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ÁGRIP 

Þroskalíkön eru gagnleg til þess að meta stöðu verkefnastjórnunar innan 

fyrirtækja. Þau draga fram styrkleika og veikleika fyrirtækja í stjórnun verkefna. Eins 

er aðferðin frekar einföld og hægt að velja á milli líkana sem henta hverju fyrirtæki sem 

best. Mikil fjárfestingarbylgja stendur yfir hjá íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum. Sem 

dæmi má nefna fjárfestingar í nýjum skipum, breytingar á eldri skipum og fjárfestingar 

í nýrri vinnslutækni. Það eru því gríðarmörg verkefni sem eru í gangi í 

sjávarútvegsfyrirtækjum tengd þessum fjárfestingum. Þroski verkefnastjórnunar hjá 

íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum er þó ekki mikill, aðferðir eru nokkuð 

handahófskenndar og ekki er samræmi innan fyrirtækja um sýn á verkefnastjórnun. Það 

er því eftir nokkru að slægjast hjá sjávarútvegsfyrirtækum í að bæta ferla sína þegar 

kemur að verkefnastjórnun.  

 

 

 

 

 

1. INNGANGUR 

Verkefnastjórnun er sífellt að öðlast meira vægi í umræðunni í íslensku 

viðskiptalífi. Fyrirtæki eru að gera sér betur grein fyrir því, hversu mikilvægt er að halda 

skipulega utan um þau verkefni sem þau ráðast í. Eftir því sem vitund um mikilvægi 

verkefnastjórnunar verður meiri þurfa fyrirtæki að geta skoðað hvar þau standa 

gagnvart ferlum verkefnastjórnunar. Greina hvar þau standa gagnvart öðrum 

fyrirtækjum og öðrum greinum atvinnulífsins. Eitt af þeim tækjum sem nota má til að 

meta stöðu verkefnastjórnunar er að skoða stöðuna út frá verkefnastjórnunarlegum 

þroska (e. Project management maturity).  

 

Í grein Grant og Pennypacker (2006) segja þeir að fyrirtæki reiði sig í auknum 

mæli á verkefnastjórnun til þess að ná fram samkeppnisforskoti. Þar sem 

verkefnastjórnun verður ráðandi aðferð til að ná árangri, leitast fyrirtæki eftir því að 

verða hæf í að skila verkefnum á árangursríkan hátt. Þetta kallar á að fyrirtæki geti 

metið hvar þau standa gagnvart verkefnastjórnun og á hvaða sviðum þau þurfa að bæta 

sig. Það er ekki nóg fyrir fyrirtæki að geta metið stöðu sína eina og sér heldur þurfa þau 

einnig að geta borið sig saman við önnur fyrirtæki og iðnað í heild sinni. Þessi þörf á 

samanburði hefur aukið áhuga og varpað athygli á þroskalíkön til að meta stöðu 

verkefnastjórnunar.  

 

Viðhorf til verkefnastjórnunar hefur breyst frá því að einblína á lausn tæknilegra 

vandamála yfir í það að innleiða einnig breytingar og stefnu eftir stefnumótun. Hugtakið 

verkefnastjórnunarlegur þroski getur nýst til þess að meta hæfni fyrirtækja til þess að 

nota verkefni í ýmsum tilgangi. (Andersen og Jessen 2003).  

 

Þroski er ekki einungis mældur til að fá niðurstöðu, heldur einnig til þess að 

skilja hvernig bætt ferli í verkefnastjórnun getur aukið virði reksturs og tengsl virðis. 

Þroski verkefnastjórnunarferla er mikilvægur fyrir fyrirtæki sem treysta á verkefni til 

að ná stefnumarkandi markmiðum sínum (PM solutions, 2014).  

 

Í greiningu Íslenska Sjávaraklasans frá 2015 segir að fjárfestingar í nýjum 

búnaði og nýsköpun í sjávarútvegi muni nema um 15 til 25 milljörðum á ári á næstu 
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árum. Fjárfestingarnar skiptast í fjóra flokka:  nýsmíði skipa, fjárfesting í nýsköpun og 

tækni sem tengist hefðbundinni fiskvinnslu, fjárfesting í nýsköpun við fullvinnslu og 

vöruþróun afurða og í síðasta lagi fjárfestingu á sviði líftækni  (Íslenski sjávarklasinn, 

2015). Þessu til viðbótar eru fjölmörg verkefni sem unnin eru hjá 

sjávarútvegsfyrirtækjum, eins og t.d. breytingar á skipum, innleiðing á 

hugbúnaðarkerfum og þjálfun starfsfólks. 

 

Það er því áhugavert að skoða hvernig þessi fyrirtæki halda utanum þessi 

verkefni og hvar greinin stendur í verkefnastjórnunarlegum þroska.  

 

2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

 

Þroskalíkön  
Þroskalíkön eru notuð til þess að lýsa, meta og þróa lífsferla. Öll þroskalíkön 

gera ráð fyrir því að hlutir breytast yfir tímann og að hægt sé að spá fyrir og stjórna 

þessum breytingum (Raijteric, 2010). Notkun þroskalíkanna til þess að meta stöðu 

skipuheilda má rekja aftur til altækrar gæðastjórnunar (e. Total quality management). 

Þau eru sett fram til þess að skipuheildir geti metið stöðu sína á ýmsum sviðum 

stjórnunar og notað niðurstöður þeirra til stöðugs umbótastarfs í samræmi við stefnu og 

markmið (Demir og Kocabas, 2010 ; Kerzner, 2009; Helgi Þór Ingason, 2010).  

 

Þroskalíkön í verkefnastjórnun 
Þroski í verkefnastjórnun bendir til þess að til staðar sé tækni, tæki, ferlar og 

fyrirtækjamenning sem styðja við verkefnastjórnun. Einnig sé til staðar stöðluð 

aðferðafræði og ferlar sem auka líkur á að verkefni séu árangursrík (Kerzner, 2009). 

Crawford (2006) bendir á að margar áskoranir séu til staðar þegar kemur að því að bæta 

skipulag og ferla fyrirtækja, verkefnastjórar fá ekki þær upplýsingar sem þeir þurfa til 

þess að stýra verkefnum, yfirstjórn fær ekki nægilega góð gögn um framgang verkefna,  

misræmi er í væntingum og svo framvegis. Það er í slíkum tilvikum sem mat á þroska 

gagnast mest, það líkan sem verður fyrir valinu verður að beina ljósi að raunhæfri leið 

til að betrumbæta ferla.  Algengt er að þroskalíkön meti stöðuna út frá fimm 

þroskastigum sem kynnt voru til sögunnar í þroskalíkani sem þróað var í 

hugbúnaðarverkfræðideild, Software Engineering Institute (SEI), Carnagie Mellon 

Háskólans, CMM-líkanið (e. capability maturity model). (Demir og Kocabas, 2010 ; 

Crawford; 2006; Kerzner, 2009; Helgi Þór Ingason, 2010).  

 

- 1. stig – Vitund um mikilvægi verkefnastjórnunar. Grunnþekking er á 

verkefnastjórnun en engir formlegir ferlar eru til staðar og  aðferðir eru frekar 

handahófskenndar.  

- 2. stig – Vitund um ferli. Fyrirtæki átta sig á þörf fyrir ferla í verkefnastjórnun 

og einfaldir ferlar eru til staðar, sérstaklega fyrir stærri verkefni. Skjölun er 

einhver en ekki stöðluð né markviss.  

- 3. stig – Vitund um samræmingu. Ferlar eru staðlaðir og notaðir á öll verkefni, 

aðferðafræði verður samræmd. Áhersla á notkun ferla, og skjölun.  

- 4. stig – Vitund um samanburð. Skilningur á að ferli séu í stöðugri 

endurskoðun og að það þurfi að bera sig saman við aðra (e. benchmarking) til 

að meta stöðu sína. Verkefnastjórnunarferlum er stýrt og gögnum safnað um 

árangur.  
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- 5. stig – Stöðugar umbætur. Ferlum er ekki einungis stýrt og árangur metinn 

heldur eru gögn notuð til að betrumbæta ferla og þróa.  

 

Fleiri þroskalíkön hafa verið kynnt til sögunnar til að meta þroska 

verkefnastjórnunar, áðurnefnt CMM-líkan var brautryðjandinn. Bandaríska 

verkefnastjórnunarfélagið kynnti til sögunnar OPM3-líkanið (e. Organizational Project 

Management Maturity Model). Kerzner (2009) kom fram með líkan sem byggir á 5 

þrepum SEI og Crawford (2006) fjallar um svipað líkan og notar þekkingarsvið  PMBok 

til mælinga. Khoshgoftar og Osman (2009) báru saman helstu þroskalíkön sem notuð 

eru til að meta þroska verkefnastjórnunar og segja að skipuheildir noti þroskalíkön til 

þess að ná markmiðum sínum og samanburður á þroskalíkönum geti hjálpað 

fyrirtækjum að velja það þroskalíkan sem hentar best hverju fyrirtæki fyrir sig.  

 

Þroskalíkan PM solutions.  
 

Þroskalíkan PM solutions byggir á 5 þroskastigum sem lýst er hér að ofan og 

þekkingarsviðum PMBok. Líkanið er hægt að nýta á einfaldan hátt í öllum fyrirtækjum 

og atvinnugreinum. Þekkingarsvið PMBok eru vel til þess fallin að meta stöðu 

verkefnastjórnunar þar sem þau eru þegar samþykktur staðall um verkefnastjórnun og 

upplýsingar um bestu aðferðir (e. best practise) liggja fyrir í staðlinum  (Crawford, 2006 

; Helgi Þór Ingason 2010).  

 

PMBok er staðall til þess að stjórna flestum verkefnum, staðallinn lýsir ferlum, 

verkfærum og tækni til þess að stjórna verkefnum þannig að markmiðum sé náð. 

Staðallinn skiptir stjórnun verkefna í níu hæfnissvið, skiptir þeim síðan í undirþætti og 
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greinir frá ferlum til stjórnunar (PMI, 2008).  Í þessari rannsókn var notast við 

hæfnissvið PMBok og stjórnun hagsmunaaðila bætt við.  

 

Aðrar rannsóknir á þroska í verkefnastjórnun 
 

 Í rannsókn Grant og Pennypacker (2006) sem náði til 126 fyrirtækja í 

mismunandi atvinnugreinum voru niðurstöður þær að flest fyrirtæki væru í öðru þrepi 

í öllum færniþáttum nema stjórnun áhættu þar sem meirihluti fyrirtækja var í fyrsta 

þrepi. Ekki eru til margar greinar um mat á stöðu verkefnastjórnunar með 

þroskalíkönum í íslenskum fyrirtækjum. Þó hafa verið gerðar einhverjar rannsóknir um 

það í tengslum við MPM nám við Háskólann í Reykjavík. Í úttekt á 

verkefnastjórnunarlegum þroska í Stjórnaráði Íslands  sem gerð var 2010 kemur fram 

að ráðuneytin séu að meðaltali í fyrsta þrepi. (Helgi Þór Ingason, 2010) Í lokaverkefni 

Önnu Elínar Bjarkadóttur (2012), þar sem hún rannsakar verkefnefnastjórnunarlegan 

þroska Landsvirkjunar,  kemur fram að fyrirtækið er í öðru þrepi samkvæmt SEI 

skalanum.  Í rannsókn PM solutions (2014) kemur fram að fyrirtæki mælast  að 

meðaltali með 2,5 í verkefnastjórnunarlegum þroska. Hæsta skor fær stjórnun 

samþættingar, eða 2,7 og lægsta skor er í stjórnun áhættu eða 2,3.   

 

 

3. AÐFERÐAFRÆÐI 

Rannsóknarspurning þessa verkefnis var:  

 

Hver er þroski verkefnstjórnunar hjá íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum? 

 

Til að svara rannsóknarspurningunni var gerð rannsókn hjá fjórum 

sjávarútvegsfyrirtækjum. Leitað var til fyrirtækja sem eru á lista yfir 10 stærstu 

sjávarútvegsfyrirtæki landsins. Öll fyrirtækin sem leitað var til hafa ráðist í stór 

fjárfestingarverkefni á liðnum árum eða eru með slík verkefni í gangi um þessar mundir 

og því má ætla að rannsóknin gefi vísbendingar um hvernig verkefnstjórnun sé háttað í 

íslenskum sjávarútvegsfyrirtækjum.  

 

 Notast var við þá aðferð að senda út rafræna spurningakönnun á hvert og eitt 

fyrirtæki. Hvert fyrirtæki fékk  eintak af könnuninni þannig að hægt væri að bera saman 

niðurstöður fyrirtækjanna. Könnunin var send á einn aðila innan hvers fyrirtækis sem 

sendi síðan áfram á starfsmenn innan fyrirtækisins.  Valið var að fara þessa leið til að 

fá sýn sem flestra starfsmanna svo hægt væri að leggja mat á hvort samræmd sýn væri 

innan fyrirtækjanna um þroska verkefnastjórnunar. Einnig gerir rafræn könnun það að 

verkum að fleiri aðilar geti svarað. Könnunin byggði á þekkingarsviðum PMBok, settar 

voru upp 2 til 4 staðhæfingar, sem sjá má í töflu 1, við hvert þekkingarsvið og gátu 

svarendur merkt við hversu oft væri farið eftir ferlum við hverja staðhæfingu. Fimm 

svarmöguleikar voru gefnir við hverja staðhæfingu: aldrei, sjaldan, stundum, oft eða 

alltaf.  

Hjá hverju fyrirtæki svöruðu á bilinu 2-10 starfsmenn.  
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Tafla 1 - staðhæfingar könnunar 

Aðferð rannsóknarinnar er þeim takmörkunum háð að ekki er sambærilegur fjöldi 

starfsmanna sem svaraði í hverju fyrirtæki sem getur skekkt niðurstöður milli 

fyrirtækja, þar sem vægi svara í könnun hvers fyrirtækis er ekki það sama. Eins býður 

rafræn könnun upp á takmarkaða möguleika á útskýringum og þar af leiðandi getur 

túlkun svaraenda á staðhæfingum verið misjöfn.  

 

Til að reikna út skor hvers fyrirtækis var tekið meðaltal úr svörum þátttakenda og 

þannig fékkst skor fyrirtækisins í hverjum hæfnisþætti fyrir sig. Skölun svara má sjá í 

töflu 2 

 

Tafla 2 - Skali svara sbr við þroskastig 

Niðurstöður könnunarinnar voru síðan settar upp í þroskalíkan PM solutions og miðað 

við fyrstu þrjú þrep þroskaskala SEI. Ástæða þess var sú að talið var ólíklegt að nokkurt 

fyrirtækjanna væri ofar en í þriðja þrepi í þroska.   

 

Stjórnun samþættingar Stjórnun mannauðar

Gerð er verkefnaáætlun fyrir verkefni Áætlað um mannaflaþörf

Skilgreint er hvernig eigi að halda utan um verkefnið Verkefnateymi er myndað

Skilgreint er hvernig eigi að taka á breytingum á verkefninu á 

meðan það er í framkvæmd og hver samþykkir breytingar

Verkefnasteymið fær að þróast og er stutt af stjórnendum

Uppbygging verkefnis áætlunar er eins fyrir öll verkefni

Stjórnun umfangs Stjórnun samskipta

Í upphafi verkefnis er skilgreint hverju verkefnið á að skila Gerð er samskiptaáætlun - hvernig fara samskipti fram. T.d. 

Vikulegir stöðufundir. Tölvupóstar eða samskipti í gegnum önnur 

kerfi

Í upphafi verkefnis er hugað að því hvað er EKKI hluti af verkefninu Upplýsingaflæði er skilgreint - hvernig á að dreifa upplýsingum og 

hverjir þurfa að vera upplýstir

Það er staðfest formlega hverju verkefni á að skila t.d af stjórn eða 

stjórnendum

Það er skilgreint hvernig eigi að standa að því að gera breytingar á 

verkefninu ef til þess kemur

Stjórnun tíma Stjórnun áhættu

Skilgreint er hvaða aðgerðir þarf að ráðast í til að hægt sé að vinna 

verkefnið

Áhættumat er framkvæmt áður en ráðist er í verkefni

Aðgerðum er raðað upp til þess að átta sig á í hvaða röð þarf af 

vinna þær

Líkur á að áhættuþáttur komi upp eru metnar

Áætlað hvað hver aðgerð þarf langan tíma Skilgreint er hvernig eigi að bregðast við ef áhætta verður að 

veruleika

Eftirfylgni er með tímaætlun og breytingar gerðar ef þörf er á.

Stjórnun kostnaðar Stjórnun aðfanga

Gerð er aðfangaáætlun Gerð er áfangaáætlun

Gert er kostnaðarmat/kostnaðaráætlun Farið er í gegnum val á þjónustu og birgjum

Kostnaðarstjórnun er virk á verktíma og fylgst með kostnaði Gerðir eru samningar við birgja um þá þjónustu eða vöru sem á að 

afhenda

Stjórnun gæða Stjórnun hagsmunaðila

Gerð er gæðaáætlun fyrir verkefni Gerð er greining á hagsmunaaðilum sem verkefnið hefur áhrif á.

Gæðatrygging er til staðar, það er sameiginlegur skilningur á 

kröfum og samþykki um þær kröfur

Skilgreint er hvernig og á hvaða formi eigi að hafa samskipti við 

hagsmunaaðila

Eftirlit er með framkvæmd verkefnis og tryggt að gæðin séu eins og 

lagt er upp með

Svar Þroskastig

Aldrei 1

Sjaldan 1,5

Stundum 2

Oft 2,5

Alltaf 3
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4. NIÐURSTÖÐUR 

 

Á mynd 2 má sjá heildarniðurstöður fyrir hvert fyrirtæki sem og meðaltal úr 

skori allra fyrirtækjanna samanlagt og þannig sjá vísbendingu um 

verkefnastjórnunarlegan þroska sjávarútvegsfyrirtækja.  

.  

 
Mynd 2 – Verkefnastjórnunarlegur þroski 

Niðurstöðurnar benda til þess að fyrirtækin fjögur standa á svipuðum stað í 

verkefnastjórnunarlegum þroska. Verkefnastjórnunarlegur þroski er rétt á mörkum 

fyrsta og annars þreps fimm þrepa þroskaskalans. Fyrirtæki A er þó sýnu lakast með 

heildarskor upp á 1,6, fyrirtæki B er með 2,1, fyrirtæki C með 1,9 og fyrirtæki D með 

2,0. Meðalskorið er 1,9. Samkvæmt þessum niðurstöðum eru fyrirtækin ekki almennt 

með skilgreinda ferla þegar kemur að stjórnun verkefna og nota ferla frekar við stjórnun 

stærri verkefna en smærri.  

 

Ef rýnt er í hæfnisþættina hvern fyrir sig kemur í ljós að almennt eru fyrirtækin 

veikust fyrir í stjórnun áhættu, gæða og hagsmunaaðila, þar eru öll fyrirtækin á fyrsta 

þroskastigi. Best koma fyrirtækin út í stjórnun samþættingar, tíma, kostnaðar, aðfanga 

og mannauðar. Þar eru fyrirtækin að meðaltali á þroskastigi tvö. Það er engin 

hæfnisþáttur þar sem öll fyrirtækin eru á þroskastigi tvö. Í fjórum hæfnisþáttum, 

stjórnun samþættingar, tíma, kostnaðar og mannauðar, fá þrjú fyrirtæki skor yfir 2. 

Oftast er það fyrirtæki A sem er undir 2 í skori, eða í þremur af þessum fjórum þáttum 

nema stjórnun samþættingar þar sem fyrirtæki C er með skorið 1,8.  

 

Fyrirtæki B er heilt yfir með mestan þroska og eru með hæstu einstöku skorin, 

í stjórnun tíma og stjórnun mannauðar eða 2,7. Eins er fyrirtækið með lægsta einstaka 

skorið eða 1 í stjórnun áhættu. Fyrirtæki B var einnig eina fyrirtækið sem gerir ávallt 

verkefnisáætlun og skilgreinir umfang verkefna. 
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Skor hvers fyrirtækis við hverja staðhæfingu og í hverjum hæfnisþætti má sjá í 

töflu 3.  

 

 

Tafla 3 - niðurstöður úr könnun um þroska verkefnastjórnunar hjá sjávarútvegsfyrirtækjum  

 

Samþætting Meðaltal Fyrirtæki A Fyrirtæki B Fyrirtæki C Fyrirtæki D

Gerð er verkefnaáætlun 2,2 1,8 3,0 1,8 2,3

Skilgreint hvernig halda eigi utan um verkefnið 2,2 2,1 2,8 1,8 2,2

Skilgreint er hvernig eigi að taka á breytingum og hver samþykkir þær 2,1 1,5 2,4 2,2 2,2

Verkefnaáætlun eins uppbyggð fyrir öll  verkefni 1,7 2,7 1,2 1,4 1,7

Skor stjórnun samþættingar 2,1 2,0 2,4 1,8 2,1

Umfang Meðaltal Fyrirtæki A Fyrirtæki B Fyrirtæki C Fyrirtæki D

Umfang Skilgreint 2,3 1,8 3,0 2,0 2,2

Hugað að hvað er EKKI hluti af verkefni 1,7 1,2 2,2 1,8 1,7

Umfang staðfest /samþykkt 1,8 1,5 2,2 1,6 2,0

Skilgreint hvering eigi að standa að breytingum á umfangi 1,7 1,2 2,2 1,4 1,9

Skor stjórnun umfangs 1,9 1,4 2,4 1,7 2,0

Sjórnun tíma Meðaltal Fyrirtæki A Fyrirtæki B Fyrirtæki C Fyrirtæki D

Aðgerðir skilgreindar 2,3 2,1 2,8 2,2 2,0

Aðgerðaröð / (WBS) 2,3 2,1 2,6 2,2 2,1

Áætlað tími fyrir hverja aðgerð 2,1 1,5 2,6 2,0 2,3

Eftirfylgni með tímaáætlun 2,0 1,2 2,6 2,2 2,0

Skor stjórnun tíma 2,2 1,7 2,7 2,2 2,1

Stjórnun Kostnaðar Meðaltal Fyrirtæki A Fyrirtæki B Fyrirtæki C Fyrirtæki D

Gerð aðfangaáætlun 1,7 1,0 1,8 2,0 1,9

Gert kostnaðarmat 2,4 2,1 2,8 2,4 2,5

Kostnaðarstjórnun á verktíma 2,1 1,8 2,4 2,0 2,2

Skor stjórnun kostnaður 2,1 1,6 2,3 2,1 2,2

Stjórnun Gæða Meðaltal Fyrirtæki A Fyrirtæki B Fyrirtæki C Fyrirtæki D

Gerð gæðaáætlun 1,3 1,0 1,0 1,8 1,5

Gæðatrygging - sameiginlegur skilningur á kröfum 1,5 1,2 1,0 1,8 1,9

Eftirl it með framkvæmd og gæði séu eins og upp var lagt 2,2 2,1 2,6 2,0 2,2

Skor stjórnun gæða 1,7 1,4 1,5 1,9 1,9

Stjórnun Mannauðar Meðaltal Fyrirtæki A Fyrirtæki B Fyrirtæki C Fyrirtæki D

Áætlað um mannaflaþörf 2,1 1,8 2,6 2,0 2,0

Verkefnateymi myndað 2,0 1,2 2,6 2,0 2,3

Verkefnateymi fær að þróast og er stutt af stjórnendum 2,3 1,8 2,8 2,4 2,3

Skor stjórnun mannauðar 2,2 1,6 2,7 2,1 2,2

Sjórnun samskipta Meðaltal Fyrirtæki A Fyrirtæki B Fyrirtæki C Fyrirtæki D

Gerð er samskiptaáætlun 2,0 1,8 2,2 2,0 2,1

Upplýsingaflæð iskilgreint - hver þarf að fá upplýsingar og hvenær 2,0 1,5 2,4 1,8 2,3

Skor stjórnun samskipta 2,0 1,7 2,3 1,9 2,2

Stjórnun áhættu Meðaltal Fyrirtæki A Fyrirtæki B Fyrirtæki C Fyrirtæki D

Áhættumat 1,4 1,5 1,0 1,6 1,7

Líkur á áhættuþáttur komi upp eru metnar 1,4 1,5 1,0 1,4 1,6

Skilgreint hvernig eigi að bregðast við ef áhættuþáttur kemur upp 1,3 1,0 1,0 1,6 1,7

Skor stjórnun áhættu 1,4 1,3 1,0 1,5 1,7

Stjórnun aðfanga Meðaltal Fyrirtæki A Fyrirtæki B Fyrirtæki C Fyrirtæki D

Gerð aðfangaáætlun 1,6 1,0 1,4 1,8 2,2

Farið í gegnum val á birgjum og þjónustu 2,2 2,1 2,6 1,8 2,3

Gerðir samningar við birgja um þjónustu/vöru sem á að afhenda 2,4 2,1 2,6 2,4 2,4

Skor stjórnun aðfanga 2,1 1,7 2,2 2,0 2,3

Stjórnun Hagsmunaaðila Meðaltal Fyrirtæki A Fyrirtæki B Fyrirtæki C Fyrirtæki D

Gerð hagsmunaaðilagreining 1,6 1,5 1,8 1,6 1,6

Skilgreint hvering og á hvaða formi samskipti við hagsmunaðila eiga að vera 1,6 1,2 2,0 1,6 1,6

Skor stjórnun hagsmunaaðila 1,6 1,4 1,9 1,6 1,6

Heildarskor 1,9 1,6 2,1 1,9 2,0
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5. UMRÆÐA 

Niðurstaða rannsóknarinnar bendir til þess að sjávarútvegsfyrirtæki eigi nokkuð 

inni þegar kemur að verkefnastjórnun. 

 

Það er merkilegt að þeir hæfnisþættir sem koma verst út eru stjórnun áhættu og 

stjórnun gæða, en það eru þeir tveir þættir sem geta haft hvað mest áhrif á niðurstöðu 

verkefna. Þó svo að fyrirtækin geri ekki gæðaáætlanir er eftirlit með framkvæmd til 

staðar og yfirleitt einhver á vegum hvers fyrirtækis sem fylgist með framkvæmd 

verkefna.  Það er sérstaklega áhugavert í ljósi þess að sjávarútvegsfyrirtæki sem 

matvælafyrirtæki  hafa ávallt í forgrunni gæði þeirra afurða sem þau selja. Mikil áhersla 

er lögð á gæði í gegnum alla vinnsluferla og að viðskiptavinir fái bestu mögulega vöru. 

Þar sem slík gæðavitund er til staðar varðandi vinnslu og afurðir er áhugavert að sú 

gæðavitund virðist ekki skila sér í stjórnun og skipulagningu verkefna.  

 

Niðurstöður er í nokkru samræmi við rannsókn Grant og Pennypacker (2006) 

þar sem kemur fram að flest fyrirtæki eru á þroskastigi 2 í öllum þáttum nema þegar 

kemur að stjórnun áhættu, sem er veikasti hæfnisþátturinn eins og kemur fram í þessari 

rannsókn. Þess ber þó að geta að fyrirtækin í þessari rannsókn færa áhættu að hluta til  

yfir á verktaka, eins og t.d. þegar kemur að smíði nýrra skipa þá eru gerðir samningar 

við verktaka um að skila skipi samkvæmt skilgreindri skilalýsingu og þannig færist 

áhætta frá fyrirtækinu til verktakans.  

 

Það er nokkur breidd í svörum þátttakenda sem gefur til kynna að það sé ekki 

samræmd sýn innan fyrirtækjanna á stöðu verkefnastjórnunar. Það gefur tilefni til þess 

að efla ferla verkefnastjórnunar til þess að auka samræmi í verkefnavinnu og ekki síst 

til þess að byggja upp þekkingu á verkefnastjórnun innan hvers fyrirtækis. Það gæti leitt 

til skilvirkari vinnu við verkefni sem leiðir til aukins virði fyrirtækisins fyrir hluthafa, 

starfsmenn og viðskiptavini. Í rannsókn PM solutions (2014) kemur fram að tengsl séu 

milli auksins verkefnastjórnunarlegs þroska og þess virðis sem fyrirtæki skila. Þar má 

nefna að þau fyrirtæki sem eru í efstu 25% í rannsókn þeirra juku að meðaltali 

framleiðni sína um 21% og ánægju viðskiptavina um 26%. 

 

Það er ljóst að eftir nokkru er að slægjast fyrir íslensk sjávarútvegsfyrirtæki að 

meta verkefnastjórnunarlegan þroska til að betrumbæta sína ferla. Markmiðið þarf ekki 

að vera að komast í þroskastig fjögur eða fimm, heldur að finna þá ferla sem best henta 

hverju og einu fyrirtæki og skila þeim mestum ábata. Ferla sem þjóna fyrirtækinu og 

starfsemi þess. Það sem mestu máli skiptir er að ferlar verkefnastjórnunar séu í samræmi 

við aðra ferla fyrirtækisins og þeir nýtist fyrirtækjunum til þess að skila auknu virði til 

hluthafa, viðskiptavina og starfsmanna.  Crawford (2006) mælir með að fyrirtæki setji 

upp stigvaxandi bætingarferli með sértækum mælanlegum aðgerðum og markmiðum til 

þess að bæta ferla sína.  

 

 Sjávarútvegsfyrirtæki hefðu gott af því að bera sig saman við aðrar 

atvinnugreinar, sjá hvernig aðrar greinar halda utan um sín verkefni og fræðast um 

hvernig þau fyrirtæki og atvinnugreinar sem standa best að verkefnastjórnun halda 

utanum sín verkefni. Mat á öðrum viðskiptaferlum sem og samanburður gagnvart 

fyrirtækjum og atvinnugreinum sem gera hlutina á bestan hátt (e. best practise) gæti 

haft smitandi áhrif innan fyrirtækja.  
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 Reglulegt sjálfsmat myndar hvata til þess að gera betur og beinir ljósi á þá ferla 

sem veikastir eru fyrir. Með því að smám saman bæta þá ferla og beina ljósinu ávallt 

að þeim ferlum sem lakast standa hverju sinni verða fyrirtækin betur í stakk búin til 

þess að takast á við þær áskoranir sem mæta þeim í daglegum rekstri.   

 

Hafa skal í huga að þessi rannsókn tekur ekki djúpt á öllum undirferlum 

þekkingarsviða PMBok og nær einungis til fjögurra sjávarútvegsfyrirtækja. Frekari 

rannsóknir á stöðu verkefnastjórnunar hjá íslenskum sjávárútvegsfyrirækjum væru 

áhugaverðar. T.d. rannsaka hvort verkefni standast kostnaðar- og tímaáætlanir.  

 

Einnig væri áhugavert að rannsaka/skoða á hvaða hátt verkefni sem þau ráðast 

í tengjast stefnu fyrirtækjanna og hvort að ákvarðanir um að ráðast í verkefni byggi á 

stefnu þeirra. 

 

6. ÁLYKTANIR 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hafi 

til mikils að vinna með því að auka áherslu á skipulagningu og utanumhald um þau 

verkefni sem þau ráðast í. Eins virðist vera nokkur munur innan fyrirtækja hvernig litið 

er á stöðu verkefnastjórnunar  sem gefur tilefni til þess að fyrirtækin leggi sig fram við 

að samræma ferla við verkefnavinnu. Slíkt myndi byggja upp þekkingu innan 

fyrirtækjanna  sem, ef vel til tækist, myndi skila sér í skilvirkari vinnubrögðum og 

fyrirtækin gætu nýtt sér lærdóm hvers verkefnis til að standa betur að því næsta. Slíkt 

gæti leitt til minni sóunar, bæði varðandi tíma og kostnað sem og aukið virði fyrir 

hluthafa, starfsmenn og viðskiptavini. Þess til viðbótar væri fyrirtækjunum hollt að bera 

sig saman við önnur fyriræki og ekki síst aðrar atvinnugreinar til að finna bestu aðferðir. 

Þroskalíkön eru ein aðferð sem þau geta nýtt sér til þessa samanburðar.  
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