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ÚTDRÁTTUR 

Hindranir verkefnastjóra í starfi eru margvíslegar, enda er mikil fjölbreytni í umfangi verkefna. 
En hvers konar hindrunum mæta verkefnastjórar og hefur kyn verkefnastjóra áhrif á það 
hvernig þessum áskorunum er mætt? Tilgangurinn með þessari rannsókn er að svara 
þessari spurningu með eigindlegri aðferðafræði. Rannsóknin byggist á viðtölum við sex 
vottaða verkefnastjóra er starfa á Íslandi, þrjá karla og þrjár konur. Helsta niðurstaða 
rannsóknarinnar var að kvenkyns verkefnastjórar staðfestu kynbundnar hindranir, en fundu 
aðallega fyrir þeim við störf sín á erlendri grundu. Önnur niðurstaða er að kyn hefur 
sannarlega áhrif á upplifun verkefnastjóra á hindrunum og viðbrögðum við þeim.  Það er ljóst 
að þörf er á frekari greiningu hindrana út frá kyni verkefnastjóra enda er landslag 
verkefnastjórans í stöðugri framþróun. 
 
Efnisorð: Verkefnastjórn, verkefnastjórnun, eiginleikar verkefnastjóra, hindranir, 
kynjahlutfall, kyn, kynjafræði. 
 

ABSTRACT 

Project managers face multiple obstacles in their profession as projects vary in scope and 
size. But what kind of obstacles do project managers face and is gender a deciding factor in 
how those challenges are met? The purpose of this paper is to answer this questions 
through qualitative research by interviewing six accredited project managers who work in 
Iceland, three males and three females. A major finding was that female project managers 
confirmed that obstacles, based on gender bias, existed and then particularly when working 
abroad. Another finding is that gender is a factor when facing and responding to obstacles. It 
is clear that further gender research is needed as the project manager’s landscape is 
constantly evolving. 
 
Keywords: Project management, project managers, qualities of project managers, 
obstacles, gender ratio, gender, gender studies. 
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FORMÁLI 

Rannsókn þessi er hluti af MPM námi á meistarastigi við Háskólann í Reykjavík. Vægi 
hennar er 10 ECTS einingar. Leiðbeinandi okkar var Dr. Helga Sif Friðjónsdóttir og færum 
við henni þakkir fyrir góða hvatningu í gegnum rannsóknarferlið og faglegar leiðbeiningar. 
Jafnframt eiga viðmælendur okkar miklar þakkir skildar fyrir þátttöku í rannsókninni og því 
trausti sem þau sýndu okkur. Án þeirra væri þessi rannsókn ekki til. Við viljum einnig þakka 
Theodóri Ottósyni, framkvæmdastjóra Verkefnastjórnunarfélags Íslands, fyrir leiðbeiningar 
varðandi val á viðmælendum og gögn er varða verkefnastjóra.  

Að lokum viljum við þakka mökum okkar, þeim Helga Hrafni Gunnarssyni og Katrínu 
Jónsdóttur, fyrir aðstoðina við skrif ritgerðarinnar og umburðarlyndið meðan á rannsókninni 
stóð.  
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1 INNGANGUR 
Ísland er talið í fararbroddi þegar kemur að jafnrétti kynjanna og er ekki laust við að 
reglulega lýsi einhver því yfir að nú sé jafnrétti nánast náð og varla sé þörf á að veita 
viðfangsefninu meiri athygli. Þrátt fyrir þessa þróun má segja að um leið og kynjagleraugun 
eru sett upp megi sjá vísbendingar um misréttið hvarvetna í íslensku atvinnulífi. Þar er 
verkefnastjórnunargeirinn ekki undanskilinn og hafa greinarhöfundar orðið varir við ýmis 
atriði þar sem telja má að halli á konur. Verkefni í hinum karllægu faggreinum hljóta meiri 
umfjöllun og eru frekar notuð sem dæmi heldur en verkefni í hinum kvenlægu faggreinum og 
kynjahalli er oft á tíðum áberandi í útgefnu efni, á fundum og ráðstefnum. Sem dæmi má 
nefna að Grunnviðmið International Project Management Association (IPMA), sem er 
samansafn hæfniviðmiða í verkefnastjórnun og fjallað er um í kaflanum Hlutverk 
Verkefnastjórans eru skrifuð af körlum eingöngu og síðar endurskoðuð, af körlum eingöngu 
(Caupin og fl., 2006). Þrátt fyrir þetta er meirihluti meðlima Verkefnastjórnunarfélags Íslands 
kvenkyns, eins og nánar er fjallað um síðar í þessari grein. 
 
Jafnrétti kynjanna hefur verið greinarhöfundum hugleikið lengi og því lá beinast við að taka 
þetta viðfangsefni fyrir sem lokaverkefni. Lítið hefur verið fjallað um stöðu mismunandi kynja 
í verkefnastjórnun á Íslandi, en þó eitthvað verið fjallað um konur sem leiðtoga og áhrif kyns í 
tengdum geirum. Rannsókn þessi var því gerð með það fyrir augum að skoða samspil kynja 
og hlutverk verkefnastjórans. Lagt var upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu: 
 

Hefur kyn verkefnastjóra áhrif á upplifun þeirra af hindrunum við verkefnastjórnun? 
  
Rannsóknarspurningin hvetur í senn til umræðna um þær hindranir sem sannarlega eiga 
kynbundnar rætur, svo sem misrétti, ólíka framkomu, áhrif umhverfis og menningarárekstra, 
en gefur rannsakendum einnig færi á að skoða hindranir almennt og rýna þær svo út frá kyni 
verkefnastjórans. Þar sem viðfangsefnið hefur ekki verið skoðað áður á Íslandi, ákváðu 
rannsakendur að notast við eigindlega aðferðarfræði rannsókna til að skoða upplifun sex 
verkefnastjóra og fá þeirra sjónarhorn á viðfangsefnið. Rannsóknin er því fyrst og fremst 
hugsuð sem frumrannsókn á þessu viðfangsefni og er það von rannsakenda að þetta 
viðfangsefni verði skoðað betur í framtíðinni, nú þegar vægi verkefnastjórnunar er að aukast. 
 

2 FRÆÐILEGUR INNGANGUR 

2.1 Verkefnastjórnun 
Í hugtakagrunni IPMA, er hugtakinu verkefni lýst sem „tíma- og kostnaðarháð aðgerð sem 
miðar að því að skila skilgreindum afurðum sem standast kröfur og gæðastaðla“, þ.e. að 
hægt sé að meta gæði verkefnastjórnunar m.t.t. krafna sem settar voru fram um stjórnun 
verkefnisins (Caupin et al., 2006). Í Skipulagsfærni,- verkefni, vegvísar og viðmið er frekari 
eiginleikum verkefna lýst m.t.t. afmarkana, þ.e. tímaramma og endurtekningu, framkvæmda 
og umhverfis (Ingason & Jónasson, 2012). Verkefni eru af ýmsum stærðum og gerðum en 

https://paperpile.com/c/VzcZKk/DHVJz
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eiga þó nokkra samnefnara.  Hægt er að flokka verkefni á ýmsa vegu, en þeim er skipt upp í 
fjóra flokka í bókinni Project Management: 

1. Byggingaverkefni 
2. Framleiðsluverkefni  
3. Hugbúnaðarverkefni 
4. Þróunarverkefni  
(Lock 2013, bls 7) 

 
Verkefnastjórnun á sér langa sögu, en það var ekki fyrr en um 1950 að virðing 
verkefnastjórnunar fór að vaxa og fagið varð loks viðurkennt. Síðan þá hefur 
verkefnastjórnun tekið töluverðum breytingum sem hefur leitt af sér aukna virðingu fyrir 
stjórnunaraðferðinni og í fjölgun fagfélaga (Lock 2013, bls 3). Fangel segir í bók sinni, 
Proactive Project Managment: How to make common sense common practice, að tilgangur 
verkefnastjórnar, og þar af leiðandi aðalhlutverk hennar, sé að auka árangur verkefna. 
Verkefnastýring sé því nauðsynleg aðgreining frá verkefnavinnslu og að markmið 
stjórnunarinnar sé að skapa viðunandi aðstæður fyrir hagsmunaaðila verkefnisins svo að 
tilætluðum árangri hvað varðar tíma, kostnað og aðföngum sé náð (Fangel 2013, bls 24-25). 
Aðrir benda á að hægt sé að aðgreina verkefnastjórnun í fimm meginstjórnunarrásir:  

● Stjórnun verkþátta - Að ná ásættanlegum afurðum/markmiðum verkefnisins. 
● Stjórnun ytra umhverfis - Að hagsmunaaðilar verkefnisins séu upplýstir um 

framgang og stöðu verkefnisins. 
● Stjórnun innra umhverfis - Að leiða verkefnateymið og birgja saman til að starfa að 

sameiginlegu markmiði verkefnisins. 
● Stjórnun aðfanga - Að verkefnið nái fram að ganga með viðeigandi aðföngum og 

mannafla. 
● Stýring verkefnisins - Að ferlar, gæði, aðföng og skipulag styðji verkefnið og 

verkefnastýringu (Mikkelson og Riis 2017, bls 184-185). 
 

2.2 Árangursmælikvarðar verkefna 
Árangur verkefna er yfirleitt mældur í þremur þáttum; í eiginleikum og gæðum verkefnisins, 
velgengni í fjárhagsstöðu og tímaramma verkefnisins (Ingason & Jónasson, 2012). Stundum 
eru þessir þrír þættir settir upp í þríhyrning og gjarnan sagt að erfitt sé að ná árangri í öllum 
þáttum þríhyrningsins og þurfi því oft að velja tvo og fórna hinum þriðja. Það á vafalaust við 
um ýmis verkefni og sér í lagi við um vörur sem oft fórna t.a.m. gæðum fyrir kostnað. Þetta á 
hins vegar ekki alltaf við um verkefni, enda geta þau verið misflókin og árangur metinn af 
mismunandi hagsmunaaðilum. 
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Mynd 2.1 Járnþríhyrningurinn 

Í bókinni Project Management vill höfundur meina að verkefni geti aðeins talist algerlega 
árangursríkt ef þörfum allra hagsmunaaðila hefur verið fullnægt. Höfundur telur upp þá þætti 
sem góður verkefnastjóri nýtir til að ná árangri í þríhyrningnum (Lock 2013, bls. 21): 

● Góð skilgreining verkefnis og raunhæf viðskiptaáætlun. 
● Viðeigandi val á verklagsaðferð. 
● Sterkur stuðningur frá yfirstjórn. 
● Aðgengi að nægu fjármagni og öðrum auðlindum. 
● Sterkt stýrivald yfir breytingum á samþykktu verkefni. 
● Tæknileg hæfni. 
● Sterk gæðamenning í skipuheildinni. 
● Viðeigandi skipurit og uppbygging. 
● Nægt tillit til öryggis og heilsu allra sem tengjast verkefninu. 
● Góð samskipti. 
● Áhugasamt starfsfólk og hvatning til staðar. 
● Sanngjörn og hröð afgreiðsla árekstra. 

 

2.3 Hlutverk verkefnastjórans 
Hlutverk verkefnastjórans er að stýra verkefnum á sem ákjósanlegastan hátt. Til að svo megi 
vera hefur IPMA sett fram „hæfnisauga“ (e. eye of competence) sem tilgreinir þrjár 
þekkingarvíddir verkefnastjórans: Bakgrunnsvídd, sem lýsir hæfniþáttum er tengjast stöðu 
verkefnisins í víðu samhengi, atferlisvídd, fyrir viðhorf og færni verkefnastjórans og loks 
tæknivídd fyrir meginefni verkefnastjórnunar. Með því að tileinka sér þessar víddir getur 
verkefnastjóri komist sem næst því að stýra verkefni á þann hátt að afurðir þess standist 
kröfur og gæðastaðla (Caupin og fl., 2006).  
 

 
Mynd 2.2 Hæfnisauga IPMA (Caupin og fl., 2006) 
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2.4 Eiginleikar verkefnastjóra 
Hlutverk verkefnastjórans er að stýra verkefnum, hafa yfirsýn, taka þátt í áætlanagerð og 
mati og stýra framkvæmd og teymisvinnu. Bókin Skipulagsfærni - verkefni, vegvísar og 
viðmið tekur saman þá eiginleika sem árangursríkir verkefnastjórar þurfa að vera gæddir. 
Samkvæmt henni er mikilvægasta hlutverk verkefnastjóra á hverjum tíma að hafa yfirsýn yfir 
verkefnið og sjá stóra samhengið. Verkefnastjórinn þarf að vera meðvitaður um fagleg 
markmið, samræma starfið og útdeila viðfangsefnum. Hlutverk hans er meðal annars að 
miðla upplýsingum á hæfilegan hátt, bæði til starfsfólks og hagsmunaaðila. Hann skal vera 
gæddur leiðtogahæfileikum og vera fær í að veita öðrum leiðsögn og hvatningu. Einnig þarf 
hann að hafa sterka siðferðisvitund og búa yfir fagmennsku (Ingason & Jónasson, 2012). 
 

2.5 Kynjahlutföll verkefnastjóra á Íslandi 
Verkefnastjórar geta sótt sér IPMA vottun hjá Verkefnastjórnunarfélagi Íslands (VSF). 
Vottunin er staðfesting á „færni og reynslu verkefnastjórans og hefur alþjóðlega 
viðurkenningu sem slík“ („Verkefnastjórnunarfélag Íslands,“ e.d.).  
 
Vottunarferli IPMA skiptist í fjögur stig: 

1. IPMA A sýnir að viðkomandi verkefnastjóri hafi a.m.k. fimm ára reynslu af stjórnun 
verkefnaskráa og/eða verkefnastofna og hafi þar að auki a.m.k. yfir tveggja ára 
reynslu sem verkefnastjóri umfangsmikilla verkefna.  

2. IPMA B sýnir að viðkomandi hafi a.m.k fimm ára reynslu af verkefnastjórnun, þar af 
þrjú ár við stjórnun umfangmikilla verkefna. 

3. IPMA C staðfestir að viðkomandi hafi a.m.k þriggja ára reynslu af stjórnun verkefna.  
4. IPMA D gerir kröfu til þekkingar en ekki til reynslu.  

(„Verkefnastjórnunarfélag Íslands,“ e.d.). 
 

Frá janúar 2014 til febrúar 2018 annaðist VSF 712 vottanir. Enginn verkefnastjóri hlaut A-
vottun á því tímabili, en 14 verkefnastjórar hlutu B-vottun, 43 C-vottun og 655 D-vottun. 
Þegar kynjahlutföll vottaðra verkefnastjóra eru skoðuð á tímabilinu sést að konur eru í 
talsverðum meirihluta þeirra sem hljóta D-vottun, eða tæp 61%. Hlutfall kvenna fer lækkandi 
eftir því sem vottunarstigið þyngist og eingöngu 29% þeirra sem eru með B-vottun eru 
kvenkyns. Kynjahlutföllin má sjá á mynd 2.3, Vottaðir verkefnastjórar 2014 - 2018. („Tölfræði 
frá Verkefnastjórnunarfélagi Íslands“ 2018) 
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Mynd 2.3 Vottaðir verkefnastjórar 2014 - 2018 

Við aldursgreiningu vottaðra verkefnastjóra á tímabilinu sést að konur eru í meirihluta í öllum 
aldursflokkum. Í yngsta flokknum, undir þrítugu, eru hlutföllin nokkuð jöfn, en í næsta 
aldursflokki, milli þrítugs og fertugs eru konur í meirihluta, eða 64%. Á milli fertugs og 
fimmtugs eru konur rúmlega 62% vottaðra verkefnastjóra en í elsta hópnum, yfir fimmtugu, 
eru kynjahlutföllin jafnari. Nánari samanburð á aldurs- og kyndreifingu má sjá á súluriti (Mynd 
2.4). Misræmið sem þarna kemur fram er áberandi, þ.e. að hlutfall kvenna lækkar þegar 
vottunarstigið hækkar þó svo að þær séu fleiri en karlarnir, eða 58% allra þeirra er hlutu 
vottun á tímabilinu („Tölfræði frá Verkefnastjórnunarfélagi Íslands“ 2018). 
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Mynd 2.4 Aldurs- og kynjagreining vottaðra verkefnastjóra 2014 - 2018 

(„Tölfræði frá Verkefnastjórnunarfélagi Íslands,“ 2018) 
 

2.6 Fyrirliggjandi rannsóknir 
Til þessa hefur lítið verið fjallað um hindranir íslenskra verkefnastjóra almennt; hvað þá 
kynbundnar hindranir eða upplifun verkefnastjóra á hindrunum eftir kyni. Rýni greinahöfunda 
á Skemmunni, Safni námsritgerða og rannsóknarita, sýndi 219 greinar með leitarorðinu 
„verkefnastjórnun“. Engin grein fjallaði um mismun kynjanna, hvorki í undirbúningi/vinnslu 
eða lúkningu verkefna. Eitthvað er þó um erlendar rannsóknir á hindrunum verkefnastjóra en 
þær eru þó af skornum skammti. Þegar gagnagrunnur tímaritsins International Journal of 
Project Management var rýndur þann 14. apríl 2018 komu fram 227 greinar með 
leitarorðunum hindrun/hindranir (e. obstacles) en 187 greinar þegar leitarorðið kyn (e. 
gender) var notað. Eingöngu 20 greinar fundust þegar bæði leitarorðin, hindrun og kyn, voru 
notuð. Greinarnar fjalla um ákveðin verkefni, verkefnamódel, eða atvinnugeira m.t.t. 
árangurs og hindrana verkefnisins, en ekki út frá sjónarhorni verkefnastjórans. Niðurstöður 
rannsóknanna eru ekki afgerandi þar sem viðfangsefni greinanna voru svo ólík.  

Aðeins ein grein, Professionalization, risk transfer, and the effect on gender gap in 
project management, fjallar beinlínis um kyn verkefnastjórans. Í þeirri rannsókn var sjónum 
beint að lágu hlutfalli kvenkyns verkefnastjóra í upplýsinga- og tæknifyrirtækjum í Montreal, 
Kanada og leitast við að skoða orsakasamhengi þess. Í þeim tilgangi tóku rannsakendur 
viðtöl við 88 sérfræðinga á svæðinu. Rannsóknarniðurstöður sýndu að lágt hlutfall kvenna í 
geiranum megi rekja til þess að konur séu enn ábyrgar fyrir umönnun barna og að það sé ein 
helsta skýringarmynd kynjaskiptingar vinnumarkaðarins í Montreal, Kanada.  

 

https://paperpile.com/c/VzcZKk/ZHHz8
https://paperpile.com/c/VzcZKk/ZHHz8
https://paperpile.com/c/VzcZKk/ZHHz8
https://paperpile.com/c/VzcZKk/ZHHz8
https://paperpile.com/c/VzcZKk/ZHHz8
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3 AÐFERÐAFRÆÐI OG FRAMKVÆMD 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort kyn verkefnastjóra hafi áhrif á upplifun þeirra af 
hindrunum við verkefnastjórnun. Leitast var við að skoða samspil kynja og hlutverk 
verkefnastjórans með það fyrir augum að greina hvort og þá hvernig kyn hefur áhrif á 
upplifun af hindrunum í stýringu verkefna.  
 

3.1 Aðferðafræði rannsóknar 
Upplifun og viðhorf verkefnastjóra voru skoðuð með innihaldsgreiningu gagna (e. content 
analysis) sem er greiningaraðferð á sviði eigindlegrar aðferðafræði. Innihaldsgreining gagna 
er aðferðafræði sem nýta má til að skoða viðhorf, upplifun og merkingu tiltekins fyrirbæris 
eða skilning viðmælenda á raunveruleika sínum. Þó ekki sé hægt að alhæfa út frá 
niðurstöðum eigindlegra rannsókna gefa þær ákveðnar vísibendingar um veruleika þeirra 
sem taka þátt í rannsókninni.  
 

3.2 Gagnasöfnunaraðferð 
Viðtöl eru ein af mikilvægustu gagnasöfnunaraðferðum í eigindlegum rannsóknum og varð 
sú aðferð fyrir valinu í þessari rannsókn. Rannsakendur útbjuggu viðtalsvísi sem er að finna í 
viðauka. Viðtalsvísirinn var uppfærður þegar rannsóknin var hálfnuð, til að þjóna betur flæði 
viðtalanna. Viðtölin voru hálfstöðluð og byggði viðtalsvísirinn á opnum spurningum. Áhersla 
var lögð á að viðmælandanum gæfist tóm til að segja skoðun sína opinskátt og var hlutverk 
spyrjenda einungis að stýra viðtölunum þannig að umræðuefnið væri viðeigandi og þjónaði 
tilgangi rannsóknarinnar. Þannig var viðtalsvísirinn stuðningstól, fremur en takmarkandi 
rammi. 
 

3.3 Val þátttakenda 
Tilgangsúrtaksaðferð var notuð til að velja viðmælendur. Rannsakendur nutu aðstoðar 
Theodórs Ottósonar, framkvæmdastjóra Verkefnastjórnunarfélags Íslands, sem útvegaði 
lista yfir vottaða verkefnastjóra auk tengiliðaupplýsinga. Tölvupóstur var sendur til 12 
verkefnastjóra með boði um að taka þátt í rannsókninni. 11 viðtakendur svöruðu; 8 
svarendur voru jákvæðir fyrir þátttöku en 3 gátu ekki tekið þátt á umbeðnu tímabili. Sex 
viðmælendur voru valdir út frá þáttum eins og kyni, reynslu, bakgrunni, starfsgeirum og aldri. 
Markmið valsins var að fá fjölbreyttan hóp viðmælenda. Verkefnastjórarnir höfðu allir vottun 
frá Verkefnastjórnunarfélagi Íslands, voru af tveimur kynjum (3 konur og 3 karlar) og á 
aldrinum 32 til 54 ára. Þegar á hólminn var komið var þó ljóst að viðmælendur störfuðu flestir 
í karllægum geirum; hugbúnaðargerð, mannvirkjagerð og fjármálastarfsemi.   
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3.4 Gagnasöfnun og greining  
Viðtölin fóru fram á tímabilinu 27. mars - 13. apríl 2018. Þau voru að jafnaði um 45-60 
mínútna löng, voru hljóðrituð og síðan vélrituð orðrétt til að auðvelda úrvinnslu. Til að tryggja 
persónuvernd voru viðmælendum úthlutuð dulnefni sem notast er við í greininni. Rannsóknin 
var tilkynnt til Persónuverndar. Gögnum verður eytt eftir að úrvinnslu greinarinnar er að fullu 
lokið. Notuð var aðferðafræði innihaldsgreiningar við úrvinnslu viðtala þannig að 
greinarhöfundar þemagreindu viðtölin með ítarlegu hugkorti. Að því loknu voru viðtölin kóduð 
með markvissri kódun (focused coding) og eftir þeim þemum sem fram komu í 
þemagreiningunni. Notast var við hugbúnaðinn oTranscribe til að auðvelda vélritun 
gagnanna og hugbúnaðinn Dedoose við kódun og þemagreiningu. 
 

3.5 Takmarkanir rannsóknar og trúverðugleiki  
Rannsakendur átta sig á þeim takmörkunum sem felast í því að fjalla einungis um viðhorf 
tveggja kynja, en vegna smæðar rannsóknarúrtaksins og verkefnastjórnunargeirans á 
Íslandi, skilgreindi enginn viðmælandi kyn sitt utan kynjatvíhyggjunnar. Rannsakendur gera 
sér grein fyrir að kynin eru fleiri en tvö. 

Þess ber einnig að geta að rannsakendur skilgreina sig báðir sem femínista, sem 
vafalaust hefur áhrif viðhorf þeirra og túlkun gagna.  
 

 

4 GREINING Á VIÐTÖLUM 

4.1 Viðmælendur 
Sem fyrr segir fór gagnaöflun þannig fram að tekin voru sex viðtöl við starfandi 
verkefnastjóra, sem allir voru með vottun. Vegna persónuverndarsjónarmiða hafa 
viðmælendum verið gefin dulnefni og hafa rekjanlegar upplýsingar um persónur, fyrirtæki 
eða einstök verkefni verið afmáðar. 
 
Hér fer fram stutt kynning á viðmælendunum, bakgrunni þeirra og því fyrirtæki sem 
viðmælendur starfa hjá: 
 

● Alfa - Kona að nálgast fertugt með verkfræðimenntun. Er með C-vottun í 
verkefnastjórnun. Starfar sem verkefnastjóri hjá fyrirtæki í hugbúnaðargerð. 

● Beta - Kona um fertugt með menntun í verkefnastjórnun. Er með C-vottun í 
verkefnastjórnun. Starfar sem verkefnastjóri hjá fyriræki í fjármálageiranum. 

● Camilla - Kona um þrítugt með menntun í raunvísindum og verkefnastjórnun. Er með 
C-vottun í verkefnastjórnun. Starfar sem verkefnastjóri hjá framleiðslufyrirtæki. 

● Daníel - Karl um fertugt með verkfræðimenntun. Er með B-vottun í verkefnastjórnun. 
Starfar sem verkefnastjóri hjá hinu opinbera. 

● Einar - Karl um fimmtugt með menntun í hugvísindum og verkefnastjórnun. Er með 
C-vottun í verkefnastjórnun. Starfar sem verkefnastjóri hjá fyrirtæki í mannvirkjagerð. 
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● Friðrik - Karl á sextugsaldri með verkfræðimenntun. Er með C-vottun í 
verkefnastjórnun. Starfar sem verkefnastjóri hjá fyrirtæki í hugbúnaðargerð. 

 

4.2 Kynbundið orðalag 
Það var áhugavert er að rýna í orðalag viðmælenda út frá kynjafræðilegu sjónarhorni. 
Karlkyns verkefnastjórarnir notuðu allir orðið „menn“ í stað samheitisins „fólk“ („En svo ef 
menn sjá fram á að…“), þar af einn viðmælandi átta sinnum í viðtalinu. Tvær af þremur 
verkefnastýrum notuðu aldrei orðið, en eingöngu ein verkefnastýra notaði orðið einu sinni og 
þá sem dæmi um mismunandi upplifanir kven- og karlkyns verkefnastjóra á erlendum 
vettvangi. Ein verkefnastýran notaði „business kona“ máli sínu til stuðnings. Einn karlkyns 
verkefnastjórinn sem starfar í mjög karllægu umhverfi sagði: „Ég held að það sé enginn 
ráðinn af því að hann er bara kona.“ 

 

4.3 Ytra umhverfi verkefnastjórans 
Tvær af þremur kvenkyns verkefnastjórum upplýstu að staða þeirra sem verkefnastjóri væri 
nokkuð einangruð, eða eins og Alfa tekur til orða: „En hérna, svo auðvitað að sama skapi 
líka er maður kannski svolítið... [...] ég er bara ein. Svo er eitthvað teymi.“ Vegna þessarar 
upplifunar hafa Alfa og Camilla ákveðið að gefa kost á sér í trúnaðarstöður fyrir faghópa 
verkefnastjórnunar. Ástæða þess að þær ákváðu að taka þátt í slíku starfi var að mestum 
hluta til þess að stækka tengslanet sitt og tengjast öðrum verkefnastjórum. Upplifun þeirra af 
slíku starfi er áhugaverð m.t.t. kynjahlutfalls innan stéttarinnar. Með orðum Camillu:  
 

Sko, ég þekki ekkert rosalega marga verkefnastjóra á Íslandi. Þeir sem ég þekki eru flestir 
konur. Ég er þarna í stjórn [ákveðins fagfélags]. Þar er meirihlutinn konur. Ég held það séu 
nokkrir strákar. Þannig að einhvernveginn mín upplifun er að það séu rosalega margar konur 
verkefnastjórar á Íslandi. En ég hef samt ekki hugsað út í þetta út frá þessum forsendum 
áður. 
 

Alfa segir frá því að innan fagfélagsins þar sem hún starfar sé ágæt fjölbreytni og að 
félagsmeðlimir séu úr ýmsum áttum og bæði kvenkyns og karlkyns. Hún er meðvituð um 
uppruna fagsins sem sé „auðvitað karllægir geirar. Þá hlýtur auðvitað verkefnastjórnunin líka 
að vera svolítið karllæg.“ Í viðtölunum minntist enginn karlkyns verkefnastjóri á upplifun 
svipaðri þeirri sem kvenkyns verkefnastjórarnir deildu.  
 

4.4 Vinnustaðurinn 

4.4.1 Kynjahlutföll vinnustaðarins 
Fjórir af sex verkefnastjórum, þ.e. tveir kvenkyns og tveir karlkyns, starfa þar sem 
kynjahlutfall er mjög ójafnt og er hlutfall kvenna töluvert lægra en karla innan 
skipuheildarinnar. Camilla lýsir reynslu sinni sem svo: „Í mínu teymi [...] þá erum við tvær 
konur af tuttugu. Ég var ein alveg fyrstu tvö árin. [...] Svo kom önnur kona inn í.“ Hún heldur 
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áfram og segir „En það hefur orðið mikil fjölgun á ungum konum. [...] Þannig að það er 
gífurlega jákvætt.“  

Einar hefur einnig greint breytingar á sínum vinnustað og segir: „Mín tilfinning er sú 
að það sé allt svolítið karllægt hérna, sem sagt. Maður getur nú samt vonað að það standi til 
bóta einhverntímann því það væri gott fyrir [fyrirtækið].“  

Á vinnustað Friðriks eru nokkuð jöfn kynjahlutföll og er hann „eini karlmaðurinn sem 
er verkefnisstjóri, það eru fimm konur, stelpur, stúlkur, sem hérna, eru verkefnisstjórar og -
stýrur og ég er sá eini eftir. Við vorum fleiri, en þetta hefur einhvern veginn þróast núna 
svona.“ Á vinnustað Daníels er annað upp á teningnum: „Það hallar nú eitthvað á konurnar, 
held ég, [...] man ekki alveg tölurnar sko, kannski 30% eða eitthvað, sjálfsagt. Þeim er nú 
verið að fjölga síðasta ár, eða þetta hefur breyst svolítið. Já, ég man bara ekki tölurnar.“ 

4.4.2 Fjölbreytileiki starfsfólks 
Verkefnastjórarnir voru öll spurð um fjölbreytileika starfsfólksins á vinnustaðnum. Ljóst var að 
allir höfðu mismunandi skilgreiningu á orðinu „fjölbreytileiki“. Karlkyns viðmælendurnir 
túlkuðu fjölbreytileika út frá menntunarbakgrunni starfsmanna, en kvenkyns viðmælendur út 
frá kyni og/eða þjóðerni. Alfa, sem starfar í fjölþjóðlegu fyrirtæki með starfsemi á Íslandi tekur 
svo til orða: 

 
Það er starfsfólk hérna frá, ég veit ekki, hvað mörgum löndum. Bara, mjög svona fjölþjóðleg 
miðað við stærðina. Og einhvernveginn öllum bara tekið rosa vel. Ég einhvernveginn, upplifi 
rosa lítið svona að það sé einhver útilokaður af því hann er kona eða útlendingur.  

 
Einar, sem einnig starfar í alþjóðlegu umhverfi, metur fjölbreytileikann með öðrum hætti.  
 

Það er kannski vegna þess að það var til fyrir tiltölulega fjölbreyttur hópur sem var að starfa 
innan veggja fyrirtækisins en þeir sem voru kannski að stýra verkefnum voru allir 
tæknimenntaðir. Þannig að ég held að ég hafi verið einn af þessu fyrstu, sem var ekki 
tæknimenntaður, sem var einhvern veginn treyst fyrir hérna umfangsmiklu verkefni. En 
einhvernveginn var [fyrirtækið] tilbúið fyrir þessar breytingar. Þeir höfðu farið í gegnum þessar 
pælingar, og sögðu það, að já, verkefnastjórnun er fag út af fyrir sig og það er bara kostur að 
verkefnastjórinn, hann er ekki að fara að leysa vandann og ekki hvort það eigi að beygja til 
hægri eða vinstri.  

 

4.4.3 Jafnvægi milli vinnu og einkalífs 
Allir kvenkyns verkefnastjórarnir töluðu um mikilvægi þess að hafa jafnvægi milli vinnu og 
einkalífs. Camilla upplýsir að sinn vinnustaður sé „virkilega fjölskylduvænn vinnustaður. [...] 
Fólk er alltaf með börn í vinnunni“ en talar jafnframt um kröfurnar og álagastíma sem fylgja 
starfinu „Álagið er mikið, [...] allaveganna í mínu starfi.“ Alfa telur talsvert álag vera í sínu 
fyrirtæki: 
 

Svo þessir álagspunktar sem eru auðvitað bara erfiðir fyrir alla. [...] Það er sko alveg gert ráð 
fyrir því að maður sé þá hérna, kvöld og helgar, að klára hlutina. Auðvitað er það... má 
allaveganna ekki vara mjög lengi eða gerast mjög oft. Það þarf að passa, það hefur verið 
hérna, sko eftir svona mikla álagstíma, þá hefur fólk sagt upp. Fengið nóg. En það er þá 
bæði, karlkyns og kvenkyns starfsfólk. 
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Betu er einnig umhugað um þetta málefni og segir: 
 

Mér hefur fundist auðvelt að finna svona ballansinn „fjölskylda-vinna“ í þessu starfi. Það koma 
auðvitað svona toppar, sem maður veit samt að eru mjög tímabundnir. En þess á milli bara 
hefur maður líka sveigjanleika í hina áttina. Þannig að það eru ekki bara toppar og svo alltaf 
brjálað álag. [...] Ég veit að það er álag á mörgum þarna, en ég hef einhvernveginn náð að 
bara svona, líka bara passa þetta sjálf. Fara ekki inn og láta vinnustaðinn gleypa mig. Setja 
svona, kannski svona af reynslu, lært að setja mín mörk svolítið skýrt. Að vera ekki alltaf með 
tölvuna heima á kvöldin og bara að hlutirnir megi alveg bíða. Ég held að það sé oft, að hluta til 
pressa frá vinnunni, en oft er þetta líka eitthvað sem maður þarf að vanda sig við að stoppa 
sjálfur.  

 
Eingöngu einn karlkyns verkefnastjóri, Daníel, talaði um fyrirtækið sitt sem fjölskylduvænt: 
„Ég held að þetta sé ágætlega fjölskylduvænt, eða þannig. Það er alveg sveigjanlegur 
vinnutími og allt það.“  
 

4.5 Umfang og árangur 
Verkefnastjórarnir stýra öll fjölbreyttum og umfangsmiklum verkefnum og því lá beinast við 
að forvitnast hvernig árangur þeirra væri mældur. Tveir af þremur karlkyns verkefnastjórum 
mátu árangur verkefnanna samkvæmt hinum hefðbundna járnþríhyrningi, eða skilamati, en 
Friðrik upplýsti að árangurinn væri ekki eingöngu metinn út frá tímaáætlanum, kostnaði og 
gæðum, heldur einnig með endurgjöf frá verkefnateyminu. Endurgjöfin er fengin með því að 
framkvæma spurningarkönnun þar sem teymismeðlimir svara spurningum um samvinnu, 
samskipti, framgang verkefnisins og mat á því hvernig verkefnastjórinn hafði staðið sig í 
verkefnastýringunni. Allar verkefnastýrurnar mátu árangur verkefna út frá járnþríhyrningnum 
ásamt því að meta verkefnið frá notagildi fyrir viðskiptavin og upplifun teymisins af ferlinu. 
Beta segir að „þetta klassíska; þessi þríhyringur í verkefnastjórnuninni: Kostnaður, gæði og 
tími“ sé notaður til þess að meta árangur verkefna en að þeir mælikvarðar séu svo 
takmarkaðir. Máli sínu til stuðnings deilir Beta reynslu sinni af umfangsmiklu verkefni þar 
sem forsendur breyttust skyndilega. Í stað þess að halda áfram með verkefnið, sem hefði 
staðist alla hefðbundna mælikvarða við lúkningu, var fallið frá verkefninu. Camilla lýsir því að 
árangurríkt verkefni í hennar huga sé þegar viðskiptavinurinn tekur á móti vörunni í fyrsta 
sinn og sé ánægður með afurðina. Hún metur árangur einnig út frá teyminu og segir: 
 

Mér finnst þegar líka þegar teymið vinnur vel saman. Þegar það er góð „dýnamík“ innan 
teymisins. Þegar að það gengur smurt, þegar það eru góð samskipti, þegar fólk er tilbúið að 
leggja sitt af mörkum til að ná verkefnunum áfram. Það finnst mér vera mjög mikilvægt.  
 

4.6 Eiginleikar verkefnastjóra 
Viðmælendur voru spurðir um þá persónulegu eiginleika sem nýttust þeim best í starfi. 
Tilgangur spurningarinnar var að skoða hvort kynbundinn munur væri á þeim eiginleikum 
sem verkefnastjórar nefndu og einnig að setja hindranir í samhengi við persónulega hæfni 
verkefnastjóranna. 
 
Þeir eiginleikar sem verkefnastjórarnir nefndu voru: 
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Kvenkyns verkefnastjórar Karlkyns verkefnastjórar 

● Samskiptahæfni 
● Trúverðugleiki 
● Yfirsýn 
● Hlustun 

● Samskiptahæfni  
● Trúverðugleiki 
● Yfirsýn 
● Faglegur metnaður 

Tafla 1 Eiginleikar verkefnastjóra 

Heilt á litið voru eiginleikarnir sem verkefnastjórarnir nefndu áþekkir, en með þeirri 
undantekningu þó að kvenkyns verkefnastjórarnir töldu samskiptahæfni mun mikilvægari en 
karlkyns kollegar þeirra. Eingöngu einn karlkyns verkefnastjóri tilgreindi samskiptahæfni sem 
eiginleika meðan allar konurnar tóku það fram. Camilla komst svo að orði þegar spurt var um 
mikilvægasta eiginleika hennar sem verkefnastjóra:  
 

Samskiptafærni. Alveg bara eitt, tvö og þrjú. Mér finnst bara ótrúlega mikilvægt að geta talað 
við alla. Og að allir vita að þeir hafi aðgang að mér sem upplýsinga-„source“, eða ég geti tengt 
fólk við annað fólk. 
 

Beta tiltók jafnframt að hlustun væri ekki síður mikilvæg þ.e. „að kunna að hlusta og spyrja 
réttu spurningana“ hafi hjálpað henni í starfi og auðveldað henni að ná árangri. Friðrik var 
eini karlkyns verkefnastjórinn sem tiltók samskiptahæfni sem eiginleika: 
 

Mannlegir kostir, að geta haldið fundi, geta talað, geta haft og átt samskipti við fólk, geta tekið 
á ágreiningi. Að leiða að borðinu aðila sem að kannski eru í ágreiningi og leysa hann, í svona, 
eins góðum friði og spekt og hægt er.  

 
Hann tók einnig í sama streng og kvenkyns verkefnastjórarnir sem allar tilgreindu 
trúverðugleika að einhverju leyti. Í orðum Friðriks er: 
 

Alfarsælast að vera sá sem maður er samt alltaf, sko, í verkefnastýringunni. Að sýna svolítið 
hver maður er. Ekki fela sig á bakvið ferla og einhverjar reglur, sko. Bara koma til dyranna 
eins og maður er, og þú veist, að þá, þú ert líka mannlegur. 
 

Áhugavert er að taka fram að sami karlkyns verkefnastjórinn, Friðrik, tilgreinir bæði 
trúverðuleika og samskiptafærni sem eiginleika sína. Hann starfar í fyrirtæki með nokkuð 
jöfnu kynjahlutfalli, en þeir Daníel og Einar, sem ekki tilgreindu þessa eiginleika, starfa á 
karllægari vinnustöðum. Tveir af þremur kvenkyns viðmælendum lögðu á það áherslu að 
mikilvægt væri að ávinna sér traust erlendra viðskiptavina og að sá eiginleiki hafði reynst 
þeim vel, sérstaklega þegar þær þurftu að berjast gegn ríkjandi kynjafordómum í starfi. Beta 
upplýsti að sér gengi...  

 
...ofboðslega vel að ávinna mér traust fólks fljótt. Og hérna, og það svona kannski bara mín 
gildi að koma fram af heiðarleika og geta rætt málin opinskátt og hent aðeins þessum helvítis 
glansmyndum.  
 

Allir verkefnastjórarnir minntust að einhverju leyti á að yfirsýn verkefnisins og verkefnaþátta 
væri mikilvægur eiginleiki sem þau hafa tileinkað sér. 
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4.7 Hindranir verkefnastjóra í starfi 
Viðmælendur voru spurðir um þær hindranir sem yrðu á vegi þeirra í störfum þeirra sem 
verkefnastjórar. Viðmælendur voru fyrst spurðir opinna spurninga um hindranir en síðar í 
viðtalinu spurðir sérstaklega um kynbundnar hindranir. Aðeins einn viðmælandi, Camilla, 
nefndi kynjaðar hindranir að fyrra bragði, áður en sérstaklega var spurt um þær. Auk Camillu 
nefndi Alfa kynjaðar hindranir þegar eftir því var fiskað, en hinir verkefnastjórarnir vildu ekki 
kannast við slíkar hindranir sérstaklega. 
 
Hindranirnar sem verkefnastjórarnir nefndu eru þemagreindar í eftirfarandi flokka: 

● Járnþríhyrningurinn 
● Mannauður og forgangsröðun 
● Samskipti og upplýsingaflæði 
● Kynbundnar hindranir 
● Menningarmunur og fjölþjóðleiki 

 
Í töflu 2 má sjá þær hindranir sem verkefnastjórarnir nefndu 
   

Kvenkyns verkefnastjórar Karlkyns verkefnastjórar 

Takmarkanir járnþríhyrningsins 
● Fjárhagur 
● Tími 
● Gæði/eiginleikar 

Takmarkanir járnþríhyrningsins 
● Fjárhagur 
● Tími 
● Gæði/eiginleikar 

Mannauður og forgangsröðun 
● Að tryggja mannskap 
● Forgangsröðun verkefna 
● Álag 

Mannauður og forgangsröðun 
● Að tryggja mannskap 
● Forgangsröðun verkefna 
● Álag 

Samskipti 
● Mannlegi þátturinn 
● Upplýsingaflæði 
● Valdakerfi og pólitík 

Samskipti 
● Stuðningur stjórnenda 

Kynbundnar hindranir 
● Tengslanet 
● Alþjóðasamskipti 

 

Fjölþjóðleiki og menningarmunur 
● Menningarmunur 
● Fjarlægð 
● Samskipti 
● Samstaða þvert á starfsstöðvar 
● Ólík sýn á verkefnastjórnun 
● Nánd og samskipti kynjanna 
● Valdakerfi og goggunarröð 
● Traust og trúverðugleiki 
● Hindrun í starfsþróun 
● Öryggi 

Fjölþjóðleiki og menningarmunur 
● Menningarmunur 
● Fjarlægð 
● Samskipti 
● Samstaða þvert á starfsstöðvar 
● Ólík sýn á verkefnastjórnun 

Tafla 2 Hindranir verkefnastjóra 
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4.7.1 Járnþríhyrningurinn 
Fjallað hefur verið um járnþríhyrninginn í fræðilegum hluta þessarar greinar, en hann byggist 
upp á tíma, fjármagni og gæðum/eiginleikum. Tveir verkefnastjórar minntust á 
járnþríhyrninginn sérstaklega og fleiri verkefnastjórar minntust á einstaka þætti hans. Það 
virðist vera nokkuð viðvarandi að verkefnastjórar hafa lítið um fjármögnun verkefnisins að 
segja, sem getur verið hindrun, þar sem fjármögnun fer ekki endilega saman við 
áætlanagerð og greiningarvinnu. Alfa hafði þetta um málið að segja: 
 

Það sem er auðvitað kannski svolítið, óeðlilegt, eða ósanngjarnt, eða óraunhæft er að koma 
inn með stórt verkefni og segja: „Við höfum 100 milljónir til að [...] gera þetta“. En þá á 
náttúrulega eftir að greina í rauninni hvað þetta er mikil vinna.  

 
Það er því ljóst að verkefnastjórarnir hafa ekki alltaf völd yfir þeim þáttum sem um ræðir. Sér 
í lagi á það við þegar um er að ræða útboð, þar sem fjárhagslegar og tímalegar takmarkanir 
hafa þegar verið settar. Til að standast samkeppni þurfa verkefnin að vera innan ákveðinna 
ramma og það gerir verkefnastjórunum oft erfitt um vik. Alfa heldur áfram: 
 

Þannig að það er auðvitað svolítið erfið staða fyrir verkefnisstjóra sem þarf síðan að verja það 
af hverju verkefnið fór yfir kostnaðaráætlun eða varð seint eða af hverju þessi virkni var ekki 
útfærð. Ég myndi segja að það væri kannski svona það erfiðasta.  

 
Einar tekur undir þessi sjónarmið, en í hans starfi kemur fjármögnun frá viðskiptavini og 
hlutverk verkefnastjórans er því einungis að reyna að skila verkefninu innan þeirra 
fjárhagslegu ramma sem viðskiptavinurinn setur í upphafi. Hann nefnir dæmi um erfiðleika 
sem fylgja því ef að viðskiptavinur lendir í vandræðum með fjármögnun, - þá sé hlutverk 
verkefnastjórans að hægja á framgangi verkefnisins, nægilega mikið til að minnka kostnað 
en nógu lítið til að verkefnið lognist ekki út af. „En þetta eru náttúrulega aðstæður að ég, sem 
verkefnastjóri, fæ engu um ráðið þar sem þetta er fyrir utan míns áhrifasviðs“, segir hann. 
 
Daníel vinnur hjá hinu opinbera og fjármögnun kemur því frá ríkinu. Það getur því verið 
pólitísk ákvörðun hvernig fjármagni er ráðstafað og áherslur breyst snarlega: 
 

Almennt er gerð fjögurra ára áætlun, sem er svona framkvæmdaráætlun til fjögurra ára [...] og 
síðustu tvö árin höfum við verið í þeirri stöðu að menn hafa ekki vitað um fjárveitingar fyrr en 
bara núna í fyrradag, fengum við endanlegt, sem sagt, fjármagn í ár, sko. Sem er náttúrulega, 
það eru komnir fjórir mánuðir af árinu. [...] Það er bara ekki boðlegt.  

 

4.7.2 Mannauður og forgangsröðun 
Aðgengi að mannafla er hindrun sem allir verkefnastjórarnir minnast á, á einhvern hátt. Það 
virðist því vera algengt að verkefnastjórar þurfi að keppast um að fá fólk - og þá rétta fólkið - 
í sitt teymi.  
 
Að „rífast um rísorsana“ 
Það kemur í hlut Daníels að forgangsraða og útdeila verkefnum. Hann telur aðaláskorunina í 
starfi verkefnastjóra felast í þessum þætti; að forgangsraða verkefnum með takmörkuðum 
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mannauði. 
 

Það er verið að vinna kannski 10 – 15 – 20 verkefni, í deildinni hjá mér, sko, sem við erum 
bæði að nota ráðgjafa og líka okkar fólk, sko. Ég er svona meta og stýra þá hvar fókusinn skal 
vera og hverju ætti að fresta og allt það. Og það getur náttúrulega bitnað á ákveðnum 
verkefnum. 

 
Hinir verkefnastjórarnir hafa minna um það að segja hvernig teymin þeirra eru mönnuð og 
telja því hindrun í sínu starfi felast í því að fá mannskap í verkefnin og tryggja að 
forgangsraðað sé í þágu þeirra verkefna. Einar telur að ein helsta hindrun verkefnastjóra sé 
„að tryggja sér mannafla og að tryggja sér einhvernveginn að mannaflinn hafi svigrúm til 
þess að einbeita sér að verkefninu mínu.“  Hann útskýrir líka að mannaflinn þurfi að vera 
réttur, það er að segja búa yfir þeirri hæfni sem verkefnið krefst, en þurfi líka að vera á réttu 
verði. Hjá hans fyrirtæki er mikil breidd í því hvað hver einstaklingur kostar, sér í lagi á milli 
landa. 

Friðrik tekur undir að það sé stórt verkefni að fá mannskap í sitt verkefni: „Í síðustu 
tvö ár hef ég alltaf þurft að vera að verja það og bítast um sko „rísorsa“, aðallega forritara.“ 
Hann telur að það tengist örum vexti fyrirtækisins, sem hefur, að hans sögn, stækkað um 
30% á hverju ári. Fyrirtækið hans hefur leyst það með því að útvista verkefnum til forritara í 
Austur-Evrópu, sem eykur á flækjustig í samskiptum. 

Fyrirtæki Ölfu hefur líka verið að berjast við skort á fólki: „Það er stundum mikið álag 
á fólki hérna. Og maður þarf stundum að rífast um „rísorsana“. Pönkast í því.“ Hún segir að 
því fylgi áhætta, því ef einhver detti út vegna veikinda eða annars geti myndast krísa. Hún 
segir það verkefni stjórnenda að forgangsraða verkefnum og hún þurfi að beita sér fyrir því 
að fá fleira fólk á „Project portfolio-fundum“: 
 

Þó ég sé verkefnastjóri þá er þetta bara samstarfsfólkið mitt. Ég er ekki yfirmaður þeirra. [...] 
Það eru kannski einhverjir aðrir en ég sem geta fært fólk á milli verkefna [...]. Þannig að 
maður lendir auðvitað stundum svolítið á milli. Maður er að reyna að tala máli teymisins, tala 
máli eiganda verkefnisins, tala máli kúnnans. Maður þarf einhvernveginn að reyna alltaf að 
samræma þarfir og væntingar allra, sem er auðvitað kannski það skemmtilega líka við starfið. 

 
Að leggja meiri vinnu á herðar fólks 
Verkefnastjórarnir virðast í flestum tilfellum stýra fleiri en einu teymi og fá þannig hlutdeild í 
tíma starfsfólksins en eru ekki með teymismeðlimi í fullri vinnu. Á þessu er ein undantekning, 
en Beta var að hefja verkefni þar sem hún stýrir átta manna teymi sem vinnur 100% að einu 
verkefni í ákveðinn tíma. Þau tala því um álagið á starfsfólk, sem oft er með margar skyldur 
og mörg verkefni á sínum snærum.  

Beta er sem fyrr segir að stýra verkefni sem unnið er á stuttum tíma en fær fulla 
athygli teymismeðlima: 
 

Og þannig að núna er ég með átta manna teymi í hundrað prósent starfi: Forritara, hönnuði, 
„businessfólk“, lögfræðing. Og við sitjum og „crunchum“ [verkefnið] okkar. Ógeðslega gaman! 
Þetta er allt öðruvísi verkefnastýring heldur svona þegar maður er alltaf að leggja vinnu ofan á 
100% vinnu fólks. 
 

Í fyrri verkefnum sem hún hefur stýrt innan fyrirtækisins hafa teymismeðlimirnir verið með 
mörg verkefni í einu: 
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Af því að við erum alltaf, eiginlega alltaf í verkefni, þá erum við eiginlega alltaf að keyra álag 
ofan á álag. Fyrirtækin okkar eru þannig uppbyggð að maður á ekkert ofsalega mikinn slaka. 
Þú átt ekkert bara eitt stöðugildi í þessari deild sem er bara tilbúið að taka við einhverju. 
Þannig að maður er alltaf að biðja fólk sem er með 100% starf að gera eitthvað meira. Og 
yfirmennirnir stundum með og stundum ekki. [...]  Og þegar fyrirtæki eru alltaf að keyra 
verkefni er alltaf þetta aukaálag. Og svo bara endar maður með ofboðslega lúið fólk, sem er 
bara búið að vera undir miklu álagi lengi.  

 
Hún segir að þetta sé helsta áhættan í verkefninu: 
 

Að annars vegar, við fáum ekki fólk og hins vegar að við fáum bara ofboðslega þreytt fólk sem 
er með svo mikið samviskubit af því að það er ekki að sinna daglega starfinu sínu, af því að 
þá lendir það á kollegum þess. 

 

4.7.3 Samskipti og upplýsingaflæði 
Kvenkyns verkefnastjórar virtust leggja meiri áherslu á samskiptalegar hindranir en karlkyns 
verkefnastjórar. Eins og áður hefur komið fram nefna þær allar samskiptafærni sem 
nauðsynlegan persónulegan eiginleika og leggja mikla áherslu á þátt samskipta í 
verkefnastjórnun.  
 
 „Já, bara fín, sko, held ég.“ 
Beta vill meina að samskipti skipti mestu máli: „Ég held að það séu kannski svona eins og 
milli 80 og 90% alls þess sem að, þú veist, ég geri í mínum verkefnum er bara að eiga 
samskipti. Og miðla, ofboðslega ört og til margra.“ 
 
Alfa tekur í sama streng: 

Og með, þú veist, þennan verkfræðilega bakgrunn sem ég hef, finnst mér ég eiga auðvelt 
með að stýra verkefninu, en mér finnst erfiðara að stýra fólki. Líka af því að ég hef ekki 
mannaforráð. Og ég hef kannski ekkert einhverja reynslu af því að stýra fólki; - ef fólk er 
óánægt, eða ef það koma upp einhver ágreiningsmál eða eitthvað þannig.  
 

Hún talar um að þetta sé eitthvað sem hún vill leggja áherslu á hjá sér og læra betur, en 
tekur fram að henni finnist aðrir verkefnastjórar hjá fyrirtækinu betri í þessu en hún; Hún sé 
góð í að skipuleggja en eigi margt ólært þegar kemur að mannlega þættinum.  

Þegar Beta er spurð hvaðan hún fái hæfnina til að stýra samskiptum segir hún 
„ofboðslega erfitt að setja þetta í einhver svona tól.“ Hún heldur áfram: 
 

Maður gerir náttúrulega svona samskiptaáætlanir og hagsmunaaðilagreiningar oft þegar við 
göngum inn í svona verkefni, sem að breytast svo ofboðslega mikið bara í gegnum verkefnið. 
En kannski mesta virðið er líka svolítið í því að vera til staðar og bara heyra. Það er einhver 
óánægjurödd að krauma þarna. Það er einhvernveginn eitthvað sem maður skrifar aldrei inn í 
samskiptaáætlanir, eða notar enginn tól til að leysa þetta. [...] Maður þarf að vera svolítið bara 
opinn fyrir því að hlusta og meðtaka það sem er að koma upp.  
 

Körlunum virðist hins vegar ekki eins umhugað um þátt samskipta. Þegar Daníel er spurður 
út í samskipti á vinnustaðnum er hann stuttorður: „Já, bara fín, sko, held ég.“ 
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 Einar minnist ekki beinlínis á samskipti í sínu máli, en Friðrik leggur áherslu á 
mikilvægi samskipta:  „Samskipti eru auðvitað mjög mikilvæg í öllum verkefnum. Samskipti 
við vörustjóra og að sjálfsögðu eigendur, hérna, og sponsor.“ 
 
Sóun vegna takmarkaðra upplýsinga 
Annað sem verkefnastýrurnar minnast á er þáttur upplýsingaflæðis í samskiptum. Camilla 
lýsir því hvernig skortur á upplýsingum getur verið hindrun í upphafi verkefnis:  
 

Stundum eru helstu hindranirnar að kannski, að gögnin, frumgögn verkefnisins eru ekki nógu 
góð og ég þarf að byrja á því að kafa ofan í verkefnið og „drilla“ fólk til þess að skila réttum 
upplýsingum. Það getur verið ákveðin hindrun fyrir framgang verkefnisins. 

 
Alfa minnist á hvernig lítil eða engin samskipti við viðskiptavini geta heft upplýsingaflæðið. 
„Þetta eru oft opinberir aðilar sem er að kaupa sér kerfi að þá hérna, eru nánast engin 
samskipti við endanotendur eða kaupanda á verktímanum.“ Hún dregur fram hvernig 
takmarkað samskiptaflæði veldur tvíverknaði, töfum og sóun: 
 

Maður er kannski að eyða mörghundruð klukkustundum í að forrita einhverja virkni, eða 
eitthvað og svo komum við út með kerfið og þá bara: „Heyrðu nei, þetta er ekki það sem okkur 
vantaði. Við viljum hafa þetta svona og svona“. Og þá þarf oft að fara að endurvinna eitthvað. 
 

Beta tekur í sama streng: „Ég skila af mér villulausu kerfi sem enginn vill nota. Eða allir nota 
vitlaust. Þá er einhvernveginn virðið í verkefninu ekkert, þó að virðið út frá mælikvörðum 
verkefnisins hafi verið mjög mikið.“  
 
Að fá fimmtu hæðina með í lið 
Valdabarátta og innri pólitík geta haft áhrif á samskipti innan fyrirtækja. Beta segir: 
 

Það er oft ákveðin, svona, ákveðin valdabarátta í fyrirtækjum, þó hún sjáist ekkert alveg á 
yfirborðinu. Og það sem að þvælist kannski oft fyrir eru svona egó einstaklinga. Þar sem að 
einhver ætlar ákveðna leið til þess að hans sviði eða hans deild eða hans eining gangi vel. Og 
horfir á það sem svona, mælikvarða á hversu vel hann stendur sig. [...] Og þetta er kannski 
svona egó sem ég er svona svolítið að setja þennan pólitíska hatt á. Þegar þessi er að berjast 
fyrir bara sínu, en ekki heildarhagsmunum fyrirtækisins. Og þetta truflar oft verkefnin. Oft fara 
verkefni af stað sem eiga ekkert að fara af stað.  

 
Hún segir að þetta vera úr sínum höndum sem verkefnastjóri og geti leitt til þess að 
verkefnastjórinn fái ákvarðanir í fangið sem ekki hafa heildarhagsmuni fyrirtækisins í 
fyrirrúmi.  
 
Friðrik setur þetta í samhengi við að fá stuðning frá stjórnendum við innleiðingu nýs kerfis.  
 

Í upphafi verkefnisins var sponsorinn ekki alveg með mér. Það var ekki fyrr en seinna [...] að 
fimmta hæðin sagði: „Nei við verðum að leggja áherslu á þetta“, þá kom hann með, en hann 
var ekkert með til að byrja með. Hann var bara í sínum daglegu störfum í gamla kerfinu, sko.  

 
Hann segir að það hafi ekki verið fyrr en bæði fimmta hæðin og „sponsorinn“ sáu sér akk í 
því að skipta yfir í nýtt kerfi að innleiðingin fór almennilega af stað.  
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4.7.4 Kynbundnar hindranir 
Aðeins einn viðmælandi hafði orð á kynbunum hindrunum að eigin frumkvæði. Camilla 
fjallaði um það sem eina erfiðustu áskorun sína í starfi sínu að vera ung kona í alþjóðlegum 
verkefnum, en nánar er fjallað um það í kaflanum Menningarmunur og fjölþjóðleiki.  
 
Þegar viðmælendur voru spurðir beint út um kynbundnar hindranir eða áhrif kyns þeirra á 
starf verkefnastjórans var lítið um svör. Fæstir viðmælendur vildu kannast við að kyn 
verkefnastjóra hefðu nokkur áhrif á störf þeirra, eða að einhver mismunun viðgengist innan 
fyrirtækisins. Alfa hafði þó sögur að segja um áhrif kyns í alþjóðlegum verkefnum, líkt og 
Camilla, sem nánar er fjallað um í næsta kafla. Hún hafði ennfremur upplifað ákveðna 
útilokun frá samskiptum við kúnna vegna kyns síns. 
 
„Eigum við að fara saman í bjór?“ 
Alfa vill meina að tækifæri hennar til að mynda félagsleg tengsl við karlkyns viðskiptavini 
(þ.e. fulltrúa þeirra fyrirtækja sem kaupa hugbúnað af fyrirtækinu sem Alfa starfar í) séu að 
einhverju leyti skert vegna kyns hennar. 
 

Ég hef tekið eftir því sko að karlkyns verkefnastjórar [eiga] [...] miklu auðveldara [með] að 
„bonda“ við kúnna sem er karlkyns. Eins og bara með til dæmis íslensku kúnnana. Það er 
svona: „Hvað segirðu félagi? Eigum við að fara saman í bjór?“  Ég get ekkert gert það. [...] 
Það er bara misskilið. Maður getur ekkert farið: „Eigum við að koma saman í bjór saman í 
kvöld? Bara ég og þú?“. Það virkar ekki. [...] Þannig að það er reyndar oft, að sem kona, þá 
þarf maður, þegar maður er með karlkyns viðskiptavini, að setja einhvers konar mörk. Á 
meðan strákarnir geta miklu meira svona bara, þú veist orðið einhverjir félagar. 
 

Hún vill meina að þetta jafningjastig karlanna sé ákveðið forskot, því það sé gott að mynda 
persónuleg tengsl til þess að geta fjallað opinskátt um hlutina og mynda traust:  
 

Það myndast eitthvað svona traust og einhver svona vinskapur sem er góður held ég. En 
hérna og mér finnst maður ekki geta þetta sem kona. Maður þarf alltaf einhvernveginn að 
vera með, að passa sig á því að vera ekki að senda frá sér einhver skilaboð. Eða þú veist, 
einhver svona merki sem gætu misskilist, eða, því maður vill auðvitað síst af öllu að hlutirnir 
einhvernveginn fari yfir strikið. 

 
Þetta getur verið hindrun í starfi fyrir kvenkyns verkefnastjóra, sér í lagi í geirum þar sem 
meirihluti viðskiptavina eru karlkyns, eins og á við um í fyrirtæki Ölfu. 
 

4.7.5 Menningarmunur og fjölþjóðleiki 
Það er ljóst af viðhorfum viðmælendanna að fjölþjóðleiki og menningarmunur geta aukið 
flækjustig verkefna og hindrað störf verkefnastjóra á margvíslega vegu. Þeir tveir kvenkyns 
verkefnastjórar sem starfa í fjölþjóðlegum verkefnum nefna báðir sögur um menningarmun 
sem endurspeglast í samspili kynja á erlendum vettvangi. Eins nefna viðmælendurnir fleiri 
menningarlegar áskoranir, svo sem valdakerfi, samskiptaörðugleika, fjarlægðina og 
upplýsingaflæði. 

Helmingur fyrirtækjanna eru með starfsstöðvar erlendis, en það eru fyrirtæki Camillu, 
Einars og Friðriks. Að auki er fyrirtæki Ölfu með fjölda erlendra viðskiptavina og starfar því 
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einnig á alþjóðavettvangi. Fyrirtæki Daníels og Betu starfa fyrst og fremst á innlendum 
markaði.  
 
Eitt fyrirtæki - ein ásýnd 
Það getur verið áskorun fyrir fyrirtæki að vera með starfsstöðvar í mörgum löndum. Eitt 
verkefni getur verið sameiginlegt verkefni starfsfólks frá mismunandi löndum og mikilvægt að 
koma fram með einni rödd gagnvart kúnnanum. Camilla segir: 
 

Yfirleitt, eins og í stórum verkefnum, þá eru þessar fjórar samstæður [í fjórum Evrópulöndum] 
að vinna saman að einu verkefni. [...] Þetta líka gerir verkefnin svona aðeins flóknari í 
framkvæmd, af því að við þurfum að samræma okkur og við þurfum að passa að koma fram 
sem eitt fyrirtæki og ein manneskja gagnvart kúnnanum, þó við séum með alveg rosalega 
ólíka hluta af verkefnunum.  

 
Hún segir að það sé því menningarmunur til staðar, bæði innan fyrirtækisins og í 
samskiptum við viðskiptavini, sem geti leitt til hindrana. Jafnframt endurspeglist þetta í 
tæknilegum atriðum, enda þurfi tækin þeirra að passa saman, óháð upprunalandinu. 

Fyrirtæki Friðriks er með starfsstöðvar í tveimur öðrum Evrópulöndum. Hann segir að 
það geti kastast í kekki á milli starfsstöðva og misheppnað árshátíðargrín geti jafnvel skapað 
núning. Fyrirtækið hans hefur því sett af stað verkefni sem á að miða að því að skapa 
samhæfða ásýnd fyrirtækisins og þéttari starfsanda, þvert á þjóðerni. 
 

[Það] á að fella múra að því leyti að það sé mögulegt og hægt innan fyrirtækis, þannig að allir 
hafi sama aðgang að gögnum og hátíðum [...], þannig að þetta verði eining, - að [...] okkur 
finnist við vera eitt fyrirtæki.  

 
Einar vill gera lítið úr menningarmun á milli starfsstöðva fyrirtækisins sem hann starfar fyrir. 

 
Hér innanhús er svolítið mikið talað um eitthvað sem heitir menningarmunur sem ég held að 
sé of mikið gert úr. [...] Ég hef ekki orðið beint var við það sem heitir menningarmun, ekki í 
sambandi við hindrun eða eitthvað slíkt. Ég er búinn að vera í samstarfi við, getum sagt það, 
kollega mína í [ákveðnu Evrópulandi] síðan 2009 og þegar við vorum að fara í gang með 
þetta að þá var ennþá meira gert úr þessu. Þá var talað um einhver ákveðin karaktereinkenni, 
sem voru jafnvel ekkert sérstaklega jákvæð. Vantar frumkvæði, vantar þennan íslenska tón 
en þetta hef ég samt ekki orðið beint var við úr mínum störfum.  

 
Hann segist þó verða var við ákveðna áhættusækni hér heima, en örlítið meiri varkárni úti, 
sem hann telur bara jákvæð blæbrigði, en ekki beint menningarmun.  
 
Með 60 manns í CC 
Alfa telur sig finna fyrir menningarmun í samskiptum og tekur dæmi um ákveðið Asíuland 
sem fyrirtæki hennar rekur verkefni í: 
 

Þeim finnst við vera rosa svona „naív“ og „direct“, þú veist, á meðan þeir eru alltaf með 
eitthvað svona; lesa á milli línanna og baktjaldamakk einhvernveginn. [...] Maður lendir 
stundum í því að kannski að gefa upp einhverjar upplýsingar til einhvers sem átti ekki að fá 
þessar upplýsingar af því að hann var einu sinni að vinna hjá samkeppnisaðilanum. Einhver 
svona pólitík sem maður nær ekki alveg. Maður þarf að passa sig mjög mikið í samskiptum. 
Og oft láta lesa alla tölvupósta yfir. Tékka mjög vel viðtakandalistann, hvort það sé einhver 
sem má ekki fá þessar upplýsingar og annað.  
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Camilla hefur svipaða upplifun af samskiptum við Asíubúa: 
 

Maður þarf svo mikið að vera mjúkur þar. [...] Þú getur ekki alveg sagt þeim hérna: Jæja 
skilaðu þessu núna klukkan fimm. Þá bara fer svolítið, fara hlutirnir smá í mínus. Þannig að 
maður þarf einhvernveginn að vera mjúkur og vera svona, „includera“ 60 manns í cc, til að 
allir viti allt um allt.  
 

Hún verður líka vör við óskilvirk samskipti í fyrrum Austantjaldslöndunum, þar sem sé mikil 
foringjadýrkun:  
   

Þar ertu yfirleitt með yfirmann sem svarar öllum „emailum“ og gefur leyfi á undirmann sinn. 
Sem mér finnst mjög fyndið. Ef ég sendi honum [ - undirmanninum] „email“:  „Ég er með þetta 
tilbúið, herra Michael“, og þá svarar yfirmaðurinn[..]: „Já Michael, þú mátt svara þessu.“ [...] 
Þetta er alveg stórkostulegt. 

 
Ölfu þykir samstarfsfólk sitt í Asíu hafa aðra sýn á hlutverk verkefnastjóra: „Þeir eru kannski 
með einhvern verkefnastjóra sem er samt bara að sjá um framkvæmdina og á ekki að vita 
neitt um fjármögnun, greiðslur og bara alls ekki má vita neitt um það, hvað það kostar.“  
 
Camilla lýsir því hvernig samstarfsfólk hennar í Suður-Asíu kemur vel undirbúið á fund: 
 

Það er alltaf fullt [...] borð bara af fólki. Öll IT deildin mætir á fund til þess að tala um eitthvað 
lítið IT dót. [...] Og það er reyndar rosalega gaman að fara á fund með þeim, því þau eru öll 
búin að undirbúa sig bara alveg í döðlur. Svo byrja bara spurningarnar: „En þetta, þetta, 
þetta?“ Eins gott að maður sé undirbúinn, sko. [...] Manni líður svolítið eins og yfirmaðurinn 
hjá þeim hafi sagt hérna: [...] „Þú ert að fara á fund hjá útlendingum sem við erum að kaupa 
fokdýr tæki af. Þið komið og þið verðið búin að undirbúa ykkur.“  Og svo eru þau bara 
með’etta. Með’etta og ekki með’etta. Því spurningarnar eru oft alveg bara... einhversstaðar, 
sem maður getur ekkert svarað eða á ekkert að vera að svara. En þau allavega eru búin að 
gera sitt.  

 
Mikilvægt að sjá framan í fólk 
Ein helsta áskorunin er varðar fjölþjóðleika felst í fjarlægðinni við samstarfsfólk og 
viðskiptavini. Einar stýrir verkefni sem varðar framkvæmdir í ákveðnu Evrópulandi. Hann 
segir: 
 

Ef ég er staddur hérna þá finnur maður fyrir fjarlægð vegna þess að maður getur ekki hitt fólk, 
ekki horft í andlitin á þeim. Við höfum svo sem aldrei haft svona fjarfundarbúnað, eins og við 
höfum, bara Skype og svoleiðis. Það er allt í lagi, sko, en samt það eru svona öðruvísi 
samskipti en þegar maður er í sama herbergi.  

 
Hann hefur því lagt áherslu á að fara út einu sinni í mánuði til að hitta samstarfsfólk sitt. 
Camilla er sama sinnis: 
 

Ég til dæmis reyni alltaf, þegar ég fæ stór verkefni, að fara út til kúnnans, heilsa, taka í 
hendina á þeim, spjalla við þá, fara yfir verkefnið og eftir það gengur allt miklu betur. Ef ég 
geri það ekki þá myndast einhver núningur [...]. Þegar maður er búinn að sjá framan í fólk, þá 
gengur einhvernveginn, bara eins og allir séu kátir.  
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Hún stýrir verkefnum bæði í Evrópu, Bandaríkjunum og Asíu og segir að það geri starfið sitt 
ofboðslega fjölbreytt: „Það er, að vera með mismunandi menningu, sem „tvistast“ inn í þetta 
og flækir hlutina alveg bara eins og hægt er. En, hérna, náttúrulega gerir þetta spennandi, á 
sama borð.“ 
 
„Þér eruð fáviti“ 
Það er ljóst af samtölum við kvenkyns verkefnastjóra að kynbundnar hindranir endurspeglast 
hvað helst í verkefnum á erlendri grund. Ísland er framarlega í jafnréttismálum og eins og 
áður segir finna þær lítið fyrir misrétti á grundvelli kyns hér heima, fyrir utan auðvitað 
almennan kynjahalla í tæknigeiranum. 

Alfa segist hafa tekið eftir hindrunum á grundvelli kyns síns þegar hún starfaði og bjó 
í Evrópu. Hún segir að samanburðurinn á milli landa sé Íslandi í hag. Í þessu tiltekna 
Evrópulandi fann hún að kyn hennar og menningarvenjur höfðu áhrif á samskipti við 
yfirmenn:  

 
Þar eru þeir að þéra eða þúa fólk. Mér fannst einhverveginn alltaf óþægilegt að þéra. Mér 
fannst það einhvernveginn svo formlegt og vildi helst bara fara frekar fljótt í að þúa fólk. Svo, 
vinkonur mínar, [þarlendar], vorum einhverntímann að ræða þetta. Eins og með yfirmenn og 
annað. Að þá hérna, vorum við að tala um: „Þúar þú þinn yfirmann?“ Þá sögðu þær allar bara: 
„Nei. [...] Hann stakk upp á því, ég neitaði, vil halda þessari þérun því þá er ákveðin fjarlægð.“  
Þú ert ekkert að fara að segja: „Þér eruð fáviti“. Þú veist. En ef þú þúar einhvern þá verða 
mörkin - þá minnkar þessi þröskuldur og þú getur leyft þér að segja alls konar hluti sem þú 
segir ekki ef það er ákveðin fjarlægð.  

 
Hún segir að samskiptin flæði betur þegar þau eru á jafningjagrundvelli og að óformlegt 
spjall við kaffivélina geti verið árangursríkt, en að á sama tíma skili fjarlægð ákveðinni 
fagmennsku. 
 
Sleppur við hóruhúsin 
Alfa hefur líka stýrt verkefnum í Asíu þar sem hún hefur lent í að vera eina konan. Hún segir 
það vera áhugavert að sitja fundi með körlum eingöngu og sér í lagi þegar vinnu lýkur og 
hópurinn fer út að skemmta sér til að kynnast. Þá séu aðstæður stundum óþægilegar og 
þegar fólk fái sér aðeins of mikið í glas geti verið óskemmtilegt að vera eina konan. Hún lýsir 
því hvernig þarlendir viðskiptavinir hennar geti verið lokaðir edrú, en að um leið og þeir fái 
sér í glas virðist allt verða leyfilegt. Það hefur þó ekki bara ókosti í för með sér að vera kona í 
verkefnum í Asíu, enda geti verið óþægileg pressa á íslenska starfsbræður hennar að taka 
þátt í athæfum sem þeim geta þótt ónotaleg:  
 

En svo á móti kemur líka, eins og í þessum viðskiptaferðum, þá hefur maður heyrt sögur, og 
ekki endilega bara héðan, þegar strákar, eða menn eru að fara út í viðskiptaferðir, sérstaklega 
á slóðir þar sem að, þú veist, það þykir kannski eðlilegt að fara á strippstað eða hóruhús eða 
eitthvað þannig, að oft eru bara íslenskir karlmenn - þeim finnst það bara ekki spennandi. 
Bara hálf ógeðslegt og þurfa samt einhvernveginn að eyða kvöldinu þarna. En konur lenda 
ekki í því. [...] Það er enginn að fara að fara með mig á hóruhús úti í [Asíu], þegar ég mæti. En 
mögulega gæti einhver annar lent í því. Skilurðu? Þannig að er þetta kostur líka.  

 
Kyn hindrar starfsþróun 
Camilla var send í sitt fyrsta verkefni til fyrrum Austantjaldslands og telur að það hafi verið 
mikil eldskírn. Þar varð hún sannarlega vör við mismunun vegna kyns: 
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Ég finn það oft bara að það er litið á mig sem litlu stelpuna sem á alls ekkert að hlusta neitt á. 
Og það hefur reynst mér alveg ótrúlega, ég veit ekki, skrítið, að takast á við svoleiðis 
hindranir. Af því að þetta er eitthvað sem ég þekki ekki héðan. Og, allavega ég hef verið í 
verkefni í [ákveðnu fyrrum Austantjaldslandi], þar sem það kom upp ákveðið „scenario“, 
erfiðleikar í verkefninu, og ég lenti í því að kúnninn vildi ekki tala við mig. Hann bara neitaði að 
heilsa mér. Og fólk heilsaði mér ekki, af því að ég er kona. Og ég fékk, - ég var bara í algjöru 
menningarsjokki.  

 
Hún segir að sín leið til að bregðast við slíkri hindrun sé að sýna hæfni sína í verki og virða 
að vettugi viðmót karlanna. Hún segir að hún hafi jafnframt fengið góðan stuðning frá 
fyrirtækinu sínu, bæði sínum næsta yfirmanni og mannauðsteyminu sem hafi hvatt hana 
áfram. Þrátt fyrir stuðning fyrirtækisins telur hún að kyn hennar geti haft takmarkandi áhrif á 
starfsþróun hennar og tækifæri í starfi: 
 

Ég fæ til dæmis aldrei verkefni í Sádí [-Arabíu]. Það er bara hættulegt. Þannig að það er 
ákveðin „stopper“ í mínum ferli í verkefni sem verkefnastjóri í fyrirtækinu. Ekki það að ég 
myndi aldrei vilja fá verkefni þar. En þetta sýnir bara að ég get ekki tekið hvað sem er. [...] 
Sem er gott og slæmt. En þetta er samt raunveruleikinn. Og það er bara einungis af 
öryggisástæðum sem ég fæ það ekki. Þannig að það er ein hindrun. 

 
 

5 UMRÆÐUR 
Það er ljóst á viðhorfum og upplifun verkefnastjóranna að Ísland er komið talsvert lengra en 
mörg önnur lönd, enda tóku kvenkyns verkefnastjórar aðallega eftir kynbundnum hindrunum 
þegar þær störfuðu á erlendri grund. Það er þó líklegt, að mati höfunda, að kynbundnar 
hindranir séu til staðar að einhverju leyti innan verkefnastjórnunargeirans á Íslandi, en að 
mögulega þurfi dýpri skoðun og stærra úrtak til að rýna þær frekar.  Að Ísland komi vel út í 
samanburði má ekki verða til þess að við sofnum á verðinum, - heldur einmitt hvatning til 
nánari skoðunar og rýni á áhrifaþáttum sem hindrað gætu konur í starfi sínu sem 
verkefnastjórar.   
 
Völundarhús hindrana 
Fyrir utan kynbundnar hindranir á alþjóðavettvangi, minntist aðeins einn viðmælandi á 
kynbundna hindrun í starfi sínu á Íslandi; Félagslegar tengingar sem konur gætu síður 
myndað.  Aðrir viðmælendur beinlínis höfnuðu því að kynbundnar hindranir væru til staðar á 
þeirra vinnustað. 

Alfa sagði frá því að sér þætti hún síður geta haft frumkvæði að því að hitta karlkyns 
viðskiptavini í bjór eftir vinnu og að það takmarkaði félagsleg tengsl hennar við viðskiptavini.  
Þetta er hindrun sem sannarlega er vert að kanna betur, enda ljóst að takmörkuð tækifæri 
kvenna í karllægum geirum geta haft talsverð áhrif á störf þeirra, yfirsýn og 
upplýsingaaðgengi og ekki síst framgang þeirra í starfi.  Þó ekki sé hægt að alhæfa út frá 
einni frásögn gefur hún þó vísbendingu um það að konur hljóti síður inngöngu í óformleg 
tengslanet í karllægum geirum.   

Myndlíkingin um glerþakið er margfræg, en í bók sinni Through the Labyrinth: The 
Truth about how Women Become Leaders skipta höfundarnir hindrunum kvenna til áhrifa og 
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valda í þrjá flokka: Steinvegginn, glerþakið og völundarhúsið.  Með steinveggnum eiga 
höfundarnir við hindranir sem felast hreinlega í boðum, bönnum og skertum réttindum, líkt og 
þegar konur fengu ekki inngöngu í skóla eða höfðu ekki kosningarétt.  Með glerþakinu vísa 
höfundar í þessar illsjáanlegu hindranir sem stöðva konur í að klífa upp metorðastigann og 
mikið hefur verið fjallað um síðustu áratugi.  Með hugtakinu „völundarhúsið“ kynna höfundar 
svo til leiks flóknara kerfi hindrana, sem ekki beinlínis varnar konum að ná sama árangri og 
karlar og klífa metorðastigann, heldur hindrar þær í því með margslungnum leiðum.  Ein af 
þessum hindrunum sem höfundar nefna er einmitt þátttaka kvenna í óformlegum 
tengslanetum. Konum er síður boðið að vera með í félagslegum athöfnum eins og golfi og 
bjór eftir vinnu, - og geta það kannski enn síður, því að ábygð þeirra á heimili og fjölskyldu 
eftir vinnu hindrar þær í að taka þátt í slíkum athöfnum (Eagly & Carli, 2007). 

Þó fáir viðmælendur nefni hindranir sem beinlínis eru kynbunar má leiða að því líkur 
að verkefnastjórarnir upplifi hindranirnar ólíkt eftir kynjum.  Þó viðmælendurnir minnist mikið 
til á sömu hindranir er talsvert mikill munur á því hvaða áherslur verkefnastjórarnir leggja á 
mismunandi tegundir hindrana.  Konurnar leggja talsvert meiri áherslu á samskipti og 
samspil fólks, álag og mannlega þáttinn, á meðan karlarnir leggja meiri áherslu á þætti eins 
og forgangsröðun, fjármagn og aðgengi að starfsfólki.  Þegar viðmælendur eru inntir eftir 
þeim eiginleikum sem þeir búa yfir og gera þá að hæfum verkefnastjórum nefna flestir 
verkefnastjórarnir samskipti. Þrátt fyrir það lögðu verkefnastýrurnar meiri áherslu á þátt 
samskipta í hindrunum.  Rannsakendur telja ólíklegt að tíðni samskiptavanda eða umfang 
þeirra sé meiri í verkefnum sem stýrt er af kvenkyns verkefnastjórum, heldur frekar að 
verkefnastýrurnar gefi slíkum hindrunum meiri gaum og sé umhugað að leysa úr slíkum 
málum. 

 
Er menntun verkefnastjóra góður undirbúningur fyrir starfið? 
Með tilliti til niðurstaðnanna er áhugavert að bera saman menntunarbakgrunn 
verkefnastjóranna. Þrír viðmælendur voru með gráðu í verkefnastjórnun, þar af tveir frá 
Masters of Project Management (MPM) námi við Háskólann í Reykjavík en sá þriðji frá 
erlendri menntastofnun. Hinir þrír voru verkfræðingar með meistaragráðu. Áhugavert er að 
skoða hvernig menntastofnanir eru að undirbúa verkefnastjóra framtíðarinnar til það takast á 
við þær áskoranir og hindranir sem viðmælendur okkar nefna. Ætla mætti að 
verkefnastjórnunarnám byggðist að miklum hluta á að mennta og þjálfa nemendur í hinum 
„mjúku“ fögum, miðað við þær hindranir sem viðmælendur okkar nefndu, en sú er ekki raunin 
að mati rannsakenda. Ef  áherslur í áföngum MPM námsins í Háskólanum við Reykjavík eru 
rýndar með kynjagleraugum, telja rannsakendur karllægar áherslur meira áberandi. Í því 
samhengi má nefna að sjö áfangar hafa áherslur sem alla jafna teljast tengjast karllægum 
gildum (svo sem fjármál, áætlanagerð eða gæðastjórnun), þrír áfangar hafa áherslur sem 
flokka mætti sem kvenlægar (svo sem aflfræði hópa, sjálfsskilningur og þróun 
skipulagsheilda) og þrír áfangar höfðu að mati rannsakanda frekar kynhlutlausar áherslur 
(„Tækni- og Verkfræðideild,“ e.d.).  

Stór hluti verkefnastjóra á Íslandi virðist vera með verkfræðimenntun og aðeins hluti 
verkefnastjóra með sérstaka menntun í verkefnastjórnun. Verkfræði hefur löngum verið talin 
karllæg fagstétt þó að hlutfall kvenna sé svo sannarlega að aukast eins og sést í 
ársskýrslum Verkfræðingafélags Íslands. Á tímabilinu 2016-2017 sóttu 304 einstaklingar um 
leyfi til að kalla sig verkfræðing og sóttu um inngöngu eða ungfélagaaðild að 
Verkfræðingafélagi Íslands. Af þessum 304 einstaklingum voru 96 konur eða 32% 
(Verkfræðingafélag Íslands, 2018). Til samanburðar má nefna að konur voru um 20% 
félagsins við ársbyrjun 2015 (Verkfræðingafélag Íslands, 2016). 

https://paperpile.com/c/VzcZKk/C7gdp
https://paperpile.com/c/VzcZKk/cEqcu
https://paperpile.com/c/VzcZKk/cEqcu
https://paperpile.com/c/VzcZKk/cEqcu
https://paperpile.com/c/VzcZKk/cEqcu
https://paperpile.com/c/VzcZKk/cEqcu
https://paperpile.com/c/VzcZKk/cEqcu
https://paperpile.com/c/VzcZKk/qlFaC
https://paperpile.com/c/VzcZKk/qlFaC
https://paperpile.com/c/VzcZKk/qlFaC
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Breytingar eru hinsvegar væntanlegar, eins og sést í kröfum IPMA, en aukin áhersla 
verður lögð á atferlisvídd verkefnastjóra þar sem hin „mjúku gildi“ munu fá aukið vægi. Einnig 
er áhugavert að horfa til kynjahlutfalla MPM nemenda 2017 og 2018, en um ⅔ nemenda 
sem mun útskrifast 2018 eru kvenmenn („Háskólinn í Reykjavík,“ e.d.) 

Við lok þessarar rannsóknar getum við ályktað sem svo að geirinn, þ.e. ytra umhverfi 
verkefnastjórans, sé enn mjög karllægur. Erfitt reyndist að fá verkefnastjóra úr kvenlægari 
geirum, t.d. lista-, mennta- eða heilbrigðisgeirum til viðtals og var það fyrst og fremst vegna 
þess að fáir sem starfa í þessu umhverfi sækjast eftir því að hljóta vottun hjá VFÍ. Slíkir 
verkefnastjórar eru því síður skráðir í félagið og voru þar af leiðandi ekki á úrtakslista. Þrátt 
fyrir góðan vilja greinarhöfunda til að fá sem fjölbreyttastan hóp viðmælanda frá mismunandi 
skipuheildum störfuðu fjórir af sex viðmælendum í fyrirtækjum þar sem aðeins um 30% 
starfsfólks er kvenkyns.  
 

6 LOKAORÐ 
Eins og fram kemur í inngangi getur þessi rannsókn seint talist meira en frumrannsókn eða 
forathugun á málaflokki sem mikilvægt er að skoða betur ofan í kjölinn.  Ef meiri tími gæfist 
myndu rannsakendur gjarnan vilja skoða betur tengsl bakgrunns (menntunar og reynslu) og 
þeirra hindranna sem verkefnastjórarnir nefna, sér í lagi til að skoða betur hversu vel 
verkefnastjórnunarnám á Íslandi endurspeglar þær hindranir sem verkefnastjórarnir nefna.  
Ennfremur væri virkilega áhugavert að skoða betur hvers vegna verkefnastjórnun er 
algengari í hinum karllægum geirum, enda líklegt að aðferðafræði verkefnastjórnunar sé 
útbreidd í hinum kvenlægari greinum en kannski sé hugtakanotkun eða skilgreiningum 
ábótavant. Jafnframt er endalaust hægt að fara dýpra í kynjafræði og skoða 
verkefnastjórnun út frá kynjasjónarhorni.  Rannsakendur vonast til þess að fleiri nemendur 
ákveði að gera samspil kynjafræði og verkefnastjórnunar að viðfangsefni sínu. 

https://paperpile.com/c/VzcZKk/Db2rM
https://paperpile.com/c/VzcZKk/Db2rM
https://paperpile.com/c/VzcZKk/Db2rM
https://paperpile.com/c/VzcZKk/Db2rM
https://paperpile.com/c/VzcZKk/Db2rM
https://paperpile.com/c/VzcZKk/Db2rM
https://paperpile.com/c/VzcZKk/Db2rM
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8.1 Leyfi frá Persónuvernd 

 

8.2 Tölvupóstur til þátttakenda 
Kæri/a [nafn verkefnastjóra]. 
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Við fengum nafn þitt og netfangið hjá Theodóri, framkvæmdastjóra 
Verkefnastjórnunarfélagsins, en við leituðum til hans vegna lokaverkefnis sem við erum að 
vinna í tengslum við MPM-nám í HR. 
  
Við höfum hug á kanna upplifun starfandi verkefnastjóra af hindrunum innan 
verkefnastjórnunar í lokaverkefninu okkar, sem er 10 eininga vísindagrein.  Við munum nota 
eigindlega aðferðarfræði þar sem greind verða við 5-7 viðtöl við verkefnastjóra. Spurt verður 
út í upplifun verkefnastjórans af hindrunum í starfi hennar sem verkefnastjóra auk almennra 
spurninga um reynsluheim verkefnastjórans.  Rannsóknin hefur verið tilkynnt til 
Persónuverndar. 
  
Við erum að velta fyrir okkur hvort þú sért tilbúinn að leggja okkur lið, með því að svara 
spurningum okkar á þeim tíma sem hentar þér.  Viðtalið tæki um klukkustund og færi 
fram á tímabilinu 26. mars til 4. apríl. 
  
Markmið verkefnisins er að auka þekkingu innan verkefnarstjórnunarfræða og við yrðum 
mjög þakklátar ef þú gætir séð þér fært að vera með. Farið verður með öll gögn sem 
trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja einstaka svör. 
  
Með fyrirframþökk og verkefnastjórnunarkveðju, 
Inga Auðbjörg K. Straumland og Vallý Helgadóttir 
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8.3 Viðtalsvísir I 
 

8.3.1 Inngangur 
● Góðan daginn og takk fyrir að hitta okkur 
● Kynning:  

○ Inga og Vallý,  
○ MPM nemar á seinna ári,  
○ 10 eininga lokaritgerð. 
○ Hindranir verkefnastjóra í störfum sínum 

● Trúnaður 
○ Nafnlaus svör,  
○ gögnum verður eytt,  
○ hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

● Megum við taka þetta upp? 
● Skrifa undir yfirlýst samþykki 

 
 

8.3.2 Bakgrunnur viðmælanda 
● Aldur 
● Kyn 
● Starfstitill 
● Starfsstaður 

 

8.3.3 Verkefnastjórnun 
● Nám og vottun 
● Reynsla af verkefnastjórnun 
● Helstu verkefni 
● Hlutverk 

 
 

8.3.4 Kynbundnar hindranir í verkefnastjórnun 

8.3.4.1 Þú sem verkefnastjóri 
● Hvert er almennt umfang verkefna sem þú stýrir? 
● Hverjar eru helstu hindranir þínar í verkefnastjórnun? 

○ Fjárhagslegar? 
○ Samskipti? 
○ Valdastrúktúr? 
○ Ábyrgð? 
○ Tímarammar? 
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● Hvað finnst þér mest krefjandi í starfi þínu sem verkefnastjóri? 
● Eru þær kröfur sem gerðar eru til þín ásættanlegar að þínu mati? 
● Hvaða eiginleikar þínir (persónubundnir) hafa nýst þér mest í þínu starfi? 
● Eru þín laun hærri, lægri eða sambærileg launum annarra verkefnastjóra hjá þínu 

fyrirtæki? 
● Heldur þú að kyn þitt skipti máli í starfi þínu sem verkefnastjóri? 

○ Ef svo, hvernig? 
● Hefur þú orðið þess áskynja að verkefnastjórum sé mismunað eftir kyni? 

○ Ef svo, hvernig þá?  
● Hefur þú upplifað hrútskýringu á vinnustað þínum?  (hér gæti mögulega þurft að 

útskýra orðið) 
○ Ef svo, hvernig lýsti það sér? Hver voru viðbrögð þín? 

● Áttu auðvelt með að koma hugmyndum þínum og skoðunum á framfæri? 
○ Ef ekki, af hverju? 

● Finnst þér mark vera tekið á hugmyndum þínum og skoðunum?   
○ Er það breytilegt eftir því hvort um er að ræða viðskiptavini, samstarfsfólk, 

yfirmenn, undirmenn, fólk af sama kyni, fólk af gagnstæðu kyni? 
 

8.3.4.2 Verkefni 
● Árangur 

 

8.3.5 Kynjafræði 
● Myndir þú kalla þig femínista? 

○ Ef ekki: En jafnréttissinna? 
● Hver heldurðu að staða jafnréttismála sé í verkefnastjórnun almennt? 

 
 
Spyrja í lok viðtals: Ef einhverjar spurningar vakna hjá mér við úrvinnslu viðtalsins má ég þá 
hafa samband við þig? 
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8.5 Viðtalsvísir II 

8.5.1 Inngangur 
● Góðan daginn og takk fyrir að hitta okkur 
● Kynning:  

○ Inga og Vallý,  
○ MPM nemar á seinna ári,  
○ 10 eininga lokaritgerð. 
○ Hindranir verkefnastjóra í störfum sínum 

● Trúnaður 
○ Nafnlaus svör,  
○ gögnum verður eytt,  
○ hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

● Megum við taka þetta upp? 

8.5.2 Bakgrunnur viðmælanda 
● Aldur 
● Kyn 
● Starfstitill 
● Starfsstaður 

 

8.5.3 Verkefnastjórnun 
● Nám og vottun 
● Reynsla af verkefnastjórnun 
● Helstu verkefni 
● Hlutverk 

 
 

8.5.4 Kynbundnar hindranir í verkefnastjórnun 

8.5.4.1 Þú sem verkefnastjóri: 
● Hvert er almennt umfang verkefna sem þú stýrir? 
● Hverjar eru helstu hindranir þínar í verkefnastjórnun? 
● Hvað finnst þér mest krefjandi í starfi þínu sem verkefnastjóri? 
● Hvaða eiginleikar þínir (persónubundnir) hafa nýst þér mest í þínu starfi? 
● Áttu auðvelt með að koma hugmyndum þínum og skoðunum á framfæri? 
● Finnst þér mark vera tekið á hugmyndum þínum og skoðunum?  
● Heldur þú að kyn þitt skipti máli í starfi þínu sem verkefnastjóri? 
● Finnur þú mun á viðhorfum viðskiptavina/yfirmanna/samstarfsfólks til verkefnastjóra 

eftir kyni? 
● Hefur þú orðið þess áskynja að verkefnastjórum sé mismunað eftir kyni? 
● Er munur á viðhorfi til verkefnastjóra eftir kyni, á innlendum eða erlendum vettvangi? 
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8.5.4.2 Verkefni 
● Hvernig mælið þið árangur verkefna innan fyrirtækisins? 
● Hvernig eru kynjahlutföllin í því teymi sem þú leiðir núna? 
● Hvernig eru kynjahlutföllin almennt innan vinnustaðarins? 

8.5.5 Kynjafræði 
● Hver heldurðu að staða jafnréttismála sé í verkefnastjórnun almennt? 

 
 
Spyrja í lok viðtals: Ef einhverjar spurningar vakna hjá mér við úrvinnslu viðtalsins má ég þá 
hafa samband við þig? 
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