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Útdráttur 

Alþjóðasamtök verkefnastjórnunarfélaga (IPMA) gerir ekki kröfur um að 

verkefnastjóri hafi fagþekkingu á viðfangssviði verkefnis þegar hæfni hans er metin 

eftir hugtakalykli sambandsins. Hér var leitast við að svara spurningunni um það 

hversu mikilvæg fagþekking verkefnastjóra er á viðfangssviði verkefnis sem hann 

stýrir. Um var að ræða eigindlega rannsókn og voru ályktanir dregnar af viðtölum við 

verkefnastjóra sem stýra verkefnum utan síns fagsviðs. Helstu niðurstöður gáfu til 

kynna að góð kunnátta í aðferðafræði verkefnastjórnunar og hæfni verkefnastjórans 

í mannlegum samskiptum skiptu meira máli en fagþekking hans á viðfangssviði 

verkefnis. Fram kom að hlutverk og verkaskipting verkefnastjóranna og annarra aðila 

teymisins var skýr. Ennfremur að verkefnastjórarnir sem rætt var við höfðu almennt 

jákvæða upplifun af því að stýra verkefnum utan síns fagsviðs. Af þessu má draga þá 

ályktun að verkefnastjóri með færni í stjórnun verkefna og góða samskiptahæfni geti 

stýrt verkefnum utan síns fagsviðs ef hann hefur sér til fulltyngis sérfræðinga með 

fagþekkingu og er sjálfur áhugasamur og námfús. 

 

Efnisorð: Verkefnastjórnun, fagþekking, eigindlegar rannsóknir. 
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1. Inngangur 

Vottunarkerfi Alþjóðasamtaka verkefnastjórnunarfélaga (IPMA), sem metur hæfni 

verkefnastjóra, gerir ekki kröfu um að verkefnastjórar stýri verkefnum innan síns 

fagsviðs. Vekur það upp spurningu um það hvort það sé einungis þekkingin á 

verkefnistjórnun og aðferðafræði hennar sem til þarf eða þarf líka þekkingu á 

viðfangsefnum verkefnisins? Ef verkefnastjóri hefur þekkingu á verkefnastjórnun, 

hvort og þá hversu mikilvæg er þá fagþekking verkefnastjóra á viðfangssviði verkefnis? 

Áhugi á þessu viðfangsefni kviknaði strax á fyrstu skóladögum greinarhöfundar í 

verkefnastjórnunarnámi við Háskólann í Reykjavík. Þegar var sögð saga verkefnastjóra 

sem hafði, eftir MPM nám, söðlað um og hafið störf sem verkefnastjóri á nýju fagsvið 

án þess að hafa fagþekkingu á viðfangsviði verkefnisins. Í samræðum við 

samnemendur, kennara og fleiri hefur þetta viðfangsefni borið á góma og sitt sýnist 

hverjum. Sumir segja kokhraustir að allt sem þarf til er þekking í verkefnastjórnun 

meðan aðrir draga það í efa og halda því fast fram að fagþekking á viðfangssviði 

verkefnisins sé algjör nauðsyn. Tilgangur leitarinnar að svari við spurningunni er í senn 

persónuleg og ögrandi innlegg í umræðu verkefnastjóra og fleiri aðila um efnið.   

 

 Rannsókn þessi er eigindleg, rætt er við fimm verkefnastjóra sem allir stýra 

verkefnum á öðru viðfangssviði en grunnmenntun þeirra í háskóla segir til um. Notast 

er við aðferð fyrirbærafræðinnar sem miðar að því að dýpka skilning og auka þekkingu 

á viðfangsefninu án þess þó að til verði ein algild niðurstaða. Af svörum viðmælenda 

dregur höfundur greinarinnar ályktun og reynir að svara ofangreindri spurningu. 

Upplifun viðmælanda er jákvæð, hlutverk þeirra sem verkefnastjórar er skýrt og aðrir í 

starfsumhverfi þeirra virðast ekki gera kröfu til þeirra um fagþekkingu á viðfangssviði 

verkefnisins.  
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2. Fræðileg umfjöllun 

2.1 Verkefni og tegundir verkefna 

Í verkefnastjórnunarlegu samhengi eru verkefni skilgreind þannig að þau eru einstök 

með skýr markmið, hafa afmarkaðan tímaramma og fyrirfram ákveðið fjármagn 

(Kerzner, 2013). Þegar talað er um að verkefni sé einstakt er átt við að það hafi ekki 

verið unnið með sama hætti áður, ekki af sama fólkinu eða í sama umhverfi og er ekki 

endurtekið ferli innan sömu skipulagsheildar (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi 

Jónasson, 2012). Þegar markmiðum er náð er verkefninu lokið en hætt getur verið við 

verkefni ef ljóst þykir að markmiðum verði ekki náð. Tímarammi verkefnis getur verið 

langur eða stuttur allt eftir eðli verkefnisins, en öll verkefni hafa upphaf og endi. 

Einkenni allra verkefna er að þau skapa sérstaka vöru, þjónustu eða niðurstöðu 

(Institute, 2013). 

 Ein leið til að greina verkefni eftir tegundum er að flokka þau eftir eðli þeirra. 

Hér verður notast við flokkun sem getið er í bókinni Skipulagsfærni eftir Helga Þór 

Ingason og Hauk Inga Jónasson. Þar flokka þeir verkefni í fimm flokka; 

framkvæmdaverkefni, hugbúnaðarverkefni, rannsóknarverkefni, skipulagsleg verkefni, 

viðburðarverkefni og vöruþróunarverkefni. Með framkvæmdarverkefnum er átt við 

þau verkefni sem snúast um verklegar framkvæmdir, til að mynda einhverskonar 

mannvirkjagerð og allt sem henni viðkemur. Hugbúnaðarverkefni ganga út á að hanna 

og þróa hugbúnað og að innleiða hugbúnaðinn. Rannsóknarverkefni eru gjarnan 

stunduð innan háskóla í því skyni að komast að einhverri niðurstöðu sem rannsóknin 

tekur til og eru sum rannsóknarverkefni í beinum tengslum við atvinnulífið. Ýmsar 

breytingar á skipulagi skipulagsheildar eins og samruni fyrirtækja, innleiðing á nýju 

verklagi eða að breyta ímynd skipulagsheildarinnar eru dæmi um skipulagsleg verkefni. 

Eins og nafnið gefur til kynna snýst viðburðarverkefni um að undirbúa og halda 

viðburð af einhverju tagi. Í mörgum tilfellum tekur viðburðurinn eða framkvæmdin 

sjálf töluvert skemmri tíma en undirbúningurinn sem mikill tími fer í. Síðasti flokkurinn 

er vöruþróunarverkefni en hér er um að ræða þróun á hvers kyns vöru eða þjónustu 

með tilheyrandi áætlunum, þarfagreiningu og framleiðslu (Helgi Þór Ingason og 

Haukur Ingi Jónasson, 2012).  

 

2.2 Verkefnastjórn og hlutverk verkefnastjóra  

Verkefnastjórn er aðferðafræði í stjórnun verkefna. Þessi aðferðafræði tekur til 

áætlanagerðar, skipulagningu, eftirlits með verkefni og stýringu á öllum þáttum þess. 

Verkefnastjóri veitir öllum þeim sem koma að verkefninu forystu svo ná megi 

markmiðum verkefnisins og halda því innan þess afmarkaða tíma sem settur hefur 

verið og ákveðna fjármagns. Stjórnunin felst jafnframt í því að halda verkefninu innan 

umfangs og tryggja gæði þess eða frammistöðu (International Project Management 

Association, IPMA, 2006). Auk þess að hafa umsjón með og að sjá til þess að verkefni 

loknu sé markmiðum um tíma, kostnað og gæði náð þá skipta mörg fyrirtæki 
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aðföngum verkefna í sex þætti, fjármuni, mannafla, búnað, efni, aðstöðu og 

upplýsingar. Það er hlutverk verkefnastjóra að samþætta þessi aðföng svo útkoman, 

varan eða þjónustan nái markmiðum sínum um gæði (Kerzner, 2013). Hlutverk 

verkefnastjóra er að samhæfa verk og veita  öllu því fólki sem að verkefninu kemur 

forystu svo markmiðum verði náð (International Project Management Association, 

IPMA, 2006). Til að ná settum markmiðum þarf verkefnastjóri að hafa góða yfirsýn yfir 

verkefnið á hverjum tíma og að sjá stóra samhengið í því. Hann samræmir störf 

verkefnahópsins og útdeilir verkefnum. Auk þess miðlar hann réttum upplýsingum til 

allra hlutaðeigandi og er eiginlegur samskiptastjóri í verkefninu sem hann stýrir (Helgi 

Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2012). Verkefnastjóri er leiðtogi verkefnahóps, 

hans hlutverk er að veita meðlimum þess hvatningu og leiðsögn og er forysta hans 

nauðsynleg yfir allan líftíma verkefnis, ekki síst þegar upp koma vandamál eða þegar 

breytinga er þörf til að ná settu marki (International Project Management Association, 

IPMA, 2006). 

 

2.3 Fagþekking verkefnastjóra 

Hér verður notast við orðið fagþekking sem þekking í ákveðnu fagi, einskonar 

sérfræðiþekking og miðast þá við menntun viðkomandi þó svo að í sumum tilfellum 

geti fólk öðlast fagþekkingu með reynslunni einni saman. Hér er ekki átt við 

fagþekkingu á sviði verkefnastjórnunar heldur á þeim sviðum sem grunnmenntun í 

háskóla tekur til. Til dæmis hefur sá sem hefur lært forritun eða tölvunarfræði 

fagþekkingu á fagsviði hugbúnaðar.  

 Í bókinni Project Management; A systems Approach to Planning, Scheduling 

and Controlling segir Kerzner (2013) frá ónefndum framkvæmdarstjóra 

tölvuframleiðslufyrirtækis sem leitaði að verkefnastjóra í starf. Framkvæmdastjórinn 

var spurður hvort hann gerði ráð fyrir að viðkomandi verkefnastjóri réði yfir þekkingu í 

tölvunarfræði. Sagðist hann gefa þeim einstaklingi starf sem hefði mannlega færni og 

góða samskiptahæfni. Hann sagðist geta kennt fólki tækniþáttinn og látið sérfræðinga 

aðstoða verkefnastjórann við að taka réttar ákvarðanir en hann gæti ekki kennt fólki 

að vinna með öðru fólki. Kerzner heldur því fram að nú á dögum hafi flestir 

verkefnastjórar skilning á viðfangsefninu sem unnið er að, í stað þess að hafa 

fagþekkinguna. Segir hann jafnframt að áður fyrr voru flestir verkefnastjórar 

verkfræðingar sem unnu sig upp til að verða verkefnastjórar eða menntuðu sig til 

þess. Kerzner telur að verkefnastjórum nú á dögum sé ætlað að einbeita sér meira að 

því að stjórna útkomu verkefnisins frekar en að vera faglegir ráðgjafar 

verkefnahópsins (Kerzner, 2013). Samkvæmt Meredith og Mantel (2008) er það 

deildarstjóri sem er faglegur ráðgjafi verkefnisins og hefur áhrif á ákvarðanir er varða 

verkefnið meðan verkefnastjórinn ber ábyrgð á skipulaginu, fjármagninu, 

mannaflanum, áætlanagerðinni og að stjórna verkefninu. Samt er gert ráð fyrir að 

verkefnastjóri hafi sæmilega góða fagþekkingu á því sviði sem verkefnið er (Meredith 

og Mantel, 2008). Maður að nafni Hessel Friedlander skoðaði með tilviksathugun 
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hvort nægilegt teldist fyrir verkefnastjóra að hafa góða verkefnastjórnunarhæfni eða 

hvort hann þurfi einnig að hafa fagþekkingu á sviði verkefnisins. Með tilviksathugun 

sinni skoðar hann nokkur dæmi og kemst að því sem styður áður tilgreinda skoðun 

hans, að hæfni í verkefnastjórnun eða menntun í verkefnastjórnun sé ekki nægileg 

heldur þurfi verkefnastjóri að hafa nægilega mikla fagþekkingu til að stýra verkefninu. 

Niðurstöður athugunar sinnar kynnti hann á ráðstefnu verkefnastjóra í Suður-Afríku 

árið 2006 (Friedlander, e.d.).  

 

2.4 Menntunarkröfur verkefnastjóra í atvinnuauglýsingum á Íslandi 

Nú hefur verið skilgreint hvað verkefni er og í hverju verkefnastjórnun felst og hvað 

hér er átt við með orðinu fagþekking. Við Háskólann í Reykjavík er hægt að leggja 

stund á nám í verkefnastjórnun á meistarastigi og er eitt af inntökuskilyrðunum í 

námið að fólk hafi lokið grunnnámi í háskóla („Verkefnastjórnun - MPM“, e.d.). 

Starfsheitið verkefnastjóri er ekki lögverndað á Íslandi en eins og fram kemur í 

rannsókn sem þær Helga Guðmundsdóttir og Guðlaug Stella Jónsdóttir gerðu vorið 

2014 um kröfur sem gerðar eru til íslenskra verkefnastjóra í atvinnuauglýsingum, hafði 

ósk atvinnurekanda um menntun í verkefnastjórnun eða vottun frá IPMA aukist úr 8% 

árið 2012 í 17% árið 2013. Í rannsókninni kemur í ljós að á árunum 2007, 2012 og 2013 

var í meirihluta tilfella óskað eftir fólki með háskólamenntun sem nýttist í starfi eins og 

það er orðað. Þegar krafist var ákveðinnar grunnmenntunar úr háskóla var oftast 

óskað eftir fólki með menntun í verkfræði og tæknifræði í störf verkefnastjóra. Í 

viðtölum við sérfræðinga í ráðningamálum hjá opinberum aðilum kom fram að í þeirra 

huga var starfsheitið verkefnastjóri ekki fastmótað og kom stundum í stað 

starfsheitanna sérfræðingur eða fulltrúi. En oftast er auglýst eftir verkefnastjóra hjá 

opinberum aðilum og næst flestar auglýsingarnar voru frá hugbúnaðar-, síma- og 

upplýsingatæknifyrirtækjum. Í niðurstöðum sínum komust þær að því að lagt er meira 

upp úr grunnmenntun úr háskóla en menntun í verkefnastjórnun þó reynsla og fyrri 

verkefni vegi nokkuð þungt (Helga Guðmundsdóttir og Guðlaug Stella Jónsdóttir, 

2014).  

 

2.5 Hæfni verkefnastjóra 

Grunnviðmið um hæfni verkefnastjóra hafa verið sett fram og gefin út af 

Alþjóðasamtökum verkefnastjórnunarfélaga eða IPMA, International Project 

Management Association. Eru þessi grunnviðmið, ICB (IPMA Competence Baseline), 

lögð til grundvallar þegar hæfni verkefnastjóra er metin í vottunarferli aðildafélaga 

sambandsins. Viðmiðum hefur verið skipt upp í þrjár svokallaðar víddir; tæknivídd, 

bakgrunnsvídd og atferlisvídd. Hæfniviðmið tæknivíddar snúa að upphafi verkefnis, 

stýringu þess og verklokum. Bakgrunnsvídd fjallar um þann skilning sem verkefnastjóri 

hefur á ákveðnum hugtökum sem tengjast verkefnastjórnun, svo sem verkefnastofn og 

-skrá og tengslum þeirra við skipulagsheildir sem eru þátttakendur í verkefninu. Með 

atferlisvídd er átt við þá atferlisþætti sem tengjast verkefnum og verkefnastjórnun og 
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er grunnurinn að mati á hæfni verkefnastjóra skilvirk hegðun í tilteknum 

verkefnisaðstæðum og lýsa persónulegum hæfniþáttum hans (International Project 

Management Association, IPMA, 2006). Á árunum 1999 til ársins 2006 var áhersla lögð 

á tæknileg viðfangsefni verkefnastjórans samkvæmt grunnviðmiðum en með nýjum 

hugtakagrunni árið 2006, ICB-3, jókst vægi persónulegra eiginleika og viðhorfa hans 

(Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2012). Verkefnastjórnunarfélag Íslands er 

aðili að IPMA og hefur hæfni íslenskra verkefnastjóra verið metin og vottuð samkvæmt 

grunnviðmiðum IPMA hér á  landi frá árinu 1997 („Saga vottunar“, e.d.). Hæfnistig 

IPMA eru fjögur, D-, C -, B- og A-vottanir. Til að fá D-vottun sem er lægsta hæfnisstig 

verkefnastjóra er gerð krafa um að viðkomandi standist skriflegt próf úr 

þekkingaratriðum hugtakalykils. Með hverju hinna hæfnisstiganna er aukin krafa um 

reynslu, ábyrgð, stærð og flækjustig verkefnisins sem stýrt er. Hæfnisþættir hverrar 

víddar eru þá til skoðunar, hér má sjá svokallað hæfnisauga eða ICB-3: 

Bakgrunnsvídd Atferlisvídd Tæknivídd 

Verkefnismiðun 

Verkefnastofnsmiðun 

Verkefnaskrármiðun 

Innleiðing 

verkefnastjórnunar 

Stjórnskipulag fyrirtækja 

Atvinnurekstur 

Kerfi, vörur og tækni 

Starfsmannastjórnun 

Heilsa, öryggi, persónuöryggi 

og umhverfi 

Fjármál 

Lagaumhverfi 

Forysta 

Skuldbinding og drifkraftur 

Sjálfsstjórn 

Ákveðni 

Slökun 

Opinská umræða 

Sköpunargáfa 

Árangursmiðun 

Skilvirkni 

Samráð 

 

Árangur af stjórnun verkefna 

Hagsmunaaðilar 

Kröfur og markmið verkefnis 

Áhætta og tækifæri 

Gæði 

Skipulag verkefnis 

Hópvinna 

Úrlausn vandamála 

Verkgreining 

Umfang og afurðir 

Verktími og verkáfangar 

Aðföng og mannauður 

Kostnaður og fjármál 

Innkaup og samningar 

Breytingar 

Verkefnisgát og skjölun 

Samskipti 

Ræs 

Lúkning 

 

Í lýsingu á einstökum hæfnisþáttum er verkefnastjórum ráðlagt að leita eftir viðeigandi 

sérfræðiráðgjöf við úrlausn einstakra þátta eða til að taka upplýsta ákvörðun. 

Ennfremur að eiga opinskáa umræðu við sérfræðinga sem gjarnan eru í verkefnateymi 

og að hvetja þá til að nýta sérfræðiþekkingu sína verkefninu til framdráttar 

(International Project Management Association, IPMA, 2006). Samkvæmt 

hæfniviðmiðum sem sett eru fram af Alþjóðasamtökum verkefnastjórnunarfélaga 

(IPMA) er hvergi gerð bein krafa um sérfræðiþekkingu eða fagþekkingu á viðfangssviði 

verkefnisins.  
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Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson gerðu athugun á því hvaða kröfur 

um þekkingu og færni voru gerðar til verkefnastjóra í kringum árið 2008. Þetta gerðu 

þeir með því í fyrsta lagi að skoða þær áherslur sem birtust í tveimur helstu alþjóðlegu 

fagtímaritum verkefnastjórnunar, í öðru lagi með því að skoða hvaða áherslur 

meistaranám í verkefnastjórnun víða um heim lagði á þessa þætti og í þriðja lagi að 

skoða áherslur í fagbókum greinarinnar. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að árið 2008 

væri áhersla lögð á persónulega færniþættir, stjórnun, stjórnun aðfanga, samræmingu 

við stefnumið auk hefðbundinna áætlanagerðar og stýringar (Ingason og Jónasson, 

2009).  

El-Sabaa (2001) gerði athugun á hæfni og starfsframa árangursríkra 

verkefnastjóra og flokkaði niðurstöðurnar í þrjá yfirflokka, mannlega færni, 

skipulagsfærni og tæknilega færni. Með mannlegri færni átti hann við atriði eins og 

leiðtogahæfni verkefnastjórans, hæfni hans í samskiptum, að byggja upp liðsheild, 

útdeila ábyrgð, vera hvetjandi og styðjandi. Með skipulagsfærni átti hann við almennt 

um skipulag, áætlanagerð, hafa heildarsýn á verkefnið og hafa stefnumiðun að 

leiðarljósi. Tæknilega færni skilgreindi hann sem þekkingu á verkefninu, skilning á 

aðferðum, ferlum og verklagsreglum, sérstaka þekkingu á notkun tækja og tækni í 

verkefninu og færni í tölvunotkun. Þátttakendur gáfu hverju atriði úr flokkunum stig 

eftir mikilvægi þess í fari verkefnastjóra. Niðurstöðurnar voru á þá leið að 

þátttakendum þótti þættir úr flokki mannlegra færni mikilvægust og skoraði það 

85,3%, skipulagsfærnin sem hæfnisþættir fékk 79,6% stig í mikilvægi og tæknilega 

færni verkefnastjórans skoraði lægst eða 50,46% (El-Sabaa, 2001). Önnur rannsókn 

reynir að meta mikilvæga hæfni verkefnastjóra í hugbúnaðarverkefnum þar sem 

rannsakendur komust að óvæntri niðurstöðu að eigin sögn. Fyrst skiptu þeir hæfni 

verkefnastjóra í tíu yfirflokka með skilgreiningum og undirþáttum. Því næst völdu 

þátttakendur tuttugu mikilvægustu hæfni verkefnastjóra úr þessum flokkum, síðar 

voru þessi tuttugu atriði úr flokkunum metin eftir mikilvægi. Það sem kom 

rannsakendum á óvart var að tæknileg þekking í hugbúnaðageiranum þótti að mati 

þátttakenda ekki nægilega mikilvæg til að það kæmist á lista til að vera metin eftir 

mikilvægi. Í framhaldsathugun með viðtölum voru ólíkar skoðanir á því hvort það væri 

mikilvægt að verkefnastjóri hefði þekkingu á hugbúnaðarsviðinu. Flestir þátttakendur 

voru á því að hlutverk verkefnastjóra væri að einbeita sér að stjórnunarþætti 

verkefnisins og ekki nauðsynlegt fyrir þá að skilja öll smáatriði verkefnisins svo lengi 

sem þeir gætu útdeilt verkefnum til viðeigandi aðila. Rannsakendur mæla þó ekki með 

því að verkefnastjórar horfi alveg fram hjá því að hafa tækniþekkingu í 

hugbúnaðarverkefnum og var nefnt að verkefnastjóri með fagþekkinguna væri 

trúverðugri í augum sumra teymismeðlima. Að auki sögðu sumir í framhaldsathugun 

rannsakenda að verkefnastjóri þyrfti að hafa skilning á viðfangsefninu til að geta tekið 

þátt í umræðum á vitrænum nótum og átta sig á því þegar farið er með rangt mál (Keil, 

Lee og Deng, 2013) . 
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3. Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 
Markmið rannsóknarinnar er að skoða hversu mikilvægt það er að verkefnastjóri með 

meistaragráðu í verkefnastjórnun hafi fagþekkingu á sviði þess verkefnis sem hann 

stýrir. Jafnframt að greina hvaða eiginleika eða hæfni verkefnastjóri telur sig þurfa að 

hafa til að stýra verkefni utan síns fagsviðs.  

 

3.1 Val á rannsóknaraðferð 

Til að svara rannsóknarspurningunni taldi athugandi að heppilegast væri að beita 

eigindlegri rannsóknaraðferð. Með eigindlegum rannsóknum leitast rannsakendur við 

að leyfa gögnum sem safnað er að þróa kenningar um það sem gæti verið að gerast. Þá 

er hugsanlegt að rannsakandi viti ekki fyrirfram hvað hann mun finna í leit sinni og 

jafnvel ekki nákvæmlega hvers hann leitar. Þá er með eigindlegri rannsóknaraðferð  

verið að skoða hlutina á dýptina, það er að rannsakandinn fær viðmælendur til að 

segja frá reynslu sinni og upplifun af viðfangsefni rannsóknarinnar. Heppilegt getur 

verið að nota eigindlega rannsóknaraðferð þegar fáir tilheyra þeim hópi sem er til 

skoðunar svo svör þessa hóps týnist ekki í skoðunum meirihlutans og í meðaltölum og 

dreifingu. Þá er í sumum tilfellum verið að meta ástæður árangurs einstaklinga sem 

geta verið æði misjafnar sem enginn spurningalisti getur náð yfir. Með þessari aðferð 

má jafnvel koma auga á neikvæðar eða veikar hliðar viðfangsefnisins sem 

rannsakendur hefðu jafnvel ekki haft hug á áður en til rannsóknarinnar kom (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Með þessari rannsóknaraðferð er tilraun gerð til að skilja það sem 

skoðað er og lýsa því í stað þess að spá fyrir um það. Hér verður greint frá þremur 

megin flokkum eigindlegra rannsókna. Sá fyrsti leggur áherslu á tungumálið, annar 

leggur áherslu á samfellur og sá þriðji á að skilja merkingu einhvers. Í þeim þriðja og 

síðasta er svokölluð fyrirbærafræði sem fjallar um að lýsa fyrirbærum eða reynslu fólks 

með spurningum um merkingu og að ná fram kjarnanum í reynslunni. Þessi aðferð 

kallar á opin viðtöl eða djúpviðtöl (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Með aðferðum 

fyrirbærafræðinnar reynir rannsakandinn að lýsa reynslu og upplifun þeirra sem hafa 

tiltekna reynslu sem er til skoðunar. Þá er hlutverk og markmið rannsakandans að 

dýpka skilning og auka þekkingu á þessari tiltekinni reynslu í stað þess að alhæfa út frá 

henni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

Í þessari rannsókn er notast við fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð til að 

reyna að svara fyrrgreindri spurningu og það gert með djúpviðtölum. Annars vegar 

vegna þess að rannsakandi telur að hópurinn sem fellur undir skilgreininguna, 

verkefnastjóri með MPM gráðu að stýra verkefnum utan síns fagsviðs, sé lítill á Íslandi. 

Hins vegar vegna þess að reynsla hvers og eins getur verið ólík og óvíst að rannsakandi 

hafi hugmyndaflug til að búa til svarmöguleika í spurningakönnun, sem næði yfir öll 

þau ólíku svör sem þátttakendur vildu hugsanlega svara.  
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3.2 Val á þátttakendum 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er hægt að notast við nokkrar aðferðir við val á 

þátttakendum eða úrtaki í rannsóknina. Þá er áherslan ekki á fjöldann úr þýðinu heldur 

lögð áhersla á að þátttakendur henti sem  best markmiðum og tilgangi 

rannsóknarinnar og nefnist það tilgangsúrtak. Með tilgangsúrtaki er átt við að þeir sem 

valdir eru í úrtakið séu þeir sem hafi reynslu og þekkingu á því efni sem rannsakað er 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þannig hefur rannsakandinn skilgreint 

ákveðin einkenni þeirra sem koma til greina í rannsóknina til að gagnast tilgangi 

rannsóknarinnar (Lichtman, 2013). Tilgangsúrtök eru að jafnaði notuð þegar beitt er 

fyrirbærafræðilegum rannsóknum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Snjóboltaúrtak er 

ein leið til að velja þátttakendur í rannsókn sem þessa. Þá er fyrsti eða fyrstu 

þátttakendur valdir með tilliti til skilgreiningar rannsakandans og þeir síðan beðnir um 

að benda á aðra þátttakendur sem gætu fallið undir sömu skilgreiningu, þeir 

þátttakendur benda síðan á enn aðra og svo framvegis (Lichtman, 2013). Þátttakendur 

eða viðmælendur í þessari rannsókn eru verkefnastjórar sem lokið hafa meistaragráðu 

í verkefnastjórnun og starfa á öðru fagsviði en grunnmenntun þeirra í háskóla segir til 

um. Því var í upphafi notast við tengslanet rannsakanda í leit að verkefnastjórum sem 

féllu undir þessa skilgreiningu á viðmælendum. Í lok hvers viðtals bað rannsakandinn 

viðmælandann um að benda á verkefnastjóra með MPM gráðu sem starfar utan síns 

fagsviðs, þannig fjölgaði í hópi viðmælenda með snjóboltaáhrifum. Viðmælendur voru 

fimm, tvær konur og þrír karlmenn. Nánari kynning á viðmælendum verður í kaflanum 

um niðurstöður en vegna smæðar íslensks samfélags ákvað rannsakandi að 

bakgrunnsupplýsingar viðmælenda, grunnmenntun úr háskóla, yrði tilgreint sem 

ákveðið svið líkt og Háskóli Íslands flokkar grunnmenntun viðmælenda. Þá eru 

fyrirtæki eða stofnanir viðmælenda ekki tilgreind heldur notast við tegundir verkefna 

sem áður hefur verið vikið að, hvers kyns verkefni viðkomandi stýrir. Rannsakandi 

gerði tilraun til að fá viðmælendur með ólíka grunnmenntun sem vinna á ólíkum 

sviðum að ólíkum verkefnum til þess að auka á fjölbreytni í svörum. Með 

snjóboltaaðferðinni fékk rannsakandi uppgefin fleiri nöfn en hann notaði og var 

ástæðan meðal annars sú að þegar hafði verið rætt við verkefnastjóra sem stjórnuðu 

líkum verkefnum.  

 

3.3 Framkvæmd 

Rannsakandi setti sig í samband við viðmælendur með tölvupósti og tilgreindi ástæður 

bréfsins og tengsl þess sem gaf upp nafn þeirra. Í þeim pósti tilgreindi rannsakandi þau 

einkenni sem viðmælandi þyrfti að uppfylla til að falla undir skilgreininguna sem sett 

hafði verið. Fljótlega fóru svör að berast með jákvæðum viðbrögðum. Viðtölin voru 

tekin á tímabilinu 13. – 24. mars 2015 og í öllum tilfellum á vinnustað viðmælenda.  

Fyrst í stað var bakgrunnsupplýsingum um viðmælanda safnað. Spurt var um 

grunnmenntun, reynslu, ástæðu fyrir veru hans/hennar á þessum vinnustað eða á 
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þessu sviði, hvort viðkomandi hefði reynslu af verkefnastjórnun á öðru sviði og hvers 

konar verkefnum viðkomandi stýrði á þessum tiltekna vinnustað. Nokkrar opnar 

spurningar voru til taks og lögð var áhersla á eftirfarandi spurningar: 

 Hver er upplifun þín af því að vera verkefnastjóri yfir verkefnum sem 

eru ekki á þínu fagsviði? 

 Hver er upplifun þín á því hvernig aðrir taka því að þú sért ekki með 

fagþekkinguna? (aðrir eru teymið, hagsmunaaðilar, verkefniseigendur, 

bakhjarl, viðskiptavinir og aðrir) 

 Hvað telurðu að þú komir með inn í verkefnið sem sá með fagþekkingu 

kemur ekki með? 

 Hvaða eiginleika eða hæfni telur þú þig þurfa að hafa umfram þann sem 

er með fagþekkinguna til að stýra verkefnum? 

 Að fenginni reynslu, hvernig verkefnum myndir þú treysta þér að stýra 

eða hvernig verkefnum myndir þú ekki treysta þér að stýra? 

Í djúpviðtölum getur samtalið tekið óvæntar stefnur og kemur það þá í hlut 

rannsakanda að bregðast við með viðeigandi spurningum. Þær spurningar eru ekki 

bornar fram hér og rétt er að taka fram að í sumum tilfellum svaraði viðmælandi 

mörgum spurningum í einu og því þótti ekki ástæða til að spyrja allra spurninganna 

beint út. Samtölin voru öll hljóðrituð. 

 

3.4 Takmarkanir rannsóknar og úrtaks 

Í öllum rannsóknum, hvort sem þær eru eigindlegar eða megindlegar, má gera ráð fyrir 

einhverjum takmörkunum og á það líka við í þessari rannsókn. Ein takmörkunin er að 

hér fær sjónarhorn, reynsla og upplifun verkefnastjóra sem starfar á öðru fagsviði að 

heyrast án þess að verið sé að meta hæfni hans eða hennar til að stýra verkefnunum 

eða árangur af verkefnunum. Þá er heldur ekki verið að skoða sjónarhorn eða upplifun 

annarra sem starfa með viðkomandi verkefnastjóra. Því til varnar má nefna að allir 

viðmælendur hafa starfað á starfstað í hálft annað ár eða lengur og mætti ætla að ef 

viðkomandi væri ekki fær um að stýra verkefnunum héldi hann ekki starfinu. Hópur 

viðmælenda er fámennur og þrátt fyrir tilraun rannsakanda að fá viðmælendur með 

reynslu af ólíkum tegundum verkefna má segja að meirihluti viðmælendanna starfi í 

svipuðum verkefnum. Jafnframt má ekki horfa framhjá því að ákveðin hlutdrægni gæti 

gætt þar sem til umfjöllunar er núverandi starf og starfsmöguleikar viðmælendanna. 

Eins og í flestum eigindlegum rannsóknaraðferðum eru niðurstöður byggðar á 

viðtölum með opnum spurningum sem lagðar eru til grundvallar og þar með ekki reynt 

að alhæfa um viðfangsefnið heldur túlkar rannsakandi niðurstöðurnar út frá svörum 

viðmælenda.  
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4. Niðurstöður  
Hér þykir rannsakanda við hæfi að gera betur grein fyrir bakgrunni þátttakenda sem 

gerir það að verkum að þeir eru valdir í verkefnið og hvernig það kom til að þeir fengu 

þau störf sem þeir gegna nú. Að auki verður tilgreint hverskonar verkefnum 

viðmælendur hafa stýrt á núverandi vinnustað og þá notast við flokka sem þegar hafa 

verið tilgreindir. Allir viðmælendurnir fimm hafa lokið grunnnámi í háskóla og 

meistaragráðu í verkefnastjórnun á Íslandi, MPM gráðu.  

 
Menntun og 

vottun 
Skipulagsheild Verkefni 

Verkefnastjóri 1 

♂ 

Hugvísindasvið 

C-vottun 

Ráðgjafafyrirtæki á 

verkfræði- og tæknisviði 

Skipulagsleg verkefni 

Framkvæmdaverkefni 

Verkefnastjóri 2 

♀ 

Félagsvísindasvið 

D-vottun 
Fjármálafyrirtæki 

Skipulagsleg verkefni 

Hugbúnaðarverkefni 

Verkefnastjóri 3 

♀ 

Heilbrigðissvið 

D-vottun 
Hugbúnaðarfyrirtæki Hugbúnaðarverkefni 

Verkefnastjóri 4 

♂ 

Félagsvísindasvið 

C-vottun 

Upplýsingatækni-

fyrirtæki, þjónustar og 

selur hugbúnað og tæki 

Viðburðarstjórnun 

Skipulagsleg verkefni 

Hugbúnaðarverkefni 

Verkefnastjóri 5 

♂ 

Félagsvísindasvið 

D-vottun 

Opinber stofnun á sviði 

rannsókna og eftirlits á 

náttúrufyrirbærum 

Skipulagsleg verkefni  

Hugbúnaðarverkefni 

 

Eftir meistaranám í verkefnastjórnun vildi fyrsti verkefnastjórinn komast að í fyrirtæki 

þar sem líklegt væri að hans mati að fagleg verkefnastjórnun væri metin að 

verðleikum. Þá þótti honum sýnt að það væri í heimi framkvæmda og tækni, 

verkfræðinni þaðan sem þessi stjórnunarfræði kemur upprunalega eins og hann orðaði 

það. Hann sótti um í slíku fyrirtæki og fékk starf. 

 Annar verkefnastjóri hefur langa reynslu af því að starfa hjá 

fjármálafyrirtækjum í ýmsum störfum og því sneru viðtölin að þeim verkefnum í 

upplýsingatækni eða hugbúnaði sem hún hefur hvorki fyrri reynslu né menntun til. 

Hún telur að reynslan af störfum í banka hafi þó hjálpað sér að fá starfið á 

verkefnastofu bankans.  

 Þriðji viðmælandinn hefur reynslu af stjórnun verkefna á heilbrigðissviði. 

Fyrirtækið sem hún vinnur nú hjá var að leita að verkefnastjóra og eins og hún kemst 

sjálf að orði fannst þeim sem réðu hana: 
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 „…fínt að hún kæmi af heilbrigðissviði og væri vön að vinna með 

fólki og hópum og vildu ekkert endilega að ég væri tæknimanneskja. 

Fannst bara fínt að ég væri ekki verkefnastjórinn sem væri ofan í 

skurðinum að grafa heldur gæti haldið utan um verkefnin og fólkið“.  

Verkefnastjóri fjögur starfaði á yngri árum hjá fjarskiptafyrirtæki sem færði 

honum einhverja reynslu af tæknimálum ásamt því að vera að eigin sögn dálítill 

tölvunörd. Hann telur að fyrirtækið hafi verið að leita að einhverjum með MPM gráðu 

og einhverja reynslu af upplýsingatækni. Þó hann telji reynslu sína af tæknimálum alls 

ekki vera þá sem tæknimenn hafa sem þarna starfa.  

Fimmti og síðasti verkefnastjórinn er með áralanga reynslu af stjórnun. Auglýst 

var eftir verkefnastjóra með MPM gráðu og ekki gerð krafa um menntun á 

náttúruvísindasviði. Fyrir voru í stofnuninni tveir verkefnastjórar með MPM gráðu og 

telur hann það hafa haft áhrif á þá áherslu um kröfu til MPM gráðu í 

atvinnuauglýsingu.  

 

4.1 Almennt um upplifun viðmælenda 

Viðmælendur voru spurðir í fyrstu um upplifun þeirra á því að stýra verkefnum sem 

ekki voru innan þeirra fagsviðs. Upplifun þessara fimm verkefnastjóra var jákvæð þó 

sumir nefndu að það hafi verið dálítið ógnvekjandi í fyrstu og átak í sjálfu sér að skipta 

um starfsvettvang.  

Fyrsti verkefnastjórinn talaði um að hafa verið varaður við því að fara með sinn 

bakgrunn, hugvísindi, inn í heim verkfræðinnar. Því það væri hætta á árekstrum og 

kúltúrsjokki, en að hans sögn hafi það alls ekki verið raunin. Þeir verkefnastjórar sem 

eru að stýra hugbúnaðarverkefnum töluðu allir um það að þeir þurftu að setja sig inn í 

annað tungutak og einn gekk svo langt að segja að: 

„…ég var bara komin inn í allt annan heim, þetta er allt annað 

tungumál sem talað er hérna og ég þurfti bara að læra nýtt 

tungumál“.  

Jafnframt var rætt um nauðsyn þess að vera opinn að spyrja spurninga, hversu 

heimskulegar sem þær gætu hljómað. Fimmti verkefnastjórinn nefndi að áhugi hans á 

sviði verkefnanna hafi nýst honum vel í verkefnunum.  

 

4.2 Hlutverk verkefnastjórans og fagþekkingin  

Í samtölum við viðmælendur var þeim tíðrætt um hlutverk sín þegar rætt var um  

upplifun þeirra af því að stýra verkefnum án þess að hafa fagþekkingu á sviði 

verkefnisins.  

Fyrsti verkefnastjórinn talaði um að verkefnið væri það tæknilega margbrotið að 

enginn einn einstaklingur væri sérfróður um alla þá þætti sem það spannar. Það sé 

hins vegar verkhluta- og teymisstjórar sem hafi sérfræðiþekkingu á tilteknum sviðum 
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og þeir sinni tæknilegum viðfangsefnum verkefnisins. Þannig fái hann sem 

verkefnastjóri tækifæri til að sinna sínu hlutverki: 

„Hlutverk mitt sem verkefnisstjóra er í rauninni þjónustuhlutverk, að 

búa til skilyrði þannig að allir geti gert skyldu sína, að réttur kúrs sé 

tekinn og samræmis sé gætt svo á endanum verði framkölluð 

ásættanleg niðurstaða um umfang, eiginleika, kostnað, tíma og 

ánægju verkkaupa.“  

Annar verkefnastjórinn talaði um að hún sé milliliður í sínum verkefnum, milliliður milli 

tveggja sviða fyrirtækisins og því einskonar brú milli fólksins. Henni finnst mikið atriði 

að kynnast fólkinu sem hún vinnur með og ná til þeirra, geta sett sig í þeirra spor og 

þeirra hlutverk. Í umræðunni við þriðja verkefnastjórann sagði hún: 

„… það er ekki mitt hlutverk hér að vita allt, ég þarf að vera þeim 

mun betri að dreifa verkefnum og finna rétta fólkið til að svara 

spurningunum, hver getur hvað og hvenær“ 

Fjórði verkefnastjórinn nefndi að innanhúss væri fólk með góða fagþekkingu og einn 

þeirra hefði ráðgefandi hlutverk í verkefnahópnum í undirbúningsfasanum sem hafi 

skilað miklum árangri. Fimmti verkefnastjórinn komst svo að orði: 

„Ég þarf ekki að leika einhvern fræðinginn heldur að finna hvaða 

rammi hentar hverju verkefni. Ég sem verkefnastjóri vinn náttúrulega 

ekki nema brot af verkefninu og tek hópinn eða hópana inn og þau 

vinna það sem þau eru sérfræðingar í, saman finnum við út hverjir 

verkþættirnir eru, ábyrgðina set ég einnig á þau, þó svo að ég stýri.“ 

Þegar kemur að þekkingunni á faginu fannst þriðja verkefnastjóranum það vera í sjálfu 

sér gott að hafa ekki fulla þekkingu því þá spyr hún spurninga sem enginn annar hefði 

spurt. Sá fjórði nefndi að hann þyrfti að skilja hlutina nægilega vel til að geta útskýrt 

fyrir þeim sem skilur ekkert í þeim.  

 Aðspurðir um hversu mikið verkefnastjórarnir hafi þurft að setja sig inn í fagsvið 

verkefna sem þeir stýrðu voru svörin æði misjöfn. Meðan tveir þeirra segja það hafa 

komið sér á óvart hversu lítið þeir hafi þurft að setja sig inn í fagsvið verkefnanna þá 

tók aðdragandinn hjá einum rúmt ár þar sem hann var búinn að vera að vinna að 

undirbúningi verkefnisins og síðar fékk hann tækifæri til að stýra því, þannig hafi hann 

kynnst viðfangsefnum verkefnisins. Einn lagði mikið á sig í upphafi til að kynna sér og 

læra af sjálfsdáðum um viðfangsefni verkefnisins meðan öðrum fannst hann hafa lært 

viðfangsefnið smátt og smátt af reynslunni.  

 Þegar rætt var um mikilvægi þess að verkefnastjóri hafi fagþekkingu á 

viðfangssviði verkefnisins taldi annar verkefnastjórinn það hjálpa að hafa 

fagþekkinguna sem hefði það í för með sér að viðkomandi verkefnastjóri þyrfti ekki að 

verja tíma í að komast inn í hlutina en þó ekki nauðsynlegt.   
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4.3 Eiginleikar og hæfni verkefnastjóra að mati viðmælenda 

Þegar rætt var um eiginleika og hæfni verkefnastjóra og það sem hann þyrfti að hafa 

umfram þann sem hefur fagþekkinguna voru flestir á sama máli, það væri færni þeirra 

í mannlegum samskiptum sem til þyrfti. Eins og tveir verkefnastjórar komust að orði: 

„Allt um það hvernig fólk rekst í hópi, hvernig fólk hegðar sér og 

hvernig maður á að tækla einstaklingana í daglegu samstarfi.“ 

„Ég get alltaf lært tæknimálið en það eru ekki allir góðir í að 

umgangast fólk…“ 

Aðrir nefndu getuna til að setja sig í spor annarra og nefndu tveir það sérstaklega að 

námsgreinar í verkefnastjórnunarnáminu sem snúa að mannlegum samskiptum hafi 

gagnast þeim vel í sínum störfum. Þá sé getan til að spyrja spurninga sem tengist því 

hvernig verkefnin hafa verið skilgreind í upphafi mikilvæg og að sjá heildarmyndina. 

Eiginleikinn til að geta samhæft þekkingu og færni allra starfsmanna og nýtt það á sem 

bestan hátt. Einn viðmælandinn hélt því fram að ef hann hefði fagþekkingu á einu af 

þeim nokkrum fagsviðum sem hann starfar við gæti það í raun spillt fyrir því mögulega 

yrði hann hlutdrægur hvað þetta tiltekna fag varðaði. Í huga fyrsta verkefnastjórans er 

verkefnum skipt í tvö samhliða og tengd ferli, tækniþátt og stjórnunarþátt. Þar sem 

fagþekkingu þarf til í tækniþættinum og eins þurfi að hafa tileinkað sér aðferðafræði 

verkefnastjórnunar fyrir stjórnunarþáttinn. Þegar hæfni verkefnastjóra er til umræðu 

hefur hann þetta að segja: 

„Verkefnastjórnunin fjallar um þær stjórnunarlegu aðgerðir til að 

tryggja árangur. Þegar verið er að meta verkefnisstjóra til vottunar  

samkvæmt ICB-3 staðlinum gildir einu hvort það eru 

hugbúnaðarverkefni, framkvæmdaverkefni eða viðburðarverkefni. 

ICB-3 ber kennsl á þekkingar- og hæfnissvið þar sem verkefnisstjórinn 

getur beitt sér til að ná árangri við stjórnun verkefna. Allir þessir 

hæfnisþættir eiga heima í stjórnunarþætti verkefnanna ekki í 

svokölluðum tækniþætti.“ 

Þriðji verkefnastjórinn sem hefur líka reynslu af því að stýra verkefnum á sínu fagsviði 

fannst það ekki svo ólíkt, sagði þetta vera allt vinnu með fólk að verkefnastjórinn þyrfti 

að vera góður í samskiptum og kunna: 

„…að halda utan um verkefnin með réttu tækin og tólin til þess, 

[hann] passar að upplýsingarflæðið sé gott til yfirmanns og 

viðskiptavinar. Hér þarf ég að gera eins, halda utan um fólkið og 

forgangsraða verkefnum. Þetta er eiginlega bara eins nema bara 

verkefnin sjálf sem eru aðeins öðruvísi.“ 
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Þegar rætt er um ögranir eða áskoranir í starfi hefur annar verkefnastjórinn þetta um 

það að segja: 

„Mesta áskorunin eru samskipti, að fá fólk bara til að vinna saman 

og fá hluti upp á borðið það er svona stundum ekki alveg… það getur 

verið erfitt. … mannleg samskipti, það stendur eiginlega allt og fellur 

á því finnst mér í þessari vinnu. Ég get alveg verið með mitt skipulag 

og eitthvað og verið búin að gera einhverjar rosa áætlanir og 

greiningar …. og það skiptir bara engu máli ef að maður nær ekki til 

fólksins.“ 

Jafnframt tekur hann fram að það væri ekki auðveldara ef hann hefði fagþekkinguna á 

sviði verkefnisins. Fleiri verkefnastjórar taka undir að samskiptin séu mesta áskorunin 

og einn segir að allt annað sé auðvelt við hliðina á því að eiga við óánægt fólk.  

 

4.4 Umhverfið, samstarfsfólk og aðrir 

Þegar spurt er um upplifun verkefnastjóra á því hvernig aðrir í umhverfi þeirra taki því 

að þeir stýri verkefnum sem er ekki innan þeirra fagsviðs þá segist enginn þeirra hafa 

upplifað það á neikvæðan hátt. Annar verkefnastjórinn kemst svo að orði: 

„… hef ég ekki upplifað að teymin setji fyrir sig að ég komi af öðru 

sviði og fólkið veit alveg að ég veit ekki. Við erum opin og höfum 

ákveðið að það megi spyrja þegar einhver skilur ekki. Mér finnst 

fólkið ekki gera kröfur á að verkefnastjórinn sé sérfræðingur á þessu 

sviði [hugbúnaðarsviði].“  

Þriðji verkefnastjórinn tók í upphafi starfs síns viðtöl við alla starfsmenn sem voru að 

vinna í verkefnum með henni til að kynna sig og bakgrunn sinn og lét vita af skorti á 

fagþekkingu á þessu sviði. Hún ákvað að vera ófeiminn og fela það ekki. Viðbrögðin 

voru jákvæð og fannst samstarfsfólki það ekkert mál og buðu fram hjálp sína. Tveir 

nefna að þeir hafi fundið fyrir þakklæti í sinn garð, þá segir fjórði verkefnastjórinn 

jafnframt: 

„Mér hefur fundist tæknimennirnir vera bara þakklátir fyrir að hafa 

okkur til að sinna því sem við erum að sinna, það er ekki það sem þeir 

hafa áhuga á.“ 

Þá sagði hann frá því að því sé jafnvel slegið upp í grín að hann, verkefnastjórinn, verði 

fjarverandi þegar vinna eigi að tæknilegum útfærslum og sagt „það er ekki eins og þú 

sért að fara að gera eitthvað.“ Fimmti verkefnastjórinn nefndi að það væri auðvelt að 

vinna með fólkinu í tölvudeildinni því það er vant Agile umhverfi og finnist 

verkefnastjórnun vera hluti af því umhverfi. Fyrsti verkefnastjórinn fer varlega í að 

fullyrða um að það séu ekki neinar efasemdir um það fyrirkomulag að hann stýri 

verkefninu. Það sé fólki ljóst að hann hafi ekki fagþekkingu á sviði verkfræði eða tækni 
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og í sjálfu sér engin umræða um það. Hann hafi ekki orðið var við vantraust í sinn garð 

enda er það að hans sögn ef til vill vegna þess að hlutverka- og ábyrgðaskipting er skýr. 

Hann segir jafnframt að það kæmi honum samt ekki á óvart ef einhverjir vantreystu því 

þó svo hann merki það ekki. Fjórði verkefnastjórinn sagðist upplifa að viðskiptavinum 

fyndist það stundum ótraustvekjandi að hann hefði ekki öll svör á reiðum höndum.  

 

4.5 Að fenginni reynslu  

Aðspurðir hvernig verkefnum verkefnastjórarnir treystu sér til þess að stýra eða 

treystu sér ekki til að stýra að fenginni reynslu höfðu þeir þetta að segja: 

Verkefnastjóri 1: 

„Þetta byggir á þeirri grunnsýn sem ég hef um að verkefni eru bara 

verkefni. Viðfangsefni verkefnisstjórans er að ná utan um hvað þarf 

til að fá þá niðurstöðu sem óskað er eftir og þeirri ánægju 

viðskipavinarins og annarra sem er æskileg. Hér skiptir sjálft 

viðfangsefnið minna máli, heldur fremur að velja og beita réttum 

stjórnunarverkfærum og aðferðum.“ 

Verkefnastjóri 2: 

„Það veltur allt á því hvaða fólk er í verkefninu. Treystir sér og treystir 

sér, svo er það líka bara spurning um áhugasvið…Ég held ég gæti 

alveg verið í öðru umhverfi, viðburðum eða einhverju allt öðru ef það 

er hægt að vinna með fólki þá mundi ég alveg treysta mér í að taka 

ábyrgð á einhverju slíku.“ 

Verkefnastjóri 3: 

„Það er ekkert auðvelt að skipta alveg um starfsvettvang, það tekur 

tíma og er brjálæðislegur lærdómur…Það væri kannski ekki mikil 

áskorun að fara í viðburðarstjórnun að mínu mati frekar að læra 

eitthvað alveg nýtt eins og stjórna verkefnum í lyfjageiranum eða í 

byggingaframkvæmdum. Það er ákveðinn grunnur sem er eins, svo 

er bara tæknilegi hlutinn sem maður þarf að læra, það tekur tíma og 

þolinmæði en já ég væri alveg til.“  

Verkefnastjóri 4: 

„Eftir þetta treysti ég mér í allt, ég veit ekki hvaða verkefni ég get 

ekki stýrt ef ég get stýrt þessu sem ég er að stýra núna…. Þetta snýst 

voða mikið um það sama, ef þú ert með rétta hópinn í kringum þig 

þá held ég að góður verkefnastjóri getur unnið á mörgum sviðum.“ 
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Verkefnastjóri 5: 

„…það sem hefur komið mér á óvart er að það er sama hvaða 

verkefni maður hefur verið settur í eða verið fenginn til að stýra, 

þetta er ekkert flókið. Það er undirbúningurinn sem skiptir geysilega 

miklu máli og ef hann er vel gerður að þá vinnst verkið samkvæmt 

ferlunum og það er ekki flóknara en það“. 

Þrír þeirra nefna byggingu Hörpunnar sem framkvæmdarverkefni sem þeir hafi enn 

ekki reynslu til að stýra og annar verkefnastjórinn nefnir að hún hafi ekki reynslu af 

byggingarverkefnum og myndi ekki treysta sér í þesskonar verkefni. Fjórði 

verkefnastjórinn nefnir að væntanlega yrði hann ekki besti kostur í stærri 

framkvæmdarverkefni en sér þætti spennandi að stýra slíku verkefni. Þriðji 

verkefnastjórinn kemst svo að orði:  

„Ef vilji og áhugi er fyrir hendi held ég að bakgrunnurinn skiptir í raun 

og veru ekki máli. Það tekur þann sem ekki hefur þekkingu lengri 

tíma að komast inn í það tæknilega en þetta er bara spurning um 

hvort fyrirtækið er tilbúið að fjárfesta í þér og þínum bakgrunni því 

þeir þá trúa því að það komi annað inn í staðinn“. 

 

5. Umræður  

Með þessari rannsókn var leitast við að svara spurningunni hversu mikilvægt er fyrir 

verkefnastjóra að hafa fagþekkingu á sviði verkefnisins sem hann stýrir. Einnig að 

skoða hvaða hæfni og eiginleika verkefnastjórar töldu sig þurfa að hafa til að stýra 

verkefnum utan síns fagsviðs. Hugmyndin var ekki að setja fram algilt svar við 

spurningunum heldur að leita í reynsluheim þeirra sem hann hafa og fá þeirra 

sjónarmið og upplifun. Þegar rannsakandi fór á stúfana í leit að samskonar athugunum 

kom í ljós að fátt var skrifað í fagtímarit um þetta efni og fáar rannsóknir virðast hafa 

verið gerðar. Nokkur umræða er þó um efnið á erlendum spjallsíðum verkefnastjóra. 

Rannsakandi veitti því athygli að í þeim tilfellum þegar hæfni var metin með 

rannsóknum og niðurstaðan benti í þá átt að fag- og tækniþekking á viðfangssviðum vó 

ekki eins þungt og mannlegir hæfnisþættir, þá veigruðu rannsakendur sér samt við að 

fullyrða um það hvort eða hversu mikilvæg fagþekking verkefnastjóra á viðfangssviði 

verkefnis væri.  

 Fyrst ber að nefna að þegar leitað var að viðmælendum í rannsóknina kom það 

rannsakanda á óvart hversu fáir verkefnastjórar voru tilgreindir í fyrstu atrennu þegar 

rannsakandi spurðist fyrir um viðmælendur sem féllu undir skilgreiningarnar sem 

settar voru. Þrátt fyrir að hæfniviðmið IPMA gerir ekki kröfur um að verkefnastjóri hafi 

fagþekkingu á viðfangssviði verkefnis. Það styrkir þá athugun sem þær Helga 

Guðmundsdóttir og Guðlaug Stella Jónsdóttir gerðu vorið 2014 að það virðist vera sem 
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meginþorri atvinnurekenda á Íslandi geri þá kröfu að verkefnastjóri hafi fagþekkingu á 

viðfangssviði verkefnisins ef skoðaðar eru kröfur sem gerðar eru til verkefnastjóra í 

atvinnuauglýsingum (Helga Guðmundsdóttir og Guðlaug Stella Jónsdóttir, 2014). 

Annað sem kom rannsakanda á óvart var að þeir verkefnastjórar sem bættust á lista 

yfir mögulega viðmælendur voru flestir að stýra hugbúnaðarverkefnum. Eins má segja 

um viðmælendur þessarar rannsóknar að þegar leið á viðtölin þá kom í ljós að fjórir af 

þeim fimm sem rætt var við höfðu stýrt hugbúnaðarverkefnum. Sú staðreynd að flestir 

þeirra sem komu til greina í þessa rannsókn stýrðu hugbúnaðarverkefnum vekur upp 

margar spurningar: eru meiri möguleikar fyrir verkefnastjóra sem vill stýra verkefnum 

utan síns fagsviðs að leita á þessi mið? Er hugbúnaðargeirinn betur undir það búinn en 

aðrir að taka við fólki án fagþekkingar á viðfangssviði verkefnisins? Er skortur á fólki 

með fagþekkingu í hugbúnaðageiranum sem jafnframt eru hæfir verkefnastjórar og þá 

hvers vegna? 

 Niðurstöður úr viðtölunum gefa til kynna að hlutverk verkefnastjóranna sem 

rætt var við sé skýrt. Að þeirra hlutverk byggist á því að stýra verkefninu og það kemur 

í hlut  annarra í verkefninu að hafa fagþekkinguna og vinna að tæknilegum útfærslum 

þess. Kerzner gerir í bók sinni, Project Management; A systems Approach to Planning, 

Scheduling and Controlling (2013), greinamun á verkefnastjóra og deildarstjóra. Þannig 

er verkefnastjóranum ætlað að samhæfa og samræma viðfangsefni, honum er ætlað 

að samþætta öll aðföng sem að verkefninu koma svo útkoman, varan eða þjónustan, 

nái þeim markmiðum sem sett hafa verið. Þegar verkefnastjóri hefur gert verkefninu 

skil er það hlutverk deildarstjóra að gera tæknilegum kröfum verkefnisins skil. Kerzner 

útilokar þó ekki að verkefnastjórinn og deildarstjóri sé einn og sami aðilinn. Að 

ofansögðu má ætla að þeir sem rætt var við starfi ekki sem deildarstjórar ásamt því að 

sinna verkefnastjórahlutverkinu, það séu aðrir í þeim hlutverkum. Í svörum 

karlmannanna í rannsókninni um hvernig verkefnum þeir treystu sér til að stýra mátti 

greina ákveðni og bjartsýni á getu sína til að stýra hvernig verkefnum sem er utan síns 

fagsviðs. Konurnar tvær stigu ekki eins fast til jarðar, varfærnislegar töldu þær sig þó 

treysta sér í ólík verkefni. Þrátt fyrir fæð viðmælanda vekur það upp spurningu um 

hvort kvenkyns verkefnastjórar treysta sér almennt síður í verkefni utan síns fagsviðs.  

 Alþjóðasamtök verkefnastjórnunarfélaga (IPMA) setur viðmið um hæfni 

verkefnastjóra en gerir ekki kröfu um fagþekkingu á viðfangssviði verkefnis. Því eins og 

einn viðmælandinn benti svo réttilega á snýst verkefnastjórnun um aðgerðir til að 

stýra verkefni til árangurs og tilheyra þessir hæfnisþættir meira eða minna 

stjórnunarþáttum verkefnisins. Ýmsar rannsóknir á hæfni og þekkingu verkefnastjóra 

benda til þess að mannleg færni vegur þungt þegar mikilvægi þess er metið,  í sumum 

tilfellum þyngra en þekkingin á viðfangssviði verkefnis. Fram kom í viðtölunum að 

mannleg hæfni er mikilvæg í stjórnun verkefna þá sér í lagi var það mikið til 

umfjöllunar hjá fjórum af þeim fimm sem rætt var við, þeim sömu og stýrðu 

hugbúnaðarverkefnum. Aftur vekur það upp spurningar um viðfangssvið verkefna og 

kröfur sem gerðar eru um fagþekkingu innan þeirra. En vegna þess hve margir 
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viðmælendur stýrðu verkefnum í sama flokki, hugbúnaðarverkefnum, er hæpið að 

draga ákveðnar ályktanir um það hér.  

 Almennt má segja að upplifun verkefnastjóranna sjálfra og annarra í 

starfsumhverfi þeirra sé góð. Það er auðheyrt að verkefnastjórarnir þurftu að leggja 

mis mikið á sig til að setja sig inn í verkefnin sem þeir stýrðu. Verkefnastjórarnir sem 

rætt var við gera ekki mikið úr mikilvægi þess að hafa fagþekkingu á viðfangssviði 

verkefnis. Þeir treysti sér almennt í verkefni utan síns fagsviðs og finnist mannlegir 

þættir og/eða stjórnunarþættir verkefnis skipta meira máli en fagþekking á 

viðfangssviði verkefnis.  

  

6. Ályktun 

Einn mælikvarði á hæfni verkefnastjóra á Íslandi er vottunarkerfi Alþjóðasamtaka 

verkefnastjórnunarfélaga (IPMA). Þar er ekki gerð krafa um fagþekkingu og að mínu 

mati er þá samþykki samtakanna fyrir því að verkefnastjórar geti stýrt verkefnum utan 

síns fagsviðs. Tilgangurinn með þessari rannsókn var ekki að meta með magnbundnum 

hætti mikilvægi þess að verkefnastjóri hafi fagþekkingu á viðfangssviði verkefnis 

heldur að kynnast reynslu þeirra sem eru í þessari stöðu og nota þeirra upplifun og 

innsýn til að svara spurningunni. Í framhaldi má skoða þetta enn frekar og þá jafnvel 

með magnbundnum hætti, skoða fjölda verkefnastjóra sem starfa utan síns fagsviðs 

eða almennt hvernig verkefnastjórar líta á mikilvægi fagþekkingunnar í verkefnum. 

Áhugavert væri einnig að fá sjónarhorn yfirmanna, teymismeðlima og annarra 

hagsmunaaðila á mikilvægi fagþekkingar verkefnastjóra. Vert er einnig að skoða betur 

hvort og þá hverskonar verkefni gera minni kröfur eða engar kröfur um fagþekkingu og 

að sama skapi hvort og þá hverskonar verkefni gera miklar kröfur um fagþekkingu.  

 Eftir þessa athugun er rétt að benda atvinnurekendum og ráðningaskrifstofum 

á að veita verkefnastjórum tækifæri á að spreyta sig á verkefnum utan síns fagssviðs. 

Því af svörum viðmælenda minna dreg ég þá ályktun að verkefnastjóri, sem hefur 

aðferðafræði verkefnastjórnunar á sínu færi og þá mannlegu hæfni sem til þarf, getur 

vel stýrt verkefnum utan síns fagsviðs. Það skiptir þó máli að hann hafi áhuga á 

viðfangssviði verkefnisins, sé tilbúinn að leggja á sig að kynnast því og fái til liðs við sig 

teymismeðlimi með fagþekkingu á viðfangssviði verkefnisins. 

  

7. Þakkir 

Viðmælendum mínum færi ég bestu þakkir fyrir að veita mér aðgang að reynsluheimi 

sínum og þann tíma sem þeir gáfu sér til að ræða við mig. Leiðbeinandi minn Þór 

Hauksson á einnig þakkir skilið fyrir faglegt innlegg og fyrir að vera hughreystandi og 

styðjandi í gegnum ferlið. Rúnu Björgu Garðarsdóttur, sem með einstakri málsnilld og 

gagnrýnum huga, þakka ég fyrir yfirlesturinn. Þá má ekki gleyma að þakka 

þolinmæðina sem synirnir hafa sýnt fjarveru móður sinnar.  
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