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Útdráttur 

Umhverfi nýsköpunar á Íslandi hefur eflst undanfarin ár og hefur sprotafyrirtækjum fjölgað 

samhliða þessari þróun. Á sama tíma hefur áhugi á verkefnastjórnun og nytsemi hennar 

verið í stöðugum vexti hér á landi. 

Markmiðið þessarar rannsóknar var að komast að því hvort hefðbundin áætlanagerð 

nýttist sprotafyrirtækjum á byrjunarstigi líftíma þeirra. Til að nálgast svar við þessari 

spurningu var spurningakönnun send á nokkra frumkvöðla sem nýlega hafa stofnað 

sprotafyrirtæki. Spurningarnar voru miðaðar að þeim tíma sem sprotafyrirtækin fóru í 

gegnum viðskiptahraðal og leitast var svara um hvort og þá hvernig þau hefðu nýtt sér 

verkefnastjórnun. Einnig voru þau spurð hvað þau teldu sig hafa gert vel og hvað hefði 

mátt gera betur. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að sprotafyrirtæki ættu að nýta sér 

hefðbundna áætlanagerð að einhverju marki, setja sér gróflega áætluð markmið og ákveða 

framtíðarsýn fyrirtækisins. Í ljósi mikillar óvissu sem einkennir umhverfi þeirra þurfa þau 

þó stöðugt að endurskoða markmiðin. 
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1. Inngangur 

Ef marka má nýlegar fréttir eru stoðir íslensks nýsköpunarumhverfis að styrkjast. Þrír 

framtakssjóðir hafa nýlega lokið fjármögnun og eru tilbúnir til að fjárfesta í nýsköpun á 

Íslandi fyrir um samtals 11 miljarða króna (“$80 million to invest,” 2015). Gefa þessar 

fréttir frumkvöðlum á Íslandi von og líklegt má telja að sprotafyrirtækjum muni fjölga á 

næstu misserum. 

Þegar talað er um nýsköpun á alþjóðavísu er oftast notast við enska orðið Startup. 

Þegar við Íslendingar tölum um Startup eða Startup fyrirtæki tölum við um sprotafyrirtæki. 

Sprotafyrirtæki er frekar  nýtt hugtak og ekki er enn kominn sameiginleg skilgreining hjá 

frumkvöðlum á því hvað nákvæmlega fellst í því að vera sprotafyrirtæki. Meðal frumkvöðla 

eru sprotafyrirtæki til að mynda skilgreint sem fyrirtæki í tilvistarkreppu.  

„A startup is a company that is confused about – 1. What its product is, 2. 

Who its customers are, 3. How to make money. As soon as it figures out all 

3 things, it ceases being a startup and becomes a real business.“ (“Dave 

McClure,” 2014)  

Dave McCuler frumkvöðli og stofnanda 500 Startups skilgreinir sprotafyrirtæki sem 

fyrirtæki sem ekki hefur skilgreint vöruna sem það ætlar að bjóða, hverjir viðskiptavinirnir 

muni vera og hvernig það ætlar að skapa sér tekjur. Hinsvegar skilgreinir Eric Ries 

höfundur bókarinnar The lean startup, sprotafyrirtæki á eftirfarandi hátt. 

„A startup is a human institution designed to deliver a new product or 

service under conditions of extreme uncertenty.“ (Ries, 2011) 

Eric Ries skilgreinir því sprotafyrirtæki sem fyrirbæri sem ætlar sér að framleiða vöru eða 

þjónustu í mikilli óvissu. Það sem báðar þessar skilgreiningar eiga sameiginlegt er að 

skilgreina sprotafyrirtæki í óvissuástandi. 

Veturinn 2015 stofnaði ég sprotafyrirtæki með tveimur samnemendum mínum úr 

MPM náminu við Háskólann í Reykjavík. Hugmyndin spratt upp úr skólaverkefni og við 

fórum með verkefnið í gegnum viðskiptahraðalinn Startup Energy Reykjavík. Okkur langaði 

að nýta það sem við höfðum lært í námi okkar í verkefnastjórnun til að stýra þessu verkefni 

áfram og skapa spennandi atvinnutækifæri. 

Til að útskýra aðeins hvað viðskiptahraðall er. Þá getur hann verið breytilegur eftir 

stærð og áherslum en almennt er um þriggja til sex mánaðar prógramm með 10 – 20 

fyrirtækjum þar sem fyrirtækin fá grunnfjármögnun (e. seed funding), aðgang að 

reynslumiklum leiðbeinendum (e. mentorum) ásamt leiðsögn í gegnum flókna króka og 

kima viðskiptalífsins. Þegar kemur að því að stofna fyrir tæki, markaðssetja, gera samninga 

o.s.frv. er stuðningur sem þessi ómetanlegur. Við lok viðskiptahraðalsins er haldinn 

svokallaður fjárfestadagur þar sem fyrirtækin kynna hugmyndir sínar fyrir fjárfestum 

(“Startup accelerator programs explained,” 2013). Með þessum hætti er ferlið sem 

sprotafyrirtæki fara í gegnum á fyrstu mánuðum æviskeiði síns hraðað til muna og er oft 

talað um að þessar nokkru vikur geti hraðað uppbyggingu fyrirtækis um nokkur ár og flýtt 

fyrir fjármögnun þess. 

Þar sem hlutirnir gerðust hratt í verkefninu okkar þann tíma sem við vorum í 

viðskiptahraðlinum og hugmyndin tók talsverðum breytingum reyndist okkur erfitt að fylgja 

eftir þeim áætlunum sem gerðar voru. Sem lokaverkefni í MPM náminu þótti mér áhugavert 

að nota mína reynslu og þá tengingu sem ég var kominn með inn í frumkvöðlaheiminn á 

Íslandi til að svara þeirri spurningu hvort að hefðbundin áætlanagerð nýttist 

sprotafyrirtækjum á byrjunarstigi ? 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Þegar talað er um hefðbundna verkefnastjórnun er oft bent á Project Management Body of 

Knowledge (Project Management Institute, 2013) og IPMA Competence Baseline V3.0 

(Caupin, Gerrit, Pannenbäcker, Péres-Polo, & Seabury, 2006). Þær aðferðir sem beitt er 

við verkefnastjórnun og byggja á þessum tveimur grunnum eru að miklu leiti 

greiningarvinna og áætlanagerð. Dæmi um þessar áætlanir eru t.d. stefnumótun sem er 

áætlun um áfangastað með markmiðum, verkefnum og verkáætlun sem er áætlun um 

hvernig framkvæma eigi stefnuna og verkefnin svo útkoman verði í samræmi við 

markmiðin sem sett voru. Getum við því sagt að hefðbundin verkefnastjórnun sé 

áætlanagerð. 

a) Hefðbundin verkefnastjórnun: 
Fyrirtæki sem vill láta taka sig alvarlega sem verkefnamiðað fyrirtæki þarf samkvæmt Peter 

Drucker (1909-2005) að marka sér stefnu með skýrum markmiðum (Greenwood, 1981). 

Honum er gjarnan eignuð aðferðafræði sem gengur út á „stjórnun á grundvelli markmiða„ 

(e. management by objectives) (H. Þ. Ingason & Jónasson, 2011). Drucker segir að þessi 

aðferðafræði sé í raun lykilþáttur að árangri og jafnvel grundvallarþáttur þess að árangur 

náist í verkefnum, það er að segja; að setja sér skýr markmið og setja saman 

aðgerðaráætlun til að ná þessum markmiðum. Þegar stefnu fyrirtækja er fylgt eftir er talað 

um stefnumiðaða stjórnun. Henry Mintzberg  setti fram tvær sýnir á stefnur fyrirtækja í 

bók sinni Strategy safari (Mintzberg, Lampel, & Ahlstrand, 2005). Þar er hann að bera 

saman ætlaða (e. intended) stefnu við raunverulega (e. realized), með þessu er hann að 

benda á að þó fyrirtæki setji sér skýra stefnu lítur farvegurinn sjaldnast eins út í 

baksýnisspeglinum. 

Einn hluti af stefnumótun er að ákveða framtíðarsýn (e.vision) fyrirtækis, til að 

fyrirtækið geti stefnt að þessari framtíðarsýn þarf að gera aðgerðaráætlun sem virkar 

einsog einskonar vegvísir inn í framtíðina (H. Þ. Ingason & Jónasson, 2011). Í bókinni 

Project Management – a managerial approach skrifa þeir Meredith og Mantel. 

 „It is a coplicated process to manage a project, and plans act as a 

map of this process. The map must haf sufficient detail to determine what 

must be done next but be simple enough that workers are not lost in a 

welter of minutiae.“ (Meredith & Mantel, 2008) 

Hér segja þeir að stýring verkefna geti verið flókin vinna og að áætlanir eigi að vera 

einhverskonar kort af framkvæmdinni. Upplýsingarnar á kortinu þurfa að vera  bæði 

nægilega miklar  til að leiða verkefnið áfram og nægilega einfaldar til að starfsmenn týni 

sér ekki í smáatriðunum. Meredith og Mantel setja einnig fram hvaða kafla þeir telji að 

þurfi að vera í verkefnaáætlunum. Þessir kaflar eru eftirfarandi: yfirlit, markmið, 

framkvæmdaráætlun, samningamál, áætlanir, aðföng, starfsmenn, matsaðferðir og 

greining á hugsanlegum vandamálum (Meredith & Mantel, 2008). Þeir telja ennfremur að 

erfitt geti reynst að ná ásættanlegri niðurstöðu í verkefni nema haldbær verkefnaáætlun 

sé gerð fyrir öll verkefni og benda á nokkrar rannsóknir sem styðja við þær fullyrðingar 

þeirra (Meredith & Mantel, 2008). 

Eftirfarandi frasi sem oftast er eignaður Alan Lakein „Failing to plan is planning to fail“ 

styður við þessar kenningar þeirra félaga. Með þessum orðum vill Lakein draga fram að ef 

þú undirbýrð verkefni ekki, ertu í raun að undirbúa verkefnið undir það til mistakast. 

Í bókinni Skipulagsfærni frá árinu 2012 setja bókarhöfundar þeir Dr. Helgi Þór 

Ingason og Dr. Haukur Ingi Jónasson fram einfalt líkan verkefnisáætlunar sem byggt er á 

kenningum nokkurra merkustu fræðimanna í faginu. 
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Telja þeir mikilvægt að setja fram verkefnisáætlun á fyrstu stigum verkefnisins, hún eigi 

svo að vera leiðarljós verkefnisins yfir líftíma þess. Henni skal svo vera haldið við og 

uppfærð reglulega t.d. á áfangaskiptum (H. T. Ingason & Jónasson, 2012). 

Til þess að spara tíma og auðvelda framkvæmd verkefna er mikilvægt að setja 

þátttakendur í hlutverk og jafnvel setja einhverja ábyrgð á þá í verkefninu. Vilja Helgi Þór 

og Haukur Ingi taka svo djúpt í árinni að segja. 

 „Nauðsynlegt er að skilgreina nákvæmlega verkaskiptingu í verkefni þannig 

að allir hlutaðeigendur viti til hvers er ætlast af þeim og hvert þeirra 

hlutverk er.“ (H. T. Ingason & Jónasson, 2012, p. 181)   

Með þessum hætti er því öllum þátttakendum í verkefni ljóst til hvers er ætlast til af þeim 

og samstarfsmönnum þeirra. 

b) Nýrri hugmyndafræði: 
Þegar litið er til nýrri hugmyndafræði sem tengjast verkefnastjórnun kemur fljótt í hugann 

Lean aðferðarfærðin. Þessi aðferðafræði er oft kennd við bílaframleiðandann Toyota og er 

grunnurinn í „Toyota production system“ (TPS). Aðferðafræðin gengur út á að lágmarka 

sóun í framleiðsluferlinu. Það þarf því að greina ferlið með því að fylgjast með því og koma 

með úrbætur (Liker, 2004). Hrein Lean aðferðafræði er hönnuð fyrir framleiðslufyrirtæki 

sem eru í rekstri til að bæta þeirra ferli og gera skilvirkari. Einnig er oft fjallað um þessa 

aðferðafræði sem stöðuger endurbætur (e. continuous improvement). 

Einnig kemur í hugann Agile verkefnastjórnun sem er í raun hugmyndafræði og 

einskonar regnhlíf nokkurra aðferðafræða t.d. SCRUM og Extreme Programming (XP) 

(Laanti, Salo, & Abrahamsson, 2011). Stjórnun  á grunni Agile er sprottinn uppúr 

hugbúnaðarþróun þar sem hefðbundin verkefnastjórnun og áætlanagerð þótti ekki 

nægilega góð eða áræðanleg til þess að stýra hugbúnaðarþróun. Í greininni Stjórnun í anda 

AGILE aðferðafræðinnar er greinarhöfundur Snjólfur Ólafsson að velta fyrir sér hvort hægt 

væri að nýta þessa hugmyndafræði í stjórnun annarra verkefna en bara hugbúnaðar. Hafa 

til að mynda Fernandez og Fernandez bent á það í Agile project management – agilism 

versus traditional approaches að lítið hafi verið rannsakað og ritað um Agile og hvernig sú 

aðferðafræði geti nýst sem stjórntæki í annarskonar verkefnum en hugbúnaðarverkefnum 

(Fernandez & Fernandez, 2008). Tekur Snjólfur saman lista í sinni grein yfir hugsanlegum 

verkefnaafbrigðum sem hann telur að gætu verið unnin með Agile aðferðafræðinni og 

nefnir hann t.d. vöruþróun (Ólafsson, 2012). Lean og Agile hugmyndafræðin hefur verið 

heimfærð fyrir sprotafyrirtæki en um það skrifar Eric Ries í The Lean Startup en þar kemur 

hann inná þann mun sem felst í því að stýra verkefni þar sem flestar breytur eru þekktar 

og notast er við þekktar lausnir samanborið við þær áskoranir sem sprotafyrirtæki eru að 

glíma við, sem oftast eru unnin í töluverðri óvissu. Það að undirbúa verkefni með vandaðri 

stefnumótun, góðum undirbúningi og mikilli rannsóknarvinnu hefur oftast verið litið á sem 

lykill að góðum árangri. Hins vegar starfa sprotafyrirtæki í svo mikilli óvissu að hefðbundin 

áætlanagerð á síður upp á pallborðið (Ries, 2011). 

 

c) Rannsóknir: 
Í rannsókn sem gerð var á sprotafyrirtækjum sem fóru í gegnum frumkvöðlaverkefni á 

vegum Rochester Institute of Technology (RIT), Rochester, NY. Kemur í ljós að helstu 

hindranir sprotafyrirtækja bendir til að skortur á verkefnastjórnunarlegum þankagangi 

samkvæmt yfirmanni áhættu sköpunar (e. Venture Creation) hjá RIT, William Jones. 
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 „We did a study two years ago to define the major barriers faced by 

our startup companies and the lack of project management discipline was 

the greatest (“Incubators Key to Success for High-Tech Startups - ASME,” 

n.d.). 

Það sem Jones á við er að sprotafyrirtæki leggja ekki nægilega mikla áherslu á 

verkefnastjórnun og telur hann að það geti jafnvel hamlað framgangi fyrirtækja. 

 En í rannsókn sem Amar Bhide gerði árið 1994 kemur í ljós að sprotafyrirtæki notast 

ekki við verkefnastjórnun af ásettu ráði þar sem frumkvöðlar telja að með því að eyða tíma 

í að skipuleggja, rannsaka og útbúa áætlanir séu þeir hreinlega að hamla framgangi 

fyrirtækisins á byrjunarstigi þess (Bhide, 1994). 

Bhide tók viðtöl við 100 fyrirtæki af lista sem 

settur var saman árið 1989 yfir 500 ört 

vaxandi fyrirtæki í Bandaríkjunum (e. 1989 

Inc. „500“ list of the fastest growing 

companies in the United States). Þetta gerði 

hann í samvinnu við MBA nema til að finna 

út hvort að áætlanagerð borgaði sig (e. 

Does planning pay) hjá sprotafyrirtækjum á 

byrjunarstigi. Niðurstöður þessara viðtala 

var að um 41% þeirra hafði enga áætlun, 

26% hafði bara óskýra áætlun, 5% hafði 

gert fjárhagsáætlun fyrir fjárfesta og 28% 

fyrirtækja gerði heildar verkáætlun, sjá 

Mynd 1 til frekari útskýringar. Hér greinir Amar Bhide og William Jones á, það er að segja 

annar telur að verkefnastjórnun skorti í sprotafyrirtækjum en hinn bendir á að frumkvöðlar 

telji að áætlanagerð hafi neikvæð árhrif á þeirra vinnu (Bhide, 1994). 

Rannsóknin „Managing Complexity and Unforeseeable Uncertainty in Startup Companies: 

An Empirical Study“ sem birt var í Articles in Advance 25. Júlí, 2008 þar sem rannsakað 

var hvaða verkefnastjórnunarlegar aðferðir henti best í sprotafyrirtækjum. Í rannsókninni 

voru 58 sprotafyrirtæki í Shanghai skoðuð þar sem hefðbundin aðferðarfræði, sem í 

grunnin er áætlanagerð, var borin saman við mismunandi aðferðafræðikenningar 

rannsakenda. Aðferðafræðin sem rannsakendur notuðu eru „Selectionism“ þar sem 

nokkrar lausnir eru prófaðar samtímis og sú lausn sem hefur besta árangur er valin, og 

„Trial and error“ lærdómsferli þar sem verið er að aðlaga breytur til að hafa áhrif á útkomu 

og þannig finna bestu lausnina (Sommer, Loch, & Dong, 2009). 

 Aðferðafræðinnar voru 

svo settar í þriggja vídda töflu 

þar sem óvissa (mikil og lítil) 

er á einum ás, flækjustig 

(mikil og lítil) er á öðrum ás 

og þriðji ásinn er svo 

árangurinn verkefnanna.  

Helstu niðurstöður 

þessara rannsóknar eru þær 

að þegar fyrirtæki eða 

verkefni eru í mikilli óvissu hentar hefðbundin aðferðafræði í verkefnastjórnun ekki sjá 

Mynd 2 (Sommer et al., 2009). Með tilliti til áætlanaerðar virtist ekki skipta máli hvort 

flækjustig var mikið eða lítið þegar óvissan vat mikil. 

Lítil Mikil

Mikil
Trial and error - 

lærdómur stýrir

Kannanir og 

nokkrar útfærslur

Lítil Áætlanagerð Áætlanagerð

Ó
vi

ss
a

Flækjustig

Mynd 1 - Aðeins 28% gerði verkáætlun (Bhide, 

1994) 

Mynd 2 - Hvaða aðferðafræði hentar best í óvissu (Sommer, Loch, 
& Dong, 2009) 
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3. Rannsóknaraðferð 

Þegar kemur að því að vinna rannsóknaverkefni þarf að velja milli megindlegra og 

eigindlegra rannsóknaaðferða. Þar sem eigindleg rannsóknaraðferð gengur út að rannsaka 

viðfangsefni í sínu umhverfi, með djúp viðtölum við þátttakendur eða á annan hátt 

rannsaka atferli til að komast að djúpum skilningi á viðfangsefninu til að geta glöggvað sig 

á niðurstöðum. Telur höfundur betri kost að velja megindlegar rannsóknaraðferðir þar sem 

niðurstöður þessara rannsóknar þyrftu að endurspegla þýðið sem er til rannsókna, það er 

að segja öll sprotafyrirtæki á byrjunarstigi (Halldórsdóttir, 2013). Mikilvægt er að fá svar 

hjá sem flestum frumkvöðlum sprotafyrirtækja til að niðurstöður verði marktækari. 

Í þessu rannsóknarverkefni er verið að reyna að komast að því hvort hefðbundin 

áætlanagerð nýtist í sprotafyrirtækjum á byrjunarstigi. Til þess að nálgast svar við 

spurningunni var send út spurningarlista á nokkra frumkvöðla og stofnendur 

sprotafyrirtækja. 

Til að byrja með voru uppi hugmyndir um að taka viðtöl við tvo frumkvöðla sem 

þekkja vel til verkefnastjórnunar og fá þá til að leggja mat á hvort og þá hvaða aðferðafræði 

verkefnastjórnunnar gæti nýst sprotafyrirtækjum á byrjunarstigi. En ákveðið var, eftir 

ráðleggingar frá Dr. Hlyni Stefánssyni leiðbeinanda, að gera frekar lokaðar spurningar og 

senda á fleiri aðila en með því fengjust hnitmiðaðri svör og betri gögn. Munu líklegra þykir 

að svörun endurspegli stærri stærri hóp sprotafyrirtækja með þessum hætti. 

Þar sem rannsóknin snýr að sprotafyrirtækjum á byrjunarstigi þarf að skilgreina 

betur hvaða sprotafyrirtæki flokkast sem sprotafyrirtæki á byrjunarstigi. Var því ákveðið 

að miða einungis við sprotafyrirtæki sem fóru í gegnum viðskiptahraðla á borð við StartUp 

Reykjavík (SR) og StartUp Energy Reykjavík (SER). Til að afmarka verkefnið betur í tíma 

voru sprotafyrirtæki sem tóku þátt í SR sumrin 2013 og 2014 annarsvegar og hinsvegar 

SER sem var í janúar 2014 og 2015 valin til þátttöku í spurningarkönnunina. Spurningar 

voru síðan afmarkaðar við þær 10 vikur sem sprotafyrirtækin voru í viðskiptahraðlinum. 

Ástæða þess að sprotafyrirtæki sem fara í gegnum viðskiptahraðla á borð við SR og SER 

teljast sem sprotafyrirtæki á byrjunarstigi er sú að þau fyrirtæki sem valinn eru inn í slíka 

viðskiptahraðla eru í flestum tilfellum ekki orðin fyrirtæki eða algerlega á byrjunar reit. 

Þannig telur greinarhöfundur sig geta verið viss um að allir þátttakendur í könnuninni voru 

á byrjunarstigi. 

Annað sem styður það að velja sprotafyrirtæki sem fara í gegnum viðskiptahraðla 

er að hlutirnir gerast svo hratt á þeim tíma sem sprotafyrirtæki fara í gegnum hraðalinn, 

þar sem fyrirtækin fá peninga til að keyra fyrirtækin af stað og lyfta þeim á annan stall en 

hefðbundin sprotafyrirtæki haf tækifæri til. Einnig hafa frumkvöðlar skuldbundið sig til að 

sinna verkefninu að fulla þennan tíma. Á þessum 10 vikum hitta frumkvöðlarnir margt 

fagfólk sem aðstoðar við að þróa hugmyndina. Einnig fá þeir kennslu í helstu atriðum sem 

viðkoma fyrirtækjarekstri, markaðsmálum og samningagerð. Allt þetta gefur 

frumkvöðlunum tækifæri á að koma hugmynd sinni hraðar í framkvæmd og styttir 

þróunarferlið til muna, einnig er óvissan gríðarleg á þessu tímabili. 

Spurningarkönnunin var send út í tvígang, annarsvegar sunnudaginn 19.4.2015 til 

um 28 einstaklinga í 17 fyrirtækjum sem tóku þátt í viðskiptahraðli í byrjun árs og um 

sumarið 2014. Að kvöldi þriðjudagsins var könnunin send aftur út á annan hóp sem fór í 

gegnum viðskiptahraðal 2013 og í byrjun árs 2014, sent var á um 40 einstaklinga í 17 

fyrirtækjum. Til þess að fá fram fleiri sjónarhorn og þar sem fólk upplifir hlutina oft á 

mismunandi hátt taldi höfundur best að hafa samband við fleiri en einn aðila í þeim 

fyrirtækjum sem tóku þátt í viðskiptahraðlinum. Með þessum hætti eru einnig meiri líkur á 

að fá svar frá öllum fyrirtækjunum. 
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Þar sem helst var verið að leitast eftir áliti einstaklinga sem hafa þekkingu á 

grunnhugmyndafræði verkefnastjórnunnar, voru fyrstu spurningunum ætlað að sía út þá 

aðila sem telja sig hafa þekkingu á faginu. Þessir þátttakendur verða hér eftir kallaðir hæfir 

þátttakendur. Fyrsta spurningin var svo hljóðandi: Hefur þú þekkingu á hugmyndafræðum 

verkefnastjórnunar? - svarmöguleikarnir voru tveir;  Já og Nei. Þessari spurningu var fylgt 

eftir með: Hvað telur þú að þekking þín sé mikil á verkefnastjórnun – á skalanum frá 1-5 

þar sem 1 var grunn þekking, 2 telst góð þekking, 3 var haldbær þekking, 5 telst vera 

talsverð og 5 var sérfræðingur í verkefnastjórnun. 

Síðan koma nokkrar spurningar sem tengjast beint svokallaðri hefðbundinni áætlanagerð 

sem segja má að sé grunnurinn að verkefnastjórnun. Með því að spyrja spurninga eins og: 

Var gerð verkáætlun – með svarmöguleikunum Já og Nei. Ef þátttakandi svaraði játandi 

fylgdi í kjölfarið: Var henni fylgt eftir – með svarmöguleikunum Já og Nei. Með þessum 

hætti er mögulegt að bera svör þátttakenda beint við kenningar helstu fræðimanna í faginu. 

Einnig verður gagnlegt að bera svör þátttakenda saman við fyrri rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á verkefnastjórnun í sprotafyrirtækjum. 

Í rannsókninni var einnig leitast eftir því að leiða í ljós hvort frumkvöðlarnir hefðu 

verið jákvæðir gagnvart breytingum á hugmynd sinni t.d. með svo hljóðandi spurningu: 

Tók hugmyndin breytingum á tímabilinu – með svarmöguleikunum Já og Nei. Voru 

þátttakendurnir spurðir nokkurra opinna spurninga til að sjá hvað þeir teldu sig hafa gert 

vel og hvað þeir teldu að þeir hefðu getað gert betur verkefnastjórnunarlega séð. Að lokum 

voru þátttakendur spurðir álits: Telur þú að frumkvöðlar þurfi á verkefnastjórnun að halda 

– með svarmöguleikum Já og Nei. Þessari spurningu var svo fylgt eftir með: Telur þú að 

hefðbundin áætlanagerð nýtist sprotafyrirtækjum á byrjunarstigi – með svarmöguleikum 

Já og Nei. 

Svör allra þátttalenda eru útlistuð í niðurstöður rannsóknar en síðan eru svör þeirra 

sem telja sig hafa haldbæra þekkingu eða meiri greind frekar. Þetta eru þeir þátttakendur 

sem merktu við 3 (haldbær), 4 (talsverð) eða 5 (sérfræðingur) í hvestu mikla þekkingu 

þeir töldu sig hafa á verkefnastjórnun.  

Einsog fyrr segir voru svör þátttakanda síðan borin saman við kenningar helstu 

fræðimanna í verkefnastjórnun ásamt fyrri rannsóknum tengdu verkefnastjórnun í 

sprotafyrirtækjum, sem kynntar voru í fyrsta kafla þessara greinar.  
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4. Niðurstöður rannsóknar 

 

Markmiðið með þessari grein er að komast að því hvort hefðbundin áætlanagerð nýtist í 

verkefnastjórnun hjá sprotafyrirtækjum á byrjunar stigi. Til að reyna nálgast svar við þessu 

var send út spurningarkönnun á frumkvöðla og stofnendur sprotafyrirtækja, niðurstöður 

hennar verða kynntar í þessum kafla og settar fram á skýrann og einfaldan hátt. Nálgas 

má allar spurningar könnunarinnar í Viðauki A – Spurningalisti. 

a) Samantekt 
Spurningarkönnunin var send út í tvígang, annarsvegar sunnudaginn 19.4.2015 til 

um 28 einstaklinga í 17 fyrirtækjum sem tóku þátt í viðskiptahraðli í byrjun árs og sumarið 

2014. Voru 19 frumkvöðlar búnir að svara að kvöldi þriðjudagsins 21.4.2015, sem gerir 

um 68% svörun. Að kvöldi þriðjudagsins var könnunin send aftur út á annan hóp sem fór 

í gegnum viðskiptahraðal 2013 og í byrjun árs 2014, sent var á um 40 einstaklinga í 17 

fyrirtækjum og voru 10 búnir að svara þegar könnuninni var lokað á miðnætti aðfaranótt 

föstudagsins 24.4.2015, sem gerir um 25% svörun. Heildar svörun könnunarinnar var því 

um 42,6% og má nálgast öll svör þátttakanda í Viðauki B – Svör allra þátttakenda. Einnig 

voru tvær opnar spurningar og eru öll svör í Viðauki C – Opin svör allra þátttakenda.   

Í undirkaflanum Svör hæfra þátttakanda verður farið yfir svör þeirra þátttakanda 

sem skilgreindir voru hæfir þátttakandar í 3. Rannsóknaraðferð. Munu einnig vera dreginn 

fram nokkur svör við opnu spurningunum sem geta hjálpað við að svara á einhvern hátt 

rannsóknarspurningunni. Öll svör hæfra þátttakanda við opnum spurningum má svo finna 

í Viðauki E – Opin svör hæfra þátttakenda. 

b) Niðurstöður könnunar 
 

Lokaðar spurningar 
Hér fyrir neðan á Mynd 3 má sjá svör við lokuðum spurningum allra þátttakenda. Nokkrir 

þátttakendur svöruðu neitandi við spurningunni Hefur þú þekkingu á hugmyndafræðum 

verkefnastjórnunar ? en merktu síðan í hversu mikla þekkingu þeir hefðu á 

verkefnastjórnun. Greinarhöfundur tók þau svör út þar sem einungis þeir sem töldu sig 

hafa þekkingu á verkefnastjórnun voru beðinn um að svara síðari spurningunni. 

Mynd 3 - Svör allra þátttakenda við lokuðum spurningum 
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Þátttakendur voru alls 29 frumkvöðlar og er meðal frumkvöðullinn á aldrinum 25 til 34 ára 

karlmaður. Hlutfall kvenna sem svöruðu spurningakönnunni var um 28%. Nánari 

upplýsingar um aldurs- og kynjadreifingu má sjá í Tafla 1 og Tafla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Af þeim 29 þátttakendum sem tóku þátt í 

könnuninni töldu 21 sig hafa þekkingu á 

hugmyndafræði verkefnastjórnunnar, gerir það 

um 71% þátttakenda. Af þessum 21 skiptis 

þekkingin eftirfarandi, einn taldi sig hafa 

grunna þekkingu, þrír með góða þekkingu, 

fimm með haldbæra, sjö með talsverða og 5 

töldu sig vera sérfræðinga í verkefnastjórnun. 

Hlutföll skiptingarinnar má sjá frekar á Mynd 4 

hér til hliðar. 

 

 

 

 

En einnig vöru frumkvöðlarnir spurði um stöðu verkefna þeirra og var meirihluti þeirra eða 

11 talsins að miða áfram en vantaði þó herslu muninn, 9 verkefni eru enn á byrjunarstigi, 

5 verkefnanna gengur vel, 3 þeirra eru kominn með fjárfesti en eitt verkefnanna er hætt. 

Til frekari glöggvunar á skiptingunni má sjá Mynd 5 hér að neðan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 to 24 2 7%

25 to 34 13 45%

35 to 44 10 34%

45 to 54 1 3%

55 to 64 3 10%

65 or oldr. 0 0%

29 100%

Karlar 21 72%

Konur 8 28%

29 100%

Tafla 1 - Aldursdreifing 
þátttakenda 

Tafla 2 - Kynjahlutföll 
þátttakenda 

Mynd 4 - Þekking þátttakenda 

Mynd 5 - Staða verkefna 
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c) Svör hæfra þátttakanda 

Lokaðar spurningar 
Hér fyrir ofan í kafla 3 Rannsóknaraðferð var 

skilgreindur sá hópur þátttakenda sem flokkast sem 

hæfir þátttakendur (17 þátttakendur alls) og munu 

svör þeirra vera dreginn sérstaklega fram í þessum 

hluta greinarinnar. En hæfir þátttakendur eru þeir 

sem telja sig hafa haldbæra þekkingu eða meiri á 

verkefnastjórnun. Til að sjá heildarskjal með svörum 

þessara þátttakanda má sjá í Viðauki D – Svör hæfra 

þátttakenda. 

Kakan á Mynd 6 sýnir hvernig hæfu 

þátttakendur könnunarinnar meta þekkingu sína á 

verkefnastjórnun. Er skiptingin á eftirfarandi hátt, 5 þátttakendur eða um 29,5% telja sig 

hafa haldbæra þekkingu, 7 þátttakendur eða um 41% telja sig haf talsverða þekkingu og 

5 þátttakendur telja sig vera sérfræðinga eða um 29,5%. Einnig má sjá aldurs- og 

kynjaskiptingu hæfra þátttakenda í kökuriti á Mynd 8 og Mynd 7 þar sést að meira en 

helmingurinn þátttakenda er 25 til 34 ára eða 9 talsins gerir það um 53%. Þegar kemur að 

kynjaskiptingu þátttakenda kemur í ljós að karlar eru í yfirgnæfandi meirihluta en þeir eru 

12 talsins sem gerir tæplega 71%. 

 

 

 

 

 

 

Einnig er fróðlegt að taka saman yfirlit yfir svör þeirra við spurningunum sem lagðar voru 

fyrir í spurningakönnuninni. Á Mynd 9 hér fyrir neðan má sjá hvernig hæfu  þátttakendurnir 

svöruðu lokuðu spurningunum. Þegar þessi svör eru borinn saman við svör allra 

þátttakenda kemur fljótt í ljós munur á helstu þáttum verkefnastjórnunnar einsog að 

ákveða framtíðarsýn, setja markmið og vinna verkáætlun. 

Mynd 6 - Þekking hæfra þátttakenda 

Mynd 8 – Aldurdreifing hæfra þátttakenda Mynd 7 - Kynjahlutfall hæfra þátttakenda 

Mynd 9 - Svör hæfra þátttakenda við lokuðum spurningum 
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Það sem áhugavert er að draga fram og skoða í svörunum er að af þeim sem gerðu 

verkáætlun (76%) voru einungis 60% þeirra sem fylgdu henni eftir. Einnig fannst 

þátttakendum hlutverkaskipan ekki vera skýr, en um 41% sögu að svo væri ekki. Það sem 

er líklega það áhugaverðasta í þessum svörum er að 88% þátttakenda sögðu að hugmyndin 

hafi tekið breytingum á tímabilinu. Þátttakendur svöruðu nær allir eða 16 talsins sem gerir 

94% að frumkvöðlar þurfi á verkefnastjórnun að halda. En að sama skapi töldu aðeins 75% 

að hefðbundin áætlanagerð nýttist sprotafyrirtækjum á byrjunarstigi. 

Kom í ljós þegar svör þátttakenda, sjá Mynd 10, við spurningunni – Hver er staðan 

á verkefninu ? eru skoðuð að ekkert af verkefnum þeirra sem teljast hæfir þátttakendur er 

hætt en 5 sprotafyrirtækjanna eða 29% eru enn á byrjunar stigi. Það sem meira er að af 

þessum fimm sem eru enn á byrjunarstigi er aðeins eitt þeirra sem gerði verkáætlun og 

fylgdi henni eftir. Hin sprotafyrirtækin annaðhvort gerðu ekki áætlun eða fylgdi henni ekki 

eftir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opnar spurningar 
Hér fyrir neðan má sjá þær tvær opnu spurningar sem þátttakendur voru spurðir eru og 

nokkur vel valinn svör þeirra dreginn fram. Er leitast við að draga fram svör sem nýtast í 

vegferðinni að svari við þeirri rannsóknarspurningu sem sem sett var fram í upphafi. 

Hvað telur þú að þið hafið gert vel, verkefnastjórnunarlega séð ? 

Nokkur samhljómur var meðal þátttakanda að hraðinn hafi verið mikill, þar sem 

einn taldi að þeir hafi gert vel í að eiða ekki tíma í að gera verkáætlun þegar ekki var búið 

að fullmóta hugmyndina. Flestir komu inná að reynt hafi verið að skipuleggja og gera 

áætlanir sem reyndist oft erfitt að fylgja sökum hraða og öra breytinga á hugmynd og 

verkefnum. En aðrir töluðu um að skipulagning, skýrt verklag, markmiðasetning og vörður 

hafi verið lykill að árangri í þeirra tilfelli, einsog lesa má úr svörum þátttakenda hér að 

neðan. 

„Eyða ekki tíma i verkáætlun þegar hugmynd er ekki fullmótuð“ 

„úff erfið spurning, verkefni voru skilgreind og það var reynt eftir fremsta 

megni að fara eftir þeim en þau breyttust hratt og oft. Við reyndum að skipta 

með okkur verkefnum og skilgreina verksvið eftir fremsta magni sem er 

nauðsynlegt þegar um fáa frumkvöðla er að ræða og mörg breytileg verkefni.“ 

 

Mynd 10 - Staða verkefna hjá hæfum þátttakendum 
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„Settum nokkuð skýr markmið fyrir hverja viku. Okkur fannst erfitt að gera 

verkáætlun fram í tímann á þessu stigi þar sem margt var stöðugt að taka 

breytingum.“ 

 „Settum okkur markmið og vörður og höfum verið að fylgja þeim eftir“ 

„Skipulag, vörður, markmið, eftirfylgni, kríteríur“ 

„Gott skipulag, einfaldir ferlar.“ 

 

 

Hvað hefðir þú vilja gera betur ? 
 

Það sem þátttakendum var hugleikið varðandi það sem betur hefði mátt fara var að 

nýta tímann betur og vera markvissari í öllum aðgerðum einsog sést á neðangreindum 

svörum. 

„Hafa meiri tíma“ 

„Vera frekari á minn tíma. Þ.e. ekki samþykkja fundi með ráðgjöfum sem 

greinilegt var að höfðu ekkert til málanna að leggja.“ 

„Forgangsraða aðeins betur“ 

Einnig fannst þátttakendum að þeir hefðu átt að fylgja betur eftir gerðum áætlunum og 

skipuleggja sig almennt betur en gert var. 

„Skilgreina verkefnin skýrar og setja fastari tímaramma. Hafa fleiri milestones. 

Í rauninni þarf að stýra verkefnum í frumkvöðlafyrirtækjum dag frá degi, 

breytingar eru það örar. Það sem ég hefði helst vilja gera betur er skipulag, 

skipulag og aftur skipulag og stjórnun á því.“ 

„Huga betur að framgangi áætlana“ 

„Skilgreina markmið betur eftir að skýr stefna var tekin“ 

  



12 

 

5. Umræður 

Þegar stofna á sprotafyrirtæki og taka skal ákvörðun hvernig stýra skuli skútinni út úr 

höfninni er gott að geta spurt þá sem á undan hafa siglt. 

Við framkvæmd þessara rannsóknar var leitast eftir svörum frá frumkvölum sem 

höfðu þekkingu á verkefnastjórnun til komast að því hvort þeir teldu hefðbundna 

áætlanagerð nýtast sprotafyrirtækum á byrjunarstigi. Var lögð fram spurningakönnun á 

tvo hópa. Annarsvegar sprotafyrirtæki sem nýlega fór í gegnum viðskiptahraðal og 

hinsvegar sprotafyrirtæki sem fór í gegnum viðskiptahraðal fyrir um tveimur árum síðan. 

Var töluverður munur á svörun þessara hópa þar sem síðarnefndi hópurinn var einungis 

með um 25% svörun á meðan svörun í fyrri hópnum var um 68%. Miðað við viðbrögð í 

tölvupóstum sem greinarhöfundur fékk voru aðallega sprotafyrirtæki sem fóru í gegnum 

viðskiptahraðal fyrir rúmu einu og hálfu ári síðan sem voru að svara í eldri hópnum. Hefur 

greinarhöfundur þar að lútandi dregið þá ályktun að því lengra sem líður frá stofnun 

sprotafyrirtækis því líklegra er að verkefnin séu hætt, minni áhugi frumkvöðla eða þá að 

þeir hafi hreinlega skipt um tölvupóstfang. Þrátt fyrir vonbrigði höfundar með svörun á 

þessari spurningarkönnun þá er hún samt sem áður ásættanleg. Telur höfundur að svörin 

gefi góðar upplýsingar yfir þýði þessara rannsóknar og hún endurspegli í megin þáttum 

verkefnastjórnun í sprotafyrirtækjum á byrjunarstigi.  

Þegar svör þátttakenda voru borin saman við kenningar og fullyrðingar helstu 

fræðimanna á sviði verkefnastjórnunnar sem dregnar voru fram í kaflanum 2. Fræðileg 

umfjöllun ásamt þeim rannsóknum sem einnig er lýst í 2. Fræðileg umfjöllun kemur 

ýmislegt í ljós. Þar á meðal að það virðist vera ákveðin samsömun í svörum þátttakenda, 

því sem þeir töldu sig hafa gert vel, viljað gera betur og kenningum fræðimannanna hvernig 

og þá hvað þarf að gera til að ná árangri. Flestir þátttakendur töldu að mikilvægt væri að 

setja sér markmið og ákveða hver framtíðarsýnin væri (Greenwood, 1981; H. Þ. Ingason 

& Jónasson, 2011; Mintzberg et al., 2005). Einnig voru þátttakendur á því að 

sprotafyrirtæki þurfi að gera verkáætlun (Meredith & Mantel, 2008) og vinna hart að því 

að fylgja henni eftir. En að sama skapi þótti sumum þátttakenda vera lítill tími til þess að 

gera áætlanir og hvað þá að fylgja þeim eftir, sem gerði það verkum að þær áætlanir sem 

þó voru gerðar urðu að engu. Hafði líklega áhrif að hugmyndirnar voru að taka sífeldum 

breytingum en 88% þátttakenda sagði að hugmynd þeirra hefði tekið breytingum á 

tímabilinu. Greinarhöfundur hefði eftirá að hyggja átt að fylgja þessari spurningu eftir með 

annarri: „Hversu miklum breytingum tók hugmyndin?. Telur höfundur að svör við þessari 

spurningu geti gefið betri mynd af því umhverfi sem sprotafyrirtækin vinna í. En það að 

88% þátttakenda sagði að hugmynd þeirra hafi tekið breytingum á tímabilinu gefa samt 

sem áður góða vísbendingu um að sprotafyrirtæki á byrjunarstigi starfa í mikillar óvissu. 

Rannsóknir haf sýnt fram á að áætlanagerð í mikilli óvissu sé ekki góður kostur og til að 

mynda sýnt fram á að e. trial and error aðferðin sé árangursríkari í því umhverfi (Sommer 

et al., 2009). Í tæplega helmingi verkefna var ekki skýr hlutverkaskipting og gæti það 

orsakast vegna þess að fáir starfsmenn þurfa oft að geta gert allt og því erfitt að skilgreina 

hlutverkin, einn fremur töldu tæplega 30% þátttakendur að teymismeðlimir væru ekki með 

skýrt ábyrgðarsvið (H. T. Ingason & Jónasson, 2012). Ekkert í gögnunum bendir hinsvegar 

til að það hafi hamlað framgangi verkefnanna, en líklegt má teljast að þegar 

sprotafyrirtækin taka næsta skref þurfi að skilgreina skýr ábyrgðarsvið og passa að allir 

hafi einhverju hlutverki að gegna innan þess.  

Þátttakendur voru nokkuð sammála í að frumkvöðlar þurfi að nota verkefnastjórnun 

í verkefnum sínum og taka þeir því í sama streng og frumkvöðlar í nýlegri rannsókn sem 

telja að skortur á verkefnastjórnun í sprotafyrirtækjum hamli framgangi þeirra (“Incubators 

Key to Success for High-Tech Startups - ASME,” n.d.). Þetta er þó í mótsögn við eldri 

rannsókn sem mikið hefur verið vitnað í þar sem rætt var við 100 frumkvöðla í 
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sprotafyrirtækjum sem gengu vel, þar töldu frumkvöðlar að verkefnastjórnun gæti haft 

neikvæð áhrif á framgang fyrirtækjanna. Einnig ef staða verkefna er borinn saman við þá 

sem gerðu verkáætlun kemur í ljós að af þeim fimm sprotafyrirtækjum sem hvað styðst 

eru komin á leið gerði eitt þeirra verkáætlun og fylgdi henni eftir. Hin sprotafyrirtækin 

annað hvort gerðu ekki verkáætlun eða fylgdu henni ekki eftir. 

Eftir að hafa unnið þessa rannsókn er það mat greinarhöfundar að hefðbundin 

áætlanagerð geti nýst sprotafyrirtækjum á byrjunarstigi, allavega að einhverju leiti. Dregur 

höfundur þessa ályktun út frá svörum þátttakenda, meðal annars útfrá svörum þeirra við 

opnu spurningarnar þar sem margir töldu að áætlanir og markmiðasetning hefði hjálpað 

verkefninu áfram. Þar sem sprotafyrirtækin eru í svo mikill óvissu einsog könnunin sýndi 

bersýnilega þar sem um 88% verkefna taka breytingum á fyrstu stigum þess telur höfundur 

að frumkvöðlar ættu því að vera opnir fyrir breytingum. Þeir þurfa alltaf að ákveða skýra 

framtíðarsýn verkefnanna og setja sér gróf markmið eða vörður fram í tímann en vera 

stöðugt að endurskoða markmiðin. Með þessu er jafnvel hægt að segja að frumkvöðlar 

ættu að tengja saman hefðbundna áætlanagerð og Lean hugmyndafræðina þar sem 

frumkvöðullinn þarf að sinna stöðugum umbótum (e. continuous improvement) á 

verkáætluninni og markmiðunum.  Væri því fróðlegt að kanna þá hugmynd að nýta Agile 

hugmyndafræðina í verkefnastjórnun sprotafyrirtækja á byrjunarstigi. 

 

6. Ályktun 

Við þessa rannsókn var lögð fram spurningakönnun til frumkvöðla í sprotafyrirtækjum á 

byrjunarstigi til að geta svarað hvort hefðbundinn áætlanagerð nýttist sprotafyrirtækjum 

á byrjunarstigi þess. Það sem sker sig úr svörum þátttakenda er að þeir telja að 

sprotafyrirtæki þurfi á verkefnastjórnun að halda og telur greinarhöfundur að 

sprotafyrirtæki þurfi að setja gróf markmið og vera stöðugt að endurskoða þau. 

Einnig veltir greinarhöfundur fyrir sér hvort rannsókn Amar Bhide sem framkvæmd 

var árið 1994 á sprotafyrirtækjum frá árinu 1989 sé úreld. Er þessi rannsókn virt og mikið 

hefur verið vitnað í hana. Spurningin er hvort það er ekki tímabært að endurvinna þessa 

rannsókn á jafn stórt mengi og á sama hátt til að fá samanburðinn. Með því væri hægt að 

sjá með skýrari hætti hvort og þá hvaða verkefnastjórnunar aðferðafræði henti best í 

sprotafyrirtæki. 

Enn fremur vill höfundur benda á að lítið hefur verið rannsakað hvort Agile 

hugmyndafræðin geti nýst í verkefnastjórnun í öðru umhverfi en hugbúnaðarþróun 

(Fernandez & Fernandez, 2008). Eftir að hafa unnið þessa rannsókn er það trú höfundar 

að verkefnastjórnun á grunni Agile gæti nýst sprotafyrirtækjum og væri það spennandi 

framhald þessarar rannsóknar að kanna það frekar. 
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7. Þakkir 

Höfundur vill þakka leiðbeinanda sínum Dr. Hlyni Stefánssyni fyrir stuðning, yfirlestur og 

athugasemdir sem leiddu þessa rannsókn í þá átt sem hún fór. Vill höfundur þakka 

samnemendum sínum fyrir frábær og lærdómsrík tvö ár, lærði jafn mikið af ykkur og 

kennurum þessa náms. Sérstakar þakkir færa Jón Ásgeir fyrir að aðstoða við að koma 

þessu verkefni af stað með mikilvægu innleggi. Ekki hefði verið hægt að framkvæma þessa 

rannsókn nema vegna þeirra svara sem fengust og vill höfundur því þakka öllum 

frumkvöðlum sem gáfu sér tíma til að svara spurningarkönnuninni fyrir þeirra þátt í þessari 

rannsókn. Að lokum fær stórfjölskyldan STÓRAR þakkir fyrir allan stuðninginn og alla 

aðstoðina í gegnum þessi tvö ár og þá sérstaklega Ólöf Magnúsdóttir fyrir skilninginn og 

umburðalindi þessi tvö ár. Alveg í blálokinn vil ég þakka strákunum mínum Dagbjarti 

Kjaran, Fróða Kjaran og Kormáki Kjaran, fyrir að vera frábærir einstaklingar og nú kemur 

okkar tími. 
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Viðauki A – Spurningalisti 

ATH Allar spurningar í þessar könnun eiga einungis við um tímabilið sem 

fyrirtækin fóru í gegnum viðskiptahraðal. 

 

Hefur þú þekkingu á hugmyndafræðum verkefnastjórnunar – Já/Nei 

Hvað telur þú að þekking þín sé mikil á verkefnastjórnun – Grunn/Haldbær/Sérfræðingur 

Var sett framtíðarsýn í byrjun – Já/Nei 

Voru sett markmið – Já/Nei 

Finnst þér að sprotafyrirtæki ætti að setja sér markmið á byrjunarstigi – Já/Nei 

Var gerð verkáætlun í byrjun – Já/Nei 

Var henni fylgt eftir – Já/Nei 

Voru setta einhverjar vörður fyrir tímabilið – Já/Nei 

Finnst þér að sprotafyrirtæki ætti að gera verkáætlun á byrjunarstigi – Já/Nei 

Var skýr hlutverkaskipan – Já/Nei 

Voru teymismeðlimir með skilgreind ábyrgðarsvið – Já/Nei 

Tók hugmyndin breytingum á tímabilinu – Já/Nei 

Voru hugsanlegir viðskiptavinir spurðir um þarfir þeirra – Já/Nei 

Hvað telur þú að þið hafið gert vel, verkefnastjórnunarlega séð – Opin spurning 

Hvað hefðir þú vilja gera betur – Opin spurning 

Telur þú að frumkvöðlar þurfi á verkefnastjórnun að halda – Já/Nei 

Telur þú að hefðbundin áætlanagerð nýtist sprotafyrirtækjum á byrjunarstigi – Já/Nei 

Stutt um þig…. 

a) Karl/Kona 

b) Aldur 

 18 til 24 

 25 til 34 

 35 til 44 

 45 til 54 

 55 til 64 

 65 eða eldir 

c) Hver er staðan á verkefninu 

 Enn á byrjunarstigi 

 Miðar áfram, vantar herslu muninn 

 Gengur vel, þurfum ekki fjárfesti 

 Komin með fjárfest 

 Hætt 
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Viðauki B – Svör allra þátttakenda 

 

 

 

 

 

 

Hefur þú þekkingu á hugmyndafræðum verkefnastjórnunarHvað telur þú að þekking þín sé mikil á verkefnastjórnunVar sett framtíðarsýn í byrjun ?Voru sett markmið ?Finnst þér að sprotafyrirtæki ætti að setja sér markmið á byrjunarstigi ?Var gerð verkáætlun í byrjun ?Var henni fylgt eftir ?Voru settar einhverjar vörður fyrir tímabilið ?Finnst þér að sprotafyrirtæki ætti að gera verkáætun á byrjunarstigi ?Var skýr hlutverkaskipan ?Voru teymismeðlimir með skilgreind ábyrgðarsvið ?Tók hugmyndin breytingum á tímabilinu ?Voru hugsanlegir viðskiptavinir spurðir um þarfir þeirra ?Telur þú að frumkvöðlar þurfi á verkefnastjórnun að halda ?Telur þú að hefðbundin áætlanagerð nýtits sprotafyrirtækjum á byrjunarstigi ?Karl eða Kona ?Aldur? Hver er staðan á verkefninu

Já 4 Já Já Já Já Nei Já Já Já Já Já Já Já Já Karl 18 to 24

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Já 4 Já Nei Já Já Nei Nei Já Já Já Nei Nei Já Já Kona 35 to 44 Enn á byrjunar stigi

Já 3 Já Já Já Nei - Nei Nei Nei Já Já Já Nei Nei Karl 18 to 24 Enn á byrjunar stigi

Nei 3 Já Já Já Já Nei Nei Já Nei Nei Já Já Já Nei Karl 25 to 34 Komin með fjárfesti

Já 3 Já Já Já Nei - Já Já Nei Nei Já Já Já Nei Karl 25 to 34 Enn á byrjunar stigi

Já 4 Já Já Já Já Já Já Já Nei Já Já Já Já Já Kona 35 to 44

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Nei - Já Já Já Já Nei Nei Nei Nei Nei Já Já Nei Nei Karl 25 to 34

Gengur vel, þurfum 

ekki fjárfesti

Já 3 Já Já Já Já Já Já Já Já Nei Nei Já Já Já Karl 55 to 64

Gengur vel, þurfum 

ekki fjárfesti

Nei 1 Já Nei Já Nei Nei Nei Já Nei Nei Já Já Já Nei Kona 35 to 44 Enn á byrjunar stigi

Nei - Já Já Já Já Já Já Já Nei Já Já Já Já Já Karl 25 to 34

Gengur vel, þurfum 

ekki fjárfesti

Já 1 Já Nei Já Nei - Já Já Já Já Nei Nei Já Nei Kona 35 to 44 Enn á byrjunar stigi

Já 5 Já Já Já Já Nei Já Já Já Já Já Já Já Já Karl 25 to 34

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Já 5 Já Já Já Nei - Nei Já Nei Nei Já Já Já Já Karl 25 to 34

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Nei 2 Nei Já Já Nei - Já Já Nei Já Já Já Já Já Karl 55 to 64

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Já 2 Já Já Já Já Nei Já Já Já Já Já Nei Já Nei Karl 35 to 44 Hætt

Já 3 Já Já Já Já Nei Nei Já Já Já Já Já Já Nei Karl 25 to 34 Enn á byrjunar stigi

Já 4 Já Já Já Já Já Já Já Nei Nei Já Já Já Já Karl 55 to 64

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Nei - Já Nei Nei Nei - Já Já Já Já Já Já Já Já Karl 35 to 44

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Já 4 Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Karl 25 to 34 Komin með fjárfesti

Já 4 Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Nei Karl 25 to 34

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Já 2 Já Já Já Nei - Já Já Já Já Nei Já Nei Nei Karl 25 to 34

Gengur vel, þurfum 

ekki fjárfesti

Já 5 Já Já Já Nei - Já Já Já Já Já Já Já Já Karl 25 to 34

Gengur vel, þurfum 

ekki fjárfesti

Já 5 Já Já Já Já Já Já Já Nei Já Já Já Já Já Kona 25 to 34 Komin með fjárfesti

Já 2 Já Já Já Nei - Já Nei Nei Já Já Já Nei Já Kona 35 to 44 Enn á byrjunar stigi

Já 3 Já Já Já Já Nei Já Já Nei Nei Já Já Já Já Kona 25 to 34

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Nei - Nei Já Já Nei - Já Já Nei Nei Nei Já Já Já Karl 35 to 44

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Já 5 Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Kona 35 to 44

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Já 4 Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Karl 45 to 54 Enn á byrjunar stigi

Nei 4 Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Karl 35 to 44 Enn á byrjunar stigi

Fjöldi 21 27 25 28 18 10 22 26 15 20 24 26 25 19

Já 72% 93% 86% 97% 62% 56% 76% 90% 52% 69% 83% 90% 86% 66%

Nei 28% 7% 14% 3% 38% 44% 24% 10% 48% 31% 17% 10% 14% 34%
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Viðauki C – Opin svör allra þátttakenda 

Hvað telur þú að þið hafið gert vel, 
verkefnastjórnunarlega séð ? Hveð hefðir þú viljað gera betur ? 

Gott skipulag, einfaldir ferlar. Ítarlegri kostnaðargreiningu. 

Áætlanagerð 
Hlutverkaskipti Huga betur að framgangi áætlana 

Eyða ekki tíma i verkáætlun þegar hugmynd er 
ekki fullmótuð  

Skilgreina markmið betur eftir að skýr stefna 
var tekin  

Við skoðuðum strax markaðinn Setja skýari reglur um vinnuframlag 

    

úff erfið spurning, verkefni voru skilgreind og það 
var reynt eftir fremsta megni að fara eftir þeim en 
þau breyttust hratt og oft. Við reyndum að skipta 
með okkur verkefnum og skilgreina verksvið eftir 
fremsta magni sem er nauðsynlegt þegar um fáa 
frumkvöðla er að ræða og mörg breytileg verkefni.  

Skilgreina verkefnin skýrar og setja fastari 
tímaramma. Hafa fleiri milestones. Í rauninni 
þarf að stýra verkefnum í 
frumkvöðlafyrirtækjum dag frá degi, 
breytingar eru það örar. Það sem ég hefði 
helst vilja gera betur er skipulag, skipulag og 
aftur skipulag og stjórnun á því. 

Í tveggja manna fyrirtæki held ég að 
verkefnastjórn sé frekar absúrd fyrirbæri. Það þarf 
bara að gera hlutina hratt og vera þokkalega 
sammála um hvað á að gera. Það er bara common 
sens -/+ verkefnastjórnun held ég að geri ekki 
útslagið. Ekkert, nauðsynlegt að gera mistök.  

- afmarka hagsmunaaðila 
- skilgreina og afmarka verkþætti 
- skipta verkum 

verja meiri tíma í að leysa tæknilegar 
áskoranir (of mikill tími fór í 
framkomuæfingar) 

V V 

Settum okkur skýr markmið frá upphafi 
verkefnisins til ca. eins árs og unnum staðfastlega 
að því að ná framkvæma þá verkþætti, sem þurfti 
að vinna, til þess að ná þeim markmiðum.  

Ekki neitt. Hefur gengið gríðarlega vel frá 
upphafi verkefnisins. Einstaka mistök hér og 
þar, en við höfum þroskast við þau mistök. 
Betra að brenna sig á einhverju snemma 
ferlisins en seinna, t.d. þegar byrjað er að 
selja þá vöru/þjónustu sem þróuð er.   

Sett okkur vörður 
Gera skýrari verkáætlun með vel skilgreindri 
ábyrgð ì upphafi. 

x x 

Notuðum Trello og önnur upplýsingakerfi sem 
hjálpuðu mikið til við verkefnið. Verkaskipting var 
þá skýr en hlutverk voru óljósari. Koma þróun vörunnar fyrr af stað.  

Reglulegir fundir Gera hluthafasamkomulag 

Já Já 

Ákveðið minimum viable product Hafa meiri tíma 



20 

 

    

Þar sem ég þekki ekki hugmyndafræði 
verkefnastjórnunar er erfitt að svara. Þó tel ég 
okkur hafa unnið þetta nokkuð skipulega 

Fá fleiri "sérfræðinga" fyrr að ferlinu til að 
flýta því. 

Ákveðið var á fyrsta degi að verkefnastjórnun yrði 
að vera skýr í verkefninu. Verkefnastjórnun var 
lykil þáttur í ferlinu öllu. 

Yfirsýn yfir verkefni og skipulag á skráningu 
þeirra. 

. . 

.  Ekkert 

Settum nokkuð skýr markmið fyrir hverja viku. 
Okkur fannst erfitt að gera verkáætlun fram í 
tímann á þessu stigi þar sem margt var stöðugt að 
taka breytingum. Forgangsraða aðeins betur 

Settum okkur markmið og vörður og höfum verið 
að fylgja þeim eftir 

Við verðum kannski lengur á frumkvöðla 
stiginu þar sem allir eru ennþá í vinnum 
annars staðar.  

- - 

    

Setja markmið, notast við mílusteina. Já.  

Skipulag, vörður, markmið, eftirfylgni, kríteríur 
Upphafsteymið og skilgreining á hlutverki og 
ábyrgð í upphafi 

Unnið eftir verklagi með skilgreint upphaf og endi. 

Vera frekari á minn tíma. Þ.e. ekki samþykkja 
fundi með ráðgjöfum sem greinilegt var að 
höfðu ekkert til málanna að leggja. 

Tímaáætlanir gengu að mestu eftir 
Dýpri skilning á markaðnum áður en við 
fórum af stað 
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Viðauki D – Svör hæfra þátttakenda 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20

Hefur þú þekkingu á hugmyndafræðum verkefnastjórnunarHvað telur þú að þekking þín sé mikil á verkefnastjórnunVar sett framtíðarsýn í byrjun ?Voru sett markmið ?Finnst þér að sprotafyrirtæki ætti að setja sér markmið á byrjunarstigi ?Var gerð verkáætlun í byrjun ?Var henni fylgt eftir ?Voru settar einhverjar vörður fyrir tímabilið ?Finnst þér að sprotafyrirtæki ætti að gera verkáætun á byrjunarstigi ?Var skýr hlutverkaskipan ?Voru teymismeðlimir með skilgreind ábyrgðarsvið ?Tók hugmyndin breytingum á tímabilinu ?Voru hugsanlegir viðskiptavinir spurðir um þarfir þeirra ?Telur þú að frumkvöðlar þurfi á verkefnastjórnun að halda ?Telur þú að hefðbundin áætlanagerð nýtits sprotafyrirtækjum á byrjunarstigi ?Karl eða Kona ?Aldur?

Hver er staðan á 

verkefninu

Já 4 Já Já Já Já Nei Já Já Já Já Já Já Já Já

Karl 18 to 24

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Já 4 Já Nei Já Já Nei Nei Já Já Já Nei Nei Já Já Kona 35 to 44 Enn á byrjunar stigi

Já 3 Já Já Já Nei - Nei Nei Nei Já Já Já Nei Nei Karl 18 to 24 Enn á byrjunar stigi

Já 3 Já Já Já Nei - Já Já Nei Nei Já Já Já Nei Karl 25 to 34 Enn á byrjunar stigi

Já 4 Já Já Já Já Já Já Já Nei Já Já Já Já Já

Kona 35 to 44

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Já 3 Já Já Já Já Já Já Já Já Nei Nei Já Já Já
Karl 55 to 64

Gengur vel, þurfum 

ekki fjárfesti

Já 5 Já Já Já Já Nei Já Já Já Já Já Já Já Já

Karl 25 to 34

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Já 5 Já Já Já Nei - Nei Já Nei Nei Já Já Já Já

Karl 25 to 34

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Já 3 Já Já Já Já Nei Nei Já Já Já Já Já Já Nei Karl 25 to 34 Enn á byrjunar stigi

Já 4 Já Já Já Já Já Já Já Nei Nei Já Já Já Já

Karl 55 to 64

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Já 4 Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já
Karl 25 to 34 Komin með fjárfesti

Já 4 Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Nei

Karl 25 to 34

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Já 5 Já Já Já Nei - Já Já Já Já Já Já Já Já
Karl 25 to 34

Gengur vel, þurfum 

ekki fjárfesti

Já 5 Já Já Já Já Já Já Já Nei Já Já Já Já Já
Kona 25 to 34 Komin með fjárfesti

Já 3 Já Já Já Já Nei Já Já Nei Nei Já Já Já Já

Kona 25 to 34

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Já 5 Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já

Kona 35 to 44

Miðar áfram, vantar 

herslu muninn

Já 4 Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Já Karl 45 to 54 Enn á byrjunar stigi

Fjöldi 17 17 16 17 13 8 13 16 10 12 15 16 16 13

Já 100% 100% 94% 100% 76% 62% 76% 94% 59% 71% 88% 94% 94% 76%

Nei 0% 0% 6% 0% 24% 38% 24% 6% 41% 29% 12% 6% 6% 24%
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Viðauki E – Opin svör hæfra þátttakenda 

Hvað telur þú að þið hafið gert vel, 
verkefnastjórnunarlega séð ? Hveð hefðir þú viljað gera betur ? 

Gott skipulag, einfaldir ferlar. Ítarlegri kostnaðargreiningu. 

Áætlanagerð 
Hlutverkaskipti 

Huga betur að framgangi áætlana 

Eyða ekki tíma i verkáætlun þegar hugmynd er ekki 
fullmótuð  

Skilgreina markmið betur eftir að skýr stefna var 
tekin  

    

úff erfið spurning, verkefni voru skilgreind og það 
var reynt eftir fremsta megni að fara eftir þeim en 
þau breyttust hratt og oft. Við reyndum að skipta 
með okkur verkefnum og skilgreina verksvið eftir 
fremsta magni sem er nauðsynlegt þegar um fáa 
frumkvöðla er að ræða og mörg breytileg verkefni.  

Skilgreina verkefnin skýrar og setja fastari 
tímaramma. Hafa fleiri milestones. Í rauninni þarf 
að stýra verkefnum í frumkvöðlafyrirtækjum dag frá 
degi, breytingar eru það örar. Það sem ég hefði 
helst vilja gera betur er skipulag, skipulag og aftur 
skipulag og stjórnun á því. 

- afmarka hagsmunaaðila 
- skilgreina og afmarka verkþætti 
- skipta verkum 

verja meiri tíma í að leysa tæknilegar áskoranir (of 
mikill tími fór í framkomuæfingar) 

x x 

Notuðum Trello og önnur upplýsingakerfi sem 
hjálpuðu mikið til við verkefnið. Verkaskipting var 
þá skýr en hlutverk voru óljósari. 

Koma þróun vörunnar fyrr af stað.  

Ákveðið minimum viable product Hafa meiri tíma 

    

Ákveðið var á fyrsta degi að verkefnastjórnun yrði 
að vera skýr í verkefninu. Verkefnastjórnun var 
lykil þáttur í ferlinu öllu. 

Yfirsýn yfir verkefni og skipulag á skráningu þeirra. 

. . 

Settum nokkuð skýr markmið fyrir hverja viku. 
Okkur fannst erfitt að gera verkáætlun fram í 
tímann á þessu stigi þar sem margt var stöðugt að 
taka breytingum. 

Forgangsraða aðeins betur 

Settum okkur markmið og vörður og höfum verið 
að fylgja þeim eftir 

Við verðum kannski lengur á frumkvöðla stiginu þar 
sem allir eru ennþá í vinnum annars staðar.  

    

Skipulag, vörður, markmið, eftirfylgni, kríteríur 
Upphafsteymið og skilgreining á hlutverki og ábyrgð 
í upphafi 

Unnið eftir verklagi með skilgreint upphaf og endi. 
Vera frekari á minn tíma. Þ.e. ekki samþykkja fundi 
með ráðgjöfum sem greinilegt var að höfðu ekkert 
til málanna að leggja. 

 

 


