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Útdráttur 

Ef sveitarfélög á Íslandi eru talin sem ein eining er um að ræða stærsta atvinnuveitanda landsins.  

Aðstæður þeirra eru mismunandi en þau eiga það sameiginlegt að verkefni skipa stóran sess í 

rekstarumhverfi þeirra. Á undanförnum árum hafa fyrirtæki í auknu mæli innleitt og aðlagað 

starfsemi sína að verkefnamiðuðu rekstrarumhverfi. Ein leið til þess er að nota þroskalíkan sem 

viðmið og tæki til markmiðasetningar.  Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að meta 

verkefnastjórnunarlegan þroska hjá sveitarfélögum á Íslandi og varpa þannig ljósi á hvar 

sveitarfélög landsins standa með tilliti til verkefnastjórnunarlegrar aðferðarfræði. Útbúin var 

rafrænn spurningalisti sem þátttakendum var sendur. Hann innihélt fimmtíu spurningar  úr tíu 

skilgreindum þekkingarsviðum verkefnastjórnunar auk þess sem fimm skilgreind þroskastig 

lágu til viðmiðunar. Þátttakendur í rannsókninni voru sveitarstjórar sveitarfélaga. Helstu 

niðurstöður eru þær að verkefnaþroski sveitarfélaga á Íslandi er á frumstigi. Áhugi stjórnenda 

á málefninu og niðurstaða rannsóknarinnar gefur til kynna að mikil tækifæri liggi í frekari 

innleiðingu á verkefnastjórnunarlegum aðferðum. Sú aðferð sem beitt var með rafrænu 

utanumhaldi á svörum og niðurstöðum skilur eftir sig afurð sem gæti nýst í þeim tilgangi að 

leiða áfram umbótastarf í átt til verkefnamiðaðri reksturs. 

 

Lykilorð: Verkefnastjórnun, Verkefnastjórnunarlegur þroski, sveitarfélög, Ísland, MPM 
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1. Inngangur 

Greinin er lögð fram til að uppfylla kröfur í meistaranámi í verkefnastjórnun (MPM) við 

Háskólann í Reykjavík. 

Meginmarkið þessara rannsóknar er að kanna verkefnaþroska hjá sveitarfélögum á Íslandi. 

Verkefni eru undirbúin og framkvæmd í samfélaginu af hálfu einkafyrirtækja, opinberra 

fyrirtækja, stofnana, hópa, félagasamtaka og af einstaklingum. Í öllum tilfellum eru verkefni 

tæki til að ná fram markmiðum sem þessar skipuheildir hafa sett sér (Ingason & Jónasson, 

2012).  Markmið og þar með umfang verkefna eru ólík. Algeng skilgreining á verkefni, sem 

m.a. Alþjóða verkefnastjórnunarsambandið (IPMA) notar er að verkefni er tíma- og 

kostnaðarháð aðgerð  sem miðar að því að skila skilgreindum afurðum sem standast kröfur og 

gæðastaðla.  

Með því að ákveða að nota skilgreininguna „verkefni“, velur þú að beita 

verkefnastjórnunarlegum aðferðum. Við vinnu við verkefnið staðfestist að það er enn 

viðeigandi að nota verkefnastjórnunarlegar aðferðir við framgang viðfangsefnisins (Fangel, 

2013). Beiting verkefnastjórnunar og þeirra aðferða sem henni tilheyra má beita á fleiri 

viðfangsefni en útlit er í fyrir í fyrstu.   

Í vinnu við verkefnastjórnun fyrir sveitarfélög landsins undanfarin ár hefur höfundur beitt 

aðferðum verkefnastjórnunar.  Því verklagi hefur verið vel tekið og fulltrúar sveitarfélaga haft 

orð á því að við þá nálgun kveði við nýjan tón við stjórn og stýringu verkefna innan 

sveitarfélaga. Sú skoðun styður niðurstöðu sem Dr. Þórður Víkingur Friðgeirsson gerði grein 

fyrir í doktorsritgerð sinni árið 2015 Improvement of the governance and management of 

Icelandi public projects þar sem hann greinir m.a. frá því að framúrkeyrsla í opinberum 

verkefnum er alþekkt og viðvararndi.  

1.1 Um sveitarfélög 

Sveitarfélögin hafa margháttuðum skyldum að gegna. Þeim er ætlað að leysa af hendi þau 

verkefni sem þeim eru falin innan ramma laga auk þess sem þau hafa visst svigrúm til að taka 

að sér önnur verkefni (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2014). Mynd 1 sýnir skiptingu 

kostnaðar eftir málaflokkum sveitarfélaga á 

Íslandi fyrir árið 2014.  

Meðal hlutverka sveitarfélaga er rekstur 

grunnskóla, leikskóla og tónlistaskóla. 

Margvísleg umhverfis og tæknimál eru á 

höndum sveitarfélaga svo sem uppbygging 

og rekstur gatna, stíga, neysluvatnskerfa, 

frárennsliskerfa, umsjón með 

byggingamálum svo eitthvað sé nefnt. 

Félagsþjónusta og forvarnarmál skipa stóran 

sess í rekstri sveitarfélaga og skv. lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga er hlutverk 

félagsþjónustunnar almennt að tryggja 

fjárhagslegt og félagslegt öryggi íbúa.  

Sveitarfélög bera ábyrgð á framkvæmd hins 

staðbundna lýðræðis og samkvæmt upplýsingum á heimasíðu 

Sambandsins eru sveitarfélög sem heild stærsti vinnuveitandi á landinu (Samband íslenskra 

 
 Mynd 1: Gjöld sveitarfélaga eftir málaflokkum 
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sveitarfélaga, Kjara og starfsmannamál, án dags.). Stjórnsýslu sveitarfélaga er gerð skil í 

sveitastjórnarlögum nr. 138/2011. Stjórnsýsla hvers sveitarfélags er útfærð í sérstökum 

samþykktum og er þeim í sjálfsvald sett að setja sér nánari starfsreglur og viðmið.  Starfsramma 

sveitarfélaga er nánar gerð skil með tilvísan í önnur sértækari lög svo sem grunnskólalög, 

stjórnsýslulög, upplýsingalög.   

Í hverju sveitarfélagi er sveitarstjórn. Samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga skal yfirstjórn 

hvers sveitarfélags nefnast sveitarstjórn, hreppsnefnd eða bæjarstjórn. Í tilfelli Reykjavíkur 

kallast yfirstjórnin borgarstjórn.  

Þrátt fyrir að rekstrarumhverfi sveitarfélaga sé afmarkað með lagaumgjörð að hluta er ábyrgð 

þeirra á rekstri mikil. Í fyrsta kafla sveitarstjórnarlaga kemur fram að landið skiptist í 

sveitarfélög sem sjálf ráða málefnum sínum á eigin ábyrgð (Alþingi, 2012).  

Samband íslenskra sveitarfélaga  vinnur að eflingu samstarfs íslenskra sveitarfélaga og hvers 

konar hagsmunamálum þeirra. Verulegur hluti starfseminnar felst í hagsmunagæslu fyrir 

sveitarfélögin gagnvart ríkisvaldinu og öðrum innlendum og erlendum aðilum. Sambandið 

mótar stefnu sveitarfélaganna til einstakra mála og hefur náin samskipti við ríkisstjórn og 

Alþingi (Samband íslenskra sveitarfélaga, Um okkur, án dags.).  

Sambandið er því einskonar regnhlífarsamtök þeirra 74 sveitarfélaga sem eru á Íslandi.  

Hlutverk hvers og eins þeirra eru fjölbreytt. Eitt af meginmarkmiði og leiðarljósi sem fram 

kemur í stefnumörkun sambandsins fyrir árin 2014 til 2018, er að sú meginregla sé viðurkennd 

að kveðið sé á um verkefni sveitarfélaga í ramma- og markmiðslögum, þannig að þau hafi 

svigrúm til staðbundinnar aðlögunar við framkvæmd þeirra (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2014). 

1.2 Verkefni sveitarfélaga 

Sem stærsti vinnuveitandi landsins standa 

sveitarfélögin fyrir ótal verkefnum á ári 

hverju, ólíkum að stærð, eðli og umfangi. 

Það er hverju sveitarfélagi í sjálfsvald sett, 

innan ramma laga og reglna að undirbúa og 

framkvæma þau verkefni. Út frá því 

sjónarhorni er áhugavert að kanna hvernig 

staðið er að verkefnum hjá sveitarfélögum 

landsins.  

Sveitarfélögin 74 eru mismunandi að stærð 

og legu og búa yfir mismunandi náttúru-

auðlindum. Fjöldi íbúa er mismunandi, 

aldurssamsetning, menntunarstig og bak-

grunnur íbúa er ólíkur. Rekstrarrammi þeirra 

er þó á margan hátt áþekkur, viðfangsefni og 

lögbundin verkefni þau sömu.   

Árið 2014 skrifaði Kristbjörg Theodórs Jónsdóttir ritgerð til meistaraprófs í verkefnastjórnun 

(MPM) þar sem hún kannaði notagildi þroskalíkans við innleiðingu verkefnastjórnunar.  Í 

niðurstöðum hennar kemur fram að mikil tækifæri liggi í markvissri notkun þroskalíkans til að 

setja markmið, mæla framgang innleiðingar, setja markmið um innleiðingu og til samanburðar 

við aðra. 

 

Mynd 2: Flokkun sveitarfélaga eftir íbúafjölda Mynd 2: Flokkun sveitarfélaga eftir íbúafjölda 



4 
 

2. Fræðilegur bakgrunnur 

Nauðsynlegt er að þróa sjálft kerfið, greina útlínur þess, gera megin verkefnagreiningu og móta 

verklag í þeim tilvikum þegar þetta hefur ekki verið gert, sér í lagi þegar staðallinn eða viðmiðið 

gera benilínis kröfur um skjalfestingu verklagsreglna (Ingason H. Þ., 2015). Framangreind orð 

standa í sinni upprunalegu mynd í samhengi við umfjöllun um innleiðingu og þróun á 

gæðakerfum.  Verkefnamiðaður rekstur er kerfi út af fyrir sig. Það styðst við aðferðir, verklag, 

leiðbeiningar og staðla sem miða að því að ná fram fyrirfram skilgreindum gæðum innan tíma 

og kostnaðar ramma.  Hversu langt er gengið í að þróa og innleiða kerfið fer eftir vilja, þörf, 

stærð skipuheilda og fleiri ytri og innri þáttum hverrar rekstrareiningar. Umrætt ferðarlag, þ.e. 

hversu langt er gengið í að innleiða verkefnamiðaðan rekstur má kalla þroska, þ.e. 

verkefnastjórnunarlegan þroska.   

Til þess að meta verkefnastjórnunarlegan þroska skipuheildar (fyrirtækis eða stofnunar) getur 

verið farsælt að velja aðferð eða viðmið sem þroski er metinn út frá.  Einkum á þetta við þegar 

þróun og framgangur þroska er metinn yfir tiltekið tímabil. Nokkur stöðluð módel eru nú þegar 

til sem miðað að því að mæla þroska.  Þau eiga það flest sameiginlegt að skipta þroska niður í 

5-7 þroska stig. Þroskastigin standa þar með fyrir skilgreinda eiginleika eða aðstæður.  Tilteknir 

rekstrarlegir þættir verkefnastjórnunar eru metnir og staða hvers þáttar mátuð við skilgreiningu 

þroskastiganna, þeim gefin einkunn eftir því við hvaða þroskastig viðkomandi rekstrarþáttur 

passar best.  Það má því segja að slík nálgun á mati á þroska meti aðstæður og að einhverju leiti 

viðtekið verklag.  

Slík mati á þroska er því mæling á kerfi þ.e. hversu vel innviðir, svo sem ferlar og tölvukerfi 

skipuheildar er undirbúið til þess að mæta þeim kröfum sem skilgreindar hafa verið í hverju 

þroskastigi fyrir sig. 

Þrátt fyrir að til séu þroskamódel sem styðjast má við ber ekki að líta svo á að aðferðarfræði við 

mat á þroska verkefnastjórnunar sé meitluð í stein. Þvert á móti getur hver skipuheild búið til 

módel eða aðferð sem hentar henni til þess að meta núverandi ástand svo og rata veginn í átt að 

auknum þroska í verkefnastjórnunarlegu tilliti. Það getur verið kostur að fylgja skilgreindu 

módeli.  Það á ekki síst við ef bera á saman þroska skipuheildar við aðrar skipuheildir ýmist í 

sambærulegu rekstarumhverfi eða ólíku. Slíkur samanburður getur verið nytsamlegur til þess 

að meta verkefnalegan þroska í stærra samhengi. 

Í ritgerð Kristbjargar Theodórs Jónsdóttur sem áður var minnst á er að finna samanburð á 

mismunandi þroskalíkönum. Þar kemur fram að útbreidd módel svo sem P3M3,  módel PM 

Solution research, sem er kennt við J. Kent Crawford og nefnist PMMM, og módel Kerzner 

sem nefnist KP3M byggja þá matsþætti, sem lagðir eru til grundvallar þroska, á tilteknum 

efnisflokkun (Jónsdóttir, 2014). Módel Crawford og módel Kerzners byggja efnisflokkana upp 

á þekkingarsviðum fimmtu útgáfu af Project management body of knowledge (PMBok) sem 

gefin er út af Project Management Institude (PMI). P3M3 byggir uppbyggingu efnisflokka á 

aðferðarfræði PRINCE2. 

Þekkingarsvið PMBok eru tíu talsins: 1) samþætting, 2) umfang og yfirsýn, 3) tímastjórnun, 4) 

kostnaðarstjórnun, 5) gæðastjórnun, 6) mannauðsstjórnun, 7) samskiptastjórnun, 8) 

áhættustjórnun, 9) innkaupa og birgðastjórnun og 10) hagsmunaaðilastjórnun. 

Þau svið sem PMBok tiltekur sem matsþætti eiga vissulega vel við þegar „kerfið“ er metið 

innan skipuheildar. Þroski verkefnastjórnunarkerfisins getur lifað sjálfstæðu lífi. Ferlar og 

skipulag getur verið til staðar og þroski skipuheildar þar með verið tiltölulega mikill.  Það dugir 

þó skammt ef hæfni þeirra sem vinna við kerfið þ.e. verkefnastjóra er ekki í samræmi við getu 

kerfisins. Það er athyglivert að skoða efnisflokkana 10 í samhengi við grunnviðmið IPMA um 
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hæfni verkefnastjóra. Skilgreind grunnviðmið IPMA um hæfni verkefnastjóra eru 46 talsins.  

Þeim er skipt í þrjár víddir. 11 flokkar tilheyra því sem nefnt er bakgrunnsvídd, 20 flokkar eru 

í flokknum tæknivídd og 15 viðmið eru í flokknum atferlisvídd (IPMA, 2006).   

Hér er vissulega verið að fjalla um tvo ólíka þætti. Annarsvegar innra skipulag skipuheildar, 

þ.e. stjórnkerfið og hinsvegar hæfni verkefnastjóra.  Það verður hinsvegar vart litið fram hjá 

samhengi þessar tveggja þátta þegar litið er á farsæld og framgang verkefna.   

Samspil þessara tveggja þátta, þ.e. þroska skipuheildar skv. kerfislegri nálgun annarsvegar og 

hæfnisviðmiða verkefnastjóra skv. skilgreiningu IPMA hinsvegar er athyglivert og vert að 

minnast í umfjöllum um verkefnaþroska skipuheildar. Hæfnisviðmið verkefnastjóra eru 

vissulega einstaklingsbundin á meðan verkefnaþroski skipuheildar er fyrst og fremst mat á 

aðstæðum, kerfum og ferlum.   

Aðstæður skipuheilda eru misjafnar. Í þekkingarsviði PMBok sem fjallar um mannauðsstjórnun 

kemur fram að verkefnastjórar ættu að afla sér hæfni til þess að greina, byggja, viðhalda, hvetja, 

leiða og veita verkefnateymi innblástur til að skapa mikla framleiðni hópsins og til þess að mæta 

viðfangsefnum verkefnisins (PMI, 2013). Einnig kemur fram að persónulegir eiginleikar, 

stundum þekktir sem „mjúkir eiginleikar“ eru eiginleikar sem lýsa hegðun svo sem 

samskiptafærni, tilfinningagreind, deilustjórnun, samningatækni, áhrifum, hópefli og 

hópavinnu. Þessir mjúku eiginleikar eru mikilsverðir hlutir þegar verið er að skapa 

verkefnateymi (PMI, 2013).  Það er því ekki hægt að segja að PMBok líti að fullu framhjá 

mikilvægi þeirra þátta sem IPMA skilgreinir sem atferlisvídd. Engu að síður er mikill munur á 

vægi þessara „mjúku þátta“ þegar þekkingarsvið verkefnastjórnunar PMBok eru bornir saman 

við skilgreiningu IPMA á hæfnisþáttum verkefnastjóra.   

Það er því vert að benda á að þegar módel er valið sem styðjast á við þegar þroski 

verkefnastjórnunar er metinn í skipuheild er vert að vanda valið og ekki síst laga módelið að 

því umhverfi sem viðkomandi skipuheild starfar í.  Af ofangreindu að dæma má því íhuga hvort 

að ástæða er til að taka sérstaklega tillit til hæfni verkefnastjóra í vali á þekkingarsviðum sem 

leggja á til grundvallar mati og markmiðasetningu á verkefnaþroska skipuheildar.   

Slíkt þekkingarsvið myndi flétta saman þroska skipuheildar og hæfni einstaklinga, þ.e. 

verkefnastjóra og gefa enn betri mynd af raunverulegri getu skipuheildar til þess að stjórnar 

verkefnum. Einnig gæti slík nálgun beinlínis gefið til kynna ef þekkingargap stofnaði 

verkefnaþroska skipuheildar í hættu.   

Þar sem erfitt getur verið fyrir skipuheild að byggja sitt mat á hæfni einstaklinga, þ.e. mæla 

raunverulega þekkingu starfsmanna, mætti nálgast þekkingarsvið verkefnastjóra út frá 

skilgreindri viðurkenningu eða námi.  Verkefnastjórnunarfélag Íslands býður upp á vottun fyrir 

verkefnastjóra. Sú vottum byggir á hæfnisþáttum IPMA og skiptist í A, B, C og D stig. Hvert 

stig felur í sér stighækkandi þekking og/eða reynslu við verkefnastjórnun.  MPM nám 

Háskólans í Reykjavík er nám sem einnig gæti verið þáttur í uppstillingu þekkingraþátta í 

þroskamódelinu.   

Á sama hátt og með önnur þekkingarsvið gæti slík viðbót verið hluti af heildar þroskamati 

verkefnastjórnunar fyrir skipuheild og tengt saman þroskamat skipuheildar við þá sem nota eiga 

kerfið. 
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3. Rannsóknin 

Sú rannsóknaraðferð sem notuð var styðst að nokkru leiti við aðferðarfræði og nálgun PM 

Solution research sem nefnist PMMM við mat á þroska verkefnastjórnunar. Rannsóknin telst 

ekki vera tölfræðilega marktæk en gefur vísbendingar um stöðu hjá þeim sveitarfélögum sem 

tóku þátt í rannsókninni. Leitað var til fjögurra sveitarstjóra til þátttöku fyrir hönd þeirra 

sveitarfélaga. Mynd 3 sýnir helstu rannsóknarþrep sem farið var eftir. 

 

PMM 

spurningalisti 

hannaður

Þátttakendur 

fræddir um 

viðfangsefnið

Spurningalist

i prófaður

Spurningalist

i lagður fyrir
Gögn greind

 

Mynd 3: Yfirlitsmynd yfir rannsóknarferlið 

 

Spurningakönnunin var útfærð á rafrænan hátt með veflausn frá QuestionPro. Það var ekki síst 

aðgengileg framsetning á niðurstöðum svo og sveigjanleiki í gerð könnunarinnar sem réði því 

vali. Starfsmaður QuestionPro tók þátt í því að útfæra könnunina. Til varð lausn sem gefur kost 

á fjölbreyttum upplýsingum bæði er varðar niðurstöðu könnunarinnar og einnig  upplýsingar 

svo sem meðalsvartími þátttakenda, fjöldi tilrauna, hvort þátttakendur gæfust upp og þá hvar í 

könnuninni, möguleika á að útbúa tölvupóstlista fyrir einstök fyrirtæki svo eitthvað sé nefnt.  

Til þess að auka líkur á því að svarendur öðluðust innsýn inn í þá aðferðarfræði sem könnunin 

gekk út á var útbúin greinargóð skilgreining á þroskastigunum fimm. Hvert þroskastig stendur 

fyrir tiltekna kerfislega eiginleika og þekkingu. Þeir eiginleikar og sú þekking sem skilgreind 

er í hverju þroskastigi er í raun óháð því hvaða þekkingarsvið verið er að meta. Á þann hátt gátu 

svarendur gert sér í hugalund hverslags ástand og kerfislegar aðstæður hvert þroskastig stóð 

fyrir.  Þetta skjal var sent svarendum í tölvupósti áður en könnunin fór fram.  Óskað var  eftir 

því að sveitastjórar, eða þeir sem svöruðu könnuninni fyrir þeirra hönd, kynntu sér vel inntak 

þroskastiganna áður en könnuninni væri svarað. 

Þegar samþykki um þátttöku barst frá þeim fjórum sveitastjórum sem leitað var til var þeim  

send þroskalíkans skilgreiningin. Prófun á  virkni spurningakönnunarinnar fór því næst fram og 

prófunargögnum í framhaldi eytt. Könnunin var send þátttakendum og athugun á stöðu 

verkefnastjórnunar með aðstoð þroskalíkans hrundið af stað. 

Þekkingarsviðin sem mæld voru eru tíu talsins í samræmi við þekkingarsvið PMBok.  Hverju 

þeirra var skipt niður í undirkafla, í allt fimmtíu undirkafla. Útbúin var spurning fyrir hvern 

undirkafla.  Könnuninni var skipt niður í tíu kafla líkt og þekkingarsviðin eru, frá kafla 4 til 13 

í samræmi við númerakerfi PMBok. Mynd 4 sýnir dæmi kynningu á nýjum kafla. Í upphafi hvers 

kafla var stutt umfjöllun um efni þekkingasviðsins. 

 

Mynd 4: Dæmi um inngang að þekkingarsviði í spurningakönnun 
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Þátttakendur í rannsókninni mátu 50 spurningar. Til þess að svara hverri spurningu báru þeir 

saman hverja spurningu fyrir sig við skilgreiningu á þroskastigunum fimm í verkefnaþroska. 

Þegar viðkomandi hafði myndað sér skoðun á því hvaða skilgreining átti best við efni 

spurningarinnar miðað við þeirra umhverfi valdi viðkomandi þroskastig í samræmi við sitt mat. 

Mynd 5 sýnir dæmi um spurningu sem var ein af átta spurningum fyrir þekkingarsviðið um 

tímastjórnun. 

 

Mynd 5: Dæmi um spurningu í spurningakönnun 

Þegar þátttakandi hafði lokið við að svara spurningum tiltekins þekkingarsviðs tók það næsta 

við með umfjöllun um innihald þess þekkingarsviðs. Vægi hverrar spurningar í útreikningi á 

heildar mati á þroska hvers þekkingarsviðs var jafnt. 

Rafræn leið varð fyrir valinu meðal annars til þess að spara tíma. Skv. niðurstöðum úr 

bakgrunnsupplýsingum spurningakerfisins tók það að meðaltali 42 mínútur fyrir svarendur að 

svara könnuninni. Ekki kemur fram hvort að þátttakendur hafi sinnt öðrum viðfangsefnum 

samtímis. Leiða má að því líkur að verkefnastjórnunarleg hugtök sem fram komu í spurningum 

hafi verið svarendum að einhverju leiti framandi.  

Þess ber að geta að hjá öllum þeim sveitarstjórum sem leitað var til var vel tekið í verkefnið og 

svör bárust hratt og örugglega. Spurningakönnunin og bakgrunnur hennar var undirbúin vel. 

Eftirvinnsla gagna var því einföld og urðu bæði myndræn gögn og töluleg gögn til samtímis og 

svarendur svöruðu fyrir hönd sveitarfélaganna. 

Töluleg gögn voru einnig færð yfir í töflureikni til frekari útreikninga. 
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4. Niðurstaða 

Fjögur sveitarfélög tóku þátt í rannsókninni og fulltrúar þeirra báru þroska verkefnastjórnunar 

saman við fimmtíu mismunandi þætti verkefnastjórnunar. Þeir fimmtíu undirþættir voru teknir 

saman í tíu mismunandi þekkingarsvið. Þess ber að geta í upphafi að rannsóknin er þeim 

annmörkum háð miðað við heiti ritgerðarinnar að úrtakið er takmarkað.  Þrátt fyrir að 

sveitarfélögin fjögur sem um ræðir séu misjöfn á margan hátt ber að varast að draga þá ályktun 

að niðurstaðan gefi óyggjandi mynd af stöðu verkefnaþroska sveitarfélaganna sjötíu og fjögurra 

á Íslandi.  

Niðurstaða rannsóknarinnar gefur vísbendingu um þroska verkefnastjórnunar í sveitarfélögum 

landsins. Tafla 1 sýnir niðurstöður úr hverju sveitarfélagi fyrir sig ásamt útreiknuðu meðaltali. 

Tafla 1:Útreiknað meðaltal þekkingarsviða hjá sveitarfélögum 

  Meðaltal Sveitarfélag 1 Sveitarfélag 2 Sveitarfélag 3 Sveitarfélag 4 

4.Samþætting 1,3 2,0 1,8 1,0 1,7 

5.Umfang og yfirsýn 1,6 1,7 1,7 1,2 1,8 

6.Tíma-stjórnun 1,3 1,3 1,8 1,3 1,6 

7. Stjórnun á kostnaði 1,8 1,8 1,5 1,5 2,5 

8.Gæða-stjórnun 1,1 1,3 1,0 1,0 1,0 

9.Mannauðs-stjórnun 1,6 1,5 1,8 1,3 1,8 

10.Stjórnun samskipta 1,2 1,3 1,5 1,0 1,0 

11.Áhættu-stjórnun 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 

12.Birgja og birgðastjórnun 1,4 2,0 1,0 1,0 1,5 

13.Hagsmuna-aðilar 1,3 1,3 1,3 1,0 1,5 

 

Niðurstaðan í töflu 1 sýnir að verkefnaþroski allra þekkingarsviða sem metin voru eru metin 

sem tveir eða minna í þroska að einu þekkingarsviði undanskildu í einu sveitarfélagi. Stjórnun 

á kostnaði er það þekkingarsvið sem fær hæst samanlagt mat, 1,8. Þekkingarsviðið 

áhættustjórnun fær mjög lága einkunn hjá öllum svarendum.  Það vekur athygli að á bak við 

áhættustjórnun eru sjö undirsvið sem bera uppi þá stigagjöf. Það gefur til kynna að lítil sem 

engin meðvitund sé til staðar sem snýr að áhættustjórnun í verkefnum sveitarfélaga.    

4.1 Niðurstöður notaðar sem mæling á núverandi stöðu. 

Ef litið er á niðurstöðurnar sem mælingu á núverandi stöðu ber að hafa í huga að mat á þroska 

er skv. skilgreindum aðstæðum og þekkingu þar sem lægsta stig er 1 og hæsta stig 5.  Það ber 

að geta þess að mjög mikill munur er á kerfislegri stöðu skipuheilda með verkefnaþroskan 1 og 

skipuheilda með verkefnaþroskan 5.   

Þar sem verkefnaþroski er metinn sem 1 eru matsþættir ýmist ekki framkvæmdir nema í 

undantekningatilvikum, ekki eru til stöðluð form til stýringu eða stjórn á matsþáttum, og tiltekið 

verklag í raun ekki hluti af verklagsreglum eða viðteknum venjum í þeirri skipuheild sem um 

ræðir. Niðurstöðum er ýmist ekki safnað saman eða það gert eftir á og handahófskennt. 

Í skipuheild þar sem að verkefnaþroski er metinn sem 5 eru matsþættir hinsvegar án 

undantekninga framkvæmdir fyrir öll verkefni, stór sem smá, allir staðlar eru til staðar og þeir 

eru eiga sér samastað og hlutdeild í öðrum kerfum skipuheildar svo sem gæðakerfi og 

tölvukerfum. Megináhersla í skipuheild með verkefnaþroska sem metinn er 5 er að læra af 

reynslunni, það ferli staðfest og notað reglulega. Niðurstöðum úr verkefnum er sjálfkrafa safnað 

saman og notaðar sem mælistikur og grunnur að ákvörðunartöku starfsfólks og stjórnenda.  
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Þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar niðurstöður eru metnar.  Það er því töluvert mikill munur 

á þroska frá 1 upp í 2. Leiðin að þroskastigi 3 er ekki einnar nætur ferðarlag. Og þær skipuheildir 

sem sem sækjast eftir að ná þroskastigi 4 eða 5 geta búist við nokkurra ára stöðugu umbótastarfi 

(Crawford, 2015).  

Að teknu tillit til þess að nokkrar spurningar lágu að baki heildar stigagjöf fyrir hvert 

þekkingarsvið er sem dæmi talsverður munur á þroskastiginu 1,8 og 1,0.  Það gefur til kynna 

að verkefnaþroski þess þekkingarsviðs sem fær 1,8 er kominn nokkuð á veg í átt til 

verkefnastjórnunarlegrar aðferðarfræði.  Þekkingarsvið með þroskastig 1,0 er það hinsvegar 

ekki, enda hafa allir undirmatsþættir verið metnir sem 1,0.   

Miðað við ofangreinda nálgun má draga þá ályktun að verkefnaþroski hjá sveitarfélögum á 

Íslandi sé 1,27 (á skalanum 1 til 5) ef niðurstaða allra þekkingarsviða er lögð saman og deilt í 

fjölda þeirra.  Í þeirri niðurstöðu eru öll þekkingarsvið og undirþekkingarsvið metin með jafnt 

vægi.  Sú tala segir ekki aðra sögu en þá að þroski verkefnastjórnunar er lítill.   

4.2 Innleiðing á verkefnastjórnunarlegum aðferðum. 

Önnur nálgun á túlkún á niðurstöðunum er að líta á þær sem grunn að innleiðingu á 

verkefnastjórnunarlegum aðferðum. Í slíkri nálgun kveður við nokkuð annan tón við 

útreikninga og mat á niðurstöðum. Samkvæmt aðferðarfræði PM Solution research sem hefur 

áralanga reynslu í mati á þroska verkefnastjórnunar er farsælast að nálgast viðfangsefnið á þann 

hátt að þekkingarsvið fær ekki hærra mat en lægsta undirþekkingasvið gefur tilefni til 

(Crawford, 2015). 

Ef við lítum á niðurstöður úr þekkingarsviðinu “samþætting verkefna” sjáum við skíra mynd af 

því sem um ræðir.  Tafla 2 sýnir mat svarenda fyrir þekkingarsviðið og reiknað meðaltal.  

Tafla 2: Niðurstaða svarenda fyrir þekkingarsvið Samþætting verkefna 

4. Samþætting verkefna Meðaltal 
Sveitarfélag 
1 

Sveitarfélag 
2 

Sveitarfélag 
3 

Sveitarfélag 
4 

4.1 Gerð verkefnayfirlits 1,75 2 2 1 2 

4.2 Gerð verkáætlunar 1,75 2 2 1 2 

4.3 Framkvæmd áætlunar 1,75 2 2 1 2 

4.4 Vöktun og stjórnun á framgangi 1,5 2 2 1 1 

4.5 Samþætt breytingastjórnun 1,25 2 1 1 1 

4.6 Lúkning verkefna 1,75 2 2 1 2 

 

Sveitarfélag 1 er metið með þroskastig 2 í öllum undirþekkingarsviðum. Heildar þroskamat 

fyrir „samþættingu verkefna“ hjá sveitarfélagi 1 er því 2. Sveitarfélag 2 er metið með þroskastig 

2 í öllum undirþekkingasviðum nema einu, þ.e.“samþætt breytingastjórnun“.  Það verður til 

þess að heildar þroskamat fyrir „samþættingu verkefna“ hjá sveitarfélagi 2 er 1 þar til að 

brugðist hefur verið við því sem upp á vantar varðandi „samþætta breytingastjórnun“.   

Það sama gildir um heildarmat á verkefnaþroska skipuheildar. Ef skipuheild setur sér það 

markmið að vinna að því að hafa verkefnastjórn í samræmi við þroskastig 3 þá þurfa öll 

þekkingarsvið og undirþekkingasvið að fá að minnsta kosti 3 í stigagjöf.  Þá gildir einu hvort 

tiltekin undirþekkingasvið séu metin hærra. Með öðrum orðum, verkefnaþroski tekur mið af 

lægstu stigagjöf. 

Þessi nálgun á niðurstöðurnar er nytsamleg ef að nýta á þær til úrbóta og umbótastarfs innan 

hvers sveitarfélags fyrir sig.  Þá getur sveitarfélag stigið fyrstu skref í átt að auknu vægi 
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verkefnastjórnunar t.d. með því að forgangsraða þekkingarsviðum og hafist handa við að ná 

tilteknum verkefnaþroska fyrir það þekkingarsvið sem þau telja mikilvægast. 

4.3 Samanburður á milli sveitarfélaga 

Þriðja nálgunin á niðurstöðurnar er að bera saman mælingar á milli sveitarfélaga.  Sú nálgun 

getur verið mjög áhugaverð, ekki síst ef um er að ræða samanburð samkeppnisaðila eða 

samanburð einstakra skipuheilda við meðaltalsniðurstöðu skipuheilda innan sama geira. 

Slík nálgun gefur margvíslegar vísbendingar.  Mynd 6 sýnir myndræna framsetningu á slíkum 

samanburði.  

 

Mynd 6: Verkefnaþroski þekkingarsviða borinn saman við meðaltal 

Hægri ás myndarinnar táknar verkefnaþroska. Þroskastig 4 og 5 eru ekki sýnd þar sem 3 var 

hæsta mat á undirþekkingarsviði.  Þekkingarsviðunum er raðað á lárétta ásinn og súlur sýna 

meðaltal hvers þekkingarsviðs fyrir sig. Hvert sveitarfélaganna á sína línu á myndinni, aðgreind 

með lit.   

Með þessu móti getur tiltekið sveitarfélag metið sína stöðu í samanburði við önnur sveitarfélög 

á hverju þekkingarsviði fyrir sig, og einnig séð hvar það stendur í samanburði við meðaltal 

sveitarfélaga, miðlað reynslu og sett sér markmið. Samanburð sem þennan má einnig gera á 

milli ólíkra geira í atvinnulífinu ef gögn eru samrýmd og aðgengileg. Einnig væri fróðlegt að 

sjá slíkan samanburð á milli stjórnsýslustiga á Íslandi.      

4.4 Samantekt á niðurstöðum 

Hér að framan hafa verið dregnar upp þrjár leiðir sem leiða að mismunandi notkun á 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Meginviðfangsefni rannsóknarinnar var að kanna stöðu 

verkefnastjórnunar með notkun þroskalíkans. Niðurstaða þeirrar athugunar er að staða 

verkefnastjórnunar hjá sveitarfélögum er stutt á veg komin.  Fyrsta stig í þroskamódelinu nefnist 

„upphafsþroski“ og annað stig nefnist „formlegt verklag og staðlar“.  Hvort sem sú aðferð er 

notuð að reikna meðaltal gefinna þroskastiga eða þroski metinn eftir lægsta mati hvers 

undirþekkingarsviðs þá er niðurstaðan sú að þroski verkefnastjórnunar hjá sveitarfélögum 

liggur nærri upphafsþroska. Í því felast mikil tækifæri sem sveitarfélög geta tekist á við sé vilji 

til þess innan þeirra raða.  
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5. Umfjöllun 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að verulegt svigrúm sé til staðar til umbóta í 

verkefnastjórnun hjá sveitarfélögum landsins.  Slíkt umbótastarf er háð því að vilji sé til staðar. 

Sveitarfélög eru misvel í stakk búin til þess að takast á við slíkt og miðað við rekstrarumhverfi 

og eðli stjórnsýslu sveitarfélaga er áhugavert að velta því fyrir sér hvort að hægt sé að finna 

grundvöll til samstarfs sveitarfélaga í slíku umbótastarfi. 

Þrátt fyrir að hver skipuheild geti útbúið sér þroskalíkan er áhugavert að líta til þess að verkefni, 

stjórnskipulag og lögbundnar skyldur sveitarfélaga eru svipaðar. Með tillit til þess að 

samanburður á milli skipuheilda getur hjálpað til við innleiðingu og umbætur væri það 

ákjósanlegt ef að sveitarfélög, hugsanlega með aðkomu Sambands íslenskra sveitarfélaga, 

sameinuðust um að koma sér upp staðlaðri aðferðarfræði við mat á þroska verkefnastjórnunar. 

Á þann hátt gætu safnast saman nytsamleg gögn í þágu þeirra sem velja það að feta þennan veg. 

Gerð var könnun á verkefnastjórnunarlegum þroska innan Stjórnarráðs Íslands árið 2010. 

Niðurstaða könnunarinnar var sú að meðaltal verkefnastjórnunarlegs þroska væri 1,3 (á 

skalanum 1 – 5) (Halldórsson, Kristjánsdóttir, Lilliendahl, Jónsdóttir, & Schopka, 2010).  Sú 

könnun endurspeglar ekki endilega þá stöðu sem þar er í dag. Síðan sú könnun var gerð hefur 

átt sér stað umbótastarf í átt að innleiðingu á verkefnastjórnunarlegum aðferðum hjá 

Stjórnarráðinu. Í niðurstöðum Kristbjargar Theodórs Jónsdóttur í ritgerð hennar um notagildi 

þroskalíkans við innleiðingu verkefnastjórnunar frá 2014 segir að formleg verkefnastjórnun sé 

ekki langt á veg komin í Stjórnarráðinu þrátt fyrir jákvætt viðhorf starfmanna og námskeiðshald. 

Mikil tækifæri liggi í markvissri notkun  þroskalíkans til að setja markmið, mæla framgang og 

innleiða verkefnastjórnun. 

Þessar niðurstöður benda til þess að ekki sé ýkja mikill munur á þroska verkefnastjórnunar hjá 

Stjórnarráðinu annarsvegar og sveitarfélögum hinsvegar.  Vilji sé til staðar í báðum tilfellum 

en marka þurfi á markvissari hátt leiðina að settu marki. 

Yfirstjórn sveitarfélaga eru kjörnir fulltrúar. Kjörtímabil er fjögur ár.  Það sama gildir alla jafna 

um yfirstjórn stjórnarráðs Íslands.  Það er áhugavert að velta fyrir sér hvort að það fyrirkomulag 

aftri umbótum sem miða að verkefnastjórnunarlegu rekstrarfyrirkomulagi.  Hvort meiri áhersla 

sé sett á að koma þeim verkefnum sem falla að stefnumálum kjörinna fulltrúa í framkvæmd  

heldur en það verklag sem viðhaft er í undirbúningi og framkvæmd þeirra. Framúrkeyrsla, hvort 

sem litið er til gæða, tíma eða kostnaðar í opinberum verkefnum styður þá framsetningu að 

einverju leiti. Umbreyting á rekstrarfyrirkomulagi í átt að verkefnamiðuðum rekstri er ekki gerð 

á einni nóttu. Því gæti ótti við áherslubreytingar í stjórnskipulagi sveitarfélaga á fjögurra ára 

fresti aftrað því að farið sé í slíka vegferð. 

Notkun þroskalíkans er aðferðarfræði sem gæti nýst í því sambandi. Við gerð þessarar 

rannsóknar var útbúið rafræn leið til þess að leggja mat á þroska verkefnastjórnunar með tilliti 

til aðstæðna sveitarfélaga á Íslandi. Það er því ekki loku fyrir það skotið að sú vinna sem hér 

hefur verið framkvæmd geti nýst sveitarfélögum til frekari innleiðingar á verkefnamiðuðum 

rekstri. 
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6. Lokaorð   

Þegar leitað var til fulltrúa sveitarfélaga um þátttöku í þessari rannsókn voru viðbrögð 

undanteknilaust jákvæð. Verkefnamiðaður rekstur er óðum að ryðja sér til rúms í atvinnulífinu 

og ekki ástæða til að ætla að sú aðferðarfræði eigi síður við hjá sveitarfélögum en fyrirtækjum. 

Viðfangefni rannsóknarinnar var að meta stöðu verkefnaþroska hjá sveitarfélögum með notkun 

þroskalíkans. Niðurstaðan er sú að þroski verkefnasstjórnunar hjá sveitarfélögum á Íslandi sé á 

frumstigi. Jákvæð viðbrögð æðstu stjórnenda hjá sveitarfélögum á rannsókninni gefur tilefni til 

þess að ætla að áhugi sé á málefninu innan raða sveitarstjórna. Sjálfstæði sveitarstjórna í 

framkvæmd verkefna er mikið og því á þeirra forræði að ákveða hvernig staðið er að vali, 

undirbúningi, framkvæmd og lúkningu verkefna.  

Í markvissu umbótastarfi að verkefnamiðuðu rekstrarumhverfi má ætla að þekking á 

þroskastigum svo og hugtakanotkun verkefnastjórnunar verði meiri og því svartími í rafrænni 

spurningakönnun eins og hér var beitt enn styttri. 

Sveitarfélag sem nýtir sér verkefnamiðaða aðferðarfræði við framkvæmd verkefna eykur líkur 

á því að verkefni, stór sem smá, standist þær væntingar sem til er ætlast. Þessi rannsókn og ekki 

síður sú afurð sem hún leiddi af sér gerir sveitarfélögum það kleift að stíga skref í átt að 

verkefnamiðuðum rekstri á markvissan hátt.   

Aðstæður sveitarfélaga eru mismunandi en um leið sinna þau sambærilegum lagalegum 

skyldum. Þau eiga það sameiginlegt að vinna við mismunandi verkefni skipar stóran sess í 

þeirra rekstrarumhverfi.  Rannsóknin skilur eftir sig niðurstöðu um stöðu verkefnastjónunar 

sveitarfélaga á Íslandi. Niðurstöður rannsóknarinnar má nýta á a.m.k. þrennan hátt.  Í fyrsta lagi 

er hægt að líta á rannsóknina sem einskonar mælingu á núverandi stöðu, í öðru lagi er hægt að 

líta á niðurstöðuna sem grunn að frekari innleiðingu á verkefnastjórnun hjá hverju sveitarfélagi 

fyrir sig og í þriðja lagi er hægt að nýta niðurstöðuna til þess að bera saman stöðuna á milli 

sveitarfélaga. Rannsóknina geta  því sveitarfélög og/eða Samband Íslenskra sveitarfélaga  nýtt 

sér við framgang verkefnamiðaðri reksturs sveitarfélaga á Íslandi. 

  



13 
 

 

7. Takmarkanir 

Lýst hefur verið stjórnskipulagi sveitarfélaga og uppskiptingu landsins í sveitarfélög. Það ber 

með sér að svarendur eru dreifðir um land allt þegar mæla á verkefnaþroska sveitarfélaga. 

Tímarammi þessarar rannsóknar setti aðferðafræðinni skorður einkum þegar litið er á dreifða 

staðsetningu væntanlegra svarenda.  Hinsvegar er vert að hafa í huga að í atvinnulífinu skiptir 

tími ekki síður máli. Það felast tækifæri í því að kanna hvort að sú aðferð sem notuð var vegna 

aðstæðna við rannsóknina hafi gefið af sér afurð sem gæti nýst í öðrum geirum atvinnulífsins.  

Ein af áskorunum í rafrænni nálgun á viðfangsefnið var að tryggja sameiginlegan skilning á 

þroskastigunum 5. Það má líkja því saman við það að meta tiltekna jákvæða upplifun á 

skalanum gott, betra, enn betra, ágætt, mjög gott. Augljóst er að slíkt mat er háð margvíslegum 

breytum. Ef skilningur þátttakenda er misjafn á þroskastigum endurspeglast það í 

niðurstöðunum. Af samtölum við þátttakendur að dæma töldu þeir sig fá góða mynd af því sem 

hvert þroskastig stóð fyrir. Það bendir til þess að útskýringar hafi verið fullnægjandi.    

Rétt er að benda á að svarendur eru sveitastjórar sveitarfélaganna, þ.e. æðstu stjórnendur sinnar 

skipuheildar.  Það kann að vera viðleitni í þeirra svörum að draga upp bjartari mynd af stöðunni 

en raun ber vitni um.  Ef kanna ætti í þaula þroska verkefnastjórnunar í tilteknu sveitarfélagi 

mætti nálgast viðfangsefnið á þann hátt að fá fleiri aðila innan sama sveitarfélags, svo sem 

verkefnisstjóra og annað starfsfólk til þess að gefa sitt mat á stöðunni í heild eða tilteknum 

matsþáttum. Á þann hátt fengist álit frá breiðari hópi á þroska verkefnastjórnunar og þar með 

nákvæmari niðurstaða.  

Að endingu er ekki hjá því komist að nefna að þýði þessarar rannsóknar er lítið. Aðstæður í 

fjórum sveitarfélögum af sjötíu og fjórum gefur ekki endilega rétta mynd af 

verkefnastjórnunarlegum þroska allra annarra sveitarfélaga.  
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8. Þakkir 

Sérstakar þakkir fá fjórir sveitarstjórar sem tóku þátt í rannsókninni fyrir að gefa af dýrmætum 

tíma sínum og þar með veita verkefninu brautargengi.  

Leiðbeinandi minn Dr. Anna Hulda Ólafsdóttir fær bestu þakkir fyrir þolinmæði, dýrmæt ráð 

og faglega og góða leiðsögn og gott viðmót. 

Roger Frederick hjá fyrirtækinu QuestionPro fær bestu þakkir fyrir fagleg ráð varðandi útfærslu 

kerfishluta rannsóknarinnar. 
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