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VERKEFNAVÆÐING Í ÍSLENSKU HAGKERFI: 
FRAMTÍÐARSTRAUMAR Í VERKEFNASTJÓRNUN Á ÍSLANDI 

 
 
Elín Auður Traustadóttir og Sigurbjörg Sigurðardóttir 
 
Paper presented as part of requirements for the degree of Master of Project Management 
(MPM) Reykjavik University – June 2017 
 
 
ÚTDRÁTTUR  
 
Mikilvægt er fyrir hverja faggrein að líta til framtíðar til þess að reyna að átta sig á hvar 
áherslur ættu að liggja. Erlendir rannsakendur hafa sett fram framtíðarstrauma í 
verkefnastjórnun en þeim hefur ekki verið raðað eftir mikilvægi hingað til. Í þessari 
rannsókn var næsta skref tekið og tólf framtíðarstraumar teknir og þeim forgangsraðað 
með það að markmiði að koma auga á meginstrauma verkefnastjórnunar á Íslandi til 
ársins 2025. Helstu niðurstöður voru þær að árið 2025 verði meirihluti skipuheilda á 
Íslandi orðnar verkefnadrifnar, stjórnendur þeirra styðja vel við verkefni og notast er við 
nýjar aðferðir við úrvinnslu flókinna verkefna ásamt því að fagþekking verkefnastjóra er 
mikil. Niðurstöðurnar gefa því til kynna hvaða áskoranir eru framundan innan 
verkefnastjórnunar á Íslandi. 
 
Efnisorð: Verkefnastjórnun, verkefnavæðing, framtíðarstraumar, meginstraumar.  
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INNGANGUR 
 
Þróun á verkefnastjórnun hefur verið hröð að undanförnu, og fá stjórnunarfög hafa breyst 
eins mikið og verkefnastjórnun á síðustu árum. Heimurinn er að breytast og ýmsar stórar 
breytingar eins og alþjóðavæðing, aukin fólksfjölgun, hærri lífaldur, hlýnandi loftslag, 
breytt kynjahlutverk og aukin mengun hafa áhrif á þróun í verkefnastjórnun. Þetta kallar 
á nýjar þarfir og nýjar aðferðir við lausn verkefna. Þróun í verkefnastjórnun hefur oft 
verið hraðari en framtíðarspár sérfræðinga hafa sagt til um (Gemünden og Schoper, 
2014). Þegar spáð er í framtíðina og skoðað hvað annað hefur verið skrifað um hana þarf 
að hafa í huga að slíkar greinar eru fljótar að úreldast þar sem framtíðin í þeirra huga er 
oft orðin nútíð eða jafnvel fortíð í okkar huga. Því þarf að horfa til þess sem skrifað er 
nýlega, eða að minnsta kosti innan síðustu fimm ára (Gemünden og Schoper, 2014). 
 
 Alþjóðlegur hópur sérfræðinga í verkefnastjórnun var fenginn til að spá fyrir um 
framtíðarþróun verkefnastjórnunar til ársins 2025. Niðurstöðurnar voru settar fram í tólf 
framtíðarstraumum (e. Future Trends) sem eiga að lýsa stöðu verkefnastjórnunar til ársins 
2025. Þessa strauma má sjá í töflu 1 hér að neðan. 
 
Tafla 1. Framtíðarstraumar í verkefnastjórnun án röðunar eftir mikilvægi. 

Framtíðarstraumar í verkefnastjórnun 

1. Verkefnavæðing samfélaga (e. Projectification of Societies) 

2. Úrvinnsla flókinna verkefna (e. Coping with Complexity) 

3. Verkefnastýring milli landa (e.Transnationalization of project management) 

4. Notkun tölvu- og upplýsingakerfa í verkefnastjórnun (e. Virtualization of project management) 

5. Aukin fagþekking innan verkefnastjórnunar (e. Professionalization of project management) 

6. Nám og menntun  (e. Learning and Education) 

7. Starfsemi fyrirtækja í mynd verkefna (e. Projects as Business) 

8. Stjórnun hagsmunaaðila (e. Stakeholder management) 

9. Stuðningur stjórnenda við verkefnastjórnun (e. Project management goes Boardroom) 

10. Verkefnadrifnar skipuheildir (e. Project-oriented organization) 

11. Konur í verkefnastjórnun (e. Women in project management) 

12. Auknar rannsóknir í verkefnastjórnun (e. Project management Research) 
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Þessum tólf framtíðarstraumum var þó ekki raðað upp eftir mikilvægi, en mikilvægt var 
að vita hvernig sérfræðingar myndu telja að sú röðun yrði. Sú vitneskja skiptir máli fyrir 
atvinnulífið, opinbera geirann og fræðasamfélagið s.s. vegna stefnumótunar og áherslna í 
rekstri. Eins er mikilvægt að vita hvaða hæfni og þekkingu verkefnastjórar framtíðarinnar 
þurfa að búa yfir. Ákveðið var að fá sérfræðinga í verkefnastjórnun á Íslandi til að taka 
afstöðu til röðunar í þeim tilgangi að finna meginstrauma (e. Major Trends) fagsviðsins. 
Með því mætti spá fyrir um hvaða áskoranir væru framundan í faginu á Íslandi og hverju 
væri mikilvægt að huga að.  
 
 Árið 2014 var vægi verkefna 27,7% í íslensku hagkerfi og búist er við að það 
verði 31,5% árið 2019. Stjórnendur í íslenskum fyrirtækjum töldu einnig að notkun á 
verkefnastjórnun væri algeng og hún myndi aukast á næstu árum. Fjárhaglegt vægi 
verkefna á Íslandi árið 2014 var það talið vera 423.344,43 milljónir króna (Jón Björnsson 
og Þórdís Anna Gylfadóttir, 2016). Þetta sýnir að mikilvægt er að velta fyrir sér hvernig 
framtíðin muni líta út svo hægt verði að undirbúa hana sem best.  
 
Rannsóknarspurningum sem þessu verkefni er ætlað að svara eru því eftirfarandi: 
 
Hvernig er líklegt að verkefnastjórnun á Íslandi þróist á næstu árum? 
Hvaða þætti telja sérfræðingar að skipti mestu máli að takast á við þegar litið er til 
framtíðarstrauma verkefnastjórnunar á Íslandi? 
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FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 
  
Hugtakið verkefnavæðing (e. Projectification) kom fyrst fram í grein frá árinu 1995 eftir 
Christophe Midler og nefnist „Projectification of the Firm: The Renault Case”. Þar 
fjallaði hann um rannsókn sína á franska bílaframleiðandanum Renault á árunum 1960 til 
1990. Tengslin á milli verkefnastjórnunar og þróunar á stjórnskipulagi fyrirtækisins voru 
tekin fyrir. Til þess að ná betra samkeppnisforskoti fór Renault að gera umbætur á 
stjórnskipulagi sínu. Í áföngum fór fyrirtækið úr því að vera með lóðrétt deildarskipulag 
með óformlegri verkefnasamhæfingu yfir í að vera með fléttuskipulag með verkefna-
samhæfingu. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að eftir því sem fyrirtækið gerði breytingar á 
skipulagi sínu jókst árangur fyrirtækisins. Verkefni fengu meira vægi, styrkur og 
sjálfstæði verkefnastjórnunarlegra aðferða jókst. Segja má að með þessari 
skipulagsbreytingu hafi fyrirtækið tekið sitt fyrsta skref í áttina að því að verða 
verkefnamiðað fyrirtæki (Midler, 1995). 
 Síðar skrifaði Midler aðra grein, ásamt Lundin og Wåhlin, sem nefnist 
„Projectification Revisited/Revised” (2015). Í greininni var farið yfir verkefnamiðuð 
fyrirtæki og áhrif þeirra á samfélagið. Verkefnavæðing hafði þróast frá því að vera hugtak 
sem notað var yfir skipulagsbreytingar hjá Renault yfir í að vera skilgreint sem sú 
breyting sem verður þegar starfsemi fyrirtækja er unnin í mynd verkefna. Einnig var 
fjallað um þá mikilvægu breytingu sem orðið hafði á fyrirtækjum með því að innleiða 
verkefnastjórnunarlegar aðferðir sem höfðu áhrif á það hvernig verkefnum var stjórnað í 
verkefnamiðuðum fyrirtækjum. Í greininni var einnig fjallað um að mikil áhersla var lögð 
á framleiðslu sem olli því nýsköpun var sett til hliðar en með miklum tækniframförum í 
framleiðslu bíla komst nýsköpun aftur á kortið (Lundin, Midler og Wåhlin, 2015).  
 
 Vægi verkefna í íslenskum fyrirtækjum var 27,7% árið 2014 en 25% árið 2009 og 
talið var að það myndi aukast áfram á næstu árum. Með vægi verkefna er átt það hlutfall 
vinnustunda sem varið er í verkefni. Stjórnendur fyrirtækja sögðu einnig að 
verkefnastjórnun væri mikið notuð í fyrirtækjum á Íslandi og töldu þá þróun halda áfram. 
Ef horft var til vinnsluvirðis atvinnugreinaflokka á Íslandi, sem skilgreint er sem það 
verðmæti sem verður til við ákveðna þjónustu eða framleiðslu, var fjárhagslegt vægi 
verkefna í hagkerfinu áætlað 423.344,43 milljónir króna árið 2014 (Jón Björnsson og 
Þórdís Anna Gylfadóttir, 2016). Þessar niðurstöður bentu til þess að verkefnastjórnun á 
Íslandi hefði verið að aukast á síðustu árum og myndi gera það áfram. 
 Aukið framboð náms í verkefnastjórnun á Íslandi hefur líklega haft áhrif á þróun 
verkefnastjórnunar hér á landi, þar sem fleiri einstaklingar mennta sig í fræðunum. Eitt af 
fyrstu námskeiðum í verkefnastjórnun á Íslandi var haldið árið 1984, þegar Morten 
Fangel hélt sitt fyrsta námskeið í verkefnastjórnun hér á landi (Verkefnastjórnunarfélag 
Íslands, e.d.). Hann hefur haft mikil áhrif á marga íslenska verkefnastjóra í gegnum tíðina 
með námskeiðum sínum, en í upphafi voru það aðeins stjórnendur og aðilar úr 
framkvæmdageiranum sem sóttu námskeiðin. Aðilar úr fleiri greinum fara síðan að sækja 
námskeið í faginu eftir árið 1990 (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2012; 
Þorgrímur Gestsson, 2014). Upphafið að því að Fangel kom til landsins má rekja til þess 
að haldin var ráðstefna í Stokkhólmi árið 1983 af NORDNET, samtökum norrænna 
verkefnastjórnunarfélaga. Þangað mætti einn Íslendingur og tók Fangel tali og spurði 
hann hvort hann hefði áhuga á að halda námskeið hér á landi. Fangel hélt upp frá því 
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námskeið reglulega hér á landi og frá árinu 2007 hefur hann kennt tveggja daga áfanga í 
tengslum við MPM námið í Háskólanum í Reykjavík (Þorgrímur Gestsson, 2014) Það 
nám hófst árið 2005 við Háskóla Íslands en færðist síðar yfir til Háskólans í Reykjavík. 
Meistaranámið þróaðist út frá diplómanámi sem ber heitið Verkefnastjórnun og 
leiðtogaþjálfun og hefur verið kennt við Endurmenntun Háskóla Íslands frá árinu 2003 
(Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2012). Háskóli Íslands hefur einnig í boði 
MS nám í verkefnastjórnun ásamt því að styttri námskeið eru í boði hjá ýmsum aðilum.  
 Verkefnastjórnunarfélag Íslands var stofnað árið 1984. Fyrsta starfsárið gekk 
félagið í NORDNET og Alþjóðlega verkefnastjórnunarsambandið IPMA (e. International 
Project Management Association) (Þorgrímur Gestsson, 2014). Tilgangur félagsins er að 
kynna aðferðir verkefnastjórnunar og efla verkefnastjórnun á sem flestum sviðum 
atvinnulífsins. Félagið stuðlar að menntun og auknum rannsóknum á sviði 
verkefnastjórnunar og stuðlar að íslenskri málnotkun í faginu. Félagið hefur staðið að 
þýðingu hugtakalykils um grunnviðmið IPMA um hæfni verkefnastjóra 
(Verkefnastjórnunarfélag Íslands, e.d.) Hugtakalykillinn er grundvallarrit fyrir matsmenn 
og leiðbeiningarrit fyrir þá sem hyggjast fara í vottun. Fyrsta vottun verkefnastjóra hér á 
landi fór fram árið 1997, fyrst var aðeins vottað á B stigi en frá árinu 2003 hefur vottun 
farið fram á stigum B, C og D. Mikil aukning hefur orðið á D-vottunum frá árinu 2005 
vegna aukins námsframboðs í faginu. Aðeins einn Íslendingur hefur fengið A-vottun 
hingað til. Alls eru til fjögur stig vottunar, A-D, og eru kröfurnar allt frá því að hafa 
þekkingu á aðferðafræði verkefnastjórnunar án reynslu yfir í að hafa yfirumsjón með 
öllum verkefnum innan fyrirtækisins (Þorgrímur Gestsson, 2014).  
 
 Í ráðstefnugrein eftir Grau sem birt var árið 2011 og nefnist Future Trends in 
Project, Programme and Portfolio Management, var fjallað um tengsl verkefna við 
verkefnastofna og verkefnaskrár. Einkunnarorð ráðstefnunnar voru að þegar fjallað væri 
um verkefni þá þyrfti einnig að hafa í huga verkefnastofna og verkefnaskrár. Líta þyrfti á 
þetta þrennt sem eina heild og finna hvað væri sameiginlegt, hvað greindi á milli og 
hvernig tengslin væru. Flækjustig eykst með auknum fjölda verkefna og því væri 
mikilvægt að hafa tengingu verkefna í huga þegar litið væri til aðfanga og árangurs. 
Einnig var farið yfir þá áhættuþætti sem hafa þyrfti í huga við stjórnun verkefnastofna og 
verkefnaskráa ásamt því hvernig forgangsraða skyldi verkefnum. Í niðurstöðum 
greinarinnar kom fram að við stjórnun verkefna, verkefnastofna og verkefnaskráa eru 
notaðar aðferðir sem nýtast skipulagsheildum sem þurfa að vera sveigjanlegar. Einnig 
nýtast þær til þess að ná þeim markmiðum sem hafa verið sett varðandi tíma- og 
kostnaðaráætlanir verkefna. Stjórnun stakra verkefna snýr að almennri starfsemi 
skipulagsheildarinnar en stjórnun verkefnastofna og verkefnaskráa hefur með stefnu og 
viðskiptaleg markmið skipulagsheildarinnar að gera. Einnig kom fram að stjórnun stakra 
verkefna hafi þegar náð ákveðum þroska en í framtíðinni muni stjórnun verkefnastofna 
og verkefnaskráa þróast meira (Grau, 2011). 
 Árið 2016 skrifar Kashiwagi ásamt Rivera, grein sem nefnist „Identifying the 
State of the Project Management Profession" Í greininni var fjallað um að 
verkefnastjórnunarlegar aðferðir við úrlausn verkefna höfðu ekki skilað nægilega góðum 
árangri í byggingar- og upplýsingatækni. Um 60% af öllum byggingarverkefnum fóru 
yfir kostnaðar- og tímaáætlanir. Upplýsingatæknigeirinn skilaði enn verri árangri, þau 
verkefni virtust vera illa skilgreind í upphafi, sem jók flækjustig þeirra. Í mörgum 



 
 

6 

fyrirtækjum var skjölun ábótavant og þar af leiðandi var erfitt að meta hvaða aðferðir 
leiddu til góðs árangurs. Rannsakað var hvaða verkefnastjórnunarlegu aðferðir voru 
algengastar á heimsvísu og þær bornar saman með það að markmiði að sjá hvaða aðferðir 
skiluðu bestum árangri. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að helst væru það þrjár aðferðir 
sem nota mætti til að ná betri árangri, Lean, Agile og BV PIPS. (Rivera og Kashiwagi, 
2016) 
 
 Árið 2001 gerðu Schelle og Hoffman rannsókn þar sem þeir fengu 44 alþjóðlega 
verkefnastjóra, sem allir voru sérfræðingar á sviði verkefnastjórnunar, til að koma með 
tilgátur um hvernig framtíð verkefnastjórnunar yrði næsta áratuginn að þeirra mati. 
Notast var við Delphi rannsóknaraðferðina. Teknar voru saman 27 tilgátur og hafa margar 
af þeim í raun gerst hraðar heldur en þeir spáðu fyrir um. Meðal annars aukning á notkun 
verkefnastofna og verkefnaskráa, að tenging sé á milli stefnu fyrirtækis og 
verkefnastýringar, aukin félagsleg hæfni í verkefnastjórnun, aukning í notkun alþjóðlegra 
staðla og mikilvægi þess að geta átt góð og áhrifarík samskipti við aðila af öðru þjóðerni 
innan verkefna (Gemünden og Schoper, 2014).  
  
 Verkefnastjórnun hefur verið að þróast og ýmsar tilgátur hafa verið settar fram um 
hvernig framtíð verkefnastjórnunar muni líta út en heildarsýnina hefur vantað (Gemünden 
og Schoper, 2014) Þetta varð til þess að gerð var rannsókn í Þýskalandi þar sem 
markmiðið var að henda reiður á framtíðarstrauma í verkefnastjórnun. Sérfræðingar í 
verkefnastjórnun víðs vegar að úr heiminum voru fengnir til að svara því hvernig þeir sáu 
þróun verkefnastjórnunar fyrir sér til ársins 2025. Sérfræðingarnir voru beðnir um að 
svara eftirfarandi spurningu: Vinsamlega lýstu fimm straumum í verkefnastjórnun sem þú 
telur vera þá mikilvægustu og hverja þeirra þú telur líklegasta til að eiga sér stað til ársins 
2025 (Gemünden og Schoper, 2014). Rannsakendur unnu síðan úr svörunum og settu 
niðurstöðurnar saman í eftirfarandi tólf framtíðarstrauma: 
 

1. Verkefnavæðing samfélaga  
(e. Projectification of Societies)  
Dreifing verkefnastjórnunar til allra hluta samfélagsins (í iðnaði, hjá hinu 
opinbera og í einkageiranum). Verðmætasköpun innan fyrirtækja mun 
færast úr almennum rekstri yfir til verkefna. Verkefnastjórnun verður 
vandaðri og fjölbreyttari. Einstaklingar munu verja meira af vinnu- og 
frítíma sínum í verkefni (Gemünden og Schoper, 2014). 

 
 2. Úrvinnsla flókinna verkefna  

(e. Coping with Complexity) 
Flækjustig verkefna er að aukast vegna til dæmis alþjóðavæðingar, 
tækniþróunar, aukinnar samkeppni og aukinna krafa frá viðskiptavinum og 
öðrum hagsmunaaðilum. Ný tól og tæki munu þróast til að leysa þessi 
verkefni. Notast verður við blandaðar aðferðir þar sem klassískar aðferðir 
og agile aðferðir mætast (Gemünden og Schoper, 2014). 

	  
  
  



 
 

7 

3. Verkefnastýring milli landa  
(e.Transnationalization of project management) 
Vegna alþjóðavæðingar mun verkefnavinna milli ólíkra menningarheima 
og landa aukast. Þetta felur í sér að teymismeðlimir eru ekki staðsettir á 
sama stað og samskipti fara fram í gegnum ýmis samskiptakerfi. Aukin 
áhersla verður á tæknibúnað til að auðvelda teymunum að vinna saman og 
stjórnunartæki fyrir verkefnastjóra til að auðvelda skilvirk samskipti þróast 
(Gemünden og Schoper, 2014). 

 
 4. Notkun tölvu- og upplýsingakerfa í verkefnastjórnun  
 (e. Virtualization of project management)  

Aukin stýring verkefna í gegnum upplýsingakerfi. Með aukinni 
tækniþróun eykst notkun tölvu- og upplýsingakerfa við stýringu verkefna 
(Gemünden og Schoper, 2014).  

 
 5. Aukin fagþekking innan verkefnastjórnunar  
 (e. Professionalization of project management)  

Þróun verkefnastjórnunar í faggrein sem setur háa staðla. Fleiri faglærðir í 
stéttinni. Auknar kröfur um að þeir sem stýra verkefnum séu fagmenntaðir 
og með alþjóðlega vottun. Verkefnastofur verða algengari (Gemünden og 
Schoper, 2014). 

 
 6. Nám og menntun  
 (e. Learning and Education) 

Aukið námsframboð í verkefnastjórnun vegna eftirspurnar frá aðilum 
innan stéttarinnar, ásamt því að nýjar kennsluaðferðir þróast. Háskólar, 
einkafyrirtæki og samtök munu bjóða uppá kennslu og þjálfun fyrir fólk 
sem vill öðlast starfsframa innan verkefnastjórnunar (Gemünden og 
Schoper, 2014). 

 
 7. Starfsemi fyrirtækja í mynd verkefna  
 (e. Projects as Business)  

Verkefni notuð í auknum mæli til að ná viðskiptalegum árangri til lengri 
og skemmri tíma. Sífellt fleiri þættir í starfsemi fyrirtækja eru skilgreindir 
sem verkefni (Gemünden og Schoper, 2014). 

 
8. Stjórnun hagsmunaaðila  

 (e. Stakeholder management)  
Aukin áhersla á faglega hagsmunaaðilagreiningu í verkefnum. 
Verkefnastjórar þurfa að vera í auknu sambandi við bæði innri og ytri  
hagsmunaaðila (Gemünden og Schoper, 2014).                   

 
9. Stuðningur stjórnenda við verkefnastjórnun  

 (e. Project management goes Boardroom)  
Aukinn skilningur æðri stjórnenda á mikilvægi verkefnastjórnunar í 
tengslum við árangur fyrirtækja (Gemünden og Schoper, 2014). 
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 10. Verkefnadrifnar skipuheildir  
 (e. Project-oriented organization)   

Aukin verkefnavæðing innan fyrirtækja. Verkefnastofur. Stærstur hluti 
verðmætasköpunar fyrirtækja verður til í gegnum verkefni (Gemünden og 
Schoper, 2014). 
 
11. Konur í verkefnastjórnun  
(e. Women in project management)  
Fleiri konur mennta sig í verkefnastjórnun. Fleiri konur stýra verkefnum 
eða eru hagsmunaaðilar verkefna. Talað er um að stjórnunarstíll kvenna sé 
öðruvísi en karla og því gæti þessi þróun breytt verkefnastjórnun 
framtíðarinnar. Breyting gæti orðið á því hvernig verkefnum er stýrt 
(Gemünden og Schoper, 2014). 

 
12. Auknar rannsóknir í verkefnastjórnun  
(e. Project management Research) 
Rannsóknum innan verkefnastjórnunar fjölgar og talið er að þeim fjölgi 
áfram ásamt því að gæði rannsókna aukist (Gemünden og Schoper, 2014). 
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RANNSÓKNARAÐFERÐ 
 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig sérfræðingar í verkefnastjórnun á Íslandi 
telja að framtíð verkefnastjórnunar liti út og að hverju þyrfti að huga innan 
faggreinarinnar hér á landi. Til þess að ramma viðfangsefnið inn var ákveðið að notast 
við tólf framtíðarstrauma verkefnastjórnunar sem alþjóðlegir sérfræðingar í faginu höfðu 
spáð fyrir um. Notuð var svokölluð Delphi aðferð til að fá niðurstöður. 
 

Delphi aðferðin 
Delphi aðferðin var þróuð á sjötta áratugnum í Bandaríkjunum til þess að spá fyrir um 
tækniþróun í hernaði. Aðferðin er viðurkennd rannsóknaraðferð til að safna gögnum frá 
einstaklingum sem hafa sömu þekkingu og reynslu innan sama fagsviðs. Henni hefur 
verið beitt á ýmsum sviðum til þess að auðvelda meðal annars áætlunargerð, stefnumótun 
og nýtingu auðlinda. Aðferðin er notuð til þess að fá hóp einstaklinga til að komast að 
sameiginlegri niðurstöðu. Í flestum tilvikum eru 15 til 20 sérfræðingar fengnir til þess að 
taka þátt, þó er það breytilegt. Lagður er fyrir spurningalisti þar sem hver og einn tekur 
afstöðu til áhersluatriða á tilgreindu sviði. Svörin eru ekki greind niður á einstaklinga. 
Spurningalisti er lagður fyrir í að minnsta kosti tveimur lotum eða umferðum, en oftast 
nægja tvær lotur. Í fyrstu lotu er yfirleitt notast við opnar spurningar, en þó ekki alltaf. 
Þegar fyrstu lotu er lokið er unnið úr niðurstöðum hennar og lota tvö útbúin í kjölfarið. Í 
lotu tvö eru þátttakendur beðnir að raða áhersluatriðum, sem komu út úr fyrstu lotu, í röð 
eftir því hvað þeim þykir mikilvægast. Þegar búið er að vinna með niðurstöður úr þeim 
umferðum sem farið var í liggur fyrir sú forgangsröðun sem hægt er að vinna áfram með. 
Helstu kostir aðferðarinnar eru þeir að þátttakendur svara hver í sínu lagi og sjá ekki 
hverju aðrir hafa svarað. Þetta tryggir að þátttakendur hafi ekki áhrif á svör hver annars. 
Einn af göllum aðferðinnar er sá að ef um margar lotur er að ræða getur verið erfitt að fá 
góða svörun. Einnig getur mismunandi þekking einstaklinga í úrtakinu haft áhrif á 
niðurstöður (Hsu og Sandford, 2007).  
 

Könnunin 
Útbúinn var spurningalisti þar sem tólf framtíðarstraumar voru settir fram, þeir þýddir 
yfir á íslensku og þeim lýst nánar. Þátttakendur voru beðnir að raða þeim eftir mikilvægi. 
Einnig var spurt í hvaða atvinnugrein þeir störfuðu samkvæmt atvinnugreinaflokkun 
ÍSAT2008. Það var gert til þess að auðvelda samanburð ef könnunin yrði endurtekin. 
Einnig var ákveðið að spyrja um kyn þátttakenda til þess að skoða hvort mismunur yrði á 
svörum kynjanna. Spurningalistinn var settur upp í SurveyMonkey, sem er vefforrit 
sérstaklega ætlað fyrir rafrænar kannanir. Könnunin var send viðtakendum í tölvupósti 
þar sem henni var lýst nánar og tilgangurinn útskýrður. Með tölvupóstinum var einnig 
sent viðhengi þar sem framtíðarstraumunum var lýst. Fram kom að rannsóknin væri hluti 
af lokaverkefni við MPM námið í Háskólanum í Reykjavík. Þegar komnar voru 
niðurstöður úr fyrri spurningalistanum var seinni umferð útbúin og send viðtakendum á 
sama hátt í tölvupósti. Til þess að skoða hvort afgerandi munur væri á röðun straumanna 
var ákveðið að notast við þá sex efstu úr fyrri lotu. Spurningalistann í heild sinni má sjá í 
viðauka.  
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Val sérfræðingahóps 
Þegar kom að því að velja sérfræðinga sem fengu spurningalistann sendan var tekin 
ákvörðun um að velja reynslumikla einstaklinga úr sem flestum atvinnugreinum. 
Sérfræðingarnir voru valdir af leiðbeinendum þar sem þekking þeirra og tengslanet var 
nýtt til þess að fá sem best samsettan hóp. Allir þátttakendur hafa viðamikla þekkingu á 
verkefnastjórnun vegna menntunar sinnar og/eða reynslu ásamt því að margir þeirra 
stunda rannsóknir á sviðinu. Könnunin var send á samtals 34 einstaklinga, 12 konur og 22 
karla. Í töflu 2 hér að neðan má sjá hvernig þátttakendur voru greindir milli 
atvinnugreinaflokkanna. 
 

Atvinnuvegaflokkun  
Atvinnuvegaflokkun ÍSAT2008 sem notuð er á Íslandi er byggð á NACE atvinnuvega- 
flokkun Evrópusambandsins. Flokkunarkerfið flokkar efnahagsstarfsemi í atvinnugreinar 
og inniheldur samtals 664 atvinnugreinar sem settar eru saman í 10 flokka. Það fer síðan 
eftir aðalstarfsemi skipulagsheildar í hvaða flokki hún tilheyrir. Flokkana má sjá í töflu 2 
hér að neðan. Tilgangur flokkunarinnar er að geta borið saman ólíkar atvinnugreinar og 
samhæfð flokkun mismunandi ríkja gerir samanburð milli landa mögulegan (ÍSAT2008, 
2009). 
 
Tafla 2. Atvinnuvegaflokkun ÍSAT2008 og fjöldi þátttakenda. 

Atvinnuvegaflokkun Fjöldi sem fékk senda könnun 

Landbúnaður/skógrækt/fiskveiðar 3 

Framleiðsla 5 

Verslun/samgöngur/ferðamannaþjónusta 4 

Upplýsingar og fjarskipti 4 

Fjármála- og vátryggingarþjónusta 3 

Opinber þjónusta/menntun/heilsa 4 

Fasteignaviðskipti 3 

Byggingar- og mannvirkjagerð 5 

Sérfræði-, vísinda- og tæknileg starfsemi 3 

Önnur þjónustustarfsemi 0 

Samtals 34 
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NIÐURSTÖÐUR  
 

Niðurstöður fyrri lotu Delphi könnunar 
Hér að neðan koma niðurstöður fyrri lotu könnunarinnar sem lögð var fyrir 
sérfræðingahópinn. Alls voru þrjár spurningar í könnuninni. Í þeirri fyrstu var beðið um 
kyn þátttakenda, önnur spurning sneri að atvinnuvegaflokki og að lokum var þátttakandi 
beðinn að raða tólf framtíðarstraumum eftir mikilvægi frá einum upp í tólf, þar sem einn 
var mikilvægastur.  
 Samtals voru þátttakendur í könnuninni 23, þar af voru 6 konur og 17 karlar. Alls 
voru það 19 sem kláruðu að svara öllum þremur spurningunum. Í töflu 3 hér að neðan má 
sjá hvernig skipting var á svörum milli kynjanna. 
 
Tafla 3. Fjöldi þátttakenda í fyrri lotu. 

Fjöldi þátttakenda í fyrri lotu 

Karlar 17 

Konur 6 

Samtals 23 
 
 Í töflu 4 hér að neðan má sjá hvernig þátttakendur röðuðu sér eftir 
atvinnuvegaflokkum.  
 
Tafla 4. Fjöldi þátttakenda eftir atvinnuvegaflokki í fyrri lotu. 

Atvinnuvegaflokkun Fjöldi þátttakenda í fyrri lotu 

Landbúnaður/skógrækt/fiskveiðar 2 

Framleiðsla 1 

Verslun/samgöngur/ferðamannaþjónusta 2 

Upplýsingar og fjarskipti 3 

Fjármála- og vátryggingarþjónusta 1 

Opinber þjónusta/menntun/heilsa 2 

Fasteignaviðskipti 1 

Byggingar- og mannvirkjagerð 4 

Sérfræði-, vísinda- og tæknileg starfsemi 6 

Önnur þjónustustarfsemi 1 

Samtals 23 
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Í töflunni hér að neðan má sjá hvernig framtíðarstraumunum var raðað. Straumurinn með 
lægsta gildið var sá sem oftast var settur í efstu sætin og því líklegastur að mati 
sérfræðinganna. Gildið var reiknað með því að taka fjölda þeirra sem röðuðu straumi í 
fyrsta sæti og margfalda það með einum, síðan var það lagt saman við margfeldi fjölda 
sem völdu strauminn í annað sæti og tveimur og svo koll af kolli. Straumurinn með 
lægsta gildið lenti í fyrsta sæti en sá með hæsta gildið lenti í tólfta sæti. Niðurstöðurnar 
voru þær, eins og sjá má í töflunni, að úrvinnsla flókinna verkefna var í fyrsta sæti, 
stuðningur stjórnenda við verkefnastjórnun var í öðru sæti og svo koll af kolli.  
 
Tafla 5. Framtíðarstraumar úr fyrri lotu raðað eftir mikilvægi. 

Framtíðarstraumar úr fyrri lotu  

	  	   Gildi  Sæti 

Úrvinnsla flókinna verkefna  80	   1	  

Stuðningur stjórnenda við verkefnastjórnun  93	   2	  

Verkefnadrifnar skipuheildir 94	   3	  

Aukin fagþekking innan verkefnastjórnunar 102	   4	  

Notkun tölvu- og upplýsingakerfa í verkefnastjórnun 122	   5	  

Verkefnavæðing samfélaga 127	   6	  

Verkefnastýring milli landa 130	   7	  

Starfsemi fyrirtækja í mynd verkefna 131	   8	  

Nám og menntun  136	   9	  

Stjórnun hagsmunaaðila 149	   10	  

Konur í verkefnastjórnun  157	   11	  

Auknar rannsóknir í verkefnastjórnun 161	   12	  
 
 Þeir framtíðarstraumar sem voru í sex efstu sætunum og komust í seinni lotu 
könnunarinnar og notaðir voru til að finna meginstrauma voru því eftirfarandi: 
 

1. Úrvinnsla flókinna verkefna 
2. Stuðningur stjórnenda við verkefnastjórnun 
3. Verkefnadrifnar skipuheildir 
4. Aukin fagþekking innan verkefnastjórnunar 
5. Notkun tölvu- og upplýsingakerfa í verkefnastjórnun 
6. Verkefnavæðing samfélaga 
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Niðurstöður seinni lotu Delphi könnunar 
Hér að neðan koma niðurstöður seinni lotu könnunarinnar sem lögð var fyrir 
sérfræðingahópinn. Alls voru þrjár spurningar í könnuninni. Í þeirri fyrstu var beðið um 
kyn þátttakenda, önnur spurning sneri að atvinnuvegaflokki og að lokum var þátttakandi 
beðinn að raða sex framtíðarstraumum úr fyrri lotu eftir mikilvægi frá einum til sex, þar 
sem einn var mikilvægastur.  
 Samtals voru þátttakendur í könnuninni 16, þar af voru 2 konur og 14 karlar. Alls 
voru það 16 sem kláruðu að svara öllum þremur spurningunum. Í töflunni hér að neðan 
má sjá hvernig skipting var á svörum milli kynjanna. 
 
Tafla 6. Fjöldi þátttakenda í seinni lotu. 

Fjöldi þátttakenda í seinni lotu 

Karlar 14 

Konur 2 

Samtals 16 
 
 Tafla 7 hér að neðan sýnir hvernig þátttakendur röðuðu sér eftir 
atvinnuvegaflokkum.  
 
Tafla 7. Fjöldi þátttakenda eftir atvinnuvegaflokki í seinni lotu. 

Atvinnuvegaflokkun Fjöldi þátttakenda í seinni lotu 

Landbúnaður/skógrækt/fiskveiðar 1 

Framleiðsla 1 

Verslun/samgöngur/ferðamannaþjónusta 1 

Upplýsingar og fjarskipti 2 

Fjármála- og vátryggingarþjónusta 1 

Opinber þjónusta/menntun/heilsa 1 

Fasteignaviðskipti 1 

Byggingar- og mannvirkjagerð 2 

Sérfræði-, vísinda- og tæknileg starfsemi 6 

Önnur þjónustustarfsemi 0 

Samtals 16 
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Í töflu 8 hér að neðan má sjá hvernig framtíðarstraumunum var raðað í seinni lotu. 
Straumurinn með lægsta gildið var sá sem oftast var settur í efstu sætin og því líklegastur 
að mati sérfræðinganna. Var þetta reiknað með því að taka fjölda þeirra sem röðuðu 
straumi í fyrsta sæti og margfalda það með einum, síðan var það lagt saman við margfeldi 
fjölda sem völdu strauminn í annað sæti og tveimur og svo koll af kolli. Straumurinn með 
lægsta gildið lenti í fyrsta sæti en sá með hæsta gildið lenti í sjötta sæti.  
 
Tafla 8. Framtíðarstraumar úr seinni lotu raðað eftir mikilvægi. 

Framtíðarstraumar úr seinni lotu 

	  	   Gildi  Sæti 

Verkefnadrifnar skipuheildir 34	   1	  

Stuðningur stjórnenda við verkefnastjórnun  52	   2	  

Úrvinnsla flókinna verkefna  53	   3	  

Aukin fagþekking innan verkefnastjórnunar 58	   4	  

Verkefnavæðing samfélaga 64	   5	  

Notkun tölvu- og upplýsingakerfa í verkefnastjórnun 75	   6	  
 
Röðun meginstrauma eftir mikilvægi í verkefnastjórnun á Íslandi er því eftirfarandi: 
 

1. Verkefnadrifnar skipuheildir 
2. Stuðningur stjórnenda við verkefnastjórnun 
3. Úrvinnsla flókinna verkefna 
4. Aukin fagþekking innan verkefnastjórnunar 
5. Verkefnavæðing samfélaga  
6. Notkun tölvu- og upplýsingakerfa í verkefnastjórnun 
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UMRÆÐUR 
 
Markmið rannsóknarinnar var að finna meginstrauma í verkefnastjórnun á Íslandi sem 
sérfræðingar telja að verði mikilvægastir á næstu árum. Hugmyndin að rannsókninni varð 
til út frá rannsókn sem gerð var í Þýskalandi þar sem alþjóðlegir sérfræðingar voru fengir 
til þess að spá fyrir um framtíðarstrauma verkefnastjórnunar. Hins vegar var straumunum 
ekki raðað eftir mikilvægi og því var áhugavert að sjá hvernig sérfræðingar myndu raða 
straumunum. Þessi rannsókn er því sú fyrsta sem vitað er um þar sem framtíðarstraumum 
er raðað og meginstraumar fundnir. Hægt væri síðar að taka þessar niðurstöður og vinna 
áfram með þær.  
 

Með niðurstöðum úr fyrri lotu voru meginstraumarnir fundnir, en þeim var síðan 
raðað í seinni lotu. Röðun þeirra milli lota breyttist ekki að ráði. Efstu þrír straumarnir úr 
fyrri lotu voru einnig þeir efstu í seinni lotu, en fyrsta og þriðja sæti víxlaðist þó. Sá 
straumur sem varð í fjórða sæti í fyrri lotu hélt sínu sæti í seinni lotu.  Straumarnir sem 
urðu í fimmta og sjötta sæti í fyrri lotu víxluðu einnig sætum í seinni lotu. Þrír efstu 
straumarnir eru því verkefnadrifnar skipuheildir, stuðningur stjórnenda við 
verkefnastjórnun og úrvinnsla flókinna verkefna. Neðri þrír straumarnir eru svo aukin 
fagþekking innan verkefnastjórnunar, verkefnavæðing samfélaga og notkun tölvu- og 
upplýsingakerfa í verkefnastjórnun. 

 
 Niðurstöðurnar styðja við þá þróun sem nú þegar hefur orðið á verkefnastjórnun 
og hefur komið fram í rannsóknum, bæði hér á landi og erlendis, þar sem meðal annars 
aukin alþjóðavæðing og ör tækniþróun eykur flækjustig verkefna. Stjórnendur fyrirtækja 
eru farnir að átta sig á mikilvægi góðrar og faglegrar stýringar verkefna sem styðja við að 
fyrirtæki ná betri árangri í starfsemi sinni. Rannsóknir hafa þó sýnt að skjölun mætti vera 
betri innan fyrirtækja til þess að auðvelda rannsakendum vinnu sína þegar verið er að 
rannsaka árangur verkefna. Einn af framtíðarstraumunum tólf var auknar rannsóknir í 
faginu en hann lenti ekki ofarlega hjá sérfræðingunum. 
  
 Niðurstöðurnar geta einnig verið mikilvægar fyrir bæði fræðimenn í faginu og þá 
sem vinna við verkefnastjórnun á Íslandi þar sem þær gefa til kynna hvar líklegt er að 
áherslur verði á næstu árum. Sú vitneskja getur skipt máli fyrir atvinnulífið, opinbera 
geirann og fræðasamfélagið vegna stefnumótunar og áherslna í rekstri. Rannsóknir  á 
Íslandi hafa sýnt að vægi verkefna muni fara vaxandi á næstu árum. Það sýnir að 
vinnsluvirði vegna verkefna fer vaxandi og þar með mikilvægi verkefnastjórnunar. 
Fjárhagslegur ávinningur verkefna er því nokkur og mikilvægt að atvinnulífið sé 
reiðubúið fyrir aukið vægi verkefna. Aðilar sem bjóða upp á nám í verkefnastjórnun þurfa 
einnig að hafa þetta í huga þar sem mikilvægt er að vita hvaða hæfni og þekkingu 
verkefnastjórar framtíðarinnar þurfa að búa yfir. Niðurstöðurnar gefa til kynna að árið 
2025 verði meirihluti skipuheilda á Íslandi orðnar verkefnadrifnar, stjórnendur þeirra 
styðja vel við verkefni og notast er við nýjar aðferðir við úrvinnslu flókinna verkefna 
ásamt því að fagþekking verkefnastjóra er mikil. Fyrirtæki ná þeim árangri sem stefnt var 
að og eru vel í stakk búin til að takast á við nýjar áskoranir.  
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 Áhugavert væri að sjá hvort þessi rannsókn hefði áhrif á og kæmi með hugmyndir 
að nýjum rannsóknum. Forvitnilegt væri einnig að endurtaka þessa rannsókn eftir nokkur 
ár og sjá hvernig þróunin hefði orðið og hvort einhver breyting verði á röðun.  

 
Rannsókn þessi og rannsóknaraðferð hennar gæti einnig nýst í öðrum greinum og 

áhugavert væri að sjá svipaða aðferð notaða til þess að finna framtíðarstrauma annarra 
fagsviða. Á Íslandi finnast atvinnugreinar sem hafa vaxið hratt eða breyst mikið á síðustu 
misserum og margar áskoranir eru fram undan. Þar á meðal er ferðaþjónustan, en þessi 
aðferð gæti hentað vel þar til þess að átta sig á forgangsatriðum næstu ára þar sem hún 
tekur út alla pólitík og sérhagsmuni. Einnig gæti aðferðin nýst opinbera geiranum, til 
dæmis í heilbrigðismálum og menntamálum þar sem pólitík vill oft þvælast fyrir þegar 
mikilvæg mál eru rædd og teknar um þau ákvarðanir. Í mikilvægum málefnum þar sem 
aðilar þurfa að koma sér saman um áhersluatriði getur aðferðin nýst vel. 
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LOKAORÐ  
  
Með þessari rannsókn hefur framtíðarstraumum í verkefnastjórnun á Íslandi verið 
forgangsraðað í þeim tilgangi að finna meginstrauma fagsins næsta áratuginn. Þetta er í 
fyrsta sinn sem slík rannsókn hefur verið gerð en hingað til hafa framtíðarstraumar verið 
settir fram án forgangsröðunar. Það er því von okkar að rannsóknin hafi uppfyllt ákveðna 
þörf sem var til staðar og komi að notum við stefnumótun innan fagsins á næstu árum og 
stuðli að frekari rannsóknum. Meginstraumarnir benda einnig til þess að verkefnavæðing 
í hagkerfinu muni aukast á næstu árum og fleiri íslensk fyrirtæki noti verkefnastjórnun í 
starfsemi sinni til að auka árangur sinn og ná samkeppnisforskoti.  
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ÞAKKIR 
 
Við viljum byrja á því að þakka þeim sérfræðingum sem gáfu sér tíma til þess að svara 
þeim spurningakönnunum sem þeim voru sendar. Einnig viljum við þakka leiðbeinendum 
okkar, þeim Helga Þór Ingasyni og Þórði Víkingi Friðgeirssyni, fyrir ómetanlega hjálp og 
góða leiðsögn við gerð rannsóknarinnar. Fjölskyldum okkar þökkum við stuðninginn og 
þolinmæðina á meðan verkefnið var unnið. Að lokum þökkum við hvor annarri fyrir 
samstarfið. 
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VIÐAUKI 
 
Fyrri lota spurningakönnunar 
 
Hér að neðan má sjá spurningar úr fyrri lotu Delphi könnunarinnar. Fyrst kemur kynning 
á könnuninni og síðan koma þær þrjár spurningar sem lagðar voru fyrir þátttakendur. 
 
 

Framtíðarstraumar í verkefnastjórnun á Íslandi 
Ágæti viðtakandi. 
  
Kærar þakkir fyrir að taka þátt í þessari könnun. Þú varst tilnefndur af 
leiðbeinendum okkar, þeim dr. Helga Þór Ingasyni og dr. Þórði 
Víkingi Friðgeirssyni, sem framúrskarandi sérfræðingur á sviði 
verkefnastjórnunar. Þetta er fyrri hluti svonefndrar Delphi-könnunar 
en hún er send í tveimur lotum (e. Rounds) í þeim tilgangi að finna 
meginstrauma (e. Mega-Trends) fagsviðsins „verkefnastjórnun" (e. 
Project Management) í nánustu framtíð. Þessi vitneskja skiptir máli 
fyrir atvinnulífið, opinbera geirann og fræðasamfélagið s.s. vegna 
stefnumótunar og áherslna í rekstri. Hún er lögð fyrir í tengslum við 
lokaverkefni við MPM námið í Háskólanum í Reykjavík. Fyrri 
hlutinn skiptist í tvennt, annars vegar er spurt um kyn og þá 
atvinnugrein sem þú starfar í og hins vegar ert þú ert beðin/nn um að 
raða ákveðnum atriðum eftir mikilvægi. Í lokin er möguleiki á að 
setja inn athugasemd og hvetjum við þig til þess. Niðurstöður þessa 
verkefnis verða síðan gerðar aðgengilegar nú í vor. 
 
Með vinsemd, 
 
Elín Auður Traustadóttir og Sigurbjörg Sigurðardóttir 
 

 
 

Spurning 1: Vinsamlega veljið kyn 
o Karl 
o Kona 
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Spurning 2: Vinsamlega veljið þá atvinnugrein sem þú starfar 
innan. 

o Landbúnaður/skógrækt/fiskveiðar 

o Framleiðsla 

o Verslun/samgöngur/ferðamannaþjónusta 

o Upplýsingar og fjarskipti 

o Fjármála- og vátryggingarþjónusta 

o Opinber þjónusta/menntun/heilsa 

o Fasteignaviðskipti 

o Byggingar- og mannvirkjagerð 

o Sérfræði-, vísinda- og tæknileg starfsemi 

o Önnur þjónustustarfsemi 
 
 

Framtíðarstraumar í verkefnastjórnun á Íslandi 
Framtíð verkefnastjórnunar er að mörgu leyti óskrifað blað. Eins og 
aðrar ungar faggreinar hefur verkefnastjórnun verið að þróast og 
verður sú þróun sífellt hraðari. Hins vegar er ekki vitað í hvaða átt 
fagið mun þróast og hversu hratt það mun gerast. 
Teknir hafa verið saman 12 framtíðarstraumar (e. Future Trends) 
sem alþjóðlegir sérfræðingar búast við að sjá í auknum mæli innan 
faggreinarinnar á næsta áratug. Vinsamlega takið afstöðu til þessara 
12 strauma og forgangsraðið þeim eftir mikilvægi eins og þú telur að 
eigi við fyrir verkefnastjórnun á Íslandi næstu 10 árin. Þar sem 1 er 
mikilvægast/líklegasti straumurinn (e. Trend) og 12 skiptir minnstu 
máli/ólíklegasti. 
Vinsamlega athugaðu að nánari lýsing á straumunum má finna í 
viðhengi sem sent var með tölvupósti til þín. 
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Spurning 3: Vinsamlegast forgangsraðið eftirfarandi straumum, athugið að 
hægt er að velja númer á straumana eða draga þá til í þá röð sem óskað er! 

o 
Verkefnavæðing samfélaga (e. Projectification of Societies) 

o 
Úrvinnsla flókinna verkefna (e. Coping with Complexity) 

o 
Verkefnastýring milli landa (e.Transnationalization of project management) 

o Notkun tölvu- og upplýsingakerfa í verkefnastjórnun (e. Virtualization of 
project management) 

o Aukin fagþekking innan verkefnastjórnunar (e. Professionalization of 
project management) 

o 
Nám og menntun  (e. Learning and Education) 

o 
Starfsemi fyrirtækja í mynd verkefna (e. Projects as Business) 

o 
Stjórnun hagsmunaaðila (e. Stakeholder management) 

o Stuðningur stjórnenda við verkefnastjórnun (e. Project management goes 
Boardroom) 

o 
Verkefnadrifnar skipuheildir (e. Project-oriented organization) 

o 
Konur í verkefnastjórnun (e. Women in project management) 

o 
Auknar rannsóknir í verkefnastjórnun (e. Project management Research) 
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Seinni lota spurningakönnunar 
 
Í seinni lotu voru sömu þrjár spurningarnar lagðar fyrir þátttakendur nema spurning þrjú 
innihélt þá sex framtíðarstrauma sem urðu efstir úr fyrri lotu. Hér fyrir neðan má sjá þá 
spurningu.  
 

Spurning 3: Vinsamlegast forgangsraðið eftirfarandi straumum, athugið að 
hægt er að velja númer á straumana eða draga þá til í þá röð sem óskað er! 

o Verkefnavæðing samfélaga (e. Projectification of Societies) 

o Úrvinnsla flókinna verkefna (e. Coping with Complexity) 

o Notkun tölvu- og upplýsingakerfa í verkefnastjórnun (e. Virtualization of 
project management) 

o Aukin fagþekking innan verkefnastjórnunar (e. Professionalization of 
project management) 

o Stuðningur stjórnenda við verkefnastjórnun (e. Project management goes 
Boardroom) 

o 
Verkefnadrifnar skipuheildir (e. Project-oriented organization) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


