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Verkefnastjórnun á Íslandi síðasta áratuginn 
 

Marinó Þórisson  

Háskólinn Í Reykjavík. Ísland, marinot07@ru.is 

 

Verkefni þetta er lagt til að uppfylla kröfur til lokaprófs í MPM námi – meistaranámi í 

verkefnastjórnun við tækn- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík 

 

Útdráttur 
Verkefnastjórnun og þróun hennar seinasta áratuginn á Íslandi sem viðurkenndrar 

stjórnunaraðferðar er viðfangsefni rannsóknarinnar. Eru fyrirtæki sem talin eru framúrskarandi 

í rekstri að notast við verkefnastjórnun, telja þau að verkefni þeirra standist þær kröfur um gæði 

kostnað og tíma sem gerð eru til þeirra og síðast en ekki síst eru þessi fyrirtæki að stuðla að 

þjálfun og menntun verkefnastjóra?  

Rannsóknin er megindleg og könnunin náði til 77 fyrirtækja. Heildarsvörun var 49,5%. 

Til að fá samanburð var könnunin byggð á og borin saman við eldri könnun sem gerð var 2003. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að 69% fyrirtækja töldu sig notast við formlega 

verkefnastjórnun og um 78% fyrirtækja töldu verkefnastjórnun samræmast stefnu fyrirtækisins. 

Eftir því sem menntunarstig verkefnastjóra var hærra því líkleglegra var að verkefni stæðust 

tímaáætlanir. Ekkert fyrirtæki taldi verkefni sín ekki standast áætlanir um kostnað og gæði. 

Niðurstöður rannóknarinnar benda til að þekking á faglegri verkefnastjórnun sé meiri árið 2015 

en hún var árið 2003.     

 

Efnisorð: Verkefnastjórnun, nám, árangur, staða, stjórnun.  
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Inngangur  
Í nútíma fyrirtækjarekstri þar sem rekstrarlegur grundvöllur margra fyrirtækja kallar á að staðið 

sé við kostnaðaráætlanir, tímaáætlanir og ekki síst gæði verkefna, er aðferðafræði hinnar 

faglegu verkefnastjórnunar að verða sífellt algengari sem stjórnunaraðferð. 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hver væri staða verkefnastjórnunar hjá 

fyrirtækjum sem talin eru framúrskarandi á Íslandi á árinu 2014. Staðan var metin útfrá þremur 

þáttum. Fyrst voru fyrirtæki beðin um að taka afstöðu til notkunar á verkefnastjórnun, þá voru 

þau beðin um að taka afstöðu til árangurs  þeirra verkefna sem unnin voru í fyrirtækjunum og 

að lokum voru þau beðin um að taka afstöðu til menntunar og þjálfunar verkefnastjóra.    

Til að fá samanburð á stöðu fyrirtækja sem tóku þátt í rannsókninni og stöðu fyrirtækja 

áður, var til viðmiðunar notuð eldri önnur könnun sem einnig hafði það að markmiði að kanna 

stöðu verkefnastjórnunar í íslenskum fyrirtækjum. Sú könnun var framkvæmd af nemendum í 

áfanga um verkefnastjórnun við Háskólann í Reykjavík vorið 2003. Könnunin frá 2003 var 

unnin uppúr rannsókn að nafni  Exploring the "Knowing-Doing" Gap in Project Management 

sem framkvæmd var árið 2001 af Dr. Janice Thomas, Dr. Connie Delisle og Kam Jugdev 

fræðimönnum við Háskólann Athabasca í Kanada. En tilgangur þeirrar rannsóknar var að skilja 

hvernig átti að selja yfirmönnum fyrirtækja hugtakið verkefnastjórnun og gera sér grein fyrir 

mikilvægi hennar (Thomas, Desile og Jugdev, 2001). 

Við gerð þessarar rannsóknar var notast við sömu spurningar og notaðar höfðu verið í 

könnuninni frá 2003. Spurningarnar meta stöðu þeirra þriggja þátta sem voru fyrrgreindir eða 

notkun verkefnastjórnunar innan fyrirtækja, niðurstöður verkefna og stuðning innan fyrirtækis 

við verkefnastjórnun. Ásamt þessum spurningum voru einnig  sex bakgrunsspurningar til að 

greina enn frekar niðurstöður.    

Þátttakendur í könnuninni voru 77 fyrirtæki sem féllu undir eftirfarandi flokkun 

ÍSAT2008. Fyrirtæki í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð, framleiðslu fyrirtæki, 

sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg fyritæki og upplýsingatækni og fjarskipta fyrirtæki valinn 

af lista Credit Info um framúrskarndi fyrirtæki 2014 fengu könnunina senda. Samtals 38 

fyrirtæki svöruðu könnunni sem samsvaraði 49,4% svörun.  
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Fræðileg umfjöllun  

Verkefni 

Samkvæmt skilgreiningu Project Management Institution er verkefni röð aðgerða sem hafa 

upphaf og endi og skila af sér útkomu í formi til dæmis vöru eða þjónustu (PMI, 2013). Líftími 

verkefna er í sinni einföldustu mynd skipt upp í fjóra áfanga. Skilgreiningu verkefnisins, hvað 

á að vera loka afurð verkefnisins, er mögulegt að gera afurðina eða er arðbært að vinna 

verkefnið. Áætlanagerð er næsta þrep en þar eru til dæmis gerðar áætlanir um vinnu 

verkefnisins í tíma og kostnaði. Þriðja þrepið er framkvæmd en það er sjálft vinnuferli 

verkefnisins. Að lokum eru verkskil, en þá er verkefni gert upp, til dæmis athugað hvor áætlanir 

stóðust ( Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2012). Góð skilgreining þessara áfanga 

ásamt reglulegum mælingum og stöðumati á framvindu verkefnis auðveldar stjórnendum að 

fylgjast vel með þróun verkefnis á líftíma þess og hafa þannig vitneskju um  stöðu þess, hvað 

er mikið eftir og hvað þarf að gera til að klára það (Kerzner, 2013). Verkefni eru í dag skilgreind 

sem annað og meira heldur en aðferð til að leysa vandamál. Verkefni eru notuð við innleiðingu 

breytinga og við stefnumótun (Andersen og Jessen 2003).    

Verkefnamiðuð fyrirtæki 

Verkefnastjórnun varðar stjórnskipulag fyrirtækja, og á þá sérstaklega við í fyrirtækjum sem 

falla undir að vera verkefnamiðuð fyrirtæki. Ef horft er á nákvæma skilgreiningu á starfsviði 

fyrirtækis, falla flest undir að vera markaðs, verkfræði/iðntækni, eða framleiðslufyrirtæki en ef 

horft er á fyrirtæki í víðara samhengi er hægt að skipta þessum fyrirtækjum í verkefnamiðuð og 

ekki verkefnamiðuð fyrirtæki. Verkefnamiðuð fyrirtæki eru þau sem halda uppi rekstri sínum 

fyrst og fremst með vinnu á verkefnum. Einu eða mörgum mismunandi verkefnum sem hefjast, 

er stýrt og lokið á mismunandi tímabilum (Kerzner, 2013). 

Verkefnastjórnun  

Fyrirtæki í nútíma viðskiptaumhverfi leggja meiri og meiri áherslu á að verkefni skili hagnaði 

og virðisaukningu. Þetta er bein afleiðing af því að verkefni eru unnin eftir tíma og 

kostnaðaráætlunum. Með aukinni kröfu á árangur hefur skapast mikilvægi hins fræðilega og 

menntaða verkefnastjóra (Möller, 2011).  Verkefnastjórnun er aðferðafræði sem notuð er við 

stefnumótun, skipulag og stjórnun verkefna með skilgreind markmið. Verkefnastjórnun felur í 

sér undirbúning, skipulagningu, áætlanagerð, stýringu og eftirlit með öllum þáttum verkefnisins 

(Kerzner, 2013). Verkefnastjórnun er stjórntæki sem hefur skorður af gæðum, kostnaði og tíma 

og hefur það að markmiði að verklok verði í samræmi við markmið hagsmunaaðila. 
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Verkefnastjórnun hentar fyrir allar skipulagsheildir sem hafa þau megin markmið að vinna 

innan umfangs, gæða, kostnaðar- og tímaáætlunar (Demir og Kocabas, 2010). 

Innleiðing verkefnastjórnunar  

Innleiðing faglegrar verkefnastjórnunar sem aðferðafræði, getur falið  í sér umtalsverðar 

breytingar á þeim aðferðum sem eru þekktar við stjórnskipulag og stjórnun verkefna hjá 

fyrirtækinu. Hún getur haft í för með sér innleiðingu á nýrri aðferðafræði með tilheyrandi 

endurskipulagningu skipulagsheilda í átt að verkefnastýrðara fyrirtæki og aðlögun 

verkefnastjórnar í stefnumiðun fyrirtækisins. Hröð þróun í því markaðsumhverfi sem við búum 

við  í dag setur auknar áherslur á sveigjanleika og þjónustu við viðskiptavini, auk fjölbreytni og 

alþjóðavæðingar. Þetta kallar á að ferli eða stjórnun séu til staðar fyrir nýjungar innan 

fyrirtækja. Hefðbundnar breytingar á viðskiptaferlum, sérstaklega þá sem auðveldlega er hægt 

að einangra og skilgreina sem verkefni, er hluti af því að koma á verkefnastýrðu umhverfi. Til 

að tryggja að góður árangur náist af innleiðingu verkefnastjórnunar þarf ákvörðun og stuðningur 

um innleiðingu frá yfirstjórnendum að vera augljós. Mennta og eða þjálfa þarf einstaklinga í 

aðferðafræðum verkefnastjórnunar. Auka þarf ábyrgð og skuldbindingar við gerð á áætlunum 

og afhendingu þeirra afurða sem verkefna. Velja þarf verkefni sem frumraun, ítarlegt eftirlit 

þarf að hafa með framvindu og niðurstöðu frumraunarinnar og að lokum þarf að huga að því að 

leggja mat á árangrur verkefnisins og að lokum þarf að yfirfæra þá þekkingu sem orðið hefur 

yfir á önnur verkefni (Steinun H. Atladóttir og Ómar Imsland, 2004).  

Verkefnastjórinn 

Starf faglegs verkefnastjóra er í fljótu bragði ekki mjög ólíkt störfum annarra stjórnenda. 

Verkefnastjórar þurfa að skipuleggja, gera áætlanir, hvetja og stjórna. Eitt það sem gerir starf 

þeirra ólíkt störfum annarra stjórnenda er að verkefnastjóri tekur í flestum tilfellum að sér 

verkefni sem er fyrirfram ákveðið að ljúki innan afmarkaðs tíma og kostnaðar. Hlutverk 

verkefnastjóra eru mismunandi eftir verkefnum, líkt og gildir um hlutverk annarra stjórnenda. 

Verkefni eiga það sameiginlegt að hafa markmið og það er hlutverk verkefnastjórans að stýra 

aðföngum, bæði mannskap og hlutum, þannig að markmið verkefnisins náist (Berg og Karlsen, 

2007).  
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Stjórnun framkvæmdastjórans og sú stjórnun sem verkefnastjóri kemur að er nokkuð frábrugðin 

að eiginleikum en sjá má dæmi um 

þann mun sem er á þessum tveimur 

stjórnendum í töflu 1.  Verkefnastjóri 

ber ábyrgð á framkvæmd verkefnis, 

hann ber ábyrgð á að markmiðin 

náist, tryggir að boðleiðir séu opnar 

milli hagsmunaaðila og veitir 

verkefni brautargengi, bæði á 

hefðbundinn og óhefðbundinn hátt. 

Eitt af mikilvægustu hlutverkum 

verkefnastjórans er að hafa ávallt 

yfirsýn yfir verkefnið og vita hvaða skref skal taka næst í verkefninu til að þau skili þeim árangri 

sem þau eiga að skila innan þeirra takmarkana á tíma og kostnaði sem þeim hefur verið sett 

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

Young og Jordan (2007) komust að því að það sem verkefnastjóri lítur á sem árangur í verkefni 

og það  sem stjórnandi fyrirtækis lítur á sem árangur er ekki það sama. Í tilfelli stjórnandans er 

árangur yfirleitt mældur í því hvort menn hafi einbeitt sér að virðisaukningu og hvort verkefnið 

muni skila virðisaukningu til lengri tíma. Hins vegar snýst mat verkefnastjórans á árangri frekar 

um það hvort hann hafi náð markmiðum tíma og kostnaðar.  

Menntun verkefnastjórnunar á Íslandi  

Menntun í verkefnastjórnun er stanslaust að aukast og töluvert úrval námskeiða um 

verkefnastjórnun er í boði á Íslandi í dag. Flest þessara námskeiða einblína á verkfæri 

verkefnastjórnunar. Frá 2007 hefur verið í boði fyrst í Háskóla Íslands og síðar í Háskólanum í 

Reykjavík háskólanám í verkefnastjórnun  (MPM, Master in project management). Þar fá 

nemendur þjálfun í notkun verkefnastjórnunar við mismunandi aðstæður, halda utanum og 

stjórna verkefnum í verkefnamiðuðum fyrirtækjum. Þar er einnig lögð áhersla á að þátttakendur 

læri að nýta aðferðir og tækni verkefnastjórnunar til að leiða saman ólíka aðila í vinnu, með 

þekkingu á aðferðum, samhengi verkefna og mannlegu atferli við stjórnun (Meistaranám í 

verkefnastjórnun, 2015). Verkefnastjórnunarfélag Íslands(VSF) var stofnað árið 1984 með það 

að leiðarljósi að leiða þróun og eflingu verkefnastjórnunar á Íslandi. Tilgangur og markmið 

félagsins  eru að standa fyrir öflun og dreifingu upplýsinga um verkefnastjórnun, stuðla að 

Tafla 1: Stjórnanda og verkefnastjóra ( Helgi Þór Ingason og 

Haukur Ingi Jónason, 2012)  

Hefðbundin stjórnun Verkefnastjórnun
Reynir að viðhalda óbreyttu 

ástandandi og hámarka árangur 

innan þekkts kerfis 

Reynir að ná fram breytingum, 

gjarnan með nýsköpun af 

einhverju tagi

Vald og ábyrgð skilgreint af stöðu í 

skipuriti

Línur valdboðs geta verið óljósar 

og viðfangsefni ganga þvert á 

skipulag.

Viðfangsefni afmörkuð og 

skilgreind. Árangur skilgreindur 

reglulega útfrá því hversu vel tekst 

að ná markmiðum 

Stöðugar breytingar í 

viðfangsefnum. Árangur ræðst af 

því hvort náðst hefur að uppfylla 

markmið verkefnis.

Fjöldi breyta er takmarkaður, fjöldi 

samstarfsaðila er þekktur 

Mikil óvissa er innbyggð, 

endurnýjun samstarfsaðila, 

ágreiningur 
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menntun og rannsóknum á sviði verkefnastjórnunar, kynna og auka skilning á nauðsyn 

markvissrar verkefnastjórnunar og stuðla að íslenskri málnotkun á sviði verkefnastjórnunar. 

Megin hlutverk félagsins er að standa að vottun verkefnastjóra á Íslandi og tryggja alþjóðlega 

viðurkenningu verkefnastjórnunar til að mæta hæfniskröfum sem gerðar eru til verkefnastjóra í 

íslenskum fyrirtækjum og stofnunum til að fyrirtæki standist bæði innlendan og alþjóðlegan 

samanburð og samkeppni. Verkefnastjórnunarfélag Íslands er aðili að International Project 

Management Association (IPMA®). Undirstaða IPMA samtakanna er fjögurra þrepa vottunarkerfi 

sem styður við og eflir verkefnastjórn sem starfsgrein og eykur skilning fyrirtækja á ávinningi þess 

að verkefnastjórar þess hafi vottun. IPMA hefur unnið að því að móta skilgreiningar fyrir vottun 

verkefnastjóra á alþjóðlega vísu og hefur Verkefnastjórnunarfélag Íslands frá upphafi tekið virkan 

þátt í því starfi. Verkefnastjórnunarfélag Íslands hefur síðan 1997 boðið upp á 3 af 4 stigum sem 

vottunarferli IPMA® skiptist í, eða stig B, C og D. Félagið vottar A-stig í samvinnu við stærri félög 

(Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2015). 
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Rannsókn 

Rannsóknaraðferð  

Spurningin sem lagt var upp með að svara með rannsókninni er: 

Hver er staða verkefnastjórnunar á Íslandi? 

Rannsóknin styðjst við megindlegar rannsóknaraðferðir (e. quantitative) þar sem frumgögnum 

var safnað saman með viðhorfskönnun. Til að byrja með var aflað afleiddra heimilda til að 

byggja upp stoðir rannsóknarinnar. Flestar voru afleiddu heimildirnar í formi fræðigreina um 

samskonar málefni. Þá var stuðst við fræðibækur sem og önnur verk unnin af fræðimönnum 

tengd efninu. Frumheimildum var safnað saman með könnun í formi spurningalista sem var 

sendur út í tölvupósti til fyrirtækja af lista sem fenginn hafði verið frá Credit Info um 

framúrskarandi fyrirtæki á Íslandi 2014. Samkvæmt skilgreiningu Credit info er framúrskarandi 

fyrirtæki: Fyrirtæki sem hefur skilað ársreikningum til RSK síðustu þrjú ár, það eru minna en 

0,5% líkur á alvarlegum vanskilum, það hefur sýnt jákvæðan rekstrarhagnað þrjú ár í röð ásamt 

jákvæðri ársskila niðurstöðu þrjú ár í röð. Rekstrarform fyrirtækisins er ehf., hf. eða svf. 

Eiginfjárhlutfall er að minnsta kosti 20% þrjú rekstrar ár í röð. Eignir hafa verið 80 milljónir 

eða meira þrjú ár í röð og framkvæmdastjóri er skráður í hlutafélagaskrá (Framúrskarandi 

fyrirtæki, 2015). Fyrirtæki sem valin voru af listanum til að taka þátt í könnunni féllu undir 

skilgreiningar að vera framleiðslufyrirtæki í framleiðslu á sérhæfðum tækjum og búnaði, 

fyrirtæki í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð og fyrirtæki skilgreind sem fyrirtæki með 

sérfræðilega, vísindalega og tæknilega starfsemi og að fyrirtæki hefðu skráð tölvupóstfang.  

Kostir þess að senda út spurningakönnun á veraldarvefnum eru að hægt er að ná stóru úrtaki á 

skömmum tíma með lítilli fyrirhöfn. Með spurningakönnunum á veraldarvefnum styttist  sá 

biðtími sem líður frá svörun þátttakenda miðað við það ef könnunin væri til að mynda send í 

pósti eða tekin væru viðtöl við alla þátttakendur. Helstu ókostir spurningakannana á 

veraldarvefnum er svartíðni þátttakenda og gæði svara. Oft er svörun léleg og þar að auki er 

erfitt að sjá til hversu margra spurningakönnunin náði sem kusu að svara henni ekki, sem gerir 

mælingu á svartíðni erfiðari. Þá er einnig hætt á að viðkomandi hefji spurningakönnun en hætti 

á miðri leið sem eyðileggur þá svörun (Hoyle, Harris, & Judd, 2002). 

Framkvæmd viðhorfskönnunarinnar  

Við öflun frumgagna var framkvæmd viðhorfskönnun og stuðst var við nemenda aðgang að 

vefsíðu forritinu Outcome kannanir. Spurningakönnunin var keyrð upp á vefsíðunni og eftir 
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uppkeyrslu á könnuninni fékkst linkur sem beindi viðkomandi á könnunina. Könnunin var send 

út þann 13. apríl 2015 á alls 81 netföng sem fengist höfðu með lista Credit Info yfir þau fyrirtæki 

sem fengu viðurkenningu á að vera framúrskarandi árið 2014. Fjórir tölvupóstar skiluðu sér 

ekki á viðtakanda en gera má ráð fyrir því að nefföng hafi ekki verið rétt. Heildar fjöldi 

fyrirtækja sem áætlað er að könnunina hafi komist til er samtals 77. Viðhorfskönnunin var opin 

til svörunar í fimm daga og lauk föstudaginn 18. apríl  2013. Aukabréf var sent á þáttakendur 

17. apríl til að minna á að lokafrestur til að svara könnuninni væri 18. apríl.  

Könnunin skiptist í fjóra hluta. Hlutarnir voru settir fram með það að leiðarljósi að hafa 

samanburð við niðurstöður könnunar frá 2003. Enn fremur var reynt að hafa fjölda spurninga 

takmarkaðan til að hámarka svörun. Svarmöguleikar voru á jafnaðarbils mælikvarða frá „mjög 

sammála” til „mjög ósammála”. Könnunin er byggð up með sex bakgrunnsbreytum og ellefu 

almennum fjölvalsspurningum um verkefnastjórnun. Spurningar og áhrifaþætti spurninga má 

sjá í töflu 2. 

 

 

Greining gagna og úrvinnsla  

Með aðstoð vefsíðunnar www.outcome.is voru gögn viðhorfskönnunarinnar vistuð niður í excel 

skjal þar sem hægt var að vinna með frumgögnin. Greining frumgagnanna skiptist þannig að til 

að byrja með er gerð grein fyrir niðurstöðum bakgrunnsbreyta, næst eru niðurstöður 

verkefnastjórnunar spurninganna kynntar. Niðurstöður hvers þáttar fyrir sig eru kynntar, sumar 

spurningar voru krosskeyrðar til að kanna fylgni milli bakgrunnsbreyta og verkefnastjórnunar 

spurninga.  

7.  Fyrirtækið notast við formlega verkefnastjórnun 

12. Verkefnastjórnun er samræmd við stefnu fyrirtækisins

14. Verkefnastjórnun nýtur álits sem aðferðarfræði í fyrirtækinu

15. Verkefnastjórnun er notuð þegar vandamál koma upp

16. Fyrirtækið ræður yfir tækjum  tækni og aðferðafræði til verkefnastjórnunar

9. Verkefni standast tímaáætlun

10. Verkefni standast kostnaðaráættlun

11. Verkefni standast kröfur um gæði

8. Verkefnastjórar hafa litla eða enga formlega verkefnastjórnunarþjálfun

13. Fjámagni er veitt til menntunar í verkefnastjórnun

17. Fyrirtækið stuðlar að menntun og fræðslu í tækni og aðferðafræðum verkefnastjórnunar

Nr. 

Spurningar 

Verkefnastjórnun innan 

fyrirtækisins 

Árangur verkefna 

Þjálfun/mentun  

verkefnastjóra

Spurningar Áhrifaþættir

Tafla 2:  Áhrifaþættir spurninga 
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Niðurstöður 
Niðurstöður könnunarinnar frá 2015 eru kynntar í eftirfarandi kafla. Þær verða kynntar eftir 

þeim þremur þáttum sem voru skilgreindir hér áður ásamt því að farið er yfir niðurstöður 

bakgrunnsspurninga. 

Bakgrunnsspurningar  

Niðurstöðurnar í könnuninni byggja á svörum 38 þátttakenda sem svöruðu öllum spurningum 

könnunarinnar. Þátttakendur í fjarskipta og upplýsingafyrirtækjum og sérfræði og vísindalegri 

starfsemi voru flestir eða tuttugu og þrír þáttakendur samtals, hlutfall kjarnastarfsemi allra 

þátttakenda má sjá í töflu nr. 3.  

Svar Fjöldi Hlutfall  

1) Fjarskiptafyrirtæki/ upplýsingatæknifyrirtæki 12 31,58%  

2) Framleiðslufyrirtæki 5 13,16%  

3) Fyrirtæki í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 6 15,79%  

4) Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi t.d (verkfræði) 11 28,95%  

5) Annað 4 10,53%  

Alls 38 100%   

 

Þau fyrirtæki sem svöruðu annað í könnuninni voru arkitektastofa, iðnaðarfyrirtæki, 

þróunarfélag og vefsíða með tekjur af auglýsingum. Af fyrirtækjum sem tóku þátt var 

starfsmannafjöldi 71% þeirra á milli 1-40 starfsmenn. Mynd 1 sýnir starfsmannafjöld fyrirtækja 

sem tóku þátt í könnunni.  

Kynjahlutfall stjórnenda var nokkuð 

ójafnt en aðeins um 8% stjórnenda voru 

kvenmenn sem er töluvert lægra en tölur 

Hagstofu um kynjaskiptingu stjórnenda í 

fyrirtækjum á Íslandi segja til um en þær 

niðurstöður sýna að 22% stjórnenda í 

íslenskum fyrirtækjum séu kvenmenn 

(Hagstofa. 2015) Því má velta því fyrir 

sér hvort úrtak könnunarinnar hafi haft 

áhrif. Þegar spurt var um menntunarstig 

æðsta stjórnenda höfðu um 84% stjórnenda háskólamenntun, af þeim höfðu 43% 

42,11%

28,95%

13,16%

5,26%

2,63%

7,89%

1. 1-19

2. 20-39

3. 40-59

4. 60-79

5. 80-160

6. Fleiri en 160

Fjöldi starfsmanna

Tafla nr. 3  Kjarnastarfsemi þátttakenda. 

)  

Mynd 1  Kjarnastarfsemi þátttakenda. 

)  
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háskólamenntun af meistarastigi eða hærra. Í spurningu nr. 5 var spurt, hvaða stöðu aðilar innan 

fyrirtækisins sem væru verkefnastjórar hefðu. Boðið uppá að merkja í fleiri en einn reit þar sem 

mögulegt var að fleiri en einn verkefnastjóri væri starfandi og þeir gegndu mismunandi stöðu. 

Af þeim 38 fyrirtækjum sem svöruðu höfðu þau 65 mismunandi stöðugildi fyrir þá sem unnu 

að verkefnastjórnun þar af voru um 34% í stöðu sérfræðinga. Heildar niðurstöður má sjá á mynd 

2. Við krosskeyrslu má sjá að í um 22% tilfella voru verkefnastjórar æðstu stjórnendur en einnig 

má sjá að verkefnastjórar eru almennir starfsmenn í 45% af  þeim 

fjarskipta/upplýsingatæknifyrirtækjum sem tóku þátt.  

 

 

Spurning nr.6 spurðist fyrir um menntunarstig þeirra sem gegndu stöðu verkefnastjóra hjá 

fyrirtækjunum. Boðið var uppá að merkja við meira en einn valkost þar sem mögulegt væri að 

menntun væri mismunandi á milli verkefnastjóra innan sama fyrirtækis. Niðurstöður sýndu að 

74% af verkefnastjórum höfðu háskólagráðu, af þeim var voru 5 verkefnastjórar  eða um 11% 

með MPM gráðu, en 60% þeirra unnu hjá fyrirtækjum þar sem starfsmannafjöldi var 160 eða 

fleiri.   

Notkun verkefnastjórnunar. 

Spurningar nr. 7, 12, 14, 15, og 16 voru til að meta afstöðu stjórnenda í fyrirtækjum til notkunar 

verkefnastjórnunar innan þeirra eigin fyrirtækja. Niðurstöður sýndu að um 69% stjórnenda 

töldu að fyrirtæki þeirra notuðust við formlega verkefnastjórnun þar sem verkefnum var stýrt 

með formlegum ferlum, áætlanargerð, eftirfylgni og formlegri lúkningu verkefna en um 10% 

töldu sín fyrirtæki ekki notast við formlega ferla í verkefnastjórnun. Þegar spurningin var keyrð 

saman við hver var kjarnastarfsemi fyrirtækis, var merkilegt að sjá að aðeins 33% fyrirtækja í 

Mynd. 2  stöðugildi verkefnastjóra. 

)  
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bygginga og mannvirkjagerð töldu sig notast við formlega verkefnastjórnun, nánari niðurstöður 

má sjá á mynd 3.  

 

 

Spurning nr. 12 spurði hvort verkefni sem fyrirtæki væru að keyra samræmdust yfirleitt stefnu 

fyrirtækisns en um 78% fyrirtækja töldu að verkefnastjórnun samræmdist stefnu þeirra. Um 

68% þátttakenda töldu að verkefnastjórnun nyti álits sem aðferðafræði í fyrirtækinu en það 

samræmist niðurstöðum á spurningu nr. 7. Spurning nr. 15 sýndi að 60% þátttakenda töldu 

verkefnastjórnun vera notaða þegar upp kæmu vandamál. Spurning nr. 16 sýnir að 68% 

þátttakenda töldu sig ráða við yfir tækni og aðferðafræði til verkefnastjórnunar. 

Árangur verkefna. 

Spurningar nr. 9, 10 og 11 meta afstöðu þátttakenda til árangurs á verkefnum innan 

fyrirtækjanna. Um 54% fyrirtækja voru sammála eða mjög sammála því að verkefni þeirra 

stæðust þær tímaáætlanir sem settar höfðu verið en aðeins 2,7% voru ósammála því að verkefni 

þeirra stæðust tíma áætlanir. Niðurstöður voru keyrðar saman við menntun þeirra sem stýrðu 

verkefnum innan fyrirtækisins mátti sjá að eftir því sem menntun var hærri hjá 

verkefnastjóranum því  líklegra var að verkefni stæðust á tíma en 45% fyrirtækja sem höfðu 

verkefnastjóra sem hafði háskólagráðu töldu verkefni standast tímaáætlun en 37% þeirra sem 

höfðu verkefnastjóra sem hafði stúdentspróf sem hæstu einkunn. Í spurningu nr. 10 var spurst 

fyrir um hvort fyrirtæki teldu verkefni sín standast kostnaðar áætlanir en 63% fyrirtækja töldu 

að verkefni stæðust þær kostnaðaráætlanir sem þær settu, athygli vekur að ekkert fyrirtæki taldi 

kostnaðaráætlanir sínar ekki standast en heildarniðustöður spurningar nr. 10 má sjá á mynd 4. 

Mynd 3  Hlutfall notkunar á verkefnastjórnun á eftir kjarnastarfsemi 

)  
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Spurning 11 kannaði hvort fyrirtæki teldu að verkefni þeirra stæðust þær kröfur um gæði sem 

til þeirra voru gerðar og töldu 92,1% fyrirtækja að þau stæðust kröfur sem til þeirra væru gerðar, 

en ekkert fyrirtæki taldi verkefni ekki standast kröfur um gæði. 

Þjálfun og menntun verkefnastjóra. 

Í spurningum nr. 8, 13 og 17 var kannað hver afstaða til þjálfunar og menntunar 

verkefnastjóra í fyrirtækjum væri og hvort fjármagni væri veitt til menntunar og þjálfunar. 

Spurning nr. 8 bað stjórnendur um að taka afstöðu til þess hvort þeir teldu að verkefnastjórar 

hefðu til staðar litla eða enga formlega þjálfun í verkefnastjórnun. Niðurstöður sýndu að um 

22% stjórnenda voru sammála þeirri fullyrðingu að verkefnastjórar hefðu ekki formlega þjálfun 

í verkefnastjórnun, en 40 prósent voru ósammála og töldu að verkefnastjórar hefðu formlega 

þjálfun. Þegar niðurstöður voru bornar við stöðu verkefnastjóra er merkilegt að sjá að í 22% 

tilfella er verkefnastjórnandi æðsti stjórnandi en aðeins 29% þeirra eða samtals fjórir voru 

ósammála því að verkefnastjórar hefðu litla sem enga formlega menntun. Þegar spurningin var 

keyrð saman við atvinnugeira má sjá að þau fyrirtæki sem töldu verkefnastjóra sína lítið 

menntaða eða þjálfaða voru fyrirtæki í bygginga og mannvirkjagerð, en 66% þeirra töldu 

verkefnastjóra hafa litla sem enga formlega verkefnastjórnunarlega þjálfun. Í spurningu 13 var 

spurt hvort þátttakendur teldu að fjármagni væri veitt til þjálfunar eða menntunar í 

verkefnastjórnun, en 45% fyrirtækja töldu að þau veittu fjármagni til menntunar. Þegar litið er 

til hvaða atvinnugeirar telja fjármagni veitt til verkefnastjórnunar má sjá að 67% fyrirtækja í 

byggingar og mannvirkjagerð telja að fjármagni sé ekki veitt í menntun verkefnastjóra. Þar má 

Mynd 4. Verkefni standast kostnaðaráætlun 

)  
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sjá samsvörun við niðurstöðu spurningar nr. 13 þar sem um 66% fyrirtækja í þeim geira töldu 

að verkefnastjórar þeirra hefðu litla sem enga formlega menntun. Einnig var athugað hvort 

fyrirtæki sem sögðust notast við formlega verkefnastjórnun töldu að fjármagni væri veitt til 

verkefnastjórnunar og töldu aðeins 65% þeirra að fjármagni væri veitt til þjálfunar og 

menntunar verkefnastjóra. Spurning nr. 17 var auka spurning sem ekki var í eldri könnun en 

hún spurði hvort fyrirtækin stuðluðu að því að verkefnastjórar þess sæktu sér menntun og 

fræðslu í aðferðafræðum verkefnastjórnunar en 50% heildar þátttakenda sögðust stuðla að því, 

en 69% þeirra sem sögðust notast við faglega verkefnastjórnun sögðust stuðla að menntun 

verkefnastjóra. En á mynd 5 má sjá að 60% framleiðslu fyrirtækja og 58% fyrirtækja í fjarskipta 

og upplýsingatækni stuðluðu að menntun og fræðslu verkefnastjóra sinna. 

 

Samanburður: Könnun á stöðu verkefnastjórnunar á Íslandi (2003) 

Könnunin frá 2003 hafði sama úrtak starfsgreina og könnunin frá 2015 en úrtak könnunarinnar 

frá 2003 voru 115 fyrirtæki af lista yfir veltumestu fyrirtæki ársins 2001 sem er frábrugðið 

úrtaki því sem notað var við könnunina 2015, þar sem tekjuhá fyrirtæki þurfa ekki að falla undir 

að vera framúrskarandi fyrirtæki ef farið er eftir skilgreiningu Credit info. 

Niðurstöður könnunar á stöðu verkefnastjórnunar á Íslandi árið 2003 voru greindar með tilliti 

til eðlis fyrirtækjanna og starfsmannafjölda. Helstu niðurstöður voru að verkefnastjórnun virtist 

ganga einna best hjá flokki sérhæfðra fyrirtækja eða ráðgjafafyrirtækja en gæði  þeirra í 

verkefnum voru í lagi í 100% tilfella. Formleg þjálfun verkefnastjóra var mest í fyrirtækjum 

með 50 - 100 starfsmenn. Fyrirtæki með 76 - 100 starfsmenn töldu sig einna helst ráða yfir 

tækjum, tækni og aðferðafræði til verkefnastjórnunar. Þau fyrirtæki komu einnig best út hvað 

varðaði kröfur til tíma, gæða- og tækni verkefna. Niðurstaða könnunarinnar var að árangur 

Mynd 5. Stuðningur við þjálfun og menntun verkefnastjórnunar eftir kjarnastarfsemi 

þátttakenda. 

)  
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verkefna var yfirleitt góður og að þekking og notkun verkefnastjórnunar var nokkuð góð. Það 

mætti þó bæta kostnaðar og tímaáætlanir til að ná betri árangri(Björnsdóttir, Kristinsdóttir, 

Kristjánsdóttir, Magnúsdóttir, Reynisdóttir,Bjarnason, Guðmundsdóttir, Borg, Jóhannsdóttir og 

Hafstein, 2003). 

Hér á eftir verða niðurstöður könnunar frá 2003 og könnunar sem gerð var 2015 bornar saman 

en í töflu nr.3 má sjá  niðurstöður kannana  settar upp í töflu. Svör hafa verið sett í tvo flokka 

sammála og mjög sammála, ásamt ósammála og mjög ósammála. Samanburður á stærð 

fyrirtækja sem tóku þátt í könnuninni sýnir að í könnun frá árinu 2003 voru fleiri fyrirtæki sem 

höfðu fleiri starfsmenn. 

Í töflunni nr. 3 má sjá að árið 2003 töldu 77,4% fyrirtækja sig notast við formlega 

verkefnastjórnun en aðeins 4,4% voru ósammála þeirri fullyrðingu en samkvæmt niðurstöðum 

2015 má sjá að afstaða til þessa að formleg verkefnastjórnun sé í notkun hefur færst í þá átt að 

færri telja að notast sé við formlega verkefnastjórnun eða um 68% þátttakenda. Einnig eru fleiri 

ósammála því að notast sé við formlega verkefnastjórnun. 

 

 

Hlutfall þeirra sem töldu verkefnastjórnun samræmast stefnu fyrirtækisins var svipað í 

báðum könnunum eða 83% árið 2003 en um 78% árið 2015 fyrirtækja. Ekkert fyrirtæki var 

ósammála því að verkefnastjórnun væru samræmd stefnu þess árið 2015 en 1,7% árið 2003.  

Hlutfall þeirra fyrirtækja sem töldu verkefnastjórnun njóta álits sem aðferðafræði til 

stjórnunar er mjög svipað á milli kannana eða 62% árið 2003 og um 67% árið 2015 en 10% 

þátttakenda töldu hana ekki teljast til stjórnunaraðferða í báðum könnunum. Þegar spurt var um 

hvort þátttakendur litu svo á að verkefnastjórnun væri notuð í þeim tilfellum þegar vandmál 

kæmu upp í verkefnum voru árið 2003 um 53% fyrirtækja sammála fullyrðingunni en 17,4% 

ósammála, í könnun 2015 voru hinsvegar um 60% sammála en 13% ósammála fullyrðingunni.  

Sammála Ósammála Sammála Ósammála

Fyrirtækið notast við formlega verkefnastjórnun 77,4 4,4 68,4 10,5

Verkefni standast tímaáætlun 55,7 16,5 54,1 2,7

Verkefni standast kostnaðaráættlun 60 9,6 63,2 0,0

Verkefni standast kröfur um gæði 84,4 3,5 92,1 0,0

Verkefnastjórnun er samræmd stefnu fyrirtækisins 83,5 1,7 78,4 0,0

Verkefnastjórar hafa litla eða enga formlega þjálfun 31,3 39,1 21,6 40,5

Nægjanlegu fjámagni er veitt til verkefnastjórnunar 51,3 9,6 45,9 16,2

Verkefnastjórnun nýtur álits sem aðferðarfræði í fyrirtækinu 62,6 10,4 67,6 10,8

Verkefnastjórnun er notuð þegar vandamál koma up 52,2 17,4 60,5 13,2

Fyrirtækið ræður yfir tækjum  tækni og aðferðafræði til verkefnastjórnunar 65,2 7,8 68,4 10,5

Könnun 2003 Könnun 2015

Tafla nr 3 Niðurstöður spurninga úr könnun 2003 og könnun 2015  
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Fyrirtæki árið 2003 voru 65% sammála en um 8% ekki sammála þeirri fullyrðingu að 

fyrirtækið réði yfir tækni og aðferðafræðum til verkefnastjórnunar. Árið 2015 voru 68% 

fyrirtækja sammála þeirri fullyrðingu en 10,5% ósammála fullyrðingunni.  

Þegar litið er til þeirra þriggja spurninga í könnununum sem kanna hvaða mat 

þátttakendur leggja á árangur verkefna sinna, má sjá að ekki er mikill munur á niðurstöðum 

milli kannana, en í báðum könnunum telja um 55% þátttakenda að verkefni þeirra standist 

tímaáætlun og um 60% fyrirtækja að verkefni þeirra standist kostnaðaráætlun. Þegar spurt er 

hvort þau telji að verkefni þeirra standist þau gæði sem til þeirra eru gerð má sjá að um 8% 

fleiri fyrirtæki telja árið 2015 að verkefni þeirra standist þær kröfur sem gerðar eru. Athyglisvert 

er að sjá að ekkert fyrirtæki er ósammála því að áætlanir um tíma kostnað eða gæði standist.  

En árið 2003 töldu um 10% fyrirtækja að verkefni þeirra stæðust ekki kostnaðaráætlanir og 

16,5% að verkefni stæðust ekki tímaáætlanir.  

Eftirfarandi er samanburður á þeim spurningum sem könnuðu stöðu á þjálfun og 

menntun verkefnastjóra í fyrirtækjunum og þann stuðning sem aðferðafræðin fengi. Árið 2003 

voru 31% sammála en 39% ósammála því að verekefnastjórar hefðu litla eða enga formlega 

þjálfun. Árið 2015 voru hinsvegar aðeins um 22% sammála því en 41% ósammála 

fullyrðingunni. Þegar spurt var hvort fyrirtæki veittu nægjanlegu fjármagni til 

verkefnastjórnunar voru árið 2003 um 51% fyrirtækja sammála og 10% ósammála en árið 2015 

voru 46% fyrirtækja sammála og 16% ósammála.  
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Umræða  
 

Leitast var við með rannsókn þessari að komast að því hver væri staða 

verkefnastjórnunar á Íslandi hjá verkefnamiðuðum fyrirtækjum sem telja einnig til 

framúrskarandi fyrirtækja. Til að meta stöðuna var spurt út í notkun þeirra á verkefnastjórnun, 

árangri verkefna og um þjálfun/menntun verkefnastjóra.  

Niðustöður voru notaðar til að kanna hvort breyting hafi orðið á stöðu 

verkefnastjórnunar með tilliti til rannsóknar sem gerð var árið 2003. Af niðurstöðum könnunar 

má ætla að verkefnastjórnun virðist vera viðurkennd aðferðafræði í langflestum þeirra 

fyrirtækja sem könnunin náði til og að stærsti hluti þeirra fyrirtækja sem svaraði könnuninni, 

telur að verkefni þeirra nái settum markmiðum tíma og gæða þar sem niðurstöður eru 

sambærilegar fyrri könnun.  

Við athugun á notkun fyrirtækjanna á verkefnastjórnun vakti athygli  að á meðan 78% 

fyrirtækja sögðu verkefnastjórnun samræmast stefnu fyrirtækisins, sögðust aðeins 68% notast 

við formlega verkefnastjórnun. Því má ætla að meirihluti fyrirtækjanna sem tóku þátt í 

könnunninni séu verkefnamiðuð fyrirtæki, þó þau notist ekki við lærða aðferðafræði 

verkefnastjórnunar að staðaldri. Samanburður á niðurstöðum bendir til þess að verkefnastjórnun 

sé á afturhaldi í fyrirtækjum. Líklega má telja að þekking stjórnenda á því hvað formleg 

verkefnastjórnun felur í sér fram yfir almenna verkstjórnun hafi aukist. þar sem einnig fleiri 

fyrirtæki eru ósammála þeirri fullyrðingu, að þau notist við formlega verkefnastjórnun. Þannig 

má álykta að almenn þekking á hugtakinu fagleg verkefnastjórnun sé orðin meiri á þeim 12 

árum sem eru liðin síðan fyrri könnunin var framkvæmd og því séu fleiri stjórnendur sem hafi 

á því skilning hvað felur í sér að stýra og eða stjórna með verkefnastjórnun.   

Líkt og í könnuninni frá 2003 virðast fyrirtæki sem tilheyra hópi sérfræðilegar, 

vísindalegrar og tæknilegrar starfsemi hafa bestu útkomu úr verkefnum en í könnun 2015 töldu 

83% þeirra að verkefni þeirra stæðust þær kröfur til gæða sem gerðar væru. Athyglisvert er að 

líta til þess að ekkert fyrirtæki tók afstöðu með því að verkefni þeirra stæðust ekki 

kostnaðaráætlanir né að þau stæðust ekki þá kröfu um gæði sem gerð væri til þeirra en 31% 

fyrirtækja  tók ekki afstöðu til þess hvort það stæðist kostnaðaráætlanir en 69% fyrirtækja var 

sammála því að það næði að standast þær kostnaðaráætlanir sem gerðar eru til verkefna þeirra. 

54% fyrirtækja töldu sig ná þeim tímaáætlunum sem gerðar voru til verkefna. Þegar litið er á 
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þá tölu er ljóst að vel má bæta þessi hlutföll því víst er að aukin arðsemi er í að minnka tíma 

verkefna og lækka kostnað þeirra.   

Þegar litið var til menntunar og þjálfunar á verkefnastjórum voru aðeins 22% stjórnenda 

sem töldu að verkefnastjórar hefðu litla sem enga formlega þjálfun í verkefnastjórnun en 40% 

töldu verkefnastjóra hafa formlega menntun. Mesti munur á milli niðurstaðna skoðanakannana 

var á þessari spurningu þar sem árið 2003 töldu 31% þátttakenda að verkefnastjórar hefðu litla 

sem enga þjálfun. Draga má ályktun af því að sú auka menntun og fræðsla um verkefnastjórnun 

sem stendur stjórnendum til boða hafi þessi áhrif. Til að færa rök fyrir því má sjá að árið 2003 

voru um 10% aðspurðra ósammála en 51% sammála því að nægu fjármagni væri veitt til 

verkefnastjórnunar en árið 2015 voru um 16% ósammála en um 46% sammála. Af þessum 

niðurstöðum má enn frekar álykta að fræðsla og aukin menntun um verkefnastjórnun sé að skila 

sér bæði í aukinni þekkingu á hvað er fagleg verkefnastjórnun ásamt því að auka þekkingu á 

mikilvægi þessa að kosta aukna þjálfun og menntun verkefnastjórnunar. Af fyrirtækjum sem 

tóku þátt höfðu aðeins fimm fyrritæki menntaða MPM  verkefnastjóra en þrjú þessara fyrirtækja 

höfðu yfir 160 starfsmenn. Því má ætla að stærri fyrirtæki leitist frekar við að fá faglærða 

verkefnastjóra til starfa en hjá þeim fyrirtækjum voru verkefnastjórar með stöðu millistjórnenda 

eða sérfræðinga.     

Við allar rannóknir eru takmarkanir og við þessa rannsókn má helst telja að úrtak 

könnunarinnar sé viss takmörkun, sérlega þá til viðmiðunar við eldri könnunina þar sem úrtak 

hennar var  mun stærra.  

 Það er von höfundar að rannsóknin nýtist mögulega til stöðumats verkefnastjórnunar 

seinna. Höfundur telur að þó fyrirtæki telji sig almennt notast við formlega verkefnastjórnun sé 

það mikilvægt að hugað sé að skilgreiningu faglegrar verkefnstjórnunar enn frekari og jafnvel 

verndun á starfsheiti verkefnastjóra. Þar sem enn er líklegt að verkefnastjórnun sé borin saman 

við almenna verkstjórn og mikið af stjórnendum telji enn verkefnastjórnun til verkstjórnunar. 

það má leið líkur að því að niðurstöður beggja kannana beri þess merki að álit einhverra 

stjórnenda sé enn á þann veg að öll stýring á verkefnum sé verkefnastjórnun og að engin 

aðgreining eigi sér stað á því hvað almenn verkstjórnun er eða fagleg verkefnastjórnun. Vel má 

greina það í atvinnuauglýsingum að starfsheitið verkefnastjóri er notað yfir mörg störf sem eiga 

í sjálfu sér lítið skylt við faglega verkefnastjórnun. 
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Þakkir.  
Þakkir fær leiðbeinandi minn Hlynur Stefánsson fyrir aðstoð við afmörkun verkefnis og 

leiðbeiningar við skrif. Þau fyrirtæki sem tóku fyrirspurn minni vel og tóku þátt í rannsókninni. 

Að lokum vil ég helst af öllu þakka unnustu minni Brynhildi Elínu Kristjánsdóttur og börnum 

okkar fyrir mikla þolinmæði og stuðning bæði á meðan rannsókn þessi var gerð og síðustu tvö 

ár á meðan á námi mínu hefur staðið.          
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