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Hver er þroski í stjórnun verkefnaskráa innan upplýsingatækni meðal nokkurra ólíkra 
fyrirtækja hér á landi og hvaða þættir skipta þar mestu máli að þeirra mati? 

Gísli Geir Gylfason 

Háskólinn í Reykjavík 

 

Greinin er lögð fram sem hluti af skilyrðum fyrir meistaragráðu í verkefnastjórnun (MPM) 
við tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík í maí 2018. 

 

Úrdráttur 
Til að meta þroska á stjórnun verkefnaskrár var notað þroskalíkan en það má einnig nota til að 
kortleggja þá þætti sem fyrirtæki vill leggja áherslu á við stjórn verkefnaskrár til framtíðar. 
Þroskalíkanið sem var sérstaklega hannað fyrir stjórn verkefnaskrár í upplýsingatækni, var lagt 
fyrir sex viðmælendur og ásamt spurningum um hvaða þættir skipta mestu máli.  

Niðurstaða rannsókninnar um hvaða þættir eru mikilvægir í  stjórnun verkefnaskrár sýnir 
mikilvægi þess að hafa góða yfirlitsmynd yfir öll verkefni innan fyrirtækis sem gefur tækifæri 
til að forgangsraða verkefnum í samræmi við stefnu fyrirtækis.  Til að þetta sé hægt þarf aga í 
innleiðingu, upplýsingavinnslu og  gott utanumhald um þau gögn sem verkefnaskráin er byggð 
á. Svör viðmælenda leiddu í ljós að helst vantaði upp á að undirverkskrár fylgdu hefðbundnu 
verklagi í stjórnun verkefnaskrár.  Einnig reyndust flest fyrirtækin ekki skrá niður hæfnisþætti 
starfsmanna sinna og fylgja þeim eftir með skipulegum hætti. 

Lykilorð: Verkefnastjórnun, verkefnaskrá, þroski, upplýsingatækni 

  



  
 

  
 

Inngangur 
Í þessari grein verður þroski nokkurra upplýsingatæknideilda við stjórnun verkefnaskrár 
skoðaður og reynt að greina þá þætti sem skipta mestu máli.  Á síðustu árum hefur 
upplýsingatækni skipað sífellt veigameiri sess í rekstri og samkeppnishæfni fyrirtækja. Einn af 
mikilvægari þáttunum sem huga þarf að  bæði í daglegum rekstri sem og í umbótum og við 
innleiðingu á nýjum kerfum eða hugbúnaði er verkefnastýring og stjórnun verkefnaskrár. Það 
er eitt að „vinna verkefni rétt“ og annað að „vinna réttu verkefnin“. Verkefnastjórnun aðstoðar 
með fyrra atriðið en stjórnun verkefnaskrár aðstoðar með það seinna.   Það að setja „réttu“ 
verkefnin af stað á réttum tíma getur verið áskorun þegar aðföng eru af skornum skammti og 
reglu og lagarammi eru sífellt að breytast.  

Í umfjölluninni hér á eftir verður farið yfir aðferðafræðina við stjórn verkefnaskrár og 
þroskalíkanið sem var notað í rannsókninni. Til þess að rannsóknin nýttist sem best var lögð 
töluverð vinna í að finna rétta þroskalíkanið miðað við forsendur rannsóknarspurningarinnar.  
Það þroskalíkan sem varð fyrir valinu er hannað sérstaklega til að grein þroska í stjórnun 
verkefnaskrár í upplýsingatækni.   

Niðurstöður ættu að gefa lesendum góða sýn á hvaða þætti í stjórnun verkefnaskrár skuli leggja 
áherslu á og hver þau þekkingarsvið eru sem ekki hefur verið sinnt sem skyldi í hefðbundnum 
upplýsingatæknideildum hér á landi. 

Þessi grein ætti einnig að gefa góða innsýn í kosti þess að nota verkefnaskrá og þroskalíkön 
sem tól til að mæla stöðu mála í rekstri upplýsingatæknideilda. 

  



  
 

  
 

Fræðileg umfjöllun 
Hluti af því að vakta framgang verkefna er að safna gögnum um stöðu mála og taka ákvarðanir 
með hliðsjón af þeim.  Ein af helstu hindrunum við verkefnastjórnun í upplýsingatækni er að 
það vantar gögn um stöðu mála (Maizlish, Handler, 2010). 

Undanfarin ár hefur verið lögð meiri áhersla á stjórnun verkefnaskrár og hafa t.d. 
Alþjóðasamtök verkefnastjórnunarfélaga (IPMA) í nýjustu útgáfunni af  grunnviðmið um hæfni 

verkefnastjóra ICB 4.0, sett stjórnun verkefnaskrár í hæfnisaugað sem sýnir grunnstoðir 
staðalsins. 

 
Mynd 1, Hæfnisaugað í ICB 4 

 

Verkefnaskrá og stjórnun verkefnaskrár  
Verkefnaskrá er safn verkefna og/eða verkefnastofna innan skipuheildar sem ekki eru endilega 
tengd innbyrðis en hafa verið sett í eitt safn til að ná betur utan um stjórnun þeirra og 
samhæfingu. Málefni er varða verkefnaskrá er almennt í höndum framkvæmdastjórnar 
fyrirtækis (IPMA, 2014).  Tilgangurinn með stjórnun verkefnaskrár er að samhæfa og 
forgangsraða öllum verkefnum og verkefnastofnum sem eru í gangi fyrir skipuheild eða hluta 
hennar. Með því næst hámarksárangur af framlagi verkefnanna sem heildar til stefnumörkunar 
fyrirtækisins (IPMA, 2014).  
Stjórnun verkefnaskrár er mikilvægur þáttur faglegrar verkefnastjórnunar þar sem hún bindur 
aðferðafræði verkefnastjórnunar saman í eina heild og stuðlar að einfaldari ákvarðanatöku 
þegar snertifletir verkefnis eru margir. Eftirlit með framgangi og stöðu mála á verkefnaskrá 
krefst viðbótaraðferðafræði, svo sem lykilárangursþátta (KPI) og beitingu þeirra við mat á 
viðskiptatækifærum einstakra verkefna, til að tryggja að verkefnið skipti sköpum við að 
framfylgja stefnumörkuninni (IPMA, 2014).   

Samanburður á verkefnaskrá, verkefnastofn og verkefni 
Á mynd 2 má sjá hvernig þessum þáttum er raðað niður í grunnviðmið IPMA í 
verkefnastjórnun. Raðað er eftir stjórnskipulagi en oftar en ekki eru stærri skipuheildir með 
álíka stjórnunarhætti.  Efst í laginu er stjórnun verkefnaskrár. Þar er tekin ákvörðun um hvaða 
verkefni eða verkefnastofn eru tekin fyrir í samræmi við stefnu og markmið skipuheildar. Þar 
næst er stjórnun verkefnastofna. Þessi þáttur á við í þeim tilvikum þegar verkefni eru mjög stór 
og fjölþætt, loks er stjórnun verkefna eða verkefnastjórnun sem við þekkjum oftast sem 
hefðbundna verkefnastjórnun. 
 



  
 

  
 

 

 

Mynd 2. Verkefnaskrá samansafn verkefna og verkefnastofna.   

Til þess að lýsa hinni fullkomnu stjórnun á verkefnaskrá má ímynda sér skipuheild þar sem 
búið er að forgangsraða verkefnum í samræmi við markmið fyrirtækis, stjórnandi hefur gott 
yfirlit yfir hvað er að gerast, sér nákvæmlega hvaða verkefni verða tekin fyrir næst, hvaða 
verkefni eru í gangi, hvernig þau ganga og hvaða verkefnum er lokið.  

Stjórnun verkefnaskrár í upplýsingatækni 
Í leit að þeim þáttum sem kalla á innleiðingu á stjórnun verkefnaskrár í upplýsingatækni (UT) 
lá leið greinarhöfundar fljótlega að þroskalíkönum. Með því að skoða þau ítarlega er hægt að 
greina í hvaða röð best er að innleiða stjórnun verkefnaskrár og meta hvar viðmælendur í 
rannsókninni eru staddir við innleiðingu á stjórnun verkefnaskrár og hvaða þáttum er áfátt.  Í 
þessu tilliti skipti miklu máli að velja líkan sem styddi við þá þætti sem 
rannsóknarspurningunni var ætlað að svara. 
 
Mörg þroskalíkön í UT eiga rætur sínar að rekja í CMM líkanið frá Software Engineering 
Institute sem er elsta þroskalíkanið í verkefnastjórnun (Ingason, 2010). Þroskalíkanið var 
sérstaklega hannað til að meta þroska fyrirtækja í hugbúnaðargeiranum ( Maizlish og Handler, 
2010).   

Þar sem viðfangsefni þessa verkefnis er að greina stjórnun verkefnaskrár í UT var stefnan tekin 
á að finna þroskalíkan sem væri með áherslu á rannsóknarspurninguna. Það líkan sem var talið 
henta best í þessu tilliti var IT Portfolio Management maturity model (TIPMMM) sem Maizlish 
og Handler skrifuðu árið 2010. Þar er CMM líkanið notað sem grunnur að þroskalíkani sniðnu 
sérstaklega að UT rekstri. Það er einnig með greinargóðar útskýringar sem henta vel fyrir 
íslenska fyrirtækjamenningu og stærð íslenskra fyrirtækja. 

Líkanið skiptist í fimm styrkleika flokka frá stigi 0 til 4 þar sem fjórða stig er hæst.   

 

 

 



  
 

  
 

Tafla 1. Þroskastig ITPMMM 

Stig 0 Viðurkenning Fyrst er að viðurkenna að stjórnun verkefnaskrár er fyrsta skref 
til þess að gera hlutina betur.  Áherslan á að vera á skjölun.   

Stig 1 Samskipti Leggur áherslu á að ákvarðanataka sé meira miðlæg.  Deildir 
leggja ekki af stað í verkefni á sínum eigin vegum.  Stjórnun 
verkefnaskrár ætti að vera sýnileg en ákvarðanir eru ekki teknar 
út frá þeim raungögnum sem koma frá verkefnaskrá. 

Stig 2 Eftirlit Áhersla er á að vera með fólk, ferla og stefnu á sínum stað til að 
taka ákvarðanir.    

Stig 3 Stýring Áherslan er á ferla og nálgun gagna. Möguleiki er að taka 
stöðuna á verkefnum sem eru í gangi til að styðja við eftirlit. 

Stig 4 Hagræða Áherslan er á að skynja vandamál um leið eða áður en þau koma 
upp og gera viðeigandi ráðstafanir. 

 

Undir hverju stigi eru síðan fimm þekkingarsvið sjá mynd 3 hér að neðan.  Hvert þekkingarsvið 
er með greinargóða lýsingu á þeim þáttum sem þurfa að vera til staðar til þess að stjórnun 
verkefnaskrár teljist vera á viðkomandi stigi.  Höfundar líkansins leggja áherslu á að það sé 
ekki hægt að fara upp um stig fyrr en búið er að uppfylla öll þekkingarsvið stigsins á undan.  
Þetta hafði töluverð áhrif á það á hvaða stigi þau fyrirtæki sem voru tekin til skoðunar voru 
metin. Sérstaklega voru það stærri fyrirtækin sem voru metin á 2. stigi líkansins en voru með 
þroska á mörgum þekkingarsviðum innan 4. stigs. 

 

 Mynd 3. Uppbygging ITPMMM 

 

Viðurkenning
(0)

Samskipti
(1)

Stjórnun
(2)

Stýring
(3)

Hagræða
(4)

Nota verkefnaskrá til að 
hafa samskipti

Tengja verkefnaskrár 
saman og hugbúnað sem 
sér um grunn rekstur til að 
geta brugðist við frávikum

Greina ferla með það 
markmið að gera þá 
mælanlega

Fólk, Ferlar og stefnur  til 
að innleiða verkefnaskrá



  
 

  
 

Tafla 2. ITPMMM þroskalíkanið og eyðublað viðmælanda 

Lokaverkefni MPM 2018      

 

  
Þroskamat í stjórnun verkefnaskrár      
  Verkefni Hugbúnaður Innviði Starfsmenn Ferlar Upplýsingarveita Stjórnun 

verkefnaskrár 
í UT 

Stig 0: 
Viðurkenning  

Safna gögnum um 
verkefni 

Safna gögnum um 
hugbúnað 

Safna gögnum um 
aðföng 

Safna gögnum um 
starfsmenn og 
hæfni 

Ákveða 
ferla og 
eigendur 
þeirra 

Auðkenna einingar 
innan fyrirtækis 

Fyrirtæki átta 
sig á því að 
stýra þarf flæði 
verkefna  

Stig 1: 
Samskipti 

Miðlæg 
verkefnaskrá til 
staðar og verkefni 
unnin eftir henni.  

Búið að lista 
hugbúnað og virkni 
þeirra 

Aðföng og lýsing 
þeirra skal vera á 
skrá.  

Allir UT 
starfsmenn og 
þekking þeirra á 
skrá.  

Mikilvægir 
ferlar 
skráðir. 

Lykilinnviðir og 
virkni þeirra skráð. 

Öll verkefni 
fara í gegnum 
eina 
verkefnaskrá. 
Engin UT 
verkefni óskráð 
eða stjórnað af 
einni deild. 

Stig 2: Eftirlit Fólk, ferlar og 
stefnur til staðar til 
að hægt sé að 
stjórna verkefnum 
með samkvæmum 
hætti. 

Hugbúnaður og 
eigendur þess 
skjalaðir. Ferlar um 
viðhald eignaskráa 
skjalaðir. 

Aðfangaskráning, 
viðeigandi ferli til 
staðar sem segir til 
um hvernig skuli 
viðhalda 
aðfangaskrá 

Þekking skráð á 
miðlægan stað og 
viðhaldið 
reglulega.  Tekin 
er staða reglulega 
og ráðlagt. 

Ferlar eru 
hannaðir til 
að létta á 
vinnu (six 
sigma).  
Skráðir á 
miðlægan 
stað  og 
endurmetnir 
reglulega. 

Upplýsingastjórnun 
virk til að stýra 
verkefnaskrá. Virkt 
eftirlit á 
gagnaflæði.  
Eigendur gagna 
skráðir. 

Allar 
undirverkskrár 
eru á stigi 2 í  
verkefnaskrá 

Stig 3: 
Hagræðing 

Mælanlegir 
lykilþættir metnir 
miðað við þá ferla 
sem eru í rekstri. 

Mælanlegir 
lykilþættir metnir 
miðað við þá ferla 
sem eru í rekstri. 

Mælanlegir 
lykilþættir metnir 
miðað við þá ferla 
sem eru í rekstri. 

Mælanlegir 
lykilþættir metnir 
miðað við þá ferla 
sem eru í rekstri. 

Mælanlegir 
lykilþættir 
metnir 
miðað við 
þá ferla sem 
eru í rekstri. 

Mælanlegir 
lykilþættir metnir 
miðað við þá ferla 
sem eru í rekstri. 

Allar 
undirverkskrár 
eru á stigi 3 í 
verkefnaskrá 

Stig 4: 
Hagræða  

Rauntíma- gögn 
um stöðu mála. 
Hægt að fá yfirlit 
yfir stöðu 
verkefnaskrár 
miðað við fólk, 
innviði og 
hugbúnað. 

Framvirkni og 
upplýsingastjórnunar
stefna hafa áhrif á 
gang mála.  
Upplýsingar frá 
öðrum verkefnum 
hafa áhrif á næstu 
skref. 

Aðfangaskrá er 
notuð til að stýra 
verkefnum.  
Sérstaklega 
verkefni, fólk og 
ferlar. 

Virkt eftirlit er 
með þekkingu 
starfsmanna innan 
verkefna sem eru 
í gangi eða eiga 
eftir að fara í 
gang. Séð til þess 
að þekking er til 
staðar áður en 
verkefni fara af 
stað. 

Ferlar eru 
rýndir 
reglulega.   

Gagnaheilind eru 
góð, verkefnastaða 
er byggð á gögnum 
sem koma 
sjálfvirkt frá 
verkefnum.  Gripið 
er í taumana ef 
þess þarf. 

Allar 
undirverkskrár 
eru á stigi 4 í 
verkefnaskrá 



  
 

  
 

Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 
Í þessari rannsókn er ætlunin að leita svara við því hverjir eru helstu þættir sem kalla á stjórnun 
verkefnaskrár í upplýsingatækni.   

Þar sem ekki var vitað hversu almenna vitneskju viðmælendur hefðu um verkefnaskrá og 
aðferðafræði hennar var talið best að gera sértæka greiningu þar sem söfnun gagna var gerð 
með djúpviðtölum. Unnin var eigindleg rannsókn út frá þeim gögnum sem söfnuðust saman úr 
viðtölunum. Til þess að fá þversnið af íslensku viðskiptalífi var lagt upp með að taka viðtöl við 
verkefnastjóra eða deildarstjóra í upplýsingatæknideildum í fyrirtækjum að mismunandi stærð, 
m.v. fjölda starfsmanna í upplýsingatæknideildum fyrirtækjanna.  

Tafla 3. Flokkun fyrirtækja eftir stærð upplýsingatæknideilda 

< 15 manns Mjög lítið 

15-20 Lítið 

21-50 Miðlungs  

51-99 Stór 

>100 Mjög stór 

Vel gekk að fá viðtöl við sérfræðinga en ekki náðist að fá UT deildir í þeim stærðarflokki sem 
lagt var af stað með í byrjun  en nokkuð nálægt því og er það ekki talið breyta niðurstöðum 
rannsóknarinnar.  Sjá töflu 4 Viðmælendur.  Þar sem nokkrir viðmælanda vildu ekki deila 
reynslu sinni undir nafni, var farin sú leið að nafngreina engan viðmælanda né fyrirtækin sem 
þeir starfa hjá. 

Tafla 4. Viðmælendur  

< 10 
manns 

Mjög lítið Deildarstjóri hjá  rannsóknarfyrirtæki 

10-20 Lítið Verkefnastjóri hjá  fjármálafyrirtæki 

10-20 Lítið Deildarstjóri hjá tryggingarfyrirtæki 

21-30 Miðlungs  Verkefna og deildarstjóri hjá samgöngufyrirtæki  

40-50 Stór Verkefnastjóri hjá fjarskiptafyrirtæki 

50-60 Mjög stór Deildarstjóri hjá tækni-iðnaðarfyrirtæki 

 

 



  
 

  
 

Viðtalið  
Greinarhöfundur hafði samband við UT sérfræðinga hjá fyrirtækjum sem voru talin uppfylla 
stærðarviðmið upplýsingatæknideilda og óskaði eftir fundi með umsjónaraðila verkefna eða 
verkefnaskrár.  Ánægjulegt var að nánast allir gáfu kost á viðtali. 

Viðtölin voru tekin frá 9. – 18. apríl 2018 á vinnustað viðmælanda nema eitt sem var tekið í 
gegnum síma. 

Byrjað var á því að taka niður grunnupplýsingar um viðkomandi og stöðu í stjórnun 
verkefnaskrár í UT.  Til þess að meta stöðu verkefnaskrár innan fyrirtækis viðmælanda var 
ITPMMM þroskalíkanið lagt fyrir ásamt því að virkni þess var útskýrð. Í framhaldinu var farið 
yfir hvert þekkingarsvið í líkaninu á hverju stigi fyrir sig og ef viðmælandi taldi fyrirtækið 
uppfylla tiltekið þekkingarsvið var hakað við þann dálk en ef fyrirtæki taldist ekki uppfylla 
lýsingu þekkingarsviðsins var viðkomandi stig klárað en ekki farið upp á næsta stig. 

Eftir fyrsta viðtal kom í ljós að einfaldast var að nota enskt eyðublað þar sem flestir skildu það 
betur en íslensku þýðinguna.  Hægt er að sjá íslenska þýðingu við ensku heitin í töflu 2 og 
enska útgáfuna í viðauka 1. 

Þegar búið var að fylla inn í þroskalíkanið var staða fyrirtækjanna metin út frá þroskalíkaninu 
og að lokum voru nokkrar opnar spurningar lagðar fyrir: 

 Hver er óskastaðan þín, hvar myndir þú vilja vera í þroskaferlinu?  Af hverju? 

 Hvaða þætti telur þú vera mikilvægasta til að halda utan um verkefnaskráa? 

 Hverjar eru helstu áskoranir í stjórnun verkefnaskráa? 

Í djúpviðtölum getur ýmislegt komið fram og eiga viðmælendur misgott með að koma á 
framfæri athugasemdum og upplýsingum um stöðu mála.  Þess vegna var lagt upp með að leyfa 
viðmælendum að svara opnum spurningum án inngrips eða spurninga og komu fram ýmsir 
góðir punktar í tilsvörum.  Allir viðmælendur voru mjög áhugasamir um aðferðafræðina og 
voru viðtölin oftast tvöfalt lengri en áætlað var enda margt áhugavert og skemmtilegt að ræða 
þó það tengdist efni rannsóknarspurningarinnar ekki beint.  

 

Samantekt viðtala 
Áður en niðurstöður verða reifaðar er vert að taka fram að leikreglur þroskalíkansins sem varð 
fyrir valinu er að hafa öll þekkingarsvið líkansins uppfyllt til þess að hægt sé að segja að stigi 
sé náð. Mikilvægt er að hafa í huga að ef viðmælandi taldi fyrirtæki ekki uppfylla eitthvert af 
þekkingarsviðunum innan stigs var ekki farið í að meta önnur þekkingarsvið á næstu stigum 
fyrir ofan.  Þetta hafði þau áhrif að fyrirtæki voru metin á lægra stigi þrátt fyrir að uppfylla 
mögulega einhver þekkingarsvið á hærra stigi þroskalíkansins.  

Eins og kemur fram í rannsóknarspurningunni er aðeins verið að greina UT hluta fyrirtækja en 
ekki skipuheildina í heild.  Sum fyrirtækjanna hafa áralanga reynslu í stjórnun verkefnaskrár á 
öðrum sviðum en upplýsingatækni, eins og eitt fyrirtækjanna sem hefur notað stjórnun 



  
 

  
 

verkefnaskrár í framleiðsluferli og hönnun og annað fyrirtæki sem notar verkefnaskrá við 
framkvæmdir.  Það má segja að þau hafi verið á þroskastigi 4 á þessum sviðum en viðurkenndu 
það fúslega að staðan væri allt önnur í UT. 

Umfjöllun um niðurstöður er skipt upp í tvo hluta. Í fyrri hlutanum er farið yfir svörun 
viðmælenda við opnum spurningum og í seinni hlutanum er farið yfir niðurstöður 
rannsóknarinnar.  

 

Samantekt svara viðmælenda 
Í rannsókninni var rætt við sex viðmælendur.  Tveir af þeim báru stöðuna verkefnastjóri, þrír 
voru yfir verkefnaskrá og einn deildarstjóri tölvudeildar. Flest voru búin að kynna sér fræðin 
bak við flæði innan verkefnaskrár en öll áttu það sameiginlegt að hafa mikinn áhuga á 
verkefnastýringu. 

Rauði þráðurinn í samtölunum var hversu mikilvægt það er að hafa góða yfirlitsmynd yfir stöðu 
mála og að stefna fyrirtækisins sé skýr til að aðstoða við ákvörðunartöku. 

Þegar farið var yfir helstu áskoranir nefndu allir viðmælendur að ekki væri nægjanlegur 
skilningur innan fyrirtækjanna á þeirri vinnu sem felst í að viðhalda góðri verkefnaskrá.  Skipta 
má þessum vandamálum niður á almenna starfsmenn sem lenda í aukinni vinnu vegna skjölunar 
og tímaskráningar og millistjórnendur sem líta á þetta sem hindrun frekar en gott verkfæri.  
Viðmælanda hjá fyrirtæki sem var komið yfir fyrstu skref þroskalíkansins og vann hjá fyrirtæki 
sem hafði skýra stefnu í UT, fannst áskorun að fá alla til að taka þátt í þeirri vegferð sem 
uppbygging góðrar verkefnaskrár krefst. 

Eins og áður hefur komið fram var ekki gerð sú krafa að viðmælendur væru með þekkingu á 
stjórnun verkefnaskrár og/eða ynnu eftir þessari aðferðafræði. Það kom þó í ljós að flestir/allir 
viðmælenda voru með grunnvitneskju um stjórnun verkefnaskrár og uppfylltu hið minnsta 
núllta stig þroskalíkansins. Ekki eru gerðar miklar kröfur um vinnulag við umsjón 
verkefnaskrár á því stigi en skjölun er lykilatriði og voru allir með nokkurs konar 
grunnskráningu á þeim þekkingarsviðum sem miðað er við í líkaninu. Sjá töflu 5. 

Hér sjáum við stutta samantekt af niðurstöðum þroskamats en mörgum viðmælenda fannst 
áhugavert að fara yfir þroskalíkanið og fannst það gefa góða vísbendingu um hvar væri hægt 
að bæta verklag. 



  
 

  
 

 
   Mynd 4. Þroski í stjórnun verkefnaskrár viðmælanda 

 

Hver er óskastaðan þín, hvar myndir þú vilja vera í þroskaferlinu?  Af hverju? 
Flestir viðmælenda voru á þeirri skoðun að best væri að vera á 4. stigi, sjá mynd 5, þrátt fyrir 
að það gæti reynst kostnaðarsamt og kannski of mikið flækjustig fyrir minni skipuheildir. Það 
sem heillaði mest var sú áhersla á að geta haft góða yfirlitsmynd yfir stöðu mála og geta 
brugðist strax við þegar þess þyrfti. 
Einn viðmælenda í fyrirtæki sem er á byrjunarstigi þroskalíkansins vildi helst ekki fara hærra 
en annað stig þar sem hann taldi að það væri of kostnaðarsamt að fara hærra í þroska. Einnig 
mat hann það svo að fyrirtækið myndi frekar þróast áfram á ákveðnum þekkingarsviðum í 
líkaninu frekar en að uppfylla öll skilyrði hvers stigs. 
 

 

Mynd 5. Óskastaða viðmælanda  
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Hvaða þætti telur þú vera mikilvægasta til að halda utan um verkefnaskráa? 
Allir viðmælendur nefndu að mikilvægasti hluti góðrar verkefnaskrár væri að hafa góða 
yfirlitsmynd yfir verkefnaskrána og að gæði gagna sem liggja henni til grundvallar væru góð.  
Einn viðmælanda nefndi þann aga sem þarf til að halda góða verkefnaskrá og mikilvægi þess 
að ekki væri farið fram hjá verkefnastofu með verkefni.  Annar sagði að það væri mikilvægt að 
stýra skránni eftir stefnu fyrirtækis svo að hún skilaði sem mestum ávinningi. 

Nefnt var mikilvægi þess að vera með staðlaða og einfalda sýn á verkefnaskrá og stöðu 
verkefna innan hennar.  Þegar búið væri að innleiða kerfi sem myndi halda utan um stöðu 
verkefna væri möguleiki að velja verkefni eftir t.d. þeim afurðum sem eru í boði innan 
skipuheildar.  Þetta leiðir að því að búið sé að innleiða ákvörðunarferli sem er ávallt fylgt. 

 

Hverjar eru helstu áskoranir í stjórnun verkefnaskráa? 
Viðmælendur voru sammála um að það væri mikil áskorun að fá alla um borð til þess að taka 
þátt  í þeirri vegferð sem stjórnun verkefnaskrár felur í sér.  Einkum voru nefndar tvær ástæður. 
Annars vegar sú að ekki væri skilningur fyrir þeim gögnum og ferlum sem þurfa að vera til 
staðar, einn viðmælanda tók tímaskráningu á verkefni sem dæmi um gögn og ferla.  Ferilinn er 
skráning starfsmanna og yfirferð yfirmanna og gögnin í þessu tilviki eru klukkustundir unnar 
á verkefni. 

Hins vegar að ekki væri alltaf tekið mið af stefnu fyrirtækisins við forgang verkefna og 
verkefnaval þegar ný verkefni væru sett af stað. 

Einn viðmælanda nefndi mikilvægi upplýsingagjafar innan fyrirtækisins og að starfsmenn væru 
vel upplýstir um ferlið við stjórnun verkefnaskrár og kosti þess að vera með þetta verklag.   
Ekki væri ráðlagt að setja ferli eða gera kröfur til starfsmanna án þess að upplýsa um gagnsemi 
verkefnaskrár og ástæðu fyrir notkun. 

Viðmælendur nefndu einnig sérstaklega hversu stóran hluta mannlegi þátturinn spilar við 
innleiðingu verkefnaskrár.  Tveir viðmælenda sögðu að starfmenn gætu verið misjafnlega 
íhaldssamir og erfitt gæti verið að innleiða nýja ferla og taka upp breytt vinnubrögð.   

Þá gæti verið áskorun að sannfæra alla stjórnendur að ganga í takt við verkefnaskrá þrátt fyrir 
að það sé með stuðningi frá yfirstjórn. Þá geti verið erfitt að fá aðföng frá upplýsingatæknideild 
þrátt fyrir að verkefnaskrá gerði ráð fyrir vinnuframlagi við að hrinda tilteknu verkefni í 
framkvæmd.  Þetta er ákveðin vísbending að það séu mörg verkefni í gangi sem eru utan 
verkefnaskrár. 

 

Samantekt þroskalíkans 
Áður en þroskalíkan var lagt fyrir voru viðmælendur spurðir hvort þeir væru að nota 
verkefnaskrá og hvað þeir teldu sig vega í þeirri innleiðingu.   Viðmælendur allra fyrirtækja 
nema eins töldu fyrirtækin vera á byrjunarstigi í þessum fræðum.   

Eftir að hafa lagt  mat á þroska í stjórnun verkefnaskrár í upplýsingatækni fyrir sex 
viðmælendur ólíkra fyrirtækja var staða þeirra metin.  Tvö af fyrirtækjunum voru á stigi 0, þrjú 



  
 

  
 

á stigi 1 og eitt á stigi 2.  Flest eru á stigi 1 og gefur það góða vísbendingu um hver staða 
stjórnunar á verkefnaskrá er í íslenskum upplýsingatæknideildum.  Á stigi 1 er aðaláherslan á 
að verkefni streymi öll í gegnum eina sameiginlega gátt í fyrirtækinu og ekki sé verið að taka 
ákvörðun um að hefja verkefni á mörgum stöðum innan fyrirtækisins. 

Tafla 5. Niðurstöður úr þroskalíkanagreiningu 
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Fjármálafyrirtæki 1 0 1 1 1 0 0 0 
Rannsóknarstofnun 1 1 1 0 1 1 0 0 
Samgöngufyrirtæki 1 2 2 1 2 2 1 1 

Iðnaðarfyrirtæki 2 2 2 1 2 2 1 1 
Samskiptarfyrirtæki 3 3 3 3 3 3 2 2 
Tryggingarfyrirtæki 1 1 2 1 1 1 1 1 

 

 

Með því að raða gögnum eftir þekkingarsviðum, þar sem eitt stig er gefið fyrir hvert þroskastig 
sem fyrirtæki nær, fæst góð sýn á það hvaða þætti þroskalíkansins er ekki verið að uppfylla. 
Sjá mynd 6.  

  

Mynd 6. Þroski fyrirtækja, raðað eftir þekkingarstigi  

Miðað við þessar niðurstöður eru helstu veikleikar hjá fyrirtækjum þekkingarsviðið „stjórnun 
verkefnaskrár í UT“ 

Flest fyrirtæki í þessari rannsókn(þrjú)  eru á stigi 1 en þar stendur: Öll verkefni fara í gegnum 
eina verkefnaskrá. Engin UT verkefni óskráð eða stjórnað af einni deild.  Þau fyrirtæki sem 
voru á þroskastig 0 voru að glíma við það vandamál að ræsing tæknilegra verkefna voru sett af 
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stað á mismunandi stöðum innan fyrirtækis.  Aftur á móti þau sem náðu ekki lengra en að stigi 
2 voru með margar verkefnaskrár og sumar þeirra fóru ekki í gegnum verkferla og/eða ekki í 
samræmi við stefnu fyrirtækisins. 

Skipuheildir eru með starfsmannaskrá þar sem haldið er utan um menntun og hæfni 
starfsmanna og uppfylla þar með þann þátt þekkingarsviðs þroskastigs 2. En þar sem 
þekkingarsvið þroskastigs 2 gerir einnig kröfu um að farið sé með reglulegum hætti yfir 
þekkingu og hæfni starfsmanna, hvort sem það er fyrir framtíðarverkefni eða það sem er í gangi 
þá er því almennt ekki fylgt eftir með skipulegum hætti sem þýðir að þau fara ekki hærra en 2. 
stig.  

Einn viðmælanda nefndi að það sé hefð á íslenskum vinnumarkaði að starfsmenn sjái sjálfir 
um að sækja sér menntun vegna þeirra verkefna sem eru í gangi. Það sé að mörgu leyti litið á 
það sem hlunnindi að fara á námskeið sem gefur til kynna að erfitt getur verið að fá skilning 
fyrir þörfinni á reglulegri endurmenntun stafsmanna. 

 

 

Umræður 
Einstaklega vel gekk að safna upplýsingum fyrir þessa rannsókn og þó að viðmælendur væru 
ekki endilega sammála um aðferðafræðina þá gáfu svörin góða mynd af því hvaða þættir eru 
mikilvægir í stjórnun verkefnaskrár. Greinarhöfundur sá alfarið um að taka viðtölin og hjálpaði 
til við að útskýra þroskalíkanið ef viðmælendur voru ekki vissir hvort þeir uppfylltu 
viðkomandi lýsingu.  Niðurstöður endurspegla þá stöðu sem viðmælandi töldu sig vera í en 
ekki var hluti af rannsókninni að staðfesta þá niðurstöðu frekar. Það má alveg gera ráð fyrir því 
að viðmælendur hafi verið misjafnlega upplagðir og hafi frekar svarað eins og þeir vilja hafa 
þetta í staðinn fyrir að svara til um hvernig þetta er í raun og veru. 

Niðurstöður sýna að mikilvægt er að hugsa vel um mannauð UT deilda svo sú skipuheild þróist 
eðlilega í stjórnun verkefnaskrár.  Ekki einungis þarf að sinna endurmenntun skipulega heldur 
einnig innleiða verkferla og verklag  með það að markmiði að allir séu vel upplýstir um hvað 
sé verið að gera og hvernig það hefur jákvæð áhrif á rekstur deildarinnar. 

Athygli vakti að allir viðmælendur ræddu mannlegu hlið málsins og hversu mikilvægur þáttur 
hún er í innleiðingu verkefnaskrár.  Stór þáttur í að fá alla til að taka þátt í að vinna með faglega 
verkefnaskrá er að vera með góða breytingastjórnun sem eykur trú á því verklagi sem fylgir 
stjórnun verkefnaskrár. 

Samantekt og ályktun 
Hér hefur verið farið yfir mikilvægi þess að vera með stjórn verkefnaskrár þar sem farið er 
reglulega yfir stöðu mála og ákvarðanir teknar miðað við þau gögn sem liggja fyrir.  Tekin 
voru viðtöl við lykilstarfsmenn á þessu sviði innan nokkurra fyrirtækja og farið yfir stöðu 
verkefnastjórnunar. Með því að taka viðtöl við ólíka aðila má segja að náðst hafi gott yfirlit 
yfir stöðuna en þar sem þekking og menntun á verkefnastjórnun er afar misjöfn gæti verið 
meiningarmunur á tækniorðum sem gæti haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.    



  
 

  
 

Niðurstöðum á þroskastöðu við stjórnun verkskrár og hvaða þættir skipta mestu máli má skipta 
upp á tvenna vegu.  Annars vegar er mikilvægt að fylgja því verklagi eða ferlum sem er innan 
skipuheildar til að fylgja stjórnun verkefnaskrár og hins vegar að hægt er með notkun 
þroskalíkans að meta þekkingarsvið á stjórnun verkefnaskrár og greina hvar tækifæri til úrbóta 
liggja til þess að auka þroska. Niðurstaðan hér var að stjórnun á undirverkskrám og formlegri 
skráningu og eftirfylgni á menntun og hæfni mannauðs væri ábótavant. 

Viðmælendum fannst þroskalíkanið sem var valið fyrir þetta verkefni mjög áhugavert en það 
væri áhugavert að sjá til samanburðar hvort upplýsingatæknideildir væru flokkaðar með sama 
þroska í öðrum líkönum eins og CMM eða CMMI. 

Það sem þessi rannsókn sýnir einna best er það hversu gott það er að fara í gegnum 
þroskalíkansgreiningu til að meta vinnulag fyrirtækja en það getur gefið góða mynd á þeim 
hlutum sem er hægt að bæta. 
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Viðtalseyðublað  
Viðmælandi:     Fyrirtæki: 

Dags:  

Formáli: 

1. Spyrja hvort það sé í lagi að taka upp viðtal. 
2. Fara yfir dagskrá. 
3. Athuga stöðu fyrirtækis í stjórnun verkefnaskrár. 

 

 

#1 Þroski 

Útskýra hvað verkafnaskrá er og samhengi verkefnis og þroska… Spyrja fyrst og taka próf eftir 
það. 

- Hver er óskastaðan þín, hvar myndir þú vilja vera í þroskaferlinu?  Af hverju? 

 

 

-Fylla út eyðublað fyrir þroskalíkan 

 

- Hvaða þætti telur þú vera mikilvægasta til að halda utan um verkefnaskráa? 

 

 

 

 

#2 Mikilvægir þættir 

Hvaða þætti telur þú vera mikilvægastir til að halda utanum stjórnun verkefnaskráa? 

 

 

 

 

#3 ÁSKORANIR,  

-Hverjar eru helstu áskoranir í stjórnun verkefnaskráa? 

 

 

 

 



  
 

  
 

 

 


