjum og tólum eru talin skapa mesta virðið og 
því æskileg til notkunar sem hluti af daglegum störfum í verkefnastjórnun. 
Rannsókn þeirra leiddi í ljós að samantekt á lærdómi og skjalfesting á vinnulagi 
voru meðal þeirra fjögurra mikilvægustu sem talin eru líkleg til auka frammistöðu 
verkefna og skapa mesta virðið en eru aftur á móti ekki mikið notuð. Ýmsar 
hugsanlegar skýringar hafa verið settar fram sem skýra þetta.   
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Algengasta ástæða fyrir vanrækslu á samantekt á lærdómi við verklok er sú að 
búið er að ráðstafa einstaklingum í önnur verkefni sem falla til og því lítill sem 
enginn tími til aflögu til að standa að samantekt á lærdómi (Keegan og Turner, 
2001). Aðrar ástæður eru að starfsmenn eru tregir til að skrá nöfn sín á skjöl sem 
benda til þess að þeir hafi gert mistök (Kerzner, 2009). Það leiðir oft til þess að 
sömu mistök endurtaka sig. Aðrir tilgreina að verklokafundur á það til að þróast í 
þá átt að einstaklingar fara að ásaka hvorn annan sem skilur eftir sig 
tillfinningalegt ójafnvægi (Larson og Gray, 2011). Hugsanlega gæti einnig verið 
skortur á stuðningi frá stjórnendum þar sem þeir telja að samantekt ekki koma 
að neinu gagni. Kotnour (2000) telur að ef lærdómur á eiga sér stað þarf að 
styðjast við aðferðir í verkefnastjórnun til að skipuleggja og hafa eftirlit með 
verkefnum. Þá þarf einnig að aðlaga aðferðir að starfsumhverfinu, á þann hátt að 
starfsmenn treysti sér til að viðurkenna mistök sín og geti rætt á opinskáan hátt 
hugmynd að betri lausn. Í kjölfarið verður fjallað um hvernig rannsakendur í 
verkefnastjórnun hafa komið með hugmyndir að lausnum á þessum vanda. 
 
2.3 Lærdómur rauði þráðurinn 
Verkefni og verkefnateymi gegna lykilhlutverki í sköpun þekkingar (Nonaka  
Konno, 1998) og upplýsingar segja sögu verkefnis (Meredith og Mantel, 2010). 
Þar að auki hafa rannsóknir sýnt fram á það að samantekt á lærdómi er mikilvæg 
fyrir velgengni verkefna og verkefnateyma (Williams, 2003)(Sense, 
2004)(Carrillo, 2005). Samskipti, upplýsingaflæði og þátttaka þarf því að vera 
með ákveðnum hætti til þess að hægt sé að ná sem bestum árangri. Innan 
fyrirtækis þarf því að vera til staðar sá hæfileiki að geta lært og kunnátta til að 
miðla lærdómnum til annara sem nýrri þekkingu. En eins og áður kom fram þá 
hefur því ekki verið sinnt sem skildi að gera samantekt á lærdómi við verklok. 
Samantekt þarf því líka að eiga sér stað á fyrri stigum í verkefnum sem lútar að 
því að einstaklingar safna að sér upplýsingum og miðla þeim frá sér samhliða 
verkefnavinnu. Á þann hátt verður lærdómur rauði þráðurinn í verkefnastjórnun. 
Sense og Antoni (2003) skilgreindu samantekt á lærdómi: „Aðgerð sem getur átt 
sér stað á milli verkefna og innan verkefna“. Kotnour (2000) tók í sama streng 
þar sem aukin lærdómur leiðir til meiri árangurs í verkefnum. Þar að auki telja 
Haukur Ingi Jónasson, Þór Gíslason og Helgi Þór Ingason (2010) að til að tryggja 
lærdóm í verkefnum þurfi að hvetja verkefnateymi til að tileinka sér stöðugt þann 
lærdóm sem er að eiga sér stað á líftíma verkefnis en ekki bara við verkefnislok. 
Þeir leggja til aðferð sem nýta ætti innan sviðs verkefnastjórnunar sem kallast 
samræðufélag (e. community of inquiry). Eftirfarandi skilgreining á 
samræðufélagi kemur fram í bókinni Leiðtogafærni eftir Hauk og Helga. Þar segir  
„hópur fólks leggur sig fram um að beita æðri hugsun, hugviti, siðviti og verksviti 
og leitar þannig í sameiginlega visku hópsins að því sem best er vitað um það 
sem er til umræðu“ (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011) Einnig 
dregur Kotnour (2000) þá ályktun að því fleirri aðgerðir sem notaðar eru til að 
styðja við lærdóm því fleiri tækifæri hefur verkefnateymið til að auka við 
þekkingu sína og miðla til annara. Á þann hátt skapast með tímanum 
lærdómsferli sem verður hluti af menningu verkefnastjórnunar líkt og Senge 
skrifar í bók sinni The Fifth Discipline „Lærdómsfyrirtæki er sá staður þar sem 
einstaklingar eru sífellt að uppgötva hvernig þeir skapa veruleikann og hvernig 
þeir geta breytt honum“ (1994, bls. 12–13). 
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3.Lærdómsferli – að beita reglulegu stöðumati 
Ýmsar aðferðir stuðla að lærdómsferli innan fyrirtækja en þessi rannsókn verður 
afmörkuð við stöðumat í verkefnum. Hér fyrir neðan verður greint frá hvað felst í 
reglulegu stöðumati, hvað einkennir aðferðina og hvaða þættir þurfa að vera til 
staðar til að tryggja skilvirkni hennar. 
 
3.1 Reglulegt stöðumat  
Við stöðumat þarf að staldra reglulega við á líftíma verkefnis og líta yfir farinn veg 
(e. Retrospective Review, Project review, status review, after action review). 
Reglulegt stöðumat hefur þann tilgang að koma auga á góðar lausnir og stöðva 
endurtekin mistök sem eiga sér stað á líftíma verkefnis. Einnig getur hún á 
áhrifaríkan hátt fengið einstaklinga til að draga fram lærdóm af reynslu.  Aðferðin 
eykur því möguleika á að leiðrétta sjálfkrafa fyrir það sem á eftir kemur. 
Rannsóknir hafa sýnt fram á kosti þess að staldra reglulega við í verkefnum fyrir 
teymismeðlimi. Kostirnir felast meðal annars í bættum samskiptum, starfsmenn 
læra að skilja sjónarmið hvors annars, deila reynslu og miðla henni til annara. 
Einnig hjálpar stöðumat til við að útrýma deilum og er skráning á góðum 
starfsháttum sem eykur starfsánægju þar sem einstaklingar fái endurgjöf um 
störf sín (Birk, o.f.l , 2002)(Carrillo, 2005). Það ætti að skipuleggja og 
framkvæma stöðumat á verkefnum með reglulegu millibili, að lágmarki þrisvar 
sinnum (Larson og Gray, 2011) og þá helst tengt áfangastigum verkefnis. Á þann 
hátt væri hægt að tryggja þann lærdóm sem af því má draga þar sem 
lykilstarfsmenn fara oft út úr verkefnum eftir ákveðin tíma (Carrillo, 2005). 
Rannsóknir hafa sýnt að áhrifaríkast þykir að fá inn óháðan aðila þegar stöðumat 
er tekið í verkefnum (Birk o.fl., 2002). Hlutverk óháða aðilans er að stýra 
umræðu og leiðbeina verkefnateymi. Í því felst meðal annars í greiningu á 
verkþáttum þar sem farið er yfir þá þætti sem fóru vel og það sem má bæta. 
Einnig aðstoðar hann teymið við að þróa áætlun sem fylgt verður eftir með 
markmiðum og skilgreindum ábyrgðaraðilum (Carrillo, 2005). Reynslan segir að 
minnið dofnar eftir því sem líður lengra frá atburðinum. Því ætti að leggja áherslu 
á að ná utan um lærdóminn á fyrri stigum til þess að koma í veg fyrir að hann 
glatist.  

Heppilegt væri að fyrir stöðumati væri skráður eigandi (Larson og Gray, 
2011). Einnig er æskilegt er að hafa einstakling sem hefur sérstakan áhuga á eða 
þekkir til aðferðarinnar. Meðlimir í teymi geta þá leitað til hans ef þörf er á 
upplýsingum. Eigandi hefur það hlutverk að sjá til þess að ferlið gangi vel fyrir sig 
til þess að tryggja að lærdómurinn nýtist vel í komandi verkefni. Í sumum 
fyrirtækjum þar sem reglulegu stöðumati er beitt er krafist þess að teymi kynni 
sér reynslugrunn sambærilegra verkefna til að ýta undir lærdómsferli (Carrillo, 
2005) 

 Ef ætlast er til þess að einstaklingar nýti sér það sem kemur út úr 
stöðumati er mikilvægt að samantekt á lærdómi sé hægt að nálgast á auðveldan 
hátt. Misjafnt er hvernig verkefnin eru leyst eða hvernig þeim er stýrt og því 
mikilvægt að þau séu flokkuð að lágmarki eftir tegund eða einkennum til að flýta 
fyrir leit að tilteknum gögnum (Carrillo, 2005)(Larson og Gray, 2011).  

 Reglulegt stöðumat á líftíma verkefnis styður við meiri aga og nákvæmni 
en samantekt á lærdómi við verkefnislok. Aðferðin hvetur til aukins árangurs þar 
sem komið er auga á hið sanna virði af lærdómi í verkefnum. Samantekt á 
lærdómi í lok verkefna er talin vera önnur besta uppspretta upplýsinga til þess að 
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nýta í önnur verkefni. Reglulegt stöðumat er aftur á móti sú aðferð sem mun hafa 
mest áhrif á bestu starfshætti í stýringu verkefna og er jákvæð þróun á aðferð til 
að festa lærdóm betur í sessi (Larson og Gray, 2011) . 
Það fer fyrst og fremst eftir stærð fyrirtækja og verkefna hvernig aðferðinni er 
beitt. Leggja ætti áherslu á að reglulegt stöðumat sé eðlilegur hluti af starfi í stað 
þess að ákveða framkvæmd þess með stuttum fyrirvara. Í flestum 
verkefnadrifnum fyrirtækjum er fyrirfram ákveðið á hvaða tímapunkti eigi að taka 
stöðumat á verkefni og er það oftast tengt við áfangastig þar sem ákveðnum 
hluta verkefnis er lokið. Hvort sem aðferðinni er beitt á formlegan eða óformlegan 
hátt þá ætti að áætla í upphafi hvenær stöðumatið er framkvæmt á líftíma 
verkefnis (Larson og Gray, 2011). Hér fyrir neðan má sjá dæmi á mynd um ferli 
stöðumats í verkefnum. 
 
 
 

 
Mynd 2. Dæmi um ferli stöðumats 

Reglulegt stöðumat í verkefnum er það sama og hafa eftirlit með verkefnum. 
Tilgangurinn er að veita upplýsingagjöf, skoða hver staðan er og hvaða verkefni 
blasa við verkefnateymi. Fáar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á stöðumati í 
íslenskum fyrirtækjum. Þess ber að nefna að Eðvald Möller (2010) komst þó að 
þeirri niðurstöðu eftir viðtöl við fimm viðmælendur að eftirlit virðist vera 
ábótavant í íslenskum fyrirtækjum á sviði verkefnastjórnunar. Eðvald veltir því 
fyrir sér hvort áhrifin hafi tengst hraðanum í þjóðfélaginu frá árunum 2004- 2007 
og skrifar í lokaorðum sínum hvort eftirlit sé einnig ábótavant í öðrum íslenskum 
fyrirtækjum.   
Í ljósi takmarkaðrar þekkingar hvort og hvernig stöðumati er beitt í íslenskum 
fyrirtækjum þá er það markmið þessarar rannsóknar að skoða hvernig að 
lærdómsferli þeirra er staðið. Fyrirtæki eru mismunandi og hafa ólík verkefni og 
sum þeirra er hægt að skilgreina þróa og framkvæma betur en önnur. Forvitnilegt 
er því að vita hvort lærdómur sé að eiga sér stað á mismunandi hátt. 
Rannsóknarspurningin er því sú hvernig staðið er að lærdómsferli hjá þessum 
fyrirtækjum til að ná árangri í verkefnastjórnun.  
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4. Aðferð rannsóknar 
Rannsóknin er byggð á eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative research). 
Með eigindlegri rannsókn er rannsakandinn að setja sig inn í hugarheim og 
umhverfi viðmælanda sem skoðaðir eru og reyna að skilja upplifun þeirra á 
veruleikanum(Babbie, 2001). 
Spurningarnar í rannsókninni eru hálfopin viðtöl þar sem mikilvægt er að ná beinu 
sambandi við viðmælendur. Það krefst virkrar hlustunar að taka hálf opið viðtöl, 
því  í viðtölunum er mikilvægt að reyna að öðlast innsýn í hugarheim fólks (Flick, 
2006). Viðmælendur fengu allir sömu spurningarnar svo hægt sé að bera svör 
þeirra saman (sjá spurningalista í viðauka). Spurningarnar skiptust í tvo flokka: 
Stöðumat í verkefnum og lærdóm af stöðumati. Viðtölin vöru tekin frá 10 apríl -
24 apríl 2012 og tók hvert viðtal 20 – 40 mínútur. Viðtölin fjögur voru öll  tekin á 
vinnustöðum viðmælenda og var byrjað á almennum spurningum til að opna 
viðtalið og skapa þægilegt andrúmsloft. Viðtölin voru tekin upp á stafrænt 
upptökutæki og rituð síðan orðrétt niður. 
 
4.1 Þátttakendur  
Þátttakendur í rannsókninni voru þrjár konur og einn karlmaður. Valdir voru 
einstaklingar sem starfa sem verkefnastjórar, nýta sér stöðumat í verkefnum og 
og vinna hjá stórum og meðalstórum verkefnadrifnum íslenskum fyrirtækjum. 
Valdir voru einstaklingar frá ólíkum vettvangi til skoða hvort fyrirtæki hafi jafnvel 
ólíkar útfærslur við stöðumat. Lögð var áhersla á að viðtölin væru trúnaðarmál og 
gætt þess að ekki væri hægt að rekja svör til þátttakenda.  
 

5. Niðurstöður 
Niðurstöðum rannsóknar er skipt upp í tvo kafla eftir rannsóknarspurningum. 
Annars vegar er spurt um tilgang stöðumats og hvað fælist í stöðumati hjá 
viðkomandi fyrirtæki og hinsvegar hvernig haldið sé utan um lærdóminn sem af 
stöðumati hlýst og hvernig lærdómi er miðlað til annarra innan fyrirtækis.  
 
5.1 Stöðumat 
Þeir verkefnastjórar sem rætt var við telja það nauðsynlegt að staldra við í 
verkefnum til að skoða hvað er að ganga vel og hvað mætti gera betur.Öll 
fyrirtækin sem viðmælendurnir unnu hjá voru með stöðumat í einhverju formi. 
Aðferðirnar voru jafn margar og viðmælendur voru margir. Verkefnastjórinn í 
öllum fjórum fyrirtækjum stýrir umræðu, ber ábyrgð og er jafnframt þátttakandi í 
stöðumati. Ástæður stöðumatsins voru ólík. Einn sagði að það væri til að auka 
samræmingu í verkefnum og þá sérstaklega út á við. Það var líka talað um að 
stöðumatið kæmi í veg fyrir að fólk væri að hlaupa á sama vegginn aftur og aftur. 
Viðmælandi B talað um að stöðumatið væri til að meta hæfni starfskrafts „einnig 
til að meta framlag einstaklings sem vinnur að verkefni sem er hægt að hafa til 
viðmiðunar fyrir stöðhækkanir “ 
 
Öllum verkefnum sem verkefnastjórar vinna að er skipt niður í áfanga en þó 
misjafnt á milli fyrirtækja eða allt frá tveimur upp í sjö áfanga. Einnig segja þeir 
að haldnir séu aukalega stuttir stöðufundir í stærri verkefnum. C sagði „það er í 
höndum verkefnastjóra hvort það þurfi að staldra við oftar og honum er sjálfsagt 
að gera það“ 
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En aðrir voru með meiri festu í fjölda mats á hverju verkefni eða eins og A sagði 
„Við erum með mjög sterkt bakland, ég hef sjaldan unnið í verkefnum þar sem 
bakhjarl er svona sterkur. Við þurfum að geta svarað þeim vel og eru upplýsingar 
að gagnast okkur vel í samskiptum við hagsmunaaðila og skýrslugerð. ... Við 
viljum vera með best practice aðferð og vera fagleg“. Viðmælandi B bætir við „Við 
förum eftir alþjóðlegum stöðlum hvernig við vinnum hlutina. Þau fara í gegnum 
ákveðið gæðaeftirlit hjá aðila innanhús sem hefur ekki unnið í verkefninu. Ef það 
eru athugasemdir við verkefnið þá fær það ekki undirritun“.  
 
Viðmælendur voru með ólíkar aðferðir við framkvæmd á stöðumati. Annars vegar 
Prince2, Scrum, alþjóðlegum stöðlum, þróun á eigin aðferð og hinsvegar að það  
sé bara rennt í gegnum málin. Þrátt fyrir að B vinni hjá fyrirtæki sem notar 
alþjóðlega staðla þá segir hann „Það er mismikið eftirlit á verkefnum og því er 
unnið verkefnin með því hugarfari hvert markmið verkefnis er“ 
 
Allir verkefnastjórar voru sammála um að það sé fyrst og fremst framlag 
verkefnateymis sem þarf að vera til staðar til að hægt sé að framkvæma 
stöðumat. Viðmælandi A sagði „það gleymist soldið í stýringu verkefna að það 
þarf ekkert annað en fólkið, fundarherbergi, post-it miða og penna. Það hefur 
reynst okkur best að skilgreina fyrirfram að það verði farið í stöðumat og 
skilgreina útkomuna. Setjum það inn sem mílusteina og við höldum ekkert áfram 
fyrr en við erum búin að klára stöðumatið“. Viðmælandi D bætti við að „það þarf 
að hafa áætlun í upphafi til að geta metið hvernig staðan er og það þarf alltaf að 
hafa teymið til þess að fá marktæka stöðu“. Hjá þeim virtist henta best að hafa 
stöðumatið inná áætlun svo því sé ekki ýtt til hliðar vegna tímaskorts. 
 
Viðmælendur voru allir sammála um það að ávinningurinn við stöðumat væri 
mikill bæði fyrir fyrirtækið og teymismeðlimi og minnki töluvert líkurnar á 
mistökum og tvíverknaði. Það er mismunandi milli fyrirtækja hvernig þær útfæra 
stöðumatið og hve mikil stöðlun er í gangi. A sagði að á stöðufundum er farið yfir 
unnin verk og þá eru viðukennd mistök ef þau hafa átt sér stað „ Við setjum 
stundum eitthvað fram sem við höldum að virki og munum ekki viðurkenna að 
það virki ekki fyrr en við setjumst niður og ræðum það“. Það kemur í veg fyrir að 
það sé verið að hjakka í sama farinu stöðugt. B endurspegglaði þetta þegar hann 
sagði „við lendum þá síður í því að framleiða eitthvað sem er rangt.“ 
 
Það var tekið fram að þetta væri viðkvæmt málefni og vandasamt. „Margir sem 
upplifa að það sé verið gagnrýna þeirra störf “ sagði A. Hann talaði um að 
mikilvægt væri að hafa facilitator og C sagði að aðferðin mætti ekki vera of 
formleg né íþyngjandi svo það myndi ekki auka vinnuna við verkefnin.  
 
Þeir voru allir sammála því að stöðumatið væri áhrifaríkt. Það gæfi raunsæja 
mynd af stöðu verkefnisins og kæmi í veg fyrir að verkefni væru að fara yfir á 
tíma. Í stöðumatinu væri hægt að fá endurgjöf á því sem einstaklingur væri að 
gera og hvort hann væri á réttri braut. Ábyrgðinni er dreift á fleirri hendur eða 
eins og B sagði „Það eru einfaldlega mjög fáir að sólóa hérna“. A sagði að 
ávinningurinn væri alltaf meiri og meiri eftir því sem þetta væri notað oftar. 
Nauðsynlegt væri fyrir fyrirtækin og verkefnin að staldra við og skilgreina hvaða 
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lausnir eru bestar fyrir verkefni en ekki að stökkva af stað þegar eitthvað 
vandamál kemur upp. 
 
Helsta hömlunin gagnvart árangri væri sú að teymið sem ynni saman að 
verkefnum væru ekki samstíga, að það sé ekki ein heild. Síðan var rætt um að 
slæmt væri ef teymið væri með mótstöðu gagnvart breytingum. D sagði að það 
þyrfti að hugsa um mannlega þáttinn því hann væri oft ástæðan fyrir því að 
verkefni færi á hliðina. A var beinskeyttari þegar hann sagði “Aðalástæðan fyrir 
því að stöðumat er oft ekki gert er vegna þess að fólk er að flýta sér , orðin seint 
með fasa”. Síðan var rætt um að skortur á stuðningi frá bakhjarli og lélegar 
skilgreiningar á verkefnum myndi setja stein í götu verkefnisins. D sagði til þess 
að taka mark á stöðumatinu þá þyrfti allur hópurinn að taka þátt í því. Ástæðan 
fyrir því væri “ef verkefnastjóri sest einn niður og skrifar skilamatið þá hefur hann 
tendensa til að hafa áhrif á að verkefnið líti betur út en í raun”. 
 
 
Allir voru sammála um að það má gera betur. C talað um að það þyrfti að breyta 
hugsunargangi hjá fólki. Sumir væru neikvæðir gagnvart þessu en „Ef  
stöðumatið nær árangri þá ættu þeir sjá að þetta er þeirra hagur líka en ekki bara 
annarra“. B og D töluðu um að víkka stöðumatið, að setja smærri verkefni í 
stöðumat og mætti skoða virkni teymisins betur. A talaði um að þeir væru en að 
þróa hugmyndafræðina og það sem þyrfti væri að kynna betur hugmyndina út á 
við í fyrirtækinu. Hann talaði um að þeir væru ný deild og þetta væri ný aðferð 
sem ætti eftir að kynna.  
 
5.2. Lærdómur  
Verkefnastjórarnir töluðu um að það væri reynt að huga að lærdómnum sem 
hægt væri að ná út úr stöðumati. Það var talað um lærdómur væri mikilvægur, 
einfaldlega til að fólk vissi hvað næsti maður væri að gera svo það væri hægt að 
halda áfram með verkefni þó að einhver væri frá í einhvern tíma. Það var samt 
mismunandi hvernig hugað var að lærdómnum. C og D sögðu að þetta myndi 
smitast í gegnum dagleg samskipti. C sagði „Verkefnateymin vinna náið saman 
og lærdómurinn dreifist á þann hátt“, D sagði að lærdómurinn myndi gerast 
sjálfkrafa í gegnum fundi og þess háttar.  
 
Það var samt sameiginlegur gagnagrunnur hjá öllum þar sem safnað var saman 
göngum um verkefni og allir starfsmenn gátu nálgast þær upplýsingar. 
Samhljómur var einnig hjá verkefnastjórum að framkvæmd á stöðumati skipti 
meira máli heldur en skjölun líkt og viðmælandi A sagði „við skilgreinum template 
sem þarf að útfylla. En tólin skipta ekki máli þetta er bara okkar birtingarmynd, 
aðalmálið er að framkvæma“. Þessi tilhneyging að líta á skjölun sem hjálpartæki 
kemur líka fram í orðum B „einstaklingar skrá hjá sér helstu atriði hvernig þeir 
framkvæma verkefnin en það er ekki formlegt skjalfest ferli á því sem maður 
lærir úr hverju verkefni heldur sígur lærdómurinn bara hægt og rólega inn“. 
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7. Umræður 
Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvernig staðan á stöðumati væri í dag 
hjá íslenskum verkefnadrifnum fyrirtækjum og hvernig það styður við lærdóm. 
Niðurstöður rannsóknar gefur sterklega í skyn að eftirlit með verkefnum er 
viðunandi hjá viðmælendum. Taka verður samt til greina að í raun er um 
skekktan viðtalshóp að ræða þar sem einblínt var á að taka viðtöl við 
verkefnastjóra í fyrirtækjum þar sem stöðumat er framkvæmt. 
Það hefur verið mikið skrifað um mikilvægi þess að fyrirtæki varðveiti lærdóminn 
sem verður til staðar í verkefnum og miðlun hans til annara. Við fræðilega 
heimildaöflun fundust erlendar rannsóknir sem taka saman kosti þess að vera 
með lærdómsferli og hvað þarf að vera til staðar til þess að það skili árangri í 
verkefnum. Einnig fannst við heimildaöflun íslensk rannsókn eftir Eðvald Möller 
sem birt var 2010 þar sem skoðað var hversu skilvirkt eftirlit er í verkefnadrifnum 
fyrirtækjum á Íslandi og var niðurstaðan sú að eftirliti var ábótavant. Ekki var 
gefið upp hvaða fyrirtæki voru skoðuð en taka verður til greina að þegar sú 
rannsókn var framkvæmd einkenndist þjóðfélagið af miklum hraða. 
Megináherslan var afhendingartíminn sem leiddi til þess að lítil áhersla var lögð á 
að læra af mistökum.  

Verkefnum ætti að skipta niður í áfanga svo hægt sé að fylgjast með 
framgangi þess. Þrír af fjórum verkefnastjórum sögðu að verkefnum væri skipt 
niður í að meðaltali í tvö til sjö áfanga. Þessar niðurstöður styðja fyrri rannsóknir. 
Kerzner (2009) bendir á að verkefnum er gjarnan skipt niður í viðráðanlega 
áfanga og skýr skilningur á aðföngum gerir stjórnendum kleift að halda betur 
utan um  auðlindir til að ná markmiðum og meta framfarir. Einnig telja Larson og 
Gray (2011) að staldra ætti við að lágmarki þrisvar sinnum á líftíma verkefnis svo 
að hægt sé að ná utan um lærdóminn á fyrri stigum. Carillo (2005) tekur í sama 
streng að reglulegt stöðumat tengt áfangastigum verkefnis myndi tryggja lærdóm 
sem af því má draga.  

Einn af fjórum verkefnastjórum tekur undir Larson og Gray (2011) að 
áhrifaríkt sé hafa óháðan aðila til að stýra umræðu og leiðbeina teymi og þá 
sérstaklega þegar ójafnvægi er í verkefnum. Velta má fyrir sér af hverju hin 
fyrirtækin gera það ekki. Allir verkefnastjórar telja aðkomu verkefnateymis 
mikilvægan þátt við framkvæmd stöðumats þar sem gagnvirk samskipti eiga sér 
stað og skiptir meira máli heldur en skjölun á verkefnavinnu. Lærdómur 
starfsmanna byggist mjög mikið á samskiptum og það sé lagt upp úr því að 
einstaklingar takist á við ólík verkefni og starfi með mismunandi aðilum. Á þann 
hátt er hægt að tryggja að lærdómurinn dreifist til allra aðila þar sem um nána 
samvinnu er að ræða.  

Reglulegt stöðumat sem hefur sama tilgang og eftirlit með verkefnum er 
einn mikilvægasti þáttur verkefnastjórnunar. Samkvæmt Papke Shields ofl. 
(2010) hefur stuðningur frá stjórnendum, skýr raunhæf markmið, ítarleg áætlun 
og gagnvirk samskipti áhrif á árangur verkefna. Það sjónarmið endurspeglast í 
svörum viðmælenda þar sem skortur á stuðningi frá bakhjarli, lélegar 
skilgreiningar og mótstaða teymis eru helstu hömlur gagnvart því að ná árangri í 
verkefnastjórnun. 

Það sem var áhugavert af svörum verkefnastjóra voru mismunandi 
aðferðir við stöðumat. Aðferðirnar voru jafn margar og viðmælendur. Fyritæki A 
er að þróa sína eigin aðferð úr verkfærakistu verkefnastjórnunar, fyrirtæki B fer 
eftir alþjóðlegum stöðlum í verkefnastýringu, fyrirtæki C er með  ekkert formlegt 
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ferli en er að skoða hvaða aðferðir er hægt að nýta sér og loks fyrirtæki E styðst 
mjög mikið við Prince2 og Scrum. 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að úrtakið er einungis fjórir 
þátttakendur. Hins vegar voru allir þátttakendurnir reyndir verkefnastjórar innan 
fyrirtækjanna og með góða þekkingu á starfsemi þeirra og rekstri og með mikla 
yfirsýn á málaflokknum sem fjallað var um. Rannsakandi telur að raundæmi, með 
fjórum þátttakendum, séu ekki nægilega mörg til að hægt sé að alhæfa út frá 
þeim niðurstöðum sem komu fram. Þau endurspegla hins vegar viðhorf þeirra 
sem tóku þátt í rannsókninni. Niðurstöður rannsóknarinnar hafa því takmarkað 
alhæfingargildi og eru einungis lýsandi fyrir þau fyrirtæki sem voru rannsökuð. 

Til að bæta við þekkingu um framkvæmd stöðumats í verkefnastjórnun þá 
væri áhugavert að skoða hvaða tæki og tól eru að nýtast best við stöðumat. Svör 
viðmælenda gáfu það sterklega í skyn að aðferð við stöðumat má ekki vera 
íþyngjandi og tímafrekt. Þar af leiðandi eru fyrirtæki að prófa sig áfram úr 
verkfærakistu hinna ýmsu aðferða í þeim tilgangi að þróa sína eigin aðferð sem 
reynist starfsemi þeirra best við verkefnastýringu. 

8. Þakkir  
Höfundur vill þakka umsjónarmönnum MPM náms Háskólans í Reykjavík og 
kennurum veitta aðstoð og fræðslu í gegnum námið. Einnig fær Auður Arna 
Arnardóttir leiðbeinandi verkefnisins þakklæti fyrir aðstoð og yfirlestur. 
Fjölskyldunni vill höfundur einnig þakka skilyrðislaust umburðarlyndi og hvatningu 
í gegnum námið.  
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Spurningalisti 
Bakgrunnsspurningar  
Starfsvettvangur  
Menntun  
Hversu lengi hefur þú starfað sem verkefnastjóri:  
 

1. Hver er tilgangur/hvers vegna framkvæmt…. Stöðumati/skilamat? 
• What is the purpose of a project review 

2. Framkvæmið þið skilamat? 
 

3. Undir hvaða kringumstæðum er framkvæmt stöðumat? 
• Under which conditions do you conduct a project review 

 
4. Hversu oft er framkvæmt stöðumat að meðaltali? Hversvegna velur þú þessi tíðni? 

• Why do you choose this frequency? 
 
 

5. Hvaða aðferð er notuð þegar framkvæmt er stöðumat ? 
• Getur þú útskýrt hvernig sú aðferð fer fram 

 
6. Er það mismunandi eftir verkefnum hvaða aðferð er notuð? 

 
7. Hversu áhrifaríkt er reglulegt stöðumat?  

• How effective are project reviews? 
 

8. Hver er ávinningurinn við að framkvæma reglulegt stöðumat? 
• Which benefits does a project review bring? 

 
 

9. Er eitthvað sem þarf að skerpa á og nýta betur þegar framkvæmt er reglulegt stöðumat? 
• How can they be improved 

 
10. Sérðu einhverja ókosti við að framkvæma reglulegt stöðumat?  

• Are there any disadvantages to running a project 
 

11. Hver eru skilyrðin fyrir því að hægt sé að framkvæma reglulegt stöðumat? 
• Hvað þarf að vera til staðar í verkefnum/verkefnateymi/fyrirtæki? 
• Which factors are most importand to enable a succesful project reviw 

 
12. Hverjar eru helstu fyrirstöður og erfiðleikar – Hvað getur hamlað því að árangur verði góður 

á verkefnum og hvernig unnt er að beita stöðumatinu betur til að fyrirbyggja? 
 

 
13. Er einhver skráður eigandi eða ábyrgðaraðili fyrir stöðumati sem meðlimir í teymi geta leitað 

til ef þörf er á upplýsingum? 
 

 
14. Hvernig er haldið utan um lærdóminn/upplýsingarnar sem koma út úr reglulegu stöðumati? 

 
 

15. Hvernig er útbreiðslu lærdómsins háttað eftir stöðumat/skilamat? 
• How do you store and spread the knowledge from a project reviw/project 

closure 
 

16. Er eitthvað til staðar eða er beitt einhverjum leiðum til að hvetja starfsemnn til að nýta sér 
þann lærdóm sem er til staðar ? 
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