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ÚTDRÁTTUR 

Verkefnisstjórnun hefur verið að ryðja sér til rúms á undanförnum áratugum og almennt er 

talið í fræðilegri umræðu að sú stjórnunaraðferð sé í vexti innan skipulagsheilda. En hvert er 

vægi verkefnisstjórnunar og verkefna á Íslandi? Í þessari rannsókn voru framkvæmdar tvær 

kannanir til að meta vægið. Endurtekin var rannsókn sem nýlega var gerð í Þýskalandi sem 

mældi vægi vinnustunda í verkefnum út frá atvinnuvegaflokkun og einnig var spurt í 

stjórnendakönnun markaðsrannsóknarfyrirtækisins MMR. 

Niðurstaðan úr samanburðarrannsókninni er að vægi verkefna af heildarvinnutíma á Íslandi sé 

27,7%. en í Þýskalandi 34,7%. 

Spurt var tveggja spurninga í stjórnendakönnun MMR. Niðurstaðan er sú að 46,2% segja að 

verkefnisstjórnun sé mjög eða frekar algeng í þeirra fyrirtæki, 30,7% segja að hún sé frekar 

óalgeng og 23,1% að hún sé lítið eða ekkert notuð. 56,9% fyrirtækja á Íslandi telja að vægi 

hennar muni aukast mikið eða nokkuð á næstu tólf mánuðum, 41,5% að hún muni standa í stað 

og einungis 1,6% að hún muni minnka. Niðurstöðurnar benda til að verkefnisstjórnun sé mikið 

notuð hér á landi og áherslan á hana sem aðferðafræði við stjórnun og rekstur muni aukast á 

næstu misserum. 

Efnisorð: Verkefnisstjórnun, verkefni, verkefnadrifið, vinnsluvirði, atvinnuvegaflokkun. 

 

ABSTRACT 

Project Management has come increasingly to the fore in recent decades and it is generally 

accepted in academic discussion that it has become more prominent generally in management. 

How important however is Project Management in Icelandic business and management? In this 

study two research polls were used to assess its relative importance. Research that had been 

recently conducted in Germany to assess the relative importance of Project Management in 

various industrial groups as well as within managerial polls in marketing research company 

MMR. 

The results of the comparative study indicate that as a percentage of a whole Project 

Management occupies 27% of total working hours in Iceland as opposed to 34.7% in Germany. 

Two questions were put before management in MMR. The results indicated that 46.2 

considered Project Management prevalent or fairly prevalent in their company, 30.7% said that 

is was rather uncustomary, and 23.1% considered it hardly or not used at all. 56.9% however, 

believed that it would gain much or some prominence in the next twelve months. 41.5% percent 

considered that the importance would remain at the present level, but only 1.6% thought that 

its importance might dwindle. The results of the survey indicate that Project Management is 

used to a considerable extent here in Iceland and its emphasis in management and business 

practice is likely to increase in Iceland in the future. 

Tags:  Project Management, projects, projectification, value added, industry standard 

classification system 
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1.0 INNGANGUR  

 

„Professor Eddie Obeng defines the new world as a world that can change faster than you can 

learn“ (Dalcher, 2014). 

Við lifum á tímum þar sem mikill hraði og stress eru einkennandi í kröfuhörðum heimi 

(Dalcher, 2014). Heimurinn er að breytast mun hraðar en flestir gera sér grein fyrir og hann 

breytist hraðar en við getum lært á hann (Obeng, 2012).  

Þessi breyting á heiminum leiðir einnig til breytinga á efnahag og atvinnulífi sem endurspeglast 

í breyttum stjórnunarháttum og rekstrarformum skipulagsheilda. Gerðar eru kröfur til 

skipulagsheilda um að auka framleiðni. Þær þurfa því að aðlagast breyttum aðstæðum og breyta 

rekstrarformum sínum þannig að þær verði sveigjanlegri og afkastameiri. Til að mæta þessum 

kröfum hafa skipulagsheildirnar verið að taka upp nýja stjórnunarhætti og eru sífellt að verða 

verkefnamiðaðri og taka upp hugmyndafræði verkefnastjórnunar (Dalcher, 2014).  

Darren Dalcher telur að verkefnastjórnun sé stjórnunarform framtíðarinnar (Dalcher, 2014) og 

Harold Kerzner telur ennfremur að það sé engin spurning að skipulagsheildir þurfi að innleiða 

verkefnastjórnun og það fljótt (Kerzner, 2013).  

Misjafnt er hvaða skilgreiningu fólk leggur í orðið verkefni, sumir telja það vera hin einföldustu 

heimilisverk, þvo bílinn eða að versla í matinn. Í þessari ritgerð er hinsvegar miðað við 

skilgreiningu Alþjóða verkefnastjórnunarsambandinu (e. International Project Management 

Association – IPMA). Í hugtakagrunni IPMA sem nefnist ICB, útgáfa 4.0 (Individual 

Competence Baseline) sem gefin var út árið 2015 eru verkefni skilgreind sem einstök, þau 

gerast ekki aftur og aftur, eins og t.d. heimilisverkin, þau vara í fyrirfram ákveðin tíma, þau 

hafa upphaf og endi, þau krefjast aga og skipulagningar til að ná fyrirfram ákveðnum 

markmiðum innan fyrirfram ákveðinna afmarkana eins og t.d. fjármagns (IPMA, 2015).  

IPMA skilgreinir verkefnastjórnun sem notkun á ákveðnum aðferðum, tólum, tækni og 

kunnáttu sem nýtt eru við framkvæmd á verkefni til þess að ná settum markmiðum. 

Verkefnastjórnun eykur líkurnar á því að ná þessum markmiðum, tryggir skilvirka notkun á 

aðföngum og fullnægir mismunandi þörfum hagsmunaðila verkefna. Ekki síst snýst 

verkefnastjórnun um mannleg samskipti (IPMA, 2015). Það mætti því segja að 

verkefnastjórnun sé einfaldlega að gera hlutina á réttan hátt, að verkefnastjórnun sé límið sem 

haldi öllu saman (Targeted News Service, 2015). 

Talið er að verkefnastjórnun sem stjórnunaraðferð hafi fyrst rutt sér til rúms í kringum 1950 en 

fyrir þann tíma virðist hugtakið ekki hafa verið mikið notað. Oft er talað um að „Manhattan“ 

verkefnið þegar Bandaríkjamenn smíðuðu fyrstu kjarnorkusprengjuna, sé eitt af fyrstu 

dæmunum um nútíma verkefnastjórnun (Morris, Pinto & Söderlund, 2012). Þar þróaðist 

stjórnunaraðferð „sem byggði á því að einn einstaklingur, verkefnastjóri, bæri ábyrgð á öllum 

þáttum verkefnisins“ (Helgi Þór Ingason & Haukur Ingi Jónasson, 2012). 

Í dag er talað um að framtíð verkefnastjórnunar liggi í verkefnadrifnum fyrirtækjum og 

verkefnadrifnum samfélögum (e.projectification). Hugtakið var fyrst skilgreint í grein eftir 

Christophe Midler, sem kom út árið 1995, og nefnist „Projectification of The Firm: The Renault 

Case“ (Midler, 1995). Greinin fjallar um rannsókn Midler á þróun franska bílaframleiðandans 

Renault frá árunum 1960 til 1990 þar sem hann skoðar sérstaklega tengsl verkefnastjórnunar 
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við skipulag fyrirtækisins á tímabilinu. Í rannsókn Midlers var sýnt fram á að eftir því sem 

skipulag Renault fyrirtækisins þróaðist úr því að vera hefðbundið lóðrétt deildaskipulag yfir í 

fléttuskipulag jókst árangur fyrirtækisins til muna. Þessi breyting á fyrirkomulagi fyrirtækisins, 

þ.e. að fyrirtækið lagði sífellt meiri áherslu á verkefni með verkefnastjórum sem fengu sífellt 

meiri völd, náði fyrirtækið betri árangri með því að nota verkefnastjórnun sem stjórnunaraðferð. 

Segja má að með þessari skipulagsbreytingu tók fyrirtækið sitt fyrsta skref í áttina að því að 

verða verkefnadrifið fyrirtæki (e. projectification) (Midler, 1995). 

  
Mynd 1: T.v. deildaskipulag og t.h. fléttuskipulag (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2012).   

Tveimur áratugum síðar skrifaði Midler, ásamt Lundin og Wahlin, grein um verkefnadrifin 

fyrirtæki og samfélög sem nefnist „Projectification Revisited/Revised“ (Lundin, Midler & 

Wahlin, 2015). Í greininni er sagt frá þróun verkefnastjórnunar og fjallað er enn betur um 

hugtakið verkefnadrifið fyrirtæki og áhrifa þess á samfélög (e.projectification). Þar er hugtakið 

skilgreint á þann hátt að það sem þarf að framkvæma í fyrirtækjum sé framkvæmt sem verkefni; 

„nowadays mostly stands for making something to be a project.“ Í greininni kemur einnig fram 

að þrýstingur á að framleiða nýjar vörur og að finna nýja markaði hafi gert það að verkum að 

sífellt hafi verið minna svigrúm fyrir nýsköpun. Í dag hefur það hinsvegar breyst og fókusinn 

hefur beinst aftur að nýsköpun.  

Eins og komið hefur fram hér að ofan telja hinir ýmsu fræðimenn, líkt og Kerzner, Dalcher o.fl., 

að skipulagsheildir séu að verða sífellt meira verkefnadrifnar og því sé vægi verkefnastjórnunar 

sífellt að aukast. Í sumum atvinnugreinum er augljóst að svo sé en samt sem áður er lítið til af 

haldbærum gögnum um vægi verkefnastjórnunar. Ekki eru til nein svör við spurningum á borð 

við; Hvert er vægi verkefna í dag? Hvert hefur vægi verkefna verið á undanförnum árum? Hvert 

mun vægi verkefna verða í framtíðinni? 

Í ágúst 2015 var gefin út skýrsla um rannsókn sem framvæmd var í Þýskalandi um hvert væri 

vægi verkefna í þýsku efnahagslífi. Rannsóknin var unnin af Andreas Wald, Thomas Spanuth, 

Christoph Schneider og Yvonne Schoper. Skýrslan ber heitið á þýsku; „Makroökonomische 

Vermessung der Projeckttatigkeit in Deutschland“ eða á ensku; „Towards a measurement of 

Projectification: A study on the share of project work in the German economy.“ (Wald et al., 

2015). 

Í desember 2015 greindi Helgi Þór Ingason nemendum MPM2016 frá þýsku rannsókninni og 

sagði frá að rannsóknin gæti verið efniviður í áhugavert lokaverkefni, fyrir einn til tvo 

nemendur. Tveir nemendur lýstu yfir áhuga á verkefninu og það eru höfundar þessarar ritgerðar.  

Snemma í janúar 2016 hittum við Helga Þór á fundi þar sem hann kynnti fyrir okkur skýrsluna 

í grófum dráttum. Að loknum fundi var ákveðið að við myndum taka skýrsluna fyrir sem 

lokaverkefni og að við myndum heimfæra rannsóknina yfir á íslenskt efnahagslíf, framkvæma 



8 
 
 

 

 

samanburðarrannsókn og svara eftirfarandi rannsóknarspurningu; hvert er vægi verkefna á 

Íslandi? Við munum því hafa upphaflegu rannsóknina frá Þýskalandi til viðmiðunar og 

samanburðar.  

Einnig munum við fjalla um hvert var vægi verkefna á Íslandi fyrir fimm árum síðan og spá 

fyrir um hvert verði vægi verkefna á Íslandi eftir fimm ár.  

Það vildi svo heppilega til að einn af höfundum þýsku rannsóknarinnar, Yvonne Schoper, var 

stödd hér á landi og því gafst okkur tækifæri til þess að funda með henni, ásamt fleirum, um 

rannsóknina í lok janúar 2016 og fá nánari upplýsingar.  

Auk þess að framkvæma samanburðarrannsóknina ákváðum við að athuga hvort að hægt væri 

að komast að sambærilegum niðurstöðum með einfaldari hætti. Við lögðum því fyrir tvær 

spurningar í stjórnendakönnun MMR sem er lögð fyrir rúmlega 1300 stjórnendur í íslenskum 

fyrirtækjum.  

 

2.0 FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

 

Í ágúst 2015 var gefin út skýrsla um rannsókn sem framvæmd var í Þýskalandi um hvert væri 

vægi verkefna í þýsku efnahagslífi. Skýrslan ber heitið á þýsku; „Makroökonomische 

Vermessung der Projeckttatigkeit in Deutschland“ eða á ensku; „Towards a measurement of 

Projectification: A study on the share of project work in the German economy.“ (Wald et.al., 

2015). 

Ástæðan fyrir því að ráðist var í rannsóknina er sú að almennt er talið að verkefnastjórnun sé 

mjög að sækja í sig veðrið sem stjórnunaraðferð í mismunandi iðnaði og skipulagsheildum 

(Morris, Pinto & Söderlund, 2012). Samt sem áður eru ekki til neinar haldbærar tölur því til 

sönnunar að svo sé í raun og veru. Rannsóknin leiddi í ljós ýmsar áhugaverðar niðurstöður sem 

lesa má um hér fyrir neðan.  

Til að komast að því hvert væri vægi verkefna í þýska hagkerfinu veltu rannsakendur því fyrir 

sér hver væri besta leiðin til þess. Útkoman var sú að ákveðið var að setja saman spurningalista 

sem yrði lagður fyrir skipulagsheildir í mismunandi atvinnuvega flokkum. Spurningalistinn 

samanstóð af átján spurningum. Spurt var almennra spurninga líkt og hversu margir starfsmenn 

eru innan fyrirtækisins, hversu gömul er skipulagsheildin og svo framvegis. Einnig var spurt 

dýpri spurninga sem sneru að verkefnastjórnun, t.d. hvert er meðal umfang, tími og kostnaður 

verkefna, hve margir starfa við þau, hvað fer mikill hluti vinnutímans í verkefni af 

heildarvinnutíma og fleira (Wald et.al., 2015).  

Rannsakendur skilgreindu í upphafi hvað hugtakið verkefni þýddi. Skilgreining þeirra á því 

hvað væri verkefni er eftirfarandi: Til staðar er skýrt markmið með verkefninu, verkefnið er 

tímaháð, með upphaf og endi, verkefnið nýtir tiltekin skilgreind aðföng, t.d. fé og mannafla, í 

kringum verkefnið hefur verið búið til sérstakt stjórnskipulag sem er afmarkað frá 

stjórnskipulagi móðurfélagsins (t.d. skipan verkefnisstjóra), verkefnið snýst ekki um síferli; þ.e. 

stöðugt endurteknar aðgerðir, verkefnið varir í að minnsta kosti fjórar vikur og þátttakendur í 

verkefninu eru ekki færri en þrír. 
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Rannsóknarinnar vegna þurfti að afmarka hugtakið verkefni mjög ítarlega, mun ítarlegar heldur 

en almennt er gert eins og kom fram hér að ofan. Hinsvegar er skilgreining IPMA á hugtakinu 

verkefni, sem finna má í hugtakagrunni ICB, mun víðari; „Verkefni eru tíma- og kostnaðarháð 

aðgerð sem miðar að því að skila skilgreindum afurðum sem standast kröfur og gæðastaðla.“ 

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

Rannsakendum þótti það mikilvægt að fagaðili, fyrirtæki sem hefur menntaða spyrla og 

sérhæfir sig í spurningum og rannsóknum, yrði fenginn til þess að leggja spurningakönnunina 

fyrir skipulagsheildirnar. Að um úthringikönnun yrði að ræða og rætt væri við rétta aðila innan 

hverrar skipulagsheildar fyrir sig, könnunin yrði ekki send með tölvupósti, og fagaðilar myndu 

sjá um að slá inn svörin. Rannsakendur töldu að það myndi gefa betri, nákvæmari og hlutlausari 

niðurstöður (Schoper, 2016). 

2.1 Atvinnuvegaflokkun NACE 

Spurningalistinn var lagður fyrir skipulagsheildir úr mismunandi atvinnugreinaflokkum í þýsku 

atvinnulífi. Stuðst var við alþjóðlegu atvinnuvegaflokkunina NACE (Nomenclature générale 

des Activités économiques dans les Communautés européennes - Atvinnugreinaflokkun ESB) 

sem hefur þann tilgang að greina á milli atvinnugreina og draga saman skyldar greinar 

(Hagstofa Íslands, 2009).  

Atvinnuvegaflokkunin skiptir mismunandi atvinnugreinum upp í bálka (bókstafir) og deildir 

(tölur) og hefur að geyma 664 atvinnugreinar. Þessi flokkun er lögboðin innan Evrópska 

efnahagssvæðisins og er því samanburðarhæf á evrópskum vettvangi og yfirleitt á 

alþjóðavettvangi (Hagstofa Íslands, 2009). Ein af ástæðunum fyrir því að rannsakendur ákváðu 

að styðjast við NACE atvinnuvegaflokkunina var sú að þá yrði rannsóknin samanburðarhæf 

milli mismunandi landa (Schoper, 2016).   

Innan þessa alþjóðlega kerfis atvinnuvegaflokka er að finna staðlaðar samantektir á flokkum 

atvinnuvega sem hægt er að nota við framsetningu (Hagstofa Íslands, 2009). Í rannsókninni var 

stuðst að mestu leyti við framsetningu sem nefnist gróf samantekt, svokölluð A*10 flokkunin, 

þar sem atvinnuvegaflokkarnir eru dregnir saman í tíu flokka. Þær breytingar sem gerðar voru 

á framsetningunni voru að bálkum M og N var skipt upp; bálkur M stendur einn og sér, bálki N 

var skeytt saman við bálk S, bálkum B, D, E, R, T og U var sleppt. Sjá nánar í töflu 1.  

Tafla 1: Hér má sjá þann mun sem er á atvinnuvegaflokkun NACE og atvinnuvegaflokkun rannsóknarinnar. 

Einnig má sjá þær deildir sem eru innan hvers bálks. 

 

Bálkur A*10 atvinnuvegaflokkun NACE Bálkur Deildir Atvinnuvegaflokkun rannsóknarinnar

A Landbúnaður/skógrækt/fiskveiðar A 01-03 Landbúnaður/skógrækt/fiskveiðar 

B, C, D, E Framleiðsla/námugröftur/veitustarfsemi/meðhöndlun úrgangs 

C Framleiðsla C 10-33 Framleiðsla 

F Byggingar- og mannvirkjagerð F 41-43 Byggingar- og mannvirkjagerð

G, H, I Verslun/samgöngur/ferðamannaþjó. G, H, I 45-47, 49-53, 55-56 Verslun/samgöngur/ferðamannaþjó.

J Upplýsingar og fjarskipti J 58-63 Upplýsingar og fjarskipti 

K Fjármála- og vátryggingaþjónusta K 64-66 Fjármála- og vátryggingaþjónusta

L Fasteignaviðskipti L 68 Fasteignaviðskipti 

M, N Ýmis sérhæfð þjónusta M 69-74 Sérfræði-, vísinda- og tæknileg starfs.

O, P, Q Opinber þjónusta/menntun/heilsa O, P, Q 84-88 Opinber þjónusta/menntun/heilsa

R, S, T, U Önnur starfsemi N, S 77-82, 94-96 Önnur þjónustustarfsemi
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2.2 Hlutfall vinnustunda af heildarvinnutíma  

Rannsakendur ákváðu í upphafi rannsóknarinnar að þeir vildu fá 500 svör frá skipulagsheildum 

úr þessum sex mismunandi atvinnuvegaflokkum. Þar sem almennt er talið að verkefnastjórnun 

sé notuð í meira mæli í stærri fyrirtækjum heldur en minni (Kerzner, 2013) og tryggt að svörin 

kæmu jafnt frá skipulagsheildum þar sem starfa allt að 500 starfsmenn sem og fleiri en 500 

starfsmenn. Skiptinguna má sjá hér fyrir neðan, í töflu 2: 

Tafla 2: Fjöldi svara eftir atvinnuvegaflokkum og stærð skipulagsheilda. 

 

Til einföldunar á rannsókninni var ákveðið að áætla hvert væri vægi vinnustunda í verkefnum 

af heildarvinnutíma í fjórum atvinnuvegaflokkum, þeir flokkar eru merktir með * í töflu 3. Því 

var spurningalistinn eingöngu lagður fyrir skipuheildir í sex atvinnuvegaflokkum og áætlaður í 

fjórum. Ýmist var talið að í þessum bálkum væri verkefnastjórnun mjög mikið notuð eða þá 

mjög lítið notuð (Schoper, 2016). Út úr spurningakönnuninni fengust m.a. þær niðurstöður að 

hlutfall vinnustunda í verkefnum af heildarvinnutíma í þessum 10 atvinnuvegaflokkum væru 

eftirfarandi:  

Tafla 3: Hlutfall vinnust. í verk. af heildarv.t. í mism. atvinnuvegafl. Þær tölur sem eru * merktar voru áætlaðar. 

 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að hlutfall vinnustunda í verkefnum af heildarvinnutíma, eða með 

öðrum orðum að vægi verkefna í þýska hagkerfinu er 34,7%. Í útgefinni skýrslu um rannsóknina 

kom einnig fram að árið 2009 er talið að verkefnastjórnun hafi verið 29,3% og fyrir árið 2019 

er áætlað að verkefnastjórnun muni aukast í 41%. (Wald et.al., 2015).  

             Atvinnuvegaflokkun                    Fjöldi starfsmanna

allt að 500 fleiri en 500 Samtals

Framleiðsla 50 50 100

Fjármála- og vátryggingaþjónusta 35 35 70

Opinber þjónusta/menntun/heilsa 50 50 100

Önnur þjónustustarfsemi 35 35 70

Verslun/samgöngur/ferðamannaþjó. 45 45 90

Upplýsingar og fjarskipti 35 35 70

Samtals 250 250 500

Atvinnuvegaflokkun %

Framleiðsla 41,9

Byggingar- og mannvirkjagerð 80*

Opinber þjónusta/menntun/heilsa 17,8

Verslun/samgöngur/ferðamannaþjó. 42

Fasteignaviðskipti 2*

Sérfræði-, vísinda- og tæknileg starfs. 60*

Önnur þjónustustarfsemi 23

Fjármála- og vátryggingaþjónusta 23

Upplýsingar og fjarskipti 37,7

Landbúnaður/skógrækt/fiskveiðar 4*

Hlutfall verkefna af heildarvinnutíma (GVA) 34,70%
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2.3 Vinnsluvirði 

Til þess að reikna út hversu miklum fjármunum verkefni eru að velta í þýska hagkerfinu var 

fundið vinnsluvirði allra þessara tíu atvinnuvegaflokka. Ástæðan fyrir því að vinnsluvirði var 

notað við þessa útreikninga er sú að skipulagsheildirnar eru flokkaðar í bálka og deildir í NACE 

eftir aðalatvinnustarfsemi, þ.e. sú starfsemi sem skilar mestu vinnsluvirði (stundum talað um 

virðisauka) skipulagsheildarinnar (Hagstofa Íslands, 2009). Þar sem að margar skipulagsheildir 

hafa margskonar starfsemi er ekki alltaf auðvelt að staðsetja hvar skipulagsheildin á að vera í 

flokkunarkerfinu. Til að ákveða í hvaða bálki og deild skipulagsheildin á að vera er farið eftir 

aðalstarfsemi skipulagsheildarinnar. Til að ákveða hver sé aðalstarfsemin er farið eftir því 

hvaða starfsemi skilar mestu vinnsluvirði (Hagstofa Íslands, 2009).  

Vinnsluvirði er skilgreint sem það verðmæti sem verður til við ákveðna þjónustu eða 

framleiðslu. Vinnsluvirðið, einnig nefnt virðisauki, er mismunurinn á framleiðslu og 

aðfanganotkun (Hagstofa Íslands, 2009). Sem dæmi má nefna ef hannyrðakona prjónar peysu 

og selur fyrir 10.000 kr. Kostnaðurinn við að prjóna peysuna var 6.000 kr. Virðisaukinn er því 

4.000 kr. (Björn Eyþór Benediktsson, 2012). 

Vinnsluvirði þessara 10 atvinnuvegaflokka í Þýskalandi fyrir árið 2013 má sjá í töflu 4, hér fyrir 

neðan: 

Tafla 4: Vinnsluvirði atvinnuvega í Þýskalandi fyrir árið 2013 í billjónum evra. 

 
 

2.4 Helstu niðurstöður þýsku rannsóknarinnar 

Þá gátu rannsakendur fundið út hversu stórt hlutfall verkefni eru af heildar vinnsluvirði hvers 

atvinnuvegar í þýska hagkerfinu. Vægi verkefna í hverjum atvinnuvegi var semsagt margfaldað 

með vinnsluvirði hvers flokks og deilt í með heildar vinnsluvirði allra atvinnuvegaflokka. Sjá í 

töflu 5, hér fyrir neðan: 

Sjá má í töflu 5 að t.d. er velta verkefna í framleiðslu 26.1% af heildar vinnsluvirðinu og 

18,1% í opinberri þjónustu/menntun/heilsu í Þýskalandi. 

Atvinnuvegaflokkun Vinnsluvirði Hlutafall af

billjónir EUR vinnslu virði (%)

Framleiðsla 659.17 26,1

Byggingar- og mannvirkjagerð 116.49 4,6

Opinber þjónusta/menntun/heilsa 458.39 18,1

Verslun/samgöngur/ferðamannaþjó. 393.36 15,6

Fasteignaviðskipti 281.34 11,1

Sérfræði-, vísinda- og tæknileg starfs. 270.30 10,7

Önnur þjónustustarfsemi 103.76 4,1

Fjármála- og vátryggingaþjónusta 103.17 4,1

Upplýsingar og fjarskipti 117.98 4,7

Landbúnaður/skógrækt/fiskveiðar 21.66 0,9

Samtals 2525.61 100
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Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að fjárhagslegt vægi verkefna í þýska hagkerfinu var 

877 billjónir evra. Áætlað er að fjárhagslegt vægi verkefna í þýska hagkerfinu hafi verið fyrir 

árið 2009 645 billjónir evra og muni aukast í 1.252 billjónir evra fyrir árið 2019 (Wald et.al., 

2015).  

Í töflu 6 má sjá vægi hvert var hlutfall vinnustunda af heildarvinnutíma í verkefnum, þ.e. vægi 

verkefna, frá árinu 2009 til ársins 2019. 

Tafla 6: Niðurstöðutafla fyrir Þýskaland. 

 

 

3.0 RANNSÓKNARAÐFERÐ 

 

Þegar ljóst var hvert lokaverkefnið yrði settum við upp verkefnisáætlun; verkefninu var skipt 

niður og rissuðum upp tímalínu sem sjá mér hér fyrir neðan;  

 

Mynd 2: Tímalína verkefnisins sem var teiknuð upp á töflu við upphaf verkefnisins. 

Fyrsta skrefið var að kynna sér rannsóknina enn betur, afla sér upplýsinga um úrtakið og kynna 

sér atvinnuvegaflokkunina. Samhliða því var spurningalistinn þýddur af þýsku yfir á íslensku, 

sem sjá má nánar í viðauka 1, og hafði Helgi Þór Ingason umsjón með þýðingu spurningalistans. 

Hlutfall            Hlutfall vinnustunda            Aukning

Atvinnugrein vinnslu virði                     í verkefnum 2009 til 2014 til

(GVA) 2009 2013 2019 P 2014 2019

Framleiðsla 26,1 35,7 41,9 47,3 17,2 12,9

Byggingar- og mannvirkjagerð 4,6 80,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Opinber þjónusta/menntun/heilsa 18,1 11,6 17,8 21,4 54,3 19,9

Verslun/samgöngur/ferðamannaþjó. 15,6 29,8 42,0 58,6 41,2 39,6

Fasteignaviðskipti 11,1 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0

Sérfræði-, vísinda- og tæknileg starfs. 10,7 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0

Önnur þjónustustarfssemi 4,1 16,6 23,0 28,7 38,6 24,6

Fjármála og vátryggingarþjónusta 4,1 17,9 23,0 26,7 28,5 15,8

Upplýsingar og fjarskipti 4,7 30,8 37,7 45,8 22,4 21,5

Landbúnaður/skógrækt/fiskveiðar 0,9 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0

Þýskaland (heild) 100,0 29,3 34,7 41,3 18,4 19,0
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3.1 Ráðgjafahópur 

Til að öðlast betri innsýn í íslenskt atvinnulíf og hagkerfi var settur saman hópur af 

leiðbeinendum, kennurum og sérfræðingum til skrafs og ráðagerða. Hópinn skipuðu þeir 

Sigurður Jóhannesson Zoega hagfræðingur hjá Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, Benedikt 

Árnason hagfræðingur og efnahagsráðgjafi forsætisráðherra, Helgi Þór Ingason MPM-kennari 

og leiðbeinandi, Haukur Ingi Jónasson MPM-kennari og Þórður Víkingur Friðgeirsson 

leiðbeinandi. Á fundinum var ákveðið var yfirfæra upphaflegu rannsóknina eins og hægt væri 

yfir á íslenskt hagkerfi. Farið var yfir aðferðafræðina og það mynduðust umræður innan hópsins 

hvort það ætti að víkja frá upphaflegu rannsókninni, t.d. að bæta bálki A – 

Landbúnaður/skógrækt/fiskvinnsla inn í úrtakið en sá bálkur hafði verið áætlaður í upphaflegu 

rannsókninni. Niðurstöður þeirrar umræðu var sú að ekki væru forsendur til þess að víkja frá 

upphaflegu rannsókninni í megindráttum. Ef spurt væri um fleiri atvinnuvegaflokka, en gert var 

í upphaflegu rannsókninni, yrði rannsóknin ekki eins samanburðarhæf (Benedikt Árnason et.al., 

2016). Því var ákveðið að styðjast við sömu tíu atvinnuvegaflokkana og gert var í upphaflegu 

rannsókninni. Einnig var ákveðið að leggja spurningakönnunina fyrir sömu sex 

atvinnuvegaflokkana og að fyrir sömu fjóra atvinnuvegaflokkana yrði vægi verkefna áætlað 

með sama vægi og gert var í upphaflegu rannsókninni. Þeir flokkar sem voru áætlaðir voru 

eftirfarandi; Bálkur L, deild 68, sem eru fasteignaviðskipti og var áætlað 2% vægi verkefna. 

Bálkur F, deildir 41 til 43, sem eru byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð og var áætlað 80% 

vægi verkefna. Bálkur M, deildir 69 til 75, sem eru sérfræðileg, tæknileg og vísindaleg starfsemi 

og var áætlað 60% vægi verkefna. Bálkur A, deildir 01 til 03, sem eru landbúnaður, skógrækt 

og fiskveiðar og var áætlað 4% vægi verkefna.  

3.2 ÍSAT2008 

Atvinnuvegaflokkunin hérlendis kallast ÍSAT2008, sem er alþjóðlegur staðall, og byggir á 

atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins (ESB) sem nefnist NACE – sem notuð var í 

upphaflegu rannsókninni. Atvinnuvegaflokkarnir eru því samanburðarhæfir milli Þýskalands 

og Íslands og eru í raun samanburðarhæfir í yfir 150 löndum í heiminum sem nota NACE eða 

ISIC (Hagstofa Íslands, 2009). Líkt og í upphaflegu rannsókninni var, að mestu leyti, stuðst við 

grófa samantekt, A*10 flokkunina, við framsetningu á atvinnuvegaflokkunum. Þær breytingar 

sem gerðar voru á framsetningunni voru að bálkum M og N var skipt upp; bálkur M stendur 

einn og sér, bálki N var skeytt saman við bálk S, bálkum B, D, E, R, T og U var sleppt. Einnig 

var sumum deildum, innan hvers bálks, sleppt þar sem þær eru ekki starfrækar hérlendis, eins 

og t.d. tóbaksframleiðsla o.fl., eða vegna þess hversu litlar þær deildir voru, eins og t.d. var gert 

í bálki C. Sjá má í viðauka 2 þá bálka og deildir sem notast var við í rannsókn okkar hérlendis. 

Atvinnuvegaflokkunina má sjá í töflu 7. Þar sést einnig hvaða atvinnuvegaflokka úrtakið náði 

yfir og spurningakönnunin var lögð fyrir og í hvaða atvinnuvegaflokkum vægi verkefna var 

áætlað. 



14 
 
 

 

 

Tafla 7: Hér má sjá atvinnuvegaflokkun rannsóknarinnar. Einnig má sjá þær deildir sem notaðar voru innan 

hvers bálks.  

 

 
3.3 Framkvæmd könnunarinnar 

Ljóst var að við yrðum að ráða fyrirtæki til þess að aðstoða okkur við spurningakönnunina og 

afla þyrfti fjár til þess. Þessi þáttur verkefnisins var í höndum þeirra Helga Þórs Ingason og 

Þórðar Víkings Friðgeirssonar. Næsta skref var því að óska eftir tilboðum í framkvæmd 

spurningakönnunarinnar. Eftir nokkra skoðun var ákveðið að semja við fyrirtækið Markaðs- og 

miðlararannsóknir ehf. (MMR) og sáu þeir um framkvæmd könnunarinnar. 

Þegar spurningalistinn, úrtakið og ásættanlegur fjöldi svara hafði verið ákveðinn og samið hafði 

verið við MMR var könnuninni ýtt af stað. Gert var ráð fyrir að spurningakönnunin yrði sett af 

stað í lok janúar en reyndin var sú að könnun fór af stað í lok febrúar. Gert var ráð fyrir að 

könnunin stæði yfir i 5 vikur og niðurstöður lægu fyrir í byrjun mars. Mun erfiðara reyndist að 

ná í svör og því tók könnunin lengri tíma heldur en gert var ráð fyrir. Niðurstöður könnunarinnar 

lágu því ekki fyrir fyrr en um miðjan apríl 2016. 

Sú breyting varð á við vinnslu spurningakönnunarinnar frá upphaflegu rannsókninni að 

hérlendis var hringt í skipulagsheildirnar, fengið samband við fulltrúa sem treysti sér til þess að 

svara könnuninni og könnunin svo send á tölvupósti. Fulltrúi fyrirtækisins sá svo um það sjálfur 

að fylla út könnunina og senda tilbaka. Einnig varð sú breyting á að spurningalistinn tók 

smávægilegum breytingum. Fyrir framan spurningu 3 var spurt hvort fyrirtækið notaði 

verkefnastjórnun, ef já, þá hélt svarandinn áfram í spurningu 3, ef nei þá hoppaði svarandinn 

áfram í spurningu 14. 

Úrtakið var tekið úr 1000 stærstu fyrirtækjum landsins, innan þessara sex atvinnuvegaflokka, 

auk úrtaks forstöðumanna opinberra stofnana. Ákveðið var að ásættanlegt væri að ná á milli 

100-200 svörum. Stuðst var við upphaflegu rannsóknina þegar ákveðið var hversu mörgum 

svörum við vildum ná í hverjum atvinnuvegaflokki. Ákveðið var að stefna að því að ná 156 

svörum samtals úr þessum sex atvinnuvegaflokkum. 

Í upphaflegu rannsókninni, Þýskaland, var meðalfjöldi starfsmanna 500 manns. Á Íslandi var 

það áætlað vera 125 starfsmenn, sem var niðurstaða fundar með MMR. 

Bálkar/Deildir Atvinnuvegaflokkun Rannsókn

C/10-12,24 Framleiðsla Spurt

F/41-43 Byggingar- og mannvirkjagerð Áæltað 80%

O,P,Q/84-88 Opinber þjónusta/menntun/heilsa Spurt

G,H,I/45-47,49-53,55-56 Verslun/samgöngur/ferðamannaþjó. Spurt

L/68 Fasteignaviðskipti Áætlað 2%

M/69-74 Sérfræði-, vísinda- og tæknileg starfs. Áætlað 60%

N,S/77-82,94-96 Önnur þjónustustarfsemi Spurt

K/64-66 Fjármála- og vátryggingaþjónusta Spurt

J/58-63 Upplýsingar og fjarskipti Spurt

A/01-03 Landbúnaður/skógrækt/fiskveiðar Áætlað 2%
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Til þess að reikna út hversu miklum fjármunum verkefni eru að velta í íslenska hagkerfinu var 

fundið vinnsluvirði allra þessara tíu atvinnuvegaflokka. Ástæðan fyrir því að vinnsluvirði er 

notað við þessa útreikninga, sama ástæðan og í upphaflegu rannsókninni, er sú að ÍSAT2008 

flokkunin flokkar skipulagsheildir eftir því hver er aðalatvinnustarfsemi skipulagsheilda og það 

ákvarðast eftir því hvaða starfsemi innan skipulagsheildarinnar skilar mestu vinnsluvirði 

(Hagstofa Íslands, 2009). Vinnsluvirðis tölurnar í hverjum atvinnuvegaflokki fyrir sig, voru 

teknar af vef Hagstofu Íslands, www.hagstofa.is.  

Út úr spurningakönnuninni fengust niðurstöður sem sögðu okkur m.a. til um hvert væri hlutall 

vinnustunda í verkefnum af heildar vinnutíma, þ.e. hvert vægi verkefna er í mismunandi 

atvinnuvegaflokkum á Íslandi. Við fundum út hvert væri vinnsluvirði þessara 

atvinnuvegaflokka. Þar með gátum við fundið út hvert væri fjárhagslegt vægi verkefna í 

hverjum atvinnuvegaflokki fyrir sig sem og í öllu íslenska hagkerfinu. Samandregið var 

aðferðin við að mæla vægi verkefna eftirfarandi;  

1.  Fyrsta skefið var að mæla hlutfall verkefna í vinnustundum úr úrtaki í mismunandi 

atvinnuvegaflokkum. 

2.  Þá var % hlutfall verkefna reiknað sem meðaltal fyrir hvern atvinnuvegaflokk. 

3.     Síðan var reiknað hlutfall verkefnavinnu af vinnslu virði (GVA) 2014 með því að reikna 

vegið meðaltal allra flokka að teknu tilliti hlutfalls verkefnavinnu í hverjum atvinnuvegaflokki.  

Þessum niðurstöðum verður gert ítarlegri skil í næsta kafla, 4.0 niðurstöður. 

Auk samanburðarrannsóknarinnar vildum við athuga hvort hægt væri að fá sambærilegar 

niðurstöður með einfaldari hætti. Við lögðum því fyrir tvær spurningar í Stjórnendakönnun 

MMR sem hefur verið beitt reglulega frá árinu 2011. Stjórnendakönnun MMR er 

spurningavagn, sem sendur er út í gegnum tölvupóst, sem framkvæmdur er ársfjórðungslega og 

var lagður fyrir 1356 stjórnendur íslenskra fyrirtækja sem valin voru með tilviljunaraðferð úr 

fyrirtækjaskrá og af stjórnendapanel MMR. Könnunin fór fram í mars og apríl 2016. 

Okkur þótti áhugavert að fá samanburð við hina könnunina okkar og við vildum einnig athuga 

hvort að hægt væri að gera sambærilega könnun með minni fyrirhöfn.  

Við spurðum tveggja spurninga; 

Spurning 1: Hversu algengt eða óalgengt er að verkefnastjórnun sé notuð með þeim hætti 

sem hér að neðan er lýst í þínu fyrirtæki?  

Skilgreining á verkefni: Til staðar er skýrt markmið með verkefninu, verkefnið er tímaháð - með 

upphaf og endi, verkefnið nýtir tiltekin skilgreind aðföng - t.d. fé og mannafla, í kringum 

verkefnið hefur verið búið til sérstakt stjórnskipulag sem er afmarkað frá stjórnskipulagi 

móðurfélagsins - t.d. skipan verkefnisstjóra, verkefnið snýst ekki um síferli; þ.e. stöðugt 

endurteknar aðgerðir, verkefnið varir í að minnsta kosti fjórar vikur, þátttakendur í verkefninu 

eru ekki færri en þrír.   

Spurning 2: Telur þú að vægi verkefnastýringar muni fara vaxandi, minnkandi eða vera 

óbreytt í þínu fyrirtæki á komandi 12 mánuðum?  

Sjá í viðauka 3 spurningar í stjórnendakönnun MMR. 

http://www.hagstofa.is/
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4.0 NIÐURSTÖÐUR 

Hér verða kynntar niðurstöður samanburðarrannsóknarinnar við Þýskaland sem og 

niðurstöður úr stjórnendavagni MMR könnunarinnar. 

4.1 Niðurstöður úr samanburðarrannsókn 

Í upphafi rannsóknarinnar settum við markið á að ná 100-200 svörum, úr þeim sex 

atvinnuvegaflokkum sem spurningakönnunin yrði lögð fyrir en í fjórum flokkum var vægi 

verkefna áætlað. Það þótti okkur sambærilegt við upphaflegu rannsóknina, en í Þýskalandi 

sem er mun stærra land fengust 500 svör. Eftir nánari umhugsun settum við markið á að ná 

156 svörum, nánari skiptingu á væntanlegum svörum má sjá hér fyrir neðan í töflu 8. Að 

lokinni rannsókn skiluðu sér 142 svör. 

Tafla 8: Áætlaður fjöldi svara í hverjum atvinnuvegaflokki fyrir sig í fyrirtækjum með starfsmannafjölda allt að 

125 og fleiri en 125. 

 

Í sumum atvinnuvegaflokkum var svarhlutfallið hærra heldur en áætlað var, líkt og í flokknum 

Opinber þjónusta/menntun/heilsa. Þar fengust 41 svar en upphaflega var vænst 30 svara. Í 

sumum atvinnuvegaflokkum var það lægra heldur en áætlað var, líkt og í flokknum Önnur 

þjónustustarfsemi. Þar fengust 12 svör en upphaflega var vænst 20 svara.  

Ástæðan fyrir því að svarhlutfallið varð hærra heldur lagt var upp með í upphafi er sú að eftir 

að rætt hafði verið við fulltrúa skipulagsheildar var könnunin send á tölvupósti. Könnunin var 

því send á stærri hóp í upphafi, og mjög margir svöruðu, nánast allir sem sent var á. 

Ástæðan fyrir því að svarhlutfallið varð lægra í sumum flokkum heldur en lagt var upp með í 

upphafi er sú staðreynd að fjöldi stórra fyrirtækja á Íslandi er lægri heldur en minni fyrirtækja. 

Í upphafi var lagt upp með að meðalstórt fyrirtæki hefði 125 starfsmenn. Í ljós kom að þau 

fyriræki sem svöruðu könnuninni voru í 75,4% tilvika með 125 starfsmenn eða færri. Það 

reyndist því erfitt að fylla kvótann í fyrirtækjum sem hafa fleiri en 125 starfsmenn. Sjá nánar í 

töflu 9. 

 

 

 

 

 

             Atvinnuvegaflokkun                    Fjöldi starfsmanna

allt að 125 fleiri en 125 Samtals

Framleiðsla 15 15 30

Fjármála- og vátryggingaþjónusta 8 8 16

Opinber þjónusta/menntun/heilsa 15 15 30

Önnur þjónustustarfsemi 10 10 20

Verslun/samgöngur/ferðamannaþjó. 20 20 40

Upplýsingar og fjarskipti 10 10 20

Samtals 78 78 156
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Tafla 9: Skipting á þeim fyrirt. sem svöruðu könnuninni, allt að 125 starfsmenn og fleiri en 125 starfsmenn. 

 

Af vef Hagstofu Íslands voru fundnar tölur um hvert væri vinnsluvirði allra 10 

atvinnuvegaflokkanna, sem sjá má nánar í töflu 10. 

Tafla 10: Vinnsluvirði atvinnuvegaflokka á Íslandi árið 2014. 

 

Heildarvinnsluvirði fyrir Ísland árið 2014 er 1.530.775 milljónir króna. Samanborið við 

Þýskaland var heildar vinnsluvirði þeirra fyrir árið 2013. 

Niðurstaða samanburðarrannsóknarinnar varð sú að hlutfall vinnustunda í verkefnum af 

heildarvinnutíma, þ.e. vægi verkefna, fyrir árið 2014 var 27,7%. Samanborið við Þýskaland var 

það 34,7%. Árið 2009 er talið að vægi verkefna hafi verið 25%. Samanborið við Þýskaland var 

það 29,3%. Framtíðarspá fyrir árið 2019 segir til um að vægi verkefna muni aukast í 31,5%. 

Samanborið við Þýskaland er það 41,3%. Tafla 11 sýnir niðurstöðunarnar fyrir hvern 

atvinnuvegaflokk. Líkt og í upphaflegu rannsóknni var vægi verkefna áætlað í fjórum flokkum, 

þeir eru litaðir dökkbláir. Heildar aukningin frá árinu 2009 til 2014 er 10,7 og 13,5% frá árinu 

2014 til ársins 2019. Fremsti dálkur töflunnar sýnir hlutfall hvers atvinnuvegaflokks fyrir sig af 

heildarvinnsluvirðinu (e. Gross value added). Fjárhagslegt vægi verkefna í íslenska hagkerfinu 

er áætlað 423.344,43 milljónir króna fyrir árið 2014. Fyrir árið 2009 er áætlað að fjárhagslegt 

vægi verkefna hafi verið 316.897,45 milljónir króna miðað við rauntölur á verðlagi þess árs og 

fyrir árið 2019 er áætlað að verði 481.516,03 milljónir króna á verðlagi dagsins í dag. 

 

 

             Atvinnuvegaflokkun                    Fjöldi starfsmanna

allt að 125 fleiri en 125 Samtals

Framleiðsla 17 7 24

Fjármála- og vátryggingaþjónusta 29 12 41

Opinber þjónusta/menntun/heilsa 33 6 39

Önnur þjónustustarfsemi 4 5 9

Verslun/samgöngur/ferðamannaþjó. 11 1 12

Upplýsingar og fjarskipti 13 4 17

Samtals 107 35 142

Vinnsluvirði atvinnugreina (Gross value added) Millj.kr.

Bálkar Bálkar/Deildir Atvinnuvegaflokkun - ÍSAT2008 2014

C C/10-12,24 Framleiðsla 136.314,10

F F/41-43 Byggingar- og mannvirkjagerð 95.959,40

O,P,Q O,P,Q/84-88 Opinber þjónusta/menntun/heilsa 339.014,50

G,H,I G,H,I/45-47,49-53,55-56 Verslun/samgöngur/ferðamannaþjó. 310.114,90

L L/68 Fasteignaviðskipti 169.646,40

M M/69-74 Sérfræði-, vísinda- og tæknileg starfs. 81.261,00

N, S N,S/77-82,94-96 Önnur þjónustustarfsemi 74.861,10

K K/64-66 Fjármála- og vátryggingaþjónusta 135.097,20

J J/58-63 Upplýsingar og fjarskipti 81.498,80

A A/01-03 Landbúnaður/skógrækt/fiskveiðar 107.007,20

Samtals 1.530.774,60
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Tafla 11: Hlutfall vinnustunda í verkefnum af heildarvinnutíma, þ.e. vægi verkefna, á Íslandi. 

 

Undir framleiðslu fellur matvælavinnsla, bæði í landbúnaði og landsvinnsla í sjávarútvegi sem 

og álframleiðslu. Það er mikil velta og stöðugleiki í þessum greinum sem skýrir að einhverjum 

leyti hvers vegna svo lágt hlutfall er í verkefnum. Hátt hlutfall er í opinbera geiranum, talsvert 

hærra en í Þýskalandi, 33,3% á Íslandi árið 2014 samanborið við 17,8% í Þýskalandi.  

Á línuritinu hér fyrir neðan, mynd 3 má sjá á myndrænan hátt þróunina á því hvert talið er að 

vægi verkefna hafi verið fyrir árið 2009 og hvert er talið að það verði fyrir árið 2019. 

 

Mynd 3: Vægi verkefnavinnu á Íslandi áætluð frá árinu 2009 til ársins 2019. 

Niðurstöður samanburðarrannsóknarinnar eru því að vægi verkefna hér er tiltölulega hátt, eða 

27,7% og mun fara vaxandi á næstu fimm árum. 

4.2 Niðurstöður úr stjórnendakönnun MMR 

Eins og komið hefur fram vildum við athuga hvort að hægt væri að fá sambærilegar 

niðurstöður með einfaldari hætti. Við lögðum því fyrir tvær spurningar í stjórnendakönnun 

MMR. 1356 stjórnendur íslenskra fyrirtækja voru í úrtakinu, alls svöruðu 768 sem gerir 

Hlutfall            Hlutfall vinnustunda            Aukning

Atvinnugrein vinnslu virði                     í verkefnum 2009 til 2014 til

(GVA) 2009 2014 2019 P 2014 2019

Framleiðsla 8,9 2,6 3,4 4,6 30,8 35,3

Byggingar- og mannvirkjagerð 6,3 80,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Opinber þjónusta/menntun/heilsa 22,1 32,1 33,3 40,9 3,7 22,8

Verslun/samgöngur/ferðamannaþjó. 20,3 13,1 18,2 24,4 38,9 34,1

Fasteignaviðskipti 11,1 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0

Sérfræði-, vísinda- og tæknileg starfs. 5,3 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0

Önnur þjónustustarfssemi 4,9 37,2 42,7 47,2 14,8 10,5

Fjármála og vátryggingarþjónusta 8,8 34,8 34,2 37,5 -1,7 9,6

Upplýsingar og fjarskipti 5,3 39,2 47,8 51,2 21,9 7,1

Landbúnaður/skógrækt/fiskveiðar 7,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0

Ísland (heild) 100,0 25,0 27,7 31,5 10,7 13,5
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56,6% svarhlutfall. Við greiningu á svörum fylgja með krosskeyrslur eftir stöðluðum 

greiningarbreytum sem eru velta, fjöldi starfsmanna, starfsgrein, starfssvið og landssvæði. 

Spurning 1: Hversu algengt eða óalgengt er að verkefnastjórnun sé notuð með þeim 

hætti sem hér að neðan er lýst í þínu fyrirtæki?  

(Skilgreining á verkefni: Til staðar er skýrt markmið með verkefninu, verkefnið er tímaháð, 

með upphaf og endi, verkefnið nýtir tiltekin skilgreind aðföng, t.d. fé og mannafla, í kringum 

verkefnið hefur verið búið til sérstakt stjórnskipulag sem er afmarkað frá stjórnskipulagi 

móðurfélagsins (t.d. skipan verkefnisstjóra), verkefnið snýst ekki um síferli; þ.e. stöðugt 

endurteknar aðgerðir, verkefnið varir í að minnsta kosti fjórar vikur og þátttakendur í 

verkefninu eru ekki færri en þrír.) 

Spurning 1 er sambærileg við spurningu úr samanburðarrannsókninni og þar er notuð sama 

skilgreining á verkefni. Beðið var um svar hversu algengt/óalgengt sé verkefnastjórnun notuð, 

á fjögurra punkta skala; mjög algengt, frekar algengt, frekar óalgengt eða mjög óalgengt/ekkert. 

Spurning 1 lýsir stöðu verkefna og verkefnastjórnunar í dag. 

Niðurstöður spurningar 1 voru þær að í heildina sögðu 46,2% að verkefnastjórnun sé mjög eða 

frekar algeng í þeirra fyrirtæki. 30,7% sögðu að verkefnastjórnun sé frekar óalgeng en 23,1% 

sögðu mjög óalgeng eða ekkert notuð. Niðurstöðurnar voru svo brotnar enn frekar niður m.t.t. 

veltu, fjölda starfsmanna, starfsgrein, svarfsvið og landssvæði.  

Fylgni kemur fram hvað það varðar að því stærri sem fyrirtækin eru bæði hvað varðar fjölda 

starfsmanna og veltu því meira áhersla er á verkefnastjórnun.  

72,7% fyrirtækja með veltu yfir 5000 m.kr. telja að verkefnastjórnun sé mjög eða frekar algeng. 

81,9% fyrirtækja með 150 eða fleiri starfsmenn telja að verkefnastjórnun sé mjög eða frekar 

algeng. 

Iðnaðurinn var sá flokkur sem mest notaði verkefnastjórnun, 50,7% sögðu það mjög eða frekar 

algengt. Smá/heildsöluverslun voru hinsvegar lægst, 22,7%, sem sögðu það mjög eða frekar 

algengt. 

Sjá nánar á mynd 4. 

Spurning 2: Telur þú að vægi verkefnastýringar muni fara vaxandi, minnkandi eða vera 

óbreytt í þínu fyrirtæki á komandi 12 mánuðum?  

Spurning 2 biður svarendur um að skyggnast inn í framtíðina og svara því hvort þeir telja að 

áhersla á verkefni og verkefnastýringu muni aukast eða minnka. Svarmöguleikar eru á fimm 

punkta skala; aukast mikið, aukast nokkuð, óbreytt, minnka nokkuð, minnka mikið. 

Niðurstöður spurningar 2 voru þær að 56,9% sögðu að vægi verkefnastjórnunnar myndi aukast 

mikið eða nokkuð, en 41,5% sögðu að hún myndi standa í stað. Sjá nánar á mynd 5. 

Eftir því sem fyrirtækin velta meira fer vægi verkefnastýringar vaxandi. 46,3% fyrirtækja sem 

velta undir 199 m.kr telja að vægi verkefnastýringar muni aukast mikið eða nokkuð. 73,6% 

fyrirtækja sem velta 5.000 m.kr. eða meira telja að vægi verkefnastýringar muni aukast mikið 

eða nokkuð.  
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Sömu sögu er að segja um fjölda starfsmanna, eftir því sem starfsmönnum fjölgar telja 

fyrirtækin að vægi verkefna fari vaxandi. 44,8% fyrirtækja með tíu starfsmenn eða færri telja 

vægi verkefnastýringar muni aukast mikið eða nokkuð. 75,3% fyrirtækja með 150 starfsmenn 

eða fleiri telja vægi verkefnastýringar muni aukast mikið eða nokkuð. 

Ekki var marktækur munur eftir staðsetningu fyrirtækja, á höfuðborgarsvæðinu eða 

landsbyggðinni, hvort fyrirtækin töldu að vægi verkefnastjórnunar muni fara vaxandi, 

minnkandi eða óbreytt. 

Sjá nánar á mynd 5. 
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Mynd 4: Niðurstöður spurningar 1 úr Stjórnendakönnun MMR. 
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Mynd 5: Niðurstöður spurningar 2 úr Stjórnendakönnun MMR. 
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Niðurstöður Stjórnendakönnunar MMR er því að mjög eða frekar algengt er að fyrirtæki noti 

verkefnastjórnun og þau telja almennt að verkefnastýring muni aukast á næstu árum. Einnig 

kemur í ljós að á Íslandi eykst verkefnastjórnun eftir því sem fyrirtæki eru stærri.  

 

5.0 UMRÆÐUR 

Í gegnum tíðina hefur mikið verið rannsakað með eigindlegum rannsóknaraðferðum 

(e.qualitative) varðandi umfang verkefna og verkefnastjórnunar en minna er til af megindlegum 

(e.quantitative) rannsóknum. Í þessari ritgerð beittum við tveimur mismunandi könnunum til 

að skoða vægi verkefna og verkefnisstjórnunar á Íslandi með megindlegri aðferðafræði. 

5.1 Samanburðarrannsókn 

Margt hefur bent til þess að hlutfall verkefnastjórnunar hafi verið að aukast, en ekki hefur verið 

hægt að sýna fram á það með rannsóknum (e. emperical evidence). Tilgangurinn með 

upphaflegu rannsókninni, þeirri þýsku, var að þróa rannsóknaraðferð til að mæla vægi verkefna 

í þýsku hagkerfi óháð atvinnugrein, tegundum verkefna og stærð skipulagsheilda. 

Við framkvæmdum samanburðarrannsókn hérlendis. Í töflu 12 má sjá helstu niðurstöður 

rannsóknanna samsettar til viðmiðunar.  

Tafla 12: Helstu niðurstöður bæði þýsku og íslensku rannsóknanna samsettar. 

 

Eins og sést í töflunni þá er nokkur munur milli Íslands og Þýskalands, bæði hvað varðar 

umfang vinnsluvirðis atvinnugreina og vægi verkefna Það kemur ekki á óvart að Þýskaland 

mælist hærra enda töluvert stærra og fjölmennara land.  

Við framkvæmd þessarar samanburðarrannsóknar hafa komið upp ýmsar vangaveltur og viljum 

við setja þær fram hér fyrir neðan í formi fyrirvara:  

       Hlutfall vinnslu virði       Hlutfall vinnustunda

                    GVA               í verkefnum

Atvinnugrein Ísland Þýskaland Ísland Þýskaland

2014 2013 2014 2013

Framleiðsla 8,9 26,1 3,4 41,9

Byggingar- og mannvirkjagerð 6,3 4,6 80,0 80,0

Opinber þjónusta/menntun/heilsa 22,1 18,1 33,3 17,8

Verslun/samgöngur/ferðamannaþjó. 20,3 15,6 18,2 42,0

Fasteignaviðskipti 11,1 11,1 2,0 2,0

Sérfræði-, vísinda- og tæknileg starfs. 5,3 10,7 60,0 60,0

Önnur þjónustustarfssemi 4,9 4,1 42,7 23,0

Fjármála og vátryggingarþjónusta 8,8 4,1 34,2 23,0

Upplýsingar og fjarskipti 5,3 4,7 47,8 37,7

Landbúnaður/skógrækt/fiskveiðar 7,0 0,9 4,0 4,0

Heild 100,0 100,0 27,7 34,7
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1. Í Þýskalandi var gripið til þess ráðs að áætla vægi verkefna í fjórum flokkum og byggði 

sú áætlun á skoðun gagna og samtölum við sérfræðinga. Í samanburðarkönnuninni var 

tekin sú ákvörðun að áætla einnig vægi verkefna í þessum fjórum flokkum með sama 

hætti og nota sömu tölur hér á Íslandi sem auðveldar samanburð milli landa. Þessar 

áætluðu tölur geta verið ónákvæmar og eitthvað mismunandi milli landa þó líklegt sé 

að þær bendi í rétta átt. 

2. Æskilegt hefði verið að fá fleiri svör og það mætti hugsa sér að brjóta flokkana meira 

niður. Sumir flokkarnir samanstanda af rekstri sem er einsleitur (homogeneus) eins og 

t.d. fjármál og vátryggingar og meðan aðrir flokkar samanstanda af rekstri sem er ólíkur 

innbyrðis. Sem dæmi má nefna iðnað þar sem bæði er um að ræða matvælavinnslu og 

áliðnað eða í þjónustu þar sem bæði er um að ræða verslun og ferðamannaiðnað. Eins 

hefði verið æskilegt að spyrja alla tíu flokkana en fjórir eru áætlaðir. 

3. Nákvæmi mælinga byggir mikið á því hversu vel fyrirtækin halda utan um gögn og 

hversu aðgengileg þau eru. Í bókhaldi er yfirleitt ekki færður kostnaður og brotið niður 

eftir verkefnum eða verkefnastýringu. Því þurfa svarendur að áætla svörin út frá sinni 

þekkingu á rekstrinum. Í öllum tilfellum var leitað svara hjá yfirmönnum innan 

skipulagsheildanna sem þekkja til verkefnavinnunnar og hafa því ágæta yfirsýn yfir 

hversu hátt hlutfall vinnustunda er um að ræða. Engu að síður þarf hver og einn svarandi 

að áætla svarið út frá sinni þekkingu og tilfinningu fyrir rekstrinum. Spurningalistinn er 

fremur langur og flókinn og það getur verið erfitt að svara. Í þessari rannsókn eins og 

öllum öðrum byggja svör á huglægu mati hvers og eins. 

4. Í rannsókninni á Íslandi var notuð vefkönnun og hún send á svarendur þegar tryggt var 

að búið var að finna réttan aðila innan skipulagsheildar. Í Þýskalandi var um 

úthringikönnun að ræða. Erfitt er að meta hvort það hefur áhrif á niðurstöðuna, en ekki 

er hægt að útiloka að svo sé. Í sambærilegri norskri könnun sem er ólokið er um að ræða  

vefkönnun eins og á Íslandi og verður fróðlegt að skoða samanburð þegar búið er að 

gera rannsóknina í fleiri löndum með mismunandi aðferðum. 

5. Miðað við fjölda svara verður að gera ráð fyrir talsverði óvissu í niðurstöðunni á 

samanburðarrannsókninni. Gerðum við ráð fyrir að þeir sem ekki treystu sér til að svara 

eða könnuðust ekki við að stunda verkefnisstjórnun séu lýsandi fyrir heildina í 

samanburðarrannsókninni, þ.e. þeir sem svöruðu neitandi í spurningu B og hoppuðu yfir 

í spurningu 14.  

Þrátt fyrir þá fyrirvara sem hér eru settir fram þá teljum við að rannsóknin gefi ágæta nálgun 

við raunverulegt vægi verkefna á Íslandi. Til að bæta rannsóknina ennfremur mætti: 

- Spyrja alla tíu flokkana 

- Brjóta hvern flokk fyrir sig niður í undirflokka og fá fleiri svör sem endurspegla hvern 

flokk 

- Endurtaka rannsóknina reglulega til fylgjast með þróuninni 

- Mæla umfang verkefna í fleiri löndum með sama hætti til að bera saman milli landa 

- Það mætti stytta spurningalistann og hafa hann markvissari 

 

5.2 Stjórnendakönnun MMR 

Í þessu lokaverkefni var einnig prófað að beita annarri rannsóknaraðferð heldur en gert var í 

upphaflegu, þýsku, rannsókninni. Ákveðið var að bæta spurningum um verkefnastjórnun inn í 
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Stjórnendakönnun MMR en það er könnun sem er framkvæmd fjórum sinnum á ári. Þar er um 

að ræða mun stærra úrtak heldur en samanburðarrannsóknin býr yfir. Við teljum 

Stjórnendakönnunina vera einfaldari og er ódýrari. Með Stjórnendakönnuninni er hægt að mæla 

almenn viðhorf til verkefnastjórnunar og hversu mikið hún er notuð. Eins og bent hefur verið á 

hér fyrir ofan er ekki fært sérstaklega í bókhaldi fyrirtækja hlutfall vinnustunda eða kostnaðar í 

verkefnum og því getur það verið erfitt að áætla hlutfall vinnustunda í verkefnum hjá hverjum 

og einum svaranda. Með því að þróa nokkrar spurningar sem byggja á þessari hugmyndafræði 

og nota megindlega aðferðafræði í spurningavögnum hjá viðurkenndum 

markaðsrannsóknarfyrirtækum þar sem úrtakið er sniðið að fyrirtækjum og stjórnendum þeirra 

má fá miklar upplýsingar. Upplýsingar sem gefa góða mynd af stöðu verkefnisstjórnunar á 

hverjum tíma með minni tilkostnaði og fyrirhöfn en gert er í upphaflegu, þýsku, könnunni. 

Úrtakið er mun stærra (1356) og yfir tíma er hægt að fylgjast vel með þróuninni með því að 

endurtaka könnunina með nákvæmlega sama hætti. Eins er auðvelt að framkvæma hana eins í 

öðrum löndum.  

Eins og kemur fram í niðurstöðum stjórnendakönnunar MMR, spurning 2, þá telja 56,9% 

stjórnenda að vægi verkefnisstjórnunar munu aukast mikið eða nokkuð á næstu 12 mánuðum 

og 41,5% að það verði óbreytt, samanlagt eru þetta 98,4%.  

Jafnframt svara 46,2% stjórnenda að verkefnisstjórnun sé mikið eða frekar mikið notuð skv. 

skilgreiningunni úr upphaflegu rannsókninni á verkefni, spurning 1.  

Niðurstaðan úr þessum tveimur spurningum gefur að okkar mati mjög skýra mynd af stöðu 

verkefnisstjórnunar á Íslandi.  

Stjórnendakönnun MMR kemur fram að 45,2% fyrirtækja sem svara eru með 10 eða færri 

starfsmenn og 13,6% fyrirtækja er með fleiri en 150 starfsmenn, sjá mynd 6.   

 
Mynd 6: Stærð fyrirtækja í úrtaki Stjórnendakönnunar MMR. 

Ennfremur langar okkur að benda á að meðalstórt fyrirtæki í Þýskalandi eru 500 starfsmenn. 

Almennt er talið að því fleiri starfsmenn og því stærri fyrirtæki, því meiri sé verkefnastjórnun 

notuð í fyrirtækjum. Við áætluðum í upphafi að meðalstórt fyrirtæki á Íslandi væri 125 
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starfsmenn, sem við teljum vera nærri lagi. Stærð fyrirtækja á Íslandi er frekar lítil sem gæti 

útskýrt að hluta til muninn á vægi verkefna á milli Íslands og Þýskalands. Á mynd 7 má sjá 

niðurstöðu úr Stjórnendakönnun MMR en þar sést greinilega að því meiri fjöldi starfsmanna í 

fyrirtæki því meiri verkefnastjórnun er notuð. 

 
Mynd 7: Niðurstöður Stjórnendakönnunarinnar. 

Í framhaldi af umræðunni hér fyrir ofan um stærð fyrirtækja, hver sé meðalfjöldi starfsmanna í 

fyrirtæki, veltum við því fyrir okkur hvort við hefðum átt að skilgreina hugtakið verkefni á 

annan hátt en gert var í þýsku rannsókninni. Þar sem fyrirtæki hérlendis hafa færri starfsmenn 

gæti afmörkunin um að verkefni þurfi að hafa að lágmarki þrjá starfsmenn í þýsku rannsókninni 

haft áhrif á niðurstöðurnar. 

Báðar kannanirnar sýna okkur svo ekki sé um villst að vægi verkefnisstjórnunar á Íslandi er 

umtalsvert og fer vaxandi.  
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6. LOKAORÐ 

 

Vægi verkefna og verkefnastjórnunar er mikið á Íslandi og hafa þessar rannsóknir sýnt fram á 

að verkefni eru mikið notuð og í miklum vexti. Sérstaklega er verkefnastjórnun mikið notuð hjá 

stærri skipulagsheildum með marga starfsmenn og mikla veltu. Samanburðarrannsóknin við 

Þýskaland sýnir að Þjóðverjar nota verkefnastjórnun meira en við Íslendingar. Það skýrist að 

mestu af því hve mikill munur er á stærð skipulagsheildanna eins og kom greinilega fram í 

stjórnendakönnun MMR. Íslensk fyrirtæki eru í auknum mæli að taka upp og tileinka sér 

aðferðafræði verkefnastjórnunar og við teljum að sú áhersla muni aukast. Við lifum á tímum 

þar sem óvissa, hraði og flækjustig er meira en við höfum áður kynnst. Samkeppnin er mikil og 

kröfur neytenda vaxa dag frá degi. Æviskeið vöru eða þjónustu er sífellt styttra og breytingar í 

umhverfinu eru daglegt brauð. Verkefnadrifin fyrirtæki (e.projectification) er góð leið til að 

aðlagast breyttu umhverfi. Hún gengur ekki einungis út á að setja sér skýr, tímasett markmið 

um fjármagn og aðföng heldur að skipulagi fyrirtækja sé breytt til að tryggja að markmiðin 

náist. Í dag vinnur fólk í teymum og tæknin gerir okkur kleift að hafa öll gögn og upplýsingar 

aðgengilegar. Verkefnastjórnun leggur einnig mikla áherslu á mannlega þáttinn og að þjálfa 

fólk í samskiptum og tryggja að hver og einn einstaklingur blómstri og nýti hæfileika sína sem 

best. Niðurstöður rannsóknarinnar benda eindregið til að íslensk fyrirtæki séu að laga sig að 

þessum veruleika.  
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8.0 VIÐAUKAR 

 

Viðauki 1 – Spurningakönnun samanburðarrannsóknar 

 

Upplýsingar fyrir framkvæmdaaðila (ekki sent á viðmælendur) 

Bakgrunnur og markmið 

Hlutfall verkefnavinnu í fyrirtækjum er sífellt að aukast. Kerfisbundnar mælingar hafa ekki 

verið gerðar á vægi verkefna í verðmætasköpun fyrirtækja. 

Úr þessu skal bætt með rannsókninni "Þjóðhagslegt mat á vægi verkefna á Íslandi" og þessi 

spurningakönnun er hluti þeirrar rannsóknar. 

Annað áhersluatriði þessarar rannsóknar er að skoða vægi nýsköpunar í fyrirtækjum og 

aðlögunarhæfni fyrirtækja gagnvart breytingum. 

Tími sem tekur að svara 

Það ætti ekki að taka meira en 15 mínútur að svara þessari könnun í síma – annars styttra. 

Trúnaður og trúnaðarupplýsingar 

Fyllsta trúnaðar er gætt varðandi upplýsingar sem þú gefur upp. Niðurstöður eru aldrei birtar 

fyrir einstök fyrirtæki né einstaklinga heldur einungis sem heildartölur og hlutfallstölur. 

[INTRO_SPYRILL_A] – fyrsta símtal 

Góðan dag, ég heiti [NAFN] og hringi frá MMR / Markaðs- og miðlarannsóknum. 

Við erum að gera rannsókn í samstarfi við Háskólann í Reykjavík til að kanna árangur 

fyrirtækja og umfang verkefnastjórnunar í íslenskum fyrirtækjum. 

Í því tillit vantar okkur að ná sambandi við aðila innan ykkar fyrirtækis sem hefur umsjón 

með verkefnastjórnun. Gæti t.d. verið framkvæmdastjóri eða deildarstjóri verkefnastjórnunar. 

Getur þú leiðbeint mér hvern ég ætti að tala við? 

[INTRO_SPYRILL_B] – tengill fundinn 

Góðan dag, ég heiti [NAFN] og hringi frá MMR / Markaðs- og miðlarannsóknum. 

Við erum að gera rannsókn í samstarfi við Háskólann í Reykjavík til að kanna umfang 

verkefnastjórnunar í íslenskum fyrirtækjum og mér hefur verið bent á að tala við þig sem 

umsjónaraðila með verkefnastjórnun í þínu fyrirtæki. Er það rétt? 

Hluti af rannsókninni er könnun sem okkur langar að biðja þig um að taka þátt í. 

Í könnuninni er aflað upplýsinga um umfang verkefnastjórnunar og árangur í þínu fyrirtæki. 

Það tekur um það bil 10 mínútur að svara sjálfri könnuninni en þú gætir þurft að fletta upp 

einhverjum upplýsingum áður en þú svarar. 

Ef þú hefur áhuga þá myndi ég senda þér könnunina með tölvupósti núna strax að loknu 

samtalinu og þú getur þá svarað á internetinu. Við getum líka hringt síðar og skráð svörin í 

gegnum síma ef það hentar betur. 

Hefur þú áhuga á að taka þátt - má ég senda þér könnunina? 

1. Já, senda könnun – svarar á internetinu 

2. Já, senda könnun – hringja síðar og safna svörum >>senda könnun á PDF með 

tölvupósti 

3. Nei, vil ekki taka þátt >>hætta 
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[INVITATION_EMAIL] 

SUBJECT: Könnun um verkefnastjórnun 

Góðan dag, 

Kærar þakkir fyrir að samþykkja að taka þátt í könnun sem MMR vinnur nú fyrir Háskólann í 

Reykjavík um umfang verkefnastjórnunar í íslenskum fyrirtækjum. 

Það tekur um það bil 10 mínútur að svara sjálfri könnuninni en þú gætir þurft að fletta upp 

einhverjum upplýsingum áður en þú svarar. 

Vinsamlega smelltu á slóðina hér að neðan til að opna spurningalistann: [SLÓÐ] 

Könnunin er hluti af alþjóðlegu verkefni og með þátttöku þinni leggur þú því mikilvægu 

rannsóknarstarfi háskóla lið. 

Þátttakendum er heitið fullum trúnaði. Undir engum kringumstæðum verða svör rakin til 

einstakra fyrirtækja. 

Ef þú hefur einhverjar spurningar eða athugasemdir þá vinsamlegast sendu póst á 

fridrik@mmr.is. 

 

MMR/Markaðs- og miðlarannsóknir ehf. 

Friðrik Björnsson 

Ármúla 32 

108 Reykjavík 

Sími: 578 5600 

http://www.mmr.is 

[INTRO_A] 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 

Eftirfarandi könnun fjallar umfang og árangur af verkefnastjórnun í þínu fyrirtæki. 

Það tekur um það bil 10 mínútur að svara sjálfri könnuninni en þú gætir þurft að fletta upp 

einhverjum upplýsingum áður en þú svarar. 

Þátttakendum er heitið fullum trúnaði. Undir engum kringumstæðum verða svör rakin til 

einstakra fyrirtækja. Ýttu á „áfram“ til að hefja könnunina 

A. Almennar upplýsingar - iðnaður og stærð fyrirtækis 

[LESIÐ INN ÚR ÚRTAKI] 

SP01 Veldu þá atvinnugrein í listanum sem best lýsir þínu fyrirtæki 

1. Framleiðsla 

2. Opinber þjónusta, menntun & heilsa 

3. Verslun, samgöngur og ferðamannaþjónusta 

4. Fjármála og vátryggingaþjónusta 

5. Önnur þjónustustarfsemi (að undanskildum fjármála- og tryggingafyrirtækjum) 

6. Upplýsingar og fjarskipti 
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SP02. Hve margir starfsmenn starfa í fyrirtæki þínu? 

(vinsamlegast gefðu upp fjölda heilla stöðugilda) 

[OPIN SPURNING – EINGÖNGU TÖLUGILDI LEYFÐ] 

B. Vægi verkefna 

[INTRO_B] 

Hugtakið verkefni skilgreinum við í meginatriðum út frá eftirfarandi þáttum: 

 Til staðar er skýrt markmið með verkefninu 

 Verkefnið er tímaháð, með upphaf og endi 

 Verkefnið nýtir tiltekin skilgreind aðföng, t.d. fé og mannafla 

 Í kringum verkefnið hefur verið búið til sérstakt stjórnskipulag sem er afmarkað frá 

stjórnskipulagi móðurfélagsins (t.d. skipan verkefnisstjóra) 

 Verkefnið snýst ekki um síferli; þ.e. stöðugt endurteknar aðgerðir 

 Verkefnið varir í að minnsta kosti fjórar vikur 

 Þátttakendur í verkefninu eru ekki færri en þrír 

 

SPB. Eru til staðar verkefni í þínu fyrirtæki sem uppfylla ofangreind skilyrði? 

1. Já 

2. Nei >> Fara í SP12 

 

B.1 Verkefnaumhverfi 

Við biðjum þig að svara eftirfarandi spurningum á grunni mats þíns á verkefnaumhverfi í 

fyrirtæki þínu í heild. Með öðrum orðum, ekki horfa á tiltekna þætti starfseminnar - eins og 

vöruþróun - heldur byggðu mat þitt á fyrirtækinu í heild. 

SP03. Í hve miklum mæli má finna eftirtaldar tegundir verkefna í fyrirtæki þínu? 

 Aldrei  

  

  

Mjög 

algengt 

Innri verkefni: Starfsmannamál og 

skipulag 
       

Innri verkefni: Upplýsingatækni        

Innri verkefni: Rannsóknir og þróun, 

vöruþróun 
       

Innri verkefni: Markaðsmál og sala        

Innri verkefni: Innviðir        

Ytri verkefni: Verktaka fyrir 

viðskiptavini 
       

 

SP04. Hvert er meðal umfang stakra verkefna í fyrirtækinu þínu? 

(Metið frá fjölda starfsmanna og fjárhagslegu umfangi við stök verkefni) 

(Vinsamlega áætlaðu eins nákvæmlega og þú getur – skráðu X ef þú getur alls ekki áætlað) 

Meðalfjöldi starfsmanna (heil stöðugildi) í verkefni. [OPIN – TÖLUGILDI] 

Meðal fjárhagslegt umfang (í milljónum króna) [OPIN – TÖLUGILDI] 
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SP05. Hver er meðal tímalengd verkefna í fyrirtækinu þínu? 

(Vinsamlega áætlaðu eins nákvæmlega og þú getur – skráðu X ef þú getur alls ekki áætlað) 

Fjöldi mánaða [OPIN – TÖLUGILDI] 

SP06. Er haldið utan um verkefnin í sérstakri deild innan fyrirtækisins? 

1. Já 

2. Nei 

[EF SP06 = Já] 

SP07. Er starfrækt verkefnastofa (PMO) í fyrirtækinu? 

1. Já 

2. Nei 

 

B.2 Fjárhagslegt umfang í formi verkefna 

SP08. Hve stórt hlutfall af vinnutíma í fyrirtæki þínu er tilkomið vegna verkefna og 

verkefnavinnu? Hve hátt var þetta hlutfall fyrir fimm árum, og hve hátt telur þú að það verði 

eftir fimm ár? 

(Ef þú átt möguleika á að fá þessi gögn úr bókhaldskerfi fyrirtækisins er það ágætt, en ef það 

er ekki hægt biðjum við þig að meta þetta eins nákvæmlega og þú getur) 

(Vinsamlega áætlaðu eins nákvæmlega og þú getur – skráðu 999 ef þú getur alls ekki áætlað) 

Vinnutími sem notaður er til verkefna - sem hlutfall af heildarvinnutíma allra starfsmanna (í 

%): 

 Hlutfallið árið 2014 [OPIN – TÖLUGILDI] 

(sem er viðmiðunarár rannsóknarinnar) 

 Hlutfallið 5 árum fyrir 2014 [OPIN – TÖLUGILDI] 

 Hlutfallið 5 árum eftir 2014 [OPIN – TÖLUGILDI] 

 

SP09. Hve hátt heldur þú að hlutfall útgjalda sé vegna eftirtalinna verkefnategunda, af 

heildarútgjöldum fyrirtækisins þíns árið 2014? 

(vinsamlega áætlaðu eins nákvæmlega og þú getur – skráðu 999 ef þú getur alls ekki áætlað) 

Starfsmannakostnaður vegna verkefnavinnu í innri verkefnum, sem hlutfall af 

heildarstarfsmannakostnaði (%) 

[OPIN – TÖLUGILDI] 

Starfsmannakostnaður vegna verkefnavinnu í útseldum verkefnum, sem hlutfall af 

heildarstarfsmannakostnaði (%) 

[OPIN – TÖLUGILDI] 
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SP10. Þegar horft er til ársins 2014, hvert var hlutfall útseldra verkefna (samningsverkefni, 

verktaka) af heildarveltu fyrirtækisins þíns? 

Hlutfallið á milli veltu vegna útseldra verkefna og heildarveltu (%) [OPIN – TÖLUGILDI] 

B.3 Árangur í verkefnum 

SP11. Ef horft er til allra verkefna í fyrirtækinu, hve mörg þeirra ná settum markmiðum 

varðandi eftirfarandi þætti? 

 Engin      Öll 

Tími        

Kostnaður        

Gæði/niðurstöður        

Ánægja hagsmunaaðila        

Markmið í heild        

 

B.4 Árangur fyrirtækisins 

SP12. Hvernig hefur fyrirtæki þitt staðið sig á undanförnum þremur árum - með hliðsjón af 

eftirfarandi breytum - ef horft er til meðalárangurs fyrirtækja í atvinnugreininni? 

 

Miklu 

lakar      

Miklu 

betur 

Veit 

ekki 

Ánægja viðskiptavina / orðspor         

EBIT         

Sölutekjur (return on sales)         

Markaðshlutdeild         

Vöruþróun, þróun þjónustu         

Útgjöld v. rannsókna og þróunar         

 

B.5 Árangur í nýsköpun 

SP13. Vinsamlegast metið meðal árangur fyrirtækisins í nýsköpun (þróun á nýjum vörum og 

lausnum) á síðustu þremur árum samanborið við helstu keppinauta, með því að taka afstöðu til 

eftirfarandi þriggja fullyrðinga: 

 

Mjög 

ósammála      

Mjög 

sammála Veit ekki 

Á undanförnum þremur árum 

hefur fyrirtæki okkar þróað 

mun fleiri nýjungar en 

samkeppnisaðilar okkar 

        

Á undanförnum þremur árum 

hefur fyrirtæki okkar kynnt 

mun fleiri nýjungar á 

markaðnum 

m.v. samkeppnisaðila okkar 

        

Á undanförnum þremur árum  

hefur fyrirtæki okkar komið 

með  

nýjungar á markaðinn á undan 

samkeppnisaðilunum 
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C. Upplýsingar um fyrirtækið og þann sem svaraði könnuninni 

SP14. Í hvaða deild starfar þú? 

1. Stjórnun 

2. Verkefnastofa (PMO) 

3. Rekstur 

4. Annað, hvað? _____________ 

5. SP15. Hvaða stöðu gegnir þú í fyrirtækinu? 

 

1. Forstjóri/framkvæmdastjóri 

2. Aðstoðarmaður forstjóra 

3. Deildarstjóri 

4. Hópstjóri 

5. Starfsmaður í deild 

6. Annað, hvað?     

 

SP16. Hve gamalt er fyrirtækið þitt? 

Fjöldi ára [OPIN – TÖLUGILDI] 

SP17. Ef horft er til ársins 2014, hve stóru hlutfalli af veltu var varið til þróunar á nýjum 

vörum og/eða nýrri þjónustu? 

(Vinsamlega áætlaðu eins nákvæmlega og þú getur – skráðu 999 ef þú getur alls ekki áætlað) 

Hlutfall kostnaðar við nýsköpun af heildarveltu (í %). [OPIN – TÖLUGILDI] 

SP18. Vinsamlegast gefið upp eftirfarandi atriði úr rekstrarreikningi fyrir árið 2014. 

 (metið frá fjölda starfsmanna og fjárhagslegu umfangi) 

 -skildu reitina eftir tóma ef þú vilt ekki svara 

Heildarvelta í milljónum króna (total sales) [OPIN – TÖLUGILDI] 

Hreinar tekjur í milljónum króna (net income) [OPIN – TÖLUGILDI] 

SP18b 

[Ef SP18 er ekki svarað – þá birta „Ertu viss um að þú ætlir ekki að svara spurningu um veltu 

og tekjur?] 

1. Já – ég get ekki svarað spurningu um veltu og tekjur fyrirtækisins (að fullu) 

2. Nei – ég ætla að svara spurningu um veltu og tekju fyrirtækisins [fara aftur á SP18] 
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Viðauki 2 – ÍSAT2008  

(Þeir bálkar og deildir sem notaðir voru í samanburðarrannsókninni) 

 

1 A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar 01–03  

CA Matvæla- og drykkjavöruiðnaður; tóbaksiðnaður 10–12  

CH Framleiðsla málma 24  

F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 41–43   

G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum 45–47   

H Flutningur og geymsla 49–53  

I Rekstur gististaða og veitingarekstur 55 + 56   

JA Útgáfa, hljóð- og myndmiðlun 58–60   

JB Fjarskipti 61  

JC Þjónusta og starfsemi á sviði upplýsingatækni 62 + 63  

K Fjármála- og vátryggingastarfsemi 64–66   

L Fasteignaviðskipti 68  

MA Starfsemi á sviði lögfræði, bókhalds, stjórnunar, arkitektúrs og verkfræði; tæknilegar 

prófanir og greining 69–71   

MB Vísindarannsóknir og þróunarstarf 72  

MC Önnur fagleg, vísindaleg eða tæknileg starfsemi 73–74   

N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 77–82   

O Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar 84   

P Fræðslustarfsemi 85   

QA Heilbrigðisþjónusta 86  

QB Umönnun á dvalarheimilum og félagsþjónusta án dvalar á stofnun 87 + 88  

S Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi 94–96  
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Viðauki 3 – Spurningar Stjórnendakönnun MMR 

 

Næst langar okkur að spyrja aðeins um verkefnastjórnun sem fræðigrein og er kennd á 

háskólastigi. 

 Athugaðu að verkefnastjórnun snýst um stjórnun verkefna þar sem: 

- Til staðar er skýrt markmið með verkefninu 

- Verkefnið er tímaháð, með upphaf og endi 

- Verkefnið nýtir tiltekin skilgreind aðföng, t.d. fé og mannafla 

- Í kringum verkefnið hefur verið búið til sérstakt stjórnskipulag sem er afmarkað frá 

stjórnskipulagi móðurfélagsins (t.d. skipan verkefnisstjóra) 

- Verkefnið snýst ekki um síferli; þ.e. stöðugt endurteknar aðgerðir 

- Verkefnið varir í að minnsta kosti fjórar vikur 

- Þátttakendur í verkefninu eru ekki færri en þrír  

 

Sp01 Hversu algengt eða óalgengt er að verkefnastjórnun sé notuð með þeim hætti sem að 

ofan er lýst í þínu fyrirtæki? 

1.      Mjög algengt 

2.      Frekar algengt 

3.      Frekar óalgengt 

4.      Mjög óalgengt/ekkert 

5.      Veit ekki/vil ekki svara 

  

Sp02 Telur þú að vægi verkefnastýringar muni fara vaxandi, minnkandi eða vera óbreytt í 

þínu fyrirtæki á komandi 12 mánuðum? 

1.      Aukast mikið 

2.      Aukast nokkuð 

3.      Óbreytt 

4.      Minnka nokkuð 

5.      Minnka mikið 

6.      Veit ekki/vil ekki svara 


