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Formáli 

Þessi rannsóknarritgerð er unnin sem lokaverkefni til meistaraprófs í verkefnastjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Umfang verkefnisins er 30 ECTS-einingar og er það 

unnið undir leiðsögn Dr. Ástu Dísar Óladóttur, lektors við Viðskiptafræðideild. Ástu Dís 

þakka ég gott samstarf, þolinmæði, hvatningu og góða leiðsögn. Samnemendum mínum 

í verkefnastjórnun þakka ég ábendingar og hvatningu ásamt fjölskyldu og vinum. Þá fær 

formaður Verkefnastjórnunarfélags Íslands miklar þakkir fyrir gott viðmót, hjálpsemi og 

samstarf við framkvæmd rannsóknarinnar. Að sjálfsögðu eiga félagsmenn í 

Verkefnastjórnunarfélagi Íslands sem tóku þátt í spurningakönnuninni bestu þakkir 

skildar og Magnús Teitsson fyrir aðstoð við frágang textans. 
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Útdráttur 

Umfang verkefnastjórnunar hefur vaxið mikið á undanförnum árum, í raun svo mikið að 

færni í verkefnastjórnun er talin verða ein lykilfærni framtíðarinnar. Í þessari ritgerð er 

umfjöllunarefnið því menntun og hæfni verkefnastjóra, en ritgerðin byggir á megindlegri 

rannsókn meðal félagsmanna í Verkefnastjórnunarfélagi Íslands. Markmiðið verkefnisins 

er að varpa ljósi á viðhorf þeirra til náms í verkefnastjórnun og hæfni nýútskrifaðra, og 

jafnframt óreyndra, verkefnastjóra. Niðurstöðurnar voru heilt á litið jákvæðar fyrir 

nemendur og skipuleggjendur náms í verkefnastjórnun enda reyndust þátttakendur í 

könnuninni hafa jákvæða reynslu af samstarfi við nýútskrifaða, og jafnframt óreynda, 

verkefnastjóra og þeir sem sjálfir höfðu lokið námi í verkefnastjórnun reyndust ánægðir 

með námið. Í takt við þá áherslu sem lögð hefur verið á mikilvægi reynslunáms virtust 

þátttakendur líta á formlegt nám sem fyrsta skref í að fullmóta verkefnastjóra 

framtíðarinnar. Það virðist því almenn samstaða um mikilvægi reynslu þegar kemur að 

hæfniþróun verkefnastjóra enda starfsvettvangurinn flókinn og fjölþættur og erfitt að 

kenna nokkra af mikilvægum hæfniþáttunum með formlegu námi.  
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1 Inngangur 

Verkefni eru mikilvægur þáttur í daglegu lífi einstaklinga sem og í rekstri skipulagsheilda. 

Í atvinnulífinu hefur þróunin verið í þá átt að verkefni eiga sífellt stærri þátt í að uppfylla 

stefnumarkandi áætlanir skipulagsheilda (Eðvald Möller, 2016; Larson og Gray, 2014). 

Þrátt fyrir útbreiðslu þeirra hafa úttektir leitt í ljós að fá verkefni eru í raun fullkomlega 

árangursrík enda er mörgum þeirra skilað seinna en til stóð, kostnaðaráætlanir standast 

sjaldan og umfangið reynist í sumum tilfellum ekki í takt við það sem lagt var upp með 

(IAG Consulting, 2009; Project Management Institute, 2014; Rivera og Kashiwagi, 2016; 

Ómar Óskarsson, 2017, 7. september). Niðurstöður úttektanna gefa því tilefni til að ætla 

að víða sé pottur brotinn varðandi þekkingu, hæfni og getu verkefnastjóra. 

Verkefnastjórnun sem fræðigrein hefur þróast frá tiltölulega einfaldri áætlanagerð um 

afmarkaða framkvæmd um miðbik síðustu aldar yfir í umfangsmikið fræðasvið sem tekur 

til verkefna, verkefnastofna og verkefnaskráa. Í dag tekur fræðigreinin ekki síður til 

samhengis verkefna og mannlegra þátta verkefnastjórnunar en beinnar áætlanagerðar og 

eftirfylgni þeirra eins og áður var (Eðvald Möller, 2016; Fisher, 2010; Larson og Gray, 

2014). Þó svo að verkefni séu í reynd stór og smá er ákveðin vísbending um að þau hafi 

stækkað með árunum og að flækjustig þeirra hafi aukist, en sú þróun tengist meðal annars 

vexti þekkingarhagkerfisins og aukinna innri tengsla greina atvinnulífsins (Larson og Gray, 

2014; Snorri Páll Gunnarsson, 2016). Eðvald Möller (2016), Larson og Gray (2014) og fleiri 

sem ritað hafa um verkefnastjórnun hafa bent á að verkefnastjórinn sem slíkur er í 

lykilstöðu varðandi árangursríka verkefnastjórnun og að verklagið, tækin og tækni styðji 

einungis verkefnastjóra við að ná árangri. Hæfniviðmið við vottun verkefnastjóra hafa 

tekið miklum breytingum á undanförnum árum og því er áhugavert að skoða hvernig 

starfandi verkefnastjórar telja nám í verkefnastjórnun undirbúa nemendur fyrir störf á 

sviði verkefnastjórnunar.  

1.1 Tilgangur og markmið rannsóknarinnar 

Tilvitnun í Richard Riley, fyrrverandi menntamálaráðherra Bandaríkjanna, frá miðjum 10. 

áratugnum endurómaði í kolli höfundar við undirbúning þessarar rannsóknarritgerðar. 

Hann sagði: „Nú erum við að undirbúa nemendur fyrir störf sem enn eru ekki til … til að 
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nota tækni sem hefur ekki enn verið fundin upp … svo þeir geti leyst vandamál sem við 

erum ekki einu sinni meðvituð um í dag“1. Þar vísaði hann til hraðrar tækniþróunar og 

samfélagsbreytinga og mikilvægi þess að geta tekist á við þær breytingar sem þeim fylgja. 

Frá þeim tíma sem Riley lét þessi orð falla hefur hraði tæknibreytinganna einungis aukist, 

að svo miklu marki að talað er um fjórðu iðnbyltinguna (Schwab, 2017; World Economic 

Forum, 2017). Þar er stafræn tækni í fararbroddi með sjálfvirknivæðingu iðnaðar og 

þjónustu sem talin er geta haft umtalsverð áhrif á störf framtíðarinnar (Gratton, 2016). 

Tilgangur rannsóknarinnar spratt upp úr vexti verkefnamiðunar atvinnulífsins og, að 

því er virðist, samfélagsins í heild auk umfjöllunar um áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar á nám 

og þróun kennsluhátta. Sem nemanda í verkefnastjórnun þótti höfundi því áhugavert að 

kanna hversu vel nám í verkefnastjórnun undirbyggi nemendur fyrir störf á sviði 

verkefnastjórnunar, í nútíð og framtíð. Þá er markmið rannsóknarinnar að auka skilning á 

menntun og hæfni í tengslum við verkefnastjórnun. Meðal annars er litið til þess hve 

þverfaglegur starfsvettvangurinn er, því að niðurstöður lokaverkefna nemenda í 

verkefnastjórnun hafa bent til þess að meiri áhersla hafi verið lögð á fagþekkingu á sviði 

verkefnanna sem unnin eru heldur en hæfni í verkefnastjórnun sem slíkri (Helga 

Guðmundsdóttir og Guðlaug Stella Jónsdóttir, 2014; Unnur Ágústsdóttir, 2007).  

1.2 Rannsóknarspurning  

Með rannsókninni er leitað svara við meginspurningunni um hversu vel nám í 

verkefnastjórnun undirbúi nemendur fyrir störf á sviði verkefnastjórnunar. Rannsóknin 

var miðuð út frá félagsmönnum í Verkefnastjórnunarfélagi Íslands (VSF) og reynslu þeirra 

af samstarfi við nýútskrifaða, og jafnframt óreynda, verkefnastjóra. Því er 

rannsóknarspurningin hversu vel félagsmenn VSF telja nám í verkefnastjórnun undirbúa 

nemendur fyrir störf á sviði verkefnastjórnunar. Einnig var leitað eftir viðhorfum 

félagsmanna VSF til vottunar í verkefnastjórnun, hversu þverfaglega hæfni þeir teldu 

verkefnastjórnun vera og að lokum hvaða hæfniþætti þeir teldu mikilvæga fyrir 

verkefnastjóra framtíðarinnar. Þar sem takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um 

                                                      
1We are currently preparing students for jobs that don’t yet exist … using technologies that haven’t yet 

been invented … in order to solve problems we don’t even know are problems yet (Fadel og Trilling, 2009). 
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verkefnastjóra hér á landi, störf þeirra og starfsvettvang voru bakgrunnsbreytur 

rannsóknarinnar nokkuð ítarlegar í von um að varpa ljósi á þá þætti. 

1.3 Ávinningur og rök fyrir vali á rannsóknarverkefni  

Um er að ræða frumrannsókn á þessu sviði sem dýpkað getur skilning skipuleggjenda 

náms á sviði verkefnastjórnunar, sem og verðandi verkefnastjóra, á þörfum markaðarins. 

Rannsóknin getur aukið skilning á því hvernig stuðla megi að aukinni hæfni nýútskrifaðra, 

og jafnframt óreyndra, verkefnastjóra, og því til lengri tíma samkeppnishæfni náms í 

verkefnastjórnun. Sem nemandi á námslínunni verkefnastjórnun skiptir það höfund 

verksins miklu máli að námið nýtist sem best til að styðja við starfsframa á sviði 

verkefnastjórnunar. Því lagði höfundur upp með að öðlast skilning á því hvaða þekkingar- 

og hæfniþáttum atvinnulífið kallar eftir á sviði verkefnastjórnunar til þess að gera sér 

betur grein fyrir því á hvaða sviði námið í verkefnastjórnun og fyrri reynsla gæti nýst. 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta því jafnframt nýst þeim sem hyggjast starfa á sviði 

verkefnastjórnunar til að átta sig á því hvernig þeir geta undirbúið sig sem best fyrir 

starfsvettvanginn og aukið samkeppnishæfni sína. Að lokum geta niðurstöðurnar nýst til 

að bæta frammistöðu verkefnastjóra framtíðarinnar og þar með árangursríka lúkningu 

verkefna, en ýmsar úttektir hafa sýnt að þar sé ekki vanþörf á. 

1.4 Efnistök 

Ritgerðin fjallar um menntun og hæfni í verkefnastjórnun. Í inngangi ritgerðarinnar er 

greint frá samhengi rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar kynntar. Í öðrum kafla er 

fræðileg samantekt byggð á bakgrunni viðfangsefnisins. Fjallað er um eðli og þróun 

verkefnastjórnunar, ólík aðferðafræði við verkefnastjórnun er kynnt til sögunnar og greint 

frá þeim upplýsingum sem liggja fyrir um starf og starfsvettvang verkefnastjóra. Þá eru 

námi og vottunum í verkefnastjórnun eðlilega gerð nokkuð ítarleg skil í fræðilegri 

samantekt auk þess sem framtíðarsýn varðandi verkefnastjórnun er reifuð í kaflanum. 

Þriðji kaflinn er helgaður aðferðafræði rannsóknarinnar, framkvæmd og eðli 

greiningarinnar. Í fjórða kafla er greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar út frá 

lýsandi tölfræði og þeim tölfræðiprófum sem framkvæmd voru og umræðum í fimmta 

kafla þar sem niðurstöðurnar settar í samhengi við fræðilega samantekt. Lokaorð er svo 

að finna í sjötta og lokakafla rannsóknarinnar, en þar er rannsóknarspurningunum svarað 

og helstu niðurstöðurnar dregnar saman. Viðaukar eru með ritgerðinni, en þar gefur 
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meðal annars að líta spurningakönnunina í heild sinni og samantekt á námsframboði á 

sviði verkefnastjórnunar.   
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2 Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla er greint frá fræðilegu samhengi rannsóknarinnar. Fyrst er sjónum beint 

að eðli verkefnastjórnunar og samspili aðferða, fólks og samhengis verkefna. Þá fylgir 

umfjöllun um þróun verkefnastjórnunar og aðferðafræði ásamt umfjöllun um 

verkefnastjóra sem slíka og starfsvettvang þeirra. Einnig er fjallað um þann ágreining sem 

hefur skapast varðandi það hvort verkefnastjórnun teljist til faggreinar og hve þverfagleg 

greinin er. Loks er þar umfjöllun um nám og vottun í verkefnastjórnun auk framtíðarsýnar 

varðandi verkefnastjórnun. 

2.1 Eðli verkefnastjórnunar 

Verkefnastjórnun er verklag sem notað er við stjórnun afmarkaðra og sértækra verkefna 

með skýrt markmið og skilgreindan árangur, tilgreindan upphafs- og endapunkt og skýran 

fjárhagsramma. Verkefnin eru gjarnan þess eðlis að aðkoma fjölbreyttra fagstétta, þvert 

á skipurit, reynist nauðsynleg og oftast er um að ræða verkefni sem ekki hefur verið unnið 

áður (Eðvald Möller, 2016; Larson og Gray, 2014). Til viðbótar við hefðbundin verkefni 

hefur verkefnastjórnun þróast út í almennt stjórnunarform innan verkefnamiðaðra 

skipulagsheilda auk þess sem breytingar innan skipulagsheilda eru gjarnan útfærðar í 

formi verkefna. Verkefnin geta verið stór eða smá og þeim lýkur jafnan með ákveðinni 

afurð, þjónustu eða annarri útkomu (Larson og Gray, 2014; Liikamaa, 2015).  

Nútíma verkefnastjórnun á rætur að rekja til verkfræði og framleiðslustjórnunar 

miðrar síðustu aldar og byggir á kerfisbundinni og vísindalegri nálgun á skipulag og 

stjórnun verkefna (Helgi Thor Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2009; Larson og Gray, 

2014; Pant og Baroudi, 2008; Ramazani og Jergeas, 2015; Winter, Smith, Morris og Cicmil, 

2006). Fyrir þann tíma héldu menn vissulega utan um framkvæmdir stórra og smárra 

verkefna en þar virðist þó mest hafa farið fyrir því sem kallað hefur verið verkþekking auk 

heilbrigðrar skynsemi og eflaust nokkurs strits. Í kjölfar breytinga á framleiðsluháttum, 

tækniframfara, styttingar á líftíma vara og aukins flækjustigs verkefna varð þó ljóst að 

bæta þyrfti verklag við verkefnastjórnun og við það má segja að þróun greinarinnar hafi 

farið á flug (Larson og Gray, 2014; Þorgrímur Gestsson, 2014).  

Umfang verkefnastjórnunar hefur vaxið mjög en sú þróun byggir að miklu leyti á 

fjölgun verkefna á öllum sviðum atvinnulífsins (Eðvald Möller, 2016; Larson og Gray, 
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2014). Það á jafnt við á alþjóðavettvangi sem innanlands, í einkageiranum sem á 

opinberum markaði. Í því samhengi er gjarnan vísað til aukinnar verkefnamiðunar (e. 

projectification) atvinnulífsins og samfélagsins í heild og fer þá saman við þroska og þróun 

verkefnastjórnar á hverju svæði (Larson og Gray, 2014; Müller, Zhai, Wang og Shao, 

2016). Þannig hefur verklag verkefnastjórnunar og fræðigreinin sem skapast hefur í 

kringum hana í raun þróast frá tiltölulega einfaldri áætlanagerð um afmarkaða 

framkvæmd um miðbik síðustu aldar yfir í umfangsmikið fræðasvið (Larson og Gray, 

2014).  

Grunnhugmynd verkefnastjórnunar byggir á því að öðlast yfirsýn yfir umfang verkefna 

svo hægt sé að skipuleggja þau með tilliti til kostnaðar, tíma og ábyrgðar og loks fylgja 

skipulaginu eftir svo að áætlanir standist. Líftíma verkefna er gjarnan skipt í fjögur stig þar 

sem fyrsta stigið snýr að skilgreiningu verkefnisins, oft byggt á vanda, þörf eða tækifæri. 

Á því stigi er umfang verkefnisins útlistað og afmarkað, verkefnateymið sett saman og 

helstu ábyrgðarsviðin tilgreind. Skipulagning verkefnisins fer fram á öðru stigi og byggir 

því á þróun lausna vegna vandans, þarfarinnar eða tækifærisins sem verkefnið byggir á. 

Áætlun er sett fram á þessu stigi, en hún felur í sér skilgreiningu á því hvað felst í 

verkefninu, hvenær það er tímasett, hverjum það gagnast, hvaða gæðastigi skuli halda og 

hver fjárhagsáætlun verkefnisins sé. Þriðja stigið er svo sjálft framkvæmdastigið, en það 

er jafnan umfangsmest. Það miðar að því að uppfylla markmið verkefnisins með tilliti til 

tíma, kostnaðar og umfangs. Ákvarðanir verkefnastjóra byggja á stöðumati verkefnastjóra 

með tilliti til áætlana verkefnisins. Fjórða og síðasta stigið er svo verkefnalokin þegar 

afurðin, þjónustan eða það sem verkefnið snerist um er afhent viðskiptavini. Stigið felur 

jafnframt í sér endurskipulagningu, eða tilfærslu, aðfanga til annarra verkefna eða starfa. 

Loks fer fram yfirferð verkefnisins á þessu stigi, en hún felur í sér mat á frammistöðu jafnt 

sem lærdóm sem draga má af verkefninu (Eðvald Möller, 2016; Larson og Gray, 2014; 

Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2014). 

Með þróun verkefnastjórnunar hafa fleiri þættir fallið undir verksvið 

verkefnastjórnunar sem nær nú einnig til mannlegra þátta og þess samhengis sem 

verkefnin eru unnin innan. Helgi Þór Ingason (2015) hefur bent á að samhliða aukinni 

verkefnamiðun atvinnulífsins fari sívaxandi hluti virðissköpunar fram í gegnum verkefni. 

Að því sögðu telur hann að hæfni í verkefnastjórnun muni þróast yfir í eins konar 
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kjarnafærni og því sé mikilvægt að hlúa vel að hæfni á sviðinu. Afrakstur 

verkefnastjórnunar byggir á árangri verkefna sem ræðst af aðferðum og framlagi 

verkefnastjóra, samvinnu við verkefnateymið og samskiptum við viðskiptavininn (Handzic 

og Durmic, 2014). Hægt er að nálgast verkefnastjórnun út frá ólíkum sjónarhornum en 

hér á landi er sterk tenging við alþjóðlega verkefnastjórnunarfélagið IPMA, sem gefið 

hefur út grunnviðmið um hæfni verkefnastjóra (Eðvald Möller, 2016; International Project 

Management Association, 2015c; Larson og Gray, 2014). Í nýrri útgáfu þeirra er 

hæfniþáttum verkefnastjóra skipt upp í þrjú hæfnisvið; það er aðferðir (e. practice), fólk 

(e. people) og samhengi (e. perspective) sem hér verður greint frá (International Project 

Management Association, 2015c).  

2.1.1 Aðferðir 

Samkvæmt grunnviðmiðum IPMA um hæfni verkefnastjóra falla þrettán hæfniþættir 

undir hæfniflokkinn aðferðir. Þeir hæfniþættir eru einkum tæknilegs eðlis og því er 

gjarnan vísað til þeirra sem „harðra“ þátta verkefnastjórnunar. Þar undir falla mikið af 

best þekktu þáttum verkefnastjórnunar, og í raun eru það þeir sem greinin þróaðist út frá 

(Azim o.fl., 2010; International Project Management Association, 2015c; Larson og Gray, 

2014). Þar á meðal er hönnun verkefna (e. project design), en hún felur í sér að velja mest 

viðeigandi aðferðir og aðferðafræði til að stýra verkefninu með tilliti til eðlis og samhengis 

þess. Að vinna kröfulýsingu og skilgreina markmið (e. requirements and objectives) fellur 

einnig undir aðferðir verkefnastjórnunar, en þar þarf verkefnastjóri að taka mið af 

væntingum hagsmunaaðila verkefnisins og því sem verkefnið á að skila (International 

Project Management Association, 2015c).  

Hefð hefur skapast fyrir því að brjóta verkefnin niður í verkþætti til að ná sem best utan 

um umfang (e. scope) þeirra. Þar eru afurðir verkefnanna einnig skilgreindar út frá 

verkhlutum verkefnisins sem felur í raun í sér stigskipt niðurbrot vinnunnar sem 

verkefnateymið mun vinna og er grundvöllur að áætlanagerð verkefnisins sem fer fram á 

öðru stigi líftíma verkefnis (International Project Management Association, 2015c; Larson 

og Gray, 2014). Tímaþátturinn (e. time) byggir á því að verkefnastjórinn geti skilgreint, 

skipulagt, hagrætt, fylgst með og stýrt verkþáttum (International Project Management 

Association, 2015c). Því er unnin tíma- og kostnaðaráætlun fyrir hvern verkþátt með tilliti 

til þeirra aðfanga sem nota þarf til að ljúka honum. Samanlagðar áætlanir um tíma, 
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kostnað og aðfanganotkun verkþátta mynda svo heildaráætlun verkefnisins en svo að 

áætlanirnar gefi raunhæfa mynd þarf að huga að ýmsu. Út frá niðurbroti verkefna í 

verkþætti verður til grunnur til að vinna flæðirit verkefnisins, það er rökræna framvindu 

með hliðsjón af innbyrðis tengslum verkþátta. Flæðiritið er myndrænt net sett þannig 

fram að verkþættir eru tengdir saman út frá því í hvaða tímaröð þeir eru unnir. Það byggir 

því á greiningu á því hvaða verkþættir eru háðir því að vinnu við aðra verkþætti ljúki áður 

en byrjað verður að vinna þá (Larson og Gray, 2014; International Project Management 

Association, 2015c).  

 Þar sem verkefni eru skilgreind sem tímabundin einskiptisaðgerð sem er oft óháð 

formlegu skipuriti þarf að huga að fyrirkomulagi og upplýsingagjöf (e. organisation and 

information) við rekstur þeirra (International Project Management Association, 2015c; 

Larson og Gray, 2014). Eðlilega þarf verkefnastjóri að huga að gæðum (e. quality), en þar 

er annars vegar átt við gæði aðferðafræðinnar við stjórnun verkefnisins og hins vegar 

gæði afurða verkefnisins. Hann þarf jafnframt að huga vel að fjármálum (e. finance), sem 

í upphafi snýst um að tryggja fjárhagslegt bolmagn en á síðari stigum um að fylgjast með 

framvindu verkefnis og fjárstreymis þess með tilliti til kostnaðaráætlunarinnar. Einnig þarf 

verkefnastjóri að huga að aðföngum (e. resources) verkefnisins og hvenær á líftíma 

verkefnis þörf er á þeim. Þar er átt við mannafla, aðstöðu, útbúnað, efni auk innviða og 

tækja sem þarf til að vinna verkefnið í takt við markmið þess. Innkaup (e. procurement) á 

vörum og þjónustu frá aðilum utan skipulagsheildarinnar vegna verkefnisins tilheyra 

verksviði verkefnastjóra, sem miða þarf að því að ná sem bestum samningum við birgja 

og samstarfsaðila (International Project Management Association, 2015c).  

Segja má að skipulagning og stjórnun (e. plan and control) sé kjarni verkefnastjórnunar 

en eðlilega byggir það á hönnun verkefnisins. Verkefnastjóri þarf að viðhalda og uppfæra 

skipulagið með tilliti til breytinga sem kunna að verða á líftíma verkefnisins (International 

Project Management Association, 2015c). Liður í skipulagningu og stjórnun verkefna er 

svo að setja ábyrgðaraðila fyrir hvern verkþátt og skilgreina jafnframt áfanga eða 

eftirlitsvörður (e. milestones) á rökréttum stöðum á líftíma verkefnisins. Þannig eru 

möguleg inngrip tryggð ef verkþáttur er á eftir áætlun, ekki í takt við umfangið eða líkur 

á að það fari fram úr kostnaðaráætlun, enda hefð fyrir því að skilgreina árangur 

verkefnastjórnunar út frá samspili þessara þátta sem oft er vísað til sem 
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járnþríhyrningsins (Eðvald Möller, 2016; Larson og Gray, 2014). Stjórnun áhættu og 

tækifæra (e. risk and opportunity) er því ein af aðferðum verkefnastjórnunar en í henni 

felst fyrst og fremst tilraun til að sjá fyrir óvæntar uppákomur, grípa tækifæri sem kunna 

að hafa jákvæð áhrif á verkefnið og koma í veg fyrir þá þætti sem geta haft neikvæðar 

afleiðingar. Áhætta og tækifæri geta verið af fjölbreyttum toga og steðjað að úr ýmsum 

áttum. Sumar hættur getur verkefnastjóri séð fyrir og komið í veg fyrir en gera þarf ráð 

fyrir öðrum í áætlunum og skipulagi (Larson og Gray, 2014). Verkefnastjóri þarf að vera 

vel meðvitaður um hagsmunaaðila verkefnis og takast á við ólíka hagsmuni þeirra, áhrif 

og væntingar auk þess að miðla málum þegar þörf er á. Síðasti hæfniþáttur aðferða 

verkefnastjórnunar er breyting og þróun (e. change and transformation). Verkefnastjóri 

þarf að huga að breytingum á verkefni ef þörf er á að bæta stöðu þess, en breytingar taka 

jafnan tillit til þess sem þegar hefur verið gert. Hann þarf einnig að vera tilbúinn að þróa 

verkefnið eða aðferðir þess ef aðstæður koma upp sem kalla á ákveðna framtíðarsýn 

(International Project Management Association, 2015c).  

2.1.2 Fólk 

Framan af var áhersla verkefnastjórnunar mest tæknilegs eðlis, það er hvernig ætti að 

útfæra verkefnin, fylgjast með framvindu þeirra og stýra þeim. Með árunum og aukinni 

reynslu í rekstri verkefna hefur mikilvægi mannlegra þátta og persónulegrar hæfni 

verkefnastjórnunar komið betur og betur í ljós (Fisher, 2010; Helgi Þór Ingason og Haukur 

Ingi Jónasson, 2006; Helgi Thor Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2009; International 

Project Management Association, 2015c; Schoper, Gemünden og Nguyen, 2016). Með 

mannlegum þáttum og persónulegri hæfni er átt við þá hæfni sem þarf til að taka þátt í 

eða leiða verkefni (International Project Management Association, 2015c). Þessi aukna 

áhersla á mannlega þætti verkefnastjórnunar og persónulega hæfni er í raun 

viðurkenning á lykilhlutverki fólks í að ná fram markmiðum verkefna. Verklag og 

tæknilegir þættir eru því einkum til stuðnings árangursríkri lúkningu verkefna (Eðvald 

Möller, 2016; International Project Management Association, 2015c; Larsson og Gray, 

2014; Winter, 2006).  

Gjarnan er vísað til mannlegra þátta og persónulegrar hæfni verkefnastjóra sem 

„mjúkrar“ hliðar verkefnastjórnunar (Azim o.fl., 2010). Samkvæmt grunnviðmiðum IPMA 

um hæfni verkefnastjóra falla tíu hæfniþættir undir hæfniflokkinn fólk. Þeirra á meðal er 
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sjálfsrýni og sjálfsstjórnun (e. self-reflection and self-management) þar sem 

verkefnastjórar þurfa að geta gengist við, velt fyrir sér og skilið eigin tilfinningar, hegðun, 

ákvarðanir og gildismat til að átta sig á mögulegum áhrifum þeirra á gang verkefnisins. 

Verkefnastjórar þurfa einnig að sýna heilindi og vera áreiðanlegir (e. personal integrity 

and reliability) til að tryggja sem besta útkomu verkefnisins sem þeir vinna að. 

Samskiptahæfni (e. personal communication) er æði mikilvæg hæfni fyrir verkefnastjóra 

sem þurfa að vera í fjölbreyttum samskiptum við hagsmunaaðila verkefnisins og 

verkefnateymið. Hún snýst um að koma viðeigandi upplýsingum örugglega og tímanlega 

frá sér til hlutaðeigandi. Þar sem verkefnastjórnun byggir á flóknu neti samstarfsaðila 

þurfa verkefnastjórar að vera færir um að stofna til sambanda og skuldbindinga (e. 

relationships and engagement) og viðhalda þeim jafnt meðal einstaklinga og hópa sem 

og á milli þeirra (International Project Management Association, 2015c; Larson og Gray, 

2014). 

Leiðtogahæfni (e. leadership) er sá hæfniþáttur verkefnastjóra sem hve mest hefur 

verið fjallað um á undanförnum árum (sjá Ahsan, Ho og Khan, 2013; Azim o.fl., 2010; 

Erasmus, Joseph og Marnewick, 2016; Fisher, 2010; Loufrani-Fedida og Missonier, 2015; 

Nijhuis, 2015; Padalkar og Gopinath, 2016; Pant og Baroudi, 2008; Ramazani og Jergeas, 

2015; Starkweather og Stevenson, 2011; Turner og Huemann, 2000a). Þrátt fyrir það er 

ekki til eiginleg forskrift að leiðtogahæfni fyrir verkefnastjóra enda er talað um að 

verkefnastjórar, sem og aðrir leiðtogar, þurfi að hafa virkt innsæi til að laga leiðtogastíl 

sinn að aðstæðum hverju sinni (International Project Management Association, 2015c; 

Larson og Gray, 2014). Innan leiðtogafræða eru auk þess nokkuð skiptar skoðanir á því 

hvort leiðtogahæfni og önnur persónuleg hæfni séu meðfæddir eiginleikar eða hvort, og 

þá að þá að hve miklu leyti, einstaklingar geta tileinkað sér þá (Northouse, 2016). Þar sem 

verkefnastjórnun byggir á fjölbreyttu samstarfi er hæfni til teymisvinnu (e. teamwork) 

einnig mikilvæg. Verkefnastjórar þurfa að sjá til þess að verkefnateymið vinni að 

sameiginlegu markmiði enda er verkefnastjórnun ekki eingöngu fag verkefnastjóra. Sem 

leiðtogar eru verkefnastjórar þó ábyrgir fyrir myndun teymisins, að sýna því stuðning og 

leiða til árangursríkrar lúkningar verkefnisins (Eðvald Möller, 2016; International Project 

Management Association, 2015c).  
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Vert að hafa í huga að þó svo að verklag og tæknilegir þættir verkefnastjórnunar séu 

mjög rökrænir, samanber skipulagning og eftirlit verkefna, er framkvæmd og lúkning 

verkefna langt í frá eins rökræn (Larson og Gray, 2014). Meðal þess sem verkefnastjórar 

þurfa að takast á við eru átök og krísur (e. conflict and crisis) sem kunna að koma upp 

innan verkefnateymisins eða á meðal hagsmunaaðila og því þurfa verkefnastjórar ávallt 

að vera meðvitaðir um andrúmsloftið, eðli samskiptanna og grípa inni þegar við á. Þar 

sem æði margt getur auk þess haft áhrif á framgang verkefna þurfa þeir oft að sýna 

útsjónarsemi (e. resourcefulness) til að takast á við óvissu, vandamál og breytingar sem 

kunna að koma upp á meðan á framkvæmd verkefnis stendur (International Project 

Management Association, 2015c; Larson og Gray, 2014; Thomas og Mengel, 2008). Þá 

kemur hæfni í samningatækni (e. negotiation) sér vel til að takast á við hagsmunaárekstur 

vegna ólíka þarfa og væntinga hagsmunaaðila, og koma í veg fyrir að hagsmuna-

áreksturinn hafi áhrif á samskipti og samvinnu hagsmunaaðila. Síðasti hæfniþátturinn 

tengdur fólki snýst um það að verkefnastjórar megi ekki undir neinum kringumstæðum 

missa sjónar af lokamarkmiði verkefnis (e. results orientation). Þannig geta þeir betur 

tryggt að útkoma verkefnisins verði í takt við markmið þess og það sem lagt var upp með 

ef þörf er á að gera málamiðlanir eða takast á við breytingar (International Project 

Management Association, 2015c). 

Ólíkt aðferðum og hinum hefðbundnu „hörðu“ þáttum verkefnastjórnunar er eðli 

mjúku hliðarinnar nokkuð óáþreifanlegt. Því getur reynst erfiðara að henda reiður á 

hæfnina, hvað þá að miðla og kenna hana (Helgi Thor Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 

2009; Larson og Gray, 2014). Sterk innbyrðis tengsl eru á milli hæfniþátta tengdum fólki 

samkvæmt grunnviðmiðum IPMA um hæfni verkefnastjóra, auk þess sem einstaka 

hæfniþættir tengjast hæfniþáttum er snúa að aðferðum og samhengi verkefna. Ljóst er 

því að ekki er nóg að vera sterkur á einu sviði heldur þurfa verkefnastjórar að búa yfir 

fjölbreyttri hæfni, skilja hana og beita henni rétt (International Project Management 

Association, 2015c).  

2.1.3 Samhengi 

Samkvæmt grunnviðmiðum IPMA um hæfni verkefnastjóra falla fimm hæfniþættir undir 

hæfniflokkinn samhengi. Við framkvæmd verkefna hefur mikilvægi þess að taka mið af 

innra og ytra samhengi þeirra komið betur og betur í ljós. Þar er í raun átt við stóra 
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samhengið sem verkefni eru unnin innan því auk skipulagsheildarinnar sem verkefnið 

tilheyrir þarf gjarnan að taka mið af samfélagslegu og pólitísku samhengi þeirra. Þetta 

hlýst af því að til viðbótar við yfirlýst markmið verkefna fyrir skipulagsheildir liggja gjarnan 

ótilgreindar hvatir og hagsmunir sem verkefnastjórar þurfa að taka tillit til (International 

Project Management Association, 2015c; Larson og Gray, 2014).  

Grunnhugmynd með verkefnamiðuðum skipulagsheildum er að verkefni styðji við 

stefnu (e. strategy) skipulagsheildarinnar og að verkefnum sé forgangsraðað með tilliti til 

þess hve vel þau styðja yfirlýsta stefnu og markmið. Stjórnskipulag, fyrirkomulag og 

aðferðir (e. governance, structure and processes) innan skipulagsheildar og í ytra 

umhverfi þeirra setja verkefnum þó einnig ákveðnar skorður, til dæmis getur reynst erfitt 

að breyta aðferðum við verkefnastjórnun vegna tregðu í stjórnskipulaginu. 

Verkefnastjórar verðar ávallt að fylgja reglum og stöðlum (e. compliance, standards and 

regulations) auk þess að vera meðvitaðir um formleg og óformleg völd auk hagsmuna (e. 

power and interest), því þau geta haft mikil áhrif á framgang verkefna. Í raun mætti líta á 

þessi völd og hagsmuni sem hliðstæðu við stefnu skipulagsheildarinnar, þar sem starfsfólk 

lýtur ekki einungis formlegum reglum heldur einnig persónulegum hvötum. Þá er 

mikilvægt fyrir verkefnastjóra að skilja og taka mið af menningu og gildum (e. culture and 

values) innan skipulagsheildarinnar sem verkefnið nær til, þar sem í raun er um að ræða 

óformlegar og óskrifaðar reglur (International Project Management Association, 2015c).  

Þessir hæfniþættir sem tengjast samhengi verkefna undirstrika þann flókna veruleika 

sem verkefnastjórar starfa innan. Þeim hefur oft á tíðum ekki verið gefinn nægjanlegur 

gaumur og litið hefur verið fram hjá samspili þeirra við aðra hæfniþætti 

verkefnastjórnunar, það er hvernig „harðir“ þættir verkefnastjórnunar hafa áhrif á 

„mjúka“ þætti hennar og öfug. Fræðimenn eru þó í auknum mæli að líta til þess hvernig 

samhengi verkefna getur haft áhrif á óvissu og flækjustig þeirra, þá sér í lagi hvernig 

skilningur á stöðunni geti stutt verkefnastjóra í því að takast á við óvissu og flækjustig 

(Huemann og Martinsuo, 2016). Skilningur á samhengi verkefna þarf í raun að vera til 

staðar til að velja mest viðeigandi leiðtogastíl og almennar verkefnastjórnunaraðferðir, 

svo dæmi sé tekið (Azim o.fl., 2010).  

Þar sem samhengi verkefna felur í sér marga óformlega áhrifaþætti er erfitt að miðla 

hæfniþáttum hennar með beinum hætti, líkt og hæfniþáttum tengdum fólki. Þó svo 
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hæfniviðmið IPMA tilgreini lykilþætti sem verkefnastjórar þurfa að tileinka sér á þessu 

sviði (International Project Management Association, 2015c) hafa Winter o.fl. (2006) þó 

undirstrikað mikilvægi reynslu verkefnastjóra þegar kemur að því að setja verkefni í 

samhengi við formlega og óformlega áhrifaþætti. McClory, Read og Labib (2017) benda 

einnig á mikilvægi þess að halda skipulega utan um lærdómstækifæri í kjölfar lúkningar 

verkefna og að lærdómstækifærin þurfi að setja í samhengi við samhengi verkefnisins.  

2.2 Aðferðafræði og útfærslur á verkefnastjórnun 

Vegna aukinnar verkefnamiðunar á öllum sviðum atvinnulífsins, og í raun samfélagsins í 

heild, hefur eðli verkefna breyst. Gagnrýni á aðferðafræði verkefnastjórnunar hefur 

meðal annars beinst að því hversu vel þær eigi við í dag og hvort yfirfæra megi þær á 

önnur svið en hefðbundin verkefnastjórnun þróaðist út frá, það er verkfræði (Winter o.fl., 

2006). Úttektir hafa til að mynda leitt í ljós að háu hlutfalli verkefna er skilað seinna en 

upphaflega stóð til, kostnaðaráætlanir standast sjaldan og umfangið, í sumum tilfellum, 

reynist ekki í takt við það sem lagt var upp með (IAG Consulting, 2009; Rivera og 

Kashiwagi, 2016; Thomas og Mengel, 2008; Ómar Óskarsson, 2017, 7. september). 

Í raun er svo komið að raunsæir verkefnastjórar og aðilar sem koma að verkefnum eru 

farnir að vinna út frá þeirri forsendu að áætlanir hreinlega gangi ekki upp 

(Innanríkisráðuneyti, 2016; Larson og Gray, 2014). Þetta helgast meðal annars af því að 

fyrir utan skilgreind og afmörkuð verkefni þurfa verkefnastjórar að taka mið af 

fjölmörgum ytri þáttum við áætlanagerð og stjórnun þeirra, enda æði margt sem getur 

haft áhrif á framgang verkefna sem er utan valdsviðs verkefnastjóranna sjálfra (Larson og 

Gray, 2014). 

Þar sem verkefnastjórnun er í eðli sínu verklag en ekki skilgreind og útfærð 

aðferðafræði hafa fjölmargar útfærslur verið kynntar til sögunnar; sumar eru mjög 

útbreiddar en aðrar sérhæfðari. Verkefnastjórnunaraðferðafræði er í raun hver sú aðferð 

sem sett er fram með það að markmiði að bæta verkefnastjórnun. Aðferðafræðin getur 

verið mjög einföld og afmörkuð en jafnframt flókin og þá yfirgripsmeiri (Larson og Gray, 

2014; Rivera og Kashiwagi, 2016). Í lokaverkefni Brynjars Þórs Sumarliðasonar og Jónasar 

Gylfasonar (2012) kemur fram að innan stórra íslenskra fyrirtækja er aðferðafræði við 

verkefnastjórnun hiklaust blandað saman og að í raun sé engin ein aðferð réttari en önnur 

heldur eigi valið að velta á samhengi verkefnisins. Það er því áhugavert að kynna sér 
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grunnhugmyndir helstu aðferðafræði verkefnastjórnunar, en samkvæmt úttekt Rivera og 

Kashiwagi (2016) eru tólf aðferðir áberandi útbreiddar. Þeirra á meðal voru PRINCE2, 

Agile og Lean, sem eru vel þekktar hér á landi, en auk þeirra verður greint frá CPM, PERT 

og Gantt-riti; sem teljast til sígildra aðferða verkefnastjórnunar. 

2.2.1 Gantt-rit 

Gantt-rit er líklega eitt elsta formlega verkfæri verkefnastjórnunar, en það var hannað af 

frumkvöðli á svið vísindastjórnunar, Henry L. Gantt, árið 1916. Aðferðin var þróuð til að 

ná yfirsýn við skipulagningu verkefna og áætlanagerð. Það byggir á því að draga upp 

líftíma verkefnis á myndrænan hátt út frá upphafs- og endapunktum einstaka verkþátta 

og samspili þeirra. Út frá ritinu má jafnframt fylgjast með framvindu verkefnisins þegar 

komið er á framkvæmdastig. Þó svo að langt sé liðið frá tilkomu Gantt-rita eru þau enn 

hluti af öllum helstu verkefnastjórnunarforritum í dag en hafa vissulega verið löguð að 

tækniframförum og þróun aðferðafræði verkefnastjórnunar (Eðvald Möller, 2016; Larson 

og Gray, 2014). Gantt-rit tilheyra hinum „hörðu“ þáttum verkefnastjórnunar enda 

einungis tæknilegs eðlis og því ekki heildstæð aðferðafræði við verkefnastjórnun.  

2.2.2 CPM og PERT 

CPM-aðferðin (Critical Path Method), eða bundna leiðin eins og hún útleggst á íslensku, 

var sett fram á 6. áratugnum, en hún þróaðist út frá samstarfi fyrirtækjanna DuPont og 

Remington. Forveri aðferðarinnar er talinn hafa stutt við farsæla framvindu Manhattan-

verkefnisins sem DuPont hafði komið að, það er smíði fyrstu kjarnorkusprengjunnar, á 

árunum 1940 til 1943. CPM byggir á því að skipta verkefnum upp í verkþætti og setja 

verkefnin upp sem flæðirit verkþáttanna. Þar eru undanfarar verkþátta tilgreindir og 

heildartími verkefnisins reiknaður út frá upphafs- og lokatíma verkþáttanna og samspili 

þeirra. Aðferðin byggir á einfaldri reikniformúlu sem til viðbótar við heildartíma 

verkefnisins gefur til kynna þann slaka sem einstaka verkþættir kunna að hafa. Út frá 

flæðiritinu er bundna leiðin, sem aðferðin dregur nafn sitt af, reiknuð, en hún beinist að 

neti verkþátta sem eru ráðandi í gegnum verkefnið og stýra í raun líftíma þess (Eðvald 

Möller, 2016).  

PERT-aðferðin (Program Evaluation and Review Technique) var sett fram af bandaríska 

sjóhernum árið 1957 í tengslum við Polaris-flugskeytaáætlunina (Eðvald Möller, 2016; 
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Larson og Gray, 2014). Aðferðin er í raun nokkuð áþekk CPM því verkefnum er skipt upp 

í verkþætti og bundin leið verkefnisins könnuð. Ólíkt CPM byggir PERT þó á líkindum og 

tölfræðireikningum í stað þess að gera ráð fyrir að vinnslutímar allra verkþátta séu 

þekktir. Meðalvinnslutími verkþátta er því reiknaður út frá áætlunum um bjartsýnasta, 

líklegasta og svartsýnasta vinnslutíma hvers verkþáttar. Aðferðin hefur auk þess umfram 

CPM greiningu á líkindum þess að hægt verði að ljúka verkefni á áætlun (Eðvald Möller, 

2016).  

Þessar aðferðir eru báðar nytsamlegar á undirbúningsstigi verkefna, þar sem þær gefa 

til kynna hvar slaki er í verkáætluninni og þar af leiðandi hvaða sveigjanleika verkefnastjóri 

hefur við stjórnun verkefnisins, ef allt fer samkvæmt áætlun (Eðvald Möller, 2016; Larson 

og Gray, 2014). Aðferðin er talin sérstaklega mikilvæg við undirbúning og skipulag stærri 

og flóknari verkefna, það er þegar erfitt getur reynst fyrir verkefnastjóra að halda yfirsýn. 

Á móti kemur þó að framkvæmd flæðiritsins og könnun bundnu leiðarinnar verður 

flóknari eftir því sem flækjustig verkefna eykst og því aukast líkurnar á því að 

verkefnastjórar hætti að nota aðferðina (Larson og Gray, 2014). Ekki er heldur hægt að 

líta fram hjá því að aðferðirnar eru einkum tæknilegs eðlis og taka því ekki á öllum þáttum 

verkefnastjórnunar.  

2.2.3 PRINCE2-verkefnastjórnun 

PRINCE (Projects in Controlled Environments) er heildstæð aðferðafræði 

verkefnastjórnunar sem þróuð var á 9. áratugnum af bresku tölvu- og 

fjarskiptastofnuninni CCTA með þarfir fjarskipta- og upplýsingatæknigreina í huga. Um 

miðjan 10. áratuginn var aðferðafræðin endurbætt með hliðsjón af þörfum opinbera 

geirans í Bretlandi og er í dag skrásett vörumerki innkaupastofnunar breska ríkisins. Hún 

er skilgreind sem almannaeign (e. public domain) og því getur hver sem er notað hana 

endurgjaldslaust (Murrey, 2007; PRINCE2.com, 2016).  

Aðferðafræðin er útbreidd um allan heim, bæði innan skipulagsheilda á almennum og 

opinberum markaði og á fjölbreyttum starfssviðum (PRINCE2.com, 2016). Rétt eins og 

aðrar verkefnastjórnunaraðferðir gengur hún út á skilvirka stjórnun aðfanga og 

áhættustjórnun verkefna. Sveigjanleiki er þó grunnforsenda PRINCE2 svo hægt sé að 

takast á við þær breytingar sem geta haft áhrif á framvindu verkefna. Ólíkt hefðbundinni 

verkefnastjórnun er árangur verkefna ekki einungis skilgreindur út frá járnþríhyrningnum 
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um tíma, kostnað og umfang heldur er eingöngu litið á verkefni sem árangursrík ef allir 

hagsmunaaðilar eru ánægðir með niðurstöðuna og ef samstarfið gekk vel (Murrey, 2007; 

PRINCE2.com, 2016). Þróaðar hafa verið formlegar viðbætur við aðferðafræðina, t.d. 

PRINCE2 Agile, sem sögð er henta betur til notkunar við tilteknar aðstæður eða innan 

ákveðinna skipulagsheilda (PRINCE2.com, 2016). 

2.2.4 Agile-verkefnastjórnunaraðferðir 

Agile er í raun ekki eiginleg aðferðafræði heldur safn aðferða sem þróaðar hafa verið til 

að bregðast við stjórnun ófyrirsjáanlegra verkefna (Larson og Gray, 2014). Stefnulýsing 

Agile (e. Agile manifesto) var sett saman árið 2001, en aðferðirnar sem hún byggir á voru 

þróaðar enn fyrr (Highsmith, 2001). Þessar aðferðir hafa verið ráðandi innan tölvu- og 

upplýsingatæknigeirans en þykja jafnframt geta átt vel við í framleiðslugreinum. 

Þekktastar eru Scrum, Extreme Programming (XP), Lean Development, RUP (Rational 

Unified Process), Crystal Clear, Dynamic Systems Development Method (DSDM) og Rapid 

Product Development (RPD) aðferðirnar (Larson og Gray, 2014).  

Allar hafa þessar aðferðir sína sérstöðu en byggja þó öðru fremur á frumskilyrðum 

Agile, það er áherslu á virði fyrir viðskiptavinina, gagnvirka og stigvaxandi afhendingu 

verkefnisins, tilraunir og þróun frumgerða verkefnisins, ákveðið sjálfræði verkefnateymis 

og stöðugar umbætur (Highsmith, 2001; Larson og Gray, 2014). Til að mæta 

frumskilyrðum Agile eru verkþættir skilgreindir í stuttum lotum og nánu samstarfi er 

komið á innan verkefnateymis, þar á meðal við fulltrúa verkkaupa, svo að laga megi 

umfang verkefnis að breytingum á kröfum innan líftíma þess. Í raun brýtur Agile-

aðferðafræðin því grundvallarreglu hefðbundinnar verkefnastjórnunar, um vel skilgreint 

umfang og áætlanir, en á móti er hún svar við þeirri staðreynd að verkefni og framvinda 

þeirra eru ekki alltaf eins fyrirsjáanleg og hefðbundin verkefnastjórnun gerir ráð fyrir 

(Larson og Gray, 2014). Rannsóknir benda til þess að Agile-aðferðir geti bætt 

verkefnastjórnun til muna hvað varðar framkvæmd, frammistöðu og ekki síst varðandi 

það að takast á við breytingar (Rivera og Kashiwagi, 2016). 

2.2.5 Lean-verkefnastjórnun 

Lean, eða straumlínustjórnun eins og aðferðin útleggst á íslensku, er aðferðafræði sem 

þróaðist út frá gæða- og framleiðslustjórnun upp úr 1950. Hugmyndasmiðirnir voru 
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Kiichiro Toyoda, stofnanda bílaframleiðslu Toyota, og Taiichi Ohno ásamt fleiri 

starfsmönnum bílaframleiðandans. Grunnhugmynd aðferðafræðinnar snýr að stöðugum 

umbótum og samkvæmt henni á markvisst að vinna að því að takmarka sóun og óþarfa 

birgðir, auka ánægju viðskiptavina, koma í veg fyrir flöskuhálsa og bæta samskipti (De 

Feo, 2014).  

Aðferðafræði lean hefur verið löguð að fjölmörgum greinum, þar á meðal 

verkefnastjórnun. Munurinn á hefðbundinni verkefnastjórnun og lean-verkefnastjórnun 

er falinn í þeim markmiðum sem sóst er eftir og einnig uppbyggingu verkefna, sambandi 

milli mismunandi fasa verkefnisins og þátttakenda í hverjum fasa fyrir sig (Ballard og 

Howell, 2003). Rannsóknir hafa sýnt að með lean-verkefnastjórnun, og þá sérstaklega 

áherslunni á að draga úr sóun, verði verkefnastjórar og starfsmenn verkefnateymis 

ákafari í að draga úr vinnslutíma, kostnaði og notkun á efnislegum aðföngum og auka 

þannig framleiðni verkefna. Ekki er þó hægt að líta framhjá því að aðferðafræðin er í 

grunninn gæða- og framleiðslustjórnunaraðferð og erfitt hefur reynst að innleiða hana að 

fullu til verkefnastjórnunar (Rivera og Kashiwagi, 2016). 

2.3 Starf og starfsvettvangur verkefnastjóra 

Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um starfsumhverfi verkefnastjóra, og í raun hverjir 

þeir eru, enda verkefnin fjölbreytt sem og starfsvettvangur þeirra (Helgi Þór Ingason, 

2017). Það gefur augaleið að erfitt getur verið að ná utan um eðli starfanna og hverjir þeir 

eru, þar sem margir þeirra bera ekki starfstitilinn verkefnastjóri og aðrir sem titlaðir eru 

verkefnastjórar sinna í raun ekki starfi verkefnastjóra. Þá starfa sumir þeirra sem 

launþegar, aðrir sem verktakar og enn aðrir sem stjórnendur. Sumir þeirra eru einnig 

meðlimir í fagfélögum en aðrir ekki (Crawford og Pollack, 2007; Larson og Gray, 2014).  

Arney Einarsdóttir (2003) kannaði starfsvettvang verkefnastjóra á Íslandi í lokaverkefni 

sínu árið 2003. Hún dró meðal annars þá ályktun að verkefnastjórar væru nokkuð 

einsleitur hópur. Það byggði hún á því að rúmlega helmingur þátttakenda í 

spurningakönnun sem hún lagði fyrir úrtak félagsmanna VSF reyndist með 

háskólamenntun á sviði verkfræði (52%) og að mikill meirihluti var karlkyns (83%). 

Vettvangur verkefnastjórnunar hefur lengi þótt karllægur en í nýlegri grein benda Pinto 

o.fl. (2017) þó á að samhliða útbreiðslu verkefnastjórnunar hafi kynjahlutföll tekið miklum 

breytingum. Það er nokkuð í takt við greiningu Arneyjar Einarsdóttur (2003), en 
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niðurstöður hennar bentu einnig til þess að kvenkyns verkefnastjórar stýrðu frekar 

„mýkri“ verkefnum og á öðrum sviðum en „hefðbundin“ verkefnastjórnun nær til. 

Upplýsingar um starfsvettvang íslenskra verkefnastjóra eru ekki aðgengilegar en í 

nýlegri, og umfangsmikilli, könnun meðal verkefnastjóra í Bretlandi kom í ljós að flestir 

þeirra störfuðu á sviði geimferða- og varnarmála (16%), við mannvirkjagerð og í 

byggingariðnaðinum (14%), við orku og þjónustu (9%) og við opinbera þjónustu (8%) 

(Association for Project Management, 2017). Starfsánægja verkefnastjóra virðist nokkuð 

áberandi því í könnun Arneyjar Einarsdóttur (2003) reyndist yfirgnæfandi meirihluti, eða 

95% þátttakenda, mjög eða frekar ánægður í starfi og í bresku könnuninni reyndust 79% 

vera ánægð með hlutverk sitt (Association for Project Management, 2017).  

Helgi Þór Ingason (2017) greindi einnig frá niðurstöðum varðandi starfsreynslu 

verkefnastjóra í Bretlandi í nýlegri grein. Þar kemur fram að flestir verkefnastjórar í 

Bretlandi hafi starfað við verkefnastjórnun í 6 til 10 ár og að niðurstöður könnunarinnar 

bendi til þess að mikil nýliðun hafi orðið á síðustu árum. Hér á landi liggja takmarkaðar 

upplýsingar fyrir um starfsreynslu verkefnastjóra þó að vottunarstig verkefnastjóra á 

vegum VSF gefi eflaust einhverja vísbendingu um stöðuna, enda dregur úr hlutfalli 

vottaðra einstaklinga eftir því sem krafan um reynslu eykst á milli vottunarstiga (sjá 

Verkefnastjórnunarfélag Íslands, e.d.-d). Aukið framboð námsleiða og aukin ásókn í nám 

(Helgi Thor Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2009) gefur jafnframt vísbendingu um aukna 

nýliðun hér á landi.  

Upplýsingar um meðallaun verkefnastjóra eru einungis aðgengilegar hjá tveimur 

stéttarfélögum á Íslandi, það er VR og VFÍ. Miðað við meðallaun á Íslandi, 667 þúsund 

krónur á mánuði (Hagstofa Íslands, 2017, 2. október), standa verkefnastjórar misvel að 

vígi eftir starfsvettvangi enda virðist nokkurs launamunar gæta á milli félagsmanna 

þessara stéttarfélaga. Meðalheildarlaun háskólamenntaðra verkefnastjóra innan VR 

reyndust 665 þúsund krónur á mánuði í síðustu launakönnun (VR, 2017), heildargreiðslur 

tæknifræðinga á starfssviði verkefnastjórnunar 915 þúsund í febrúar 2017 

(Verkfræðingafélag Íslands, 2017a) og heildargreiðslur verkfræðinga á starfssviði 

verkefnastjórnunar 872 þúsund í febrúar 2017 (Verkfræðingafélag Íslands, 2017b). Erfitt 

er að bera saman laun á milli landa en benda má á að í bresku könnuninni reyndust laun 

verkefnastjóra sem tilheyrðu fagfélaginu vera umtalsvert hærri en þeirra sem ekki 



27 

tilheyrðu fagfélaginu. Athygli vakti að kvenkyns verkefnastjórar reyndust með um 30% 

lægri laun en karlkyns verkefnastjórar í þeirri könnun (Association for Project 

Management, 2017), en hér á landi liggja ekki fyrir niðurstöður varðandi launamun 

kynjanna meðal verkefnastjóra.  

2.4 Verkefnastjórnun sem faggrein 

Víða um heim eru starfrækt fagfélög um verkefnastjórnun, þeirra á meðal alþjóðlegu 

félögin International Project Management Association (IPMA) og Project Management 

Institute (PMI) auk íslenska félagsins VSF og faghóps Stjórnvísi um verkefnastjórnun. 

Markmið VSF er að þróa og efla verkefnastjórnun, en það samræmist í grófum dráttum 

markmiðum erlendu félaganna (sjá International Project Management Association, 

2015b; Project Management Institute Inc., 2017; Stjórnvísi, e.d.; Verkefnastjórnunarfélag 

Íslands, e.d.-e).  

Þó svo að ýmis fagfélög á sviði verkefnastjórnunar séu starfandi er ekki þar með sagt 

að skilgreina megi verkefnastjórnun sem faggrein (e. profession) (Giammalvo, 2007; 

McKevitt, Carbery og Lyons, 2017; Mike, 2012; Zwerman, Thomas, Haydt, Bruyère og 

Williams, 2004). Innan fræðaheims verkefnastjórnunar hefur í raun ekki ríkt fullkomin 

samstaða um það hvort verkefnastjórnun sé í raun faggrein eða einungis verklag en það 

er nokkuð viðtekið að greinin sé að þróast í átt að því að verða faggrein (McKevitt o.fl., 

2017). Hér á landi hefur Helgi Þór Ingason, forstöðumaður MPM-námsins í HR, meðal 

annarra tekið þátt í þeirri umræðu og á bloggsíðu sinni lagði hann til að mynda áherslu á 

að það væri „brýn nauðsyn að efla vitund í samfélaginu um að verkefnastjórnun er 

faggrein“ (Helgi Þór Ingason, 2014). Á sama hátt lýsti Þór Hauksson, formaður VSF, 

verkefnastjórnun sem „ung[ri] faggrein“ (Vísir, 2017). Á hinn bóginn hefur Giammalvo 

(2007) auk Zwerman o.fl. (2004) bent á að þó svo að verkefnastjórar séu margir hverjir 

faglegir jafngildi það því ekki að verkefnastjórnun megi skilgreina sem faggrein. Það 

byggja þau meðal annars á því að hve litlu leyti fagfélögin stjórna fagþekkingunni og hve 

útbreidd verkefni, í víðum skilningi, eru í daglegu lífi fólks.  

Umræðan um verkefnastjórnun sem faggrein er nátengd umræðunni um starfsheitið 

verkefnastjóri, því eins og Zwerman o.fl. (2004) bentu á er erfitt að skilgreina faggrein ef 

hver sem er getur notað starfsheitið. Þó svo að skilgreining á starfsheitinu liggi ljós fyrir 

innan verkefnastjórnunarfræða, og hægt sé að sækja vottun í verkefnastjórnun, virðist 
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eitthvað á reiki í almennu tali hér á landi, líkt og víða erlendis, hvað telst til 

verkefnastjórnunar ef marka má starfslýsingar og starfsauglýsingar. Þannig gefa 

niðurstöður lokaverkefna Unnar Ágústsdóttur (2007), Helgu Guðmundsdóttur og 

Guðlaugar Stellu Jónsdóttur (2014) og Helenar Símonardóttur (2015) til kynna að 

starfsheitið sé í raun notað yfir fjölbreytt störf, svo sem störf fulltrúa, ritara og 

sérfræðinga, auk eiginlegra verkefnastjóra. Starfsheitið er ekki lögverndað og því ekkert 

því til fyrirstöðu að það sé notað yfir fjölbreytt verkefnatengd störf (Zwerman o.fl., 2004). 

Í lokaverkefni Helgu Guðmundsdóttur og Guðlaugar Stellu Jónsdóttur (2014) var til 

skoðunar hvaða menntunar- og hæfniskröfur væru gerðar til verkefnastjóra á Íslandi 

þegar verkefnastjórastöður væru auglýstar. Helstu niðurstöður þeirra voru að þó svo að 

kröfur um eiginlega menntun í verkefnastjórnun hefðu aukist í starfsauglýsingum frá 

árunum 2007 til 2013 bæru auglýsingarnar ekki merki um auknar kröfur um reynslu 

og/eða þekkingu á verkefnastjórnun. Það er nokkuð athyglisvert, því í lokaverkefni sínu 

komst Marinó Þórisson (2015) að því að meirihluti fulltrúa verkefnamiðaðra, og 

framúrskarandi, fyrirtækja töldu þó menntun og þjálfun verkefnastjóra í góðum farvegi, 

og hafði það hlutfall aukist frá því að sambærileg rannsókn var gerð árið 2003. Það getur 

þýtt að menntunar- og hæfniskröfur séu ekki settar skilmerkilega fram í atvinnu-

auglýsingum þó svo að verkefnastjórar reynist faglegir í störfum sínum eða að skilningi á 

faglegri verkefnastjórnun sé ábótavant innan fyrirtækjanna sem rannsóknin náði til. Hafa 

verður í huga að úrtakið var heldur lítið og stór hluti svarenda tók ekki afstöðu til 

spurningarinnar. Auk þess kom ekki fram í ritgerðinni hver staða svarenda var, svo að 

einhver skekkja gæti verið á milli svara. 

2.5 Þverfaglegt verklag  

Þar sem verkefnastjórnun þróaðist upphaflega út frá verkfræði hafa hlutlægir og 

verkfræðilegri eiginleikar verkefnastjórnar verið áberandi innan greinarinnar (Helgi Þór 

Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2006; Ramazani og Jergeas, 2015; Starkweather og 

Stevenson, 2011). Með árunum hafa áherslurnar þó víkkað út, sem og starfsvettvangur 

verkefnastjóra. Skiptar skoðanir eru þó varðandi það hve þverfaglegur starfsvettvangur 

verkefnastjóra er. Wirth (1996) benti til að mynda á áhyggjuraddir innan skipulagsheilda 

af því hve vel nám í verkefnastjórnun undirbyggi nemendur fyrir störf á þeirra vettvangi. 

Harrin (2016) og Rivera og Kashiwagi (2016) hafa aftur á móti lagt áherslu á þverfaglega 
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eiginleika verkefnastjórnunar. Það styðja þau með vísun í það að verkefnastjórnun byggi 

á notkun og beitingu verklags til að stýra og fylgja eftir verkefnum. Undir það taka Ahsan, 

Ho og Khan (2013) en benda á, líkt og Giammalvo (2007), að beiting verkefnastjórnunar 

sé mjög háð samhengi og að því geti verið áherslumunur á mikilvægum hæfniþáttum 

verkefnastjóra eftir starfsvettvangi.  

Margir hafa velt fyrir sér hvaða tækifæri bjóðist þverfaglegum verkefnastjórum (e. 

interdisciplinary project manager). Í nýlegu lokaverkefni Helenar Símonardóttur (2015) 

bentu niðurstöður þó til þess að „góð kunnátta í aðferðafræði verkefnastjórnunar og 

hæfni verkefnastjórans í mannlegum samskiptum skiptu meira máli en fagþekking hans á 

viðfangssviði verkefnis“. Það kemur heim og saman við rökin um þverfaglega eiginleika 

verkefnastjórnunar. Thomas, Mengel og Andrès (2004) bentu til að mynda á að færir 

verkefnastjórar réðu vel við það að bæta við sig sérhæfðri þekkingu starfssviðsins og auka 

skilning sinn á einstaklingunum sem kæmu að verkinu.  

Það er þó áhugavert að í fyrrgreindu lokaverkefni Helgu Guðmundsdóttur og 

Guðlaugar Stellu Jónsdóttur (2014) reyndist meiri áhersla lögð á grunnmenntun en hæfni 

í verkefnastjórnun þegar stöður verkefnastjóra voru auglýstar hjá hinu opinbera. Þannig 

mætti ætla að hið opinbera sækist annaðhvort eftir sértækum verkefnastjórum á 

tilteknum fagsviðum eða að hæfni í verkefnastjórnun sé ekki það sem raunverulega er 

sóst er eftir heldur fagþekking á tilteknu sviði. Það er nokkuð áhugavert með hliðsjón af 

nýlegri rannsókn Inga Rúnars Eðvarðssonar, Guðmundar Kristjáns Óskarssonar og Jasonar 

Más Bergsteinssonar (2017), en þar kemur fram að starfsmenn sem ekki hafa tilskilda 

menntun eru líklegri til að vinna hjá hinu opinbera en í einkageiranum. 

Samkvæmt handbók um íslenska starfaflokkun eru verkefnastjórar ekki flokkaðir 

sérstaklega, heldur sem sérfræðingar út frá sérgreinum (Hagstofa Íslands, 2009). Í raun er 

ekkert í menntun og vottun verkefnastjórnunar sem tekur á fagþekkingu verkefnanna 

sérstaklega, nema um sé að ræða mjög sérhæfð námskeið (Harrin, 2016; Rivera og 

Kashiwagi, 2016). Hér á landi er hvorki í boði sérhæfð vottun í verkefnastjórnun né 

sérhæfing á lengri námslínunum í verkefnastjórnun (Viðauki 1) (Verkefnastjórnunarfélag 

Íslands, e.d.-f). Hafa verður þó í huga að nemendur geta þó sjálfir sérhæft sig á tilteknu 

fagsviði, til að mynda út frá grunnnámi, einstaka valáföngum og/eða starfsreynslu. 

Skipulagsheildir geta einnig þróað og þjálfað starfsmenn sína með tilliti til sérþarfa 
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skipulagsheildarinnar og starfsvettvangsins, til dæmis hefur verið unnin handbók um 

verkefnastjórnun fyrir Stjórnarráð Íslands og Nýsköpunarmiðstöð Íslands (Jón Hreinsson, 

Berglind Hallgrímsdóttir og Karl G. Friðriksson, 2006; Stjórnarráð Íslands, 2013).  

2.6 Nám í verkefnastjórnun 

Gjarnan hefur verið litið á formlegt nám sem ákveðna forsendu fyrir hæfniþróun 

einstaklinga sem starfa innan ákveðinnar faggreinar eða fylgja þurfi ákveðnu verklagi 

(Larson og Gray, 2014; Turner og Huemann, 2000a). Prófskírteini gefur enda vísbendingu 

um að einstaklingurinn sé fær um að læra og tileinka sér nýja færni og þekkingu, að 

minnsta kosti á því sviði sem hann lauk námi á (Ingi Rúnar Eðvarðsson, Guðmundur 

Kristján Óskarsson og Jason Már Bergsteinsson, 2017). Verkefnastjórnun er tiltölulega ný 

námsgrein enda var það ekki fyrr en á 8. og 9. áratugnum sem formlegu námi í 

verkefnastjórnun var fyrst komið á fót (Larson og Gray, 2014; Turner og Huemann, 

2000a).  

Verkefnastjórnun hefur þó verið stunduð mun lengur, en með aukinni útbreiðslu 

verkefnastjórnunar hefur framþróun greinarinnar tekið kipp, sem meðal annars má 

greina út frá auknum námstækifærum á sviði verkefnastjórnunar (Eðvald Möller, 2016; 

Larson og Gray, 2014; Þorgrímur Gestsson, 2014). Varðandi námsframboð á sviði 

verkefnastjórnunar benda Larson og Gray (2014) til að mynda á að ekki sé svo ýkja langt 

síðan menntun í verkefnastjórnun einskorðaðist við einn til tvo áfanga á háskólastigi, 

gjarnan ætlaða verkfræðinemum. Í dag er staðan önnur því það er ekki nóg með að 

framboð áfanga í verkefnastjórnun hafi aukist, heldur nær framboðið til mun fjölbreyttari 

nemendahóps en áður (Atkinson, 2008; Larson og Gray, 2014; Pant og Baroudi, 2008; 

Thomas og Mengel, 2008; Turner og Huemann, 2000a). Til viðbótar við hefðbundið nám 

í verkefnastjórnun er vert að benda á fjölbreytta möguleika verkefnastjóra til sí- og 

endurmenntunar, enda fjölbreytt námskeið í boði auk fræðslufunda á vegum fagfélaga 

(sjá International Project Management Association, 2016; Project Management Institute, 

2017; Verkefnastjórnunarfélag Íslands, e.d.-e; Þorgrímur Gestsson, 2014). 

Með hliðsjón af uppruna verkefnastjórnunar innan verkfræði var lengi framan af einna 

helst lögð áhersla á verklag og tæknilega þætti verkefnastjórnunar. Á undanförnum árum 

hafa áherslurnar þó þróast í þá átt að ná einnig til „mýkri“ hliða verkefnastjórnar, s.s. 

teymisvinnu og leiðtogahæfni auk skilnings á menningu og gildum, það er þeim þáttum 
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sem tengjast fólki og samhengi verkefna (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 

2006; Helgi Thor Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2009; International Project 

Management Association, 2015c; Larson og Gray, 2014; Pant og Baroudi, 2008; Ramazani 

og Jergeas, 2015; Winter o.fl., 2006). Larson og Gray (2014) benda á að ýmsar tilraunir 

hafi verið gerðar til að skilgreina æskilega hæfni verkefnastjóra og út frá yfirferð slíkra 

lista mæti ætla að verkefnastjórar séu í raun ofurmannlegir. Það er því ljóst að verkefni 

skipuleggjenda náms í verkefnastjórnunar er ekki einfalt og að nemendur í 

verkefnastjórnun þurfi að leggja mikið á sig til að öðlast tilskilda hæfni.  

2.6.1 Nám í verkefnastjórnun á Íslandi 

Hér á landi hefur þróunin tekið mið af því sem hefur verið að gerast erlendis, með örlítilli 

hliðrun á tímaásnum þó. Fyrstu námskeiðin tengd verkefnastjórnun voru haldin á vegum 

Stjórnunarfélags Íslands á 7. áratugnum, en þar var áherslan á aðferðafræði CPM 

(Þorgrímur Gestsson, 2014). VSF stóð fyrir ýmsum námskeiðum og ráðstefnum allt frá 

stofnun samtakanna árið 1984 til ársins 1997, þegar samtökin hófu að votta einstaklinga 

í verkefnastjórnun. Auk þess höfðu einstaklingar frumkvæði að því að sækja námskeið, 

ráðstefnur og formlegt nám í verkefnastjórnun erlendis (VERKÍS, 2012; Þorgrímur 

Gestsson, 2014). Það var þó ekki fyrr en eftir aldamótin sem grunnur var lagður að 

formlegu námi í verkefnastjórnun hér á landi, því árið 2003 var námslínunni 

Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun komið af stað í samstarfi Nordica Ráðgjöf ehf. og 

Endurmenntunar Háskóla Íslands (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, e.d.; 

Þorgrímur Gestsson, 2014). Líklega var þó Verkfræðideild Háskóla Íslands fyrst til að bjóða 

upp á formlega áfanga í áfanga í verkefnastjórnun á háskólastigi hér á landi um miðjan 

10. áratuginn (Guðrún Helga Agnarsdóttir, tölvupóstur, 6. og 8. nóvember 2017; 

Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2002).  

Frá árinu 2005 hefur sérstök námslína á svið verkefnastjórnunar á háskólastigi verið í 

boði, en þá hófst kennsla á námslínunni MPM í verkefnastjórnun (e. Master of Project 

Management) við Verkfræðideild Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, e.d.-d). Árið 2011 var 

námslínan flutt yfir til Tækni- og verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík og hefur verið 

kennd þar síðan (Háskólinn í Reykjavík, e.d.-e). Frá árinu 2007 hafa 355 nemendur lokið 

námslínunni (Háskóli Íslands, e.d.-c, e.d.-a; Háskólinn í Reykjavík, e.d.-b). Árið 2016 hóf 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands jafnframt kennslu á námslínunni MS í 
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verkefnastjórnun (Háskóli Íslands, e.d.-e) en frá þeim tíma hafa einungis þrír nemendur 

lokið námslínunni (Háskóli Íslands, e.d.-b), enda fyrsta útskriftin möguleg að hausti 2017. 

Námshraði og skipulag námsins er auk þess frjálsara í Háskóla Íslands en í Háskólanum í 

Reykjavík þar sem kennt er í einskonar bekkjarkerfi (Háskóli Íslands, e.d.-e; Háskólinn í 

Reykjavík, e.d.-d). Auk þessara námslína á háskólastigi bjóða fimm af sjö háskólum 

landsins upp á áfanga í verkefnastjórnun skólaárið 2017 til 2018, fyrir nemendur af 

ýmsum fræðasviðum sem ótalmargir nemendur hafa lokið. Námskeiðin eru ýmist í grunn- 

eða framhaldsnámi, auk þess sem námskeið eru kennd við sí- og 

endurmenntunarstofnanir háskólanna og hjá óháðum skipuleggjendum námskeiða á 

opnum markaði (Viðauki 1). 

Því er ljóst að fjölmargir möguleikar standa til boða þeim sem vilja auka þekkingu sína 

og skilning á sviði verkefnastjórnunar hér á landi. Vert er þó að benda á það að innan 

fagfélaga verkefnastjórnunar hefur mikil áhersla verið lögð á áhrif reynslunáms á 

hæfniþróun verkefnastjóra (Thomas o.fl., 2004). Það var meðal annars til umræðu á 

ráðstefnu um yfirburði í kennslu í verkefnastjórnun árið 2007. Þar var fjallað um mikilvægi 

þess að nemendur tileinkuðu sér ekki einungis almenna þekkingu (e. know what) heldur 

einnig hagnýta þekkingu og verklag (e. know how) og ekki síður skilning á viðfangsefninu 

(e. know why) (Atkinson, 2008; Thomas og Mengel, 2008). 

2.6.2 Gæði og gagnrýni á nám í verkefnastjórnun 

Þó svo að námsframboð á sviði verkefnastjórnunar hafi aukist hér á landi, sem og víða 

erlendis (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2006; Helgi Thor Ingason og Haukur 

Ingi Jónasson, 2009; Pant og Baroudi, 2008), er ekki hægt að líta framhjá því að frekari 

rannsókna á námsfyrirkomulaginu og menntun verkefnastjóra er þörf. Til að mynda hefur 

verið bent á það hve illa útgefendum kennslubóka og skipuleggjendum náms virðist takast 

að halda í við þróun námsgreina, og þar með að bregðast við kröfum atvinnulífsins 

(Dalmarco, Zawislak, Hulsink og Brambilla, 2015; Ingi Rúnar Eðvarðsson o.fl., 2017; 

Ramazani og Jergeas, 2015).  

Thomas og Mengel (2008) telja einnig að hefðbundin þjálfun og nám með áherslu á 

yfirfærslu þekkingar og vitsmunalega hæfni geri í raun lítið til að undirbúa verkefnastjóra 

fyrir störf á vettvangi, enda sé starfsvettvangurinn „flókinn, fullur af óvissu og vissri 

tvíræðni“. Það byggja þau á því að verkefnastjórar þurfi að undirbúa verkefni og 
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skipuleggja framkvæmd þeirra eins og framkvæmd þeirra sé rökræn, þó svo að 

framkvæmdin sé langt í frá að vera rökræn ef tillit er tekið til óvissuþátta í framkvæmd 

þeirra. Þau lögðu jafnframt mikla áherslu á að nám í verkefnastjórnun þyrfti að undirbúa 

nemendur til að takast á við óvissu og breytingar sem hefðbundið nám með áherslu á 

verklag og tæknilega þætti verkefnastjórnunar næði ekki utan um, enda væru 

„takmarkaðar, eða jafnvel engar, áþreifanlegar vísbendingar um að þjálfaðir og/eða 

vottaðir verkefnastjórar reyndust árangursríkari en aðrir verkefnastjórar“2. Það byggðu 

þau meðal annars á rannsókn Crawford (2005) á skynjun yfirmanna á hæfni 

verkefnastjóra og ýmsum úttektum á árangri verkefna. Undir þá gagnrýni hefur Nijhuis 

(2015) tekið og bent á að þó svo að mikil hefð sé komin fyrir hæfnismati verkefnastjóra í 

formi vottunar sé það einkum miðað út frá reyndari verkefnastjórum.  

Lítið hefur borið á úttektum á árangri verkefnastjóra hér á landi og því síður úttektum 

á árangri með tilliti til bakgrunns og menntunar. Í grein Arneyjar Einarsdóttur (2003) er 

því þó velt upp hvort þekkingarskortur verkefnastjóra útskýri það hve illa þeim gangi að 

afmarka verkefni og setja markmið, þar sem verkefnastjórar töldu þá þætti koma í veg 

fyrir að verkefni skiluðu tilætluðum árangri. Jafnframt má benda á niðurstöður 

lokaverkefnis Marinós Þórissonar (2015), en þær bentu til þess að eftir því sem 

menntunarstig innan verkefnamiðaðra og framúrskarandi fyrirtækja væri hærra, þeim 

mun líklegra væri að verkefni þeirra reyndust árangursrík með tilliti til tíma. Ekki var 

sérstaklega greint frá áhrifum menntunarstigs á aðra árangursþætti, en meirihluti 

svarenda taldi þó kostnaðaráætlanir standast og mikill meirihluti að verkefnin stæðust 

kröfur um gæði. Hafa verður í huga að rannsóknin var smá í sniðum og að um sjálfsmat 

fulltrúa fyrirtækjanna var að ræða. Því er alls óvíst að óháðir matsmenn kæmust að sömu 

niðurstöðu varðandi árangur verkefna hér á landi.  

Í raun má segja að einn af útgangspunktum úttektar Thomas og Mengel (2008) á námi 

í verkefnastjórnun hafi verið mikilvægi þess að verkefnastjórnun væri kennd á 

framhaldsstigi í háskóla, eins og gert er hér á landi með námslínunum MPM í 

verkefnastjórnun og MS í verkefnastjórnun. Þær námslínur og þær sem kenndar eru við 

                                                      
2 In fact, there is little or no empirical evidence that trained and/or certified project managers are any 

more successful than ‘‘accidental” project managers in today’s complex world (Thomas og Mengel, 2008, 

bls. 305). 
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sí- og endurmenntunarstofnanir hafa frá upphafi tekið mið af fleiru en beinu verklagi og 

tæknilegum þáttum verkefnastjórnunar, þó svo að stök námskeið séu sérhæfðari og oft 

með áherslu á tæknilega þætti (Viðauki 1). Með hliðsjón af því hvenær formlegt nám í 

verkefnastjórnun hófst á Íslandi þarf engan að undra að námið hafi tekið til fleiru en beinu 

verklagi og tæknilegum þáttum, enda var þegar um aldamótin komin nokkur gagnrýni á 

hefðbundið námsfyrirkomulag verkefnastjórnunar (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi 

Jónasson, 2006; Pant og Baroudi, 2008; Thomas og Mengel, 2008; Thomas o.fl., 2004; 

Turner og Huemann, 2000a, 2000b). Þá er vert að benda á grein Helga Þórs Ingasonar og 

Hauks Inga Jónassonar (2009) byggða á samantekt á áhersluþáttum í verkefnastjórnun 

hér á landi og erlendis. Samantektin var liður í að greina og bæta námslínuna MPM í 

verkefnastjórnun, fyrstu heildstæðu námslínunni í verkefnastjórnun á Íslandi á 

framhaldsstigi. Því er ljóst að mikill metnaður var lagður í þróun námsins, en 

forsvarsmenn námslínunnar hafa jafnframt verið virkir á vettvangi VSF og IPMA 

(Þorgrímur Gestsson, 2014).  

Um allan heim er aukin áhersla lögð á gæði menntunar en athygli vekur að á sama tíma 

og kröfunni um aukin gæði er haldið á lofti er aðhaldskrafa varðandi rekstur 

menntastofnana hávær (Atkinson, 2008). Hér á landi kristallast það ástand í átakinu 

„Háskólar í hættu“ sem rektorar háskóla landsins hrintu af stað fyrir alþingiskosningarnar 

2016 og stúdentafylkingar háskólanna tóku undir (Stúdentaráð Háskóla Íslands o.fl., e.d.). 

Frá árinu 2010 hefur mat á gæðum háskólanáms fallið undir Gæðaráð íslenskra háskóla 

(e. Quality Enhancement Framework), sem er skipað sex erlendum sérfræðingum 

(Rannsóknamiðstöð Íslands, e.d.). Til viðbótar við mat sérfræðinganna fer fram innra mat 

háskólanna sjálfra, svokallað sjálfsmat (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Ekki eru nein opinber 

gögn sem sýna fram á að úttekt á námi í verkefnastjórnun hafi farið fram hér á landi 

(Rannís, 2012, 2015). Vert er að nefna að Háskóli Íslands hefur á síðustu árum lagt ríkari 

áherslu á þróun kennsluhátta og gæðamats (Elva Björg Einarsdóttir, 2016; 

Kennslumiðstöð HÍ, e.d.) og innan Háskólans í Reykjavík er virkt eftirlit með námsbrautum 

skólans (Háskólinn í Reykjavík, e.d.-a). Það gefur tilefni til að ætla að unnið sé að 

endurbótum á námsháttum og kennslufyrirkomulagi þó svo niðurstöður séu ekki 

sýnilegar út á við.  
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2.6.3 Leynd þekking og reynslunám í verkefnastjórnun 

Efasemdir um nám í verkefnastjórnun eru ekki úr lausu lofti gripnar því í raun eru miklar 

efasemdir um getu menntakerfa heimsins til að halda í við tækniframfarir og 

samfélagsbreytingar (World Economic Forum, 2017). Pant og Baroudi (2008) hafa til að 

mynda bent á að greinin sé enn í mótun og því sé fullkomlega eðlilegt að efasemdir hafi 

vaknað varðandi það hve vel nám í verkefnastjórnun undirbúi nemendur fyrir störf á 

vettvangi. Skipuleggjendur náms á sviði verkefnastjórnunar kappkosta þó við að sýna 

fram á gæði námsins, hér á landi gefa áherslur kynningarefnis helstu námsleiðanna til að 

mynda tilefni til að ætla að hæfni nýútskrifaðra verkefnastjóra sé mikil, sér í lagi á 

stjórnunarsviðinu, samanber:  

➢ „Nemendur tileinka sér færni til að gegna stjórnunarstörfum sem bera ábyrgð 
á og hafa viðfangsefni er varða verkefnastjórnun bæði hjá einkafyrirtækjum og 
hinu opinbera“ (Háskóli Íslands, e.d.-e). 

➢ „Þeir sem hafa lokið MPM-námi starfa meðal annars sem faglegir 
verkefnastjórar með stjórnunarábyrgð, sem stjórnendur rammaáætlana og 
verkefnastofna, sem framkvæmdastjórar og ráðgjafar“ (Háskólinn í Reykjavík, 
e.d.-c).  

➢ „Námið gagnast í reynd öllum sem hafa getu, metnað og vilja til að sinna því. 
Það gagnast ekki síst millistjórnendum og stjórnendum innan félagasamtaka, 
fyrirtækja og stofnana“ (Nordica Consulting Group, e.d.). 

Kynningarefnið lofar að vísu ekki stjórnunarstöðum strax að lokinni útskrift en gæti þó 

vakið upp óraunhæfar væntingar nemenda. Innan fagfélaga í verkefnastjórnun hefur til 

að mynda verið lögð áhersla á mikilvægi reynslu í starfsþróun verkefnastjóra 

(International Project Management Association, 2015c; Thomas o.fl., 2004), sem ekki er 

minnst á í kynningarefni skólanna. Þær áherslur ríma vel við kenningar 

uppeldisfrömuðarins John Dewey um reynslunám (e. learning by doing). Kenningin 

gengur út á að þekkingar verði ekki aflað með lestri bóka einna og sér heldur byggi nám á 

beinni upplifun eða reynslu einstaklingsins af viðfangsefninu og síðan ígrundun á 

reynslunni, sem leiði til ályktana eða alhæfinga byggðra á reynslunni. Í framhaldinu geti 

einstaklingurinn beitt þekkingunni (Miettinen, 2000). 

Turner og Huemann (2000a) lögðu auk þess áherslu á að menntun verkefnastjóra þyrfti 

að taka mið af bæði leyndri (e. tacit) og ljósri (e. explicit) þekkingu, en Nonaka og Takeuchi 

(1995) hafa bent á hversu erfiðlega hefðbundnum menntakerfum hefur tekist upp með 
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miðlun leyndrar þekkingar. Ólíkt ljósri þekkingu, sem hægt er að staðla og skrá og miðla 

þannig í skjala- og leiðbeiningarformi, byggir leynd þekking á reynslu, innsæi og 

dómgreind (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004; Jashapara, 2011). Leynd þekking er háð 

samhenginu þar sem lærdómurinn fer fram, en Nonaka og Konno (1998) settu fram 

kenningu um það hvernig þekkingarsköpun fer fram innan skipulagsheilda. Líkanið sem 

vísað hefur verið til sem þekkingarspíralsins byggir á fjórum víxlháðum þrepum. Fyrsta 

þrepið er félagsmótun, þar sem leynd þekking verður til í gegnum sameiginlega reynslu, 

næst kemur þrep úthverfingar, þar sem leyndu þekkingunni er miðla með samtölum og 

íhugunum, svo kemur þrep samtvinningar, þar sem ljós þekking er skráð og henni er því 

hægt að miðla með einföldum hætti. Lokaþrepið er svo innhverfing, þegar ljós þekking 

verður aftur að leyndri þekkingu með iðkun og er löguð að aðstæðum innan 

skipulagsheildarinnar (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004; Nonaka og Konno, 1998; Ásta Dís 

Óladóttir, 2001). 

Í takt við feril þekkingarspíralsins hafa Córdoba og Piki (2012) lagt áherslu á þau 

tækifæri sem hóp- og raunverkefni veita nemendum í verkefnastjórnun. Þau telja að 

þannig geti nemendur betur áttað sig á hlutverki sínu og hæfni og jafnvel þróað með sér 

nýja hæfni á grundvelli verkefnavinnunnar. Ramazani og Jergeas (2015) hafa einnig lagt 

áherslu á mikilvægi þess að nemendurnir séu virkir á lærdómsferlinum og tryggja að þeir 

haldi lærdómnum við að loknu námi. Í raun má segja að tryggja þurfi að námið þróist í átt 

að svokölluðu tveggja og þriggja lykkju námi þar sem ekki einungis er fengist við að læra 

námsefnið utanbókar til að geta beitt aðferðum beint. Þess í stað er áhersla lögð á skilning 

til að geta aðlagað aðferðirnar og þróað nýjar leiðir til þess að fást við verkefnin, sem 

virðast sífellt verða flóknari, og lærdóminn sem draga má af hverju verkefni fyrir sig (Ingi 

Rúnar Eðvarðsson, 2004; McClory o.fl., 2017; Thomas og Mengel, 2008; Winter o.fl., 

2006). Niðurstöður lokaverkefnis Brynjars Þórs Sumarliðasonar og Jónasar Gylfasonar 

(2012) sem benda til þess að innan stórra íslenskra fyrirtækja sé ólíkri aðferðafræði 

verkefnastjórnunar hiklaust blandað saman og aðferðirnar aðlagaðar að aðstæðum 

hverju sinni. Það er vísbending um að verkefnastjórar innan fyrirtækjanna hafi náð tveggja 

lykkju námsstiginu, en óvíst er hvort nám eða reynsla þeirra vegi þar þyngra í því 

samhengi.  
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2.6.4 Ólík nemendasamsetning  

Þegar fjallað er um nám í verkefnastjórnun og gæði þess skiptir eðli námsins miklu máli. 

Ekki þarf annað en að líta á fjölbreytt námsframboð í tengslum við verkefnastjórnun á 

Íslandi á skólaárinu 2017-2018 (Viðauki 1) til að átta sig á fjölbreytninni og mikilvægi þess 

að ekki séu borin saman epli og appelsínur. Heildstætt nám á námslínunum í 

verkefnastjórnun er umfangsmeira en til að mynda stakur áfangi í verkefnastjórnun þar 

sem áhersla er lögð á verkfæri verkefnastjórnunar eða stutt námskeið á opnum markaði. 

Fjölbreytt námsframboð er þó mikilvægt, því ætla má að raunveruleg hæfni þeirra sem 

sækja í námið sé ólík enda bakgrunnurinn jafnan fjölbreyttur með tilliti til náms, 

starfsreynslu, þátttöku í félagsstarfi og fleira.  

Takmarkaðar upplýsingar er að finna varðandi samsetningu nemenda sem sækja í nám 

í verkefnastjórnun en ætla má að einhverjir þeirra búi yfir reynslu á sviði 

verkefnastjórnunar, mismikilli eðlilega, en aðrir séu óreyndir á þessu sviði og jafnvel að 

koma beint úr grunnnámi. Það sést kannski best á því að námslínan Verkefnastjórnun og 

leiðtogaþjálfun er hönnuð sem fjórir áfangar í grunnnámi (Nordica Consulting Group, e.d.) 

en námslínurnar MPM og MS í verkefnastjórnun sem heildstætt nám á framhaldsstigi og 

því gerð krafa um að nemendur hafi lokið grunnnámi (Háskóli Íslands, e.d.-e; Háskólinn í 

Reykjavík, e.d.-f). Nemendur sem hefja nám á námslínunni MPM í verkefnastjórnun þurfa 

auk þess að búa yfir að minnsta kosti þriggja ára starfsreynslu en námið er skipulagt sem 

nám samhliða vinnu (Háskólinn í Reykjavík, e.d.-d, e.d.-f).  

Í greiningu á nemendasamsetningu námslínunnar MPM í verkefnastjórnun á árunum 

2008 til 2013 fyrir lokaverkefni sitt komst Daníel Benediktsson (2014) að því að 

meðalaldur nemenda á fyrsta námsári væri um 37 ár. Miðað við skipulag námsins ætti 

meðalaldur útskrifaðra að vera um 39 ár, sem er fjórum árum hærri en meðalaldur 

útskrifaðra nemenda með framhaldsgráðu samkvæmt könnun OECD (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). Rannsókn Arneyjar Einarsdóttur (2003) meðal 

félagsmanna VSF gaf til kynna að meðalaldur starfandi verkefnastjóra hér á landi hefði 

lækkað frá því sem var framan af og reyndist hann um 45 ár árið 2003. Daníel 

Benediktsson (2014) komst einnig að því að kynjahlutfall þeirra sem sótt hafa námskeið 

eða heildstætt nám í verkefnastjórnun hefði tekið að breytast upp úr aldamótum. Það er 

í góðu samræmi við kynjaskiptingu í námi hér á landi og í hinum vestræna heimi, þar sem 
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mun fleiri konur en karlar ljúka háskólanámi (Ingi Rúnar Eðvarðsson o.fl., 2017). Einnig 

helst það vel í hendur við aukinn fjölda kvenna sem virðast nú starfa við verkefnastjórnun 

(Arney Einarsdóttir, 2003; Pinto o.fl., 2017) en frá árinu 2007 hafa 60% nemenda sem 

lokið hafa námslínunum MPM og MS í verkefnastjórnun verið kvenkyns og 40% karlkyns 

(Háskóli Íslands, e.d-a, e.d.-b, e.d.-c; Háskólinn í Reykjavík, e.d.-b). 

Ef tekið er mið af ólíkum bakgrunni verkefnastjóra og verðandi verkefnastjóra er ljóst 

að fræðslu- og þjálfunarþarfir þeirra geta verið æði fjölbreyttar. Vert er að benda á að 

niðurstöður samstarfsrannsóknar samfélagsmiðilsins LinkedIn og Alþjóðaefnahagsráðsins 

(e. World Economic Forum) gáfu til kynna að einstaklingar sem lokið höfðu tæknilegri 

menntun og skráðu verkefnastjórnun sem hæfni voru ekki eins líklegir og aðrir sem skráðu 

verkefnastjórnun sem hæfni til að hafa jafnframt skráð leiðtoga- og þjónustuhæfni á 

síðuna sína (World Economic Forum, 2017). Það gefur ákveðnar vísbendingar um að nám 

eða námskeið með áherslu á „mýkri“ hliðar verkefnastjórnunar gæti gagnast þeim vel. 

Þannig gæti stuttur tæknilegur áfangi svo reynst reyndum en ófaglærðum verkefnastjóra 

betur, að því gefnu að hann hafi tileinkað sér „mýkri“ hliðar verkefnastjórnunar. 

Heildstæð námslína ætti svo líklega betur við fyrir þá sem búa yfir minni reynslu og 

menntun.  

Þessu til stuðnings var haft eftir Ron Parker, reyndum og árangursríkum en þó 

ófaglærðum verkefnastjóra, að hann hefði „oft velt fyrir sér hve miklu meira hann hefði 

getað afkastað ef hann hefði í raun lært verkefnastjórnun og haft verkfæri 

verkefnastjórnunar á hreinu“3. Á hinn bóginn kom fram í lokaverkefni Sigríðar Agnesar 

Jónasdóttur (2012) að meirihluti viðmælenda hennar hefði upphaflega hafið nám á 

námslínunni verkefnastjórnun til að auka verkfærni sína en að mannlegu þættir 

verkefnastjórnunar hefðu staðið upp úr að námi loknu. Það gefur ákveðnar vísbendingar 

um að fullur skilningur á eðli verkefnastjórnunar sé ekki endilega til staðar þegar 

nemendur hefja nám í verkefnastjórnun. Það kemur í raun ekki á óvart því þeir þættir 

verkefnastjórnunar sem tengjast fólki og samhengi verkefna eru ekki eins þekktir út á við 

                                                      
3 I often wonder how much more I could have accomplished had I actually studied project management 

and had more of that toolset in my bag (Larson og Gray, 2014, bls. 617). 
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(Fisher, 2010; Helgi Thor Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2009; International Project 

Management Association, 2015c; Schoper o.fl., 2016). 

2.7 Vottun í verkefnastjórnun 

Með tilliti til þess hve stutt er síðan verkefnastjórnun kom fram á sjónarsviðið má segja 

að löng hefð hafi skapast fyrir vottun í verkefnastjórnun. Fljótlega eftir að fyrstu fagfélögin 

um verkefnastjórnun voru sett á laggirnar í kringum 1970 hófust fyrstu vottunarferlin 

(Morris, Crawford, Hodgson, Shepherd og Thomas, 2006). Vottun verkefnastjóra byggir á 

því að staðfesta hæfni þeirra út frá fyrir fram skilgreindum stöðlum (Crawford og Pollack, 

2007). Slíkir staðlar þekkjast víða, til að mynda staðlar fyrir gjaldmiðla og mælingar, sem 

gera öll viðskipti einfaldari. Staðlarnir byggja á grunneiningu sem samstaða hefur náðst 

um og aðrir þættir eru skilgreindir út frá. Í tilfelli verkefnastjórnunar eru þeir settir saman 

út frá forsendunni um að verkefni séu í eðli sínu lík og að til sé æskileg grunnþekking, 

grunnhæfni og grunnverklag við undirbúning, framkvæmd og lúkningu verkefna 

(Crawford og Pollack, 2007). 

Nú er svo komið að mikill fjöldi vottana í verkefnastjórnun stendur verkefnastjórum til 

boða um allan heim en þær eru ólíkar að umfangi og uppruna. Sumir staðlar eru sérhæfðir 

fyrir ákveðnar atvinnugreinar en aðrir eru almennari (Grau, 2013; Thomas og Mengel, 

2008). Hér á landi er rík hefð fyrir vottunum út frá grunnviðmiðum IPMA um hæfni 

verkefnastjóra (e. Individual Competence Baseline – ICB), en það helgast af þátttöku VSF 

í starfi IPMA (Þorgrímur Gestsson, 2014). Hér er þó einnig í boði þjálfun sem uppfyllir 

menntunarkröfur fyrir PMI (FranklinCovey Iceland, e.d.), en vottun verkefnastjóra á 

vegum þess er útbreiddari en vottun IPMA á alþjóðavísu (Pant og Baroudi, 2008; Thomas 

og Mengel, 2008).  

Rétt eins og tegundum vottana hefur fjölgað má segja að vottun verkefnastjóra hafi 

vaxið fiskur um hrygg (Rivera og Kashiwagi, 2016; Verkefnastjórnunarfélag Íslands, e.d.-

d). VSF heldur utan um fjölda vottaðra verkefnastjóra á vegum félagsins og eru þeir nú 

1.729 talsins (Theodór Ottósson, tölvupóstur 27. nóvember 2017). Í lok árs 2015 reyndust 

vottaðir einstaklingar á vegum IPMA vera um 250.000 talsins á alþjóðavettvangi 

(International Project Management Association, 2015a) en til samanburðar voru 773.840 

einstaklingar vottaðir á vegum PMI árið 2017 (Davidson og Stephen, 2017). Vegna tengsla 
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VSF við IPMA og hefðinni fyrir vottun íslenskra verkefnastjóra samkvæmt stöðlum IPMA 

verður sjónum einkum beint að vottun IPMA.  

2.7.1 Grunnviðmið IPMA um hæfni verkefnastjóra 

Fyrsta vottunarferlið sem VSF stóð fyrir hófst árið 1997 og hefur verið litið á það skref sem 

mikilvæg tímamót í sögu félagsins, því að vottanir hafa verið umfangsmikill þáttur í 

starfseminni frá þeim tíma (Þorgrímur Gestsson, 2014). Einungis tveimur árum fyrr hafði 

IPMA hafið vottun á vegum samtakanna og leiddi sú þróun til fyrstu útgáfu grunnviðmiða 

IPMA um hæfni verkefnastjóra (ICB v.1.0) árið 1998 (International Project Management 

Association, 2015a). Með hliðsjón af þeim breytingum sem orðið hafa á störfum og 

starfsvettvangi verkefnastjóra hafa grunnviðmiðin þróast talsvert og árið 2015 kom fjórða 

útgáfa þeirra út (Jaques, 2015b). 

Þó svo að fjórða útgáfa grunnhæfniviðmiða IPMA hafi komið út fyrir um tveimur árum 

er þýðingu þeirra á íslensku ekki lokið. Því er enn vottað samkvæmt þriðju útgáfunni hér 

á landi (Verkefnastjórnunarfélag Íslands, e.d.-c). Með fjórðu útgáfunni voru gerðar 

talsverðar breytingar á útfærslu vottunarinnar, en þar ber helst að nefna að 

grunnhæfniviðmiðin eru mun ítarlegri enda rúmlega tvöfaldaðist blaðsíðufjöldi 

viðmiðanna, auk þess sem aukin áhersla er lögð á verkefnastjórann sem leiðtoga og það 

samhengi sem verkefnin eru unnin innan. Þá er áherslan á mikilvæga hæfni fyrir störf á 

verkefnamiðuðum vettvangi, svo sem innan verkefna (e. project), verkefnastofna (e. 

programme) og verkefnasafna (e. portfolio). Hæfniviðmiðin hafa auk þess verið 

endurskilgreind og flokkuð. Í stað 46 viðmiða eru þau nú 29 auk þess sem yfirflokkar 

hæfniviðanna, eða „hæfnisaugað“ svokallaða, voru skilgreindir sem samspil 

bakgrunnsvíddar, tæknivíddar og atferlisvíddar en eru nú skilgreindir út frá fólki (e. 

people), verklagi (e. practice) og samhengi (e. perspective) (International Project 

Management Association, 2015c; Jaques, 2015a, 2015b; Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 

2014).  

2.7.2 Kostir vottunar 

Skiptar skoðanir eru varðandi vottun og hversu mikilvæg hún er. Út frá verkefnastjórnun 

er þó gjarnan litið til vottunar í jákvæðu ljósi, þar sem hún er talin stuðla að samræmdri 

notkun hugtaka, beitingu verkfæra og verklags auk möguleikanna á heildrænu mati hæfni 
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verkefnastjóra (Ahlemann, Teuteberg og Vogelsang, 2009; Þorgrímur Gestsson, 2014). 

IPMA-vottun verkefnastjóra á vegum VSF skilgreinir fjögur hæfnistig verkefnastjóra, frá 

D-stigi sem er lægsta stig vottunar til A-stigs sem er hæst og gildir hver vottun í fimm ár 

(Verkefnastjórnunarfélag Íslands, e.d.-d, e.d.-f) og því þurfa verkefnastjórar að halda 

vottuninni, og þar af leiðandi þekkingu sinni, við nokkuð reglulega og meta hæfni sína út 

frá þeim kröfum sem gerðar eru á viðeigandi vottunarstigi (sjá Verkefnastjórnunarfélag 

Íslands, e.d.-f). 

Hjá VSF er gengið út frá þeirri forsendu að vottun sé „staðfesting á færni og reynslu 

verkefnastjórans“ og kostir hennar settir í samhengi við alþjóðleg útboð og 

samstarfsverkefni þar sem vottunin er jú alþjóðlega viðurkennd (Verkefnastjórnunarfélag 

Íslands, e.d.-d). Þó svo illa hafi gengið að sýna fram á betri árangur menntaðra og/eða 

vottaðra verkefnastjóra í úttektum sem farið hafa fram (Morris o.fl., 2006; Nijhuis, 2015; 

Turner, Müller og Dulewicz, 2009) eru ýmsar vísbendingar um að vottaðir verkefnastjórar 

standi betur að vígi en þeir sem ekki eru vottaðir þegar kemur að því að semja um laun 

og vera ráðnir í stöður (Crawford og Pollack, 2007; Levinson, e.d.). Larson og Gray (2014) 

hafa tekið undir það og bent á að fyrir menntaða verkefnastjóra geti vottun aukið 

verðgildi námsgráðunnar. Alls er þó óvíst hvort það eigi við hér á landi enda bentu 

niðurstöður lokaverkefnis Helgu Guðmundsdóttur og Guðlaugar Stellu Jónsdóttur (2014) 

til þess að kröfur um reynslu og/eða þekkingu á sviði verkefnastjórnunar hefðu ekki aukist 

í starfslýsingum á milli áranna 2007 til 2013.  

2.7.3 Gagnrýni á vottun 

Í bók Larson og Gray (2014) er vitnað í Steve DelGrosso, forstjóra verkefnastjórnunar-

miðstöðvar IBM, sem heldur því fram að þó að verkefnastjóri sé vottaður þýði það ekki 

endilega að hann sé betri en hver annar verkefnastjóri. DelGrosso telur að vottun gefi 

einfaldlega til kynna að verkefnastjórinn hafi náð tilteknu stigi sérþekkingar og sé hæfur 

til að vinna í verkefnaumhverfi (Larson og Gray, 2014). Þetta sjónarmið hafa fræðimenn 

ötult bent á (Ahlemann o.fl., 2009; Morris o.fl., 2006; Nijhuis, 2015; Ramazani og Jergeas, 

2015; Turner o.fl., 2009) en til viðbótar við það hefur gagnrýni á vottun meðal annars 

beinst að þeim kostnaði sem vottuninni fylgir, bæði fyrir þá sem sækja vottunina og 

kostnað við yfirbyggingu þeirra sem veita hana (Ahlemann o.fl., 2009). Ferlið á bak við 

vottun er nokkuð flókið, bæði tekur það langan tíma að setja saman og prófa 
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hæfniviðmiðin sem vottað er eftir (Jaques, 2015b; Ramazani og Jergeas, 2015) og vottunin 

sjálf krefst undirbúnings af hálfu vottenda og þeirra sem sækja um vottun 

(Verkefnastjórnunarfélag Íslands, e.d.-c). 

Thomas og Mengel (2008) hafa jafnframt gagnrýnt það sem þau lýsa sem 

„innkaupalistanálgun“4 við vottun, en þar vísa þau til umfangsmikils lista hæfniviðmiða 

sem Project Management Competency Development Framework á vegum PMI byggir á. 

Vottun IPMA er byggð upp með öðrum hætti en vottun PMI og sem dæmi má nefna þá 

var hæfniviðmiðum verkefnastjóra fækkað úr 46 í 29 í fjórðu útgáfu grunnviðmiða IPMA 

(International Project Management Association, 2015c; Jaques, 2015a, 2015b; 

Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2014). Jafnframt hefur gagnrýnin beinst að því hve vel 

viðmiðin sem vottunin byggir á ná utan um verkefnastjórnun með tilliti til þess hve 

flækjustig verkefna hefur vaxið á undanförnum árum (Thomas og Mengel, 2008). 

Almennu viðmiðin fyrir vottun hafa jafnframt verið gagnrýnd fyrir að vera of almenn og 

þau sértæku fyrir að vera of sértæk (Ahlemann o.fl., 2009; Grau, 2013). 

Thomas og Mengel (2008) gagnrýna jafnframt þá takmörkuðu áherslu sem lögð er á 

tækifæri til lærdóms og þróunar í hæfniviðmiðunum og hvernig verkefnastjórum er ætlað 

að átta sig sjálfir á því hvernig þeir geti best þróað með sér viðeigandi hæfni til að standast 

viðmiðin (Thomas og Mengel, 2008). Í samhengi grunnviðmiða IPMA um hæfni 

verkefnastjóra tekur Jaques (2015b) undir þá gagnrýni en bendir þó á að grunnviðmiði 

IPMA sé frekar ætlað að styðja önnur almennari skjöl og viðmið sem leggja áherslu á ferli 

verkefnastjórnunar. Þá setja Pant og Baroudi (2008) ákveðna fyrirvara varðandi það hve 

vel þekkingin sem liggur að baki hæfniviðmiðunum skili sér til þeirra sem öðlast vottun, 

sér í lagi nemenda sem búa yfir takmarkaðri reynslu til að setja hæfnina í samhengi. Það 

er nokkuð áhugaverður punktur sé litið til tölfræðisamantekta varðandi vottun, enda varð 

mikil sprenging í vottunum þegar framboð á formlegu námi í verkefnastjórnun jókst 

(Rivera og Kashiwagi, 2016; Þorgrímur Gestsson, 2014).  

Hér á landi eru bein tengsl á milli mikillar fjölgunar vottana og formlegs náms í 

verkefnastjórnun. Það þarf kannski ekki að undra, þar sem vottun var frá upphafi 

skilgreind sem hluti af námsmarkmiðum námslínanna Verkefnastjórnun og 

                                                      
4 "Shopping list approaches" 
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leiðtogaþjálfun og MPM í verkefnastjórnun (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 

e.d.; Háskólinn í Reykjavík, e.d.-d; Nordica Consulting Group, e.d.). Sé rýnt í tölfræðina í 

tengslum við vottanir hér á landi kemur í ljós að langflestir sem hlotið hafa vottun eru 

með D-vottun, eða 69,4%, en það er sú vottun sem nær einungis til þekkingar. Öllu færri 

eru með C-vottun, eða 24,8%, en til viðbótar við þekkingu þarf verkefnastjórinn að sýna 

fram á að minnsta kosti þriggja ára reynslu af verkefnastjórnun. En færri eru svo með 

vottun á B-stigi, eða 5,5%, en á því stigi þarf verkefnastjóri að sýna fram á að minnsta kosti 

fimm ára reynslu af verkefnastjórnun og þar af þriggja ára reynslu af stjórnun 

umfangsmikilla verkefna. Á efsta stigi, með A-vottun, er einungis einn Íslendingur en fyrir 

þá vottun þarf að sýna fram á að minnsta kosti fimm ára reynslu af stjórnun 

verkefnaskráa/verkefnastofna og tveggja ára reynslu af stjórnun umfangsmikilla verkefna 

(Verkefnastjórnunarfélag Íslands, e.d.-d, e.d.-f).  

2.8 Framtíðarsýn varðandi verkefnastjórnun 

Sérfræðingar hjá Alþjóðaefnahagsráðinu telja að ný þekking og hæfni muni þróast úr frá 

tækniframförum framtíðarinnar (World Economic Forum, 2017). Í bók sinni um fjórðu 

iðnbyltinguna bendir Schwab (2017) á að hraði tækniframfara sé svo mikill að eðli starfa 

hafi þegar tekið að breytast og hann telur að störfin muni breytast enn frekar í náinni 

framtíð. Það er í góðu samræmi við hugmyndir Richard Riley (Fadel og Trilling, 2009), sem 

útgangspunktur þessarar rannsóknar byggir á, það er að huga verði vel að því hvernig 

menntakerfið undirbúi verkefnastjóra framtíðarinnar.  

Ýmsar sviðsmyndir hafa verið dregnar upp varðandi áhrif tækniframfara og 

samfélagsbreytinga á störf verkefnastjóra en flestar eru þó á þá leið að verkefni verði 

flóknari og kröfur um hæfni verkefnastjóra aukist samhliða því (Floricel, Michela og 

Piperca, 2016; Helgi Thor Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2009; Ramazani og Jergeas, 

2015; Schoper o.fl., 2016; Thomas og Mengel, 2008; Thomas o.fl., 2004; Winter o.fl., 

2006). Þá er verkefnamiðun atvinnulífs, og samfélagsins í heild, talin líkleg til að vaxa 

áfram og að samhliða vextinum verði aukin vitundarvakning um mikilvægi faglegrar 

verkefnastjórnunar (Schoper o.fl., 2016). Á sérfræðingaráðstefnu IPMA árið 2016 var til 

að mynda lögð áhersla á framtíðarsýn varðandi verkefnastjórnun. Menntun 

verkefnastjóra fékk þar nokkra athygli og mikilvægi þess að menntun verkefnastjóra 
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þróaðist í takt við aukið flækjustig og breytt samhengi verkefna var undirstrikað 

(Martinez-Almela, 2016). 

Í mannauðsvísi Alþjóðaefnahagsráðsins er talið að við munum sjá aukna samsvörun á 

milli hæfni starfsfólks og hlutverks þess á vinnumarkaði (World Economic Forum, 2017). 

Miklar líkur eru taldar á að hefðbundinn stjórnunarhluti verkefnastjórnendastarfsins, svo 

sem verkefnabókhald, muni breytast og verða sjálfvirknivæddur í auknum mæli vegna 

tækniframfaranna (Petrone, 2017; WorkPack, e.d.). Aðrir hlutar starfsins eru þó taldir 

verða mikilvægari, þá sér í lagi þeir þætti er snúa að fólki, það er mannlegum þáttum og 

persónulegri hæfni verkefnastjórans og getu hans til að taka mið af samhengi verkefna út 

frá bakgrunni skipulagsheildarinnar og starfsmanna verkefnateymisins. Það kallast vel á 

við þær breytingar sem gerðar hafa verið á grunnviðmiðum IPMA um hæfni 

verkefnastjóra með fjórðu útgáfu hæfniviðmiðanna en þar er  aukin áhersla á persónulega 

hæfni (Vukomanović, Young og Huynink, 2016). Þær breytingar einskorðast ekki við 

verkefnastjóra heldur hefur Gratton (2014, 2016) bent á þessa þróun varðandi störf 

stjórnenda almennt.  

Í nýlegri bloggfærslu á The Learning Blog sem Linkedin heldur úti sammælast fjórir 

sérfræðingar um að aðlögunarhæfni (e. adaptability), stefnumótun (e. strategy), 

valdefling starfsmanna (e. empowering employees) og stjórnun fjarlægra og alþjóðlegra 

teyma (e. managing remote and international teams) séu mikilvægustu hæfniþættirnir 

fyrir verkefnastjóra framtíðarinnar (Petrone, 2017). Fjölmargar greiningar og/eða 

vísindalegri spár hafa verið settar fram varðandi framtíðarhæfni verkefnastjóra, og þó 

áherslurnar séu ekki alltaf þær sömu er grunntónninn svipaður (sjá Azim o.fl., 2010; 

Schoper, o.fl., 2016; Ramazani, J., & Jergeas, 2015; Padalkar og Gopinath, 2016; Winter 

o.fl. 2006). Það eru því miklar líkur á að auknar kröfur verða gerðar til persónulegrar hæfni 

verkefnastjóra enda bentu Winter o.fl. (2006) snemma á það að í raun skipti 

aðferðafræðin sem beitt er við verkefnastjórnun ekki höfuðmáli heldur það hvernig 

verkefnastjórinn beitir henni. 

2.9 Samantekt 

Í kaflanum var greint frá fræðilegu samhengi rannsóknarviðfangsefnisins. Fyrst var fjallað 

um bakgrunn og eðli verkefnastjórnunar sem hefur þróast frá afmörkuðum tæknilegum 

atriðum er snerta verklag út í umfangsmikið fræðasvið byggt á samspili verklags, 
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mannlegra þátta verkefna og þess samhengis sem verkefni eru framkvæmd innan. 

Samhliða þróun greinarinnar hafa hugmyndir um verkefnastjórnun sem sérstaka fagstétt 

skotið upp kollinum, en í kaflanum voru helstu álitamálin er snerta verkefnastjórnun sem 

fagstétt auk þverfaglega eiginleika hennar reifuð. Þá voru stefnur og straumar varðandi 

nám og kennslu í verkefnastjórnun tekin saman með sérstaka áherslu á íslenskt samhengi 

og greint frá eðli vottunar í verkefnastjórnun. Lokakaflinn snýr að framtíðarsýn varðandi 

verkefnastjórnun, enda talið að umfang og eðli verkefna muni taka breytingum í náinni 

framtíð.  
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3 Aðferðafræði 

Þessum kafla er ætlað að útskýra aðferðafræðina sem liggur að baki rannsókninni. Kaflinn 

skiptist í umfjöllun um rannsóknaraðferð, þátttakendur rannsóknarinnar, mælitækið, 

framkvæmd rannsóknarinnar og gagnaöflun sem og greiningu og úrvinnslu gagna. Í lokin 

eru helstu atriði tekin saman.  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Fræðilegt sjónarhorn og þekkingarfræðileg afstaða höfundar byggir á raunhyggju (e. 

positivism), það er að hægt sé að leita sömu sannana í félagsvísindum og í raunvísindum 

með því að halda gildum og gildismati utan rannsóknarinnar (Hart, 2005). Um er að ræða 

lýsandi rannsóknarsnið (e. descriptive design) byggt á lokuðum fjölvalsspurningum, enda 

þykir það vel við hæfi til að kanna viðhorf hóps varðandi tiltekin málefni (Cooper og 

Schindler, 2014). Rannsóknin byggir enda á megindlegri aðferðafræði og er á formi 

spurningakönnunar (Viðauki 3).  

Í grunninn byggja megindlegar rannsóknir á afleiðslu (e. deduction), þar sem kenningar 

og tilgátur eru mótaðar út frá fræðilegri rýni fyrri rannsókna og fyrirliggjandi gagna, en 

það setur samhengið fyrir frekari greiningu (Cooper og Schindler, 2014). Innan 

megindlegra rannsóknaraðferða er því mikil áhersla lögð á hlutleysi rannsakanda og að 

hann nálgist viðfangsefnið utan frá (Cooper og Schindler, 2014; Hart, 2005). 

Rannsóknarsniðið byggir á ákveðinni formfestu enda eru svarmöguleikar þátttakenda í 

lokuðum fjölvalsspurningum takmarkaðir við upptalningu rannsakanda, sem gerir 

tölfræðiúrvinnslu auðveldari og eykur alhæfingargildi rannsóknarinnar (Cooper og 

Schindler, 2014; Fowler, 2008).  

3.2 Þátttakendur rannsóknar 

Val á raundæmi þessarar rannsóknar litaðist eðlilega af markmiði rannsóknarinnar. Til að 

kanna viðhorf starfandi verkefnastjóra á Íslandi var leitað til fagfélags verkefnastjóra, VSF. 

Höfundi var ljóst frá upphafi að félagatal VSF væri ekki tæmandi fyrir starfandi 

verkefnastjóra hér á landi þar sem aðildin er valkvæð, en hún er miðuð út starfandi 

verkefnastjórum og verkefnamiðuðum skipulagsheildum auk nemenda í verkefna-

stjórnun. Þar fyrir utan getur í raun hver sem er gengið í félagið, burtséð frá tengslum 
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viðkomandi, eða viðkomandi fyrirtækis, við verkefnastjórnun, að því gefnu að viðkomandi 

sé tilbúin(n) að greiða árlegt félagsgjald (Verkefnastjórnunarfélag Íslands, e.d.-a). 

Fyrst og fremst þóttu félagsmenn VSF þó góður kostur þar sem framkvæmdastjóri 

félagsins var tilbúinn að veita höfundi aðgang að félagatali með netföngum til að 

framkvæma könnunina. Það dró því úr vinnu höfundar við undirbúning og studdi 

afmörkun þýðisins, enda starfa verkefnastjórar á fjölbreyttum starfssviðum og við 

fjölbreytt verkefni. Við undirbúning rannsóknarinnar varð höfundi einnig ljóst að 

starfstitillinn verkefnastjóri er ofnotaður og að eiginlegir verkefnastjórar bera ekki alltaf 

þann starfstitil. Það hefði því getað reynst þrautin þyngri að skilgreina þýðið með öðrum 

hætti og ná til þeirra sem raunverulega eru verkefnastjórar. Loks má benda á að þar sem 

VSF er fagfélag um verkefnastjórnun eru líkur á því að félagsmenn samtakanna séu bæði 

virkir og áhugasamir um þróun starfsvettvangs verkefnastjóra og því viðeigandi úrtak fyrir 

rannsókn á námi og hæfni á sviði verkefnastjórnunar.  

Heildarfjöldi skráninga í VSF var 453 þann 9. október 2017. Þegar búið var að yfirfara 

listann og hreinsa út fyrirtæki og þá sem vísbendingar gáfu til kynna að væru nemendur 

stóðu eftir 422 félagar, þar af 144 konur (34,1%) og 278 karlar (65,9%), sem tilheyra þýði 

jafnt sem úrtaki rannsóknarinnar þar sem könnunin var send á alla félagsmenn. Til 

viðbótar við félagsaðild að VSF var kynjaskipting félagsmanna einu lýðfræðilegu 

upplýsingarnar sem lágu fyrir um þýðið. Nothæf svör þátttakenda reyndust 147, þar af 75 

frá körlum (51,0%), 48 frá konum (32,7%) auk 24 sem gáfu ekki upp kyn (16,3%). 

Svarhlutfall rannsóknarinnar reyndist því 34,8% og kynjahlutfall svarenda nokkuð í takt 

við kynjahlutfall þýðisins.  

3.3 Mælitækið 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst haustið 2017, en þá var grunnur lagður að 

fræðilegri samantekt og tengdar rannsóknir rýndar. Spurningakönnun varð fyrir valinu, 

þar sem auðvelt var að hafa uppi á einstaklingum í þýðinu og samsetning þess gaf til kynna 

að þátttakendur ættu að vera vel færir um að greina frá viðhorfum og væntingum sínum. 

Gengið var út frá því að félagsmenn VSF væru tölvulæsir, vegna eðlis starfsins, og auk þess 

vel nettengdir, þar sem félagatalinu fylgdu netföng félagsmanna og tölvupóstur er helsta 

samskiptaformið við félagsmenn. Það hafði jafnframt áhrif að framkvæmd 

spurningakannana þykir tiltölulega ódýr og fljótleg leið til að safna upplýsingum um 
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viðhorf, áhugahvata, áform og væntingar (Cooper og Schindler, 2014), en í þessari 

rannsókn voru viðhorf einmitt til skoðunar. 

Í kjölfar undirbúningsstigsins hófst hönnun spurningakönnunarinnar (Viðauki 3). Þar 

sem ekki fannst staðlað mælitæki eða upplýsingar um að sambærileg könnun hefði verið 

lögð fyrir var mikil vinna lögð í hönnunina. Þar voru leiðbeiningar Fowler (2008) um 

spurningahönnun hafðar til hliðsjónar til að auka réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknarinnar, það er að auka líkurnar á því að einstaklingar í sambærilegum 

aðstæðum myndu svara könnunni með sama hætti og tryggja að rannsóknin mældi 

raunverulega það sem henni væri ætlað að mæla. Spurningahönnun byggði á fræðilegri 

rýni á undirbúningsstigi rannsóknarinnar. Leitað var fanga víða til að auka 

innihaldsréttmæti rannsóknarinnar, það er að spurningakönnunin næði utan um 

viðfangsefni rannsóknarinnar.  

Sérstaklega var hugað að orðalagi einstaka spurninga og reynt að tryggja samræmdan 

hugtakaskilning þátttakenda. Einnig var innbyrðis röðun spurninganna til skoðunar og 

þeim raðað frá almennum til sértækra þar sem þær eru síður taldar líklegar til að verða 

fyrir raðáhrifum spurningalistans (Schwarz, 1995). Könnunin var forprófuð, meðal annars 

með aðstoð reynds spyrils, fyrrverandi nemenda í verkefnastjórnun og 

framkvæmdastjóra VSF. Cooper og Schindler (2014) hafa bent á mikilvægi þess að fá 

aðstoð sérfræðinga við að meta hve vel mælitæki nær utan um það sem verið er að 

rannsaka, en í því samhengi er vísað til hugtakaréttmætis (e. construct validity). 

Spurningakönnunin var sett upp í rafræna spurningaforritinu SurveyMonkey og alls 

voru 53 spurningar í könnuninni, en hver þátttakandi fékk á bilinu 22-44 spurningar þar 

sem rafrænar spurningakannanir má laga að fyrri svörum þátttakenda líkt og gert væri í 

eigindlegu viðtali (Cooper og Schindler, 2014). Þegar könnunin hafði verið sett upp greindi 

spurningaforritið áætlaðan tíma sem það tæki þátttakendur að svara könnuninni. Áætluð 

lengd könnunarinnar reyndist 10 til 15 mínútur, sem þykir í lengra lagi. Þátttakendum var 

greint frá áætlaðri lengd í kynningarbréfinu með þátttökubeiðninni, en þar var jafnframt 

greint frá því að þeir sem lykju könnuninni gætu átt von á útdráttarverðlaunum (Viðauki 

2, 4 og 5).  

Spurningarnar sjálfar voru settar upp með flokkastiku (e. simple category scale), sem 

fjölvalsspurningar (e. multiple choice), ýmist með möguleika á að velja einn eða fleiri 
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valmöguleika, og á raðkvarða og þá einkum fimm punkta Likert- og 

merkingarmunarkvarða (e. semantic differential). Þessar tegundir spurninga þykja 

auðveldar í fyrirlögn og auðskiljanlegir (Cooper og Schindler, 2014). Krafist var svara við 

öllum lokuðum spurningum en svarmöguleikinn „Vil ekki svara“ stóð þátttakendum þó til 

boða auk svarmöguleikanna „Veit ekki“ og „Annað“ þegar við átti. Nokkrar spurningar 

voru hlutlægar, þar sem spurt var um staðreyndir, en flestar þó huglægs eðlis þar sem 

spurt var um afstöðu og viðhorf þátttakenda. Þó svo að eigindleg viðtöl við þátttakendur 

gætu eflaust gefið dýpri skilning á viðhorfunum er hægt að ná til fleiri með megindlegri 

spurningakönnun og þar af leiðandi hafa niðurstöðurnar jafnan betra alhæfingargildi 

(Cooper og Schindler, 2014; Fowler, 2008). Til að bæta upp fyrir dýptina voru lokuðu 

spurningarnar studdar með örfáum opnum spurningum í könnuninni þegar við átti. 

Fowler (2008) hefur einmitt bent á það hvernig opnar spurningar geta komið að notum 

þegar svör þátttakenda eru ekki nægjanlega fyrirsjáanleg. Þær veita þátttakendum auk 

þess tækifæri til að svara spurningunum með sínum eigin orðum. 

3.4 Framkvæmd rannsóknar og gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram fyrstu tvær vikurnar í nóvember. Spurningakönnunin, ásamt 

kynningarbréfi, var send á allt þýðið miðvikudaginn 1. nóvember (Viðauki 2 og 3). Þar sem 

höfundur hafði yfir að ráða netfangalista félagsmanna í VSF var haldið utan um svörun 

rafrænt í gegnum spurningaforritið og áminning um þátttöku einungis send á þá sem ekki 

höfðu svarað könnuninni mánudaginn 6. nóvember (Viðauki 3 og 4) og föstudaginn 10. 

nóvember (Viðauki 3 og 5) með upplýsingum um að könnuninni yrði fljótlega lokað. Til að 

gæta fyllsta trúnaðar hafði höfundur þó ekki aðgang að upplýsingum um hverjir hefðu 

svarað könnuninni heldur greindi forritið þær upplýsingar. 

3.5 Greining og úrvinnsla gagna  

Þar sem rannsóknarsniðið er lýsandi og spurningakönnunin byggð að mestu á lokuðum 

fjölvalsspurningum var auðvelt að flokka svörin að könnun lokinni og greina niðurstöður 

spurningakönnunarinnar með tölfræðigreiningu. Fyrsta skrefið var að flytja gögnin úr 

gagnagrunni SurveyMonkey yfir í Excel, þar sem þau voru skimuð í leit að frávikum. Sex 

þátttakendur reyndust einungis hafa svarað fyrstu og annarri spurningu könnunarinnar, 

auk þess sem einn þátttakandi hafði valið að taka ekki afstöðu til neinna spurninga. 

Ákveðið var að ógilda þau svör. Við tölfræðiúrvinnsluna reyndust því 147 svör gild, eða 
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96,1% svara. Að því búnu voru gögnin flutt yfir í tölfræðigreiningarforritið SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences). Niðurstöður könnunarinnar voru rýndar með lýsandi 

tölfræði, marktækni niðurstaðnanna skoðuð og fylgni könnuð á milli einstaka breyta í takt 

við rannsóknarspurningarnar. 

3.6 Samantekt 

Í kaflanum var farið yfir helstu þætti er snúa að aðferðafræði rannsóknarinnar, sem byggir 

á megindlegri aðferðafræði. Greint var eins ítarlega og kostur var á frá öllum helstu 

þáttum er snúa að undirbúningi, framkvæmd og greiningu rannsóknarinnar svo að 

lesendur gætu metið gæði rannsóknarinnar og endurtekið hana ef áhugi væri á því.   
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4 Niðurstöður 

Hér er greint frá niðurstöðum spurningakönnunarinnar. Til að setja niðurstöðurnar í 

samhengi er fyrst greint frá bakgrunnsspurningunum sem snertu það hverjir félagsmenn 

VSF eru auk starfsreynslu þeirra og starfssviðs. Þá fylgja niðurstöður varðandi viðhorf 

þeirra til þess hve þverfagleg hæfni verkefnastjórnun er auk mats þeirra á hæfni 

nýútskrifaðra, og jafnframt óreyndra, verkefnastjóra, þá umfjöllun um menntun 

þátttakenda og hvort hún hafi áhrif á mat þeirra á hæfni nýútskrifaðra, og jafnframt 

óreyndra, verkefnastjóra, síðan er litið til vottunar í verkefnastjórnun og mikilvægi hennar 

fyrir nýútskrifaða, og jafnframt óreynda, verkefnastjóra. 

4.1 Almennar bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur 

Kynjaskipting þátttakenda var ójöfn; af þeim sem gáfu upp kyn voru 39,0% konur og 61,0% 

karlar en 16,3% þátttakenda gaf þó ekki upp kyn. Aldursdreifingin var auk þess nokkur, 

eins og sjá má á mynd 1, enda þátttakendur frá 31 árs til 83 ára. Á heildina litið féllu flestir 

undir aldursflokkinn 50 til 59 ára en meðalaldur þátttakenda reyndist 49,7 ár og miðgildið 

50 ár. Meðalaldur karlkyns þátttakenda reyndist örlítið hærri en meðalaldur kvenkyns 

þátttakenda, 52 ár samanborið við 46,2 ára. Karlkynsþátttakendur, sem voru hlutfallslega 

fleiri í rannsókninni, tilheyrðu flestir algengasta aldurshópnum; 50-59 ára, en flestir 

kvenkyns þátttakendur aldurshópnum 40 til 49 ára, eins og sjá má á mynd 1.  

 

Mynd 1. Aldursdreifing  
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Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda reyndist búa yfir reynslu á sviði 

verkefnastjórnunar, eða 95,9% þeirra. Spurningin var studd með skilgreiningu á starfi 

verkefnastjóra til að ganga úr skugga um að um væri að ræða raunverulega reynslu á sviði 

verkefnastjórnunar. Meirihluti þátttakenda (53,5%) bar þó ekki starfstitilinn 

verkefnastjóri. Nokkur munur var á reynslu, það er starfsaldri þátttakenda, á sviði 

verkefnastjórnunar, en hún var allt frá engri upp í 37 ára reynslu. Eins og sjá má á mynd 2 

höfðu langflestir þátttakenda yfir fimm ára starfsreynslu. Að meðaltali var starfsaldur 

þátttakenda á sviði verkefnastjórnunar 11,1 ár og miðgildið 10 ár. 

 

Mynd 2. Starfsreynsla af verkefnastjórnun í árum 

Um helmingur þátttakenda (51,7%) hafði starfsreynslu á sviði verkefnastjórnunar á 

fleiri en einu starfssviði. Að meðaltali höfðu þátttakendur gegnt störfum á 1,75 

starfssviðum en miðgildið reyndist starfsreynsla á tveimur starfssviðum. Heilt á litið var 

algengasta reynsla þátttakenda á sviði upplýsinga- og samskiptatækni og úr 

byggingargeiranum, eins og sjá má á mynd 3. Aftur reyndist nokkur munur með tilliti til 

kyns svarenda, en flestir karlkyns þátttakenda höfðu reynslu úr byggingargeiranum 

(47,9%) en kvenkyns þátttakendur á sviði upplýsinga- og samskiptatækni (46,8%).  
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Mynd 3. Starfsreynsla af verkefnastjórnun eftir starfssviðum 

Mikill meirihluti þátttakenda, eða 89,6%, reyndist vera launþega í fullu starfi og 63,8% 

starfandi þátttakenda störfuðu innan einkageirans, 33,6% hjá opinberum aðilum en 

einungis 2,6% hjá sjálfseignarstofnun eða félagasamtökum. Ekki var spurt út í nákvæma 

launatölu starfandi þátttakenda heldur hvaða launaflokki laun þeirra tilheyrðu. Tæplega 

helmingur þeirra sem greindu frá hvaða launaflokki þeir tilheyrðu reyndist í efsta 

launaflokknum, eða 46,0%, eins og sjá má á mynd 4.  

 

Mynd 4. Mánaðarlaun og aðrar tekjur fyrir skatta 
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dreifni launa þeirra væri meiri. T-próf staðfesti að munurinn á launabilunum kynjanna 

væri marktækur (t(96) = 4,02; p < 0,001). 

4.2 Þverfagleg verkefnastjórnun 

Til að kanna hversu þverfaglega þátttakendur töldu verkefnastjórnun vera voru þeir 

beðnir um að taka afstöðu til staðhæfingar þess efnis. Mikill meirihluti var annaðhvort 

mjög eða frekar sammála staðhæfingunni, eða alls 91,2%, og þar af langflestir mjög 

sammála, eins og sjá má á mynd 5. 

 

Mynd 5. Verkefnastjórnun sem þverfagleg hæfni 

Þeir sem höfðu reynslu af starfi sem verkefnastjórar voru jafnframt spurðir út í, ef til þess 

kæmi, hve líklegt væri að þeir sjálfir myndu treysta sér til að taka að sér verkefnastjórnun 

á öðru starfssviði, eða öðrum starfssviðum, en þeir hefðu þegar reynslu af. Í takt við fyrri 

spurninguna taldi mikill meirihluti þátttakenda mjög eða frekar líklegt að þeir myndu 

treysta sér til þess að taka að sér verkefnastjórnun á öðru starfssviði, eða öðrum 

starfssviðum, eða alls 87,7%, eins og sjá má á mynd 6.  
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Mynd 6. Verkefnastjórnun á öðru starfssviði 
Spurt var hvort þátttakendur myndu treysta sér til þess að taka að sér verkefnastjórnun á öðru starfssviði, 
eða öðrum starfssviðum, en þeir höfðu þegar starfsreynslu af sem verkefnastjórar. 

Þar sem hlutfallslega fleiri þátttakendur tóku undir fullyrðinguna um að 

verkefnastjórnun væri þverfagleg en töldu líklegt að þeir sjálfir myndu treysta sér til að 

taka að sér verkefnastjórnun á öðru starfssviði, eða öðrum starfssviðum, var fylgnin á milli 

reynslu þátttakenda og afstöðu þeirra til staðhæfingarinnar um að verkefnastjórnun væri 

þverfagleg könnuð sérstaklega. Fyrstu niðurstöður voru að ekki væri fylgni þar á milli en 

þær niðurstöður voru þó ómarktækar samkvæmt fylgniprófi Pearsons (r(145) = 0,013; p 

> 0,05). Áhrif fjölbreyttrar starfsreynslu félagsmanna VSF þyrfti því að kanna frekar áður 

en fullyrt yrði um tengsl þar á milli.  

Í ljósi uppruna verkefnastjórnunar var einnig kannað hvort starfssviðið/-in sem 

þátttakendur störfuðu innan hefði áhrif á afstöðu þeirra til þess hvort þeir teldu 

verkefnastjórnun þverfaglega eða ekki. Þar sem áberandi flestir þátttakenda höfðu 

reynslu úr byggingargeiranum, fjármálaþjónustu og upplýsinga- og samskiptatækni var 

fylgnin könnuð á milli starfsreynslu á þessum sviðum og mats þátttakenda á því hvort 

verkefnastjórnun væri þverfagleg. Krosstöflugreining gaf vísbendingu um að þeir sem 

höfðu reynslu úr byggingargeiranum væru ekki eins líklegir til að vera mjög, eða frekar 

sammála, staðhæfingunni um að verkefnastjórnun væri þverfagleg hæfni en í raun var 

munurinn þó ekki marktækur fyrir neitt af þessum starfssviðum (2 (1, N=139) = 2,96; p 

> 0,05 fyrir þátttakendur með reynslu úr byggingargeiranum, 2 (1, N=139) = 48,87; p > 

0,05 fyrir þátttakendur með reynslu á sviði upplýsinga- og samskiptatækni og 2 (1, 
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N=139) = 0,006; p > 0,05 fyrir þátttakendur með reynslu á fjármálasviði). Því er ekki hægt 

að fullyrða um að starfsreynsla á tilteknum starfssviðum hafi áhrif á mat félagsmanna VSF 

á því hve þverfaglega hæfni þeir telja verkefnastjórnun vera. 

4.3 Hæfni nýútskrifaðra, og jafnframt óreyndra, verkefnastjóra 

Þátttakendur sem höfðu reynslu af samstarfi við nýútskrifaða, og jafnframt óreynda, 

verkefnastjóra voru spurðir beint út í reynslu sína af samstarfinu. Alls höfðu 67,6% 

þátttakenda reynslu af samstarfi við nýútskrifaða, og jafnframt óreynda, verkefnastjóra. 

Meðal þeirra var góð reynsla áberandi því 78,1% þeirra hafði annaðhvort frekar eða mjög 

góða reynslu af samstarfinu, eins og sjá má á mynd 7. Til samanburðar var jafnframt spurt 

út í reynslu þátttakenda af samstarfi við ófaglærða verkefnastjóra. Alls hafði 88,1% 

þátttakenda reynslu af samstarfi við ófaglærða verkefnastjóra og 57,6% þeirra höfðu 

annaðhvort frekar eða mjög góða reynslu af samstarfinu. 

 

Mynd 7. Upplifun af samstarfi við aðra verkefnastjóra 
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ófaglærða var helst greint frá skorti á faglegri nálgun, takmörkuðum skilningi á eðli 

verkefna og verkfærum verkefnastjórnunar.  

Þátttakendur voru jafnframt beðnir um að meta stöðu nýútskrifaðra, og jafnframt 

óreyndra, verkefnastjóra á fyrir fram skilgreindum hæfniskala SIFA (The Skills Framework 

for the Information Age). Áberandi flestir töldu nýútskrifaða, og jafnframt óreynda, 

verkefnastjóra vera á 4. og 5. stigi hæfniskalans, það er á lægri stigum hans, eins og sjá 

má á mynd 8. 

 

Mynd 8. Mat á hæfni nýútskrifaðra, og jafnframt óreyndra, verkefnastjóra 
Spurt var á hvaða hæfnisstigi SIFA skalans þátttakendur mátu nýútskrifaða, og jafnframt óreynda, 
verkefnastjóra. 

Hlutfallslega fleiri þeirra sem ekki höfðu reynslu af samstarfi við nýútskrifaða, og jafnframt 

óreynda, verkefnastjóra mátu þá á efri stigum SIFA-skalans en þeir sem reynslu höfðu af 

samstarfinu. Munurinn reyndist þó ekki marktækur með t-prófi (t(88) = -0,66; p > 0,05) 

enda umtalsvert færri sem ekki höfðu reynslu af samstarfi við nýútskrifaða, og jafnframt 

óreynda, verkefnastjóra og því í sjálfu sér eðlilegt að ekki væri hægt að fullyrða út frá 

niðurstöðunum. 

4.4 Nám í verkefnastjórnun og mikilvæg hæfni til framtíðar 

Yfir helmingur þátttakenda (61,3%) reyndist hafði lokið námi í verkefnastjórnun. Hlutfall 

kvenkyns þátttakenda sem lokið hafði námi var nokkuð hærra en karlkyns þátttakenda, 

eða 72,9% á móti 54,8%. Munurinn var kannaður með t-prófi og reyndist marktækur 

(t(119) = -2,073; p < 0,05) og því eru meiri líkur á því að kvenkyns félagsmenn í VSF hafi 
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lokið námi er karlkyns félagsmenn. Þegar þátttakendur sem lokið höfðu námi voru spurðir 

nánar út í námið reyndust formlegt nám í háskóla og námskeið í verkefnastjórnun hjá 

endur- eða símenntunarstofnun algengustu námsleiðirnar, eins og sjá má á mynd 9. Ekki 

reyndist marktækur munur á ásókn kynjanna í námsleiðirnar enda skiptingin nokkuð jöfn 

nema meðal þeirra sem luku áfanga í háskóla.  

 

Mynd 9. Námsleið á sviði verkefnastjórnunar 
Spurninguna fengu einungis þeir þátttakendur sem lokið höfðu námi í verkefnastjórnun. 

Ánægja með námið var einkennandi, eins og sjá má á mynd 10. Alls reyndust 97,0% 

þátttakenda sem lokið höfðu námi í verkefnastjórnun mjög eða frekar ánægðir með það.  

 

Mynd 10. Ánægja (og óánægja) með nám í verkefnastjórnun óháð námsleið 
Spurninguna fengu einungis þeir þátttakendur sem lokið höfðu námi í verkefnastjórnun. 
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Þeir sem reyndust ekki mjög ánægðir með námið, það er að segja þeir sem voru frekar 

ánægðir, mjög og frekar óánægðir, voru beðnir um að merkja við fyrir fram skilgreinda 

valkosti varðandi þætti sem bætt hefðu geta námið, auk þess sem þeir gátu bætt við 

athugasemdum með opinni spurningu. Svörin voru ekki mörg, enda yfir helmingur mjög 

ánægður með námið, en flestir merktu við að aukin áhersla á breytingastjórnun gæti bætt 

námið. Þar á eftir kom aukin áhersla á raunverkefni auk aðferða verkefnastjórnunar, svo 

sem á það hvernig umfang verkefna er skilgreint, gerð verkáætlana og áhættumats, 

áhættustjórnun og notkun verkefnastjórnunarforrita, eins og sjá má á mynd 11. 

 

Mynd 11. Þættir sem hefðu getað bætt nám í verkefnastjórnun 
Spurninguna fengu einungis þeir þátttakendur sem lokið höfðu námi í verkefnastjórnun. 

Viðhorf þátttakenda til mikilvægra hæfniþátta fyrir verkefnastjóra framtíðarinnar voru 

könnuð annars vegar með því að bera undir þá niðurstöður greiningar sérfræðinga á 

vegum LinkedIn Learning Blog og hins vegar með opinni spurningu um hvaða aðra 

hæfniþætti þeir teldu mikilvæga. Meirihluti þátttakenda, eða 61,8%, reyndist mjög eða 

frekar sammála greiningu sérfræðinganna um að verkefnastjórar framtíðarinnar þyrftu 

að búa yfir aðlögunarhæfni, hæfni til valdeflingar starfsmanna, stefnumótunar og 

stjórnun fjarlægra og alþjóðlegra teyma. Aðrir en þeir sem voru mjög sammála 

greiningunni voru spurðir nánar út í hvaða þáttum þeir væru ósammála. Meirihluti þeirra, 

eða 61,8%, kaus að taka ekki afstöðu og lítill munur var á milli hæfniþáttanna, eins og sjá 

má á mynd 12. Fæstir reyndust þó ósammála því að aðlögunarhæfni væri mikilvæg hæfni 

fyrir verkefnastjóra framtíðarinnar.  
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Mynd 12. Ósammála varðandi greining sérfræðinga LinkedIn LearningBlog 
Þátttakendur, sem voru frekar sammála, hvorki sammála né ósammála, frekar ósammála og mjög sammála 
greiningu sérfræðinga Linkedin LearningBlog varðandi mikilvægustu faghæfnina fyrir verkefnastjóra 
framtíðarinnar, voru beðnir um að merkja við þann þátt eða þá þætti greiningarinnar sem þeir voru ekki 
sammála. 

Það er athyglisvert hve hátt hlutfall þátttakenda kaus að greina ekki frá því hvað gerði 

það að verkum að þeir væru ekki fullkomlega sammála greiningu sérfræðinganna. Það 

getur bent til þess að framtíðin sé svo óljós að þátttakendur hafi átt erfitt með að meta 

þá hæfni sem verkefnastjórar koma til með að þurfa í framtíðinni eða að þeir væru 

sammála þessum þáttum en að upptalningin væru ekki tæmandi. Tæplega helmingur 

þátttakenda sem var ekki mjög sammála greiningu sérfræðinganna, eða 44,1%, taldi 

einmitt mikilvæga faghæfni vanta í greiningu sérfræðinganna. Í skriflegum 

athugasemdum þeirra var áberandi mest áhersla lögð á samskiptahæfni auk fleiri 

athugasemda er snerta mannleg samskipti og samstarf. 

Könnuð var fylgni á milli þess að hafa lokið námi í verkefnastjórnun og upplifunar af 

samstarfi við nýútskrifaða, og jafnframt óreynda, verkefnastjóra. Niðurstöður t-prófs gáfu 

til kynna að þó svo að miðgildi ánægju af samstarfinu væri örlítið hærra hjá faglærðum 

verkefnastjórum en meðal þeirra sem ekki höfðu lokið námi var munurinn ekki 

marktækur (t(113) = -0,075; p > 0,05). Því er ekki hægt að fullyrða að þekking og skilningur 

á námi leiði til jákvæðara viðmóts gagnvart nýútskrifuðum, og jafnframt óreyndum, 

verkefnastjórnum.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Vil ekki svara

Að stjórnun fjarlægra og alþjóðlegra teyma
sé ein mikilvægasta faghæfnin fyrir

verkefnastjóra framtíðarinnar

Að stefnumótun sé ein mikilvægasta
faghæfnin fyrir verkefnastjóra

framtíðarinnar

Að valdefling starfsmanna sé ein
mikilvægasta faghæfnin fyrir verkefnastjóra

framtíðarinnar

Að aðlögunarhæfni sé ein mikilvægasta
faghæfnin fyrir verkefnastjóra

framtíðarinnar



61 

Áhugi þátttakenda sem ekki höfðu lokið námi í verkefnastjórnun á að sækja sér nám í 

verkefnastjórnun í framtíðinni var einnig kannaður. Þar sem meirihluti þátttakenda hafði 

lokið námi í verkefnastjórnun lágu ekki mörg svör að baki en 45,8% þeirra sem ekki höfðu 

lokið námi greindu frá áhuga á að sækja nám í verkefnastjórnun. Áhuginn var mestur á 

MPM-námi í verkefnastjórnun og námskeiðum í endur- og símenntunarstofnun, sem sagt 

því námi sem mest reynsla er komin á. Til að kanna hvort jákvæð upplifun af samstarfi 

nýútskrifaðra, og jafnframt óreyndra, verkefnastjóra hefði áhrif á áhuga ófaglærðra 

verkefnastjóra á að sækja sér nám var fylgnin könnuð með krosstöflu. Munurinn á milli 

þeirra sem höfðu góða og slæma reynslu af samstarfi við nýútskrifaða, og jafnframt 

óreynda, verkefnastjóra reyndist þó ekki marktækur enda fá svör sem lágu að baki þeirri 

greiningu (2(1, N=27) = 0,003; p > 0,05).  

4.5 Vottun í verkefnastjórnun 

Hlutfall þátttakenda sem var með vottun í verkefnastjórnun var jafnframt hátt, en 60,8% 

þeirra reyndust vera með vottun í verkefnastjórnun, og þar af áberandi flestir með D-

vottun frá IPMA, eins og sjá má á mynd 13. 

 

Mynd 13. Tegund vottunar í verkefnastjórnun 
Þátttakendur sem hlotið höfðu vottun í verkefnastjórnun voru spurðir hvers konar vottun þeir væru með. 

Þar sem hátt hlutfall svarenda reyndist hafa lokið námi í verkefnastjórnun og vottun í 

verkefnastjórnun var fylgnin þar á milli könnuð sérstaklega. Niðurstöður krosstöflu-

greiningar voru á þá leið að þeir sem lokið hefðu námi í verkefnastjórnun væru 81,6% 

líklegri til þess að vera jafnframt með vottun í verkefnastjórnun en þeir sem ekki hefðu 
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lokið námi. Niðurstöðurnar reyndust jafnframt marktækar (2(1, N=123) = 35,48; p < 0,05) 

og styðja því ályktunina um að félagsmenn VSF sem lokið hafa námi í verkefnastjórnun 

séu líklegri en þeir sem ekki hafa lokið námi í verkefnastjórnun til að vera með vottun í 

verkefnastjórnun.  

Þátttakendur könnunarinnar voru beðnir að taka afstöðu til fjögurra staðhæfinga 

varðandi vottun í verkefnastjórnun; annars vegar varðandi mikilvægi þess að vera með 

vottun og hins vegar hvað vottunin segði til um. Mikill meirihluti var á því að vottun skipti 

máli fyrir verkefnastjóra, eins og sjá má á mynd 14. Alls reyndust 67,2% þátttakenda vera 

sammála því að það skipti mjög eða frekar miklu máli fyrir ófaglærða verkefnastjóra að 

sækja sér vottun í verkefnastjórnun og enn fleiri, eða 72%, að það skipti máli fyrir þá sem 

lokið hefðu námi í verkefnastjórnun.  

 

Mynd 14. Mat á mikilvægi vottunar í verkefnastjórnun 

Þegar þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til tveggja algengra staðhæfinga 

um vottun í verkefnastjórnun, það er að vottun tryggi hæfni verkefnastjóra og að vottun 

tryggi árangur verkefna, reyndist afstaða þeirra öllu dreifðari, eins og sjá má á mynd 15. 

Alls reyndust 48,0% þátttakenda mjög eða frekar sammála staðhæfingunni um að vottun 

tryggði hæfni en 36,0% að vottun tryggði árangur.  
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Mynd 15. Mat á tengslum vottunar við hæfni og árangur  
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5 Umræður 

Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar ræddar. Niðurstöðurnar eru teknar fyrir 

lið fyrir lið líkt og í niðurstöðukaflanum, þar sem fyrst er fjallað um bakgrunnsupplýsingar, 

þá verkefnastjórnun sem þverfaglega hæfni, upplifun þátttakenda á samstarfi við 

nýútskrifaða, og jafnframt óreynda, verkefnastjóra og áhrif menntunar á upplifun þeirra. 

Í kjölfarið fylgja umræður um niðurstöður tengdar vottun verkefnastjóra. 

5.1 Almennar bakgrunnsupplýsingar 

Nokkuð athyglisverðar niðurstöður má lesa úr bakgrunnsupplýsingum rannsóknarinnar. 

Fyrir það fyrsta staðfestir kynjaskipting svarenda sem gáfu upp kyn sitt, 39,0% konur og 

61,0% karlar, þá kynjaskiptingu sem virðist vera til staðar innan starfsstéttarinnar. 

Kynjaskipting þátttakenda var ekki langt frá kynjaskiptingunni í þýðinu, það er meðal 

félagsmanna VSF, en þar reyndist hún vera 34,1% konur og 65,9% karlar eins og greint var 

frá í aðferðafræðikafla rannsóknarinnar. Í spurningalista sem lagður var fyrir félagsmenn 

VSF árið 2003 var kynjaskiptingin öllu ójafnari, eða 17% konur og 83% karlar (Arney 

Einarsdóttir, 2003). Niðurstöðurnar sýna jafnframt að 72,9% kvenkyns þátttakenda höfðu 

lokið námi í verkefnastjórnun samanborið við 54,8% karlkyns þátttakenda. Þær renna því 

enn frekar stoðum undir þróunina sem Daníel Benediktsson (2014) benti á í lokaverkefni 

sínu, það er að aukin ásókn kvenna í nám í verkefnastjórnun muni breyta kynjahlutföllum 

í greininni.  

Aldursskipting svarenda með tilliti til kyns er einnig í takt við þá þróun enda voru konur 

fjölmennastar á aldursbilinu 40 til 49 ára, ólíkt körlum, sem voru fjölmennastir á 

aldursbilinu 50 til 59 ára. Meðalaldur þátttakenda var þó tæpum fimm árum hærri en í 

könnuninni frá 2003, eða 49,7 ár samanborið við 45 ár þá. Það er nokkuð athyglisvert, þar 

sem fyrri niðurstöður bentu til þess að meðalaldur verkefnastjóra færi lækkandi (sjá Arney 

Einarsdóttir, 2003; Daníel Benediktsson, 2014). Þar sem 14,7% þátttakenda hafa minni en 

þriggja ára starfsreynslu, það er þá lágmarksreynslu sem þarf til að geta sótt um vottun á 

C-stigi, gefur það jafnframt ákveðnar vísbendingar um nýliðun innan greinarinnar. Vera 

má að aukið námsframboð á framhaldsstigi geri það að verkum að verkefnastjórar komi 

seinna en áður inn á starfsvettvanginn og/eða að verkefnastjórar starfi lengur en áður. 

Vert er að benda á að meðalstarfsaldur þátttakenda var 11,1 ár og langflestir þeirra, eða 

77,6%, höfðu yfir fimm ára starfsreynslu sem verkefnastjóri.  
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Niðurstöður sýndu fram á nokkuð hærri laun verkefnastjóra en gert hafði verið ráð 

fyrir við undirbúning könnunarinnar, þar sem meðallaun verkefnastjóra í launakönnunum 

helstu stéttarfélaganna á starfssviðinu voru höfð til hliðsjónar. Hafa verður í huga að 

þátttakendur voru ekki spurðir út í nákvæma launatölu og því ekki hægt að reikna eiginleg 

meðallaun þeirra. Í rannsókninni reyndist algengasti launaflokkurinn þó yfir milljón á 

mánuði, en undir það féllu 46,0% þátttakenda. Það er talsvert yfir meðallaunum 

verkefnastjóra samkvæmt launakönnunum VR og Verkfræðingafélags Íslands, en þau 

voru á bilinu 665 til 915 þúsund (sjá Verkfræðingafélag Íslands, 2017a, 2017b; VR, 2017) 

Ýmsar ástæður gætu útskýrt launamuninn, til dæmis að þátttakendur í rannsókninni gegni 

stjórnunarstöðum og tilheyri því hærra launabili en aðrir verkefnastjórar, að starfsreynsla 

þeirra hífi launin upp enda meðalstarfsreynsla þátttakenda á sviði verkefnastjórnunar 

11,1 ár, að menntunarstig þeirra sé hærra, enda reyndist það hátt í könnuninni, og fleira 

í þeim dúr sem erfitt væri að sýna fram á án aðgangs að gagnasöfnum launakannananna.  

Mikið hefur verið fjallað um launamun kynjanna á atvinnumarkaði og því ekki annað 

hægt en að líta til stöðunnar meðal félagsmanna VSF úr frá niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Þær benda til þess að karlkyns verkefnastjórar hafi umtalsvert hærri laun en kvenkyns 

verkefnastjórar. Það sést best á því að helmingur karla, 50,0%, reyndist með yfir 850 

þúsund í mánaðarlaun en ekki nema 16,0% kvenna. Hjá konum var algengasti 

launaflokkurinn 700 til 849 þúsund en launaflokkurinn yfir milljón hjá körlum. Mikilvægt 

er þó að hafa í huga að spurt var um launatekjur og aðrar tekjur á mánuði án tillits til 

vinnutíma og starfshlutfalls og því þarf ekki að vera um kynbundin launamun að ræða. 

Karlkyns þátttakendur voru einnig mun fleiri en kvenkyns þátttakendur, sem gæti haft 

áhrif á launadreifinguna. Niðurstöðurnar gefa engu að síður til kynna að vert sé að skoða 

starfsvettvang verkefnastjóra sérstaklega með tilliti til kyns en einnig væri áhugavert að 

skoða fleiri breytur nánar, svo sem aldur, starfsaldur og starfsvettvang. 

5.2 Þverfagleg verkefnastjórnun 

Þátttakendur virtust á einu máli um að verkefnastjórnun væri þverfagleg hæfni því 91,2% 

þátttakenda voru mjög eða frekar sammála staðhæfingu þess efnis. Sú niðurstaða kemur 

ekki á óvart enda ekkert í menntun og vottun verkefnastjórnunar sem tekur á fagþekkingu 

verkefnanna sérstaklega (sjá Harrin, 2016; Rivera og Kashiwagi, 2016). Það kom því á 

óvart að ekki jafn stórt hlutfall reyndist treysta sér til að taka að sér verkefnastjórnun á 
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öðru starfssviði, eða öðrum starfssviðum, en viðkomandi hafði þegar öðlast reynslu á sem 

verkefnastjóri. Hlutfallið var engu að síður hátt, eða 87,7% sem töldu það mjög eða frekar 

líklegt, en hærra hlutfall reyndist telja það frekar líklegt samanborið við þá sem voru 

sammála staðhæfingunni.  

Hafa verður í huga að um er að ræða fræðilega spurningu og því ekki víst að reyndin 

væri sú sama ef til kastanna kæmi. Þátttakendur gætu til að mynda verið ánægðir í 

núverandi starfi og því ekkert spenntir fyrir því að skipta um starfsvettvang enda krefst 

það alltaf einhverrar fyrirhafnar (sjá Ahsan o.fl., 2013; Thomas o.fl., 2004). Einnig gæti 

verið um að ræða ofmat á eigin hæfni enda fjallaði Giammalvo (2007) um það hvernig 

beiting verkefnastjórnunar væri háð samhengi. Því getur verið áherslumunur á 

mikilvægum hæfniþáttum verkefnastjóra eftir starfsvettvangi sem þátttakendur hafi ekki 

verið spenntir fyrir að takast á við sjálfir, þó svo að þeir gætu það fræðilega. 

5.3 Hæfni nýútskrifaðra, og jafnframt óreyndra, verkefnastjóra 

Það var virkilega ánægjulegt að lesa úr niðurstöðum varðandi upplifun þátttakenda af 

samstarfi við nýútskrifaða, og jafnframt óreynda, verkefnastjóra. Líta mætti á það sem 

eins konar gæðamat á nám í verkefnastjórnun að 78,1% þeirra sem reynslu höfðu af 

samstarfi við nýútskrifaða, og jafnframt óreynda, verkefnastjóra greindi frá frekar eða 

mjög góðri reynslu af samstarfinu. Það kemur heim og saman við ánægju þeirra sem lokið 

höfðu námi í verkefnastjórnun. Lítið hefur verið skrifað um nám í verkefnastjórnun hér á 

landi en talsvert erlendis þar sem niðurstöður benda ítrekað á að endurhugsa þurfi nám í 

verkefnastjórnun (sjá Helgi Thor Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2009; Nijhuis, 2015; 

Pant og Baroudi, 2008; Thomas og Mengel, 2008; Thomas o.fl., 2004; Turner og Huemann, 

2000a, 2000b). Úttektir á verkefnastjórnun hafa einnig gefið tilefni til að ætla að víða gæti 

pottur verið brotinn varðandi hæfni verkefnastjóra (sjá IAG Consulting, 2009; Project 

Management Institute, 2014; Rivera og Kashiwagi, 2016; Ómar Óskarsson, 2017, 7. 

september). Formlegar námsleiðir í verkefnastjórnun hér á landi virðast frá upphafi hafa 

tekið mið af þeirri gagnrýni sem nám í verkefnastjórnun hefur fengið á sig í alþjóðlegu 

samhengi og mikill metnaður lagður í undirbúning þess (sjá Helgi Þór Ingason og Haukur 

Ingi Jónasson, 2006; Helgi Thor Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2009).  

Þó svo að reynslan af samstarfi við nýútskrifaða, og jafnframt óreynda, verkefnastjóra 

hafi almennt verið góð er mikilvægt að halda því til haga að flestir mátu hæfni þeirra á 
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lægri stigum hæfniskala SIFA. Það rennir enn frekari stoðum undir þá áherslu sem lögð 

hefur verið á óformlegt nám, eins konar reynslunám, og sést best á forkröfum 

vottunarstiga IPMA um reynslu á sviði verkefnastjórnunar. Gerð er krafa um að minnsta 

kosti þriggja ára reynslu af stjórnun verkefna fyrir vottun á C-stigi og fimm ára reynslu af 

verkefnastjórnun fyrir vottun á B-stigi (sjá Verkefnastjórnunarfélag Íslands, e.d.-f).  

Þessar niðurstöður mætti því túlka á þann veg að forsvarsmenn námsleiða í 

verkefnastjórnun ættu að huga vel að væntingastjórnun nemenda sinna. Það segir sig 

kannski sjálft að nýútskrifaður, og óreyndur, verkefnastjóri eigi ekki að gera ráð fyrir 

ábyrgðarmikilli stjórnunarstöðu strax eftir útskrift, þó svo að leið hans geti vissulega legið 

þangað þegar hann hefur öðlast reynslu. Með hliðsjón af kynningarefni helstu námsleiða 

í verkefnastjórnun mætti þó ætla annað, enda gjarnan vísað í möguleikana á 

stjórnunarstöðum (sjá Háskóli Íslands, e.d.-e; Háskólinn í Reykjavík, e.d.-c; Nordica 

Consulting Group, e.d.). Vissulega er mikilvægt að geta lesið á milli línanna en það hjálpar 

þó ekki til að orðið stjóri kemur fyrir í heiti námsleiðanna, sem og í starfstitli 

verkefnastjóra. Margir verkefnastjórar eru þó ekki eiginlegir stjórnendur verkefna heldur 

starfsmenn í verkefnateymum. Þannig mætti benda á að nemendur helstu námsleiða í 

verkefnastjórnun hafa möguleika á að ljúka vottun á D-stigi IPMA, ýmist sem hluta af 

náminu eða í kjölfar þess, en í lýsingu vottunarstigsins segir einmitt að um sé að ræða 

einstakling sem „[s]tarfar sem þátttakandi í verkhóp eða sem starfsmaður í 

verkefnastjórnun“ (Verkefnastjórnunarfélag Íslands, e.d.-b). 

Með hliðsjón af skriflegum athugasemdum þeirra sem ekki höfðu góða reynslu af 

samstarfi við nýútskrifaða, og jafnframt óreynda, verkefnastjóra um að stjórnun og 

samskiptahæfni hafi helst verið ábótavant er athyglisvert að samskiptahæfni var einmitt 

sá hæfniþáttur sem flestir þátttakenda skráðu í skriflega athugasemd varðandi mikilvæga 

hæfniþætti fyrir verkefnastjóra framtíðarinnar. Af námsleiðunum í verkefnastjórnun er 

samskiptafærni einungis sjálfstætt fag í Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun sem kennd 

er í Endurmenntun Háskóla Íslands og Símenntun Háskólans á Akureyri þó svo vissulega 

megi ætla að samskiptafærni komi fyrir í öðrum áföngum hinna námslínanna, svo sem 

þeim sem varða leiðtogafærni og samningatækni (Viðauki 1). Skipuleggjendur náms í 

verkefnastjórnun ættu því að huga vel að því og í raun tryggja að samskiptahæfni sé, eða 

verði hluti af námsmarkmiðunum námsleiðanna. Benda má á að samskiptahæfni er einn 
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af hæfniþáttunum grunnviðmiðum IPMA um hæfni verkefnastjóra, bæði þriðju og fjórðu 

útgáfu þeirra, og því þurfa þeir sem sækjast eftir vottun að geta sýnt fram á skilning á 

samskiptahæfni, og raunverulega hæfni á því sviði á efri stigum vottunarinnar (sjá 

International Project Management Association, 2015c; Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 

2014). 

Aukin áhersla á breytingastjórnun var efst á blaði yfir atriði sem bætt gætu nám í 

verkefnastjórnun að mati þeirra sem sjálfir höfðu lokið námi í verkefnastjórnun. Það 

kallast ágætlega á við áherslur sérfræðinga á LinkedIn Learning Blog um aðlögunarhæfni 

fyrir verkefnastjóra framtíðarinnar (sjá Petrone, 2017). Allt eru þetta dæmi um mjúkar 

hliðar verkefnastjórnunar, það er þá hæfni sem erfiðara er að kenna með formlegu námi 

(sjá Azim o.fl., 2010; Nijhuis, 2015; Pant og Baroudi, 2008; Ramazani og Jergeas, 2015; 

Starkweather og Stevenson, 2011; Turner og Huemann, 2000a). Athugasemd eins 

þátttakendanna á vel við í því samhengi, en hann benti á að „[á]rangur í verkefnastjórnun 

snýst svo mikið um samskipti, svo mikið meira en menntun og vottun. Hægt er að hafa 

hæstu vottun á landinu og bestu menntun í boði en ef samskipti eru ekki í lagi hjá 

viðkomandi þá næst ekki árangur“. 

5.4 Nám í verkefnastjórnun og mikilvæg hæfni til framtíðar 

Fyrri menntun þátttakenda virtist ekki hafa áhrif á viðhorf þeirra til hæfni nýútskrifaðra, 

og jafnframt óreyndra, verkefnastjóra enda höfðu langflestir góða reynslu af samstarfi við 

þann hóp eins og fram hefur komið. Þegar menntun þátttakenda á sviði 

verkefnastjórnunar er skoðuð vakti það athygli hve stórt hlutfall hafði í raun lokið 

formlegu námi í verkefnastjórnun í háskóla eða námskeiði í endur- eða 

símenntunarstofnun. Það er ef til vill til marks um breytta tíma, en búist hafði verið við 

mun fleiri verk- eða tæknifræðimenntuðum þátttakendum sem lokið hefðu áfanga eða 

áföngum á háskólastigi út frá þeim greinum og rannsóknum sem rýndar voru í fræðilegri 

samantekt rannsóknarinnar (sjá Larson og Gray, 2014; Ramazani og Jergeas, 2015; 

Starkweather og Stevenson, 2011; Winter o.fl., 2006).  

Það er vissulega hætta á því að þátttakendur í rannsókninni endurspegli þýðið ekki 

nægjanlega, til að myndi gæti efni rannsóknarinnar hafa höfðað meira til þeirra sem lokið 

höfðu formlegu námi í verkefnastjórnun en annarra. Einnig mætti velta fyrir sér hversu 

vel félagar í VSF endurspegli þann hóp sem raunverulega gegni stöðu verkefnastjóra og 
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þá hversu gott úrtak rannsóknarinnar hafi verið. Með öllu meiri jákvæðni í huga geta 

niðurstöðurnar þó einnig verið vísbending um að staða verkefnastjórnunar hér á landi sé 

betri en víða annars staðar þegar kemur að menntun og hæfni verkefnastjóra. 

Menntunarstig þátttakenda gefur einnig vísbendingu um aukna möguleika þeirra til að 

starfa í anda tveggja og þriggja lykkju náms og því væri áhugavert að kanna viðhorf 

verkefnastjóra til þess lærdóms sem draga má af rekstri verkefna og hvaða reynslu þeir 

hafa af þekkingarstjórnun, formlegri eða óformlegri, á sviði verkefnastjórnunar.  

5.5 Vottun í verkefnastjórnun 

Þar sem vottun í verkefnastjórnun hefur í raun verið einn af burðarstólpum VSF frá því að 

vottun á vegum félagsins hófst árið 1997 (sjá Þorgrímur Gestsson, 2014) kom hátt hlutfall 

vottaðra þátttakenda, sem allir eru félagsmenn í VSF, ekki á óvart. Vottunarstig 

þátttakenda bar í raun mjög sterkan keim af hlutfallslegri skiptingu vottana á vegum 

félagsins, þó svo að hlutfallslega færri þátttakendur hafi reynst með D-vottun en vottaðir 

eru á vegum félagsins. Þegar fylgni á milli menntunar í verkefnastjórnun og vottunar var 

könnuð kom heldur ekki á óvart að marktæk fylgni greindist þar á milli, enda er vottun 

hluti af fjölsóttustu námsleiðunum í verkefnastjórnun; MPM í verkefnastjórnun og 

Verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun (Daníel Benediktsson, 2014; Háskólinn í Reykjavík, 

e.d.-d; Nordica Consulting Group, e.d.). 

Almennt reyndust þátttakendur jákvæðir í garð vottunar en það kom á óvart hve stórt 

hlutfall taldi vottun skipta máli fyrir verkefnastjóra sem lokið hafa formlegu námi í 

verkefnastjórnun. Hlutfallslega voru fleiri þátttakendur á því að vottun skipti máli fyrir 

faglærða verkefnastjóra en ófaglærða, það er 72,0% voru mjög eða frekar sammála 

staðhæfingunni um að verkefnastjórnun skipti máli fyrir verkefnastjóra sem lokið hafa 

námi í verkefnastjórnun á móti 67,2% sem töldu vottun skipta máli fyrir ófaglærða 

verkefnastjóra. Í raun hafði höfundur búist við því að skiptingin væri á hinn bóginn, það 

er að fleiri teldu vottun skipta máli fyrir ófaglærða því með vottun gætu þeir sýnt fram á, 

að minnsta kosti, þekkingu sína sem faglærðir verkefnastjórar geta staðfest með 

prófskírteini sínu.  

Innan VSF hefur verið bent á að einn meginkostur vottunar í verkefnastjórnun byggi á 

sameiginlegum hugtakaskilningi og samræmdu verklagi (sjá Þorgrímur Gestsson, 2014). 

Námsframboð í verkefnastjórnun er nokkuð fjölbreytt hér á landi (Viðauki 1) og eflaust 
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eru fjölbreyttir möguleikar til náms í verkefnastjórnun erlendis. Sá sameiginlegi 

hugtakaskilningur og samræmda verklagið sem vottunin styður við getur því á vissan hátt 

bætt samskipti verkefnastjóra og verkefnateymis á vettvangi, komið í veg fyrir misskilning 

vegna ólíkrar notkunar hugtaka eða verklags verkefnastjóra með ólíkan bakgrunn. Ólíkt 

formlegri menntun hefur vottun IPMA hér á landi einungis fimm ára gildistíma 

(Verkefnastjórnunarfélag Íslands, e.d.-d) og því mætti vel segja að vottunin hafi sí- og 

endurmenntunarkröfuna umfram formlegt nám (Larson og Gray, 2014). Það útskýrir þó 

ekki af hverju vottun reyndist mikilvægari fyrir faglærða en ófaglærða verkefnastjóra að 

mati þátttakenda og því væri áhugavert að skoða nánar viðhorf verkefnastjóra til 

vottunar, til að mynda með eigindlegri rannsókn. 

Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við afstöðu þátttakenda til 

staðhæfingarinnar varðandi vottun og hæfni ber á ákveðinni tvíræðni. Tæplega helmingur 

þátttakenda, 48,0%, reyndist mjög eða frekar sammála staðhæfingunni um að vottun 

tryggði hæfni þrátt fyrir að mikill meirihluti þeirra hafi talið vottun skipta máli. Þegar 

vottun í verkefnastjórnun var upphaflega kynnt á Íslandi var talað um að vottun væri 

„staðfesting á reynslu, þekkingu og hæfni umsækjandans á sviði verkefnastjórnunar“ 

(Ómar Imsland, 1997) og þó svo að staðhæfing VSF um vottun hafi aðeins verið dempuð 

frá þeim tíma er enn talað um vottun sem „staðfesting[u] á færni og reynslu 

verkefnastjórans“ (Verkefnastjórnunarfélag Íslands, e.d.-d). Staðhæfingin um að vottun 

tryggi hæfni fjallaði að vísu um vottun almennt, þar sem ekki var tilgreint um hvaða vottun 

né vottunarstig um væri að ræða. Því má vera að afstaða þátttakenda hafi litast af háu 

hlutfalli D-vottana IPMA á vegum VSF, en hún er í raun eingöngu „staðfesting á þekkingu 

umsækjandans á sviði aðferðafræði verkefnisstjórnunar“ en ekki eiginlegri hæfni 

(Verkefnastjórnunarfélag Íslands, e.d.-b).  

Öllu færri, eða 36,0%, tóku undir staðhæfinguna um að vottun tryggði árangur. Að 

vottun tryggi árangur er nokkuð algengur misskilningur, ekki bara varðandi vottun í 

verkefnastjórnun heldur vottanir almennt (De Feo, 2014). Benda má á að ekki hefur tekist 

að sýna fram á tengsl vottunar og aukins árangurs við verkefnastjórnun (sjá Crawford, 

2005; Nijhuis, 2015; Thomas og Mengel, 2008). Vottun í verkefnastjórnun tryggir í öllum 

tilvikum þekkingu á verklagi og á C-, B- og A-stigum einnig reynslu og hæfni, en þetta eru 

allt þættir sem leitt geta til árangurs þó svo að vottunin sem slík tryggi hana ekki. Vottunin 
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segir auk þess ekkert til um það hvort verkefnastjóri með vottun sé betri en verkefnastjóri 

sem ekki hafi vottun, því eins og einn þátttakandi skráði í athugasemdir í lok 

könnunarinnar getur „[v]erkefnastjóri sem ekki hefur menntun eða vottun sem slíkur vel 

verið hokinn af reynslu og komið mjög sterkur inn í verkefni frá fyrsta degi“.  
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6 Lokaorð, annmarkar og frekari rannsóknir 

Verkefnastjórnun er ung fræðigrein sem hefur verið í mikilli sókn á flestum sviðum 

atvinnulífsins og því þarf engan að undra að nám á sviði verkefnastjórnunar sé enn í 

mótun. Talið er að umfang verkefnastjórnunar haldi áfram að aukast á komandi árum og 

að hæfni á sviði verkefnastjórnunar verði enn mikilvægari er fram líða stundir. 

Hæfnikröfur sem gerðar eru til verkefnastjóranna sjálfra hafa einnig tekið breytingum 

enda hafa „mýkri“ hliðar verkefnastjórnunar fengið meira vægi en áður var. Þær tengjast 

persónulegri hæfni verkefnastóra meira en „harðari“ og áþreifanlegri hliðar greinarinnar. 

Eðli þessara „mjúku“ hliða verkefnastjórnunar gerir það að verkum að erfiðara getur 

reynst fyrir menntastofnanir að miðla hæfninni og erfiðara fyrir verkefnastjóra 

framtíðarinnar að tileinka sér nauðsynlega hæfni en áður var.  

Tilvitnun í Richard Riley, fyrrverandi menntamálaráðherra í Bandaríkjanna, 

endurómaði í kolli höfundar við undirbúning þessa rannsóknarverkefnis. Inntak 

tilvitnunarinnar er að menntakerfi þurfi að bregðast við ófyrirsjáanlegum 

tækniframförum og samfélagsbreytingum til að mæta því sem framtíðin ber í skauti sér. 

Með hliðsjón af vaxandi mikilvægi verkefnastjórnunar og þeirri gagnrýni sem sett hefur 

verið fram varðandi nám í verkefnastjórnun voru viðhorf félagsmanna í VSF til náms í 

verkefnastjórnun til skoðunar í þessari rannsókn. Viðfangsefnið var meðal annars nálgast 

út frá upplifun þeirra af samstarfi við nýútskrifaða, og jafnframt óreynda, verkefnastjóra 

og viðhorfum þeirra sem sjálfir höfðu lokið námi í verkefnastjórnun til námsins sem þeir 

höfðu lokið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar komu að vissu leyti á óvart, þar sem úttektir á 

verkefnastjórnun hafa ítrekað gefið tilefni til að ætla að víða sé pottur brotinn varðandi 

þekkingu, hæfni eða getu verkefnastjóra til árangursríkrar lúkningar verkefna. 

Félagsmenn VSF reyndust þó áberandi jákvæðir í garð nýútskrifaðra, og jafnframt 

óreyndra, verkefnastjóra auk þess sem yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem lokið höfðu 

námi í verkefnastjórnun reyndist ánægður með námið. Þó svo að niðurstöðurnar séu 

vissulega jákvæðar fyrir nemendur og skipuleggjendur náms í verkefnastjórnun þarf að 

taka mið af þeim fyrirvörum sem niðurstöðunum fylgja. Í raun mátu félagsmenn VSF 

nýútskrifaða, og jafnframt óreynda, verkefnastjóra ekki sem fullmótaða verkefnastjóra 

heldur hæfa sem verkefnastjóra smærri og einfaldari verkefna. Það undirstrikar því þá 
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áherslu sem lögð hefur verið á mikilvægi reynslu verkefnastjóra og þær kröfur sem gerðar 

eru fyrir vottun IPMA í verkefnastjórnun. Því þarf ekki að undra að félagsmenn VSF virtust 

hafa miklar mætur á vottun í verkefnastjórnun og hún virðist því góð viðbót við nám í 

verkefnastjórnun. Auk þess að stuðla að sameiginlegum hugtakaskilningi og samræmdu 

verklagi hefur vottun í verkefnastjórnun þann kost umfram nám að henni þarf að viðhalda 

og því tryggir hún að þekkingunni sé jafnframt viðhaldið.  

Rannsóknin varpaði einnig áhugaverðu ljósi á verkefnastjóra og starfsvettvang þeirra 

út frá bakgrunnsbreytum rannsóknarinnar. Þar á meðal hvernig kynjahlutföll innan 

greinarinnar hafa breyst, og eru líkleg til halda áfram að breytast, auk upplýsinga um 

starfsreynslu, launadreifingu og starfsvettvang verkefnastjóra. Vert er að nefna að 

félagsmenn VSF virtust líta á verkefnastjórnun sem þverfaglega hæfni, en það er nokkuð 

á skjön við kröfur sem settar hafa verið fram í atvinnuauglýsingum. Innan fræðaheims 

verkefnastjórnunar hefur auk þess ekki verið full samstaða um það að hve miklu marki 

verkefnastjórnun sé þverfagleg en út frá sjónarhóli nemenda er ekki annað hægt en að 

líta á þær niðurstöður í jákvæðu ljósi enda takmarkaðir möguleikar fyrir þá til sérhæfingar 

eftir fagsviðum. 

Rannsóknin og niðurstöður hennar eru gott innlegg í umræðuna um þroska og þróun 

verkefnastjórnunar og nám í verkefnastjórnun hér á landi. Niðurstöðurnar gefa ákveðna 

vísbendingu um gæði náms í verkefnastjórnun hér á landi þó svo að eðlilega megi alltaf 

gera betur. Af niðurstöðunum að dæma er enn frekari áhersla á mannlega þætti 

verkefnastjórnunar mikilvæg fyrir hæfniþróun verkefnastjóra og þá sér í lagi 

samskiptafærni og breytingastjórnun. Þó svo að góð samskiptafærni sé verkefnastjórum 

mikilvæg er ósanngjarnt að gera þá kröfu á skipuleggjendur náms í verkefnastjórnun að 

þeir einir beri ábyrgð á persónulegri hæfniþróum sem þessari en námið þarf engu að síður 

að hvetja og styðja nemendur við hæfniþróun á þessu sviði. Nemendur geta einnig dregið 

lærdóm af niðurstöðunum því þó svo jákvætt viðhorf virðist ríkja gagnvart menntun í 

verkefnastjórnun virðist vottun góð viðbót við námið. 

6.1 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Persónuleg tengsl rannsakenda við viðfangsefnið þykja jafnan óheppileg, þar sem fyrir 

fram mótaðar hugmyndir eru taldar geta haft áhrif á túlkun. Áhugi höfundar á 

viðfangsefninu kviknaði þó út frá persónulegum tengslum við viðfangsefnið, enda 
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höfundur nemandi á námslínunni MS í verkefnastjórnun við Háskóla Íslands. Á 

undirbúningsstigum rannsóknarinnar hafði höfundur til að mynda skráð hjá sér 

eftirfarandi hugmyndir um rannsóknarefnið: 

➢ Starfandi verkefnastjórar hafa takmarkaða trú á námi í verkefnastjórnun. 

➢ Þekking á viðfangsefni verkefnis skiptir meira máli en þekking á 
verkefnastjórnun. 

Þessar hugmyndir höfðu mótast í samtölum höfundar við samnemendur, af umræðum í 

kennslustundum og af lestri lesefnis en ekki síst við skimun atvinnuauglýsinga. Sem 

nemandi við það að ljúka námi í verkefnastjórnun vonaðist höfundur auðvitað eftir 

jákvæðum viðhorfum þátttakenda, enda veitti sú niðurstaða honum aukið sjálfstraust 

þegar kæmi að því að sækja um störf á sviði verkefnastjórnunar. Rannsóknaraðferðin 

byggir þó á því að gildum og gildismati sé haldið utan rannsóknarinnar, enda megindleg 

rannsókn. Rannsóknaraðferðin gaf höfundi því takmarkað tækifæri til að litast af 

væntingum og fyrir fram mótuðum hugmyndum sínum. 

Við undirbúning rannsóknarinnar og hönnun spurningakönnunarinnar vandaði 

höfundur til verka til að tryggja áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar. Það kom þó 

ekki alfarið í veg fyrir það að annmarkar væru á rannsókninni. Á framkvæmdastigi komu 

til að mynda fram ágallar á spurningakönnuninni (Viðauki 3). Fyrst ber að nefna að taka 

hefði þurft fram að þátttakendur sem ekki vildu svara spurningum 3, 26 og 32 hefðu getað 

skráð „vil ekki svara“ í textareit spurninganna í stað þess að gera ráð fyrir að þeir áttuðu 

sig á því sjálfir, þar sem spurningaforritið bauð ekki upp á að setja slíkan valmöguleika 

með opinni spurningu. Einnig hefði þurft að bjóða upp á valmöguleikann „ekkert af 

ofantöldu“ í spurningu 42. Sambærilegur valmöguleiki hafði verið til staðar áður en 

uppsetningu spurningarinnar var breytt og höfundi yfirsást að bæta þeim valmöguleika 

við í kjölfar breytinganna. Þá hefði mátt bæta við launaflokki í spurningu 52, eða jafnvel 

spyrja út í laun með opinni spurningu, þar sem stórt hlutfall þátttakenda tilheyrði efsta 

skilgreinda launaflokknum. Launaflokkarnir voru þó skilgreindir með hliðsjón af skiptingu 

þeirra í almennum spurningakönnunum hér á landi en réttara hefði verið að taka mið af 

væntu menntunarstigi og starfsvettvangi úrtaksins. Höfundur lítur á þessa þætti sem 

mikilvægan lærdóm en telur áhrif þeirra á niðurstöðurnar þó hverfandi. 
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Í upphafi var markið sett hátt og ætlunin var að kanna viðhorf verkefnastjóra á Íslandi 

til náms í verkefnastjórnun. Umfang og eðli rannsóknarinnar setti höfundi þó ákveðnar 

skorður og eftir að hafa ráðfært sig við leiðbeinanda ákvað höfundur að takmarka 

rannsóknina við félagsmenn í VSF til að laga verkefnið að kröfum Viðskiptafræðideildar 

um 30 eininga lokaverkefni. Það var því nokkuð fyrirsjáanlegt að afmörkun þýðisins og 

stærð þess myndi takmarka alhæfingargildi rannsóknarinnar, enda ekki hægt að ganga út 

frá því sem vísu að félagsmenn VSF væru lýsandi fyrir alla verkefnastjóra á landinu. 

Könnunin var auk þess í lengra lagi, en lengd kannana er talin geta haft áhrif á svarhlutfall. 

Svarhlutfallið reyndist lágt, eða 34,8%, og því þarf einnig að fara varlega í að yfirfæra 

niðurstöðurnar á félagsmenn VSF. Umfang rannsóknarinnar kom í veg fyrir að til frekari 

aðgerða væri gripið til að auka svarhlutfall en að senda tvær áminningar eftir að 

upphaflegt þátttökuboð hafði verið sent út með tölvupósti. Síðast en ekki síst hefði að 

sjálfsögðu átt að spyrja þátttakendur beint út í viðhorf þeirra til náms í verkefnastjórnun, 

til viðbótar við óbeinar spurningar þess efnis. Það var þó ekki gert þar sem óvíst var hve 

margir þeirra þekktu til náms í verkefnastjórnun. Rannsóknin er þó mikilvægt innlegg í 

umræðuna enda hefur lítið verið skrifað um verkefnastjóra og náms- og starfsumhverfi 

þeirra hér á landi fram til þessa.  

6.2 Frekari rannsóknir 

Þar sem rannsóknarspurningin fjallaði í megindráttum um gæði náms í verkefnastjórnun 

hefði könnun á viðhorfum og væntingum nemenda í verkefnastjórnun einnig verið 

áhugaverður vinkill. Upphaflega stóð til að spegla viðhorf starfandi verkefnastjóra við 

viðhorf og væntingar nemenda í verkefnastjórnun en þar setti umfang verkefnisins 

höfundi takmarkandi skorður. Sérstaklega áhugavert hefði verið að skoða væntingar 

nemenda í verkefnastjórnun til starfsframa og starfsþróunar auk launavæntinga þeirra að 

námi loknu. Einnig gæti verið áhugavert að kanna dýpra viðhorf verkefnastjóra til náms 

og vottunar með eigindlegri rannsókn. 

Með hliðsjón af því hve takmarkaðar rannsóknir hafa verið gerðar á starfsvettvangi 

verkefnastjóra á Íslandi væri áhugavert að kanna hann enn dýpra. Þetta sést einna best á 

því að bakgrunnsbreyturnar reyndust meðal áhugaverðustu niðurstaðna þessarar 

rannsóknar. Þar er kynjavinkillinn sérstaklega áhugaverður enda hefur hlutfall kvenkyns 

verkefnastjóra aukist talsvert á undanförnum árum auk þess sem hlutfalli kvenna á 
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námsleiðunum er hærra en karla. Þá hefur mikið verið fjallað um launamun kynjanna á 

undanförnum árum og í kjölfar innleiðingar jafnlaunavottunar gefa niðurstöður þessar 

rannsóknar til kynna að þörf sé á að skoða starfsvettvanginn enn frekar.   
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Viðauki 1 – Námsframboð í verkefnastjórnun 

 

Til að öðlast yfirsýn yfir námsframboð á sviði verkefnastjórnunar var framkvæmd einföld 

leit á leitarvélum auk leitar í námskrám háskóla landsins. Námsframboðinu var skipt í þrjá 

flokka; heildstæðar námslínur í verkefnastjórnun, stakir áfangar í verkefnastjórnun á 

háskólastigi og stök námskeið á opnum markaði. Ekki er víst að þessi leit sé tæmandi þar 

sem eingöngu var leitað eftir lýsandi heitinu verkefna- eða viðburðastjórnun.  
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Viðauki 2 – Kynningarbréf, þátttökubeiðni 

 

Viðfangsefni: Könnun varðandi menntun og hæfni verkefnastjóra 

 

Kæri félagi í Verkefnastjórnunarfélagi Íslands, 

Hér með óska ég eftir þátttöku þinni í spurningakönnun varðandi menntun og hæfni 

verkefnastjóra auk reynslu þinnar af samstarfi við aðra verkefnastjóra. Könnunin er liður 

í lokaverkefni til MS prófs í verkefnastjórnun og það ætti ekki að taka meira en 10-15 

mínútur að svara henni. Heppinn þátttakandi verður dreginn út að könnun lokinni og fær 

í verðlaun hvalaskoðunarferð fyrir tvo með Eldingu í Reykjavík.  

Rannsakandi er María Björk Gunnarsdóttir, meistaranemi í verkefnastjórnun við Háskóla 

Íslands, og leiðbeinandi Dr. Ásta Dís Óladóttir, lektor við viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. 

Könnunin er send út á félaga í Verkefnastjórnunarfélags Íslands að fengnu leyfi 

framkvæmdastjóra félagsins. Fyllsta trúnaðar er gætt við meðferð gagna, allar tengingar 

netfanga við svör verða afmáðar og svör ekki rekin til einstaklinga.  

Mér þætti vænt um að þú gæfir þér tíma til að svara könnuninni svo hún gefi sem gleggsta 

mynd af viðhorfum félagsmanna í Verkefnastjórnunarfélagi Íslands. 

 

Með von um góðar viðtökur,  

María Björk  

mbg4@hi.is 

 

[Taka þátt í könnun] 

mailto:mbg4@hi.is
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Viðauki 3 – Spurningakönnun 

 

Áður en þú byrjar vil ég tilkynna þér að þér er hvorki skylt að svara einstökum spurningum 

né könnuninni í heild. 

Ef þú vilt ekki svara einstökum spurningum merkir þú við valmöguleikann „Vil ekki svara“. 

Til að fara á milli síðna smellir þú á hnappana „Áfram“ eða „Til baka“, eftir því sem við á, 

en hnapparnir eru neðst á hverri síðu. 

Hægt er að gera hlé á þátttöku í könnuninni en þá er smellt á hnappinn „Loka könnun“ 

efst í hægra horninu. Spurningalistinn vistast þegar flett er á milli síðna. Þegar þú vilt ljúka 

við að fylla út listann smellir þú einfaldlega aftur á hnappinn „Taka þátt í könnun“ í 

tölvupóstinum og tekur upp þráðinn þar sem frá var horfið. 

Í þessari könnun er spurt um viðhorf þín til menntunar og hæfni verkefnastjóra auk 

reynslu þinnar af samstarfi við aðra verkefnastjóra. Þín skoðun skiptir máli! 

 

1. Er starfstitillinn þinn verkefnastjóri, þ.e. kemur heitið „verkefnastjóri“ fyrir í 
starfstitli þínum? 

– Já 

– Nei 

– Vil ekki svara 

 

2. Með tilliti til skilgreiningarinnar „að verkefnastjóri stjórni tímabundnum, 
einskiptis aðgerðum og starfi oft óháð formlegu skipulagi/skipuriti" myndir þú 
segja að þú hafir reynslu af starfi sem verkefnastjóri? 

– Já (sleppir spurningu 19) 

– Nei (sleppir spurningum 3, 4, 6, 7, 9 til 14, 18 og 22 til 25) 

– Vil ekki svara (sleppir spurningum 3, 4, 6, 7, 9 til 14, 18 og 22 til 25) 

 

3. Í hve mörg ár hefur þú starfað sem verkefnastjóri? Vinsamlega námundaðu að 
heilli eða hálfri tölu 
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4. Á hvaða starfssviði/-um hefur þú reynslu af starfi sem verkefnastjóri? Vinsamlega 
merktu við allt sem við á 

– Byggingargeiranum (e. building and construction) 

– Fjármálaþjónustu (e. financial services) 

– Heilbrigðisþjónustu (e. health care) 

– Heild- og smásölu (e. whole sale & retail) 

– Menntunar og þjálfunar (e. education and training) 

– Opinberrar stjórnsýslu (e. public administration) 

– Rafmagns og orku (e. electricity and energy) 

– Upplýsinga- og samskiptatækni (e. ITC & communication services) 

– Viðburðastjórnun (e. event management) 

– Annarri þjónusta (e. other services) 

– Vil ekki svara 

– Öðru sviði (vinsamlega tilgreindu) 

 

5. Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingu? „Verkefnastjórnun er 
þverfagleg hæfni og því er ekki óeðlilegt að verkefnastjórar spreyti sig á öðrum 
starfssviðum eftir að hafa aflað sér reynslu á tilteknu starfssviði.“ 

Mjög 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála 

Frekar 
sammála 

Mjög 
sammála 

Vil ekki 
svara 

 

6. Ef þér byðist starf sem verkefnastjóri á öðru starfssviði en þú hefur reynslu af að 
starfa á, telur þú líklegt eða ólíklegt að þú myndir þú treysta þér til að taka að þér 
verkefnastjórnun á því starfssviði? T.d. ef þú hefur reynslu sem verkefnastjóri á 
fjármálasviði og byðist að taka að þér starf verkefnastjóra á heilbrigðissviði 

Mjög 
ólíklegt 

 
(Sleppir 

spurningu 7) 

Frekar 
ólíklegt 

 
(Sleppir 

spurningu 7) 

Hvorki 
líklegt né 
ólíklegt 
(Sleppir 

spurningu 7) 

Frekar 
líklegt 

Mjög  
líklegt 

Vil ekki 
svara 

 
(Sleppir 

spurningu 7) 
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7. Á hvaða starfssviði/-um myndir þú treysta þér til að taka að þér verkefnastjórnun 
á? Vinsamlega merktu við allt sem við á 

– Byggingargeiranum (e. building and construction) 

– Fjármálaþjónustu (e. financial services) 

– Heilbrigðisþjónustu (e. health care) 

– Heild- og smásölu (e. whole sale & retail) 

– Menntunar og þjálfunar (e. education and training) 

– Opinberar stjórnsýslu (e. public administration) 

– Rafmagns og orku (e. electricity and energy) 

– Upplýsinga- og samskiptatækni (e. ITC & communication services) 

– Viðburðastjórnun (e. event management) 

– Annarri þjónusta (e. other services) 

– Vil ekki svara 

– Öðru sviði (vinsamlega tilgreindu) 

 

8. SIFA (The Skills Framework for the Information Age) hefur skilgreint fjögur 
hæfnistig verkefnastjórnunar. Út frá skilgreiningu hæfnistiganna á hvaða stigi 
telur þú nýútskrifaða, og jafnframt óreynda, verkefnastjóra vera? 

– Á stigi 4, þ.e. fær um að skilgreina, skrá og inna af hendi lítil verkefni eða 
undirverkefni (vanalega minna en sex mánaða verkefni, með takmörkuð 
fjárlög, takmörkuð gagntengsl við önnur verkefni og engin marktæk áhrif á 
stefnu), ein/-n eða með litlu teymi og getur tekið virkan þátt í öllum áföngum 
verkefnisins... 

– Á stigi 5, þ.e. fær um að taka fulla ábyrgð á skilgreiningu, aðferð, örvun og 
árangursríkri lúkningu meðalstórra verkefna (venjulega með bein rekstraráhrif 
og ákveðinn skilafrest). Skilgreinir, metur og stýrir áhættu sem snertir árangur 
verkefnisins... 

– Á stigi 6, þ.e. fær um að taka fulla ábyrgð á skilgreiningu, skráningu og 
árangursríkri lúkningu flókinna verkefna (venjulega með talsverð viðskipta-, 
pólitísk- og almennt eftirtektarverð áhrif auk mikillar innbyggðrar áhættu... 

– Á stigi 7, fær um að marka stefnu skipulagsheildarinnar sem hefur áhrif á þróun 
og framkvæmd verkefnastjórnunar, þar á meðal beitingu viðeigandi 
aðferðafræði... 

– Vil ekki svara 
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9. Hefur þú reynslu af því að starfa með nýútskrifuðum, og jafnframt óreyndum, 
verkefnastjóra/-um? Það er verkefnastjóra sem hefur nýlokið námi og hefur enga 
reynslu af starfi verkefnastjóra 

– Já 

– Nei (sleppir spurningum 10 og 11) 

– Veit ekki (sleppir spurningum 10 og 11) 

– Vil ekki svara (sleppir spurningum 10 og 11) 

 

10. Heilt á litið, er upplifun þín góð eða slæm af því að starfa með nýútskrifuðum, og 
jafnframt óreyndum, verkefnastjóra/-um? 

Mjög slæm Frekar  
slæm 

Hvorki góð 
né slæm 

(Sleppir 

spurningu 
11) 

Frekar  
góð 

(Sleppir 

spurningu 
11) 

Mjög  
góð 

(Sleppir 

spurningu 
11) 

Vil ekki 
svara 

(Sleppir 

spurningu 
11) 

 

11. Vinsamlega tilgreindu hvað það var sem leiddi til slæmrar upplifunar þinnar af 
starfi með nýútskrifuðum, jafnframt og óreyndum, verkefnastjóra/-um? 

 

12. Hefur þú reynslu af því að starfa með ófaglærðum verkefnastjóra/-um? Með 
ófaglærðum verkefnastjóra er átt við verkefnastjóra sem ekki hefur lokið námi í 
verkefnastjórnun 

– Já 

– Nei (sleppir spurningum 13 og 14) 

– Veit ekki (sleppir spurningum 13 og 14) 

– Vil ekki svara 

 

13. Heilt á litið, hvort er upplifun þín góð eða slæm af því að starfa með ófaglærðum 
verkefnastjóra/-um? 

Mjög 
slæm 

Frekar  
slæm 

Hvorki góð 
né slæm 

(Sleppir 
spurningu 14) 

Frekar  
góð 

(Sleppir 
spurningu 14) 

Mjög  
góð 

(Sleppir 
spurningu 14) 

Vil ekki 
svara 

(Sleppir 
spurningu 14) 

 

14. Vinsamlega tilgreindu hvað það var sem leiddi til slæmrar upplifunar þinnar af 
starfi með ófaglærðum verkefnastjóra/-um 

 



94 

15. Í nýlegri bloggfærslu á The Learning Blog sem LinkedIn heldur úti sammælast 
fjórir sérfræðingar um að aðlögunarhæfni (e. adaptability), stefnumótun (e. 
strategy), valdefling starfsmanna (e. empowering employees) og stjórnun 
fjarlægra og alþjóðlegra teyma (e. managing remote and international teams) sé 
mikilvægasta faghæfnin fyrir verkefnastjóra framtíðarinnar. Ertu sammála eða 
ósammála greiningu sérfræðinganna? 

Mjög 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála 

Frekar 
sammála 

 

Mjög 
sammála 

Sleppir 
spurningu 16 

og 17) 

Vil ekki 
svara 

Sleppir 
spurningu 16 

og 17) 

 

16. Hverju ertu ekki sammála varðandi greiningu sérfræðinganna? Vinsamlega 
merktu við allt sem við á 

– Að aðlögunarhæfni sé ein mikilvægasta faghæfnin fyrir verkefnastjóra 
framtíðarinnar 

– Að stefnumótun sé ein mikilvægasta faghæfnin fyrir verkefnastjóra 
framtíðarinnar 

– Að valdefling starfsmanna sé ein mikilvægasta faghæfnin fyrir verkefnastjóra 
framtíðarinnar 

– Að stjórnun fjarlægra og alþjóðlegra teyma sé ein mikilvægasta faghæfnin fyrir 
verkefnastjóra framtíðarinnar 

– Vil ekki svara 

 

17. Finnst þér einhverja mikilvæga faghæfni vanta í greiningu sérfræðinganna? 

– Já (vinsamlega tilgreindu) 

– Nei 

– Vil ekki svara 

 

18. Heilt á litið og með tilliti til reynslu þinnar af starfi með nýútskrifuðum, og 
jafnframt óreyndum, verkefnastjóra/-um hvernig metur þú... 

a. aðlögunarhæfni hans/þeirra? 

Mjög 
slæma 

Frekar  
slæma 

Hvorki 
góða né 
slæma 

Frekar  
góða 

Mjög  
góða 

Vil ekki 
svara 

Á ekki 
við 

b. stefnumótun hans/þeirra? 

Mjög 
slæma 

Frekar  
slæma 

Hvorki 
góða né 
slæma 

Frekar  
góða 

Mjög  
góða 

Vil ekki 
svara 

Á ekki 
við 

c. færni hans/þeirra til valdeflingar starfsmanna? 

Mjög 
slæma 

Frekar  
slæma 

Hvorki 
góða né 
slæma 

Frekar  
góða 

Mjög  
góða 

Vil ekki 
svara 

Á ekki 
við 
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d. færni hans/þeirra til að stjórna fjarlægu eða alþjóðlegu teymi? 

Mjög 
slæma 

Frekar  
slæma 

Hvorki 
góða né 
slæma 

Frekar  
góða 

Mjög  
góða 

Vil ekki 
svara 

Á ekki 
við 

 

19. Ef þú ímyndar þér nýútskrifaðan, og jafnframt óreyndan, verkefnastjóra hvernig 
telur þú... 

a. aðlögunarhæfni hans vera? 

Mjög 
slæma 

Frekar  
slæma 

Hvorki 
góða né 
slæma 

Frekar  
góða 

Mjög  
góða 

Veit  

ekki 

Vil ekki 
svara 

b. færni hans til stefnumótunar? 

Mjög 
slæma 

Frekar  
slæma 

Hvorki 
góða né 
slæma 

Frekar  
góða 

Mjög  
góða 

Veit  

ekki 

Vil ekki 
svara 

c. færni hans til valdeflingar starfsmanna vera? 

Mjög 
slæma 

Frekar  
slæma 

Hvorki 
góða né 
slæma 

Frekar  
góða 

Mjög  
góða 

Veit  

ekki 

Vil ekki 
svara 

d. færni hans til að stjórna fjarlægu eða alþjóðlegu teymi vera? 

Mjög 
slæma 

Frekar  
slæma 

Hvorki 
góða né 
slæma 

Frekar  
góða 

Mjög  
góða 

Veit  

ekki 

Vil ekki 
svara 

 

20. Að þínu mati, hversu mikilvægir eru eftirfarandi þættir fyrir verkefnastjórnun? 
Raðaðu eftir mikilvægi (1 mikilvægast og 4 minnst mikilvægast) 

– Kunnátta (e. skills) 

– Þekking (e. knowledge) 

– Reynsla (e. experience) 

– Persónu einkenni (e. personal characteristics) 

– Vil ekki svara 

 

21. Eru einhverjir aðrir þættir sem þér þykja mikilvægir varðandi verkefnastjórnun? 

– Já (vinsamlega tilgreindu) 

– Nei 

– Vil ekki svara 

 

22. Í starfi þínu sem verkefnastjóri, hefur þú þurft að taka ákvörðun um að hætta við 
verkefni sem þegar var byrjað á? 

– Já  

– Nei (sleppir spurningum 23 og 24) 

– Vil ekki svara (sleppir spurningum 23 og 24) 
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23. Heilt á litið var það auðveld eða erfið ákvörðun að hætta við verkefni/-in sem 
þegar var byrjað á? 

Mjög 
auðveld 

Frekar  
auðveld 

Hvorki 
auðveld né 

erfið 

Frekar  
erfið 

Mjög  
erfið 

Vil ekki 
svara 

 

24. Í starfi þínu sem verkefnastjóri, hefur þú tekið ákvörðun um að halda áfram með 
verkefni sem, eftir á að hyggja, hefði átt að hætta við? 

– Já 

– Nei 

– Veit ekki 

– Vil ekki svara 

 

25. Telur þú nýútskrifaða, og jafnframt óreynda, verkefnastjóra vera vel eða illa í 
stakk búna til að taka ákvörðun um að hætta við verkefni sem þegar hefur verið 
byrjað á (ef þörf krefur)? 

Mjög 
illa 

Frekar  
illa 

Hvorki vel 
né illa 

Frekar  
vel 

Mjög  
vel 

Vil ekki 
svara 

 

Að lokum koma nokkrar spurningar sem notaðar verða við úrvinnslu könnunarinnar. Ég 
minni á að fyllsta trúnaðar er gætt við meðferð gagna og svör verða aldrei rekin til 
einstaklinga 

 

26. Hvaða ár ertu fædd/-ur? 

 

27. Hvert er kyn þitt? 

– Karl 

– Kona 

– Annað 

– Vil ekki svara 

 

28. Hvar býrð þú? 

– Á höfuðborgarsvæðinu 

– Á Vesturlandi 

– Á Norðurlandi 

– Á Austurlandi 

– Á Suðurlandi 

– Á Reykjanesi 

– Erlendis 

– Vil ekki svara 
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Nú er spurt um menntun og/eða hæfni 

 

29. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

– Grunnskólapróf eða minna 

– 1-3 ár á framhaldsskólastigi (svo sem grunnnám, starfsnám, iðnnám, 
tækninám, listnám, sveinspróf eða sambærilegt) 

– Stúdentspróf 

– Iðnmeistarapróf / starfsnám eftir framhaldsskóla sem leiðir til starfsréttinda 

– Stutt hagnýt námsbraut í háskóla (diplóma eða sambærilegt) 

– BA, BS, BEd eða sambærileg háskólagráða 

– MA, MS, MEd, MBA, [MPM] eða sambærileg háskólagráða 

– Doktorspróf 

– Vil ekki svara 

– Annað (vinsamlega tilgreindu) 

 

30. Hefur þú lokið námi í verkefnastjórnun? 

– Já (sleppir spurningum 44 til 47) 

– Nei (sleppir spurningum 31 til 43)  

– Nei en er enn námi (sleppir spurningum 31 til 47) 

– Vil ekki svara (sleppir spurningum 31 til 43) 

 

31. Hvað lýsir því best hvernig þú aflaðir þér menntunarinnar í verkefnastjórnun? 

– Með því að fara í formlegt nám í háskóla 

– Með því að taka áfanga í háskóla 

– Með því að fara á námskeið í endur- eða símenntunarstofnun 

– Með því að taka stutt námskeið utan hefðbundinnar menntastofnunar 

– Vil ekki svara 

– Með öðrum hætti (vinsamlega tilgreindu) 

 

32. Hvaða ár útskrifaðist þú úr náminu í verkefnastjórnun? 

 

33. Var námið í verkefnastjórnun í grunnnámi eða framhaldsnámi? 

– Í grunnnámi 

– Í framhaldsnámi 

– Vil ekki svara 

 

34. Innan hvaða deildar var námið sem þú tókst í verkefnastjórnun kennt? 

– Viðskiptafræðideild eða sambærilegri deild 

– Verkfræðideildar eða sambærilegri deild 

– Lista- og menningartengdri- eða sambærilegri deild 
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– Vil ekki svara 

– Annarri deild (vinsamlega tilgreindu) 

 

35. Heilt á litið, varst þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með námið sem þú tókst í 
verkefnastjórnun? 

Mjög 
óánægð(ur) 

Frekar  
óánægð(ur) 

Hvorki 
ánægð(ur) 

né 
óánægð(ur) 

Frekar  
ánægð(ur) 

Mjög  
ánægð(ur) 

Vil ekki 
svara 

 

36. Hvaða ár tókst þú áfangann/-ana í verkefnastjórnun? 

 

37. Var áfanginn/-arnir í verkefnastjórnun í grunnnámi eða framhaldsnámi? 

– Í grunnnámi 

– Í framhaldsnámi 

– Vil ekki svara 

 

38. Innan hvaða deildar var áfanginn/-arnir sem þú tókst í verkefnastjórnun 
kenndur? 

– Viðskiptafræðideild eða sambærilegri deild 

– Verkfræðideild eða sambærilegri deild 

– Lista- og menningartengdri- eða sambærilegri deild 

– Vil ekki svara 

– Annarri deild (vinsamlega tilgreindu) 

 

39. Heilt á litið, varst þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með áfangann/-ana sem þú tókst 
í verkefnastjórnun? 

Mjög 
óánægð(ur) 

Frekar  
óánægð(ur) 

Hvorki 
ánægð(ur) 

né 
óánægð(ur) 

Frekar  
ánægð(ur) 

Mjög  
ánægð(ur) 

Vil ekki 
svara 

 

40. Hvaða ár laukst þú námskeiðinu í verkefnastjórnun? 

 

41. Heilt á litið, varst þú ánægð(ur) eða óánægð(ur) með námskeiðið sem þú tókst í 
verkefnastjórnun?  

Mjög 
óánægð(ur) 

Frekar  
óánægð(ur) 

Hvorki 
ánægð(ur) 

né 
óánægð(ur) 

Frekar  
ánægð(ur) 

Mjög  
ánægð(ur) 

Vil ekki 
svara 
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42. Hvað telur þú að hefði getað bætt námið sem þú tókst í verkefnastjórnun? 
Vinsamlega merktu við allt sem við á 

– (Aukin) áhersla á notkun á verkefnastjórnunarforrita 

– (Aukin) áhersla á stefnumótun 

– (Aukin) áhersla á verkefnastjórnun innan ólíkra gerða skipulagsheilda 

– (Aukin) áhersla á hvernig umfang verkefna er skilgreint 

– (Aukin) áhersla á gerð verkáætlana 

– (Aukin) áhersla á gerð áhættumats 

– (Aukin) áhersla á áhættustjórnun 

– (Aukin) áhersla á breytingastjórnun 

– (Aukin) áhersla á leiðtogahæfni 

– (Aukin) áhersla á teymisvinnu 

– (Aukin) áhersla á stjórnun fjarlægra teyma 

– (Aukin) áhersla á stjórnun alþjóðlegra teyma 

– (Aukin) áhersla á Agile verkefnastjórnun 

– (Aukin) áhersla á straumlínustjórnun (e. lean management) 

– (Aukin) áhersla á raunverkefni (e. case study) 

– (Aukin) tækifæri til sérhæfingar 

– (Aukin) tengsl við atvinnulífið 

– (Fleiri) gestafyrirlesarar 

– Að boðið væri upp á starfsnám í verkefnastjórnun 

– Veit ekki 

– Vil ekki svara 

– [Ekkert af ofantöldu] 

 

43. Er eitthvað annað sem þú telur hefði geta bætt námið í verkefnastjórnun? 

 

44. Hvað lýsir því best hvernig þú öðlaðist hæfni til að starfa sem verkefnastjóri? 

– Með sjálfsnámi, t.d. las bækur og/eða horfði á kennslumyndbönd 

– Með reynslunámi (e. learn by doing) á vinnustað 

– Með aðstoð lærimeistara (e. mentor) á vinnustað 

– Með því að stýra verkefni/-um í sjálfboðavinnu, t.d. fyrir félagasamtök 

– Vil ekki svara 

– Með öðrum hætti (vinsamlega tilgreindu) 

 

45. Hefur þú kynnt þér formlegt nám í verkefnastjórnun? Með formlegu námi er átt 
við nám á háskólastigi þar sem nemendur þurfa standast próf til fullgildingar á 
náminu. 

– Já 

– Nei (sleppir spurningu 47) 
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– Vil ekki svara (sleppir spurningum 46 til 47) 

46. Hefur þú áhuga á að sækja formlegt nám í verkefnastjórnun á einhverjum 
tímapunkti? 

– Já 

– Nei (sleppir spurningu 47) 

– Vil ekki svara (sleppir spurningu 47) 

 

47. Hvers konar nám hefðir þú helst áhuga á að sækja? 

– MPM í verkefnastjórnun sem kennt er í tækni- og verkfræðideild Háskólans í 
Reykjavík eða sambærilegt nám 

– MS í verkefnastjórnun sem kennt er í Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands eða 
sambærilegt nám 

– Námskeið í endur- eða símenntunarstofnun eða sambærilegt nám 

– Vil ekki svara 

– Annað (vinsamlega tilgreindu) 

 

Nú er spurt um vottun í verkefnastjórnun 

 

48. Ert þú með vottun í verkefnastjórnun? 

– Já 

– Nei (sleppir spurningu 49) 

– Vil ekki svara (sleppir spurningu 49) 

 

49. Hvers konar vottun ertu með í verkefnastjórnun? 

– D vottun IPMA 

– C vottun IPMA 

– B vottun IPMA 

– A vottun IPMA 

– Vil ekki svara 

– Aðra vottun (vinsamlega tilgreindu) 
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50. Ert þú sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingum varðandi vottun í 
verkefnastjórnun? 

a. Það skiptir máli fyrir ófaglærða verkefnastjóra að sækja sér vottun í 
verkefnastjórnun 

Mjög 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála 

Frekar 
sammála 

Mjög 
sammála 

Vil ekki 
svara 

b. Það skiptir máli fyrir verkefnastjóra sem lokið hafa formlegu námi í 
verkefnastjórnun að sækja sér vottun í verkefnastjórnun 

Mjög 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála 

Frekar 
sammála 

Mjög 
sammála 

Vil ekki 
svara 

c. Vottun tryggir hæfni 

Mjög 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála 

Frekar 
sammála 

Mjög 
sammála 

Vil ekki 
svara 

d. Vottun tryggir árangur 

Mjög 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála 

Frekar 
sammála 

Mjög 
sammála 

Vil ekki 
svara 

 

Loks er spurt um starfsvettvang 

 

51. Hvað af eftirfarandi lýsir best stöðu þinni á vinnumarkaði í dag? 

– Launþegi í fullu starfi 

– Launþegi í hlutastarfi 

– Atvinnurekandi / sjálfstætt starfandi 

– Í vinnu og námi 

– Í námi (sleppir spurningum 52 til 53) 

– Heimavinnandi (sleppir spurningum 52 til 53) 

– Á eftirlaunum (sleppir spurningum 52 til 53) 

– Öryrki (sleppir spurningum 52 til 53) 

– Atvinnulaus / í leit að vinnu (sleppir spurningum 52 til 53) 

– Í fæðingarorlofi (sleppir spurningum 52 til 53) 

– Vil ekki svara (sleppir spurningum 52 til 53) 

– Annað (vinsamlega tilgreindu) 
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52. Ef þú leggur saman launatekjur þínar og aðrar tekjur þínar fyrir skatta, hversu 
háar eru þær á mánuði? 

– Lægri en 250 þúsund 

– 250 til 399 þúsund 

– 400 til 549 þúsund 

– 550 til 699 þúsund 

– 700 til 849 þúsund 

– 850 til 999 þúsund 

– Milljón eða meira 

– Vil ekki svara 

 

53. Starfar þú í einkageiranum, hjá opinberum aðila eða hjá 
sjálfseignarstofnun/félagasamtökum? 

– Í einkageiranum 

– Hjá opinberum aðila 

– Hjá sjálfseignarstofnun/félagasamtökum 

– Vil ekki svara 

 

Þú hefur lokið við að svara spurningum könnunarinnar 

 

Ef þú hefur einhverjar athugasemdir við einstaka spurningar eða könnunina í 
heild þætti mér vænt um að þú skráir þær hér 

 

Heppinn þátttakandi verður dreginn út að könnun lokinni. Í verðlaun er 
hvalaskoðunarferð fyrir tvo með Eldingu í Reykjavík 

 

Ef þú vilt taka þátt í happdrættinu skráir þú netfangið þitt hér. Ég minni á að 
fyllsta trúnaðar er gætt við meðferð gagna og svör verða aldrei rekin til 
einstaklinga 

 

Takk fyrir þátttökuna  
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Viðauki 4 – Kynningarbréf, áminning um þátttökubeiðni 

 

Viðfangsefni: Áminning vegna könnunar varðandi menntun og hæfni verkefnastjóra 

 

Kæri félagi í Verkefnastjórnunarfélagi Íslands, 

Ég hafði nýlega samband við þig til að óska eftir þátttöku þinni í spurningakönnun 

varðandi menntun og hæfni verkefnastjóra auk reynslu þinnar af samstarfi við aðra 

verkefnastjóra. Könnunin er liður í lokaverkefni til MS prófs í verkefnastjórnun og það ætti 

ekki að taka meira en 10-15 mínútur að svara henni. Til að taka þátt í könnuninni smellirðu 

á hnappinn „Taka þátt í könnun“ hér að neðan. Heppinn þátttakandi verður dreginn út að 

könnun lokinni og fær í verðlaun hvalaskoðunarferð fyrir tvo með Eldingu í Reykjavík. 

Rannsakandi er María Björk Gunnarsdóttir, meistaranemi í verkefnastjórnun við Háskóla 

Íslands, og leiðbeinandi Dr. Ásta Dís Óladóttir, lektor við viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Könnunin er send út á félaga í Verkefnastjórnunarfélags Íslands að fengnu leyfi 

framkvæmdastjóra félagsins. Fyllsta trúnaðar er gætt við meðferð gagna, allar tengingar 

netfanga við svör verða afmáðar og svör ekki rekin til einstaklinga. 

Mér þætti vænt um að þú gæfir þér tíma til að svara könnuninni svo hún gefi sem gleggsta 

mynd af viðhorfum félagsmanna í Verkefnastjórnunarfélagi Íslands. 

 

Með von um góðar viðtökur, 

María Björk 

mbg4@hi.is 

 

[Taka þátt í könnun] 

mailto:mbg4@hi.is
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Viðauki 5 – Kynningarbréf, lokaþátttökubeiðni 

 

Viðfangsefni: Lokaáminning vegna könnunar varðandi menntun og hæfni verkefnastjóra 

 

Kæri félagi í Verkefnastjórnunarfélagi Íslands, 

Ég hafði nýlega samband við þig til að óska eftir þátttöku þinni í spurningakönnun 

varðandi menntun og hæfni verkefnastjóra auk reynslu þinnar af samstarfi við aðra 

verkefnastjóra. Ef þú hefur áhuga og tækifæri til þess að taka þátt þætti mér vænt um að 

þú gerðir það sem fyrst þar sem senn líður að lokum könnunarinnar.  

Könnunin er liður í lokaverkefni til MS prófs í verkefnastjórnun og það ætti ekki að taka 

meira en 10-15 mínútur að svara henni. Til að taka þátt smellirðu á hnappinn „Taka þátt í 

könnun“ hér að neðan. Heppinn þátttakandi verður dreginn út að könnun lokinni og fær 

í verðlaun hvalaskoðunarferð fyrir tvo með Eldingu í Reykjavík. 

Rannsakandi er María Björk Gunnarsdóttir, meistaranemi í verkefnastjórnun við Háskóla 

Íslands, og leiðbeinandi Dr. Ásta Dís Óladóttir, lektor við viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Könnunin er send út á félaga í Verkefnastjórnunarfélags Íslands að fengnu leyfi 

framkvæmdastjóra félagsins. Fyllsta trúnaðar er gætt við meðferð gagna, allar tengingar 

netfanga við svör verða afmáðar og svör ekki rekin til einstaklinga. 

Mér þætti vænt um að þú gæfir þér tíma til að svara könnuninni svo hún gefi sem gleggsta 

mynd af viðhorfum félagsmanna í Verkefnastjórnunarfélagi Íslands. 

 

Með von um góðar viðtökur, 

María Björk 

mbg4@hi.is 

 

[Taka þátt í könnun]  
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