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VALD	  VERKEFNA	  OG	  LÝÐRÆÐIÐ	  SEM	  VERKEFNI	  
	  
Búi	  Kristjánsson1	  
Háskólinn	  í	  Reykjavík	  
	  

	  

Grein	  lögð	  fram	  sem	  hluti	  af	  skilyrðum	  fyrir	  meistaragráðu	  í	  verkefnastjórnun	  (MPM)	  

við	  Háskólann	  í	  Reykjavík,	  maí	  2014	  

	  

ÚTDRÁTTUR	  

Hvernig	  verkefni	  er	  lýðræðið	  og	  hvernig	  sjáum	  við	  valdið	  í	  slíku	  verkefni?	  Hverjar	  

eru	  afurðakröfur	  lýðræðisins?	  Samfélagið	  gefur	  eftir	  vald	  en	  hver	  á	  endurgjöfin	  að	  

vera?	  Hvert	  er	  hlutverk	  þeirra	  sem	  eru	  verkefnastjórar	  fjöldans	  í	  

lýðræðisverkefninu?	  Gerð	  var	  megindleg	  rannsókn	  til	  að	  varpa	  ljósi	  á	  hvernig	  staða	  

verkefnastjórnunar	  innan	  stjórnsýslunnar	  gæti	  haft	  áhrif	  á	  framtíð	  íslensku	  

þjóðarinnar.	  Auk	  þess	  að	  skoða	  með	  skrifborðsrannsókn	  helstu	  hugmyndir	  fræðinga	  

um	  vald	  og	  hugmyndafræði	  í	  gegnum	  tíðina	  og	  varpa	  ljósi	  á	  hvað	  nútíma	  

verkefnastjórnun	  hefur	  verið	  að	  benda	  á	  í	  þessum	  efnum.	  	  

Vonast	  er	  til	  að	  greinin	  veki	  fólk	  til	  umhugsunar	  um	  þetta	  samhengi	  og	  auki	  skilning	  

um	  stöðu	  og	  mikilvægi	  verkefnastjórnunar.	  Niðurstaða	  rannsóknarinnar	  bendir	  til	  

að	  stjórnvöld,	  þing	  og	  stjórnsýslan	  þurfi	  að	  móta	  með	  sér	  betra	  vinnuumhverfi	  sín	  á	  

milli.	  Stjórnvöld	  og	  þing	  geta	  ekki	  gert	  háar	  kröfur	  til	  stjórnsýslunnar	  án	  þess	  að	  láta	  

í	  té	  þau	  verkfæri	  og	  aðföng	  sem	  hún	  þarf	  til	  að	  uppfylla	  þær	  gæðakröfur	  sem	  

almenningur	  treystir	  á	  að	  sé	  fyrir	  hendi.	  Þetta	  er	  á	  margan	  hátt	  ógnvekjandi	  

staðreynd.	  Það	  er	  mjög	  mikilvægt	  að	  stjórnsýslan	  sé	  skilvirk	  í	  sínum	  verkefnum	  til	  

að	  lýðræðið	  virki.	  Ábyrgð	  valdhafa	  er	  mikil	  og	  nauðsynlegt	  er	  að	  hægt	  sé	  að	  gera	  

kröfu	  til	  að	  valdhafar	  standi	  sig	  í	  því	  að	  skapa	  skilvirka	  stjórnsýslu.	  

	  

Lykilorð:	  Verkefnastjórnun,	  vald,	  frelsi,	  skipuheild,	  lýðræði,	  	  

samfélags-‐virðiskeðjan,	  áhættumat,	  breytingastjórnun,	  nýsköpun.	   	  

                                                
1	  Tölvupóstur:	  buikrist@gmail.com	  
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1.	  INNGANGUR	  

Mikið	  hefur	  verið	  rætt	  um	  verkefnastjórnunalega	  getu	  stjórnvaldsins	  á	  Íslandi	  

undanfarin	  ár	  eftir	  heimskreppuna	  sem	  hófst	  2008.	  Afleiðing	  hennar	  var	  algjört	  

hrun	  íslensku	  bankanna.	  Mjög	  mikil	  gagnrýni	  hefur	  komið	  fram	  í	  garð	  

stjórnmálamanna	  og	  stjórnsýslu	  í	  kjölfarið.	  Umræðan	  hefur	  frekar	  einkennst	  af	  

einstefnu	  gagnrýnis	  um	  að	  verulegra	  úrbóta	  sé	  þörf	  innan	  stjórnsýslunnar	  (Skýrsla 

rannsóknarnefndar Alþingis, 2010).	  En	  er	  þetta	  svona	  einfalt	  og	  hvað	  hefur	  verið	  að	  

gerast	  í	  þjóðfélögum,	  verslunarbandalögum	  og	  heiminum	  í	  þessum	  efnum?	  Hvað	  

segir	  hugmyndasaga	  okkar	  um	  þetta?	  Eru	  aðrar	  þjóðir	  nokkuð	  betur	  settar?	  Þessi	  

rannsókn	  leitaðist	  við	  að	  varpa	  ljósi	  á	  stöðu	  íslenska	  stjórnkerfisins	  út	  frá	  

hugmyndum	  verkefnastjórnunar.	  Skoðað	  var	  hversu	  mikilvæg	  nútíma	  

verkefnastjórnun	  er	  fyrir	  lýðræðið	  um	  allan	  heim	  og	  þau	  áhrif	  sem	  verkefnastjórnun	  

getur	  haft	  á	  möguleika	  lýðræðisins	  til	  að	  lifa	  af	  og	  hvort	  hún	  getur	  haft	  einhver	  áhrif	  

á	  framtíð	  íslensku	  þjóðarinnar.	  

 

 

2.	  FRÆÐILEGT	  YFIRLIT	  

Til	  að	  hægt	  sé	  að	  skoða	  lýðræðis-‐verkefnið	  þarf	  að	  skoða	  þann	  sögulega	  og	  

hugmyndafræðilega	  bakgrunn	  sem	  mótar	  verkefnið	  og	  leita	  þannig	  svara	  við	  því	  

hvert	  er	  verkefni	  stjórnvalda.	  	  

Áhersla	  þessa	  fræðilega	  kafla	  er	  skipt	  í	  þrjá	  hluta.	  	  	  

• Í	  fyrsta	  hlutanum	  er	  velt	  upp	  hugmyndinni	  um	  vald	  og	  þörfinni	  fyrir	  vald	  til	  

að	  verkefni	  skipuheilda	  geti	  heppnast	  og	  orðið	  farsæl.	  Hver	  er	  sögulega	  

skýringin	  á	  því	  að	  við	  gefum	  frá	  okkur	  vald?	  

• Annar	  hlutinn	  byggist	  á	  að	  varpa	  ljósi	  á	  hugmyndasöguna	  og	  þær	  hugmyndir	  

sem	  mannkynið	  hefur	  um	  sig	  og	  valdið.	  	  Einstaklingurinn	  lætur	  valdið	  af	  

hendi	  til	  að	  geta	  verið	  í	  samfélagi	  og	  er	  með	  væntingar	  og	  kröfur	  til	  þess	  

hvernig	  valdið	  er	  notað	  af	  valdhöfum.	  	  

• Þriðji	  hlutinn	  snýr	  að	  þróun	  verkefnastjórnunar	  nútímans	  og	  reynir	  að	  varpa	  

ljósi	  á	  hvernig	  verkefnastjórnun	  í	  dag	  	  getur	  vísað	  veginn	  til	  aukins	  skilnings	  
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á	  verkefnum	  nútímans.	  Hvernig	  verkefnastjórnun	  samtímans	  er	  að	  leita	  leiða	  

til	  að	  verkefni	  okkar	  verði	  farsæl	  og	  mannkyninu	  veganesti	  inn	  í	  framtíðina	  

með	  vissu	  en	  ekki	  óvissu.	  Auk	  þess	  að	  varpa	  ljósi	  á	  mikilvægi	  

verkefnastjórnunar,	  áhættumats	  og	  breytingastjórnunar	  til	  að	  samfélög	  og	  

jafnvel	  lýðræðið	  sjálft	  verði	  ekki	  undir	  í	  samkeppnissamfélagi	  heimsins	  og	  

því	  umróti	  sem	  er	  að	  fylgja	  heimsvæðingunni.	  

	  	  

2.1	  Sögulegur	  bakgrunnur	  valdsins	  	  

Eftirlifandi	  veiðisamfélög	  í	  frumskógum	  jarðar	  hafa	  opnað	  fyrir	  skilning	  á	  hvernig	  

fyrstu	  samfélög	  okkar	  þróuðust	  og	  hvernig	  hópur	  manna	  gefur	  eftir	  vald	  sitt	  yfir	  

sjálfum	  sér	  til	  hópsins	  til	  að	  öðlast	  farsæld	  í	  formi	  fæðu	  og	  öryggis.	  Því	  má	  segja	  að	  

eftirgjöf	  valds	  byggist	  á	  því	  að	  fá	  þann	  sem	  hæfastur	  er	  til	  að	  stjórna	  verkefnum	  í	  

þeirri	  trú	  að	  afurðin	  sem	  út	  úr	  því	  kemur	  verði	  leið	  til	  farsælla	  og	  öruggara	  lífs.	  Val	  á	  

fyrstu	  verkefnaleiðtogunum	  til	  að	  fara	  með	  valdið	  tengdist	  því	  hæfninni	  til	  

mataröflunar	  og	  að	  tryggja	  öryggi	  hópsins.	  Þó	  að	  einhver	  í	  krafti	  styrkleika	  síns	  gæti	  

gert	  sig	  að	  höfðingja	  en	  getur	  svo	  ekki	  aflað	  hópnum	  nægilegrar	  fæðu	  verður	  hann	  

að	  lúta	  í	  lægra	  haldi	  fyrir	  sveltandi	  hópnum	  sem	  velur	  sér	  þá	  nýjan	  leiðtoga	  

(Campbell, 1988).	  

Ef	  við	  segjum	  að	  þetta	  hafi	  verið	  staðan	  í	  upphafi	  mannlegs	  samfélags	  veiðimanna	  og	  

safnara	  er	  áhugavert	  að	  skoða	  tíma	  frönsku	  byltingarinnar	  í	  sama	  ljósi,	  þá	  reynist	  

þetta	  enn	  lykillinn	  að	  því	  að	  samfélagshópur	  skipti	  út	  valdhafa	  til	  að	  tryggja	  sér	  betri	  

framtíð.	  Þetta	  gerðist	  1789	  þegar	  sveltandi	  frönsk	  alþýða	  reis	  upp	  gegn	  valdhöfum	  

sínum	  sem	  var	  lénskerfi	  landbúnaðarmenningar	  járnaldar,	  sem	  gat	  ekki	  lengur	  

tryggt	  henni	  fæðu.	  Eftir	  að	  nokkuð	  margir	  hausar	  fyrri	  valdahafa	  höfðu	  fokið,	  

fæddist	  nýtt	  vald	  borgarastéttarinnar (Helle, Simensen, Tönnesson , & Tägil, 1988).	  	  

Það	  má	  segja	  að	  við	  séum	  enn	  þann	  dag	  í	  dag	  að	  takast	  á	  við	  það	  vald	  sem	  fæddist	  þá	  

með	  verkfærum	  lýðræðisins	  og	  verkalýðshreyfinga	  (Liu & Hanauer, 2011).	  

Faróar	  Egyptalands	  stóðu	  frammi	  fyrir	  þessu	  sama	  vandamáli	  fimm	  þúsund	  árum	  

fyrir	  krist	  og	  gerðu	  sér	  vel	  grein	  fyrir	  því	  að	  valdi	  þeirra	  fylgdu	  skyldur	  við	  þegnana	  

og	  þó	  að	  opinbera	  skýringin	  væri	  að	  vald	  þeirra	  kæmi	  frá	  Guði	  þá	  má	  með	  nokkurri	  
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vissu	  sjá	  að	  þeir	  hafi	  gert	  sér	  vel	  grein	  fyrir	  því	  eða	  allavega	  verið	  reglulega	  áminntir	  

um	  hvaðan	  vald	  þeirra	  kæmi	  (Helle, Simensen, Tönnesson , & Tägil, 1988).	  

Biblían	  endurspeglar	  vel	  þessar	  hugmyndir	  í	  Mósebók	  og	  sögunni	  um	  Faróinn	  sem	  

dreymdi	  fyrir	  hörmungum	  og	  ákvað	  eftir	  draumaráðningu	  Móse	  að	  eiga	  birgðir	  fyrir	  

mögru	  árin	  til	  að	  geta	  tryggt	  þegnum	  sínum	  mat	  og	  haldið	  með	  þeim	  hætti	  völdum	  

(Biblían, 1978).	  

Hvort	  sem	  þessi	  saga	  er	  sönn	  eða	  ekki,	  bendir	  þetta	  á	  margan	  hátt	  á	  að	  þetta	  gæti	  

verið	  lykillinn	  að	  grunngæðakröfum	  virðiskeðju	  samfélaga	  frá	  örófi	  alda.	  	  

Lykillinn	  að	  langlífi	  Rómar	  var	  stöðugleiki	  og	  það	  öryggi	  sem	  það	  gat	  tryggt	  þegnum	  

sínum	  til	  að	  stunda	  matarframleiðslu	  og	  verslun.	  Þegar	  þetta	  kerfi	  náði	  ekki	  lengur	  

að	  standa	  undir	  þessum	  gæðakröfum	  féll	  það	  eins	  og	  spilaborg	  og	  við	  tóku	  hinar	  

myrku	  miðaldir	  (500-‐1400)	  með	  óvissu,	  hungursneyðir,	  upplausn,	  pestir	  og	  

mannlega	  niðurlægingu.	  Það	  tók	  Evrópu	  um	  þúsund	  ár	  að	  endurskipuleggja	  

valdakerfið	  þannig	  að	  það	  gat	  skapað	  frið	  og	  mannsæmandi	  líf	  aftur	  í	  Evrópu	  (Helle, 

Simensen, Tönnesson , & Tägil, 1988).	  

Út	  úr	  þessu	  tímabili	  varð	  Ísland	  til	  þar	  sem	  hópi	  fólks	  tókst	  að	  flýja	  þessa	  miklu	  

umbrotatíma	  Evrópu	  með	  því	  að	  byggja	  nýtt	  land	  í	  leit	  að	  betri	  framtíð	  og	  tryggja	  

rétt	  sinn	  og	  frelsi	  (Júlíusson, Ísberg, & Kjartansson, 1989).	  

Þrátt	  fyrir	  alla	  þessa	  sögulegu	  reynslu	  sjáum	  við	  ennþá	  í	  nútímanum	  endalaus	  dæmi	  

um	  hungursneyðir	  og	  hörmungar	  tengdar	  þjóðlegum	  skipuheildum	  (þjóðum)	  þar	  

sem	  þær	  ná	  ekki	  að	  tryggja	  lífsviðurværi	  til	  íbúa	  sinna	  vegna	  getuleysis	  

stjórnvaldsins	  eða	  valdhafa,	  sem	  í	  krafti	  valds,	  spillingar	  og	  yfirgangs	  hafa	  hrifsað	  til	  

sín	  völd	  og	  ræna	  þá	  sem	  minna	  mega	  sín.	  Rán	  sem	  byggjast	  í	  raun	  ekki	  á	  öðru	  en	  

skammsýni	  og	  mannvonsku	  sem	  verður	  þeim	  sjálfum	  að	  falli	  þegar	  samfélagið	  svo	  

loks	  hrynur	  innan	  frá.	  En	  allt	  kostar	  þetta	  tíma,	  peninga	  og	  þjáningar	  fjöldans.	  	  

Versta	  mynd	  slíks	  valds	  í	  mannkynssögunni	  er	  þó	  þrælahaldið	  sem	  má	  segja	  að	  sé	  

ein	  smánarlegasta	  birtingarmynd	  valdsins.	  Þar	  sem	  einn	  einstaklingur	  eða	  hópur	  

neyðir	  annan	  einstakling	  með	  frelsissviptingu	  til	  að	  vera	  vinnuafl	  fyrir	  sig	  (Helle, 

Simensen, Tönnesson , & Tägil, 1988).	  Því	  miður	  hefur	  nútímanum	  ekki	  tekist	  að	  

afmá	  þennan	  smánarblett	  og	  mansal	  er	  enn	  vandamál	  í	  vestrænu	  samfélagi.	  
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Vinnuþrælkun	  í	  þriðja	  heiminum	  hefur	  jafnvel	  aldrei	  verið	  meiri	  (United Nations, 

2002).	  

Því	  má	  segja	  að	  valdið	  er	  vand	  með	  farið	  og	  það	  virðist	  alltaf	  hafa	  skipt	  miklu	  máli	  

hverjir	  stýra	  þessu	  mikla	  verkefni	  sem	  samfélög	  eru.	  Hver	  er	  hæfni	  valdhafanna	  að	  

greina	  hætturnar	  og	  gera	  þær	  breytingar	  og	  leiðréttingar	  sem	  þarf	  að	  hrinda	  í	  

framkvæmd	  til	  að	  verkefnið	  fari	  ekki	  illa	  og	  verði	  að	  alvarlegu	  tjóni	  fyrir	  fjöldann.	  

Jim	  Collins	  (Kennari,	  viðskiptafræðingur	  og	  höfundur)	  og	  Morten	  T.	  Hansen	  (Boston	  

Consulting	  Group)	  gerðu	  úttekt	  og	  greiningu	  á	  því	  hvað	  einkenndi	  þau	  stóru	  

fyrirtæki	  samtímans	  sem	  virtust	  lifa	  af	  hverja	  kreppuna	  á	  fætur	  annarri	  án	  þess	  að	  	  

haggast.	  Niðurstaða	  þeirra	  kom	  eflaust	  ekki	  mörgum	  á	  óvart,	  en	  var	  samt	  mjög	  

áhugaverð.	  Það	  sem	  einkenndi	  þessi	  fyrirtæki	  var	  að	  þau	  slógu	  ekki	  af	  kröfum	  sínum	  

í	  kreppum	  heldur	  reyndu	  að	  berjast	  við	  það	  að	  halda	  gæðum	  sem	  lagt	  hafði	  verið	  

upp	  með	  og	  þegar	  vel	  áraði	  þá	  héldu	  þau	  áfram	  að	  halda	  gæðum	  og	  létu	  ekki	  glepjast	  

af	  skyndigróða	  heldur	  leyfðu	  peningunum	  að	  safnast	  upp	  til	  mögru	  áranna	  (Collins 

& Hansen, 2011).	  	  Sýndu	  þeir	  fram	  á	  að	  ekkert	  er	  nýtt	  undir	  sólinni	  hvort	  sem	  það	  

eru	  Faróar	  Egyptalands	  eða	  Steve	  Jobs	  sem	  þarf	  að	  reka	  skipuheild	  sína	  með	  

farsælum	  hætti	  í	  gegnum	  ólíka	  tíma.	  

Íslenskt	  samfélag	  hefur	  í	  þúsund	  ára	  sögu	  sinni	  því	  miður	  ekki	  komist	  undan	  slæmri	  

birtingarmynd	  valdsins.	  Eftir	  að	  hafa	  upplifað	  fyrstu	  500	  ár	  sín	  sem	  frjálst	  

höfðingjaríki	  með	  einskonar	  þingræði,	  sem	  einkenndist	  af	  velferð,	  verslun	  og	  öflugu	  

menningarlífi,	  þá	  voru	  íslendingar	  næstu	  500	  árin	  eitt	  fátækasta	  ríki	  Evrópu.	  Í	  bók	  

sinni	  „Byltingin	  að	  ofan,	  stjórnskipunarsaga	  16.	  aldar“	  rekur	  Vilborg	  A.	  Ísleifsdóttir	  

hnignun	  sem	  fylgdi	  siðbótinni	  sem	  innleidd	  var	  með	  valdi	  frá	  Danmörku.	  „Ástæður	  

fyrir	  þessari	  hnignun	  hafa	  verið	  margþættar.	  Hin	  pólitíska	  kerfisbreyting,	  versnandi	  

árferði	  og	  lakari	  verslunarkjör,	  sem	  og	  andlegt	  volæði,	  er	  hlaut	  af	  þeim	  snöggu	  

hefðarofum,	  sem	  umskiptin	  í	  trúmálum	  höfðu	  í	  för	  með	  sér.	  Þá	  má	  nefna	  þá	  stífni,	  

sem	  hljóp	  í	  menn	  við	  siðbreytinguna,	  og	  hina	  óvirku	  andstöðu	  gegn	  hinum	  nýja	  sið	  

og	  hinni	  pólitísku	  kerfisbreytingu“	  (Ísleifsdóttir, 2013).	  

Ísland	  er	  ekki	  eitt	  í	  heiminum	  um	  að	  verða	  fyrir	  valdníðslu	  og	  ber	  söguatlas	  tímanna	  

glöggt	  merki	  þess	  að	  ekki	  er	  hægt	  að	  treysta	  því	  að	  framtíðin	  verði	  okkur	  hliðholl	  
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eða	  að	  við	  þurfum	  aldrei	  sem	  þjóð	  að	  takast	  á	  við	  algjörlega	  breytta	  heimsmynd	  með	  

alveg	  ný	  skilyrði	  um	  sjálfstæði	  og	  vald	  (Heimssöguatlas Iðunnar, 1996).	  

Á	  meðan	  Ísland	  bjó	  við	  fátækt	  og	  vosbúð	  í	  500	  ár	  hefur	  mannkynið	  í	  krafti	  vitsmuna	  

sinna	  og	  innsæis	  náð	  að	  skipuleggja	  og	  byggja	  upp	  eitt	  flóknasta	  og	  orkufrekasta	  

samspil	  fæðuöflunar	  sem	  jörðin	  hefur	  litið.	  Mannkynið	  sem	  hélt	  sér	  lengst	  af	  sem	  1	  

milljarður	  íbúa	  er	  orðinn	  7	  milljarðar	  í	  dag	  sem	  má	  rekja	  til	  framfara	  í	  

læknavísindum,	  tækni	  og	  landbúnaði	  (United Nations, 2014).	  

Á	  innan	  við	  dagspart	  eru	  ávextir	  sem	  geta	  aðeins	  vaxið	  hinum	  megin	  á	  hnettinum	  

komnir	  til	  Íslands.	  Það	  getur	  líka	  borgað	  sig	  að	  flytja	  hráefni	  frá	  Íslandi	  um	  hálfan	  

hnöttinn	  og	  búa	  þar	  til	  úr	  því	  vöru,	  til	  þess	  eins	  að	  flytja	  það	  til	  baka	  sömu	  leið	  á	  

markað.	  En	  því	  miður	  þrátt	  fyrir	  þetta	  stórkostlega	  dreifikerfi,	  er	  þessi	  leið	  okkar	  til	  

að	  tryggja	  lífsnauðsynjar	  með	  þeim	  hætti	  að	  gæðum	  heimsins	  er	  mjög	  misskipt.	  

„Auðugasti	  fimmtungur	  jarðarbúa	  nýtur	  86%	  allrar	  framleiðslu	  og	  þjónustu	  á	  

heimsvísu	  en	  fátækasti	  fimmtungurinn	  aðeins	  1%“	  (United Nations, 2010).	  

Bendir	  þetta	  til	  að	  valdið	  sé	  í	  höndum	  sterkustu	  þjóða	  heims	  eða	  af	  sumra	  mati	  

þeirra	  ríkustu.	  Er	  þá	  komin	  upp	  sama	  staða	  og	  fyrir	  frönsku	  byltinguna	  ef	  þessi	  litli	  

hópur	  nær	  ekki	  að	  sjá	  fyrir	  þegnum	  sínum	  endurtekur	  þá	  sagan	  sig	  þá	  aftur?	  Er	  þá	  

vandi	  mannkyns	  í	  dag	  sá	  að	  reyna	  að	  koma	  auga	  á	  hver	  fer	  með	  raunveruleg	  völd	  í	  

heiminum	  í	  dag?	  Hvernig	  geta	  valdhafar	  lítillar	  þjóðar	  með	  360	  þúsund	  íbúa	  tryggt	  

að	  þeir	  verði	  ekki	  undir	  í	  því	  umróti	  sem	  framtíðin	  í	  7	  milljarða	  samfélagi	  mun	  hafa	  í	  

för	  með	  sér?	  „Efnahagslíf	  heimsins	  er	  að	  verða	  alþjóðavætt,	  það	  er	  að	  verða	  

stórkostleg	  kerfisbreyting	  	  og	  alvarleg	  ósamræmi	  að	  verða	  til	  milli	  stjórnmálalegs	  

raunveruleika	  og	  efnahagslegs	  raunveruleika“ (Drucker, Management Challenges, for 

the 21st Century, 1999).	  

	  

2.2	  Hugmyndafræðilegur	  bakgrunnur	  

„Guð	  hefir	  gjört	  manninn	  frjálsan,	  meira	  að	  segja,	  hann	  hefir	  og	  skipað	  honum	  og	  

skyldað	  ham	  til	  að	  vera	  frjálsan“	  (Olafsson, 1880).	  Þetta	  skrifaði	  Arnljótur	  Ólafsson	  í	  

bók	  sinni	  „Auðfræði“	  gefin	  út	  1880	  einn	  fyrsti	  Íslendingurinn	  til	  að	  leggja	  stund	  á	  

hagfræði.	  
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Orð	  Arnljótar	  eru	  niðurstaða	  margra	  kynslóða	  mannkyns	  sem	  hafa	  verið	  í	  stöðugri	  

leit	  að	  tilgangi	  lífsins,	  þó	  sérstaklega	  hvað	  þær	  vildu	  fá	  út	  úr	  lífinu	  og	  hafa	  

ákvörðunarrétt	  til	  þess	  sjálfar.	  Auk	  þess	  að	  eiga	  mannsæmandi	  líf	  og	  hafa	  rétt	  til	  

þess	  að	  svara	  sjálfur	  hvað	  væri	  mannsæmandi	  líf.	  Vitum	  við	  með	  sanni	  hver	  

gæðastaðallinn	  á	  að	  vera	  eða	  er	  aldrei	  nóg?	  Búum	  við	  yfir	  frá	  náttúrunnar	  hendi	  

kröfum	  um	  frelsi	  og	  svigrúm	  sem	  hver	  einstaklingur	  þráir	  og	  er	  sáttur	  við.	  „Þörfin	  er	  

því	  skortur	  eðar	  vöntun	  nauðsynjar	  eðar	  nytsemdar.	  Þörf	  á	  fæði,	  klæðnaði,	  húsnæði	  er	  

því	  í	  sjálfu	  sér	  sultur	  og	  þorsti,	  nekt,	  skjólleysi;	  en	  matur	  etinn	  og	  drykkur	  drukkinn,	  föt	  

vor	  og	  hús	  eru	  fullnæging	  þarfanna,	  full	  bót	  á	  skorti	  og	  vöntun	  þessara	  lífsnauðsynja	  

vorra	  “ (Olafsson, 1880).	  

Er	  manneskjan	  í	  raun	  Anarkisti	  sem	  vill	  valdið	  burt	  og	  vill	  ráða	  sér	  sjálf	  en	  vegna	  

vitsmuna	  sinna	  og	  hópfærni	  neyðist	  hún	  til	  að	  lúta	  valdinu	  og	  reglum	  samfélags?	  

(Russel, 1945).	  

Það	  hefur	  ekki	  reynst	  mannkyninu	  einfalt	  verkefni	  að	  finna	  út	  hvað	  hún	  vill	  í	  lífinu	  

né	  hver	  hún	  er.	  Trúarbrögð	  mannkyns	  voru	  ein	  fyrsta	  leið	  mannsins	  til	  að	  leita	  að	  

sjálfinu	  og	  hver	  hann	  er.	  Fólst	  leitin	  í	  einskonar	  samræðum	  við	  skaparann	  sem	  

reyndist	  oft	  á	  tíðum	  erfitt	  að	  festa	  reiður	  á.	  Mannkynið	  áttaði	  sig	  á	  að	  það	  gat	  verið	  

bæði	  gott	  og	  vont	  og	  reyndi	  því	  að	  skilgreina	  hvað	  væri	  rétt	  eða	  rangt.	  	  Ekki	  er	  

ætlunin	  í	  þessari	  grein	  að	  fara	  frekar	  út	  í	  hugmyndir	  trúarbragða	  heldur	  hvað	  það	  er	  

sem	  einkennir	  þau	  öll.	  Það	  hefur	  verið	  kallað	  „Gullna	  reglan“	  og	  hefur	  mótað	  mjög	  

hugmyndir	  mannkyns	  um	  hvernig	  best	  er	  að	  eiga	  ásættanlegt	  samneyti	  okkar	  á	  milli	  

og	  það	  er	  að	  „ekki	  gera	  öðrum	  neitt	  sem	  þú	  vilt	  ekki	  að	  aðrir	  gera	  þér“	  (Bowker, 2006).	  

Mannkynið	  er	  sem	  sagt	  með	  fleiri	  gæðahugmyndir	  en	  aðeins	  mat	  og	  öryggi	  en	  vill	  

líka	  búa	  í	  samfélagi	  þar	  sem	  við	  virðum	  aðra	  og	  erum	  virt	  af	  öðrum.	  	  

„Við	  eigum	  þá	  hvorki	  að	  gjalda	  rangt	  með	  röngu,	  né	  gera	  nokkrum	  manni	  illt,	  hvað	  

sem	  við	  verðum	  að	  þola	  af	  honum“	  (Platón, 2006).	  	  Þetta	  voru	  orð	  heimspekingsins	  

Sókratesar	  sem	  var	  uppi	  í	  kringum	  400	  f.Kr.	  	  

Heimspekingar	  fyrri	  tíma	  hafa	  mótað	  mjög	  alla	  okkar	  sýn	  og	  breytt	  út	  hugsun	  og	  

umræðu	  meðal	  fólks.	  Má	  segja	  að	  þeir	  hafi	  verið	  einskonar	  samfélagslegir	  

gæðastjórar	  síns	  tíma	  og	  náð	  að	  spegla	  samtíma	  sinn	  og	  þá	  umræðu	  sem	  hefur	  verið	  

að	  brjótast	  upp	  á	  yfirborð	  samfélags	  þeirra.	  Þeir	  hafa	  fært	  í	  orð	  það	  sem	  við	  hin	  
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hugsuðum.	  	  Frá	  tímum	  Sókratesar	  og	  falli	  Rómaveldis	  er	  það	  hin	  kristna	  kirkja	  á	  

vesturlöndum	  með	  stuðning	  lénsveldisins	  og	  einræðis	  konungum	  sem	  stýrði	  

umræðunni	  og	  hvaða	  viðmið	  áttu	  að	  gilda	  og	  hvað	  Evrópa	  átti	  að	  hugsa.	  Það	  er	  eftir	  

uppgang	  borgarmenningar	  og	  eftir	  endurreisnar	  tíma	  í	  Evrópu	  að	  hugmyndafræði	  

og	  heimspekingar	  láta	  að	  sér	  kveða	  aftur.	  Síðan	  liðu	  300	  ár	  og	  eftir	  frönsku	  

byltinguna	  fer	  alþýða	  manna	  að	  taka	  virkan	  þátt	  í	  umræðunni	  um	  samfélagið	  og	  

hvernig	  því	  skuli	  háttað	  (Russel, 1945).	  

Byltingartímabil	  aldamótanna	  1700	  og	  1800	  varð	  því	  að	  suðupotti	  og	  það	  var	  upp	  úr	  

því	  sem	  hugmyndin	  um	  hinn	  frjálsa	  mann	  fékk	  vængi.	  Ennfremur	  hugmyndir	  eins	  og	  

hver	  er	  réttur	  hverrar	  manneskju	  og	  hvernig	  skal	  auði	  heimsins	  skipt.	  Á	  sama	  tíma	  

hefst	  niðurbrot	  feðraveldisins	  og	  réttindabarátta	  kvenna	  hefst	  fyrir	  alvöru.	  Ekki	  

verður	  gerð	  nein	  samantekt	  á	  öllum	  þeim	  hugmyndafræðingum	  sem	  lögðu	  grunninn	  

að	  hugmyndum	  lýðræðisins	  í	  þessari	  grein	  heldur	  reynt	  að	  fanga	  heildarmyndina.	  

Það	  er	  einn	  maður	  sem	  hafði	  mikil	  áhrif	  á	  þróun	  lýðræðisins	  og	  kröfur	  um	  mikilvægi	  

menntunar	  til	  að	  tryggja	  gagnrýna	  hugsun,	  það	  er	  John	  Stuart	  Mill	  sem	  áréttaði	  á	  19.	  

öld	  aftur	  hugmyndir	  forn	  Grikkja	  að	  gagnrýnin	  hugsun	  einstaklingsins	  væri	  forsenda	  

þess	  að	  hann	  varðveitti	  frelsi	  sitt	  og	  hægt	  væri	  að	  skapa	  samfélag	  jöfnuðar	  (Mill, 

1998).	  

Upp	  frá	  byltingartímabili	  í	  lok	  18.	  aldar	  hefst	  svo	  iðnbyltingin	  sem	  einkennist	  af	  

mikilli	  sókn	  og	  nýjum	  möguleikum	  í	  framleiðslu	  og	  miklum	  kröfum	  um	  vinnuafl.	  

Iðnaður	  tók	  að	  þróast	  og	  nýjar	  uppfinningar	  og	  framleiðsluleiðir	  litu	  dagsins	  ljós.	  

Borgarastéttin	  blés	  út	  og	  gerði	  auknar	  kröfur	  um	  að	  eiga	  ekki	  aðeins	  í	  sig	  og	  á.	  

Neysluhugmyndir	  kapítalísmans	  (Smith, 2005)	  og	  samfélagslegar	  hugmyndir	  

sósíalismans	  (Marx & Engels, 2010)	  urðu	  merki	  borgararstéttarinnar.	  

„Kostnaður	  sá,	  er	  verkamaðurinn	  veldur,	  	  nemur	  nær	  eingöngu	  kostnaði	  þeirra	  

lífsnauðsynja,	  er	  hann	  þarf	  sér	  til	  framfæris	  og	  æxlunar...	  Í	  sama	  mæli	  og	  viðbjóður	  

vinnunnar	  eykst,	  í	  sama	  mæli	  lækka	  launin.	  Og	  því	  meira	  sem	  véltækni	  og	  

verkaskipting	  færast	  í	  aukana,	  því	  hraðar	  eykst	  vinnu	  magnið,	  hvort	  sem	  það	  verður	  

vegna	  fleiri	  vinnustunda,	  eða	  meiri	  vinnuafkasta	  sé	  krafist	  á	  ákveðnum	  verkdegi...“ 

(Marx & Engels, 2010).	  	  Það	  eru	  167	  ár	  síðan	  þetta	  var	  skrifað	  og	  það	  má	  til	  

umhugsunar	  vitna	  í	  könnun	  Gallup	  sem	  gerð	  var	  2013	  um	  viðhorf	  starfsmanna	  í	  
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Bandaríkjunum	  til	  vinnu	  sinnar.	  Í	  ljós	  kom	  að	  hátt	  í	  70%	  bandaríkjamann	  hata	  

vinnuna	  sína.	  Jim	  Clifton,	  Gallup's	  chairman	  and	  CEO,	  sagði	  í	  fréttatilkynningu	  að	  

léleg	  stjórnun	  væri	  stærsti	  vandinn.	  Mjög	  væri	  um	  kvartanir	  varðandi	  “bosses	  from	  

hell”	  sem	  gáfu	  skít	  í	  hæfileika	  og	  vaxtarmöguleika	  starfsmanna.	  Niðurstaða	  

könnunarinnar	  tók	  líka	  til	  áætlaðan	  kostnað	  sem	  kom	  til	  vegna	  óánægju	  

starfsmanna	  og	  taldi	  að	  áhrifin	  á	  efnahag	  Bandaríkjanna	  væri	  hátt	  í	  550	  milljarðar	  

dollara	  í	  tap	  á	  ári	  (Gallup, 2013).	  

Það	  má	  spyrja	  sig	  út	  frá	  þessu	  hvort	  nútímasamfélagið	  sé	  á	  réttri	  leið	  eða	  eru	  

stjórnir	  samfélaga	  og	  stjórnendur	  fyrirtækja	  nútímans	  að	  skila	  réttri	  samfélagslegri	  

afurð?	  Hefur	  umgengni	  okkar	  og	  hugsjónir	  um	  vald	  sem	  virðir	  einstaklinginn	  og	  rétt	  

hans	  til	  gagrýnnar	  hugsunar	  ekki	  tekið	  miklum	  framförum	  þrátt	  fyrir	  allt?	  

Dugði	  ekki	  draumurinn	  um	  lýðræðið	  til	  að	  tryggja	  réttindi	  þegnanna?	  Lýðræðið	  sem	  

varð	  ofan	  á	  sem	  stjórnunarform	  borgarastéttarinnar	  líkt	  og	  á	  tímum	  forngrikkja	  og	  

grundvallaðist	  á	  verslunar-‐	  og	  verkamannastéttinni	  	  sem	  hafði	  mikil	  áhrif	  á	  

hugmyndafræði	  sem	  þessir	  tveir	  hópar	  aðhylltust,	  hugmyndirnar	  um	  kapitalismann	  

og	  sósíalismann	  	  (Helle, Simensen, Tönnesson , & Tägil, 1988).	  

Þessar	  hugmyndir	  urðu	  svo	  að	  	  að	  tveimur	  andstæðum	  pólum	  í	  ákvarðanatöku	  

lýðræðisins	  allt	  til	  dagsins	  í	  dag	  undir	  nafninu	  hægri	  og	  vinstri	  sem	  margir	  gagnrýna	  

í	  dag	  sem	  já	  og	  nei	  stjórnmál	  sem	  eiga	  ekki	  rétt	  á	  sér	  inn	  í	  framtíðina.	  Telja	  

gagnrýnendur	  að	  þau	  setji	  okkur	  alltaf	  afarkosti	  í	  stað	  þess	  að	  opna	  fyrir	  nýjar	  

hugmyndir	  og	  nýsköpun	  í	  samfélagsþróun	  okkar.	  Telja	  þeir	  að	  það	  sé	  búið	  að	  

vélvæða	  lýðræðishugmyndina,	  að	  það	  sé	  verið	  að	  nota	  hana	  eins	  og	  vél	  sem	  ávallt	  

spýtir	  út	  góðri	  niðurstöðu.	  En	  niðurstaðan	  af	  þessu	  er	  hins	  vegar	  að	  það	  er	  ekki	  

raunin.	  Telja	  gagnrýnendur	  að	  lýðræðið	  þurfi	  frekar	  að	  líkja	  við	  garð	  en	  vél	  og	  það	  er	  

eins	  með	  þennan	  garð	  eins	  og	  aðra	  garða,	  	  hlúa	  þarf	  að	  honum,	  annars	  drukknar	  

hann	  í	  illgresi,	  samfélagið	  er	  kvikur	  lífmassi	  ekki	  vél	  (Liu & Hanauer, 2011).	  

Þetta	  gæti	  verið	  skýringin	  á	  þeirri	  stöðnun	  sem	  lýst	  var	  hér	  fyrr	  í	  greininni	  þar	  sem	  

Engels	  og	  Marx	  reyna	  að	  draga	  upp	  mynd	  af	  vinnuaðstæðum	  fólks	  á	  19.	  öld	  og	  svo	  til	  

okkar	  dags	  þar	  sem	  Gallup	  könnunin	  2013	  dregur	  upp	  ekki	  mjög	  ólíka	  mynd	  af	  

stöðunni.	  Það	  má	  spyrja	  sig	  að	  þrátt	  fyrir	  bætt	  efnahagsleg	  kjör	  hins	  vestræna	  heims	  

þá	  vantar	  eitthvað	  upp	  á.	  Kannski	  svarar	  höfundur	  réttlætishyggjunnar	  John	  Rawl	  	  
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(1921-‐2002)	  þessu.	  Í	  því	  samhengi	  gerir	  hann	  greinarmun	  á	  

auðvaldsvelferðarþjóðfélagi	  og	  lýðræði	  með	  dreifðu	  eignarhaldi	  og	  telur	  að	  hið	  

síðarnefnda	  samræmist	  réttlætislögmálinu	  betur.	  „Ástæðan	  er	  sú	  að	  

auðvaldsvelferðarþjóðfélög	  heimila	  að	  framleiðslutækin	  safnist	  á	  fárra	  manna	  

hendur	  en	  lýðræðið	  með	  dreifðu	  eignarhaldi	  á	  framleiðslutækjunum	  forðist	  það.	  

Rökin	  fyrir	  þessu	  eru	  einkum	  lögmálið	  um	  sanngjarna	  jöfnun	  tækifæra.	  Þessa	  

röksemd	  mætti	  til	  dæmis	  nota	  gegn	  íslenska	  kvótakerfinu	  þar	  sem	  framleiðslutæki	  í	  

sjávarútvegi	  hafa	  safnast	  á	  fárra	  manna	  hendur	  og	  skert	  verulega	  tækifæri	  fólks	  til	  

að	  stunda	  fiskveiðar	  í	  atvinnuskyni“	  (Árnason,	  2008).	  

	  

2.3	  Nútímaverkefnastjórnun	  og	  þær	  kröfur	  sem	  framtíðin	  gerir	  til	  hennar	  

Í	  þessari	  grein	  verður	  lögð	  áhersla	  á	  hefðbundna	  notkun	  á	  orðinu	  verkefnastjórnun	  

sem	  fræðigrein	  sem	  á	  upphaf	  sitt	  um	  aldamótin	  19.	  hundruð	  og	  mótaðist	  fyrst	  að	  

alvöru	  kringum	  1950	  og	  hefur	  þróast	  mjög	  hratt	  síðan.	  Fræðigreinin	  á	  upphaf	  sitt	  

innan	  opinbera	  geirans,	  þó	  sérstaklega	  innan	  hernaðar	  og	  má	  nefna	  Fredrick	  

Winslow	  Taylor	  	  (1856-‐1915)	  sem	  skilgreindi	  greinina	  fyrst	  sem	  “Consulting	  to	  

Management”	  og	  notaði	  þetta	  hugtak	  til	  að	  greina	  sig	  frá	  öðrum	  til	  að	  varpa	  ljósi	  á	  

það	  að	  hann	  hefði	  eitthvað	  alveg	  nýtt	  fram	  að	  færa	  (Drucker, Management Challenges, 

for the 21st Century, 1999).	  	  Það	  má	  segja	  að	  hefðbundna	  skýringin	  á	  

verkefnastjórnun	  hafi	  fyrir	  seinni	  heimstyrjöldina	  verið	  notuð	  sem	  samheiti	  yfir	  

verkstjórn	  og	  verkþátta	  greiningu	  verkefna.	  Verkstjórn	  byggðist	  þá	  fyrst	  og	  fremst	  á	  

valdi	  og	  oft	  skilyrðislausri	  hlýðni	  til	  að	  ljúka	  verkefni	  (Ingason & Jónasson, 2012).	  Þar	  

sem	  vísað	  var	  aðeins	  til	  skyldu	  okkar	  til	  að	  sinna	  verkefnum	  út	  frá	  siðferðislegri	  

skyldurækni	  	  (Kant, 2003).	  

Fræðigreinin	  nútímaverkefnastjórnun	  lítur	  svo	  á	  að	  ekki	  er	  fullnægjandi	  að	  ganga	  

aðeins	  til	  verks	  með	  skipulögðum	  hætti	  og	  með	  skyldurækni	  heldur	  hefur	  sýnt	  fram	  

á	  að	  nauðsynlegt	  sé	  að	  taka	  saman	  hugmyndir	  allra	  fræðasviða	  og	  skapa	  stöðluð	  

vinnubrögð	  um	  hvernig	  við	  vinnum,	  hvort	  sem	  það	  eru	  verkferlar,	  samstarf	  milli	  

hópa,	  stjórnun,	  áhættumat,	  breytingastjórnun,	  nýsköpun,	  stefnumótun,	  mannlegt	  

samfélag,	  siðferðislegir	  þættir,	  persónuleg	  markmið	  eða	  menning,	  en	  þetta	  eru	  allt	  
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lykilþættir	  til	  að	  geta	  stýrt	  verkefnum	  farsællega.	  	  Með	  þessum	  hætti	  tekur	  

verkefnastjórnun	  í	  dag	  til	  allra	  þátta	  skipuheildarinnar	  og	  samfélagsins	  sem	  hún	  

starfar	  innan,	  til	  að	  ná	  árangri	  í	  verkefnum.	  Verkefnastjórnun	  nær	  með	  því	  að	  

endurspegla	  þau	  gildi	  og	  í	  hvaða	  farvegi	  samfélagið	  vill	  að	  verkefni	  séu	  í	  (Ingason & 

Jónasson, 2012).	  

Fræðigreinin	  verkefnastjórnun	  hefur	  náð	  að	  móta	  alþjóðlega	  staðla	  fyrir	  

verkefnastjórnun	  og	  hefur	  einkageirinn	  leitt	  þá	  þróun	  síðastliðin	  ár	  með	  því	  að	  

innleiða	  helstu	  kenningar	  og	  hugmyndir.	  Þannig	  hefur	  verkefnastjórnun	  þróast	  frá	  

því	  að	  hafa	  verið	  verkþáttagreining	  í	  það	  að	  verða	  öflugt	  viðskipta	  líkan	  fyrir	  

skipuheildir	  og	  er	  talið	  í	  dag	  mikilvægur	  þáttur	  fyrir	  skipuheildir	  til	  að	  lifa	  af	  

(Kerzner, 2009).	  

Hins	  vegar	  virðast	  ríkisstjórnir	  heims	  hafa	  dregist	  aftur	  úr	  og	  misst	  af	  lestinni	  og	  

margir	  telja	  þær	  ekki	  hafa	  ráðið	  við	  þær	  hröðu	  breytingar	  sem	  urðu	  á	  heimsmynd	  

okkar	  við	  fall	  kommúnismans.	  Má	  benda	  á	  átak	  bresku	  ríkisstjórnarinnar	  og	  

innleiðingu	  þeirra	  á	  verkefnastjórnunartækinu	  PRINCE2	  sem	  átti	  að	  styrkja	  

stjórnkerfið	  í	  faglegri	  verkefnastjórnun	  í	  samræmi	  við	  nýjustu	  tæki	  og	  þekkingu	  

fræðasamfélags	  verkefnastjórnunar.	  Hin	  síðari	  ár	  hafa	  þeir	  farið	  í	  umtalsverðar	  

umbætur	  á	  þessu	  kerfi	  og	  innleitt	  kerfi	  sem	  þeir	  kalla	  M3P3,	  þar	  sem	  þeir	  hafa	  þróað	  

PRINCE2	  áfram	  og	  viljað	  skoða	  verkefni	  út	  frá	  þroskastigum	  verkefna	  (Axelos 

Limited, 2013).	  	  

Raddir	  í	  samfélaginu	  eru	  farnar	  að	  benda	  á	  að	  lýðræðið	  í	  heiminum	  verði	  að	  skoða	  

möguleika	  nútíma	  verkefnastjórnunar	  og	  verkfæri	  þess	  til	  að	  geta	  lifað	  af	  í	  

framtíðinni.	  Það	  gilda	  því	  engar	  aðrar	  reglur	  um	  skipuheildir	  sem	  kallast	  þjóðir	  en	  

skipuheildir	  vinnumarkaðsins.	  Maðurinn	  er	  efnahagsleg	  vera	  sem	  er	  háð	  efnahag	  

sínum	  hvort	  sem	  hann	  skilgreinir	  sig	  með	  orðum	  kapitalísmans	  eða	  orðum	  

Marxismans	  (Drucker, The end of the Economic Man, the origins of totalitarianism, 

1939).	  

Kapítalisminn	  er	  miskunnarlaus	  og	  harður	  húsbóndi	  sem	  á	  ekkert	  sameiginlegt	  með	  

mannlegri	  auðmýkt	  og	  samfélagslegri	  ábyrgð	  sem	  lýðræði	  nútímans	  hefur	  lagt	  

áherslu	  á	  sem	  mikilvæg	  ófrávíkjanleg	  gildi	  þess (Liu & Hanauer, 2011).	  Við	  erum	  og	  



12 
 

verðum	  hinsvegar	  háð	  efnahag	  og	  velferð	  efnahagslífs	  okkar,	  það	  birtist	  okkur	  eins	  

og	  náttúrulögmál.	  	  Sannleikur	  er	  samt	  sá	  að:	  

„We	  have	  convinced	  ourselves	  that	  a	  million	  individual	  acts	  of	  selfishness	  

magically	  add	  up	  to	  a	  common	  good.	  And	  we	  have	  paid	  a	  great	  price	  for	  

such	  arrogance“	  (Liu & Hanauer, 2011).	  

	  

Ekki	  er	  hér	  verið	  að	  vísa	  til	  þess	  að	  persónulegt	  frelsi	  sé	  eitthvað	  sem	  eigi	  að	  gefa	  

eftir	  en	  frekar	  beina	  sjónum	  að	  kapitalismanum	  og	  þeirri	  staðreynd	  sem	  margir	  eru	  

farnir	  að	  viðurkenna	  að	  hann	  sé	  náttúrulegt	  afl	  og	  þar	  af	  leiðandi	  lífrænn,	  kvikur	  

massi	  sem	  þarf	  að	  hafa	  hemil	  á	  og	  finna	  honum	  farveg	  til	  að	  hann	  haldist	  í	  jafnvægi	  í	  

lífi	  okkar	  og	  yfirkeyri	  okkur	  ekki.	  Náttúran	  er	  full	  af	  stórslysum	  þar	  sem	  manneskjan	  

hefur	  raskað	  jafnvægi	  náttúrunnar	  (Liu & Hanauer, 2011).	  Verkefnastjórnun	  

nútímans	  hefur	  því	  verið	  talin	  afsprengi	  lýðræðisins	  til	  að	  ná	  tökum	  á	  kapítalísma.	  

Nútíma	  verkefnastjórnun	  kallar	  því	  á	  samfélagslega	  ábyrgð	  í	  stjórnun	  verkefna	  og	  

eflingu	  siðferðislegara	  gilda	  til	  ákvarðanatöku.	  Drucker	  benti	  á	  mikilvægi	  

verkefnastjórnunar,	  áhættugreiningar,	  breytingastjórnunar	  og	  nýsköpunar	  til	  að	  

samfélög	  gætu	  tekist	  á	  við	  þá	  tíma	  sem	  eru	  framundan.	  

„One	  cannot	  manage	  change.	  One	  can	  only	  be	  ahead	  of	  it.	  	  Everybody	  

have	  accepted	  by	  now	  that	  „change	  is	  unavoidable.“	  	  But	  this	  still	  

implies	  that	  change	  is	  like	  „death	  and	  taxes“	  (Drucker, Management 

Challenges, for the 21st Century, 1999).	  

	  

Í	  stað	  þess	  að	  setja	  á	  sig	  dómsdagsgleraugun,	  hafa	  fræðimenn	  verkefnastjórnunar	  

viljað	  opna	  augu	  samfélaga	  á	  braut	  vegferðar	  og	  hæfni	  til	  að	  ráða	  framtíð	  sinni.	  	  

Fræðimenn	  eins	  og	  Peter	  F.	  Drucker	  (1909-‐2005)	  fóru	  strax	  í	  lok	  síðustu	  aldar	  að	  

benda	  á	  mikilvægi	  nútíma	  verkefnastjórnunar	  fyrir	  samfélagið	  til	  að	  takast	  á	  við	  þær	  

miklu	  breytingar	  sem	  væru	  í	  vændum.	  Benti	  hann	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  notast	  við	  

fræðigrein	  verkefnastjórnunar	  til	  að	  geta	  metið	  áhættu	  í	  umhverfinu	  og	  brugðist	  við	  

breytingum	  með	  því	  að	  breytast	  með	  markvissum	  hætti	  og	  með	  sem	  minnstu	  tjóni.	  	  

Miklar	  breytingar	  hafa	  átt	  sér	  stað	  í	  valdajafnvægi	  heimsins	  og	  því	  efnahagslega	  

umhverfi	  sem	  var	  fyrir	  fall	  Berlínamúrsins	  (1961-‐1989).	  	  Fyrir	  þann	  tíma	  
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einkenndist	  heimurinn	  af	  mjög	  sterkum	  lokuðum	  efnahagsblokkum.	  	  Innan	  þessara	  

blokka	  voru	  þjóðir	  með	  lokuð	  og	  vel	  vernduð	  hagkerfi.	  Þetta	  kerfi	  gerði	  það	  að	  

verkum	  að	  þjóðir	  áttu	  nokkuð	  gott	  með	  að	  stjórna	  örlögum	  sínum	  og	  framtíð.	  	  Hægt	  

var	  að	  takast	  á	  við	  efnahagssveiflur	  með	  almennum	  aðgerðum	  innanlands.	  Eftir	  fall	  

kommúnismans	  hurfu	  þessar	  gömlu	  efnahagsblokkir	  austurs	  og	  vesturs.	  Efnahagslíf	  

heimsins	  hvarf	  inn	  í	  minni	  efnahagseiningar	  sem	  kallaði	  á	  opnara	  hagkerfi	  (Drucker,	  

1999).	  	  	  

Ekki	  var	  lengur	  forsenda	  fyrir	  höftum	  og	  urðu	  ríki	  heimsins	  að	  opna	  sig	  og	  taka	  

virkan	  þátt	  í	  þessum	  stóra	  suðupotti	  samkeppnis	  sem	  byggður	  var	  allt	  í	  einu	  á	  mjög	  

ólíkri	  aðstöðu	  þjóða	  hvað	  varðar	  menntun	  og	  ódýrt	  vinnuafl.	  Auk	  þess	  hafði	  

mannkynið	  tvöfaldast	  á	  aðeins	  50	  árum	  og	  þá	  sérstaklega	  í	  minna	  tæknivæddu	  

ríkjum	  heimsins.	  Það	  sem	  þetta	  þýddi	  var	  að	  þjóðríki	  heimsins	  sem	  höfðu	  áður	  getað	  

stýrt	  efnahagslífi	  sínu	  að	  mestu	  með	  eigin	  ákvarðanatöku	  þurftu	  að	  horfast	  í	  augu	  

við	  að	  hafa	  mjög	  litla	  möguleika	  til	  að	  hafa	  áhrif	  á	  efnhagsástand	  sitt	  með	  gömlu	  

stýritækjunum.	  Þetta	  þýðir	  að	  ný	  heimsmynd	  er	  að	  verða	  til	  sem	  getur	  kallað	  á	  það	  

að	  þjóðir	  heims	  verði	  að	  aðlagast	  hratt	  og	  breytast	  til	  að	  lifa	  af	  (Drucker,	  1999).	  

Nokkur	  vakning	  hefur	  orðið	  á	  Íslandi	  undafarin	  ár	  eftir	  að	  heimskreppan	  2008	  skall	  

á	  Íslendinga.	  	  Miklar	  efasemdir	  voru	  meðal	  almennings	  og	  nýrra	  valdhafa	  um	  að	  

stjórnvöld	  og	  stjórnsýslan	  hefðu	  ekki	  staðið	  vaktina	  nægilega	  vel	  og	  ekki	  sinnt	  þeim	  

aðvörunarmerkjum	  sem	  lesa	  mátti	  úr	  því	  sem	  var	  að	  gerast	  í	  innra	  og	  ytra	  umhverfi	  

landsins	  og	  því	  hafi	  kreppan	  haft	  alvarlegri	  afleiðingar	  fyrir	  framtíð	  þjóðarinnar	  en	  

til	  stóð.	  	  Ekki	  er	  enn	  vitað	  með	  vissu	  um	  endanlega	  útkomu	  hennar.	  	  Stjórnvöld	  hafa	  

brugðust	  við	  þessari	  gagnrýni	  með	  aukinni	  endurskoðun	  og	  rýni	  á	  stjórnsýslu	  

landsins	  (Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 2010).	  

Í	  tíð	  síðustu	  ríkisstjórnar	  2009-‐2013	  undir	  stjórn	  forsætisráðherra	  Jóhönnu	  

Sigurðardóttur	  í	  skýrslunni	  „Samhent	  stjórnsýsla“	  (2010)	  kynnti	  hún	  nýtt	  átak	  í	  

skilvirkari	  stjórnsýslu	  þar	  sem	  hún	  leggur	  til	  að	  stjórnsýslan	  tileinki	  sér	  tæki	  

verkefnastjórnunar	  í	  auknara	  mæli	  (Forsætisráðuneytið, 2010).	  
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3.	  RANNSÓKNIN	  

Í	  þessari	  rannsókn	  er	  sjónum	  beint	  að	  mikilvægi	  verkefnastjórnunar	  fyrir	  framgang	  

lýðræðisins	  og	  hversu	  mikilvægt	  það	  er	  íslensku	  þjóðinni	  að	  ástunda	  skilvirka	  

verkefnastjórnun	  til	  að	  verða	  ekki	  undir	  í	  þeim	  miklu	  breytingum	  sem	  eru	  að	  eiga	  

sér	  stað	  í	  valdajafnvægi	  og	  hagkerfum	  heimsins.	  Eins	  og	  Jim	  Collins	  orðar	  það	  í	  bók	  

sinni	  Great	  by	  Choise,	  leggur	  hann	  áherslu	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  skipuheildir	  breytist	  

og	  aðlagist	  breyttum	  aðstæðum	  eða	  eins	  og	  hann	  orðaði	  það	  „Change	  or	  die“	  	  

(Collins & Hansen, 2011).	  	  

	  

Rannsóknarspurningarnar:	  	  

1. Hvaðan	  kemur	  valdið	  í	  samfélagsverkefninu	  (rekstri	  lýðræðisþjóða)?	  

2. Hverjar	  eru	  kröfur	  samfélagsins	  um	  niðurstöður	  valdsins	  eða	  með	  öðrum	  

orðum	  hverjar	  eru	  gæðakröfur	  afurðarinnar?	  	  

3. Er	  kerfið	  sem	  stjórnvöld,	  þing	  og	  stjórnsýsla	  og	  þau	  samskipti	  sem	  eru	  þeirra	  

á	  milli	  að	  hafa	  áhrif	  á	  skilvirkni	  í	  verkefnum	  lýðræðisins?	  

4. Er	  nútíma	  verkefnastjórnun	  mikilvæg	  lýðræðinu	  og	  forsenda	  þess	  að	  það	  lifi	  

af?	  

5. Gæti	  verið	  að	  við	  ættum	  það	  á	  hættu	  að	  missa	  sjálfstæði	  okkar	  ef	  við	  náum	  

ekki	  tökum	  á	  því	  að	  verða	  skilvirk	  í	  verkefnum	  okkar?	  

	  

Lagt	  var	  upp	  með	  að	  rannsóknin	  svaraði	  eftirfarandi	  undirspurningum:	  

1. Getur	  verkefnastjórnun	  verið	  mikilvæg	  fyrir	  lýðræðið?	  Er	  verkefnastjórnun	  

nútímans	  tæki	  sem	  hefur	  þróast	  vegna	  þarfar	  sem	  lýðræðið	  hefur	  kallað	  á?	  	  

2. Er	  nútímaverkefnastjórnun	  orðið	  grundvallar	  tæki	  lýðræðisins	  til	  að	  viðhalda	  

sér	  og	  vaxa	  inn	  í	  framtíðina?	  

3. Hverjar	  eru	  framtíðaráherslur	  valds	  í	  verkefnum	  í	  heiminum?	  Hver	  er	  

hugmyndabakgrunnurinn?	  

4. Hvaða	  þýðingu	  hefur	  þetta	  fyrir	  íslensku	  þjóðina	  og	  það	  stjórnkerfi	  sem	  við	  

búum	  við	  og	  hvernig	  við	  rekum	  okkar	  stjórnsýslu?	  	  
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5. Hver	  er	  staða	  verkefnastjórnunar	  á	  Íslandi	  innan	  stjórnsýslunnar	  og	  hverju	  

þurfum	  við	  að	  breyta	  í	  okkar	  innra	  umhverfi	  til	  að	  geta	  mætt	  þeim	  kröfum	  

sem	  hafa	  skapast	  í	  okkar	  ytra	  umhverfi?	  	  

6. Er	  okkar	  innra	  kerfi	  í	  lagi	  eða	  er	  það	  barn	  síns	  tíma	  og	  því	  til	  trafala	  fyrir	  það	  

fólk	  sem	  þarf	  að	  takast	  á	  við	  hin	  margvíslegu	  verkefni	  stjórnsýslunnar?	  	  

7. Er	  okkar	  ytra	  umhverfi	  veruleg	  ógnun	  fyrir	  sjálfstæði	  Íslands	  sem	  

skipuheildar,	  	  erum	  við	  stödd	  á	  tímum	  sem	  kalla	  á	  það	  að	  breytast	  eða	  deyja?	  

Ef	  við	  breytumst,	  í	  hvað	  eigum	  við	  að	  breytast	  og	  hvernig	  getum	  við	  haft	  áhrif	  

á	  það?	  

	  

Aðferðarfræði	  við	  þessa	  rannsókn	  var	  skipt	  í	  tvo	  hluta	  

a. Skrifborðsrannsókn	  þar	  sem	  rýnt	  var	  í	  heimildir	  og	  þær	  bornar	  saman.	  	  

Fyrst	  var	  verið	  að	  leita	  að	  samhljómi	  í	  gildum	  og	  hugmyndum	  í	  þeim	  sporum	  

sem	  mannkynið	  hefur	  skilið	  eftir	  sig	  í	  uppbyggingu	  þess	  lýðræðis	  umhverfis	  

sem	  Ísland	  er	  hluti	  af.	  Í	  öðru	  lagi	  var	  lagt	  upp	  með	  að	  ná	  fram	  helstu	  

hugmyndum	  sem	  fræðasamfélag	  verkefnastjórnunar	  hefur	  sett	  fram	  

undanfarin	  þrjátíu	  ár.	  

b. Eigindleg	  rannsókn	  sem	  byggðist	  á	  viðtölum	  þar	  sem	  notast	  var	  við	  

spurningarlista	  sem	  snéri	  að	  því	  að	  skoða	  það	  grunnkerfi	  og	  vinnulag	  sem	  

væri	  notað	  innan	  stjórnsýslunnar.	  Auk	  þess	  að	  átta	  sig	  á	  þeim	  kröfum	  sem	  

gerðar	  væru	  til	  stjórnsýslunnar	  og	  hvort	  þær	  samræmdust	  þeim	  aðföngum	  

sem	  þeim	  væri	  ætlað	  til	  að	  vinna	  verkin.	  

	  

3.1	  Framkvæmd	  rannsóknarinnar	  

Skrifborðsrannsókn	  er	  oft	  notuð	  í	  bland	  við	  aðrar	  rannsóknaraðferðir	  og	  var	  það	  

einnig	  gert	  í	  þessu	  verkefni.	  Hún	  fór	  fram	  með	  lestri	  heimilda	  og	  leit	  að	  samhljómi	  

mannlegrar	  reynslu	  og	  vilja	  en	  fyrst	  og	  fremst	  til	  að	  átta	  sig	  á	  virðiskeðju	  

lýðræðisins	  og	  hver	  væri	  afurðin	  sem	  hún	  ætti	  að	  skila.	  

Í	  eigindlegu	  rannsókninni	  var	  notast	  við	  hálfformuð	  viðtöl	  en	  þessi	  aðferð	  er	  einnig	  

þekkt	  sem	  opin-‐	  eða	  djúpviðtöl.	  Viðmælendur	  voru	  háttsettir	  embættismenn	  og	  
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gæðastjórar	  og	  alls	  var	  farið	  í	  6	  ráðuneyti.	  Viðmælendur	  voru	  ýmist	  tveir	  eða	  þrír	  í	  

hverju	  ráðuneyti.	  Þessir	  aðilar	  höfðu	  flestir	  langa	  starfsreynslu	  innan	  

Stjórnarráðsins	  og	  yfirgripsmikla	  þekkingu	  og	  skilning	  á	  verkferlum	  	  ráðuneytanna.	  

Þeir	  gátu	  því	  komið	  með	  þekkingu	  sem	  er	  til	  þess	  fallin	  að	  dýpka	  skilning	  á	  

verkferlum	  og	  áherslu	  á	  formleg	  ferli	  ásamt	  	  þekkingu	  og	  viðhorfi	  til	  

verkefnastjórnunar	  innan	  síns	  ráðuneytis.	  

Loks	  voru	  lagðar	  fyrir	  þau	  spurningar	  sem	  voru	  til	  þess	  fallnar	  að	  varpa	  ljósi	  á	  

raunverulegt	  vinnulag	  	  við	  verkefnavinnu	  innan	  ráðuneytisins.	  

Viðtölin	  voru	  tekin	  af	  tveim	  nemendum	  þar	  sem	  annar	  sá	  um	  að	  spyrja	  viðmælendur	  

en	  hinn	  um	  að	  skrifa	  upp	  svör	  þeirra.	  Eftir	  að	  viðtali	  lauk	  var	  klárað	  að	  skrifa	  inn	  það	  

sem	  ekki	  náðist	  að	  skrá	  á	  meðan	  á	  viðtalinu	  stóð.	  Viðtölin	  voru	  ekki	  skrifuð	  upp	  

orðrétt	  þar	  sem	  ekki	  var	  áætlað	  að	  vitna	  beint	  í	  viðmælendur	  í	  greininni	  og	  einnig	  í	  

þeim	  tilgangi	  að	  opna	  fyrir	  frjálsari	  umræðu	  við	  viðmælendur	  

	  

3.2	  Úrvinnsla	  út	  frá	  D.I.E	  líkani	  (D.I.E	  model)	  

Notast	  var	  við	  svo	  kallað	  D.I.E	  líkan	  til	  að	  greina	  svör	  eigindlegu	  rannsóknarinnar.	  

Þetta	  er	  líkan	  sem	  notað	  er	  til	  að	  skoða	  og	  rýna	  í	  upplifun	  af	  einhverju	  sem	  

rannsakandi	  hefur	  takmarkaða	  þekkingu	  á	  eins	  og	  til	  dæmis	  samfélög	  eða	  

skipuheildir.	  Það	  hefur	  reynst	  oft	  á	  tíðum	  erfitt	  að	  lesa	  í	  menningu	  annara	  landa	  og	  

mikil	  hætta	  er	  á	  að	  rangtúlka	  og	  mikla	  einföldustu	  hluti.	  Túlkunin	  fór	  fram	  með	  því	  

að	  rýna	  í	  svörin	  út	  frá	  þeim	  þáttum	  sem	  leitað	  var	  svara	  við	  með	  þremur	  ólíkum	  

sjónarhornum:	  

Describe	  (Upplifun):	  Í	  fyrstu	  er	  upplýsingum	  safnað	  um	  hvað	  sést,	  heyrist	  og	  hvað	  er	  

að	  gerast.	  	  

Interpret	  (Túlkun):	  Síðan	  er	  búin	  til	  túlkun	  á	  því	  sem	  sést	  og	  heyrist.	  

Evaluate	  (Mat):	  	  Að	  lokum	  er	  unnið	  út	  frá	  hveri	  upplifun.	  Þá	  er	  metið	  hvað	  er	  gott	  

eða	  slæmt	  við	  það.	  	  	  (Dignen	  &	  Chamberlain,	  2009)	  

	  

	  

	  



17 
 

	  

3.3	  Samantekt	  viðtala	  út	  frá	  aðferðinni	  	  

Viðhorf	  til	  verkefnastjórnunar	  	  

Upplifun:	  Almennt	  er	  jákvætt	  viðhorf	  til	  verkefnisstjórnunar	  meðal	  viðmælenda.	  

Flestir	  höfðu	  sótt	  námskeið	  í	  verkefnastjórnun	  sem	  Stjórnsýsluskólinn	  hélt	  á	  sínum	  

tíma	  og	  þótti	  það	  hafa	  heppnast	  vel	  og	  talið	  gagnlegt.	  Það	  kom	  fram	  að	  mannekla	  

háir	  Stjórnarráðinu	  og	  nýleg	  niðurskurðarkrafa	  um	  5%	  kom	  hart	  niður	  á	  gæðastarfi	  

innan	  a.m.k.	  eins	  ráðuneytis.	  Stuðningur	  yfirmanna	  við	  verkefnastjórnun	  og	  

gæðastarf	  er	  almennt	  góður.	  

Túlkun:	  Formleg	  verkefnastjórnun	  er	  ekki	  langt	  á	  veg	  komin	  þrátt	  fyrir	  jákvætt	  	  

viðhorf	  starfsmanna	  og	  námskeiðshald.	  

Mat:	  Það	  veldur	  áhyggjum	  hversu	  stutt	  á	  veg	  innleiðing	  á	  formlegri	  

verkefnastjórnun	  er	  komin.	  

Staða	  verkefnastjórnunar	  	  

Upplifun:	  Í	  viðtölum	  kom	  í	  ljós	  að	  ráðuneytin	  eru	  komin	  mislangt	  á	  veg	  varðandi	  

innleiðingu	  á	  formlegri	  verkefnastjórnun.	  Allt	  frá	  því	  að	  vera	  komin	  skammt	  á	  veg	  

komin	  til	  þess	  að	  vera	  mjög	  öflug	  og	  áhugasöm	  með	  virka	  vinnu	  í	  gangi	  við	  að	  skrá	  

og	  koma	  á	  formlegum	  verkferlum	  verkefnisstjórnunar.	  	  

Túlkun:	  Það	  vantar	  samhæfingu	  innan	  Stjórnarráðsins	  til	  að	  ná	  fram	  samhentri	  

stjórnsýslu	  í	  þessu	  tilliti.	  	  

Mat:	  Æskilegt	  væri	  að	  auka	  samráð	  og	  miðla	  upplýsingum	  innan	  Stjórnarráðsins	  til	  

að	  flýta	  fyrir	  þeim	  ráðuneytum	  sem	  eru	  styttra	  á	  veg	  komin	  við	  innleiðingu	  

formlegrar	  verkefnastjórnunar.	  

Upplýsingakerfi	  verkefnastjórnunar:	  	  

Upplifun:	  Í	  viðtölum	  kom	  fram	  almenn	  ánægja	  með	  málaskrárkerfi	  Stjórnarráðsins	  

sem	  notað	  er	  til	  að	  skrá	  öll	  mál	  sem	  eru	  í	  vinnslu	  bæði	  stór	  og	  smá.	  Út	  úr	  þessu	  kerfi	  

spretta	  verklýsingar	  sem	  skrá	  þarf	  fyrir	  hvert	  verkefni.	  Þetta	  eru	  grunnupplýsingar	  

um	  öll	  helstu	  atriði	  sem	  felast	  í	  verkefnislýsingu.	  Þarna	  eru	  líka	  geymd	  öll	  skjöl	  sem	  

varða	  verkefnið	  svo	  sem	  fundargerðir	  og	  skýrslur.	  Einnig	  má	  nefna	  að	  haldið	  er	  utan	  
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um	  gögn	  á	  mjög	  formlegan	  hátt	  og	  stíft	  utan	  umhald	  er	  um	  alla	  skjalavörslu.	  Þó	  töldu	  

sumir	  að	  það	  vantaði	  heildaryfirsýn	  yfir	  stöðu	  einstakra	  verkefna.	  Málaskrá	  er	  notuð	  

til	  að	  minna	  á	  verkefnaskil.	  	  

Túlkun:	  Málaskrá	  er	  hins	  vegar	  ekki	  miðlæg	  innan	  Stjórnarráðsins	  og	  telja	  ýmsir	  

viðmælendur	  það	  galla	  þar	  sem	  að	  ekki	  er	  þá	  hægt	  að	  nýta	  hana	  sem	  skyldi	  við	  

vinnu	  sem	  gengur	  þvert	  á	  Stjórnarráðið.	  	  

Mat:	  Æskilegt	  væri	  að	  bæta	  við	  miðlægu	  skráarkerfi	  sem	  mætti	  nýta	  sem	  

vinnusvæði	  í	  samráðsverkefnum.	  

Staðan	  í	  dag	  og	  árangur	  á	  átaki	  í	  innleiðingu	  á	  formlegri	  verkefnastjórnun	  

Upplifun:	  Aukinn	  skilningur	  innan	  Stjórnarráðsins	  á	  	  formlegum	  ferlum	  

verkefnisstjórnunar	  eftir	  að	  átak	  í	  innleiðingu	  á	  þeim	  hófst	  árið	  2010	  í	  kjölfar	  af	  

skýrslum	  sem	  gefnar	  voru	  út	  árið	  2010	  sbr.	  skýrslan	  Samhent	  stjórnsýsla.	  Skjölun	  er	  

mikilvæg	  í	  opinberri	  stjórnsýslu.	  Í	  flestum	  ráðuneytum	  er	  verið	  að	  skjala	  verkferla	  

og	  eru	  sum	  hver	  komin	  vel	  á	  veg.	  Niðurskurðarkrafa	  sem	  sett	  var	  á	  Stjórnarráðið	  um	  

síðustu	  áramót	  sem	  leiddi	  til	  þess	  að	  fækka	  þurfti	  starfsfólki	  hefur	  þó	  augljóslega	  

sett	  strik	  í	  reikninginn.	  	  	  

Túlkun:	  Ekki	  virðist	  sem	  stjórnvaldið	  hafi	  veitt	  átakinu	  nægjanlegan	  stuðning	  í	  

verki.	  Er	  þar	  átt	  við	  fjármagn,	  mannauð	  og	  skuldbindingu	  við	  stjórnsýsluna	  til	  að	  

hún	  geti	  staðið	  undir	  þessum	  auknu	  kröfum.	  

Mat:	  Ef	  ekki	  verður	  bætt	  úr	  sinnuleysi	  stjórnvalda	  gagnvart	  sinni	  eigin	  

ákvörðunartöku	  er	  þetta	  átak	  dæmt	  til	  að	  mistakast	  og	  verður	  það	  ekki	  á	  ábyrgð	  

stjórnsýslunnar.	  

	  

Áætlanir	  og	  ferlar	  

Upplifun:	  Í	  ljós	  kom	  að	  verkefni	  á	  borð	  við	  samningu	  frumvarpa	  eru	  unnin	  á	  mjög	  

formlegan	  hátt	  og	  til	  er	  vönduð	  handbók	  þar	  að	  lútandi.	  Einnig	  eru	  til	  staðar	  

vandaðar	  handbækur	  um	  stefnumótun	  og	  verkefnastjórnun	  og	  um	  sameiningu	  

stofnana	  svo	  eitthvað	  sé	  nefnt.	  

Túlkun:	  Almennt	  er	  talað	  um	  tvær	  tegundir	  af	  þekkingu.	  Annars	  vegar	  er	  um	  að	  

ræða	  verkþekkingu	  og	  óformlega	  ferla	  sem	  erfitt	  er	  að	  ná	  í	  á	  auðveldan	  og	  fljótlegan	  
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hátt	  og	  hins	  vegar	  skýr	  vitneskja	  sem	  er	  formleg	  og	  auðvelt	  og	  fljótlegt	  að	  fá	  aðgang	  

að.	  Hér	  um	  að	  ræða	  hið	  fyrrnefnda.	  	  

Mat:	  Kortlagning	  á	  þekkingu	  innan	  skipuheilda	  er	  jafnvel	  enn	  mikilvægari	  en	  áður.	  	  

Við	  núverandi	  aðstæður	  á	  vinnumarkaði	  þar	  sem	  fólk	  staldrar	  tiltölulega	  stutt	  við	  

einstakar	  stofnanir	  er	  því	  mjög	  mikilvægt	  að	  skjala	  alla	  ferla	  á	  nákvæman	  hátt	  til	  að	  

fanga	  þekkingu.	  Uppsetning	  í	  flæðiriti	  er	  mjög	  æskileg.	  

	  

Samstarf	  milli	  ráðuneyta	  

Upplifun:	  Í	  viðtölum	  kom	  glöggt	  fram	  að	  samstarf	  er	  að	  aukast	  milli	  ráðuneyta	  og	  

augljós	  vilji	  er	  til	  þess	  hjá	  viðmælendum.	  Það	  kom	  þó	  fram	  að	  mjög	  flókið	  er	  að	  

samnýta	  starfsmenn	  Stjórnarráðsins	  af	  ýmsum	  ástæðum.	  Má	  þar	  nefna	  til	  dæmis	  að	  

ráðningasamningur	  er	  gerður	  milli	  viðkomandi	  starfsmanns/embættismanns	  og	  

viðkomandi	  ráðuneytis.	  Við	  það	  skapast	  samningur	  þeirra	  á	  milli.	  Afar	  flókið	  væri	  að	  

útfæra	  ráðningarsamninginn	  við	  miðlæga	  ráðningaskrifstofu	  Stjórnarráðsins	  því	  

óljóst	  væri	  milli	  hverra	  þetta	  samband	  væri	  stofnað.	  	  

Túlkun:	  Skipulag	  Stjórnarráðsins	  er	  hamlandi	  og	  kemur	  það	  til	  vegna	  svokallaðs	  

ráðherraræðis	  þar	  sem	  hvert	  ráðuneyti	  starfar	  alveg	  sjálfstætt	  og	  heyrir	  ekki	  undir	  

miðlægt	  vald.	  

Mat:	  Erfitt	  er	  að	  átta	  sig	  á	  hversu	  mikilvægt	  er	  að	  gera	  breytingar	  hér	  á.	  

	  

Skilvirkni	  stjórnsýslunnar	  	  

Upplifun:	  Skilvirknin	  stjórnast	  af	  lögum	  þannig	  að	  afgreiða	  þarf	  þau	  mál	  sem	  eru	  

með	  skilgreindan	  afgreiðslutíma.	  Þau	  taka	  því	  forgang	  fram	  yfir	  öll	  önnur	  mál	  sem	  

getur	  verið	  mjög	  hamlandi	  og	  viss	  áhætta	  er	  fólgin	  í	  því.	  Þetta	  getur	  valdið	  því	  að	  

málefni	  forgangsraðast	  því	  ekki	  samkvæmt	  mikilvægi	  í	  einhverjum	  tilvikum.	  

Ennfremur	  hefur	  viðvarandi	  mannekla	  mikil	  áhrif.	  	  

Túlkun:	  	  Þetta	  getur	  komið	  niður	  á	  getu	  starfsfólks	  til	  að	  skila	  tilsettum	  gæðum	  

vegna	  tímaskorts.	  Einnig	  er	  sumum	  verkefnum	  settur	  mjög	  þröngur	  tímarammi	  sem	  

samræmist	  ekki	  umfangi	  verkefnisins.	  

Mat:	  Mikil	  áhætta	  er	  fólgin	  í	  þessu	  verklagi	  og	  nauðsynlegt	  að	  gera	  úrbætur	  hér	  á.	  



20 
 

	  

Auknar	  kröfur	  gagnvart	  alþjóðasamstarfi	  

Upplifun:	  Við	  erum	  fámenn	  þjóð	  og	  möguleiki	  okkar	  til	  að	  vera	  með	  umfangsmikla	  

stjórnsýslu	  takmarkast	  við	  það.	  Almennt	  hefur	  samstarf	  á	  alþjóðlegum	  vettvangi	  

aukist	  til	  muna	  vegna	  aukinnar	  alþjóðavæðingar	  og	  viðskiptabandalaga.	  Við	  þurfum	  

að	  treysta	  á	  samstarf	  við	  vinaþjóðir,	  sérstaklega	  norðurlönd,	  til	  að	  vinna	  að	  okkar	  

hagsmunum	  í	  margvíslegum	  málum.	  	  

Túlkun:	  Nauðsynlegt	  er	  fyrir	  íslensku	  þjóðina	  að	  forgangsraða	  verkefnum	  meðvitað	  

þannig	  að	  þau	  mál	  sem	  skipta	  þjóðina	  sem	  heild	  mestu	  máli	  mæti	  forgangi.	  	  

Mat:	  Skapa	  þarf	  viðunandi	  starfsumhverfi	  þeirra	  sem	  þurfa	  að	  takast	  á	  við	  þessi	  mál	  

þannig	  að	  þeir	  hafi	  nægjanlegan	  slagkraft	  til	  að	  vinna	  að	  þessum	  málum	  með	  þeim	  

þunga	  sem	  til	  þarf.	  	  

	  

Áhættumat	  verkefna	  	  

Upplifun:	  Áhættumat	  verkefna	  er	  gert	  eftir	  þörfum	  og	  getu,	  með	  tilliti	  til	  umfangs	  og	  

mikilvægis	  eins	  og	  það	  er	  metið	  hverju	  sinni.	  	  

Túlkun:	  Nauðsynlegt	  væri	  að	  vera	  með	  staðlað	  matskerfi	  á	  áhættu	  tengdum	  

verkefnum.	  

Mat:	  Mikilvægt	  er	  að	  skilgreina	  vel	  innan	  verkefna	  og	  jafnvel	  að	  staðla	  hversu	  djúpt	  

er	  nauðsynlegt	  að	  fara	  í	  áhættugreiningu	  í	  verkefnum.	  

	  

Staða	  nýsköpunar	  

Upplifun:	  Nýsköpun	  er	  lítil	  sem	  engin	  vegna	  tíma-‐,	  peninga-‐	  og	  mannauðsskorts.	  

Ráðuneytin	  bregðast	  við	  þeim	  málefnum	  sem	  koma	  inn	  á	  þeirra	  borð	  en	  lítill	  tími	  

gefst	  til	  nýsköpunar.	  Greina	  má	  að	  á	  milli	  stjórnsýslunnar	  og	  þingsins	  er	  ekki	  

nægjanlegt	  flæði	  til	  að	  stuðla	  að	  nýsköpun	  til	  dæmis	  á	  formi	  lagabreytinga	  til	  að	  

bregðast	  við	  vandamálum	  borgaranna.	  	  Sama	  má	  segja	  um	  nýsköpun	  innan	  

ráðuneytanna	  sem	  er	  í	  lágmarki	  þrátt	  fyrir	  vilja	  til	  hins	  gagnstæða.	  
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Túlkun:	  Nauðsynlegt	  er	  að	  geta	  metið	  á	  skilvirkan	  hátt	  hvaða	  verkefni	  þarfnast	  

nýsköpunar.	  Út	  frá	  verkefnastjórnunarlegu	  tilliti	  er	  mjög	  varhugavert	  að	  svo	  lítil	  

nýsköpun	  skuli	  eiga	  sér	  stað	  innan	  stjórnsýslunnar.	  

Mat:	  Nauðsynlegt	  er	  að	  efla	  nýsköpun	  til	  að	  dragast	  ekki	  aftur	  úr	  í	  því	  að	  geta	  

brugðist	  við	  breytingum	  sem	  kunna	  að	  vera	  í	  innra	  og	  ytra	  samfélagi	  Íslands.	  	  

	  

3.3	  Gagnsemi	  rannsóknar	  

Rannsóknin	  gæti	  nýst	  stjórnvöldum	  til	  að	  fylgja	  betur	  eftir	  eigin	  ákvörðunum	  um	  

endurbætur	  og	  til	  að	  virða	  starfskröfur	  sem	  stjórnvöld	  	  gera	  til	  stjórnsýslunnar	  og	  

sjá	  til	  þess	  að	  hún	  hafi	  þau	  aðföng	  sem	  til	  þarf	  til	  að	  uppfylla	  þær	  gæðakröfur	  sem	  

samfélagið	  gerir.	  	  

	  

	  

4.	  NIÐURSTÖÐUR	  

Áður	  réðu	  lönd	  heimsins	  verkefnum	  sínum	  í	  skjóli	  þess	  að	  þau	  fengu	  stuðning	  

annarra	  þjóða	  til	  að	  þau	  féllu	  ekki	  kommúnismanum	  á	  vald.	  Lagt	  var	  upp	  úr	  því	  að	  

hvert	  ríki	  réði	  sínum	  málum	  með	  upplýstri	  og	  lýðræðislegri	  ákvarðanatöku.	  Nú	  eru	  

þær	  efnahagslegu	  forsendur	  brostnar	  og	  lönd	  eru	  ekki	  lengur	  í	  vari	  heldur	  föst	  í	  

stormi	  heims	  kapítalismans.	  Aldrei	  hefur	  geta	  okkar	  til	  að	  stjórna	  verkefnum	  verið	  

mikilvægari	  til	  að	  standa	  vörð	  um	  það	  samfélag	  sem	  við	  búum	  í.	  Við	  þurfum	  að	  verða	  

skilvirk	  í	  verkefnum	  og	  vakandi	  fyrir	  breytingum	  til	  að	  við	  verðum	  ekki	  hraðspóluð	  

afturábak	  í	  mannkynsögunni	  eins	  og	  Rómverjar	  til	  forna.	  

Það	  væri	  mjög	  áhugavert	  að	  sjá	  auknar	  rannsóknir	  og	  rýni	  á	  því	  hvernig	  

alþjóðasamfélagið	  getur	  tryggt	  framtíð	  smáríkja	  í	  breyttum	  heimi	  

viðskiptabandalags	  sem	  stjórnað	  er	  af	  stórríkjum	  og	  þar	  sem	  litlar	  þjóðir	  hafa	  ekki	  

lengur	  í	  nein	  skjól	  að	  venda.	  Þurfa	  ekki	  gömlu	  stórríkin	  að	  breyta	  verklagi	  sínu	  og	  

sýna	  í	  verkefnastjórnun	  sinni	  aukna	  ábyrgð	  í	  stað	  þess	  að	  detta	  aftur	  niður	  í	  gamla	  

farveg	  heimsvaldastefnunnar	  og	  láta	  aðvaranir	  Leníns	  um	  niðurstöðu	  kapitalismans	  

verða	  að	  veruleika?	  	  (Lenin, 1917).	  
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Ísland	  verður	  að	  vera	  vakandi	  og	  breytast	  til	  að	  verða	  ekki	  undir	  í	  breyttri	  

heimsmynd.	  Það	  er	  mikið	  rót	  í	  alþjóðasamfélaginu	  og	  sagan	  ætti	  að	  kenna	  okkur	  að	  

það	  sem	  við	  teljum	  sjálfsagt	  í	  dag	  verður	  það	  ekki	  endilega	  á	  morgun	  ef	  við	  sofnum	  á	  

verðinum.	  Við	  verðum	  að	  vera	  stöðugt	  vakandi	  yfir	  ógnunum	  og	  tækifærum.	  Er	  

kominn	  upp	  sú	  staða	  í	  alþjóðavæðingunni	  að	  stærri	  ríki	  kúgi	  minni	  ríki	  og	  jafnvel	  

eyði	  þeim	  með	  viðskiptaþvingunum	  og	  breyti	  þeim	  í	  einskonar	  nútíma	  nýlendur	  þar	  

sem	  hlutverk	  þeirra	  er	  að	  tryggja	  þeim	  hráefni?	  Þeim	  er	  eytt	  út	  í	  

hagkvæmisútreikningi	  excel	  líkansins	  og	  sagt	  að	  flytja	  í	  blokk	  í	  öðru	  landi	  þar	  sem	  

hagkvæmara	  er	  að	  hafa	  þau.	  Nýlegt	  dæmi	  í	  íslensku	  samfélagi	  er	  þegar	  

fiskvinnslufyrirækið	  Vísir	  ákveður	  að	  hagræða	  með	  því	  að	  leggja	  niður	  verksmiðjur	  

sínar	  á	  þremur	  stöðum	  á	  landsbyggðinni	  og	  flytja	  þær	  til	  Grindavíkur.	  Bauð	  Vísir	  svo	  

starfsmönnum	  húsnæði	  og	  vinnu	  þar (Morgunblaðið, 2014).	  

Þá	  erum	  við	  aftur	  komin	  á	  stað	  valds	  og	  kúgunar	  í	  formi	  peninga	  og	  orð	  Lyndon	  B.	  

Johnsons	  (1908-‐1973)	  forseta	  Bandaríkjanna	  1966	  gilda	  ekki	  lengur.	  „We	  want	  to	  

live	  in	  a	  world	  where	  every	  country	  can	  shape	  it´s	  own	  destiny.“	  	  Þetta	  voru	  orð	  

eftirstríðsára	  kynslóðarinnar	  sem	  hafði	  með	  blóði	  sínu	  sigrað	  fasismann	  og	  vildi	  

finna	  leið	  til	  að	  skapa	  sér	  betra	  líf	  en	  fyrri	  kynslóðir.	  	  Háði	  hún	  því	  harða	  baráttu	  

gegn	  kommúnismanum	  sem	  virtist,	  ef	  skoðuð	  er	  sagan,	  aðeins	  hafa	  verið	  svar	  

kúgaðrar	  vinnustéttar	  gegn	  samfélagi	  sem	  vildi	  ekki	  breytast	  fyrir	  150	  árum	  síðan.	  	  

Auðvitað	  hefur	  þessi	  barátta	  vinstri	  og	  hægri	  leitt	  til	  að	  hin	  markaðsvæddu	  ríki	  

heims	  urðu	  að	  skoða	  innviði	  sína	  og	  breytast	  og	  byggja	  upp	  samfélag	  jöfnuðar	  eða	  

verða	  kommúnismanum	  að	  bráð.	  	  Á	  þann	  hátt	  hefur	  barátta	  hinna	  vinnandi	  stétta	  

skilað	  sér	  inn	  í	  samfélag	  okkar	  og	  hleypt	  af	  stað	  stærstu	  lýðræðistilraun	  

mannkynsins.	  	  

Til	  að	  lýðræðið	  lifi	  og	  fólkið	  njóti	  ávaxta	  erfiðis	  síns	  verður	  að	  fara	  fram	  stöðug	  

barátta.	  Ef	  hún	  á	  ekki	  að	  fara	  fram	  með	  vopnum	  er	  þá	  nútíma	  verkefnastjórnun	  

tækið	  til	  að	  há	  þessa	  baráttu?	  	  Hefur	  lýðræðishugmyndin	  um	  frelsi,	  réttlæti	  og	  

bræðralag	  fengið	  að	  daga	  uppi	  eða	  erum	  við	  enn	  að	  reyna	  að	  þoka	  okkur	  í	  átt	  að	  

markmiðinu.	  	  Drucker	  orðar	  þetta	  svona:	  

„To	  make	  our	  institiutions	  perform	  responsibly,	  autonomously,	  and	  on	  a	  

high	  level	  of	  achievement	  is	  thus	  the	  only	  safeguard	  of	  freedom	  an	  
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dignity	  in	  the	  pluralist	  society	  of	  instititutions.	  Performing,	  responsible	  

management	  is	  the	  alternative	  to	  tyranny	  an	  our	  only	  protection	  

against	  it“	  (Drucker, Management, Tasks, responsibilites, practices, 1982).	  

	  

Þetta	  samræmist	  mjög	  þeim	  hugmyndum	  sem	  eru	  að	  koma	  fram	  að	  við	  getum	  ekki	  

horft	  á	  lýðræðið	  og	  verkefni	  þess	  sem	  vél	  sem	  sett	  er	  í	  gang	  og	  framleiðir	  ósvikna	  

vöru	  heldur	  þarf	  að	  líta	  á	  verkefnið	  sem	  lifandi	  kvikan	  massa	  því	  þannig	  erum	  við.	  	  

Hefur	  því	  skapast	  umræða	  að	  það	  eigi	  frekar	  að	  líta	  á	  verkefni	  lýðræðisins	  sem	  garð	  

sem	  þarf	  stöðug	  að	  rækta.	  Eins	  og	  allir	  garðar	  ef	  við	  bregðumst	  ekki	  við	  breyttum	  

aðstæðum	  í	  snjó	  og	  kulda,	  rigningu	  og	  bleytu,	  	  í	  sól	  og	  þurrki	  eða	  ef	  við	  fjarlægjum	  

ekki	  illgresið	  kafnar	  hann	  og	  deyr	  (Liu	  &	  Hanauer	  2011).	  	  	  

Við	  verðum	  að	  vera	  tilbúin	  að	  breytast	  og	  breytingastjórnun	  verður	  alltaf	  lykillin	  að	  

framtíðinni:	  

-‐	  Við	  héldum	  einu	  sinni	  að	  jörðin	  væri	  flöt	  en	  uppgötvuðum	  að	  hún	  væri	  hnöttur	  

en	  þá	  héldum	  við	  að	  hún	  væri	  miðja	  alheimsins,	  svo	  komumst	  við	  að	  því	  að	  hún	  er	  

það	  ekki.	  

	  -‐	  Við	  héldum	  einu	  sinni	  að	  jörðin	  væri	  stöðug	  og	  fyrirsjáanleg	  en	  uppgötvuðum	  að	  

hún	  er	  óstöðug	  og	  ófyrirsjáanleg.	  	  

-‐	  Við	  héldum	  einu	  sinni	  að	  það	  sem	  þú	  gerir	  á	  einum	  stað	  hafi	  lítil	  eða	  engin	  áhrif	  

á	  þann	  næsta.	  En	  við	  skiljum	  núna	  að	  litlar	  breytingar	  geta	  magnast	  upp	  í	  stærri	  

afleiðingar.	  	  

-‐	  Við	  héldum	  einu	  sinni	  að	  mannkynið	  byggðist	  á	  rökhugsun	  en	  sjáum	  að	  

mannkynið	  er	  að	  mestu	  tengt	  tilfinningum	  (Liu & Hanauer, 2011).	  

	  

Ísland	  er	  statt	  á	  miklum	  umbrota	  tímum	  þar	  sem	  verkefnið	  er	  stórt	  og	  mikið.	  Landið	  

er	  fámennt	  frammi	  fyrir	  heiminum,	  með	  takmörkuð	  völd	  og	  efnahagslega	  getu.	  

Verkefnið	  verður	  ekki	  leyst	  með	  gömlu	  aðferðunum,	  stjórnendur	  verða	  að	  taka	  af	  

skarið	  og	  breyta	  innviðunum	  og	  kerfinu	  til	  að	  það	  fólk	  sem	  á	  að	  vinna	  verkin	  hafi	  

þau	  verkfæri	  og	  tæki	  nútímaverkefnastjórnunar	  til	  að	  komast	  að	  sem	  bestri	  

niðurstöðu	  til	  að	  tryggja	  framtíð	  þjóðarinnar.	  Valdahafar	  geta	  ekki	  gert	  endalausar	  

kröfur	  til	  stjórnsýslunnar	  ef	  þeir	  eru	  ekki	  tilbúnir	  í	  að	  styðja	  við	  breytingarnar	  sem	  
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þeir	  hafa	  sjálfir	  boðað.	  Það	  er	  þeirra	  ábyrgð	  að	  stjórnsýslan	  standist	  þær	  kröfur	  og	  

búi	  yfir	  þeim	  slagkrafti	  sem	  þarf	  til	  að	  leysa	  þau	  verkefni	  sem	  bíða	  okkar	  í	  

framtíðinni.	  Við	  verðum	  að	  hámarka	  getu	  okkar	  til	  að	  vera	  skilvirk	  í	  verkefnum	  

okkar	  á	  tímum	  sem	  þessum.	  Framtíð	  þjóðarinnar	  verður	  ekki	  tryggð	  með	  já	  og	  nei	  

umræðu	  í	  stjórnmálum	  þar	  sem	  umræðunni	  er	  alltaf	  stillt	  upp	  í	  	  tvo	  kosti	  hægri	  eða	  

vinstri	  sem	  er	  einn	  stærsti	  sjúkdómur	  nútíma	  lýðræðis	  að	  mati	  margra	  nútíma	  

hugmyndafræðinga.	  	  Gæti	  verið	  að	  almannaheill	  sé	  betur	  borgið	  með	  allt	  annarri	  leið	  

en	  þeirri	  sem	  hægri	  og	  vinstri	  hugmyndirnar	  bjóða	  upp	  á.	  Í	  stað	  þessa	  verður	  að	  

leita	  að	  niðurstöðu	  með	  yfirvegaðri	  verkefnastjórnunarlegri	  nálgun	  þar	  sem	  tillit	  er	  

tekið	  til	  allra	  hagsmuna	  og	  þeirrar	  áhættu	  sem	  gæti	  verið	  fólgin	  í	  þeirri	  ákvörðun	  

sem	  tekin	  er	  hverju	  sinni.	  Til	  þess	  að	  þetta	  gæti	  orðið	  að	  veruleika	  þurfum	  við	  að	  

vera	  skapandi	  og	  finna	  leiðir	  til	  að	  geta	  haft	  sem	  mesta	  áhrif	  á	  framtíð	  okkar	  (Liu	  &	  

Hanauer	  2011).	  	  	  

Í	  rannsókninni	  kom	  fram	  í	  viðtölunum	  að	  mikið	  álag	  hvílir	  á	  stjórnkerfinu	  vegna	  

smæðar	  okkar	  og	  hve	  stjórnkerfi	  okkar	  er	  fáliðað	  og	  við	  þurfum	  töluvert	  að	  reiða	  

okkur	  á	  vinnu	  annarra	  þjóða	  til	  að	  geta	  klárað	  verkefnastjórnunarvinnuna	  í	  

alþjóðlegum	  verkefnum.	  Þó	  kemur	  það	  fram	  í	  viðtölum	  að	  við	  höfum	  fengið	  góðan	  

stuðning	  frá	  Norðurlöndunum	  í	  þessum	  efnum	  og	  má	  velta	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  ekki	  sé	  

fólgin	  í	  því	  ákveðin	  áhætta	  þar	  sem	  hagsmunir	  þeirra	  og	  okkar	  fara	  ekki	  endilega	  

saman.	  Ísland	  er	  eyja	  í	  Atlantshafi	  en	  Skandinavía	  er	  tengd	  við	  meginland	  Evrópu.	  	  

	  

Við	  erum	  fámenn	  þjóð	  sem	  stendur	  frammi	  fyrir	  stórum	  heimi,	  þurfum	  við	  því	  að	  

vera	  	  skapandi	  og	  breyta	  fámenninu	  í	  styrkleika	  en	  til	  þess	  þurfum	  við	  að	  styrkja	  

innviði	  okkar	  og	  standa	  sterk	  frammi	  fyrir	  umheiminum.	  Það	  skilar	  engu	  að	  standa	  

ekki	  saman	  og	  rífa	  niður	  það	  sem	  gert	  er.	  Í	  stað	  þess	  verður	  að	  skapa	  

verkefnastjórnunalegt	  umhverfi	  innan	  stjórnkerfis	  okkar	  sem	  byggt	  er	  á	  raunsæi,	  

virðingu,	  öflugu	  rýni	  og	  áhættugreiningu	  verkefna	  þannig	  að	  stóru	  og	  litlu	  

mikilvægu	  verkefnin	  séu	  örugglega	  í	  forgangi.	  Það	  veldur	  því	  nokkrum	  áhyggjum	  

hve	  stutt	  stjórnsýslan	  og	  valdahafar	  eru	  komnir	  í	  því	  að	  innleiða	  

nútímaverkefnastjórnun.	  Ekki	  duga	  fögur	  fyrirheit	  stjórnvaldsins	  um	  aðgerðir	  þegar	  

svo	  hugur	  fylgir	  ekki	  máli	  og	  stjórnsýslan	  fær	  ekki	  stuðning	  til	  að	  geta	  sinnt	  málinu	  
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sem	  svo	  veikir	  í	  rauninni	  þingið	  og	  þar	  með	  lýðræðið.	  Ef	  framkvæmdavaldið	  fær	  

ekki	  þann	  slagkraft	  til	  að	  fylgja	  eftir	  þeim	  málum	  sem	  þingið	  hefur	  ákveðið	  er	  hættan	  

sú	  að	  framkvæmdin	  situr	  á	  hakanum,	  verður	  að	  engu	  eða	  ófullnægjandi	  niðurstaða	  

fæst.	  

	  

Fyrir	  næstum	  200	  árum	  síðan	  skrifaði	  maður	  að	  nafni	  Thomas	  Jefferson	  (1743-‐

1826)	  endurminningarorð	  sín	  40	  árum	  eftir	  undirritun	  Sjálfstæðisyfirlýsingu	  

Bandaríkjanna	  (Declaration	  of	  Independence).	  Orð	  hans	  sýna	  að	  tími	  breytinga	  er	  

eitthvað	  sem	  mannkynið	  hefur	  alltaf	  þurft	  að	  takast	  á	  við.	  	  

„I	  am	  not	  an	  advocate	  for	  frequent	  changes	  in	  laws	  and	  constitutions.	  But	  laws	  

and	  institutions	  must	  go	  hand	  in	  hand	  with	  the	  progress	  of	  the	  human	  mind.	  As	  

that	  becomes	  more	  developed,	  more	  enlightened,	  as	  new	  discoveries	  are	  made,	  

new	  truths	  discovered	  and	  manners	  and	  opinions	  change,	  with	  the	  change	  of	  

circumstances,	  institutions	  must	  advance	  also	  to	  keep	  pace	  with	  the	  times.	  We	  

might	  as	  well	  require	  a	  man	  to	  wear	  still	  the	  coat	  which	  fitted	  him	  when	  a	  boy	  

as	  civilized	  society	  to	  remain	  ever	  under	  the	  regimen	  or	  there	  barbarous	  

ancestors“	  	  (Jefferson, 1853).	  

	   	   	   	   	  	  

Nauðsynleg	  er	  að	  hvetja	  til	  frekari	  rannsókna	  og	  aðgerða	  á	  þessu	  sviði	  til	  að	  tryggja	  

opna	  og	  gagnrýna	  umræðu	  um	  lýðræðið,	  stjórnkerfið,	  árangur	  okkar	  í	  

verkefnastjórnun	  og	  mikilvægi	  samskipta	  okkar	  við	  umheiminn	  sem	  verkefni	  en	  

ekki	  vandamál.	  	  

Gott	  er	  að	  enda	  þessa	  yfirferð	  með	  orðum	  Dr.	  Gunnars	  H.	  Kristinssonar	  úr	  bók	  hans:	  

Íslenska	  stjórnkerfið.	  Endurspegla	  þessi	  orð	  hans	  niðurstöðu	  rannsóknarinnar.	  

„Stjórnsýsla	  hins	  opinber	  gegnir	  lykilhlutverki	  í	  lýðræðissamfélagi.	  

Án	  skilvirkrar	  stjórnsýslu	  hafa	  úrslit	  mála	  enga	  þýðingu	  því	  ekki	  er	  

hægt	  að	  ganga	  út	  frá	  því	  að	  þeim	  verði	  nokkurn	  tíma	  hrint	  í	  

framkvæmd.	  Lýðræðisleg	  ábyrgð	  verður	  þar	  með	  merkingalaust	  

tal“	  (Kristinsson, 2007).	  
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4.1	  Niðurstöður	  rannsóknar	  

Í	  upphafi	  greinar	  var	  lagt	  upp	  með	  að	  rannsóknin	  svaraði	  eftirfarandi	  þáttum:	  

1. Getur	  verkefnastjórnun	  verið	  mikilvæg	  fyrir	  lýðræðið?	  Er	  verkefnastjórnun	  

nútímans	  tæki	  sem	  hefur	  þróast	  vegna	  þarfar	  sem	  lýðræðið	  hefur	  kallað	  á?	  	  

Niðurstaða:	  Nútíma	  verkefnastjórnun	  er	  greinilegt	  svar	  við	  breyttum	  tímum	  

eftir	  seinni	  heimstyrjöldina.	  Lýðræðið	  og	  samfélagslegur	  jöfnuður	  kallaði	  á	  

nýjar	  hugmyndir	  um	  stjórnun	  verkefna	  og	  hvernig	  við	  gætum	  komist	  að	  sem	  

bestri	  niðurstöðu	  í	  verkefnum	  okkar.	  Ekki	  er	  lengur	  boðlegt	  að	  reka	  verkefni	  

með	  óvirðingu	  og	  refsivendi.	  Verkefni	  eiga	  því	  í	  dag	  að	  vera	  rekin	  eftir	  þeim	  

gildum	  sem	  lýðræðið	  hefur	  fært	  okkur,	  þar	  sem	  virðing	  fyrir	  öllum	  

einstaklingum	  og	  umhverfinu	  skal	  haft	  að	  leiðarljósi.	  

	  

2. Er	  nútímaverkefnastjórnun	  orðið	  grundvallar	  tæki	  lýðræðisins	  til	  að	  viðhalda	  

sér	  og	  vaxa	  inn	  í	  framtíðina?	  

Niðurstaða:	  Það	  má	  svara	  þessu	  með	  því	  að	  spyrja	  sig	  hvenær	  ef	  ekki	  núna	  

verðum	  við	  að	  nýta	  alla	  þá	  þekkingu	  sem	  við	  búum	  við	  og	  reyna	  að	  virkja	  hana	  

til	  átaka	  gegn	  þeim	  neikvæðu	  áhrifum	  sem	  innra	  umhverfi	  okkar	  hefur	  orðið	  

fyrir.	  Verkefnastjórnun	  hefur	  síðastliðin	  60	  ár	  reynt	  með	  akademískum	  

aðferðum	  að	  taka	  saman	  upplýsinga-‐	  og	  verkfærakistu	  til	  að	  nota	  sem	  uppfyllir	  

þær	  siðferðislegu	  og	  efnahagslegu	  kröfur	  sem	  verkefni	  verða	  að	  búa	  yfir	  til	  að	  

vera	  réttlætanleg	  og	  árangursrík.	  Hún	  hefur	  reynt	  að	  kortleggja	  leiðir	  okkar	  að	  

niðurstöðu,	  meta	  áhættu,	  ná	  tökum	  á	  breytingastjórnun	  og	  að	  við	  verðum	  að	  

vera	  	  skapandi	  til	  að	  mæta	  stöðugt	  nýjum	  áskorunum.	  

	  

3. Hverjar	  eru	  framtíðaráherslur	  valds	  í	  verkefnum	  í	  heiminum?	  Hver	  er	  

hugmyndabakgrunnurinn?	  

Niðurstaða:	  Mikilvægasta	  áherslan	  í	  verkefnum	  framtíðarinnar	  er	  aukið	  

lýðræði	  og	  aukin	  þátttaka	  sem	  flestra.	  Áherslurnar	  eru	  aukinn	  mannlegur	  

skilningur,	  aukinn	  krafa	  um	  nýsköpun	  og	  samfélagslega	  ábyrgð.	  „Enda	  eru	  

fyrirtæki	  nútímans	  að	  átta	  sig	  á	  því	  að	  endurmennta	  þarf	  stjórnendur	  til	  aukins	  
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mannlegs	  skilnings	  og	  þeir	  þurfa	  að	  vera	  betri	  í	  því	  að	  virkja	  starfmenn	  til	  

ábyrgðar“	  (Liker & Convis, 2012).	  Drucker	  talar	  um	  að	  í	  framtíðinni	  	  verði	  hver	  

starfsmaður	  að	  vera	  sinn	  eiginn	  verkstjóri.	  Skipuheildir	  verði	  að	  hætta	  að	  skrá	  

launakostnað	  í	  bókahaldi	  sem	  kostnað.	  Í	  stað	  þess	  skal	  hann	  skráður	  sem	  

notkun	  af	  auðlind	  	  (Watson, 2002).	  

	  

4. Hvaða	  þýðingu	  hefur	  þetta	  fyrir	  íslensku	  þjóðina	  og	  það	  stjórnkerfi	  sem	  við	  

búum	  við	  og	  hvernig	  við	  rekum	  okkar	  stjórnsýslu?	  

Niðurstaða:	  Íslenska	  þjóðin	  og	  stjórnakerfið	  þarf	  að	  vakna	  af	  

þyrnirósasvefninum	  og	  vera	  tilbúið	  að	  breytast.	  Við	  verðum	  að	  horfast	  í	  augu	  

við	  það	  að	  þær	  aðferðir	  sem	  dugðu	  einu	  sinni	  duga	  ekki	  endilega	  í	  dag.	  	  

„If	  a	  nation	  expects	  to	  be	  ignorant	  and	  free,	  in	  a	  state	  of	  civilization,	  it	  expects	  

what	  never	  was	  and	  never	  will	  be“	  (Jefferson,	  1853).	  

	   	  

5. Hver	  er	  staða	  verkefnastjórnunar	  á	  Íslandi	  innan	  stjórnsýslunnar	  og	  hverju	  

þurfum	  við	  að	  breyta	  í	  okkar	  innra	  umhverfi	  til	  að	  geta	  mætt	  þeim	  kröfum	  

sem	  hafa	  skapast	  í	  okkar	  ytra	  umhverfi?	  	  

Niðurstaða:	  	  Það	  er	  nokkuð	  sem	  bendir	  til	  þess	  að	  þrátt	  fyrir	  það	  að	  

stjórnsýslan	  sé	  jákvæð	  gagnvart	  hugmyndum	  um	  aukna	  nýtingu	  verkfæra	  

verkefnastjórnunar	  hafa	  stjórnvöld	  sem	  leiddu	  kynninguna	  ekki	  fylgt	  henni	  

eftir	  með	  stuðningi	  eða	  með	  	  leiðum	  til	  úrbóta	  á	  núverandi	  kerfi	  til	  að	  starfsfólk	  

stjórnsýslunnar	  geti	  hrint	  verkefninu	  í	  framkvæmd.	  	  

	  

6. Er	  okkar	  innra	  kerfi	  í	  lagi	  eða	  er	  það	  barn	  síns	  tíma	  og	  því	  til	  trafala	  fyrir	  það	  

fólk	  sem	  þarf	  að	  takast	  á	  við	  hin	  margvíslegu	  verkefni	  stjórnsýslunnar?	  	  

Niðurstaða:	  	  Í	  byrjun	  viðtala	  þá	  var	  það	  margt	  sem	  benti	  til	  að	  ráðherraræði	  

og	  óskilgreindir	  verkferlar	  gætu	  verið	  barn	  síns	  tíma	  og	  arfleifð	  fortíðar	  og	  

þessir	  þættir	  stæðu	  stjórnsýslunni	  fyrir	  þrifum.	  En	  með	  auknum	  viðtölum	  og	  

bættum	  skilningi	  á	  stöðunni	  má	  sjá	  að	  það	  má	  frekar	  bæta	  úr	  þessu	  með	  

breyttu	  verklagi	  og	  menningu	  innan	  stjórnsýslunnar,	  	  þá	  sérstaklega	  þings	  og	  

stjórnvalda.	  Auka	  þarf	  mjög	  ábyrgð	  stjórnvalda	  gagnvart	  stjórnsýslunni.	  Ekki	  
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er	  viðunandi	  að	  þing	  og	  stjórnvöld	  ætlist	  til	  einhvers	  af	  stjórnsýslunni	  en	  lætur	  

hana	  ekki	  hafa	  þau	  aðföng	  né	  tæki	  sem	  þarf	  til	  að	  leysa	  úr	  málunum.	  Hér	  er	  

mjög	  gömul	  ómenning	  á	  ferðinni	  sem	  þarf	  að	  laga.	  Svo	  er	  það	  mikið	  

áhyggjuefni	  að	  ekki	  sé	  neinn	  tími	  innan	  ráðneytanna	  til	  að	  sinna	  stöðugri	  

nýsköpun	  í	  verkefnum	  til	  að	  geta	  leitað	  stöðugt	  að	  nýjum	  tækifærum	  og	  leiðum.	  

Þetta	  er	  grunnforsenda	  þess	  að	  geta	  brugðist	  við	  breytingum.	  „Ef	  ég	  hefði	  spurt	  

neytandann	  hefði	  hann	  beðið	  mig	  um	  að	  framleiða	  hraðskreiðari	  hesta.	  En	  ég	  

ákvað	  að	  framleiða	  bíla.“	  	  Þetta	  voru	  orð	  bílaframleiðandans	  Henry	  Ford	  

(1863-‐1947)	  um	  mikilvægi	  nýsköpunar.	  Það	  er	  ein	  lykil	  forsenda	  lýðræðisins	  að	  

allir	  kostir	  sem	  eru	  í	  stöðunni	  séu	  uppi	  á	  borðinu	  til	  að	  við	  komumst	  að	  sem	  

bestri	  niðurstöðu.	  Því	  það	  er	  einn	  stærsti	  veikleiki	  lýðræðisins	  þegar	  í	  

pólitískum	  tilgangi	  eru	  dregnir	  fram	  í	  hasti	  tveir	  slæmir	  kostir	  handa	  

kjósendum	  til	  að	  velja	  um,	  til	  þess	  eins	  að	  friða	  lýðinn	  eða	  kaupa	  af	  honum	  

atkvæði.	  Valdi	  fylgir	  mikil	  ábyrgð	  og	  nauðsynlegt	  er	  að	  valdhafar	  

framtíðarinnar	  gangi	  með	  fordæmi	  og	  sýni	  getu	  til	  að	  takast	  á	  við	  verkefni	  sem	  

samfélagið	  kallar	  á.	  Það	  hefur	  ekkert	  samfélag	  neitt	  að	  gera	  með	  

verkefnastjóra	  sem	  hræðast	  það	  að	  takast	  á	  við	  verkefni	  með	  öllum	  tiltækum	  

verkfærum	  til	  að	  tryggja	  árangur	  og	  rétta	  afurð	  til	  neytenda.	  „Það	  getur	  því	  

verið	  mjög	  mikilvægt	  að	  skoða	  vald	  innan	  verkefna	  ekki	  endilega	  út	  frá	  því	  hver	  

hefur	  valdið	  til	  að	  framkvæma	  það	  heldur	  frekar	  velta	  fyrir	  sér	  hver	  hefur	  

valdið	  til	  að	  stoppa	  eða	  eyðileggja	  það“ (Winter & Szczpanek, 2009).	  

	  

7. Er	  okkar	  ytra	  umhverfi	  veruleg	  ógnun	  fyrir	  sjálfstæði	  Íslands	  sem	  

skipuheildar,	  	  erum	  við	  stödd	  á	  tímum	  sem	  kalla	  á	  það	  að	  breytast	  eða	  deyja?	  

Ef	  við	  breytumst,	  í	  hvað	  eigum	  við	  að	  breytast	  og	  hvernig	  getum	  við	  haft	  áhrif	  

á	  það?	  

Niðurstaða:	  	  Það	  er	  ein	  megin	  niðurstaðan	  að	  miklar	  breytingar	  í	  efnahagslífi	  

heimsins	  gætu	  ógnað	  Íslandi	  og	  tekið	  frá	  okkur	  vald	  til	  að	  ráða	  okkar	  málum.	  

Ísland	  telur	  360	  þúsund	  manns	  og	  heimurinn	  7	  milljarða	  og	  litlar	  líkur	  eru	  á	  að	  

við	  fáum	  að	  vera	  í	  friði	  ef	  þessir	  milljarðar	  manna	  skortir	  eitthvað	  sem	  við	  

höfum.	  Því	  verður	  það	  mikilvægt	  fyrir	  framtíð	  að	  vera	  hluti	  af	  réttu	  samhengi	  
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þar	  sem	  virðing	  er	  borin	  fyrir	  smæð	  okkar.	  Ef	  við	  nýtum	  ekki	  öll	  tæki	  

verkefnastjórnunar	  til	  að	  vera	  skilvirk	  í	  verkefnum	  okkar	  og	  leitum	  að	  bestu	  

færustu	  leiðunum,	  gæti	  farið	  svo	  að	  við	  verðum	  hagrædd	  út	  af	  kortinu	  af	  stærri	  

ríkjum	  heimsins.	  Það	  sem	  myndi	  blasa	  við,	  er	  að	  við	  réðum	  ekki	  lengur	  málum	  

okkar	  og	  við	  myndum	  þjóna	  aðeins	  þörfum	  annarra.	  Þess	  vegna	  er	  svo	  

mikilvægt	  að	  valdhafar	  þessa	  lands	  og	  stjórnsýsla	  hafi	  hæfni	  til	  að	  breyta	  af	  leið	  

í	  verkefnum	  sínum	  ef	  þau	  færa	  þjóðinni	  ekki	  farsæld.	  Við	  verðum	  því	  að	  búa	  til	  

umhverfi	  þar	  sem	  opin	  umræða	  og	  skapandi	  hugsun	  getur	  hjálpað	  okkur	  til	  að	  

sjá	  sem	  flestar	  leiðir	  inn	  í	  framtíðina	  til	  að	  geta	  fært	  okkur	  tækifæri	  til	  að	  vera	  

hæf	  til	  að	  velja	  sjálf	  þær	  leiðir	  sem	  við	  viljum	  fara.	  	  

	  

	  

5.	  SAMANTEKT	  

Nauðsynlegt	  er	  fyrir	  valdhafa	  íslensku	  þjóðarinnar	  að	  vera	  meðvitaðri	  um	  hvaðan	  

vald	  þeirra	  kemur	  og	  tryggja	  að	  grunnþarfir	  þjóðarinnar	  séu	  tryggðar.	  Matur,	  

húsnæði,	  öryggi	  og	  samfélag	  frelsis,	  jafnréttis	  og	  réttlætis	  eru	  þær	  grunnþarfir	  sem	  

hafa	  fylgt	  okkur	  alla	  tíð.	  Því	  miður	  hafa	  valdhafar	  fortíðar	  og	  nútíðar	  með	  spillingu,	  

sérhagsmunum	  og	  skorti	  á	  fyrirhyggju	  ekki	  náð	  að	  skila	  til	  almennings	  þessum	  

grunngæðum	  og	  ekki	  skilið	  né	  viljað	  skilja	  grunninn	  að	  verkefninu.	  Það	  er	  ekki	  hægt	  

að	  vinna	  verkefni	  þegar	  þegar	  ekki	  er	  vitað	  umfang	  verkefnisins	  og	  mikilvægustu	  

þættir	  þess	  til	  að	  tryggja	  gæði.	  

Vinnubrögð	  þar	  sem	  stjórnmálamenn,	  þing	  og	  stjórnvöld	  skilja	  ekki	  hlutverk	  sitt	  

sem	  verkefnastjórnendur	  innan	  verkefnisins	  sem	  samfélagið	  er,	  getur	  endað	  með	  

hruni	  þess	  og	  er	  stórhættulegt	  lýðræðinu.	  Verkefnastjórnunalegur	  skilningur	  og	  

skilvirk	  verkefnastjórnun	  er	  þess	  vegna	  mikilvægasta	  tæki	  okkar	  til	  að	  tryggja	  

skilning	  á	  verkefnum	  og	  til	  að	  tryggja	  gæði	  þeirra.	  

Breytingastjórnun	  og	  hæfni	  til	  að	  bregðast	  við	  breytingum	  í	  innra	  sem	  ytra	  umhverfi	  

Íslands	  er	  ekki	  í	  sérstökum	  farvegi.	  	  Það	  má	  greina	  mikla	  áhættu	  fólgna	  í	  því	  að	  

stjórnkerfið	  er	  hannað	  til	  að	  vera	  íhaldsamt	  og	  fastheldið	  en	  virðist	  ekki	  hannað	  til	  

að	  hafa	  hæfni	  til	  að	  bregðast	  hratt	  við	  breytingum	  eða	  til	  þess	  að	  sjá	  þær	  fyrir.	  
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Nýsköpun	  er	  einn	  af	  lykilþáttunum	  í	  því	  að	  geta	  verið	  vakandi	  fyrir	  tækifærum.	  Mörg	  

góð	  tækifæri	  fara	  oft	  forgörðum	  hjá	  stórum	  skipuheildum	  ef	  ekki	  er	  lagt	  upp	  úr	  

nýsköpun	  og	  reynt	  að	  skoða	  stöðugt	  allar	  hugmyndir	  og	  skapa	  með	  því	  ný	  sóknar	  

tækifæri.	  Því	  veldur	  það	  nokkrum	  áhyggjum	  að	  stjórnsýslunni	  er	  ekki	  veitt	  tækifæri	  

til	  að	  sinna	  nýsköpun	  og	  virkri	  hugmyndavinnu.	  

Það	  væri	  nauðsynlegt	  að	  fara	  í	  víðtæka	  greiningu	  á	  því	  samræmi	  sem	  þarf	  að	  vera	  

milli	  þeirra	  krafna	  sem	  þingið	  og	  stjórnvaldið	  gerir	  til	  stjórnsýslunnar	  og	  þeirri	  

verkefnastjórnunalegu	  getu	  sem	  stjórnsýslan	  býr	  yfir.	  Það	  má	  greina	  að	  stjórnsýslan	  

er	  svelt	  á	  aðföngum	  og	  verkfærum	  til	  að	  sinna	  þeim	  störfum	  sem	  gerðar	  eru	  kröfur	  

til.	  

Íslensk	  stjórnvöld	  verða	  að	  vera	  vakandi	  fyrir	  því	  að	  verða	  ekki	  undir	  í	  samkeppni	  

þjóða	  og	  því	  breytta	  alþjóðlega	  hagkerfi	  sem	  er	  orðið	  til.	  	  Virk	  og	  skilvirk	  stjórnsýsla	  

og	  aukin	  verkefnastjórnun	  verður	  alltaf	  lykillinn	  að	  því	  að	  bíða	  ekki	  ósigur.	  Ekki	  er	  

hægt	  að	  segja	  að	  við	  eigum	  endilega	  á	  hættu	  að	  missa	  sjálfstæði	  þjóðarinnar.	  Það	  

sem	  er	  mikilvægara	  er	  að	  við	  höfum	  eitthvað	  um	  það	  að	  segja	  í	  framtíðinni	  hvernig	  

samfélagi	  við	  viljum	  lifa	  í	  og	  hverjar	  eru	  kröfur	  okkar	  til	  farsæls	  lífs.	  Mikilvægt	  er	  að	  

tileinka	  sér	  öll	  tiltæk	  verkfæri	  verkefnastjórnunar	  til	  að	  ná	  þessu	  marki.	  Jefferson	  

orðar	  þetta	  mjög	  vel:	  

„A	  people	  who	  mean	  to	  be	  their	  own	  governors	  must	  arm	  themselves	  with	  the	  power	  

which	  knowledge	  gives“	  (Jefferson,	  1853).	  
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6.	  ÞAKKIR	  

Ég	  vil	  þakka	  fyrst	  og	  fremst	  því	  fólki	  innan	  stjórnsýslunnar	  sem	  tóku	  þátt	  í	  viðtölum	  

og	  gerðu	  grunnrannsókn	  greinarinnar	  að	  veruleika.	  	  Svo	  Kristbjörgu	  Jónsdóttur,	  

fyrir	  að	  vera	  frábær	  félagi	  og	  rýnir	  í	  sameiginlegri	  rannsókn	  okkar.	  	  

Ég	  vil	  þakka	  Ásbjörgu	  Kristinsdóttur	  leiðbeinanda	  sem	  hefur	  með	  góðri	  og	  

opinskárri	  gagnrýni	  sinni	  opnað	  augu	  höfundar	  fyrir	  nýjum	  og	  áhugaverðum	  

þáttum.	  

Steinunni	  Halldórsdóttur	  vil	  ég	  þakka	  fyrir	  að	  hvetja	  ráðuneytin	  til	  að	  taka	  þátt	  í	  

rannsókninni.	  Þá	  vil	  ég	  þakka	  Sif	  Sigfúsdóttur	  fyrir	  yfirlesturinn	  og	  ábendingar.	  

Að	  lokum	  vil	  ég	  þakka	  Peter	  F.	  Drucker	  (1909-‐2005)	  fyrir	  að	  hafa	  lifað	  svona	  lengi	  

að	  hann	  gat	  fært	  heiminum	  þann	  djúpa	  skilning	  sem	  við	  höfum	  í	  dag	  á	  

verkefnastjórnun.	  	  
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