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ÁGRIP 

Í þessari rannsókn mun vera farið yfir þróun verkefnastjórnunar á Íslandi með því 

að afla upplýsinga úr bókum, tímaritum, frá ýmsum stofnunum og með viðtölum 

við reynda verkefnastjóra. Með þróun er átt við að komast að hvaða breytingar 

hafa orðið á faginu verkefnastjórnun í til dæmis aldri og kynjahlutfalli 

verkefnastjóra gegnum tíðina, hvernig tæki og tól hafa breyst með árunum, hvers 

konar breytingar hafa orðið í kennsluaðferðum og hvort þekking og skilningur á 

faginu hafi aukist? Einnig verður svarað spurningum um hvað mætti betur fara í 

verkefnastjórnun á Íslandi í dag og hvert líklegt sé að hún stefni á næstu árum. 
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1. INNGANGUR 

Verkefnastjórnun sem slík er ekki ný af nálinni og hefur í raun verið til í aldanna 

rás en sem faggrein varð hún til í nútímamynd um miðbik síðustu aldar. 

Skilgreining nútíma verkefnastjórnunar felst í því að undirbúa og skipuleggja 

verkefni, útbúa áætlun um framkvæmd þess og hafa eftirlit með framkvæmd. 

Stjórnunin felst einnig í því að hvetja þátttakendur til að ná markmiðum 

verkefnisins innan samþykktrar tíma- og kostnaðaráætlunar og með tilliti til 

árangursviðmiða sem sett eru fram í skilgreiningu á markmiðum verkefnisins 

(Karl Friðriksson og Jón Hreinsson, 2006). 

Saga eða þróun fagsins á Íslandi hefur ekki verið tekin saman fyrr á kerfisbundinn 

hátt og þótti rannsakanda spennandi viðfangsefni að fanga þá þróun sem orðið 

hefur og ekki síst þar sem liðin eru 30 ár frá stofnun Verkefnastjórnunarfélags 

Íslands. Þess ber þó að geta að Verkefnastjórnunarfélag Íslands er um þessar 

mundir að skrifa sögu félagsins sem áætlað er að gefa út í maí á þessu ári.  

Í þessari rannsókn verður farið yfir þróun verkefnastjórnunar á Íslandi með því að 

afla upplýsinga úr bókum, tímaritum, frá ýmsum stofnunum og með viðtölum við 

reynda verkefnastjóra. Með þróun er átt við að komast að hvaða breytingar hafa 

orðið á faginu verkefnastjórnun í til dæmis aldri og kynjahlutfalli verkefnastjóra 

gegnum tíðina, hvernig tæki og tól hafa breyst með árunum, hvers konar 

breytingar hafa orðið í kennsluaðferðum og hvort þekking og skilningur á faginu 

verkefnastjórnun hafi aukist. Einnig verður svarað spurningum um hvað mætti 

betur fara í verkefnastjórnun á Íslandi í dag og líkur leiddar að því hver stefna 

hennar verður næstu árin. 
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2. FRÆÐILEGT YFIRLIT 

Upphaf nútíma verkefnastjórnunar 1900-1964 

Upphaf verkefnastjórnunar nútímans má rekja til aldamótanna 1900 þegar 

Frederick Taylor skilgreindi starfssvið manna með vísindalegum aðferðum og jók 

þannig framleiðni starfsmannsins (Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2003) og í 

kjölfarið hannaði lærlingur Taylor, Henry Gantt hið svokallaða Gantt rit, sem er 

verkefnastjórnunartól (Gardiner, 2005). Yfirleitt er talað um að nútíma 

verkefnastjórnun hafi byrjað í Manhattan verkefninu þegar her Bandaríkjanna 

þróaði fyrstu atómsprengjuna í kringum 1945, en áður hafði Hoover stíflan verið 

byggð árið 1935 með hjálp Gantt rits (The essentials of project management, 

2006). Það var síðan seint á sjötta áratugnum að aukin þörf varð fyrir tæki og tól 

til að aðstoða við að stjórna stórum og flóknum verkefnum sem voru áhættusöm. 

Þá hannaði fyrirtækið DuPont aðferð sem var kölluð CPM (Critical Path Method) en 

það er reiknirit notað í tímaáætlun. Stuttu síðar hannaði sjóherinn PERT aðferðina 

(Program Evaluation and Review Technique) sem er tölfræðileg aðferð til að mæla 

og spá fyrir um framvindu í rannsóknum og þróun áætlana en báðar þessar 

aðferðir eru notaðar enn í dag við áætlanagerð (The essentials of project 

management, 2006). Snemma á sjöunda áratugnum var farið að beita 

verkefnastjórnun á nánast öll verkefni NASA í geimvísindum og þrýsti stofnunin á 

birgja sína að taka einnig upp aðferðafræðina (Kerzner, 2009).  

 

1965-1982 

Samtökin International Project Management Association (IPMA) voru stofnuð árið 

1965 en á þeim tíma voru stjórnendur erlendis farnir að leita að nýjum 

stjórnunaraðferðum og stjórnskipulagi sem gæti verið fljótt að aðlagast 

síbreytilegu umhverfi (International Project Management Association, e.d.; 

Kerzner, 2009). Fyrsta alþjóðlega ráðstefna IPMA var í Vínarborg árið 1967 en þá 

kom Ísland fyrst til sögunar. Jakob Gíslason, þáverandi formaður Stjórnunarfélags 

Íslands, hafði heyrt af þessari ráðstefnu og bað Egil Skúla Ingibergsson 

rafmagnsverkfræðing að sækja hana og læra um CPM aðferðina. Hann gerði það 

og um ári seinna byrjaði Egill að halda námskeið um CPM (Verkís, 2012).  

Í lok sjöunda áratugarins voru tölvur fyrst notaðar við stór verkefni á Íslandi enda 

var einungis hægt að halda utan um tiltekið magn í handteiknuðu CPM en í tölvu 

var hægt að halda utan um mun meira. Fyrsta verkið var í Búrfellsvirkjun en það 

hafði enginn kunnáttu á hugbúnaðinn né voru tölvurnar nógu hraðvirkar á þeim 

tíma til að verkefnisstjóri verkefnisins gæti nýtt þær í verkið (viðtal 4, 3. apríl 

2014). Þetta hélst í hendur við fyrstu stóru verkefnin erlendis en þar þurfti 

starfsmaður oft að vera í fullu starfi við að stjórna hugbúnaðinum og útprentun 

gagna (Schwalbe, 2000).  

Fyrsta námskeið í „verkefnastjórnun“ var haldið árið 1975 þegar Stjórnunarfélag 

Íslands, Rannsóknarráð ríkisins og Iðnþróunarnefnd héldu námskeið í sameiningu 

fyrir starfslið rannsóknarstofnana og samtaka sem störfuðu í þágu atvinnulífsins 

(„Námskeið um verkefnastjórnun“, 1975). Fátt annað markvert gerðist í 

verkefnastjórnun á áttunda áratug á Íslandi en þó má nefna að tölvur urðu 

hraðvirkari en á sama tíma erlendis átti sér stað bylting í upplýsingatækni sem 

leiddi til mikilla möguleika í átt að því að tæknivæða tæki og tól 

verkefnastjórnunar (Gardiner, 2005). Á þeim tíma var einnig farið að leggja 

áherslu á ræs verkefnis og hugtök á borð við áhættugreiningu, 

hagkvæmniathugun og hagsmunaaðilagreiningu urðu vinsæl (Burke, 2001).  



3 

 

1983-1989 

Samtök norrænu verkefnastjórnunarfélaganna (Nordnet) voru stofnuð 1983. 

Sama ár héldu þau ráðstefnu í Stokkhólmi sem íslenski verkfræðingurinn Daníel 

Gestsson sótti (viðtal 2, 31. mars 2014; viðtal 4, 3. apríl 2014). Honum leist vel á 

einn af fyrirlesurunum og tók hann tali. Þetta var Morten Fangel, einn af 

stofnendum Nordnet og danska verkefnastjórnunarfélagsins. Daníel spurði hvort 

hann hefði áhuga á að halda námskeið á Íslandi og innan árs var slíkt námskeið 

haldið í Endurmenntun Háskóla Íslands. Námskeiðið sátu 36 manns, allt eldri 

karlmenn en sumir þeirra höfðu kennt og notað CPM um árabil. Einhverjir þeirra 

höfðu talið að CPM væri verkefnastjórnun og misst trúna á aðferðinni sem 

stjórnunartóli en í námskeiðinu lýsti Morten CPM aðferðinni sem aðeins einum 

þætti í verkefnastjórnun. Í kjölfarið fór hann yfir nokkra aðra þætti hennar. Þá 

áttuðu menn sig á að þeir hefðu haft of miklar væntingar til CPM og tóku þá 

aðferð aftur í sátt (viðtal 4, 3. apríl 2014). Morten sagði að þetta fyrsta námskeið 

sem hann hélt á Íslandi hefði verið frábrugðið þeim sem hann hélt annars staðar 

á Norðurlöndunum. Hér voru þetta eldri karlmenn tengdir framkvæmdageiranum 

en það sem kom honum mest á óvart var hversu margir yfirmenn og eigendur 

fyrirtækja komu til að læra verkefnastjórnun. Þegar hann hélt námskeiðin í öðrum 

löndum voru það fyrst og fremst einstaklingar sem vildu komast í 

stjórnunarstöður sem sóttu námskeiðin. Á námskeiðinu stakk Morten upp á því að 

þátttakendur stofnuðu verkefnastjórnunarfélag á Íslandi. Sama ár eða árið 1984 

var Verkefnastjórnunarfélag Íslands (VSF) stofnað. Morten kom eftir þetta einu 

sinni til tvisvar á ári og hélt námskeið um verkefnastjórnun. Tryggvi 

Sigurbjarnarson varð hans hægri hönd í námskeiðshaldinu og sjálfur hélt Tryggvi 

minni námskeið þess á milli (viðtal 4, 3. apríl 2014; viðtal 6, 13. apríl 2014; 

Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2014). 

VSF starfaði í fyrstu náið með Stjórnunarfélagi Íslands og hafði skrifstofu- og 

fundaraðstöðu í þeirra húsnæði. Þegar á fyrsta starfsárinu gekk félagið bæði í 

Evrópusamtök verkefnastjórnunarfélaga (IPMA) og Nordnet og eitt af fyrstu 

verkefnum þess var að taka þátt í samnorrænu verkefni, sem fólst í því að taka 

saman helstu hugtök verkefnastjórnunar á norðurlandamálunum fimm. Fyrsta 

tímarit VSF kom út árið 1986 og fjallaði að mestu leyti um erindi sem flutt voru á 

ráðstefnu um útflutning á þjónustuverkefnum (Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 

2014). 

Á fyrstu starfsárunum var áhuginn mikill hjá félagsmönnum sem fóru í mörg 

fyrirtæki og kynntu hið nýja hugtak verkefnastjórnun. Árið 1987 var haldin 

alþjóðleg Nordnet ráðstefna hér á Íslandi, en hún er haldin til skiptis af 

aðildarfélögum. Það sem gerði þá ráðstefnu sérstaka í samanburði við aðrar 

Nordnet ráðstefnur var að VSF fékk IPMA og PMI (Project Management Institute, 

Bandaríkin) í samstarf. Mikill metnaður var hjá Íslendingum að halda góða 

ráðstefnu. Haldnir voru 48 fyrirlestrar fyrir 250 gesti, þar af 150 erlenda. Það var 

álit stjórnar félagsins og náinna samstarfsmanna á Norðurlöndunum að með 

þessari ráðstefnu hafi verið brotið blað í samvinnu verkefnastjórnunarfélaga og 

samtaka þeirra og hafi Íslendingar með þessu greitt fyrir gagnkvæmum skilningi 

og vináttu þvert yfir Atlantsála. Aldrei fyrr hafi tekist að leiða stærstu samtök 

verkefnastjóra til samstarfs á alþjóðlegri ráðstefnu enda þótti þetta vera mikið 

þrekvirki. Ekki þótti síður merkilegt að Vigdís Finnbogadóttir, þáverandi forseti, 

var verndari ráðstefnunnar. Þótti tíðindum sæta að jafn þekkt og mikilvæg 

persóna hafi lagt nafn sitt við fagið. (Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 1987; 

Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2014; viðtal 7, 15. apríl 2014). 
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1990-1996 

Árið 1990 fékk Ísland það hlutverk að halda heimsmeistaramótið í handknattleik 

árið 1995 (HM95). Við það verkefni var notuð aðferðafræði verkefnastjórnunar og 

var meðal annars haldið námskeið í verkefnastjórnun fyrir stjórn Handknatt- 

leikssambands Íslands og gerð verkefnishandbók þar sem yfir 500 verkþættir 

voru skilgreindir. Með þessu verkefni sem var stórt og mikið varð vakning meðal 

fólks á þá lund að verkefnastjórnun ætti ekki aðeins við um stjórnun 

framkvæmda við mannvirkjagerð heldur einnig við skipulagsleg verkefni 

(Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2014). Eftir á þótti verkefnið hafa gengið vel og 

verið verkefnastjórnun til framdráttar. 

Árið 1990 fór að hægja á vexti VSF og dofnaði yfir starfi þess þrátt fyrir HM95 

verkefnið. Til marks um þennan doða var til dæmis slegin af Nordnet ráðstefna 

sem halda átti á Íslandi árið 1993 því ekki þótti markaður á þessum tíma fyrir svo 

stóra ráðstefnu. Félagið einbeitti sér að því að halda fundi og námskeið 

innanlands og í lok árs 1992 var haldin ráðstefna í samvinnu við Félag 

ráðgjafarverkfræðinga um kostnaðaráætlanir. Í kjölfar hennar var myndaður 

umræðuhópur um kostnaðarfræði sem hittist reglulega um tíma 

(Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2014).  

Á árinu 1992 var ljóst að Ísland yrði hluti af innri markaði Evrópska 

Efnahagsbandalagsins og þá fóru ráðuneytin að aðlagast því kerfi og þróa 

hugbúnað til að nota við verkefnastjórnum (Pétur Ásgeirsson, 1997; Evrópustofa, 

2014; viðtal 1, 25. mars 2014). 

Gunnar Torfason verkfræðingur og einn af stofnendum VSF mat stöðu félagsins 

og verkefnastjórnunar á Íslandi í grein sem birtist í tilefni 10 ára afmælis félagsins 

árið 1994. Þar segir meðal annars að grunnhugsun nútíma verkefnastjórnunar 

hafi víða verið komin inn í íslenskt þjóðlíf og sérstaklega beri að „fagna því 

hvernig ýmsir opinberir aðilar hafa tekið aðferðirnar upp í stofnunum sínum, bæði 

við endurskipulag daglegs reksturs og við framkvæmd og lausn einstakra 

afmarkaðra verkefna“ (Gunnar Torfason, 1994, bls. 79). Þá nefndi Gunnar í grein 

sinni að mikill hluti verktaka hafi ekki náð að tileinka sér nútíma verkefnastjórnun 

en helstu ástæður þess hefðu verið smæð fyrirtækja og skortur á almennri 

menntun, sérstaklega tungumálamenntun. Á þessum tíma hafði Ísland nýlega 

fengið aðild að Evrópska efnahagssvæðinu (EES) og Gunnar kvaðst telja að 

Efnahagsbandalag Evrópu, eins og Evrópusambandið var nefnt þá, væri fjölþætt 

samvinna og samruni þjóða á ýmsum sviðum, sem kallaði á „nýja hugsun, á nýja 

möguleika. Landamæri falla og markaðir fyrir vöru og þjónustu stækka óðfluga“ 

(Gunnar Torfason, 1994, bls. 80).  

 

1997-2002 

IPMA hóf árið 1994 að samræma menntun verkefnastjóra til að sambandið 

gæti vottað alþjóðlega og tók VSF þátt í þeirri vinnu. Það var svo þremur árum 

seinna eða árið 1997 sem fyrsta vottunin fór fram hérlendis með aðstoð þýska 

verkefnastjórnunarfélagsins og stuðningi IPMA (Verkefnastjórnun, 1998, 

Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2014). Alþjóðlegu IPMA vottunarstigin áttu eftir 

að verða fjögur en einungis var metið til B-stigs vottunar fyrstu árin. Skráning í 

fyrstu vottun VSF var vonum framar og fóru sjö umsækjendur, allt karlar, í 

gegnum ferlið (viðtal 7, 15. apríl 2014).  

Sama ár var Nordnet ráðstefnan haldin í annað sinn hér á landi. Fékk hún heitið 

Quality in Project Management og fluttir voru 40 fyrirlestrar, sem skiptust í þrjá 
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strauma en hver straumur fjallaði um afmarkað efni. Yfirskriftir þeirra voru: 

Helstu aðferðir og reynsla verkefnastjórnunar, mæling frammistöðu og að lokum 

árangursmat og gæðastjórnun í verkefnum og tölvutækni. Ráðstefnan tókst í alla 

staði vel að dómi erlendra sem innlendra þátttakenda og var félaginu til sóma 

(Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2014). 

Fyrsta verkefnastofa fyrirtækis var stofnuð árið 1997 en hlutverk verkefnastofa er 

meðal annars að veita stuðning, setja staðla og leiðbeina stjórnendum 

mismunandi verkefna (Hugtakalykill, 2013). Sú verkefnastofa var sú eina í nokkur 

ár en árið 2007 voru þær orðnar átta og þar af höfðu fimm einungis starfað í um 

það bil eitt ár. Líklegt er að þær séu mun fleiri í dag en í rannsókn sem gerð var 

2007 taldi enginn starfsmanna verkefnastofanna sem þá voru starfandi að þær 

yrðu lagðar niður á næstu þremur árum og allir nema einn töldu að starfsfólki yrði 

fjölgað á verkefnastofunni sem þeir unnu á (Anna Margrét Björnsdóttir, 2007).  

Hugtakalykill verkefnastjórnunar var gefinn út á netinu árið 2001 og svo á prenti 

vorið 2002 en hann var unninn að mestu úr riti IPMA og hugsaður sem 

skilgreiningar- og uppflettirit fyrir alla þá sem létu sig verkefnastjórnun varða. Á 

þessum tíma var hann með því metnaðarfyllsta sem til var á prenti um 

verkefnastjórnun á íslensku og notaður til prófs í IPMA vottunum á hér á landi. 

VSF fékk styrk frá ríkinu til að vinna lykilinn með þeim skilyrðum að hann yrði 

aðgengilegur öllum og gera má ráð fyrir að að ríkið hafi gert sér grein fyrir 

mikilvægi þessa hugtakalykils fyrir vinnumarkaðinn. Hugtakalykillinn hefur svo 

verið uppfærður reglulega þar sem fagið breytist hratt og kom hann síðast út í 

íslenskri þýðingu 2013 (Ómar Imsland og Steinunn Huld Atladóttir, 2002; viðtal 

7, 15.apríl 2014).  

Unnið var í að meta C- og D-stig alþjóðavottunar IPMA hér á landi og urðu fyrstu 

vottanir D-stigs árið 2000 í samstarfi við breska verkefnastjórnunarfélagið en 

enginn þátttakenda náði vottuninni. Þetta var rakið til tungumálaörðugleika en 

eftir að Hugtakalykilinn hafði verið þýddur á íslensku var hann notaður í prófun 

vottana. Með þýðingu hugtakalykilsins og að boðið var upp á 3 stig vottana varð 

mikil aukning frá ári til árs í vottunum og árið 2006 fengu til dæmis 72 aðilar D-

stigs vottun og ekki leið á löngu þar til Ísland var með flestar vottanir í heiminum 

miðað við höfðatölu (Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2014). 

Fyrsta konan var kosin í stjórn IPMA samtakana árið 2002, en hún var íslensk, 

heitir Steinunn Huld Atladóttir og hafði sinnt starfi varaformanns VSF frá 1997 og 

verið endurskoðandi IPMA samtakanna frá 1998 (viðtal 7, 15. apríl 2014). 

Haldin var námstefna árið 2002 um verkefnastjórnun í fjármálafyrirtækjum þar 

sem gefið var yfirlit og innsýn í þau mál, hvar og hvernig hægt væri að beita því 

verklagi, meðal annars við lausn ráðgjafarverkefna í fyrirtækjum af því tagi. 

Ráðstefnuna sóttu 80 manns (Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2014). Sama ár 

fór fram þriðja Nordnet ráðstefnan og var yfirskrift hennar „No battle´s won in 

bed“. Meginmarkmið ráðstefnunnar var að kynna innlendar og erlendar nýjungar 

á sviði verkefnastjórnunar með áherslu á einkavæðingu ríkisfyrirtækja, samruna 

fyrirtækja, nýtingu veraldarvefsins við verkefnastjórnun og verkefnastjórnun í 

rannsóknar- og hátækniverkefnum (Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2002). 

 

2003-2014 

Árið 2003 varð mikil breyting í kennslu verkefnastjórnunar þegar Endurmenntun 

Háskóla Íslands hóf kennslu á tveggja missera diplómanámi sem heitir 

Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun. Þetta nám þótti sérstakt að því leyti að það 



6 

 

var hannað með fleira í huga en tæknilega þætti verkefnastjórnunar. Lögð er 

jafnmikil áhersla á huglæga og hlutlæga þætti (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi 

Jónasson, e.d.). Það leið svo ekki á löngu þar til að verkefnastjórnunarnám á 

meistarastigi hófst í Háskóla Íslands en það var árið 2005 að MPM nám eða 

Master of Project Management hófst. Námið er byggt upp á sömu 

grunnhugmyndafræði og diplómanámið en er talsvert stærra í sniðum og fjögurra 

missera langt. Fyrsta árið bárust margar umsóknir og í viðtali við einn 

forstöðumanna námsins sagði hann að það hafi komið á óvart, sérstaklega þar 

sem þetta hafi verið nýtt nám sem hafi kostað stórfé. (viðtal 4, 11.04.2014)  

Fjórða Nordnet ráðstefnan fór fram hér á landi árið 2007 undir heitinu Projects 

under risk þar sem fluttir voru 27 fyrirlestrar, þar af um helmingur þeirra af 

erlendum gestum. Ráðstefnan heppnaðist mjög vel og voru allir þátttakendur 

hennar ánægðir (Guðmundur Hannesson, 2007). 

Sama ár eða árið 2007 hófst innleiðingarbylgja Agile aðferðafræðinnar í 

verkefnastjórnun á Íslandi en þessi aðferð hafði verið að stórum hluta hönnuð um 

1995. Árið 2001 var gerð stefnulýsing um aðferðina sem kallaðast Agile 

Manifesto. Þessi aðferð var hugsuð fyrir hugbúnaðargerð og þróun 

upplýsingakerfa en á seinni árum hefur hún verið notuð víðar. Þó að hugmyndin 

hafi þótt góð árið 2007 var það mat flestra á íslenskum markaði að þetta gengi 

ekki upp í raunveruleikanum og fækkaði þá verulega innleiðingum hér á landi. 

Önnur innleiðingarbylgja á aðferðinni var gerð árin 2009-2011 (Hrafnhildur Sif 

Sverrisdóttir, 2013) og uppúr henni var Agile netið stofnað árið 2010 af 10 

fyrirtækjum sem notuðu aðferðina. Netinu er ætlað að styðja við umbætur í 

stjórnun og vöruþróun hjá íslenskum fyrirtækjum með útbreiðslu Agile og í dag 

hefur fjöldi þeirra fyrirtækja sem tekur þátt í netinu rúmlega tvöfaldast og eru nú 

24 (Agile netið, e.d.). Í dag nota um 80% hugbúnaðarfyrirtækja á Íslandi Agile 

aðferðafræðina í sinni stjórnun (viðtal 5, 11. apríl 2014). 

Efnahagshrunið árið 2008 varð áhrifavaldur fyrirtækja og stofnana til að breytast, 

þau þurftu að endurskipuleggja sig meðal annars til að auka sveigjanleika og 

lækka kostnað (viðtal 1, 25. mars 2014; Jón Steindór Valdimarsson, 2013). 

Hrunið varð til þess að mörg fyrirtæki fóru að sækjast eftir verkefnum erlendis. 

Þar þurftu þau að laga sig að kröfum og viðmiðum þarlendra, meðal annars mjög 

sterkum áherslum á skipuleg vinnubrögð, áhættumat og áætlanagerð (viðtal 5, 

11. apríl 2014).  

Árið 2013 var fimmta Nordnet ráðstefnan haldin undir heitinu Callout 55° North – 

Cool Projects and Arctic Opportunities og voru leiðarstef hennar fjögur: forysta, 

samvinna, stefna og framkvæmd flókinna og krefjandi verkefna. Ráðstefnan var 

haldin í Hörpu og þótti takast vel (Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2013). 
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3. RANNSÓKN/AÐFERÐAFRÆÐI 

Að ýmsu er að hyggja þegar ákveðið er hvaða rannsóknaraðferðum er beitt til 

þess að nálgast viðfangsefnið. Hafa þarf í huga að erfitt er um vik að mæla og 

safna fyrirliggjandi gögnum til þess að fá fullnægjandi mynd af viðfangsefninu.  

Undanfarið hefur tilhneiging rannsakenda ekki verið í átt að megindlegum eða 

eigindlegum fylkingum heldur að nota báðar aðferðirnar til skiptis og/eða blanda 

þeim saman til að svara rannsóknarspurningum sínum. Þannig er hægt að fá það 

besta úr báðum þessum heimum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Aðferðafræði 

rannsóknarinnar byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum (e. qualitative 

research) og megindlegum rannsóknaraðferðum (e. quantitative research). Hér 

verður stuttlega gerð grein fyrir báðum aðferðum. 

Áhersla er lögð á að ná utan um sögu verkefnastjórnunar og þróun hennar með 

báðum aðferðunum og nota síðan eigindlegar aðferðir til að spá fyrir um stöðu 

fagsins í framtíðinni. Niðurstaðan er dregin af þeim gögnum sem safnað er og 

mótast í rannsóknarferlinu.  

 

3.1 Megindleg aðferðafræði 

„Þær einkennast í stuttu máli af því að upplýsingum er safnað á tölulegu formi á 

kerfisbundinn, hlutlægan hátt og tölfræðilegum aðferðum er beitt við 

framsetningu og túlkun gagna. Slíkar rannsóknir veita okkur upplýsingar um t.d. 

fjölda, algengi, hlutfall, samband og mun milli mismunandi þátta eða breyta“ 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 377). 

Leitað var fanga víða í efnisöflun. Ekki er mikið til af tölfræðilegum gögnum og 

fræðilegum greinum frá fyrri tímum, það eru mest allt nýleg gögn. Notfærði 

rannsakandi sér bækur, tímaritsgreinar og tímarit sem höfðu verið gefin út af VSF 

og skoðaði hvað helst var fjallað um á alþjóðlegum ráðstefnum sem voru haldnar 

hér á landi. Haft var samband við Endurmenntun Háskóla Íslands og Háskólann í 

Reykjavík til að fá nemendalista námskeiða sem haldin voru á árunum 1984-2013 

til að greina kyn og aldursdreifingu þátttakenda. Þá var haft samband við VSF og 

aðildarfélög Nordnet til að fá samanburðartölur um vottanir sem þeir hafa 

framkvæmt frá upphafi. 

 

3.2 Eigindleg aðferðafræði  

Eigindlegar rannsóknir byggja á því að öðlast skilning á viðfangsefninu með því að 

safna upplýsingum og gögnum til þess að unnt sé að setja fram kenningar 

(Fellows og Liu, 2009). Eigindlegi hluti þessarar rannsóknar fer fram með að taka 

viðtöl við tiltekna einstaklinga sem þekkja fagið vel. Rannsakandinn leggur 

hlutlaust mat á túlkanir einstaklinga og alhæfingargildi rannsóknarinnar er bundið 

við hópinn sem er skoðaður. Réttmæti hennar er hátt, þar sem gagna er aflað 

milliliðalaust frá þátttakendum (Taylor og Bogdan, 1998).  
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3.2.1 Viðmælendur 

Til að ná fram markmiðum rannsóknarinnar var ákveðið að velja einstaklinga sem 

höfðu viðamikla reynslu af verkefnastjórnun og höfðu tekið þátt í að móta hana 

eins og hún er í dag. Þegar óskað var eftir þátttöku fengu viðmælendur þær 

upplýsingar að rannsóknin væri hluti af MPM námi, hún snérist um sögu/þróun 

verkefnastjórnunar á Íslandi og hvert hún stefndi. Ef þátttakendur svöruðu 

fyrirspurn játandi var send nánari lýsing á því sem spurt yrði um. Að öðru leyti 

fengu viðmælendur ekki spurningar sendar fyrirfram. 

Þeir viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni voru níu talsins; 7 karlar og 2 

konur og höfðu allir nema einn viðamikla reynslu af verkefnastjórnun. Talað var 

við nokkra frumkvöðla verkefnastjórnunar á Íslandi, fyrrverandi borgarstjóra 

Reykjavíkurborgar og fyrrverandi formenn í verkefnastjórnunarfélögum. Margir 

viðmælenda hafa kennt verkefnastjórnun, flestir þeirra hafa vottun frá IPMA, allir 

hafa skrifað greinar um verkefnastjórnun og nokkrir talað á alþjóðlegum 

ráðstefnum um verkefnastjórnun. Viðmælendur voru meðal annars valdir eftir 

ábendingum frá forstöðumönnum MPM námsins og framkvæmdastjóra VSF. 

  

3.2.2. Framkvæmd viðtala  

Tekin voru fjögur einstaklingsviðtöl, eitt viðtal við tvo einstaklinga samtímis og 

eitt viðtal við þrjá einstaklinga samtímis og var það gert því þeir viðmælendur 

höfðu verið frumkvöðlar í verkefnastjórnun á Íslandi, unnið saman á sínum tíma 

og vildi rannsakandi leitast við að mynda dýnamískt samtal við þá. Tímasetning 

viðtala var ákveðin í samráði við hvern og einn. Viðtölin voru tekin frá 25. mars til 

15. apríl og tók hvert viðtal að meðaltali 45 mínútur. Í upphafi hvers viðtals fór 

rannsakandi yfir tilgang rannsóknar og fékk samþykki viðmælenda fyrir því að 

viðtölin yrðu hljóðrituð. Tekið var fram að ekki yrði vitnað í þau með nafni nema 

notuð yrði bein tilvísun og yrði það ekki gert nema með samþykki þeirra, 

tilvísunin yrði þá send þeim til yfirlestrar. Öll viðtölin fóru fram á vinnustað 

þátttakenda, ýmist á skrifstofu viðkomandi eða í sérstöku fundarherbergi sem 

þátttakandi valdi. Umræðuefnið var dýpkað eftir þörfum hverju sinni og var virkri 

hlustun beitt. Í viðtölunum var stuðst við fyrirfram ákveðinn viðtalsramma sem 

var skipt í þrennt; fortíð, nútíð og framtíð, til að tryggja að viðtölin væru 

framkvæmd með sambærilegum hætti. Viðtalsramminn var hálf-formaður (e. 

semistructured) og samanstóð af opnum spurningum til að fá meiri dýpt í reynslu 

þátttakandans og lögð var áhersla á að viðmælandi hefði sem mest svigrúm til 

tjáningar án inngripa spyrils (Wengraf, 2001). Rannsakandi fékk svo leyfi hjá 

viðmælanda til að senda frekari spurningar í tölvupósti. Þegar leið á rannsóknina 

og öllum viðtölum var lokið fannst rannsakanda að hann þyrfti dýpri sýn á 

ákveðin atriði og sendi því viðmælendum póst með spurningum varðandi þau 

mál.  

Viðtölin voru rituð upp frá orði til orðs til að auðvelda úrvinnslu þeirra. 
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4. NIÐURSTÖÐUR 

Niðurstöður eru unnar úr öllum gögnum sem safnað var; viðtölum, tölulegum 

upplýsingum og ýmsum gögnum frá VSF, Endurmenntun Háskóla Íslands, 

Háskólanum í Reykjavík ásamt bókum, lokaverkefnum úr MPM námi og 

tímaritsgreinum. 

 

Aldur verkefnastjóra 

Sömu menn sáu um kennslu CPM aðferðarinnar frá árinu 1967 og komu síðan að 

stofnun VSF 1984. Sami mannskapur sá um að halda nafni verkefnastjórnunar á 

lofti fram til ársins 1994 (Gunnar Torfason, 1994). Aldur þeirra sem komu að 

verkefnastjórnun var frekar hár á árunum 1984-1994 en það er á þeim 

tímapunkti sem yngra fólk fer að sýna verkefnastjórnun meiri áhuga. Meðalaldur 

lækkaði næstu ár og rannsókn frá 2003 sýndi að meðalaldur verkefnastjóra væri 

45 ár (Arney Einarsdóttir, 2003). Á næstu árum lækkaði hann enn frekar og 

þegar rýnt er í tölur um aldur þeirra sem sóttu MPM námið frá 2008-2013 má 

álykta sem svo að meðalaldur verkefnastjóra sé að ná stöðugleika og er hann um 

37 ára (mynd 1).  

 

 

Mynd 1 – Meðalaldur nemenda MPM við upphaf námsins 

 

Hlutfall kynja innan verkefnastjórnunar 

Þegar fyrsta námskeið Morten Fangel var haldið var engin kona meðal 

þátttakenda og þegar fyrstu vottanir VSF fóru fram árið 1997 var heldur engin 

kona í hópnum. Einnig kom fram í viðtölum að konur voru í miklum minnihluta 

framan af. Það var síðan upp úr 2000 sem meira fór að bera á konum í 

starfsgreininni en þó hafði kona verið formaður VSF fyrir árið 1997. Gerð var 

rannsókn á starfsvettvangi verkefnisstjórans árið 2003 (Arney Einarsdóttir) og var 

sendur út spurningalisti á félagsmenn VSF. Þar kom fram að 83% þeirra sem 

svöruðu voru karlmenn en einungis 17% konur.  
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Leitast var við að fá gögn frá sem flestum aðilum sem héldu námskeið tengd 

verkefnastjórnun til að geta með góðu móti séð hver þróun kynjahlutfalls var. 

Þetta reyndist nokkuð snúið en þó fengust gögn frá nokkrum námskeiðum sem 

Endurmenntun Háskóla Íslands hélt á árunum 1987-2003 og einnig fengust gögn 

um nemendaskráningu MPM námsins frá upphafi. Sjá má mikla þróun í hlutfalli 

kynja í þessum tölum en í upphafi var hlutfall kvenna sem sátu námskeiðin 10-

20%. Hlutfallið fór hækkandi með dýfum til ársins 2003 þegar diplómanámið 

hófst hjá Endurmenntun Háskóla Íslands. Fór hlutfallið hækkandi eftir það og náði 

hámarki árið 2005 þegar MPM nám Háskóla Íslands hóf göngu sína. Frá upphafi 

MPM námsins hafa fleiri konur en karlar sótt um þó hlutfallið sé að jafnast út 

(mynd 2). Þegar skoðuð voru gögn frá VSF kom í ljós að hlutfall heildarvottana 

milli kynja er nánast jafnt í dag þó mun fleiri karlar hafi fengið vottanir framan af 

(mynd 3).  

 

  

Mynd 2 – Hlutfall kvenna í námskeiðum og námi verkefnastjórnunar 

 

Mynd 3 – Aldur og kyn í vottunum VSF 
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Tæki og tól verkefnastjórnunar 

Fyrsta aðferð verkefnastjórnunar sem kom fram á Íslandi var CPM aðferðin en 

það var árið 1967. Tölvur voru notaðar í fyrsta sinn í verkefnastjórnun í kringum 

1969 en nýttust illa vegna frumstæðs hugbúnaðar og hversu hægvirkar þær voru. 

Framan af var Ísland á eftir þjóðum tengdum IPMA og PMI í þróun 

verkefnastjórnunar og það var ekki fyrr en árið 1984 þegar Morten Fangel fór að 

halda sín námskeið hérlendis sem það varð breyting á. Þá varð til VSF sem fór 

strax í samstarf við Nordnet og IPMA. Félagar í VSF héldu og sóttu reglulega 

alþjóðlegar ráðstefnur, tóku virkan þátt í starfi Nordnet og IPMA og komu að 

þróun Hugtakalykils fyrir verkefnastjórnun (e. ICB Competence Baseline) sem var 

þýddur á íslensku 2002. Internetið fór að spila stóran þátt í verkefnastjórnun 

hérlendis kringum aldamótin en þá fóru fyrirtæki að hafa verkefnishandbók á 

netinu með stýrðum aðgangi starfsmanna (Ómar Imsland, 2002). Þó sat 

hugbúnaðar- og upplýsingatækni eftir á Íslandi þegar kom að þessum atriðum því 

helsta verkefnastjórnunartól þeirra var Agile aðferðafræðin sem var hönnuð að 

miklu leyti árið 1996 en kom ekki hingað til lands fyrr en 2007 (Hrafnhildur Sif 

Sverrisdóttir, 2013) (Mynd 4). 

 

 

Mynd 4 – Upphaf tækja, tóla og aðferða 

 

Verkefnastjórnun í mismunandi starfsgreinum  

Verkefnastjórnun var eingöngu notuð í framkvæmdageiranum framan af og voru 

það nánast eingöngu verkfræðingar sem hana notuðu. Þegar Morten Fangel hélt 

sitt fyrsta námskeið á Íslandi árið 1984 fór að vakna áhugi á að nota 

verkefnastjórnun í fleiri greinum þó það hafi ekki orðið raunin fyrr en nokkrum 

árum síðar. Opinberar stofnanir byrjuðu að nýta sér verkefnastjórnun um 1990 og 

var Handbók um opinberar framkvæmdir gefin út árið 1991 (Gunnar Torfason, 

1994). Ráðuneytin byrjuðu að nota verkefnastjórnun til að stýra innleiðingu í EES 

1992 og þróa hugbúnað til að nota verkefnastjórnun frá 1993-1995 (Pétur 

Ásgeirsson, 1997). Mest voru það þó eins og áður sagði verkfræðingar eða 

tæknimenntaðir aðilar sem störfuðu sem verkefnastjórar þó að aðferðafræðin 

væri byrjuð að færa sig inn í aðra geira. Árið 1997 fóru fleiri starfsgreinar að 

innleiða verkefnastjórnun þar á meðal bankarnir. Rannsókn Arneyjar Einarsdóttur 

frá árinu 2003 sýndi að verkefnastjórar væru að verða að fjölbreyttari stétt en 
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52% svarenda rannsóknarinnar voru með verkfræðimenntun. Hægt er að rýna í 

nemendahóp MPM námsins frá 2005-2013 til að sjá grunnmenntun þeirra sem 

sótt hafa námið (mynd 5). Samkvæmt þeim upplýsingum er verkfræði langt frá 

því að vera með þá yfirburði í hlutfalli verkefnastjóra sem hún hafði í upphafi. 

Flestir þeirra sem sækja MPM námið hafa bakgrunn í tölvunarfræði. Gera má ráð 

fyrir að það sé vegna þess að þau fyrirtæki sem hafa tölvunarfræðinga í vinnu eru 

flest verkefnadrifin. Sú þróun hefur orðið mest frá árinu 2007 þegar Agile aðferðin 

ruddi sér til rúms. Einnig gæti það verið vegna þess að verkfræðingar sjá sér ekki 

mikinn hag í því að fara í MPM nám þar sem lögð er meiri áhersla á 

verkefnastjórnun í þeirra grunnnámi en öðru grunnnámi. Það sama má segja um 

viðskiptafræði en verkefnastjórnun er mikið notuð í fjármálaumhverfi.  

 

  

Mynd 5 – Grunnnámsbakgrunnur þeirra sem sótt hafa MPM námið 

 

Kennsla verkefnastjórnunar 

Kennsla í verkefnastjórnun hófst árið 1968 með námskeiði í CPM. Fyrir utan þau 

námskeið sem haldin voru um það bil einu sinni á ári fann rannsakandi einungis 

eitt annað námskeið um verkefnastjórnun sem haldið var fyrir 1984 en það var 

árið 1975 þegar Stjórnunarfélag Íslands ásamt fleiri aðilum hélt námskeið fyrir 

rannsóknarstofnanir og aðrar stofnanir. Frá árinu 1984 fóru fleiri námskeið að líta 

dagsins ljós, fyrst námskeið Morten Fangel í Endurmenntun Háskóla Íslands. Í 

framhaldinu hófu ýmsir aðilar að halda námskeið bæði í Endurmenntun Háskóla 

Íslands og einnig í hinum og þessum fyrirtækjum. Það var ekki fyrr en um 

aldamót sem verkefnastjórnun var kennd sem sjálfstætt fag í Háskóla Íslands. 

Árið 2003 hófst diplóma nám í Endurmenntun Háskóla Íslands, það er tveggja 

missera langt og heitir Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun. Tveimur árum seinna 

hófst nám við verkfræðideild Háskóla Íslands sem kallast Master of Project 

Management eða MPM og er fjögurra missera langt. Í dag er námið í Háskólanum 

í Reykjavík. Opni háskólinn í Háskólanum í Reykjavík hóf að bjóða upp á tveggja 

missera langt verkefnastjórnunarnámskeið árið 2009. Auk þess býður hann upp á 

stök námskeið tengd verkefnastjórnun. 

Nokkur fræðslufélög halda fyrirlestra, kynningar og námskeið í verkefnastjórnun. 

Dæmi um slíkt er Dokkan sem var stofnuð 2010. Hún hefur haldið úti opnum 
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fundum með ýmsu efni tengdu verkefnastjórnun og hafa yfir 50 fundir verið 

haldnir (Martha Árnadóttir, framkvæmdastjóri Dokkunnar, tölvupóstur, 

27.03.2014). Einnig hefur MPM félagið staðið fyrir fyrirtækjakynningum og haldið 

árlega ráðstefnu um málefni tengd verkefnastjórnun. 

Mikill munur er á því hvað er í boði af námskeiðum og verkefnastjórnunarnámi í 

dag og var árið 1984. Þá var einungis eitt námskeið í boði sem stóð í 2-3 daga. Í 

dag er hægt að sækja verkefnastjórnunarnám, námskeið og fyrirlestra víða og í 

flestu grunnnámi háskóla á Íslandi er boðið upp á verkefnastjórnunarnámskeið, í 

sumum sem kjarnanámskeið en öðrum sem valnámskeið (viðtal 1, 25. mars 

2014). 

 

Vottanir verkefnastjóra 

Á Íslandi er vottað samkvæmt alþjóðlegum kröfum frá IPMA og er vottað í fjórum 

mismunandi stigum eftir þekkingu og reynslu en á Íslandi er ekki vottað til A-stigs 

sem er hæsta stig vottunar IPMA. Aðeins einn Íslendingur hefur hlotið þá vottun 

og ætla má að ástæða þess sé að mjög fá verkefni á Íslandi séu af þeirri 

stærðargráðu að þau uppfylli kröfur sem gerðar eru til A-stigs vottunar.  

Á menntaráðsfundi IPMA árið 1994 hófust umræður um samræmingu menntunar 

verkefnastjóra milli landa og tók VSF þátt í því. Árið 1997 fóru fram fyrstu 

vottanir hér á landi sem tilraunaverkefni í samráði við þýska 

verkefnastjórnunarfélagið og var einungis vottað til B-stigs þar sem ekki var búið 

að skilgreina fleiri stig hjá IPMA. Fáar vottanir fóru fram næstu ár en árið 2000 

var ákveðið í samstarfi við breska verkefnastjórnunarfélagið að prófa D-stigs 

vottun. Það fór þó ekki vel af stað því enginn stóðst vottunina en það er rakið til 

þess að menn skildu ekki fræðin á erlendu tungumáli og fékk VSF þá leyfi til að 

þýða kennslugögnin yfir á íslensku og fóru flestir í gegnum vottunina þegar hún 

var haldin aftur 2003. Sama ár var byrjað að votta C-stig og síðan þá hefur 

vottunum fjölgað frá ári til árs (mynd 6). Á myndinni má sjá hversu margar 

vottanir fara fram á hverju ári á Íslandi í B-, C-, D- og heildarvottunum. 

 

 

Mynd 6 – Fjöldi vottana: Ár og stig 



14 

 

Vitundarvakning fyrirtækja og almennings á verkefnastjórnun 

Mikill eldmóður var í stofnendum VSF að kynna verkefnastjórnun í fyrirtækjum en 

þó aðallega stjórnsýslunni á árunum 1984-1987. Eftir alþjóðlega ráðstefnu sem 

haldin var hérlendis 1987 og talin er mikið þrekvirki vegna smæðar lands og 

félags, dalaði kynningarstarf félagsins sem rekja má til þess að frumkvöðlar 

félagsins hafi að einhverju leyti ofgert sér (Gunnar Torfason, 1994). Eftir 1987 

voru aðallega haldnir fundir og ráðstefnur um ýmis málefni en uppúr 1994 var 

aftur byrjað að halda fyrirtækjaheimsóknir með fræðslufundum. Rannsókn á 

Íslandi frá 2001 sýndi að miklar breytingar urðu á innra skipulagi fyrirtækja og 

stofnana frá 1987-1995 og að það voru ekki einungis breytingar á 

stjórnunarháttum heldur breyttist einnig viðhorf til starfsmanna, meðal annars 

með aukinni þátttöku þeirra í ákvarðanatökuferlinu. Vegna alþjóðavæðingar og 

þar af leiðandi aukinnar samkeppni voru stjórnendur að leita nýrra stjórnunarleiða 

(Árelía E. Guðmundsdóttir, 2001).  

Frá 2010 hefur Dokkan, félag sem stendur fyrir fræðslufundum í verkefnastjórnun 

í samstarfi við VSF haldið úti opnum fundum með ýmsu efni og hafa yfir 50 fundir 

verið haldnir frá stofnun þess (Martha Árnadóttir, framkvæmdastjóri Dokkunnar, 

munnleg heimild, tölvupóstur, 27.03.2014). Með þessu framlagi og fleiri 

nýjungum hefur vakning orðið meðal almennings á því hvað verkefnastjórnun í 

raun og veru er. 

Íslensk fyrirtæki hafa ofnotað hugtakið verkefnastjóri og notað það við mörg störf 

sem tengjast ekki verkefnastjórnun. Einnig er oft auglýst eftir verkefnastjóra í 

störf sem krefjast ekki verkefnastjórnunarkunnáttu. Þá hefur hið opinbera oft 

notað starfsheitið til að hækka starfsfólk í launum. Þetta tvennt hefur minnkað 

með árunum en betur má ef duga skal (viðtal 1, 25. mars 2014; viðtal 7, 15. apríl 

2014).  

 

Hvað má betur fara í verkefnastjórnun 

Viðmælendum fannst eftirfarandi atriði vera inntak þess sem helst mætti betur 

fara í íslenskri verkefnastjórnun. 

 Íslendingar eru áhættusækin þjóð og þeir eiga það til að fara af stað án 

þess að hugsa málið til enda og leggja áherslu á ígrundaðan undirbúning 

og forsendur ákvarðana.  

 

 VSF á að vera meira í forgrunni umfjöllunar. Fleiri og betri kynningar 

vantar á verkefnastjórnun og verkefnum á Íslandi. Harpa var vel kynnt 

enda stórt verkefni en það þarf fleiri slíkar kynningar. 

 

 Stjórnsýslan er á góðri leið að innleiða verkefnastjórnun en oft eru settir 

verkefnastjórnunartitlar á störf sem eiga ekkert skylt við verkefnastjórnun. 

Of oft er það gert til að starfsmaður komist í hærri launaflokk. Stjórnsýslan 

þarf að skilgreina betur verkefnastjórnun og hlutverk verkefnastjóra. 

 

 Fyrirtæki eru í meiri samkeppni en stjórnsýslan og eru að standa sig betur 

hvað varðar innleiðingu verkefnastjórnunar en engu að síður þurfa mörg 

fyrirtæki að skilgreina verkefnastjórnun betur innan skipulags síns. 
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Hvert stefnir verkefnastjórnun 

Viðmælendum fannst líklegt að á næstu 10-20 árum yrðu eftirfarandi atriði 

þungamiðja þeirrar þróunar sem gera má ráð fyrir í verkefnastjórnun á Íslandi. 

 Fleiri verkefnastofur munu líta dagsins ljós í framtíðinni hjá meðalstórum 

og stórum fyrirtækjum svo þau komi til með að halda verkefnunum 

skilgreindum, stýra þeim og halda utan um verkefnastjóra þannig að þeir 

nýtist vel. Ef litið er til þróunar verkefnastofa á landinu var fyrsta stofan 

opnuð árið 1997 og tíu árum seinna voru þær orðnar átta og í dag eru þær 

enn fleiri þó rannsakandi hafi ekki fengið nákvæma tölu hversu margar 

þær eru (Anna Margrét Björnsdóttir, 2007). 

 

 Tæknivíddin eða það svið sem nær yfir meginatriði verkefnastjórnunar, oft 

nefnt fastir þættir, eiga lítið eftir að breytast. Hins vegar munu 

bakgrunnsvíddin eða það svið sem nær yfir getu einstaklingsins til að 

vinna í verkefnamiðuðu umhverfi og atferlisvíddin eða það svið sem nær 

yfir persónulega þætti verkefnastjórans stækka meira á næstu árum. Í 

nýjasta hugtakalyklinum er til að mynda tæknivíddin stærsti hlutinn með 

20 hæfnisatriði en atferlisvíddin með 15 atriði og bakgrunnsvíddin 11 

atriði. Gera má ráð fyrir að þetta eigi eftir að jafnast út og meiri áhersla 

verði lögð á atferlis- og bakgrunnsvíddina á næstu árum og þá sérstaklega 

bakgrunnsvíddina og allt sem tengist verkefnastjórnun innan fyrirtækisins. 

Þetta er sú þróun sem hefur verið síðustu ár og hún á eftir að halda áfram. 

 

 Sú þróun sem hefur átt sér stað síðustu 5-10 ár mun halda áfram og 

verkefnastjórnun heldur áfram að sækja í sig veðrið sem alhliða 

stjórnunartæki. Fyrirtæki munu taka meðvitaða ákvörðun að gerast 

verkefnamiðuð og það þýðir að stjórnskipulag þarf að miða að því að halda 

utan um verkefni. Fyrirtæki þurfa að vera kvik og þau fyrirtæki sem ná því 

að vera fljót að breytast og aðlagast markaðnum eru þau fyrirtæki sem 

munu lifa af. „Fyrirtæki höfðu val um það hvort eða ekki þau ættu að 

samþykkja verkefnastjórnunarlega nálgun. Í dag halda sum fyrirtæki 

heimskulega að þau hafa enn val. Ekkert gæti verið lengra frá 

sannleikanum. Hvort fyrirtækið lifi áfram gæti vel hvílt á hversu vel 

verkefnastjórnun er framkvæmd, og hversu fljótt“ (Kerzner, 2009, bls. 

38).  
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5. SAMANTEKT OG UMRÆÐA 

Verkefnastjórnun á Íslandi fylgdi ekki eftir þróuninni sem átti sér stað í Evrópu frá 

upphafi en frá og með níunda áratug síðustu aldar hafa orðið miklar framfarir. Sú 

þróun sem orðið hefur á síðustu áratugum má meðal annars rekja til 

alþjóðavæðingar, aukinnar samkeppni, stærðar og umfangs verkefna. Við stofnun 

VSF árið 1984 var verkefnastjórnun aðeins tengd framkvæmdum og 

verkefnastjórar eingöngu karlkyns verkfræðingar. Þá var lítið um kennslu í faginu 

og engar vottanir. Þegar leið á fóru fleiri starfsgreinar að tileinka sér vinnubrögð 

verkefnastjórnunar og í dag er verkefnastjórnun í nánast öllum starfsstéttum, 

kynjahlutfall er nánast orðið jafnt, kennsla í verkefnastjórnun er í mörgum 

grunnfögum háskólanáms og boðið er upp á bæði diplóma- og meistaranám í 

verkefnastjórnun. Þekking á faglegri verkefnastjórnun fer vaxandi með árunum 

bæði meðal stjórnenda fyrirtækja sem eru farnir að auglýsa eftir vottuðum og 

faglærðum verkefnastjórum og almennings.  

Þó að þróunin hafi verið mikil á síðustu áratugum og Ísland náð langt að mörgu 

leyti er margt sem má bæta til að verkefnastjórnun haldi áfram að vaxa og dafna. 

Ekki var farið sérstaklega í áhrif efnahagshrunsins 2008 á þróunina en það var 

greinilega áhrifavaldur og hvati breytinga til að auka sveigjanleika og lækka 

kostnað. Því má álykta að mörg fyrirtæki sem ekki hafa séð hag sinn í að taka 

upp verkefnastjórnun fyrir hrun hafi gert það eftir hrunið og munum við vonandi 

sjá breytingar á skilgreiningum verkefnastjórnunar. Áhugavert væri að rannsaka 

stöðuna á fyrirtækjum fyrir og eftir hrun, hvort fyrirtæki sem voru verkefnadrifin 

hafi komið betur útúr hruninu en þau sem voru það ekki. Einnig væri fróðlegt 

rannsaka stöðuna á verkefnastofum á Íslandi í dag en þeim fjölgaði mikið í 

fyrirtækjum á árunum 2006-2007 (Anna Margrét Björnsdóttir. 2007). 

Framtíð verkefnastjórnunar er björt og gera má ráð fyrir að hún haldi áfram að 

þróast og fleiri fyrirtæki átti sig á mikilvægi hennar og taki hana upp sem hluta af 

skipulagi sínu. Einnig má gera ráð fyrir að stjórnsýslan haldi áfram sínu striki og 

skilgreini betur verkefnastjórnun innan stofnana sinna. Til að verkefnastjórnun 

haldi áfram að þróast þarf að rannsaka betur fyrirtækin, það þurfa að koma 

rannsóknir þar sem fram kemur að verkefnastjórnun sé mikilvæg fyrirtækjum. Því 

væri fróðlegt að sjá rannsókn á því hversu mörg þeirra eru verkefnadrifin, hversu 

mörg notast við tæki og tól verkefnastjórnunar og bera árangur þeirra saman við 

fyrirtæki sem notast ekki við verkefnastjórnun. Það væri einnig fróðlegt að taka 

stöðuna á stjórnsýslunni í dag samanborið við hvernig hún var fyrir 10 árum og 

athuga hvort hún sé að breytast til hins betra og hvort verkefnastjórnun eigi þar 

hlut að máli. 

Þar sem viðtöl eru venjulega fyrsta stig á svona rannsókn var það ákjósanlegasta 

aðferðin en í framhaldinu væri hægt að gera spurningalista sem sendur yrði á 

mun stærri hóp og fá nákvæmari sýn á viðfangsefnið. Það er von greinarhöfundar 

að unnt verði að nota þessa rannsókn í framtíðinni og halda áfram að skrá sögu 

og þróun verkefnastjórnunar á Íslandi og kanna hvort niðurstöður hennar um 

framtíðarþróun hafi gengið eftir. 

 

6. ÞAKKIR 

Ég vil þakka öllum viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma og aðstoða við 

rannsóknina. Ég vil einnig þakka Hildi Helgadóttur, leiðbeinanda mínum, fyrir góð 

ráð og aðstoð við vinnslu greinarinnar. Sérstakar þakkir fá Ranný Jónsdóttir fyrir 

aðstoð við úrvinnslu viðtala og systir mín, Eva Benediktsdóttir fyrir yfirlestur. 

Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þann stuðning sem ég þurfti til að ljúka 

þessari lokaritgerð og námi.  



17 

 

7. HEIMILDIR 

Agile netið. (e.d.). Sótt 06. Apríl 2014 af http://www.agilenetid.is 

Anna Margrét Björnsdóttir. (2007). Verkefnastofur í íslenskum fyrirtækjum. 

(Meistararitgerð). Háskóli Íslands, Tækni- og verkfræðideild. Sótt 22. mars 2014 

af http://www.skemman.is 

Arney Einarsdóttir. (2003). VÁÁÁ verkefnastjórans : rannsókn á starfsvettvangi 

verkefnisstjórans. Verkefnastjórnun, 2003(1), bls. 25-28.  

Árelía E. Guðmundsdóttir. (2002). Íslenskur vinnumarkaður á umbrotatímum : 

sveigjanleiki fyrirtækja, stjórnun og samskipti aðila vinnumarkaðarins. Reykjavík: 

Háskólinn í Reykjavík. 

Burke, Rory. (2001). Project management : planning and control techniques. 

(3.útg.). New York : Wiley publishing  

Evrópustofa. (2014) Hvað viltu vita? 10 algengar spurningar og svör um innri 

markað ESB. Reykjavík: Höfundur. Sótt 15. apríl 2014 af 

http://www.evropustofa.is/fileadmin/Content/Publications/Brocuhres_pdf/hvadvilt

uvita_innri_markadur.pdf 

Fellows, R. F., Liu, Anita. (2008). Research methods for construction. (3. Útg.) 

Oxford: Wiley- Blackwell publishing 

Gardiner, Paul D. (2005). Project management: a strategic planing approach. 

Basingstone: Palgrave publising. 

Guðmundur Hannesson. (2007). Congress Reykjavík. Testemonials. Sótt 05. apríl 

2014 af http://www.congress.is/en/umsagnir.aspx  

Gunnar Torfason, (1994). Verkefnastjórnunarfélag Íslands 10 ára. AVS 15 (3), 

77-81  

The essentials of project management. 2006. Boston : Harvard Business School 

Press. 2006. Society for Human Resource Management (U.S.)  

Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson. (e.d.) Verkefnastjórnun og 

Leiðtogafærni. Saga námsins. Sótt 05. apríl 2014 af http://vogl.is/sagan/  

Hrafnhildur Sif Sverrisdóttir. (2013). Samræmist skilningur starfandi vörueiganda 

á eigin hlutverki og ábyrgð hugmyndum fræðimanna. (Meistararitgerð). Háskólinn 

í Reykjavík, Tækni- og verkfræðideild. Sótt 22. mars 2014 af 

http://www.skemman.is 

Hugtakalykill: ICB - Grunnviðmið IPMA um hæfni verkefnastjóra. (Íslensk þýðing 

2013). Sótt 10.febrúar 2014 af 

http://www.vsf.is/files/ICB%203%2001a_767068083.pdf  

International Project Management Association (e.d.). Welcome to the history of 

IMPA and its National Associations. Sótt 21. Mars 2014 af 

http://ipma.ch/assets/IPMA-40-0-Introduction.pdf  

Jón Steindór Valdimarsson. (2013). Stjórnarherbergið: Fyrir og eftir hrun. 

(Meistararitgerð). Háskólinn í Reykjavík, Tækni- og verkfræðideild. Sótt 24. apríl 

2014 af http://www.skemman.is 

http://www.congress.is/en/umsagnir.aspx
http://vogl.is/sagan/
http://www.vsf.is/files/ICB%203%2001a_767068083.pdf
http://ipma.ch/assets/IPMA-40-0-Introduction.pdf
http://www.skemman.is/


18 

 

Karl Friðriksson og Jón Hreinsson. (2006). Verkefnastjórnun: Að gera hlutina á 

réttan hátt. Reykjavík: Impra nýsköpunarmiðstöð – Iðntæknistofnun 

Kerzner, Harold. (2009). Project management : a systems approach to planning, 

scheduling, and controlling. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons publishing 

Námskeið um verkefnastjórnun. (1975, 15. janúar). Alþýðublaðið, bls. 6. 

Ómar Imsland (2002). Leiðari. Verkefnastjórnun 2002 (tölublað. 1). Bls. 2. 

Ómar Imsland og Steinunn Huld Atladóttir (2002). Hugtakalykill um 

verkefnastjórnun. Verkefnastjórnun 2002 (tölublað. 1). Bls. 23. 

Pétur Ásgeirsson (1997). Málaskrá ráðuneyta þróun hugbúnaðar í 

stjórnunarráðinu. Verkefnastjórnun 1997 (tölublað. 1). Bls. 16-17. 

Ragnheiður Harpa Arnardóttir. (2013). Megindlegar rannsóknir : gerð 

rannsóknaráætlunar og yfirlit yfir helstu rannsóknarsnið. Sigríður Halldórsdóttir 

(Ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 377-392). Akureyri: Háskólinn 

á Akureyri  

Schwalbe, Kathy. (2000). Information technology project managemen. 

Cambridge : Course Technology. 

Taylor, Steven J., Bogdan, Robert (1998). Introduction to qualitative research 

methods : a guidebook and resource. (3.útg.). New York : Wiley publising 

Tom Wengraf. (2001). Qualitative research interviewing : biographic narrative 

and semi-structured methods. London ; Thousand Oaks, Calif : Sage Publications 

Verkefnastjórnun (1998). Vottun verkefnisstjóra – Staða vottunar innan IPMA. 

Verkefnastjórnun 1998 (tölublað. 1). Bls. 8-9. 

Verkefnastjórnunarfélag Íslands. (1987). The spectrum of project management. 

Reykjavík: Verkefnastjórnunarfélag Íslands. 

Verkefnastjórnunarfélag Íslands. (2002). „No battle´s won in bed“. Reykjavík: 

Verkefnastjórnunarfélag Íslands. 

Verkefnastjórnunarfélag Íslands. (2013). Skýrsla stjórnar starfsárið 2013. Sótt 

06. apríl 2014 af 

http://vsf.is/files/Skýrsla%20stjórnar%20fyrir%20starfsárið%202013_17204192

22.pdf 

Verkefnastjórnunarfélag Íslands. 2014. Hálfnað verk þá hafið er: 

Verkefnastjórnunarfélag Íslands í 30 ár. Útgefið efni. 

Verkís. (2012). Gangverk. Var alltaf á höttunum eftir meiri reynslu. Sótt 06. apríl 

2014 af http://www.verkis.is/media/frettabref/Gangverk-2-tbl-11-arg-web.pdf 

Þórður Víkíngur Friðgeirsson. (2003). Stjórnun á tímum hraða og breytinga. 

Reykjavík: JPV útgáfa  

http://vsf.is/files/Skýrsla%20stjórnar%20fyrir%20starfsárið%202013_1720419222.pdf
http://vsf.is/files/Skýrsla%20stjórnar%20fyrir%20starfsárið%202013_1720419222.pdf

