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ÚTDRÁTTUR 

Markmið rannsóknarinnar var að nota hæfniþáttinn fjármál eins og hann er settur fram í 

Grunnviðmiðum IPMA um hæfni verkefnastjóra, ICB4, sem mælistiku á kynjamun í 

verkefnastjórnun. Einnig er kannað hvaða leiðir innan hæfniþáttarins fjármál eru hluti af starfi 

íslenskra verkefnastjóra og hvaða áhrif vottunarstig hefur á notkun hans. Til þess að kanna þetta 

var sendur út megindlegur spurningalisti til allra IPMA-vottaðra verkefnastjóra á Íslandi. 

Niðurstöður benda til þess að karlar komi í mun meira mæli að fjármálatengdum 

hæfniþáttum en konur og fer kynjamunurinn stigvaxandi eftir því sem vottunarstigið er hærra. 

Munurinn verður að hluta til skýrður með lægra vottunarstigi kvenna en karla en þó alls ekki að 

öllu leyti. Þetta styður við þá kenningu að konur séu fastar í vítahring smærri og ódýrari verkefna 

og fái síður tækifæri til þess að spreyta sig á umfangsmeiri verkefnum en karlar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda sömuleiðis til þess að íslenskir verkefnastjórar komi 

frekar að kostnaðarhlið þeirra verkefna sem þeir stýra en síður að fjármálatengslum við 

skipuheildina eða þróun sviðsmynda fyrir fjárhagsramma og að þeir séu almennt í litlum tengslum 

við fjármögnun þeirra verkefna sem þeir stýra. 

  

Efnisorð 

ICB4 - IPMA - vottun - kyn - verkefnastjórnun - verkefnastjórar - kynbundinn munur – fjármál  
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1. INNGANGUR 

Verkefnastjórnun fylgir takti hins vestræna heims á 21. öldinni og hefur tekið hröðum breytingum. 

Alþjóðasamtök verkefnastjórnunarfélaga, IPMA, líta á fagið út frá þremur hæfnisviðum sem 

skilgreind eru í Grunnviðmiðum IPMA um hæfni verkefnastjóra, ICB4. Hæfnisviðin eru 

samhengi, fólk og aðferðir. Aðferðir (e. practice) fjalla um skilgreiningar á tæknilegum þáttum 

verkefnastjórnunar og falla fjármál þar undir. Hæfniþættinum fjármál er skipt niður í 

lykilhæfnivísa sem greinast svo niður í svokallaðar leiðir sem tilgreina hvað hæfniþátturinn felur 

í sér. Krafan um breiðari hæfni eykst stöðugt og samhliða því að áherslan færist yfir á 

leiðtogahæfni og mýkri þætti er gerð krafa um til dæmis fjármálalæsi, stefnumótun, áhættustjórnun 

og svo mætti lengi telja (Alfi, 2002).  

Í þessari grein verður þeirri spurningu velt upp hvort kynbundinn munur sé á starfssviði 

IPMA vottaðra verkefnastjóra á Íslandi með hliðsjón af hæfniþættinum fjármál eins og hann er 

skilgreindur í ICB4. Hindrar ósýnilegt glerþak framgang kvenna í verkefnastjórnun? Til þess að 

svara þessum spurningum var leitað til vottaðra verkefnastjóra á Íslandi og þeir beðnir um að svara 

spurningalista sem snýr að starfi þeirra. Samhliða þessu var kannað hvaða leiðir innan 

hæfniþáttarins eru hluti af starfi íslenskra verkefnastjóra. Stuðst var við ICB4 sem hefur enn ekki 

komið út í íslenskri þýðingu og því rétt að geta þess að vottanir á Íslandi miðast ekki við þann 

staðal enn sem komið er.  

Í upphafi verður farið yfir fræðilegan bakgrunn tengdan umfjöllunarefninu; tæknilegt 

umhverfi, fjármál og verkefnastjórnun, konur og hæfniþáttinn fjármál. Því næst verður fjallað um 

aðferðafræðina sem beitt var við gerð rannsóknarinnar. Loks er farið yfir helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar, þær greindar, settar í samhengi við fræðilegt efni og möguleikar á frekari 

rannsóknum á efninu reifaðir. 
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2. FRÆÐILEGT YFIRLIT  

Hér á eftir verður farið yfir það hvernig tæknilegt umhverfi gegnir mikilvægu hlutverk í starfi 

verkefnastjóra. Fjallað verður um auknar kröfur um tæknilega hæfni, skoðað verður hvernig munur 

á milli kynjanna innan fagsins hefur komið fram og að lokum verður stiklað á stóru um 

hæfniþáttinn fjármál eins og hann er settur fram í ICB4.  

2.1 Tæknilegt umhverfi verkefnastjórnunar 

Innan verkefnastjórnunar sem fræðigreinar hefur athygli að miklu leyti beinst að tæknilegum 

hæfniþáttum og þá sérstaklega því sem við kemur áætlanagerð og því að hrinda þeim í framkvæmd. 

Áherslan hefur hins vegar færst í átt að mýkri þáttum svo sem leiðtogahæfni, hvatningu, 

samskiptum innan teyma og fleiru. Þrátt fyrir það fjallar um helmingur ritaðs efnis innan fagsins 

um tæknilega hæfniþætti (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2009). 

Verkefnastjórar leika lykilhlutverk í verkefnadrifnum skipuheildum. Þeir eru tengiliðir 

milli mismunandi hagsmunaaðila og vinna að því að byggja upp sterk og öflug teymi samhliða því 

að viðhalda fjárhags- og tímaáætlunum. Flest verkefni eru starfrækt í umhverfi sem einkennist af 

mikilli samkeppni sem fer stigvaxandi frá ári til árs og fara kröfur hagsmunaaðila vaxandi í takt 

við þessa þróun (Zimmerer og Yasin, 1998).   

Það umhverfi sem verkefnastjórar starfa í verður sífellt flóknara og hraði breytinga er 

orðinn meiri en nokkru sinni fyrr. Samkvæmt grein Morten Fangel frá 2005 samanstendur hæfni 

nútíma verkefnastjóra af blöndu af leiðtogahæfni, reynslu af verkefnastjórnun og hæfniþáttum 

samkvæmt hefðbundnum skilgreiningum eins og þeir eru settir fram af t.d. IPMA eða öðrum 

sambærilegum aðilum. Verkefnastjórar þurfa að geta brugðist við breytingum á tæknilegum, 

efnahagslegum og lagalegum sviðum. Þessar breytingar kalla á jafnvægi á milli tæknilegrar 

þekkingar verkefnastjóra og leiðtogahæfni þeirra (Ramazani og Jergeas, 2015). Samhliða þróun 

fagsins frá því að einskorðast nánast við verkfræði yfir í það sem þekkist í nútíma verkefnastjórnun 

aukast kröfur um stjórnunar- og rekstrarþekkingu. Þar sem verkefni eru yfirleitt hluti af skipuheild 

skarast oft það þekkingarsvið sem farið er fram á hjá stjórnendum skipuheildanna og hjá 

verkefnastjórum. Það getur meðal annars átt við um fjármál og reikningshald, sölu og markaðsmál, 

áætlanagerð af ýmsu tagi eða mannauðsmál (Edum-Fotwe og McCaffer, 2000). Verkefnastjóri sem 

er hæfur í bæði stefnumótun og viðskiptatengdum þáttum er betur fær um að greina 

viðskiptaákvarðanir áður en þær eru teknar eða innleiddar. Þessar greiningar fela í sér 

kostnaðargreiningu, greiningu á styrkleikum og veikleikum, greiningu á markaðsaðstæðum og svo 

mætti lengi telja (Coleman, 2017).  

Zimmerer og Yasin framkvæmdu rannsókn árið 1998 á meðal reyndra verkefnastjóra í 

Bandaríkjunum þar sem þeir voru beðnir um að raða persónueinkennum verkefnastjóra, með tilliti 

til árangurs þeirra í starfi, í mikilvægisröð. Leiðtogahæfni lenti efst á lista, í öðru sæti var hugsjón 

en í því þriðja tæknilegir hæfniþættir. Þeir eru þar með taldir mikilvægari en ákveðni 

verkefnastjóranna, hæfni þeirra í samskiptum og stuðningur við teymið meðal annars. Þrátt fyrir 

að rannsókn þeirra sé komin nokkuð til ára sinna standa niðurstöður þeirra enn fyrir sínu. Zimmerer 

og Yasin draga þá ályktun að árangur innan skipuheilda byggi á því að verkefnastjórar noti 

tæknilega þekkingu sína til þess að búa til raunhæfar áætlanir, rýna þær og fylgja eftir, en 

leiðtogahæfni til þess að virkja teymið til að halda áætlunum og ná þeim niðurstöðum sem ætlast 

er til.  
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2.2 Fjármál og verkefnastjórnun 

Skipuheildir og stofnanir eru sífellt að verða verkefnamiðaðari og í takt við það þurfa 

verkefnastjórar að hafa aukna fjárhagslega kunnáttu. Ekki einungis þarf að vinna verkefnin á 

réttum tíma og innan fjárhagsáætlunar, heldur er sífellt verið að auka kröfur um að verkefni skili 

virði til langs tíma til eigenda og skipuheilda. Þannig þurfa verkefnastjórar að hafa í huga að ef 

verkefni sem skipuheildir fjárfesta í skapa ekki fjárhagslegan ávinning, þá er ólíklegt að 

skipuheildirnar geti skilað miklum hagnaði (Cohen, 2000). Flestir verkefnastjórar þekkja þá 

fjárhagsáætlun sem úthlutað er fyrir þau verkefni sem þeir stýra. Ef verkefnastjóri tekur ekki þátt 

í fjárhagsáætlanagerð verkefnis er ólíklegt að hann skilji hversu miklum hagnaði búist er við að 

verkefnið skili og þá gæti farið svo að verkefnið skili ekki tilsettum ávinningi (Moore og 

Gassaway, 2007). 

Mikilvægt er að verkefnastjórar sem bera ábyrgð á fjárhagsáætlunum fái allar nauðsynlegar 

upplýsingar sem snúa að verkefnum. Þannig eru meiri líkur á að upplýsingar flæði betur á milli 

deilda eins og til dæmis á milli verkefnastjóra og fjármálasviðs þegar við á. Upplýsingar sem hafa 

áhrif á fjárhagsáætlanir þurfa að vera nákvæmar og gagnast við mikilvægar ákvarðanir. Annars er 

hætta á að verkefnastjórar fái of mikið magn upplýsinga sem getur orðið til þess að ákvarðanir 

frestist. Til þess að verkefnastjórar fái ekki of mikið magn upplýsinga, sem getur orðið til þess að 

ákvarðanir frestast, þurfa upplýsingar sem hafa áhrif á fjárhagsáætlanir að vera nákvæmar og 

hjálpa til við mikilvægar ákvarðanir (Shuman, 1992).  

Góð fjármálastjórn innan verkefnis er mikilvæg fyrir stöðugleika þeirra skipuheilda sem 

eiga verkefnin. Verkefnastjórar þurfa að geta svarað fyrir fjárhagsstöðu verkefnis til 

hagsmunaaðila þess svo að þeir geti áttað sig á hvernig verkefnið stendur.  Stjórnendur gera ráð 

fyrir að arðsemi sem ákvörðuð var í upphafi standist til að viðhalda stöðugleika á rekstri 

skipuheildanna. Verkefnastjóri sem er reiðubúinn til að svara þessum spurningum með jákvæðum 

hætti eykur tiltrú hagsmunaaðila á verkefninu (Moore og Gassaway, 2007). Það að hafa stjórn á 

kostnaði verkefnis er einn undirstöðuþáttanna í verkefnastjórnun og þáttur sem verkefnastjórar eru 

ábyrgir fyrir (Henderson og Stackman, 2010).   

Eftir því sem áhættan er meiri í verkefnum sem drifin eru áfram af fjárhagslegum ávinningi, 

þeim mun meiri eru væntingar um hagnað. Eftir því sem áhættan er meiri í verkefnum, því meiri 

væntingar eru um hærri hagnað í þeim verkefnum sem eru drifin áfram að fjárhagslegum ávinningi. 

Mikilvægt er að verkefnastjórar skilji hvernig þessir þættir vinna saman til að hægt sé að vinna 

verkefni með góðum árangri, innan skilgreinds tíma og með þeim gæðum sem hagsmunaaðilar 

gera kröfur um. Þess vegna er mikilvægt fyrir verkefnastjóra að skilja hvernig fjárhagsáætlunin 

var unnin í upphafi og hvaða hagnað skipuheildin hefur væntingar um að fá út úr verkefninu. Að 

skilja þessa þætti mun hjálpa verkefnastjórum að taka ákvarðanir sem munu ekki hafa neikvæð 

áhrif á lokaniðurstöðu verkefnisins (Moore og Gassaway, 2007).
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2.3 Konur, fjármál og verkefnastjórnun 

Vottunarstig IPMA eru fjögur talsins og er hægt að sjá útlistun á þeim kröfum sem liggja að baki 

hverju vottunarstigi í töflu 1 (Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2018).  

Tafla 1. Yfirlit yfir vottunarstig IPMA.  

Vottun Kröfur 

IPMA level A Að lágmarki 5 ára reynsla af stjórnun verkefnaskráa eða -stofna.  

Að lágmarki 2 ára reynsla af stjórnun umfangsmikilla verkefna.  

IPMA level B Að lágmarki 5 ára reynsla af verkefnastjórnun, þar af 3 ára reynsla af stjórnun 

umfangsmikilla verkefna.  

IPMA level C Að lágmarki 3 ára reynsla af stjórnun verkefna.  

IPMA level D Krafa um þekkingu en engin krafa gerð um reynslu.  

 

Sé rýnt í tölur frá Verkefnastjórnunarfélagi Íslands (VSF) yfir vottaða verkefnastjóra sést 

að konur eru í minnihluta bæði B og C vottaðra eins og sjá má í töflu 2. Verulega dregur úr hlutfalli 

kvenna eftir því sem vottunarstigið er hærra. Þegar hópurinn sem lauk D vottun á árunum 2015 til 

2017 er skoðaður sést að konur eru í meirihluta, eða 59% allra sem luku vottun 

(Verkefnastjórnunarfélag Íslands, 2018).  

Tafla 2. Fjöldi IPMA vottaðra einstaklinga eftir kyni.  

 Konur Karlar Alls 

B vottaðir 13  39 52 

C vottaðir 44 54 98 

 

Samkvæmt rannsókn Henderson og Stackman frá 2010 eru konur mun líklegri til þess að 

vinna að umfangsminni og ódýrari verkefnum en karlar. Þær eru til að mynda í meirihluta þegar 

kemur að því að stýra verkefnum sem kosta undir einni milljón Bandaríkjadala, karlar eru svo í 

meirihluta þeirra sem stýra verkefnum yfir einni milljón dala. Niðurstöður rannsóknarinnar benda 

til þess að konur komi síður að fjármálatengdum þáttum, svo sem áætlanagerð, gerð 

fjárhagsramma, eftirfylgni o.s.frv., enda reyni fremur á þessa hæfniþætti í verkefnum sem kosta 

meira en eina milljón dala. Konur fái síður tækifæri til þess að koma að umfangsmeiri, flóknari og 

kostnaðarsamari verkefnum en karlar. Í grein Hodgson frá 2002 kemur fram að úthlutun verkefna 

til verkefnastjóra gefi þeim færi á að sýna fram á hæfni sína, styrkleika og fagmennsku og byggja 

þannig upp starfsframa sinn. Þar sem karlar eru líklegri til að fá tækifæri til þess að stýra 

umfangsmeiri verkefnum en konur fá þeir frekar tækifæri á því að vera sýnilegri í starfi og styrkja 

þannig stöðu sína til lengri tíma (Henderson og Stackman, 2010).   

Í rannsókn Pinto, Patanakul og Pinto frá árinu 2017 er skoðað hvernig ráðningum í kringum 

sérstök svið innan verkefnastjórnunar er háttað, svið þar sem karlmenn hafa verið meira áberandi. 

Niðurstöður Pinto, Patanakul og Pinto bentu til þess að einungis væri hægt að greina mun á 

kynjahlutfalli í tengslum við störf sem krefjast tæknilegrar hæfni innan verkefnastjórnunar. Í þeim 
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tilvikum þar sem litið er á tæknilega hæfni umsækjanda er ólíklegra að kona yrði tekin fram yfir 

karlmann við ráðningu í stöðu verkefnastjóra. Tæknileg hæfni umsækjenda, bæði karla og kvenna, 

hefur hinsvegar aukist. Rannsóknin sýndi fram á að aukin tæknileg hæfni myndi gagnast konum 

betur í atvinnuleit, þar sem það yki líkurnar á að þær yrðu ráðnar frekar en karlkyns umsækjendur.  

Kvenkyns verkefnastjórar fá færri tækifæri heldur en karlkyns verkefnastjórar auk þess sem þær 

eru líklegri til þess að festast í vítahring smærri og ódýrari verkefna sem krefjast minna af þeim en 

starfsbræðrum þeirra.   

2.4 Hæfniþátturinn fjármál  

2.4.1 Hæfniauga IPMA 

Í ICB4, er fjallað um hæfniaugað sem samanstendur af þremur hæfnisviðum. Fyrst má nefna 

hæfnisviðið samhengi (e. perspective) sem snýr að þeim aðferðum, verkfærum og tækni sem 

einstaklingar nota í samskiptum við umhverfi verkefna, næst má nefna hæfnisviðið fólk (e. people) 

sem fjallar um þá persónulegu og samskiptalegu hæfni sem þarf til þess að taka þátt í eða stýra 

verkefnum og síðast hæfnisviðið aðferðir (e. practice) þar sem rætt er um tilteknar aðferðir, 

verkfæri og tækni sem nota þarf í verkefnum til að ná tilsettum árangri. Hér á eftir verður sjónum 

beint að hæfniþættinum fjármál sem fellur undir hæfnisviðið aðferðir (IPMA, 2015).  

2.4.2 Hæfniþátturinn fjármál 

Hæfniþátturinn fjármál, eins og hann er skilgreindur í ICB4, nær yfir áætlanir, öflun fjármagns og 

stýringu fjárhagslegra aðfanga. Fjármál taka til útstreymis, sem oft er tengt fjárhagsramma (e. 

budget) og innstreymis fjármagns sama hvort það kemur frá skipuheildinni (e. funding) eða að 

utan (e. financing). Hæfniþátturinn er settur fram til þess að gera verkefnastjórum kleift að tryggja 

að næg fjárhagsleg aðföng séu til staðar á hverjum tíma. Það er gert til þess að hægt sé að ná 

fjárhagslegum markmiðum verkefnis, vakta fjárhagslega stöðu þess og stýra fjárhagslegum 

aðföngum verkefnisins (IPMA, 2015).  

2.4.3 Lykilhæfnivísar 

Í töflu 3 má sjá yfirlit yfir lykilhæfnivísa sem tilheyra hæfniþættinum fjármál í ICB4. 

Lykilhæfnivísanir eru skilgreindir og sundurliðaðir í leiðir (e. measures) sem tilgreina hvað 

hæfniþátturinn felur í sér. 
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Tafla 3. Lykilhæfnivísar (IPMA, 2015).    

Lykilhæfnivísar Skilgreining Leiðir (e. measures) 

Meta kostnað 

verkefnis  

(e. project cost).  

Með kostnaðarmati er átt 

við áætlun eða 

útreikning þess 

kostnaðar sem þarf til að 

af verkefni geti orðið.  

- Setja upp kostnaðarskipulag og skilgreina 

kostnaðarflokka. 

- Velja viðeigandi aðferð við útreikning á 

kostnaði. 

- Ákveða kostnaðarmarkmið í samræmi við 

staðla eða innri leiðbeiningar 

skipuheildarinnar. 

Ákvarða 

fjárhagsramma 

verkefnis  

(e. project 

budget).   

Fjárhagsrammi byggir á 

fyrrgreindu 

kostnaðarmati og er þar 

átt við niðurbrot 

kostnaðar innan 

verkefnis  

(e. cost breakdown 

structure). 

- Áætla fjárhagsramma. 

- Þróa sviðsmyndir fyrir fjárhagsramma á 

grundvelli kostnaðartengdra þátta  

(e. budget scenarios).  

- Skipuleggja fjárhagsramma fyrir ófyrirséðan 

kostnað. 

- Meta fjárhagsramma gagnvart tíma og 

fjármögnun og gera viðeigandi ráðstafanir. 

Tryggja 

fjármögnun 

verkefnis  

(e. project 

funding).   

 

Með fjármögnun er átt 

við að nægilegt fjármagn 

sé til staðar hverju sinni 

til þess að verkefnið 

standist þær áætlanir 

sem lagt er upp með.  

- Ákvarða fjármögnunarstefnu fyrir verkefnið. 

- Bera kennsl á upptök fjármagns. 

- Fylgja ferlum skipuheildarinnar við 

fjármögnun verkefnis.  

- Starfa með, vera í nánu sambandi við og geta 

samið við hugsanlega bakhjarla til að ná í 

fjármagn. 

Þróa, innleiða og 

viðhalda kerfi 

fyrir 

fjármálastjórnun 

og skýrslugjöf 

fyrir verkefnið (e. 

develop, establish 

and maintain 

financial 

management and 

reporting system 

for the project).  

Þróun, innleiðing og 

viðhald kerfa fyrir 

fjármálastjórnun og 

skýrslugjöf fyrir 

verkefnið. 

- Skilgreina ferla og stjórnskipulag fyrir 

fjármálastjórnun verkefnis. 

- Skilgreina fjárhagslega frammistöðuvísa fyrir 

verkefnið. 

- Tengja kostnaðarskipulag verkefnisins við 

kostnaðarskipulag varanlegu skipuheildarinnar. 

- Gera viðeigandi skýrslur í samræmi við 

skipulag og stjórnunarhætti verkefnis. 

Vakta fjármál 

verkefnis til að 

auðkenna og 

leiðrétta frávik frá 

verkefnisáætlun  

(e. monitor project 

financials). 

Vöktun fjármála felur í 

sér eftirliti með 

fjármálum verkefnis til 

að auðkenna og leiðrétta 

frávik frá 

verkefnisáætlun.  

- Ákvarða og meta kostnaðarskýrslur. 

- Greina og túlka stöðu fjármála. 

- Nota fjárhagslega frammistöðuvísa til að vakta 

og hafa eftirlit með verkefni. 

- Gera frammistöðuspár fyrir verkefni á 

grundvelli fjárhagslegra frammistöðuvísa. 

- Tilkynna um kostnaðarfrávik og gera tillögur 

um áætlanir til að draga úr skaða í samræmi 

við skipulag og stjórnunarhætti verkefnisins. 
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3. AÐFERÐ  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort kynbundinn munur sé á starfssviði IPMA vottaðra 

verkefnastjóra á Íslandi með hliðsjón af hæfniþættinum fjármál. Það var gert með því að skoða 

hvort íslenskir verkefnastjórar samsvari sig með þeim leiðum sem skilgreindar eru undir hverjum 

lykilhæfnivísi sem varðar fjármál og hvort greinanlegur munur sé á milli kynjanna. Til þess að 

leita svara við þessu var framkvæmd rannsókn á meðal IPMA vottaðra verkefnastjóra. Samhliða 

þessu var kannað hvaða leiðir innan hæfniþáttarins eru hluti af starfi íslenskra verkefnastjóra.  

3.1 Úrtak 

Leitað var til Verkefnastjórnunarfélags Íslands (VSF) og óskað eftir lista yfir verkefnastjóra sem 

skráðir eru í félagið. Þýðið (e. general survey) samanstóð af öllum skráðum félögum í VSF og 

öllum sem voru með skráða vottun hjá félaginu. Unnið var úr listunum sem bárust en þar var annars 

vegar um að ræða félagaskrá VSF og hins vegar listi yfir IPMA vottaða Íslendinga. 

Spurningakönnunin var send út á allt þýðið, alls 822 aðila, eftir þeim netföngum sem fengust frá 

VSF en ekki er tryggt að öll netföngin séu virk og stærð þýðisins því ekki þekkt að fullu. Þar sem 

þýðið er afmarkað og fremur lítið var ákveðið að notast við það í heild sem úrtak (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Viku eftir að spurningakönnunin var upphaflega send út 

var send ítrekun á þá aðila sem hafa hlotið IPMA vottun B og C til þess að tryggja nægilegan fjölda 

svarenda úr þeim hópum. Skilvirkasta leiðin til að ná til úrtaksins var í gegnum VSF, en þar eru 

flestir þeir sem starfa sem verkefnastjórar á Íslandi skráðir. Alls svöruðu 159 einstaklingar 

könnuninni, 99 karlar og 59 konur.  

3.2 Framkvæmd 

Aðferðafræði rannsóknarinnar byggir á megindlegri rannsóknaraðferð (e. quantitative research) 

þar sem send var út spurningakönnun með tíu lokuðum spurningum, sem sjá má í viðauka I. 

Rannsóknarspurningarnar snérust um: 

- Að nota hæfniþáttinn fjármál sem mælistiku á kynjamun í verkefnastjórnun. 

- Að kanna hvaða leiðir innan hæfniþáttarins fjármál eru hluti af starfi íslenskra 

verkefnastjóra. 

 

Ákveðið var að notast við spurningalista sem mælitæki fremur en eigindlega rannsókn (e. 

qualitative research) í formi viðtala til þess ná til breiðari hóps en ella (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2013). Með því mátti safna fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma þar sem 

skilgreining viðfangsefnisins var fremur flókin. Svör úr könnuninni voru órekjanleg.  

Spurningar 1 til 5 í könnuninni eru bakgrunnsbreytur sem snúa að starfsreynslu, 

vottunarstigi, kyni, menntun og starfsaldri sem verkefnastjóri. Síðari fimm spurningar 

könnunarinnar snéru beint að lykilhæfnivísum hæfniþáttarins fjármál. Svarmöguleikar voru 

byggðir á svokölluðum leiðum innan hvers lykilhæfnivísis. Svarendur voru beðnir um að haka við 

þá svarmöguleika sem eiga við um starf þeirra sem verkefnastjórar.  

Spurningalistinn var settur upp með vefsíðunni www.surveymonkey.com og þátttakendum 

send slóð á könnunina ásamt kynningarbréfi, sem sjá má í viðauka II. 
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3.3 Greining gagna 

Við greiningu gagna voru niðurstöður sóttar úr www.surveymonkey.com og unnið með þær í 

forritinu Excel til þess að greina niðurstöður nánar. Unnið var með töflur og rit út frá þeim 

tölfræðilegu gögnum sem komu út úr spurningakönnuninni. 

Þess má geta að einungis voru skoðuð svör B, C og D vottaðra verkefnastjóra þegar rýnt 

var í niðurstöður könnunarinnar þar sem A vottaðir verkefnastjórar á Íslandi eru ekki nægilega 

margir til þess að hægt sé að koma í veg fyrir rekjanleika svaranna. 
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4. NIÐURSTÖÐUR  

4.1. Bakgrunnsbreytur 

Spurning 1 - Kyn? 

Karlar eru í meirihluta svarenda á öllum vottunarstigum eins og sjá má á mynd 1. Kynjahlutfall 

úrtaksins endurspeglar þá úttekt á þýðinu sem farið var yfir í kafla 2.3, það er að hlutfall karla er 

hærra eftir því sem vottunarstigið er hærra.   

 

  
Mynd 1. Kyn þátttakenda eftir vottun.  
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Spurning 2 - Hver er síðasta menntun á háskólastigi sem þú laukst? 

Flestir þeir sem svöruðu spurningakönnuninni hafa lokið tækni- eða verkfræðimenntun á 

háskólastigi eða rúmlega 55% svarenda. Það bendir til þess að stórt hlutfall svarenda búi yfir 

tæknilegri hæfni sem gagnast á sviði verkefnastjórnunar. Þess má geta að meistaranám í 

verkefnastjórnun fellur undir tækni- og verkfræðideild. Eins og sjá má á mynd 2 eru karlar í 

miklum meirihluta með tækni- eða verkfræðimenntun en konur koma úr fleiri stéttum og meiri 

dreifing er á milli þeirra.  

 
Mynd 2. Menntun eftir kyni.  
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Spurning 3 - Innan hvaða atvinnugreinar starfar þú?  

Þegar þær atvinnugreinar sem verkefnastjórar starfa innan eru skoðaðar má sjá að fjölbreytnin 

verður meiri eftir því sem vottunarstigið er lægra. D vottaðir leynast í mun fleiri atvinnugreinum 

en B og C vottaðir eins og sjá má á mynd 3.  

 

 
Mynd 3. Atvinnugreinar eftir vottun.  

 

Algengast er að karlmenn starfi á sviði orku og iðnaðar eða rúmlega 31% eins og sjá má á 

mynd 4. Konur merktu oftast við annað, eða rúmlega 20%, en þar á eftir fjármál. Fleiri konur sem 

svöruðu könnuninni starfa á sviði fjármála heldur en karlmenn, en fleiri karlmenn starfa á sviði 

orku og iðnaðar heldur en konur.  

 
Mynd 4. Skipting atvinnugreina eftir kyni.  
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Spurning 4 - Hversu lengi hefur þú starfað sem verkefnastjóri? 

Ef starfsaldur svarenda er skoðaður á mynd 5 sést að konur hafa að jafnaði minni starfsreynslu 

sem verkefnastjórar heldur en karlar. Rúmlega 46% kvenna hafa starfað sem verkefnastjórar í 0-4 

ár, en starfsreynsla karla er nokkuð jöfn yfir þá valmöguleika sem gefnir voru upp. 

 

 
Mynd 5. Starfsaldur verkefnastjóra eftir kyni.  

 

Spurning 5 - Hvaða IPMA vottun hefur þú? 

Eins og sjá má á mynd 6 hafa flestir svarendur hlotið D vottun IPMA og þar eru konur í meirihluta. 

Kynjahlutfall þeirra svarenda sem hafa C vottun er nokkuð jafnt en munur er á fjölda karla og 

kvenna með B vottun þar sem tæplega 19% karla hafa hlotið hana en einnungis 17% kvenna.  

 
Mynd 6. IPMA vottanir svarenda eftir kyni.  
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4.2. Hæfniþátturinn fjármál 

Spurning 6 - Þessi spurning snýr að kostnaðarmati í verkefnum (e. project cost). Með 

kostnaðarmati er átt við áætlun eða útreikning þess kostnaðar sem þarf til að af verkefni geti 

orðið.  

Á mynd 7 má sjá niðurstöður spurningarinnar sem snýr að notkun kostnaðarmats í verkefnum 

greindar eftir vottunarstigi. Lítill munur er á milli C og D vottaðra þegar kemur að 

kostnaðarskipulagi og skilgreiningu kostnaðarflokka og því að ákveða kostnaðarmarkmið í 

samræmi við staðla eða innri leiðbeiningar skipuheilda. Þegar litið er til vals á viðeigandi aðferð 

við útreikning á kostnaði er aftur á móti lítill munur á milli B og C vottaðra en D vottaðir töluvert 

færri.  

 
Mynd 7. Kostnaðarmat í verkefnum eftir vottunarstigi. 

Fullyrðingarnar fjórar sem settar voru fram í sjöttu spurningu snéru allar að kostnaðarmati 

en í töflu 4 er niðurstöðum skipt eftir kyni. Jafnt hlutfall kynjanna setur upp kostnaðarskipulag og 

skilgreinir kostnaðarflokka. Karlmenn eru í meirihluta þegar kemur að vali á viðeigandi aðferð við 

útreikning á kostnaði og við ákvörðun á kostnaðarmarkmiði í samræmi við staðla eða innri 

leiðbeiningar skipuheilda. Hærra hlutfall kvenna merkti við að ekkert af ofangreindu ætti við eða 

rúmlega 32%, en einungis um 17% karla. 
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Tafla 4. Starfssvið verkefnastjóra eftir kyni, sem snýr að kostnaðarmati í verkefnum. 

Leiðir Karlar Konur 

Set upp kostnaðarskipulag og skilgreini kostnaðarflokka. 53% 51% 

Vel viðeigandi aðferð við útreikning á kostnaði. 52% 27% 

Ákveð kostnaðarmarkmið í samræmi við staðla eða innri leiðbeiningar 

skipuheilda. 

32% 15% 

Ekkert af ofangreindu á við. 17% 32% 

 

Spurning 7 - Þessi spurning snýr að fjárhagsramma í verkefnum (e. project budget). 

Fjárhagsrammi byggir á fyrrgreindu kostnaðarmati og er þar átt við niðurbrot kostnaðar innan 

verkefnis (e. cost breakdown structure). 

Í sjöundu spurningu var spurt um lykilhæfnivísinn fjárhagsramma í verkefnum, en niðurstöður 

spurningarinnar eftir vottunarstigi má sjá á mynd 8. Þar er munurinn á milli vottunarstiga svipaður 

og í sjöttu spurningu nema þegar spurt er um þróun sviðsmynda fyrir fjárhagsramma á grundvelli 

kostnaðartengdra þátta. Þar er svarhlutfall lágt hjá öllum vottunarstigum; 25% hjá B vottuðum, 

16% hjá C vottuðum og 20% hjá D vottuðum.  

 

 
Mynd 8. Fjárhagsrammi í verkefnum eftir vottunarstigi. 
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Sama spurning er skoðuð í töflu 5 út frá kynjahlutfalli. Mestur er munurinn í skipulagningu 

fjárhagsramma fyrir ófyrirséðan kostnað, rúmlega 41% karla koma að þeirri vinnu en einungis 

25% kvenna. Konur voru með lægra svarhlutfall í öllum liðum.  

Tafla 5. Starfssvið verkefnastjóra eftir kyni, sem snýr að fjárhagsramma í verkefnum. 

Leiðir Karlar Konur 

Áætla fjárhagsramma. 62% 49% 

Þróa sviðsmyndir fyrir fjárhagsramma á grundvelli kostnaðartengdra 

þátta (e. budget scenarios). 

27% 22% 

Skipulegg fjárhagsramma fyrir ófyrirséðan kostnað. 41% 25% 

Met fjárhagsramma gagnvart tíma og fjármögnun og geri viðeigandi 

ráðstafanir. 

43% 32% 

Ekkert af ofangreindu á við. 19% 29% 

  



19 
 

 

Spurning 8 - Þessi spurning snýr að ákvörðun um fjármögnun í verkefnum (e. project funding). 

Með fjármögnun er átt við að nægilegt fjármagn sé til staðar hverju sinni til þess að standast 

áætlanir. 

Niðurstöður úr spurningu 8 sem sjá má á mynd 9 benda til þess að vottaðir verkefnastjórar á Íslandi 

komi minna að fjármögnun verkefna en öðrum lykilhæfnivísum undir hæfniþættinum fjármál. 

Munurinn á milli vottunarstiga er minni en sést í öðrum svörum. 15-20% svarenda, óháð 

vottunarstigi, ákvarða fjármögnunarstefnu fyrir verkefni sem þeir stýra og einungis 10-12% bera 

kennsl á upptök fjármagns.  

 

 
Mynd 9. Starfssvið verkefnastjóra sem snýr að fjármögnun verkefna, skipt eftir vottunarstigi.   
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Sé hlutverk kynjanna skoðað er munurinn lítill eins og sjá má í töflu 6. Mestur er munurinn á milli 

kynjanna þegar kemur að því að bera kennsl á upptök fjármagns sem um 18% karla telja sig gera 

en aðeins um 8,5% kvenna. Eins er munur á milli kynjanna þegar kemur að því að fylgja ferlum 

skipuheildarinnar við fjármögnun verkefnis. Þar merktu tæplega 41% karla við en rúmlega 32% 

kvenna.  

Tafla 6. Starfssvið verkefnastjóra sem snýr að fjármögnun verkefna, skipt eftir kyni.  

Leiðir Karlar Konur 

Ákvarða fjármögnunarstefnu fyrir verkefnið. 18% 17% 

Ber kennsl á upptök fjármagns. 18% 8% 

Fylgi ferlum skipuheildarinnar við fjármögnun verkefnis. 41% 32% 

Starfa með, er í nánu sambandi við og get samið við hugsanlega bakhjarla 

til að ná í fjármagn. 

29% 22% 

Ekkert af ofangreindu á við. 40% 44% 
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Spurning 9 - Þessi spurning snýr að þróun, innleiðingu og viðhaldi kerfa fyrir fjármálastjórnun 

og skýrslugjöf fyrir verkefni (e. develop, establish and maintain financial management and 

reporting system for the project). 

Þegar kemur að þróun, innleiðingu og viðhaldi kerfa fyrir fjármálastjórnun og skýrslugjöf fyrir 

verkefni er nokkur munur á milli B vottaðra annars vegar og C og D hins vegar eins og sjá má á 

mynd 10. Flestir gera verkefnastjórarnir viðeigandi skýrslur í samræmi við skipulag og 

stjórnunarhætti verkefnisins.  

 

 
Mynd 10. Þróun, innleiðing og viðhald kerfa, skipt eftir vottunarstigi.  
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Muninn á milli kynjanna í níundu spurningu má sjá í töflu 7. Um 32% karla skilgreina ferla og 

stjórnskipulag fyrir fjármálastjórnun verkefnis en einungis tæplega 14% kvenna. Svipað hlutfall 

má greina á milli kynjanna þegar kemur að skilgreiningu fjárhagslegra frammistöðuvísa fyrir 

verkefnið. Um 40% karla sinna slíkri vinnu en einungis 22% kvenna. 

Tafla 7. Þróun, innleiðing og viðhald kerfa, skipt eftir kyni. 

Leiðir Karlar Konur 

Skilgreini ferla og stjórnskipulag fyrir fjármálastjórnun verkefnis. 32% 14% 

Skilgreini fjárhagslega frammistöðuvísa fyrir verkefnið. 40% 22% 

Tengi kostnaðarskipulag verkefnisins við kostnaðarskipulag varanlegu 

skipuheildarinnar. 

24% 25% 

Geri viðeigandi skýrslur í samræmi við skipulag og stjórnunarhætti 

verkefnis. 

66% 54% 

Ekkert af ofangreindu á við. 20% 31% 
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Spurning 10 - Þessi spurning snýr að eftirliti með fjármálum verkefnis til að auðkenna og 

leiðrétta frávik frá verkefnisáætlun (e. monitor project financials).  

Undir lykilhæfnivísinum sem snýr að eftirliti með fjármálum verkefnis eru fimm leiðir. B vottaðir 

aðgreina sig bæði frá C og D vottuðum í öllum svarmöguleikum nema þegar kemur að því að 

ákvarða og meta kostnaðarskýrslur en þar eru öll vottunarstig jöfn eins og sjá má á mynd 11. Ekki 

er tilfinnanlegur munur á svarhlutfalli C og D vottaðra þegar kemur að ákvörðunum og mati 

kostnaðarskýrslna og greiningu og túlkun á stöðu fjármála. Nokkuð ber í milli þegar spurt er um 

notkun fjárhagslegra frammistöðuvísa til að vakta og hafa eftirlit með verkefnum og gerð 

frammistöðuspár fyrir verkefni á grundvelli fjárhagslegra frammistöðuvísa. Öll vottunarstig eiga 

það sameiginlegt að vera með hæst svarhlutfall þegar kemur að því að tilkynna um kostnaðarfrávik 

og gera tillögur um áætlanir til að draga úr skaða í samræmi við skipulag og stjórnunarhætti 

verkefnisins.  

 

 

 
Mynd 11. Eftirlit með fjármálum verkefnis, skipt eftir vottunarstigi. 

 

B vottun C vottun D vottun

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ákvarða og met kostnaðarskýrslur.

Greini og túlka stöðu fjármála.

Nota fjárhagslega frammistöðuvísa
til að vakta og hafa eftirlit með
verkefni.

Geri frammistöðuspár fyrir verkefni
á grundvelli fjárhagslegra
frammistöðuvísa.

Tilkynni um kostnaðarfrávik og geri
tillögur um áætlanir til að draga úr
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Ekkert af ofangreindu á við.
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Munur á milli kynjanna reyndist mestur þegar kemur að því að gera frammistöðuspár fyrir verkefni 

á grundvelli fjárhagslegra frammistöðuvísa. Þar svöruðu um 30% karla en tæplega 19% kvenna 

eins og sjá má í töflu 8. Meirhluti verkefnastjóra, bæði karlar og konur, sér um að tilkynna um 

kostnaðarfrávik og gera tillögur um áætlanir til að draga úr skaða í samræmi við skipulag og 

stjórnunarhætti verkefnisins. Þessi leið átti við hjá tæplega 71% karla og rúmlega 61% kvenna. 

Tafla 8. Eftirlit með fjármálum verkefnis, skipt eftir kyni. 

Leiðir Karlar Konur 

Ákvarða og met kostnaðarskýrslur. 39% 24% 

Greini og túlka stöðu fjármála. 47% 36% 

Nota fjárhagslega frammistöðuvísa til að vakta og hafa eftirlit með 

verkefni. 

40% 34% 

Geri frammistöðuspár fyrir verkefni á grundvelli fjárhagslegra 

frammistöðuvísa. 

30% 19% 

Tilkynni um kostnaðarfrávik og geri tillögur um áætlanir til að draga úr 

skaða í samræmi við skipulag og stjórnunarhætti verkefnisins. 

71% 61% 

Ekkert af ofangreindu á við. 11% 25% 
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Á myndum 12, 13 og 14 má sjá samanburð á kynjunum út frá vottunarstigum í öllum 

svarmöguleikum sem snerta hæfniþáttinn fjármál. Sjá má niðurstöður þar sem B vottaðir 

verkefnastjórar eru bornir saman eftir kynjum á mynd 12. Karlar koma oftar að fjármálatengdum 

hæfniþáttum en konur í 16 af 20 hæfniþáttum. Í tveimur liðum eru konur í meirihluta og falla þeir 

báðir undir eftirlit með fjármálum verkefna. Kynin standa jöfn í tveimur liðum sem falla báðir 

undir fjárhagsramma í verkefnum.  

 

 
Mynd 12. Samanburður á kynjum á meðal B vottaðra í spurningum 6-10. 
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Á mynd 13 sést samanburður á C vottuðum verkefnastjórum eftir kyni. Karlar eru í meirihluta í 15 

af 20 leiðum en konur einungis í meirihluta í einni leið, þeirri sem snýr að skýrslugerð í samræmi 

við skipulag og stjórnunarhætti verkefnis. Eins og sjá má á mynd 12 er áberandi minni munur á 

svörum kynjanna hjá C vottuðum en hjá B vottuðum.  

Mynd 13. Samanburður á kynjum á meðal C vottaðra í spurningum 6-10. 
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Enn dregur úr kynjamuninum þegar D vottaðir verkefnastjórar eru bornir saman eftir kyni eins 

og sjá má á mynd 14. Karlar eru þó enn í meirihluta og á það við í 14 svarmöguleikum af 20.  

 

 

Mynd 14. Samanburður á kynjum á meðal D vottaðra í spurningum 6-10.  

4.3. Yfirlit yfir niðurstöður 

Ef öllum svarmöguleikum spurninga 6-10 er raðað upp með tilliti til svarhlutfalls óháð 

vottunarstigi má sjá að flestir svarendur tilkynna um kostnaðarfrávik, gera viðeigandi skýrslur, 

áætla fjárhagsramma verkefna, setja upp kostnaðarskipulag og skilgreina kostnaðarflokka. Þessar 

niðurstöður má sjá í töflu 9. Eins og áður sagði eru tengsl verkefnastjóranna við fjármögnun lítil 

en auk þess eru þeir þættir sem fæstir verkefnastjórar koma að þróun sviðsmynda fyrir 

fjárhagsramma, tengsl kostnaðarskipulags verkefnisins við varanlegu skipuheildina, skilgreining 

ferla fyrir fjármálastjórnun, gerð frammistöðuspár og ákvörðun kostnaðarmarkmiða.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kostnaðarskipulag og -flokkar

Aðferð við útreikning á kostnaði

Kostnaðarmarkmið í samræmi við staðla

Áætla fjárhagsramma

Sviðsmyndir fyrir fjárhagsramma

Skipulegg fjárhagsramma fyrir ófyrirséðan…

Fjárhagsrammi gagnvart tíma og fjármögnun

Ákvarða fjármögnunarstefnu fyrir verkefnið

Ber kennsl á upptök fjármagns

Fylgja ferlum skipuheildarinnar við…

Samið við hugsanlega bakhjarla til að ná í…

Skilgreini ferla og stjórnskipulag fyrir…

Skilgreini fjárhagslega frammistöðuvísa fyrir…

Tengja kostnaðarskipulag verkefnisins við…

Skýrslur í samræmi við skipulag og…

Ákvarða og met kostnaðarskýrslur

Greini og túlka stöðu fjármála

Nota fjárhagslega frammistöðuvísa til að hafa…

Fjárhagslegar frammistöðuspár fyrir verkefni

Tilkynni um kostnaðarfrávik, áætlanir til að…

D vottaðar konur

D vottaðir karlar



28 
 

 

Tafla 9. Svarmöguleikum spurninga 6-10 raðað eftir svarhlutfalli.  

Leiðir innan hæfniþáttarins fjármál Hlutfall 

Tilkynni um kostnaðarfrávik og geri tillögur um áætlanir til að draga úr skaða. 67% 

Geri viðeigandi skýrslur í samræmi við skipulag og stjórnunarhætti verkefnis. 61% 

Áætla fjárhagsramma. 57% 

Set upp kostnaðarskipulag og skilgreini kostnaðarflokka. 52% 

Greini og túlka stöðu fjármála. 43% 

Vel viðeigandi aðferð við útreikning á kostnaði. 42% 

Met fjárhagsramma gagnvart tíma og fjármögnun og geri viðeigandi ráðstafanir. 40% 

Fylgi ferlum skipuheildarinnar við fjármögnun verkefnis. 38% 

Nota fjárhagslega frammistöðuvísa til að vakta og hafa eftirlit með verkefni. 38% 

Skipulegg fjárhagsramma fyrir ófyrirséðan kostnað. 35% 

Skilgreini fjárhagslega frammistöðuvísa fyrir verkefnið. 33% 

Ákvarða og met kostnaðarskýrslur. 33% 

Ákveð kostnaðarmarkmið í samræmi við staðla eða innri leiðbeiningar skipuheilda. 26% 

Starfa með, er í nánu sambandi við og get samið við hugsanlega bakhjarla til að ná í fjármagn. 26% 

Geri frammistöðuspár fyrir verkefni á grundvelli fjárhagslegra frammistöðuvísa. 26% 

Skilgreini ferla og stjórnskipulag fyrir fjármálastjórnun verkefnis. 25% 

Tengi kostnaðarskipulag verkefnisins við kostnaðarskipulag varanlegu skipuheildarinnar. 25% 

Þróa sviðsmyndir fyrir fjárhagsramma á grundvelli kostnaðartengdra þátta      

(e. budget scenarios). 

25% 

Ákvarða fjármögnunarstefnu fyrir verkefnið. 18% 

Ber kennsl á upptök fjármagns. 15% 
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5. UMRÆÐA OG FREKARI RANNSÓKNIR 

Sé rýnt í niðurstöður spurninganna sem snúa að lykilhæfnivísunum er kynjamunurinn oftar en ekki 

sláandi. Í töflu 10 er farið yfir þær leiðir undir lykilhæfnivísum þar sem kynjamunur er mestur en 

hann mælist allt að 16-24% óháð vottunarstigi. Þetta styður við niðurstöður þeirra Henderson og 

Stackman frá 2010 sem fjallað var um í kafla 2.3, en þar kom fram að konur eru líklegri til þess að 

vinna að umfangsminni og ódýrari verkefnum en karlar og að konur komi síður að 

fjármálatengdum þáttum svo sem áætlanagerð, gerð fjárhagsramma, eftirfylgni o.s.frv. Þá 

staðhæfingu Henderson og Stackman að konur fái síður tækifæri til þess að koma að umfangsmeiri, 

flóknari og kostnaðarsamri verkefnum en karlar virðist vera hægt að yfirfæra yfir á veruleika 

íslenskra verkefnastjóra.  

 
Tafla 10. Leiðir undir lykilhæfnivísum þar sem mestur munur er á svörum kynjanna.  

Leiðir undir lykilhæfnivísum kk Kvk 

Vel viðeigandi aðferð við útreikning á kostnaði (sp. 6) 51% 27% 

Ákveð kostnaðarmarkmið í samræmi við staðla eða innri leiðbeiningar skipuheilda 

(sp. 6) 

32% 15% 

Skipulegg fjárhagsramma fyrir ófyrirséðan kostnað (sp. 7) 41% 25% 

Skilgreini ferla og stjórnskipulag fyrir fjármálastjórnun verkefnis (sp. 9) 32% 14% 

Skilgreini fjárhagslega frammistöðuvísa fyrir verkefnið (sp. 9)  40% 22% 

Ákvarða og met kostnaðarskýrslur (sp. 10)  40% 24% 

 

Séu svör kynjanna borin saman og flokkuð út frá vottunarstigi, eins og sjá má á myndum 

12, 13 og 14 í kafla 4.2., er ljóst að munurinn á milli karla og kvenna er mestur hjá B vottuðum. B 

vottaðir karlar eru mun líklegri til þess að hafa umsjón með fjármálatengdum hæfniþáttum en B 

vottaðar konur. Það dregur saman með kynjunum þegar C vottaðir eru bornir saman og enn meira 

þegar D vottaðir eru skoðaðir en þó eru karlar í meirihluta svarenda í öllum hæfniþáttum óháð 

vottunum. Þessar niðurstöður gefa vísbendingu um að konur séu fastar í vítahring smærri og 

ódýrari verkefna og fái ekki tækifæri til þess að takast á við stærri og fjárfrekari verkefni. Glerþak 

í verkefnastjórnun virðist því vissulega vera til staðar. Það að kynin njóti sömu tækifæra á 

vinnumarkaði kallast á við auknar kröfur samfélagsins um jafnrétti kynjanna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að karlar komi meira að hæfniþættinum fjármál 

heldur en konur og sinni fjármálum verkefna frekar en konur. Út frá því væri áhugavert að rannsaka 

hvort munur sé á umfangi þeirra verkefna sem karlar og konur stýra og hvort karlar fái frekar 

tækifæri til að stýra stærri, flóknari og kostnaðarsamari verkefnum líkt og rannsókn Hodgson frá 

árinu 2002 leiddi í ljós. Höfundar telja einnig fulla ástæðu til þess að fara í frekari rannsóknir á 

greiningu á starfsumhverfi og ábyrgðarsviði íslenskra verkefnastjóra eftir kyni og vottunarstigi.  

Konum fer ört fjölgandi í verkefnastjórafaginu og koma þær úr fjölbreyttari starfsgreinum 

en karlar. Þær starfa síður innan greina þar sem verkefnastjórnun hefur fest sig í sessi. Það má því 

velta því fyrir sér hvort þær fái sömu tækifæri til starfsþróunar og karlar sem starfa innan greina 

þar sem hefð er fyrir verkefnastjórnun. Áhugavert verður að að sjá hvort konum kemur til með að 
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fjölga í hópi B vottaðra verkefnastjóra eða hvort bilið á milli karla með hærra vottunarstig og 

kvenna með lægra breikki.   

Við greiningu niðurstaðna var tekið saman hvaða leiðir innan hæfniþáttarins fjármál eru 

algengastar og hvaða leiðir eru sjaldgæfastar í starfi verkefnastjóra, óháð vottunarstigi. Í töflum 11 

og 12 má sjá samantekt á niðurstöðum sem snúa að þeim leiðum sem verkefnastjórar sinna mest 

og minnst. Niðurstöðurnar benda til þess að svarendur komi mest að kostnaðarhlið verkefna sem 

þeir stýra, svo sem að tilkynna um kostnaðarfrávik og áætla fjárhagsramma. Það kemur þó á óvart 

að hlutfallið sé ekki hærra en 67% í þeim lið sem mældist hæstur, að tilkynna um kostnaðarfrávik. 

Sama á við um það að áætla fjárhagsramma, en 57% prósent svarenda sögðust gera það. Þessar 

leiðir eru hluti af kjarnaþætti verkefnastjórnunar og því álíta höfundar svo að svarhlutfallið sé 

tiltölulega lágt. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kemur þriðjungur vottaðra 

verkefnastjóra ekki að þessum kostnaðarleiðum. Draga má þá ályktun að Ísland sé skammt á veg 

komið í þróun fagsins hvað hæfniþáttinn fjármál varðar.  

Tafla 11. Fimm efstu leiðir tengdar fjármálum í starfi verkefnastjóra. 

Leiðir Hlutfall 

Tilkynni um kostnaðarfrávik og geri tillögur um áætlanir til að draga úr skaða. 67% 

Geri viðeigandi skýrslur í samræmi við skipulag og stjórnunarhætti verkefnis. 61% 

Áætla fjárhagsramma. 57% 

Set upp kostnaðarskipulag og skilgreini kostnaðarflokka. 52% 

Greini og túlka stöðu fjármála. 43% 

 

Verkefnastjórar koma minnst að fjármálatengslum verkefna við skipuheildina, þróun 

sviðsmynda fyrir fjárhagsramma og skilgreiningu ferla fyrir fjármálastjórnun og allra neðst sitja 

tvær leiðir sem tilheyra fjármögnun verkefna eins og sjá má í töflu 12. Þegar lykilhæfnivísirinn 

sem varðar fjármögnun verkefna er skoðaður nánar sést að munurinn á milli vottunarstiga er minni 

en í öðrum leiðum. Það að verkefnastjórar komi lítið að fjármögnun verkefna bendir til þess að 

líklega sé þessi þáttur á borði annarra aðila innan skipuheildanna. Þar er mögulega um 

menningarmun á milli Íslands og þeirra aðildarríkja IPMA sem höfðu aðkomu að skrifum á ICB4 

að ræða. Við skoðun á fimm neðstu þáttunum má velta því upp hvort það myndi bæta faglega 

vinnu verkefnastjóra og árangur innan verkefna ef þeir hæfniþættir yrðu innleiddir frekar í starf 

þeirra. Þarna er mögulega sóknarfæri til að bæta faglega verkefnastjórnun á Íslandi í samræmi við 

þau hæfniviðmið sem sett eru fram í ICB4.  



31 
 

 

Tafla 12. Fimm neðstu leiðir tengdar fjármálum í starfi verkefnastjóra. 

Leiðir Hlutfall 

Skilgreini ferla og stjórnskipulag fyrir fjármálastjórnun verkefnis. 25% 

Tengi kostnaðarskipulag verkefnisins við kostnaðarskipulag varanlegu 

skipuheildarinnar. 

25% 

Þróa sviðsmyndir fyrir fjárhagsramma á grundvelli kostnaðartengdra þátta  

(e. budget scenarios). 

25% 

Ákvarða fjármögnunarstefnu fyrir verkefnið. 18% 

Ber kennsl á upptök fjármagns. 15% 

 

Ritnefnd ICB4 og þeir sem lögðu til efni í staðalinn hafa valið þætti og undirþætti sem lýsa 

á staðlaðan hátt æskilegri hæfni þeirra sem starfa í verkefnastjórnunarteymum. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar koma íslenskir verkefnastjórar lítið að fjármögnun verkefna. 

Höfundar velta því fyrir sér hvort raunin sé önnur í öðrum löndum þar sem IPMA vottanir eru 

ráðandi og hvort verkefnastjórar þar beri meiri fjárhagslega ábyrgð heldur en verkefnastjórar á 

Íslandi. Íslendingar komu ekki að skrifum ICB4 og því eru líkur á því að hann endurspegli ekki 

raunveruleika íslenskra verkefnastjóra að fullu. 
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6. SAMANTEKT  

Staðallinn ICB4 tekur á mörgum og fjölbreyttum hæfniþáttum í starfsumhverfi verkefnastjóra. Hér 

hefur hæfniþátturinn fjármál verið skoðaður sérstaklega og því velt upp hvort kynbundinn munur 

sé á starfssviði IPMA vottaðra verkefnastjóra á Íslandi. Samhliða þessu var kannað hvaða leiðir 

innan hæfniþáttarins eru hluti af starfi íslenskra verkefnastjóra.  

Niðurstöður leiddu í ljós að fleiri karlar ljúka hærra vottunarstigi IPMA, B og C vottun, en 

konur eru í meirihluta þeirra sem lokið hafa D vottun undanfarin ár. Það verður áhugavert að sjá 

hvaða áhrif hröð fjölgun kvenna kemur til með að hafa innan fagsins. Þegar horft var til þeirra 

lykilhæfnivísa sem falla undir fjármál þá mátti greina kynjamun á starfssviði verkefnastjóra. Karlar 

sinna frekar hæfniþáttum tengdum fjármálum heldur en konur. Að mati höfunda er það 

áhyggjuefni að þrátt fyrir hlutfallslega mikla fjölgun meðal verkefnastjóra fá konur mögulega færri 

tækifæri heldur en karlkyns verkefnastjórar ásamt því að vera líklegri til að festast í vítahring 

smærri og ódýrari verkefna sem krefjast minna af þeim. Niðurstöður sýna að glerþakið svokallaða 

virðist því eiga jafn vel við um verkefnastjórn og aðrar stjórnunarstöður. 

Niðurstöður sýndu jafnframt fram á að íslenskir verkefnastjórar eru í litlum tengslum við 

fjármögnun þeirra verkefna sem þeir stýra. Það er mat höfunda að aukin áhersla á lykilhæfnivísa 

undir hæfniþættinum fjármál myndi ýta undir faglegri verkefnastjórnun þegar kemur að fjármálum 

verkefna. Það má velta því upp hvort það myndi bæta fagið og árangur innan verkefna ef unnið 

yrði meira og markvissar eftir þeim lykilhæfnivísum sem IPMA leggur til.  
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7. ÞAKKIR  

Höfundar vilja þakka öllum þeim sem komu að verkefninu með einum eða öðrum hætti. 

Svarendum viljum við þakka fyrir þeirra framlag til rannsóknarinnar. Einnig viljum við þakka 

leiðbeinanda okkar Óðni Albertssyni fyrir aðstoð, yfirlestur, góðar ábendingar og leiðsögn við 

framkvæmd rannsóknarinnar og skrif verkefnisins. Ásu Guðmundsdóttur viljum við þakka fyrir 

gagnlega endurgjöf og yfirlestur. Þá viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir stuðning, þolinmæði 

og hvatningu á meðan verkefnið var unnið. Að lokum þökkum við hvor annarri fyrir ánægjulegt 

samstarf. 
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9. VIÐAUKAR 

Viðauki I - Spurningakönnun 

Kyn 

a. Karl 

b. Kona 

c. Annað 

  

Hver er síðasta menntun á háskólastigi sem þú laukst? 

a. Viðskipta- eða hagfræði 

b. Menntavísindi 

c. Félagsvísindi 

d. Tækni- eða verkfræði 

e. Raunvísindi 

f. Annað 

g. Á ekki við 

  

Innan hvaða atvinnugreinar starfar þú?  

a. Byggingariðnaðar 

b. Ferðaþjónustu 

c. Fjármála 

d. Heilbrigðisþjónustu 

e. Menntamála 

f. Orku og iðnaðar 

g. Opinberrar stjórnsýslu 

h. Upplýsinga- og fjarskipta 

i. Verslunar og þjónustu 

j. Annað 

  

Hversu lengi hefur þú starfað sem verkefnastjóri? 

a. 0-4 ár 

b. 5-9 ár 

c. 10-14 ár 

d. 15-19 ár 

e. Lengur 

  

Hvaða IPMA vottun hefur þú? 

a. A vottun 

b. B vottun 

c. C vottun 

d. D vottun 

e. Enga vottun 

f. Önnur vottun 
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Þessi spurning snýr að kostnaðarmati í verkefnum (e. project cost). Með kostnaðarmati er 

átt við áætlun eða útreikning þess kostnaðar sem þarf til að af verkefni geti orðið. Merktu 

við þær fullyrðingar sem eiga við um starf þitt innan þeirra verkefna sem þú stýrir. 

a. Set upp kostnaðarskipulag og skilgreini kostnaðarflokka. 

b. Vel viðeigandi aðferð við útreikning á kostnaði. 

c. Ákveð kostnaðarmarkmið í samræmi við staðla eða innri leiðbeiningar skipuheilda. 

d. Ekkert af ofangreindu á við. 

  

Þessi spurning snýr að fjárhagsramma í verkefnum (e. project budget). Fjárhagsrammi 

byggir á fyrrgreindu kostnaðarmati og er þar átt við niðurbrot kostnaðar innan verkefnis 

(e. Cost Breakdown Structure). Merktu við þær fullyrðingar sem eiga við um starf þitt 

innan þeirra verkefna sem þú stýrir. 

a. Áætla fjárhagsramma. 

b. Þróa sviðsmyndir fyrir fjárhagsramma á grundvelli kostnaðartengdra þátta (e. budget 

scenarios). 

c. Skipulegg fjárhagsramma fyrir ófyrirséðan kostnað. 

d. Met fjárhagsramma gagnvart tíma og fjármögnun og geri viðeigandi ráðstafanir. 

e. Ekkert af ofangreindu á við. 

  

Þessi spurning snýr að ákvörðun um fjármögnun í verkefnum (e. project funding). Með 

fjármögnun er átt við að nægilegt fjármagn sé til staðar hverju sinni til þess að standast 

áætlanir. Merktu við þær fullyrðingar sem eiga við um starf þitt innan þeirra verkefna sem 

þú stýrir. 

a. Ákvarða fjármögnunarstefnu fyrir verkefnið. 

b. Ber kennsl á upptök fjármagns. 

c. Fylgi ferlum skipuheildarinnar við fjármögnun verkefnis. 

d. Starfa með, er í nánu sambandi við og get samið við hugsanlega bakhjarla til að ná í 

fjármagn. 

e. Ekkert af ofangreindu á við. 

  

Þessi spurning snýr að þróun, innleiðingu og viðhaldi kerfa fyrir fjármálastjórnun og 

skýrslugjöf fyrir verkefni (e. develop, establish and maintain financial management and 

reporting system for the project). Merktu við þær fullyrðingar sem eiga við um starf þitt 

innan þeirra verkefna sem þú stýrir. 

a. Skilgreini ferla og stjórnskipulag fyrir fjármálastjórnun verkefnis. 

b. Skilgreini fjárhagslega frammistöðuvísa fyrir verkefnið. 

c. Tengi kostnaðarskipulag verkefnisins við kostnaðarskipulag varanlegu skipuheildarinnar. 

d. Geri viðeigandi skýrslur í samræmi við skipulag og stjórnunarhætti verkefnis. 

e. Ekkert af ofangreindu á við. 
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Þessi spurning snýr að eftirliti með fjármálum verkefnis til að auðkenna og leiðrétta frávik 

frá verkefnisáætlun (e. monitor project financials). Merktu við þær fullyrðingar sem eiga 

við um starf þitt innan þeirra verkefna sem þú stýrir. 

a. Ákvarða og met kostnaðarskýrslur. 

b. Greini og túlka stöðu fjármála. 

c. Nota fjárhagslega frammistöðuvísa til að vakta og hafa eftirlit með verkefni. 

d. Geri frammistöðuspár fyrir verkefni á grundvelli fjárhagslegra frammistöðuvísa. 

e. Tilkynni um kostnaðarfrávik og geri tillögur um áætlanir til að draga úr skaða í samræmi 

við skipulag og stjórnunarhætti verkefnisins. 

f. Ekkert af ofangreindu á við.  
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Viðauki II - kynningarbréf 

Kæri viðtakandi, 

 

Meðfylgjandi er hlekkur á spurningalista sem er hluti af lokaverkefni okkar í meistaranámi í 

verkefnastjórnun (MPM) við Háskólann í Reykjavík. 

Þátttaka þín er valkvæð en framlag þitt nýtist best ef öllum liðum er svarað af einlægni. Öll svör 

eru nafnlaus og órekjanleg til einstakra þátttakenda. Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál. 

Litið er svo á að með þátttöku þinni veitir þú leyfi fyrir notkun gagnanna til greiningar. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna vægi hæfniþátta sem snúa að fjármálum í verkefnum eins 

og þeir eru skilgreindir í Grunnviðmiðum IPMA um hæfni verkefnastjóra, ICB4. 

Þú getur reiknað með því að það taki þig 5-10 mínútur að svara spurningalistanum. Könnunin snýr 

að starfi þínu sem verkefnastjóri. 

Okkur þætti vænt um ef þú gætir gefið þér tíma til að svara könnuninni. Könnunina er að finna 

hér: https://www.surveymonkey.com/r/2KNBXMP 

 

Með fyrirfram þökk, 

Díana Björk Eyþórsdóttir (diana06@ru.is) og Eva Georgs. Ásudóttir (evagk07@ru.is) 


