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Útdráttur 

Verkefnastjórnun er aðferðafræði sem felur í sér ákvarðanatöku, áætlanagerð, framkvæmd og 

eftirfylgni verkefna. Við stjórnun verkefna eru ýmis tól notuð til þess að ná markmiðum 

verkefnisins hvað varðar kostnað, tíma og gæði. Eitt þeirra tóla sem hægt er að nýta er 

verkefnalíkan. Í verkefnalíkani eru lykilþættir verkefnis birtir á myndrænan hátt  og er líkanið 

hugsað til þess að veita stuðning við verkefnastjórnun.  Stjórnun viðskiptaferla felur í sér að 

stjórna keðjum af atburðum, starfsemi og ákvörðunum sem auka virði fyrirtækja og 

viðskiptavina. Markmiðið með því að stjórna viðskiptaferlum er að bæta gæði á vöru eða 

þjónustu með því að greina ferli og koma auga á umbætur. Markmið rannsóknarinnar er að bæta 

yfirsýn verkefnastjóra tækniþróunar yfir ferli fjárfestingaverkefna Orku náttúrunnar og nýta 

aðferðafræði verkefnastjórnunar og viðskiptaferlastjórnunar til þess. Haldnar voru tvær 

vinnustofur þar sem núverandi ferli var rýnt og tillögur að umbótum voru settar fram. Meirihluti 

vandamála innan ferlisins var hægt að tengja við aðferðir innan fyrirtækisins og því voru helstu 

umbótar tækifærin falin í því að bæta aðferðir verkefnastjóra. Verkefnastjórar kölluðu helst eftir 

því að bæta yfirsýn yfir lykilþætti ferlisins. Afurð rannsóknarinnar var verkefnalíkan sem 

inniheldur eftirfarandi sex lykilþætti: áfangaþrep, fjárhagsheimild verkefnastjóra, vörður 

verkefnis og ábyrgðarmann, lykilskjöl, aðgerðir og þátttakendur. Vænt áhrif verkefnalíkansins 

er betri yfirsýn yfir ferli fjárfestingaverkefna og að verkefnastjórar geti nýtt líkanið til stuðnings 

við stjórnun verkefna. 

Abstract 

Project management is the practice of initiating, planning, executing and controlling a project. 

In order to manage a project more efficiently and keep up with a set schedule, many tools can 

be used. One of those tools is a project model. In a project model the key elements and steps of 

a project are presented graphically to the project manager for support and ease of managing. 

Business process management involves managing chains of events, activities and decisions that 

increase business and customer value. The purpose of managing business processes is to 

improve quality of a product or a service by analyzing processes and identify possible 

improvements. The aim of this research is to improve the overview of the process for the 

investment projects at Orka náttúrunnar by using the methodology of a project management 

and a business process management. Two workshops were held where the current process was 

analyzed and possible improvements presented. The majority of the problems within the 

process could be linked to methods performed by the company and thus the main improvements 

are based on improving methods inside the process. The results of this research was a project 

model that contains the following six key elements: phases, the project manager’s financial 

authority, milestones and their guarantor, main documents, activities and participants. The 

expected impact from the project model is a better overview of the investment project process 

and as a support tool for the Project managers.
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Þakkir 

Ég vil byrja á því að þakka öllum þeim sem aðstoðuðu mig á einhvern hátt við vinnslu þessarar 

ritgerðar. Fjölskyldan mín fær þakkir fyrir að styðja ávallt við bakið á mér og hafa trú á því sem 

ég er að gera. Sérstakar þakkir fær Sindri Snær Rúnarsson, fyrir að vera alltaf til staðar fyrir 

mig, hvetja mig áfram og síðast en ekki síst, að gefa sér tíma í að lesa ritgerðina yfir og fara 

yfir málfar og stafsetningu. 

Leiðbeinendur mínir, Guðmundur Valur Oddsson og Rögnvaldur Jóhann Sæmundsson, fá 

miklar þakkir fyrir þeirra vinnuframlag. Þeirra innlegg veittu mér mikinn innblástur við það að 

móta þær hugmyndir sem ég hafði um afurð þessarar rannsóknar.   

Að lokum vil ég þakka samstarfsfólki mínu í tækniþróun Orku náttúrunnar fyrir það að taka 

þátt í þeim vinnustofum sem haldnar voru og gefa sér tíma til að aðstoða þegar þörf var á. Ég 

er þakklát fyrir það traust sem samstarfsfólk mitt sýndi mér og reyndist það mér mikill 

drifkraftur við vinnslu þessa verkefnis. 
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1 Inngangur 

Aðferðafræði verkefnastjórnunar er nýtt til þess að takast á við margvísleg og flókin verkefni 

og er verkefnastjórnun að verða sífellt algengari stjórnunaraðferð í nútíma fyrirtækjarekstri. 

Verkefnastjórnun styður vel við fyrirtæki þar sem gerð er krafa til stjórnenda að verkefnum sé 

stýrt þannig að markmið fyrirtækisins er varða tíma, kostnað og gæði náist. Það fellur í hendur 

verkefnastjóra að skipuleggja, áætla, stjórna og ekki síst hvetja fólk innan verkefnateymisins til 

þess að framkvæma þá verkþætti sem tilheyra verkefninu. Áður en að verkefnastjóri hefst handa 

við að stýra verkefni er mikilvægt að hann hafi skilning á því hvert umfang verkefnisins er frá 

upphafi til enda og að yfirsýnin yfir lykilþætti verkefnisins sé skýr og aðgengileg. Með því að 

hafa lykilþætti verkefna vel skilgreinda eykst stuðningur við verkefnastjóra til þess að stýra 

verkefninu í átt að markmiðum þess. Verkefnalíkan er eitt af þeim tólum sem nýta má við 

verkefnastjórnun. Verkefnalíkan er myndræn framsetning sem skilgreinir mikilvægar aðgerðir 

í gegnum æviskeið verkefna og veitir verkefnastjórum yfirsýn yfir lykilþætti verkefna. 

Stjórnun viðskiptaferla felur í sér að stjórna keðjum af atburðum, starfsemi og ákvörðunum sem 

auka virði fyrirtækja og viðskiptavina. Hæfni starfsfólks til þess að stýra verkefnum á þann hátt 

að verkefni klárist innan tímaramma, standist gæðakröfur og sé innan fjárhagsáætlunar er 

gríðarlega verðmætur eiginleiki. Til þess að viðhalda þeirri þekkingu sem er til staðar innan 

fyrirtækja þurfa stjórnendur í samvinnu við starfsfólk að vinna stöðugt að því að viðhalda 

ferlum og aðferðum. 

Orka náttúrunnar (ON) er dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur (OR) og er hlutverk fyrirtækisins 

að framleiða og selja rafmagn til allra landsmanna, auk þess að framleiða heitt vatn fyrir 

höfuðborgarsvæðið. Fyrirtækið rekur tvær jarðgufuvirkjarnir, á Nesjavöllum og á Hellisheiði, 

og eina vatnsaflsvirkjun í Andakílsá. Árleg velta fyrirtækisins hleypur á milljörðum og því er 

vel skipulögð og markviss verkefnastjórnun mikilvægur liður í því að stýra kostnaði og bæta 

nýtingu náttúruauðlinda landsins. Skipulag ON er þannig háttað að starfsemin skiptist í fimm 

einingar: auðlindir, tækniþróun, virkjanarekstur, fyrirtækjamarkaður og einstaklingsmarkaður. 

Tækniþróun ON (ONT) stýrir fjárfestingarverkefnum ON en fjárfestingarverkefni eru verkefni 

sem snúa að nýframkvæmdum á virkjanasvæði ON, endurbótum á búnaði og þróun á nýjum 

aðferðum. Öll eiga verkefnin það sameiginlegt að þau tryggja áframhaldandi rekstur 

fyrirtækisins og tekjuöflun þess. Í þessari rannsókn verður ferli fjárfestingarverkefna greint og 

verkefnalíkan hannað út frá lykilþáttum ferlisins.  

Rannsóknin verður þannig uppbyggð að fyrst verða gerð skil á vandamálum, tilgangi og 

markmiðum rannsóknarinnar og rannsóknarspurning sett fram. Í kafla 2 verður farið yfir 

fræðilegan bakgrunn rannsóknar en þar er farið yfir aðferðafræðina á bakvið 

verkefnastjórnunarkerfi og hönnun og greiningu á viðskiptaferli. Aðferðafræðin sem stuðst var 

við má finna í kafla 3 ásamt því að framkvæmd rannsóknar er lýst. Í kafla 4 er farið yfir 

starfsemi ON og eðli fjárfestingarverkefna. Kafli 5 kynnir niðurstöður rannsóknarinnar þar sem 

núverandi ferli verkefnastjóra er sett fram og greining gerð á ferlinu. Umbótartillögur eru settar 

fram ásamt því að verkefnalíkan fyrir ferli fjárfestingarverkefna er hannað. Umræður um 

rannsóknina fara fram í kafla 6 og að lokum er ályktun rannsóknar í kafla 7.  
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1.1  Framsetning vandamáls 

Verkefnastjórar ONT sinna fjölbreyttum verkefnum sem flokkast sem fjárfestingarverkefni. 

Eins og nafnið gefur til kynna fjárfestir fyrirtækið í þeirri vinnu sem liggur að baki undirbúnings 

og framkvæmd verkefna fyrirtækisins. Verkefnin eiga það sameiginlegt að vera umfangsmikil 

og bera með sér mikinn kostnað. Núverandi ferli verkefnastjóra ONT felur í sér margar aðgerðir 

og hefur það reynst verkefnastjórum erfitt að hafa yfirsýn yfir þær aðgerðir sem þeir þurfa að 

gera, frá upphafi til enda verkefna. Ferlið inniheldur margar aðgerðir og eins og staðan er í dag 

er skortur á yfirsýn þessara aðgerða. Skortur á yfirsýn getur haft í för með sér að verkefnastjórar 

gleymi mikilvægum aðgerðum og vörðum. Slæm yfirsýn yfir verkefni getur komið niður á tíma, 

kostnaði og gæðum verkefnisins.  

1.2  Tilgangur og markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að búa til verkefnalíkan fyrir fjárfestingarverkefni ON sem 

verkefnastjórar ONT stýra. Rannsókninni verður skipt upp í tvo hluta: Ferlagreining og 

líkangerð. Við ferlagreininguna verður stuðst við aðferðafræði viðskiptaferlastjórnunar þar sem 

markmiðið er að teikna upp ferlið, greina ferlið og koma með tillögur að umbótum. Niðurstöður 

ferlagreiningarinnar verða síðan nýttar til þess að búa til verkefnalíkan út frá aðferðafræði 

verkefnastjórnunar.  

Megin tilgangurinn með rannsókninni er að tryggja að yfirsýn verkefnastjóra yfir heildarferli 

fjárfestingarverkefna sé skýr og að verkefnastjórar geti nýtt líkanið til stuðnings þegar að 

verkefni eru undirbúin og framkvæmd. Verkefnastjórar ONT stýra oftar en ekki mörgum 

verkefnum samtímis og með því að hafa góða yfirsýn yfir þau atriði sem þarf að uppfylla verður 

auðveldara fyrir verkefnastjórana að fara eftir verkferlum fyrirtækisins.  

1.3  Rannsóknarspurning  

Rannsóknin var sett upp með það markmið að svara eftirfarandi spurningu: 

Hvernig myndi verkefnalíkan nýtast verkefnastjórum tækniþróunar fyrir undirbúning 

og framkvæmd fjárfestingarverkefna ON? 

Til þess að svara þeirri spurningu var nauðsynlegt að svara eftirfarandi undir spurningum: 

 Hvernig er núverandi ferli fjárfestingarverkefna? 

 Hvaða leiðir eru mögulegar til að gera yfirsýn og skilvirkni verkefnastjóra betri? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilegan bakgrunn verkefnis. Fyrst verður farið yfir fræðina 

á bak við verkefnalíkön og því næst verða settir fram lykilþættir verkefnalíkana. Að lokum 

verður farið yfir hönnun og greiningu á viðskiptaferli.  

2.1  Verkefnastjórnunarkerfi  

Verkefnastjórnun felst í því að beita hæfni, þekkingu, tólum og aðferðum á verkefni til þess að 

uppfylla kröfur verkefnisins (Project Managment Institute, 2000). Verkefni má skilgreina sem 

ákveðið form af vinnu sem oftast nær tilheyrir stærra samhengi og hefur það megin markmið 

að fá út einhverja niðurstöðu. Verkefni eru framkvæmd með það í huga að fyrirtæki hafi hag að 

því að framkvæma verkefnið og eru þau hluti af þeirri vinnu sem þarf að gera til að ná settum 

markmiðum fyrirtækisins (Tonnquist, 2016). Verkefni geta verið hluti af stærra kerfi þar sem 

að fleiri en einu verkefni er stjórnað á sama tíma og kallast það verkefnaskrá (Rajegopal, 

McGunn, & Waller, 2007).  

Eitt af þeim tólum sem nýta má við verkefnastjórnun er verkefnalíkan. Verkefnalíkan er 

myndræn framsetning sem endurspeglar lykilþætti verkefnis. Með verkefnalíkani má endurnota 

þekkingu, spara kostnað, tryggja gæði og veita aðgang að bestu aðferðunum sem þekkjast innan 

þess þekkingarsvæðis sem verkefnið tilheyrir (Winter & Schelp, 2006). Með verkefnalíkönum 

má einnig lýsa því hvernig upplýsingar um raunverulega atburði ættu að vera skipulagðar og 

framkvæmdar. Til þess að hægt sé að nýta sér þessar upplýsingar á skilvirkan hátt er mikilvægt 

að upplýsingarnar séu aðgengilegar og geymdar á stafrænu formi (Luiten G. o.fl., 1993). Hafa 

þarf í huga að verkefnalíkön koma ekki í stað verkefnastjórnunar, heldur á að nota þau samhliða 

verkefnastjórnun (Cooper, 2008). 

Þau atriði sem eru mikilvæg í verkefnalíkani að sögn Cooper (2008) er kortlagning þeirra 

aðgerða sem þarf að framkvæma í verkefnum, skref fyrir skref, ásamt leiðbeiningum hvernig á 

að framkvæma aðgerðirnar til þess að ná þeim markmiðum sem verkefnið hefur. Rivera og 

Kashiwagi (2016) hafa svipaðar skoðanir um mikilvæga þætti í verkefnalíkani en í þeirra 

rannsókn var aðal einkenni verkefnalíkans að nýta þá þekkingu sem er til staðar í fyrirtækjum, 

minnka stjórnun og stýringu, tryggja gæði, kortleggja umfang og tryggja gagnsæi í verkefninu. 

Þeirra rannsókn sýnir fram á það að með því að hafa leiðtogahæfni í forystu verkefnalíkana, í 

stað þess að stjórna og stýra starfsfólki, má auka skilvirkni við afhendingu vöru og þjónustu. Í 

rannsókn Berssaneti og Carvalho (2015) má sjá að helstu breyturnar sem hafa áhrif á velgengni 

verkefna er stuðningur yfirstjórnar og áhugi verkefnastjórans. 

Verkefnalíkön eiga einungis að gefa hugmynd um það hvaða mögulegar aðferðir má nota, en 

það er síðan hlutverk verkefnateymisins að velja hvaða aðferð hentar hverju sinni og hvaða 

aðferðir þarf að útiloka (Cooper, 2008). Ómögulegt er að flokka öll verkefni undir sama hatt og 

nota sömu aðferðir á þau og því þarf hvert verkefni sína eigin aðgerðaráætlun. Flestum 

verkefnalíkönum er skipt niður í mismunandi stig, en þar sem að verkefnin eru jafn ólík og þau 

eru mörg, eru ekki öll verkefni sem fara í gegnum sömu aðgerðir innan hvers stigs fyrir sig. 
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Verkefnalíkön eiga að endurspegla einkenni fyrirtækisins og verkefna þess (Garel, 2013) auk 

þess sem mikilvægt er að það hafi mælistikur sem mæla núverandi frammistöðu verkefna og 

væntanlegrar velgengni til framtíðar (Cooke-Davies, 2002). Þegar búið er að aðlaga líkan að 

verkefnum er mikilvægt að fylgja því eftir og til þess að tryggja að verkefni sé stýrt eins og 

áætlað var, þarf að endurskoða líkanið reglulega (Olawale & Sun, 2013). Verkefnalíkön stuðla 

að þjálfun starfsfólks, samhæfa verkfæri, hugtök og aðgerðir innan fyrirtækisins (Garel, 2013). 

Hægt er að styðjast við margar mismunandi tegundir af verkefnalíkönum og er það í höndum 

verkefnastjórans að meta það út frá hverju og einu verkefni hvaða líkan hentar best hverju sinni.  

Í rannsóknum Procca (2008), Thiry (2002), Ahlemann (2009), Sullivan og Lines (2012) ásamt 

bók Tonnquist (2016), má finna verkefnalíkön sem innihalda öll á einhvern hátt skipulag og 

hlutverk. Procca (2008) telur mikilvægt að umhverfi fyrirtækja og uppbygging þeirra sé 

skilgreind í líkaninu og Tonnquist (2016), Thiry (2002) og Cooper (2008) segja að mikilvægt 

sé að skipulag fyrirtækisins og hlutverk þeirra sem koma að verkefninu séu skýr. Rannsókn 

Ahlemann (2009) tekur undir þetta, en hann bætir því þó við að stefna fyrirtækisins þurfi einnig 

að vera vel skilgreind. Sullivan og Lines (2012) segja að til þess að hámarka árangur á 

hönnunar- og framkvæmdarstigi verkefnis þarf verkefnalíkanið að innihalda 

frammistöðumælikvarða, markvissan undirbúning og skipulag innan verkefnateymis. Í greinum 

Ahlemann (2009), (Procca, 2008) og Thiry (2002) ásamt leiðarvísi frá Project Managment 

Institute (2000) eru þekkingarsvið sögð vera lykilþáttur í verkefnalíkani. Project Managment 

Institute (2000) skilgreinir níu þekkingarsvið sem mikilvægt er að hafa til hliðsjónar við 

stjórnun verkefna og rannsókn Ahlemann (2009) kemur inn á tvö þeirra. Thiry (2002) telur að 

með því að nota virðisstjórnun samhliða verkefnastjórnun sé hægt að gera ferli skilvirkari. 

Áfangaþrep er mikilvægur þáttur í verkefnalíkani samkvæmt Project Managment Institute 

(2000), Procca (2008), Tonnquist (2016), Thiry (2002) og Ahlemann (2009). Í leiðarvísi  

Project Managment Institute (2000) og rannsókn Ahlemann (2009) má sjá að verkefnum er 

skipt niður í þrep ólíkra ferla og samkvæmt Tonnquist (2016) þarf verkefnalíkan að sýna 

hringrás verkefna. Procca (2008) segir að sameiginlegir þættir verkefnalíkana séu þeir að 

líkönin snúast öll um mismunandi áfangaþrep þeirra lykilþátta sem mikilvægt er fyrir 

verkefnastjórann að hafa yfirsýn með. Í rannsókn Thiry (2002) er farið yfir verkefnalíkan þar 

sem finna má samþættingu lærdóms og frammistöðu en saman mynda þessir tveir þættir 

hringrás sem lýsir því hvernig á að stýra verkefnum. Olawale og Sun (2013) hönnuðu líkan sem 

veitir kerfisbundinn ramma og almennar leiðbeiningar fyrir verkefnastjóra til þess að stýra 

kostnaði og tíma í verkefnum. Þrátt fyrir að skrefin sem gefin eru upp í líkaninu geti verið 

alhliða skref í verkefnum, þarf að hafa í huga að hindranirnar geta verið mismunandi og því 

þarf að skoða hvert og eitt verkefni með tilliti til þess.  Auk þeirra atriða sem talin hafa verið 

upp að ofan þurfa viðeigandi skjöl að vera vel skilgreind í verkefnalíkani (Tonnquist, 2016). 

Nú til dags er skjölun mikilvægur þáttur í því að halda utan um sögu verkefnis og oft geta mörg 

skjöl fylgt einu verkefni. Því þarf að huga að því í upphafi verkefnis hvaða skjöl er mikilvægt 

að halda utan um í gegnum æviskeið verkefnis.  

Út frá þessum niðurstöðum eru lykilþættir í verkefnalíkani skipulag og hlutverk, þekkingarsvið, 

áfangaþrep og skjöl. Tafla 2.1 sýnir þá lykilþætti sem þarf í verkefnalíkan og á hvaða formi 

lykilþættirnir koma fram í þeim rannsóknum og bókum sem skoðaðar voru.  
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Tafla 2.1 Lykilþættir í verkefnalíkani 
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2.1.1 Skipulag og hlutverk  
Tafla 2.2 sýnir yfirlit yfir atriði sem höfundar fræðigreina töldu þurfa í verkefnalíkan sem snýr 

að skipulagi og hlutverki. Í verkefnalíkani þarf að skilgreina skipulag, hlutverk og ábyrgð innan 

verkefnis (Ahlemann, 2009; Cooper, 2008; Procca, 2008; Thiry, 2002; Tonnquist, 2016). Góð 

samskipti teymisins sem kemur að verkefninu er lykilþáttur í því að ná árangri og með því að 

skilgreina fyrrnefnda þætti má auðvelda teyminu að nálgast upplýsingar um það hver ber ábyrgð 

á hverjum verkþætti fyrir sig. Sullivan og Lines (2012) segja að til þess að skila árangri þurfa 

verkefnastjórar að hafa yfirsýn yfir skipulag verkefnis svo hægt sé að mæla frammistöðu 

teymisins og tækninnar sem notast er við.  
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Tafla 2.2 Almennt skipulag í verkefnalíkani 
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Skipulag   X  X  X X  X 

Hlutverk   X  X  X   X 

Stjórn       X   X 

Verkefna-

stjórn 
      X   X 

Stuðnings-

hópur 
      X   X 

Verkefna-

hópur 
         X 

Ábyrgð     X  X   X 

 

Tonnquist (2016) og Ahlemann (2009) skipta hlutverkum innan fyrirtækja í stjórn, 

verkefnastjórn og stuðningshóp, auk þess sem Tonnquist (2016) telur mikilvægt að hafa 

verkefnahóp sem fer með framkvæmd verkefnis. Mynd 2.1 sýnir dæmigerð hlutverkaskipti 

innan fyrirtækja. Ef litið er á hlutverk út frá stigveldi er stjórn efsta stigið í fyrirtækinu en undir 

stjórn falla stjórnarmeðlimir fyrirtækisins ásamt eigendum verkefnis og stýrihópum. Stjórnin 

ber ábyrgð á verkefnunum og sér til þess að öll þau verkefni sem unnin eru falli að stefnu 

fyrirtækisins. Með skipulag og stjórnun verkefnis fara verkefnastjórar og 

verkefnastjórnunarteymi. Verkefnastjórinn hefur síðan það hlutverk að stýra verkefnahóp í 

framkvæmd verkefnis og er verkefnastjórinn ábyrgur fyrir áætlanagerð og framkvæmd 

verkefnis.  

 

Mynd 2.1 Hlutverkaskipti innan skipuheilda fyrirtækja. Íslensk þýðing höfundar úr Tonnquist 

(2016) 

Ýmsir stuðningshópar vinna þvert á hópana og koma þeir alls staðar að innan fyrirtækisins. 

Stuðningshópar sinna oftast reglubundnum verkefnum eins og t.d. fjármálum eða innkaupum 
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(Ahlemann, 2009; Tonnquist, 2016). Fyrir umfangsmikil verkefni þarf ábyrgð á 

ákvörðunartöku að vera þvert á fyrirtækið, þ.e. forstöðumenn allra sviða innan fyrirtækisins 

bera sameiginlega ábyrgð á ákvörðunartöku innan verkefna (Cooper, 2008). Með því að 

skilgreina hlutverk og ábyrgð þeirra sem koma að verkefninu í hverju áfangaþrepi fyrir sig má 

tryggja að unnið sé á skilvirkan hátt, þar sem hver teymismeðlimur einblínir einungis á sitt 

hlutverk (Thiry, 2002).  

2.1.2 Þekkingarsvið  
Þau þekkingarsvið sem nauðsynleg eru í verkefni skal skilgreina í verkefnalíkani. 

Þekkingarsvið sem mikilvæg eru fyrir verkefnastjórann að hafa skilning á og yfirsýn yfir þurfa 

að vera aðgengileg og verkefnastjórinn þarf að vera meðvitaður um hver þau eru. Project 

Managment Institute (2000) skilgreinir eftirfarandi níu þekkingarsvið sem sýnd eru í töflu 2.3.  

Í grein Ahlemann (2009) og Rajegopal o.fl. (2007) er einnig talað um að þekking sé mikilvæg 

og í greinum Thiry (2002) og Cooper (2008) er talað um að virðisstjórnun sé mikilvægur liður 

í því að stjórna verkefnum. Út frá þessu má áætla að í verkefnalíkani þurfi að skilgreina þau níu 

þekkingarsvið sem tafla 2.3 sýnir. 

Samþætta verkefnastjórnun þarf að hafa í huga við stjórnun verkefna en skilgreiningin á henni 

er þróun og framkvæmd á verkefnaáætlun og kortlagning á þeim breytingum sem mögulegar 

eru í verkefninu (Project Managment Institute, 2000). Samþætt verkefnastjórnun hefur góða 

yfirsýn yfir tæki og tól, auk þess sem hún einblínir á samskipti, og með því að hafa góða yfirsýn 

á þessa þrjá þætti má áætla að verkefnastjórnunin verði árangursrík (Gray & Larson, 2014). 

Stjórna þarf verkefna umfangi en í upphafi verkefnis þarf að fá formlegt samþykki fyrir því að 

framkvæma megi verkefnið. Síðan þarf að skilgreina verkefnið, áætla, sannprófa og stýra 

breytingum á umfangi verkefnis (Project Managment Institute, 2000). Tímastjórnun tryggir 

stöðugt eftirlit  með ferlum og verkþáttum og tryggir það að verkefni klárist innan ákveðins 

tímaramma. Gera þarf grein fyrir þeim aðgerðum sem framkvæma þarf til þess að fá áætlaða 

útkomu, skilgreina virkni aðgerða eftir tímaröð og tímalengd þeirra. Þegar búið er að skilgreina 

þessar aðgerðir er búin til verkefnaáætlun sem þarf að stýra (Project Managment Institute, 

2000). Kostnaðarstjórnun verkefna er stór þáttur í verkefnastjórnun en þar þarf að áætla þær 

auðlindir sem þarf í verkið og kostnaðinn sem auðlindirnar fela í sér. Auk þess þarf að áætla 

kostnað verkefnisins í heild og stýra breytingum í verkefni út frá fjárhagsáætlun. Gott 

fjármálakerfi sem veitir yfirsýn yfir nauðsynlegar upplýsingar sem þarf til þess að skipuleggja 

og stjórna verkefni er grunnur að góðri kostnaðarstjórnun (Ahlemann, 2009). Til þess að tryggja 

gæði verkefnis þarf verkefnastjóri að tileinka sér gæðastjórnun. Gæðastjórnun felur í sér 

gæðaáætlun, en þar er gerð grein fyrir þeim gæðastöðlum sem eru viðeigandi fyrir verkefnið og 

hvernig vinna á í samræmi við þá. Leggja þarf mat á gæðatryggingu verkefnisins auk þess sem 

tryggja þarf gæði ferlisins með því að mæla niðurstöður og bera saman við markmið (Project 

Managment Institute, 2000). Mannauðurinn spilar stóran þátt í verkefnum og tryggja þarf góða 

umgjörð í kringum hann. Í mannauðsstjórnun er skipuheildi verkefnis búið til þar sem 

skilgreind eru hlutverk, ábyrgð og samskiptareglur. Við stjórnun verkefnis þarf að hafa góða 

yfirsýn yfir þær auðlindir sem í boði eru og tryggja að þær séu til taks þegar þörf er á, á þeim 

tíma sem framkvæma á verkefnið. Til þess að nýta auðlindir sem best þarf að kortleggja getu 

og eftirspurn þeirra auðlinda sem nýta á í verkefnið (Ahlemann, 2009; Project Managment 

Institute, 2000). Slík kortlagning gefur verkefnateyminu raunverulega sýn á það hvaða auðlindir 

er hægt að nota fyrir hvern verkþátt og kemur í veg fyrir að auðlindir séu settar á verkþætti sem 

skerast á (Rajegopal o.fl., 2007). 
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Tafla 2.3 Þekkingarsvið í verkefnalíkani 
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Samþætt verkefnastjórnun X          

Stjórnun umfangs X          

Tímastjórnun X          

Kostnaðarstjórnun X          

Gæðastjórnun X          

Mannauðsstjórnun X   X    X     

Samskiptastjórnun X          

Áhættustjórnun X          

Stjórnun innkaupa X          

Virðisstjórnun    X    X      

 

Í umfangsmiklum verkefnum geta góð samskipti spilað stóran þátt í velgengni. 

Samskiptastjórnun tryggir viðeigandi söfnun og miðlun upplýsinga ásamt geymslu viðeigandi 

gagna í verkefninu. Samskiptaáætlun er búin til en í henni er gert grein fyrir því hvernig 

upplýsingamiðlun til hagsmunaaðila fer fram (Project Managment Institute, 2000).  Til þess að 

greina hættur sem geta skapast í verkefninu og viðbragð við þeim er mikilvægt að horfa á 

aðferðafræði áhættustjórnunar. Í gegnum verkefnið þarf að hafa eftirlit og greina nýjar hættur 

sem skapast geta í verkefninu (Project Managment Institute, 2000). Verkefni geta innihaldið 

ýmis aðföng sem nauðsynleg eru í verkefnið og því þarf að huga að innkaupastjórnun en þar 

þarf að búa til innkaupaáætlun, undirbúa útboð, fara í útboð, velja birgja og gera samninga 

(Project Managment Institute, 2000).  

Auk þeirra níu þekkingarsviða sem skilgreind eru að ofan segir í greinum Thiry (2002) og 

Cooper (2008) að virðisstjórnun geti hjálpað verkefnastjórum til þess að takast á við þann 

lærdóm og þekkingu sem verður til í æviskeiði verkefna. Með kortlagningu á virði í gegnum 

ferlið er auðveldara að koma auga á vandamál og finna lausnir við þeim. Það stuðlar einnig að 

því að hægt er að aðgreina virðisaukandi þætti frá þeim þáttum sem eru ekki virðisaukandi, sem 

er svo hægt að nota til þess að bæta ferlið. Nauðsynlegt er að viðhalda stöðugum lærdómi og 

gera umbætur á verkefnalíkaninu til þess að koma í veg fyrir að verið sé að framkvæma sömu 

mistökin aftur eftir að búið er greina þau í ferlinu (Cooper, 2008).  

2.1.3 Áfangaþrep 
Öll verkefni eiga sér ákveðinn líftíma eða æviskeið. Samkvæmt Tonnquist (2016) má horfa á 

verkefni sem ferli sem hefur upphafs- og endapunkt, en ferli er röð samtengdra aðgerða sem að 

bætir vöru eða þjónustu til þess að uppfylla einhverja ákveðna þörf. Ferli hefur að minnsta kosti 

eitt inntak og einn viðskiptavin sem fær afhenta afurðina í lok ferlisins. Verkefnum er yfirleitt 
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skipt upp í áfangaþrep og geta þau verið mismunandi eftir umfangi verkefnis. Áfangaþrepin 

liggja þvert á fyrirtækið, þ.e. öll svið innan fyrirtækisins eru hluti af þrepunum og eru þau 

hönnuð til þess að afla nákvæmra upplýsinga svo hægt sé að eyða óvissu og áhættum á hverju 

stigi verkefnisins fyrir sig (Cooper, 2008). Úr greinum eftir Ahlemann (2009) og Rajegopal 

o.fl. (2007) ásamt bók eftir Tonnquist (2016) og leiðarvísi Project Managment Institute (2000) 

má sjá að öll almenn verkefni samanstanda af undirbúningi, skipulagi, framkvæmd og 

verklokum. Tafla 2.4 sýnir í hvaða greinum áfangaþrep birtast.  

Í fyrsta áfanga fer allur undirbúningur fyrir verkefnið fram. Rajegopal o.fl. (2007) og Ahlemann 

(2009) skipta fyrsta áfanganganum í tvo hluta: Tækifæri verkefna og verkefnamat.  Þegar 

tækifæri verkefnis er skoðað eru settar fram kröfur verkefnis, markmið og verkefna skipulag 

(Ahlemann, 2009; Rajegopal o.fl., 2007; Thiry, 2002), ásamt því að gera yfirstjórninni kleift að 

meta hugmyndina með tilliti til annarra verkefna, fjárfestinga og krafna viðskiptavina 

(Tonnquist, 2016). Við val á verkefni er hugmyndin endurskoðuð út frá athugasemdum sem 

fram hafa komið í undirbúningi og ákvörðun er tekin um það hvort framkvæma eigi verkefnið 

eða ekki. Auk þess þarf að greina auðlindagetu, hagkvæmni, arðsemi og stefnumótandi áhrif 

verkefnisins svo hægt sé að taka endanlega ákvörðun um val á verkefni  (Ahlemann, 2009; 

Rajegopal o.fl., 2007). Þegar verkefni eru metin er mikilvægt að horfa á verkefnaskrána í heild 

og því þarf að hafa fjárhagsáætlun fyrirtækisins til hliðsjónar og forgangsraða verkefnum 

(Ahlemann, 2009). Í þróunarverkefnum eru ákvarðanir teknar út frá forgangsröðun verkefna 

með markmið fyrirtækisins til hliðsjónar, áætluðu framkvæmdartímabili verkefna, hvernig 

samræming innan verkefnateymis er háttað, helstu vörðum sem yfirstíga þarf í verkefninu og 

aðferðum til þess að mæla og stjórna verkefninu (Krishnan & Ulrich, 2001). Setja þarf upp 

sameiginlegt svæði þar sem allir aðilar geta leitað upplýsinga og stjórnun gagna þarf að vera 

miðlæg ásamt því þarf að velja verkefnastjórnunartól sem heldur utan um verkefnaskrána. Tólið 

þarf einnig að geta skipulagt gögn frá mörgum mismunandi verkefnum og auðvelda yfirsýn 

verkefna (Rajegopal o.fl., 2007). Tilgangurinn með undirbúningsfasanum er að draga úr 

óvissuþáttum og er það gert með því að greina þá grunn þætti sem uppfylla þarf við framkvæmd 

verkefnis (Tonnquist, 2016).  

Annar áfanginn er áætlanagerð en á því stigi þarf að velja aðferð sem nota á til þess að ná 

markmiðum og starfsemi verkefnisins (Olawale & Sun, 2013; Tonnquist, 2016). Búin er til 

nákvæm verkefnaáætlun út frá hugmyndafræði og uppbyggingu verkefnis og verkefninu er 

skipt niður í verkþætti. Auk þess er nauðsynlegum auðlindum, svo sem fjármagni og starfsfólki, 

úthlutað á verkefni og hagsmunaaðilar skilgreindir (Ahlemann, 2009; Rajegopal o.fl., 2007; 

Thiry, 2002; Tonnquist, 2016). Umfang verkefnis þarf að meta á þessu stigi verkefnisins auk 

þess sem meta þarf áhættur og gera gæðaáætlun (Rajegopal o.fl., 2007; Tonnquist, 2016).  
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Tafla 2.4 Áfangaþrep í verkefnalíkani 
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Undirbúningur X   X  X X   X 

Almennur undirbúningur    X       

Tækifæri verkefna    X   X    

Verkefnamat    X   X    

Áætlanagerð X  X X  X X  X X 

Starfsemi skilgreind         X X 

Markmið         X X 

Verkefnaáætlun   X X   X   X 

Úthlutun auðlinda   X X   X   X 

Áhættumat    X      X 

Gæðaáætlun    X      X 

Framkvæmd X  X X  X X  X X 

Uppfærsla áætlana    X   X  X  

Breytingastjórnun    X   X  X  

Reglulegir stöðufundir    X   X  X  

Prófanir    X   X  X  

Gæðatrygging   X    X  X  

Frammistöðu-mælikvarðar   X    X  X  

Áhættumat   X    X  X  

Upplýsingamiðlun         X  

Verklok X   X  X X   X 

Frammistöðumat teymis       X    

Uppfærsla hæfniskrafa       X    

Stýring hagnaðar       X    

Vörður    X  X    X 

Samþykki á skilgreiningu 

verkefnis 
   X       

Samþykki fyrir gangsetningu 

verkefnis 
   X       

Samþykki fyrir þróun verkefnis    X       

Samþykki fyrir afhendingu 

verkefnis 
   X       

 

Þriðji áfanginn er framkvæmd verkefnis en þar er verkefnið sett í framkvæmd og unnið af þeim 

auðlindum sem úthlutaðar voru á verkefnið (Ahlemann, 2009; Tonnquist, 2016). Á þessu stigi 

er verkefnaáætlun uppfærð, tekið er tillit til breytinga og haldnir eru reglulegir  stöðufundir 

(Ahlemann, 2009; Olawale & Sun, 2013; Rajegopal o.fl., 2007). Verkefnastjóri þarf að tryggja 

gæði verkefnis, mæla frammistöðu auðlinda og meta hættur á verkstað (Ahlemann, 2009; 

Olawale & Sun, 2013; Thiry, 2002). Hlutverk verkefnastjórans er einnig að skrá og miðla stöðu 

verkefnis áfram til þeirra sem að verkefninu koma (Olawale & Sun, 2013). Mikilvægt er að 

horfa á verkefnið út frá verkefnaskránni og því þarf að hafa fjárhagsáætlun verkefnaskráarinnar 

til hliðsjónar við framkvæmd verkefnis, auk þess sem meta þarf frammistöðu verkefnis út frá 
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settum markmiðum (Ahlemann, 2009; Thiry, 2002). Þegar að framkvæmdum er lokið er 

útkoman þjónusta eða vara sem afhent er til viðskiptavinar (Tonnquist, 2016).  

Fjórði áfanginn eru verklok þar sem að niðurstöður verkefnis eru metnar út frá markmiðum sem 

sett voru í upphafi. Ahlemann (2009) skiptir verklokum í innra uppgjör verkefna og ytra uppgjör 

verkefna. Við innra uppgjör verkefna fer fram mat á frammistöðu teymisins auk birgja. Ef að 

upp kemur ágreiningur í framkvæmd verkefnisins eða ófyrirséðar aðstæður höfðu áhrif á 

frammistöðuna, eru gerð skil á því á þessu stigi. Ytra uppgjör verkefna felur í sér gagnavistun, 

uppfærslu hæfniskrafa og stýringu á hagnaði. Tilgangurinn með því að meta verkefnið eftir að 

búið er að framkvæma það og fá út niðurstöður er til þess að læra af reynslunni og meta þann 

árangur sem náðst hefur (Ahlemann, 2009; Rajegopal o.fl., 2007; Tonnquist, 2016).  

Algengt er að eftir hvern fasa þurfi að yfirstíga vörður áður en haldið er yfir í næsta fasa. Í 

vörðunum er tekin ákvörðun um það hvort verkefnið fái að halda áfram yfir í næsta fasa eða 

ekki (Cooper, 2008; Rajegopal o.fl., 2007). Á mynd 2.2 má sjá dæmigert æviskeið verkefna 

ásamt vörðum.  Fjölbreytni verkefna hefur í för með sér ólíka aðferðafræði og ólíkar forsendur 

verkefna, og því er erfitt að þróa eina aðferð sem segir til um hvað hentar best við 

ákvörðunartöku. Þrátt fyrir það að ólík fyrirtæki taki ólíkar ákvarðanir þurfa flest fyrirtæki að 

taka ákvörðun um uppbyggingu verkefnis, innkaupa- og dreififyrirkomulag, verkefnaáætlun og 

fleiri almenna þætti (Krishnan & Ulrich, 2001). 

 

 

Mynd 2.2 Dæmigert æviskeið verkefna ásamt vörðum 

Rajegopal o.fl. (2007) skilgreinir að dæmigerðar vörður sem þarf að yfirstíga séu samþykki 

fyrir gangsetningu verkefnis, samþykki fyrir framkvæmd verkefnis og samþykki fyrir 

afhendingu verkefnis. Tilgangurinn með því að setja vörður áður en farið er yfir í næsta fasa er 

að tryggja að ekki sé farið yfir í næsta fasa nema búið sé að samþykkja niðurstöður úr fyrri fasa 

(Tonnquist, 2016). Ákvörðunartakan sem fer fram í vörðunum verður að vera byggð á 

mælikvarða sem metur öll verkefnin út frá sömu forsendunum, en ekki út frá tilfinningu þeirra 

sem að ákvörðunina taka (Cooper, 2008).  

2.1.4 Skjöl 
Tonnquist (2016) var eini aðilinn sem tók það skýrt fram að skjöl væru mikilvæg í 

verkefnalíkani. Hann skiptir skjölum í tvo flokka: megin skjöl og stuðningsskjöl. Á þeim 

grundvelli voru skjöl metin lykilþáttur í verkefnalíkani vegna þess að verkefnastjórar ONT 

vinna með mörg skjöl í gegnum ferli fjárfestingarverkefna og er því mikilvægt að skilgreina 

skjöl verefnis áður en verkefni hefjast. Í gegnum æviskeið verkefna geta safnast upp mikið af 

mismunandi skjölum en hafa þarf í huga að ekki eru öll skjöl mikilvæg fyrir verkefnið.  
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Þau skjöl sem mikilvægt er að hafa við gerð verkefnalíkans eru stofnskrá (e. project charter), 

verkefnastjórnunaráætlun (e. project management plan), niðurstöðuskýrsla (e. result report) og 

lokaskýrsla (e. final report) (Tonnquist, 2016). Í verkefnaskipulagi er lýsing á 

verkefnahugmyndinni sett fram ásamt öllum þeim forsendum sem verkefnið hefur. 

Verkefnastjórnunaráætlun inniheldur heildaráætlun fyrir verkefnið ásamt útreikningum og 

skýringu á framkvæmd verkefnisins. Í vörðum verkefna er oftar en ekki gerð krafa til þess að 

verkefnastjórar geti sýnt fram á mikilvæg skjöl verkefnis og byggir ákvörðun um framhald 

verkefnis oftar en ekki á upplýsingum sem fram koma í skjölunum. Því er mikilvægt að 

verkefnastjórar séu meðvitaðir um það hvaða skjöl er mikilvægt að vera búinn að vinna í hverju 

áfangaþrepi. Samþykki verkefnastjórnunaráætlunarinnar er oftast byggð á því hversu vel 

áætlunin mætir markmiðum fyrirtækisins, réttlætingu á því hvaða tækifæri verkefnið hefur og 

hversu vel verkefnið mætir stefnu og ímynd fyrirtækisins. Því er mikilvægt að áætlunin sé 

nákvæm (Krishnan & Ulrich, 2001). Líkanið þarf einnig að innihalda skýrslur með niðurstöðum 

og lokaskýrslu svo hægt sé að meta verkefnið og draga lærdóm af því.  

Tonnquist (2016) skilgreinir öll skjöl sem nýtast til stuðnings í verkefnum, önnur en þau sem 

flokkast sem meginskjöl, sem stuðningsskjöl. Í upphafi verkefnis þegar verkefnaskipulag er 

búið til er hægt að bera áætlað verkefni saman við önnur verkefni sem hafa sambærilegar 

forsendur. Einnig er hægt að greina aðstæður og hagsmunaaðila til þess að fá betri sýn á umfang 

verkefnis. Stöðuskýrslur og ákvörðunarskrár má búa til í hverjum fasa og jafnvel nokkrum 

sinnum í hverjum fasa. Stöðuskýrslur eru grunnurinn að stöðugri eftirfylgni og í 

ákvörðunarskrám eru allar ákvarðanir skráðar niður. Slík vinnubrögð geta auðveldað vinnu á 

lokaskýrslu verkefnis. Í umfangsmiklum verkefnum getur verið nauðsynlegt að gera 

áhættugreiningu og fjárhagsáætlun. Til þess að auðvelda yfirsýn yfir verkefnið og minnka 

flækjustig, þá sérstaklega í samskiptum, er hægt að skilgreina hlutverk og mönnun verkefnis 

þannig að það sé aðgengilegt öllum sem að verkefninu koma. 

2.1.5 Samantekt á lykilþáttum verkefnalíkans 
Á mynd 2.3 má sjá samantekt á þeim lykilþáttum sem verkefnalíkan inniheldur. Almennt 

skipulag verkefnis felur í sér nákvæma skipulagsáætlun sem nær út æviskeið verkefnis. Ábyrgð 

og hlutverk hvers þátttakanda í verkefninu þarf að skilgreina. Hlutverkum er skipt í stjórn, 

verkefnastjórn, stuðningshópa og verkefnahópa. Verkefnalíkanið þarf að ná yfir níu 

þekkingarsvið sem eru eftirfarandi: samþætt verkefnastjórnun, umfangsstjórnun, tímastjórnun, 

kostnaðarstjórnun, gæðastjórnun, mannauðsstjórnun, samskiptastjórnun, áhættustjórnun, 

innkaupastjórnun og virðisstjórnun. 
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Mynd 2.3 Samantekt höfundar á lykilþáttum í verkefnalíkani byggt á greinum í töflu 2.1 

Áfangaþrep verkefnis þurfa að vera skilgreind í verkefnalíkani ásamt mikilvægum vörðum. 

Fyrsta þrepið er undirbúningur verkefnis þar sem tækifæri og mat á verkefninu er skilgreint. 

Eftir undirbúning þarf að fá samþykki fyrir skilgreiningu verkefnis. Annað þrepið er skipulag 

verkefnis. Þar þarf að skilgreina verkefnið á ítarlegan hátt, gera verkefnaáætlun, úthluta 

auðlindum, gera áhættumat og gæðaáætlun. Eftir að verkefnið hefur verið skipulagt þarf að fá 

samþykki fyrir því að framkvæmdir megi hefjast. Þriðja þrepið er framkvæmd verkefnis. Í 

framkvæmd verkefnis þarf að uppfæra áætlanir, bregðast við breytingum, halda stöðufundi, 

tryggja gæði verkefnis, gera prófanir, mæla frammistöðu, fylgjast með áhættum í verki og miðla 

upplýsingum. Algengt er að á meðan að framkvæmdinni stendur að hönnun eða áætlanir taki 

breytingum. Ef sú staða kemur upp þarf að fá samþykki fyrir þróun verkefnis. Fjórða þrepið eru 

verklok en þar er frammistaða metin, hæfniskröfur eru uppfærðar og hagnaði er stýrt. Í verklok 

þarf að fá samþykki fyrir því að verkefninu sé formlega lokið svo hægt sé að afhenda vöruna. 

Að lokum þarf yfirsýn yfir skjöl verkefnis að vera til staðar í líkaninu. Algeng skjöl sem sýnileg 

eru í verkefnalíkani eru skipulag, áætlanir, skýrslur, og áhættugreining.  
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2.2  Hönnun og greining á viðskiptaferli   

Viðskiptaferli er röð samtengdra aðgerða sem í sameiningu skila frá sér vöru eða þjónustu sem 

endurspeglar markmið fyrirtækisins (Tonnquist, 2016; Weske, 2012). Í þessari rannsókn var 

aðferðafræði viðskiptaferlastjórnunar (BPM) nýtt til þess að tryggja samræmi ferlis og til þess 

að greina ný tækifæri til umbóta. Aðferðafærðin var valin sökum þess að ferli verkefnastjóra 

ONT samanstendur af langri keðju af atburðum, verkefnum og ákvörðunum sem auka virði 

fyrir bæði fyrirtækið og viðskiptavininn, og samkvæmt Dumas, Rosa, Mendling, og Reijers 

(2013) er hugmyndin á bak við BPM að stjórna slíkum ferlum. Í þessum kafla verður farið yfir 

fyrstu þrjú skrefin í hringrás BPM sem sjá má á mynd 2.4. Skrefin sem farið verður yfir eru 

auðkenning ferlis, uppgötvun ferlis og greining á ferli. Að lokum verður farið yfir það hvaða 

aðferð var notuð við myndræna framsetningu ferlisins.  

 

 

Mynd 2.4 Hringrás viðskiptaferlastjórnunar. Íslensk þýðing höfundar úr Dumas et al. (2013) 

2.2.1 Auðkenning ferlis 
Áður en líkan af viðskiptaferlinu er búið til þarf að skilgreina markmið ferlisins og átta sig á 

því hvaða áhrif ferlið getur haft á önnur ferli, bæði innan og utan fyrirtækisins (Menken, 2009). 

Mikilvægt að byrja á því að auðkenna ferlið svo hægt sé að koma á skýrum viðmiðum og 

forgangsraða þeim. Við auðkenningu ferlis var einblínt á að finna út hver tegund tilfellis fyrir 

ferlið er, en tilfelli er eitthvað ákveðið atriði sem er meðhöndlað af fyrirtækinu. Tilfellið lýsir 

þeirri vöru eða þjónustu sem fyrirtækið sérhæfir sig í og er megin tilgangurinn, á því að flokka 

ólík tilfelli, að einfalda val á aðgerðum til meðhöndlunar ferlisins (Dumas o.fl., 2013). Tilfelli 
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samanstanda oft af mörgum minni undirverkefnum sem hafa ólíka eiginleika og því 

meðhöndluð á ólíkan hátt. Því var mikilvægt að finna þætti fyrir tilfelli með það markmið að 

skilgreina hvað það er sem fyrirtækið er að gera og stendur fyrir.  

2.2.2 Uppgötvun ferlis 
Mikilvægt er að skilgreina vettvanginn áður en haldið er af stað í að teikna upp ferlið. Það þarf 

að vera skýrt hverjir eru þátttakendur og hvert þeirra hlutverkaskipan er í verkefninu. (Dumas 

o.fl., 2013). Að auki þarf að útnefna ábyrgðarmann yfir ferlinu og skilgreina hver er eigandi 

hverrar aðgerðar fyrir sig. Eftir að vettvangur hefur verið skilgreindur þarf að afla gagna um 

ferlið. Þegar vettvangur var skilgreindur voru eftirfarandi skref höfð til hliðsjónar sem Dumas 

o.fl. (2013) skilgreinir:  

1. Skilgreina mörk ferlisins 

2. Skilgreina aðgerðir og atburði 

3. Skilgreina auðlindir og afhendingu þeirra 

4. Skilgreina flæði ferlisins 

5. Skilgreina viðbótarþætti 

Til þess að tryggja gæði ferlisins var stuðst við SIQ rammann. Markmiðið með SIQ rammanum 

er að  hjálpa teymum að búa til betri ferlalíkön með því að nota aðferðir og tól, sem eru til 

staðar, á réttan hátt (Reijers H.A., Mendling J., & Recker J., 2010). SIQ ramminn nær yfir 

eftirfarandi þætti: setningafræðileg gæði (e. syntactic quality), merkingafræðileg gæði (e. 

semantic quality) og hagnýt gæði (e. pragmatic quality). Þegar setningafræðileg gæði eru tryggð 

er markmiðið að fá staðfestingu á því hvort að ferlið sé rétt hannað eða ekki. Tryggja má 

setningafræðileg gæði með því að fara eftir öllum reglum og verkferlum þeirrar aðferðafræði 

sem valin hefur verið við framsetningu á ferli. Merkingafræðileg gæði snúa að sannprófun 

ferlisins og tryggja að ferlið uppfylli þær þarfir sem átti að leysa í upphafi. Hagnýt gæði tryggja 

að hönnun ferlisins séu skýr og votta fyrir gæðum ferlisins í heild (Reijers H.A. o.fl., 2010). 

2.2.3 Greining á ferli 
Við greiningu á ferli var stuðst við eigindlega ferlagreiningu (e. qualitative process analysis). 

Þær aðferðir innan eigindlegrar ferlagreiningar sem stuðst var við eru atvikaskráning vandamála 

og áhrifamat (e. issue documentation and impact assessment) og rótargreining (e. root cause 

analysis).  

Atvikaskráning vandamála og áhrifamat 

Fyrsta skrefið í greiningarferlinu var að fara í gegnum heildar ferlið og skrá niður öll þau 

vandamál sem komu upp í gagnasöfnuninni. Tafla 2.5 sýnir það snið sem stuðst var við þegar 

atvik voru tekin saman. Vandamálunum var lýst og þau metin út frá því hvaða áhrif þau hafa á 

ferlið.  
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Tafla 2.5 Atvikaskráning vandamála og áhrifamat. Íslensk þýðing höfundar úr Dumas o.fl. 

(2013) 

Nafn 

vandamáls 

Tvö til fimm orð sem lýsa vandamáli. Þarf að vera skiljanlegt fyrir 

hagsmunaaðila ferlis. 

Lýsing Stutt lýsing á vandamáli. Ein til þrjár setningar. 

Mikilvægi Vandamáli er gefin tölulegt gildi sem segir til um mikilvægi þess 

samanborið við önnur vandamál. 

Forsendur Forsendur skilgreindar (ef einhverjar) 

Eigindlegt 

mat 

Eigindlegt mat á áhrifum vandamáls. Til dæmis eigindlegt mat á ánægju 

viðskiptavina eða ánægja starfsmanna 

Tölulegt mat Tölulegt mat á áhrifum vandamáls. Til dæmis tíma tap eða tekjutap. 

 

Rótargreining  

Lýta má á rótargreiningu sem einskonar tól sem ber kennsl á það hvar upptök vandamálsins 

eru. Með því að átta sig á upptökum vandamálanna er auðveldara að skilja tengsl á milli orsaka 

og afleiðinga þeirra (Rooney & Heuvel, 2004). Með því að lista upp rætur vandamálanna eru 

minni líkur á því að greiningaraðilinn horfi fram hjá þeim þáttum sem hafa mikil áhrif á 

vandamálin. Rótargreining er notuð til þess að auka skilning á því hvernig atburðir eiga sér stað 

og af hverju þeir eiga sér stað (Consulting & Vanden Heuvel, 2005). Þegar að rótargreiningu 

hefur verið lokið ættu tillögur að umbótum að snúa beint að orsökum vandamálanna sem gerð 

var grein fyrir í greiningunni (Rooney & Heuvel, 2004). Notað var orsaka- og afleiðingarit til 

þess að sýna tengsl milli neikvæðra afleiðinga og orsaka þeirra á sjónrænan hátt. Í orsaka- og 

afleiðingariti eru þættir flokkaðir eftir ákveðnum flokkum til þess að auðvelda leit að 

mögulegum orsökum (Dumas o.fl., 2013). Við flokkun var stuðst við 6M en sú aðferð 

inniheldur eftirfarandi sex flokka (Dumas o.fl., 2013): 

1. Tæki (e. machine) eða þættir sem tengjast þeirri tækni sem notuð er 

2. Aðferðir (e. method) eða þættir sem stafa af því hvernig ferlið er skilgreint eða skilið, 

eða hvernig það er framkvæmt 

3. Aðföng (e. material) eða þættir sem stafa af hráefnum, neysluvöru eða gögnum sem 

krafist er sem inntak af starfsemi í ferlinu 

4. Fólk (e. man) eða þættir tengdir röngu mati eða skrefum sem gerð eru ranglega 

5. Mælingar (e. measurement) eða þættir tengdir mælingum eða útreikningum sem gerðar 

eru í ferlinu 

6. Umhverfi (e. milieu) eða þættir sem stafa af umhverfinu þar sem ferlið er framkvæmt 

Mynd 2.5 sýnir hvernig orsaka- og afleiðingarit er sett upp, en þessi framsetning er kölluð 

fiskbeinarit. Lárétt lína fer í gegnum allt og út frá henni koma greinar fyrir hvern flokk. Undir 

hvern flokk koma síðan undirflokkar. Vandamálin eru flokkuð eftir því hvaða undirflokk þau 

tilheyra. Mörg minni vandamál má tengja við stærri vandamál og því er hægt að flokka 

vandamálin í aðal vandamál og auka vandamál.  Fiskbeinarit er myndræn framsetning á þeim 
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vandamálum sem hafa áhrif á ferlið og því er auðveldara að koma auga á orsök sem hafa áhrif 

á ferlið (Dumas o.fl., 2013).  

 

 

Mynd 2.5 Fiskbeinarit  

2.2.4 Framsetning ferlis 
Við myndræna framsetningu á ferlinu var stuðst við BPMN staðalinn (Business Process 

Modeling Notation). BPMN er notað til þess að miðla upplýsingum til aðila sem hafa ólíkan 

bakgrunn og þekkingu (White, 2004). Táknum BPMN er skipt upp í fimm flokka (Object 

Management Group, 2011): flæðisviðfang, gögn, tengingar, sundlaugar og annað. Aðgerð er 

almennt hugtak sem lýsir því sem fyrirtækið er að gera og er aðgerðum oftast skipt upp í nokkur 

verk (e. tasks) (Dumas o.fl., 2013; Object Management Group, 2011). Atburður er eitthvað sem 

gerist á meðan ferlið á sér stað, hefur áhrif á flæði ferlisins og hefur yfirleitt áhrif á niðurstöðu 

ferlisins (Object Management Group, 2011). Atburðir eru oft kveikjan að því að aðgerð hefjist 

(Dumas o.fl., 2013). 

Tafla 2.6 sýnir þau tákn sem stuðst var við í þessu verkefni. Flæðisviðfang skilgreinir hegðun 

viðskiptaferlisins og hefur þrjá undirflokka: aðgerðir (e. activities), atburði (e. events) og hlið 

(e. gateways) (Object Management Group, 2011). Aðgerð er almennt hugtak sem lýsir því sem 

fyrirtækið er að gera og er aðgerðum oftast skipt upp í nokkur verk (e. tasks) (Dumas o.fl., 

2013; Object Management Group, 2011). Atburður er eitthvað sem gerist á meðan ferlið á sér 

stað, hafa áhrif á flæði ferlisins og hafa yfirleitt áhrif á niðurstöðu ferlisins (Object Management 

Group, 2011). Atburðir eru oft kveikjan að því að aðgerð hefjist (Dumas o.fl., 2013). Hlið eru 

notuð til þess að stjórna frávikum og samleitni flæðis í ferlinu (Object Management Group, 

2011). Ef ferlið inniheldur gögn þarf að tákna þau með gagnatáknum. Gagnatákn geta annað 

hvort verið gögn eða gagnageymsla. Ýmsar tengingar eru notaðar til að tengja saman verkþætti, 

skilaboð, gögn og texta innan flæðis. Utan um allt ferlið er síðan sett svokölluð sundlaug. Innan 

sundlauga eru síðan laugar og brautir sem tákna ábyrgð á þeirri starfsemi sem fer fram í ferlinu. 

Önnur tákn eru til dæmis athugasemdir sem hægt er að tengja við aðgerðir innan ferlisins 

(Object Management Group, 2011) 
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Tafla 2.6 Útskýringar á BPMN táknum. Íslensk þýðing höfundar úr Object Management 

Group (2011) 

Flæðisviðföng 

Aðgerðir 

 

Verk  

(e. task) 

Táknar ákveðinn verkþátt sem þarf að framkvæma. 

 

Undirverkefni  

(e. sub process) 

Táknar verk sem hefur undirverkefni. 

Atburðir 

 

Upphafsatburður 

(e. start event) 

Táknar upphaf ferlis. 

 

Lokaatburður  

(e. end event) 

Táknar lok ferlis. 

 

Millistigsatburður 

(e. intermediate event) 

Táknar ákveðinn atburð sem á sér stað á milli 

upphafsatburðar og lokaatburðar. 

Hlið 

 Hlið 

(e. gateway) 

Táknar að flæði ferlis getur farið í fleiri en eina átt. 

 

OR Hlið  

(e. OR gateway/ 

exclusive gateway) 

Táknar að flæði ferlis geti einungis valið um að fara eina 

leið. Fyrir tiltekið dæmi af ferlinu er einungis hægt að 

velja aðra hvora leiðina. 

 

OG Hlið  

(e. AND gateway/ 

parallel gateway) 

Táknar að flæði ferlis geti farið í fleiri en eina átt og 

verkþættir í framhaldinu geta átt sér stað samtímis. 

Gögn 

 Gagnatákn 

(e. data object) 

Táknar upplýsingar um hvaða aðgerðir þarf að 

framkvæma og/eða hvað þau innihalda. Ferlið getur bæði 

tekið inn gögn og skilað gögnum. 

 

Gagnageymsla 

(e. data stores) 

Táknar stað þar sem ferlið getur lesið eða skrifað gögn, 

t.d. gagnagrunnur. 

Tengingar/flæði 
 Raðflæði  

(e. sequence flow) 

Tengir verkþætti innan ferlis saman og tilgreinir í hvaða 

röð hver verkþáttur er framkvæmdur 

 

Skilaboðaflæði  

(e. message flow) 

Táknar flæði skilaboða á milli tveggja þátttakenda í 

ferlinu 

 Tenging  

(e. association) 

Táknar tengi gagna og texta við verkþætti 

Sundlaugar 
 

 

Laugar  

(e. pools) 

Táknar alla þátttakendur eða hóp þátttakenda í ferlinu. 

 

Brautir  

(e. lanes) 

Táknar þátttakenda í ferlinu sem ber ábyrgð á tiltekinni 

starfsemi í ferlinu.  
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3 Aðferðafræði 

Rannsóknarsniðið sem stuðst var við í þessari rannsókn er tilviksrannsókn (e. case study). 

Framkvæmd rannsóknar má sjá á mynd 3.1.  Í tilviksrannsókn er valið eitt eða fleiri 

raunverulegt tilfelli sem er rannsakað nánar með það markmið að safna öllum þeim 

upplýsingum sem þarf til þess að geta lýst tilfellinu nánar (Blomkvist & Hallin, 2015; Rajegopal 

o.fl., 2007). 

Mynd 3.1 Framkvæmd rannsóknar  
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Í tilviksrannsókn er rannsakandi til staðar og fylgist með, án þess þó að grípa til aðgerða. Leitast 

var eftir því að kortleggja núverandi ferli (e. as-is process) og koma með tillögur að umbótum 

fyrir framtíðarferli (e. to-be process). Framkvæmdin  skiptist í fimm fasa: undirbúningur, 

upplýsingaöflun, greining, hönnun og niðurstöður.  

3.1  Undirbúningur 

Í undirbúning rannsóknar var leitast eftir því að auka skilning á þeim hugtökum og aðferðafræði 

sem stuðst var við í verkefninu. Höfundur leitaði sérstaklega af efni til þess að dýpka skilning 

sinn á viðskiptaferlastjórnun og verkefnalíkönum sem útskýrt er í kafla 2.1 og 2.2 . Eftir að hafa 

aflað sér nægilegrar þekkingar var næsta skref að fara í upplýsingaöflun rannsóknar og afla 

gagna til þess að geta teiknað upp ferlið.  

3.2  Upplýsingaöflun 

Í upplýsingaöfluninni var stuðst við bæði heimildaöflun og gagnaöflun. Við heimildaöflun var 

bæði stuðst við bækur og ritrýndar greinar. Við val á bókum fékk höfundur tillögur frá 

leiðbeinendum um lesefni og út frá því valdi höfundur þær bækur sem innihéldu þá þekkingu 

sem leitast var eftir. Við leit af ritrýndum greinum voru leitarvélarnar Google Scholar, Web of 

Science og Leitir notaðar. Út frá niðurstöðum þeirrar leitar var síðan stuðst við 

snjóboltaaðferðina.  

Við gagnaöflun var ákveðið að styðjast við tvær aðferðir: skjalasöfnum og viðtöl. 

Verkefnastjórar ONT þurfa að fara eftir mörgum reglum og því var rekstrarhandbók ON notuð 

til þess að afla nauðsynlegra upplýsinga um öll þau gæðaskjöl sem vinna þarf eftir. Til þess að 

fá grunn upplýsingar fyrir ferlið var ákveðið að taka viðtöl við verkefnastjóra ONT. Stuðst var 

við sveigjanlegt viðtalsform (e. semi-structred interview) en í sveigjanlegum viðtölum eru 

nokkur viðfangsefni valin áður en að viðtöl hefjast. Slíkt viðtalsform gefur spyrjanda einnig 

sveigjanleika til þess að spyrja annarra óundirbúinna spurninga í miðju viðtali (Rowley, 2012). 

Þegar búið var að afla upplýsinga til þess að búa til ferlalíkanið voru gögnin nýtt til þess að 

teikna upp ferlið.  

3.3  Greining 

Eftir að gögnum var safnað saman og höfundur hafði valið úr upplýsingum til þess að styðjast 

við í verkefninu var stuðst við aðferðafræði viðskiptaferlastjórnunar til þess að greina gögnin 

og teikna ferlið. Viðskiptaferlastjórnun er nálgun sem er skipulögð á kerfisbundinn hátt með 

þann tilgang að greina, bæta, stýra og stjórna ferlum (Elzinga, Horak, Lee, & Bruner, 1995). 

Markmiðið með viðskiptaferlastjórnun er að bæta gæði á vörum og þjónustu (Elzinga o.fl., 

1995). Niðurstöður úr viðtölum og greining á þeim voru notaðar til þess að búa til ferlalíkan 

sem sýnir ferli fjárfestingarverkefna sem verkefnastjórar ONT stýra. Við stöðlun á 

framsetningu ferlis var stuðst við BPMN staðalinn. Við framsetningu á ferli var notast við 

hugbúnaðinn Visio.  
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Til þess að fá almennar upplýsingar um viðfangsefnið eða þegar prófaðar eru ákveðnar 

hugmyndir er hentugt að halda vinnustofur (Blomkvist & Hallin, 2015) og því voru haldnar 

tvær vinnustofur með verkefnastjórum ONT. Fyrsta vinnustofan var haldin með 

verkefnastjórum til þess að rýna ferlið. Höfundur hafði þá verið búinn að teikna upp drög að 

ferlinu út frá viðtölum við verkefnastjóra og upplýsingum úr gæðaskjölum fyrirtækisins. Í 

samvinnu við verkefnastjóra var farið skref fyrir skref yfir ferlið og það rýnt. Markmiðið með 

því að rýna ferlið með verkefnastjórum ONT var að sannprófa ferlið og tryggja að ferlið hefði 

verið teiknað rétt upp. Á þeirri vinnustofu var endanlegt ferli teiknað upp með aðstoð 

verkefnastjórum ONT. Þegar búið var að teikna ferlið og rýna það var haldin önnur vinnustofa 

með verkefnastjórum ONT til þess að finna og skilgreina vandamál í ferlinu. Vandamálin voru 

sett upp í atvikaskráningu vandamála og áhrif þeirra voru metin. Út frá atvikaskráningunni var 

búið til orsaka- og afleiðingarit sem síðan var nýtt til þess að setja fram umbótartillögur. Næsta 

skref var hönnun á verkefnalíkani þar sem að umbótartillögur ferlisins voru hafðar að 

leiðarljósi, ásamt lykilþáttum verkefnalíkana sem skilgreindir eru í kafla 2.1 Glærukynning sem 

kynnt var fyrir verkefnastjórum ONT á vinnustofunum má sjá í viðauka.  

3.4  Hönnun 

Eftir að ferli fjárfestingarverkefna hafði verið teiknað upp og umbótartillögur höfðu verið settar 

fram voru þær upplýsingar nýttar til þess að hanna verkefnalíkan fyrir verkefnastjóra ONT. Til 

þess að tryggja að verkefnalíkanið stæðist þær kröfur sem gerðar eru í verkefnastjórnun var 

einnig stuðst við fræðigreinar sem skilgreina hvaða atriði er mikilvægt að gera skil á í 

verkefnalíkönum. Lykilþættir úr ferli fjárfestingarverkefna voru dregnir saman og birtir á 

myndrænu formi. 

3.5  Niðurstöður 

Þegar að verkefnalíkanið hafði verið hannað og teiknað voru niðurstöður verkefnalíkansins 

kynntar og farið yfir hvernig þættirnir innan verkefnalíkansins koma til með að nýtast 

verkefnastjórum ONT við undirbúning og framkvæmd verkefna. Í atvikaskráningu vandamála 

var búið að leggja mat á áhrif vandamálanna og í niðurstöðum var farið yfir hvern og einn 

lykilþátt í verkefnalíkaninu og útskýrt hvernig verkefnalíkanið getur komið í veg fyrir vandamál 

og hvaða mögulegar umbætur það hefur í för með sér að hafa yfirsýnina skýra á hverjum og 

einum lykilþætti.  
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4 Orka náttúrunnar 

Orka náttúrunnar framleiðir rafmagn og selur til allra landsmanna, auk þess sem fyrirtækið 

framleiðir heitt vatn fyrir höfuðborgarsvæðið. Fyrirtækið rekur tvær jarðgufuvirkjarnir, á 

Nesjavöllum og á Hellisheiði, og eina vatnsaflsvirkjun í Andakílsá, Borgarfirði. Orka 

náttúrunnar skiptist í fimm einingar: auðlindir, tækniþróun, virkjanarekstur, fyrirtækjamarkaður 

og einstaklingsmarkaður. Í þessum kafla verður farið yfir hlutverk tækniþróunar, skilgreiningu 

á verkefnum tækniþróunar og hvað felst í því að vera verkefnastjóri tækniþróunar.  

4.1  Tækniþróun 

Tækniþróun Orku náttúrunnar (ONT) sér um fjárfestingarverkefni fyrirtækisins og er hlutverk 

sviðsins að stýra fjárfestingarverkefnum fyrirtækisins. Megin markmið fjárfestingarverkefna er 

að tryggja áframhaldandi rekstur fyrirtækisins og tekjuöflun þess. Í því felst að byggja upp 

innanhúss þekkingu og reynslu þegar kemur að framkvæmdaverkefnum, úrlausnum tæknilegra 

viðfangsefna og verkefnastjórnun. Dæmi um fjárfestingarverkefni sem verkefnastjórar ONT 

stýra eru boranir vinnslu- og niðurdælingaholna, lagning gufulagna og uppbygging innviða í 

Jarðhitagarði ON. Mynd 4.1 sýnir hlutverk og þekkingarsvið hvers og eins starfsmanns innan 

ONT. 

 

 

Mynd 4.1. Uppbygging ON og Tækniþróunar 

Innan ONT starfa fimm verkefnastjórar sem sérhæfa sig á ólíkum sviðum en eiga það öll 

sameiginlegt að stýra fjárfestingarverkefnum ON. Þeir starfsmenn sem eru verkefnastjórar yfir 

Framkvæmdastjóri

Forstöðumaður 
Auðlinda

Forstöðumaður  
Tækniþróunar

Verkefnastjóri
Sérfræðingur framkvæmdaeftirlits

Verkefnastjóri
Sérfræðingur í jarðgufuvirkjunum

Verkefnastjóri
Sérfræðingur jarðhitaborana

Verkefnastjóri
Sérfræðingur í efnaverkfræði

Verkefnastjóri
Sérfræðingur í verkefnastjórnun

Forstöðumaður 
Virkjanarekstur

Forstöðumaður 
Fyrirtækjamarkaða

Forstöðumaður 
Einstaklingsmarkaða
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fjárfestingarverkefnum eru einnig sérfræðingar á ýmsum sviðum. Verkefnastjórar ONT 

skilgreina markmið fjárfestingarverkefna út frá tíma, kostnaði og gæðum, ásamt því að þróa og 

innleiða áætlun til að ná settum markmiðum. Verkefnastjórar ONT stýra verkefninu allt frá 

upphafi verkefnis til verkloka. Það er á ábyrgð verkefnastjóranna að notaðar séu réttar aðferðir 

við áætlanagerð, framkvæmd verkefna og eftirlit. 

4.2  Eðli fjárfestingarverkefna  

Verkefnastjórar ONT gegna lykilhlutverki í fjárfestingarverkefnum fyrirtækisins og eru 

leiðandi aðilar í gegnum hönnun og framkvæmd verkefna. Verkefnastjórar ONT eru ábyrgir 

fyrir verkefninu frá upphafi til enda og ábyrgðin felst m.a. í markmiðagerð, tímastjórnun og 

gæðastjórnun verkefnisins. Tegund fjárfestingarverkefna má skipta í þrjá flokka eftir eðli 

þeirra: nýframkvæmdir, endurbætur og þróunarverkefni. Undir nýframkvæmdarverkefni fara 

verkefni sem snúa að uppsetningu búnaðar eða nýbyggingar. Dæmigerð 

nýframkvæmdarverkefni eru verkefni sem tengjast niðurrennslismálum og borun nýrra 

vinnsluhola. Einnig má nefna verkefni sem snúa að hleðslustöðvum en slík verkefni hafa færst 

í aukana undanfarin ár með aukinni rafbílavæðingu. Endurbótaverkefni eru þau verkefni sem 

hafa það markmið að endurnýja búnað eða að endurbæta tækni. Einangrun á lokum og 

endurbætur á burðarvirki eru dæmigerð verkefni sem flokkast sem endurbætur. Verkefni sem 

snúa að þróun á tækni eða úrlausnum flokkast undir þróunarverkefni. Að tengja holur sem 

niðurdælingarholur eða að bora fyrir mælingaholum eru verkefni sem flokkast sem 

þróunarverkefni.  

Þegar að framkvæmd fjárfestingarverkefnis er formlega lokið er verkefnið afhent til 

virkjanareksturs sem sér um að reka afurð verkefnisins. Framkvæmdartími verkefna er 

mismunandi en veðurfar spilar stóran þátt í ákvörðunartöku um hvenær skal hefja verkefni. 

Mörg þeirra verkefna sem ONT stýrir er erfitt að vinna á veturna sökum frosts og slæms 

veðurfars og því er sumarið yfirleitt hentugasti tíminn til þess að vinna slík verkefni. Tafla 4.1 

sýnir nokkur verkefni sem ONT stýrði árið 2017.   

Tafla 4.1. Dæmi um verkefni Tækniþróunar 2017 

Nýframkvæmd    Endurbætur Þróun 

Stækkun á Niðurrennslisveitu Tenging varmastöðvar við 

staðarhitaveitu 

Tengja holur vegna 

ferilefnaprófana 

Tengja holur sem niðurrennslisholur Einangrun loka á gufuveitu Tengja holur sem 

niðurdælingarholur 

Niðurrennslismál Frágangur á borvatnsveitu Tengja holur við gufuveitu 

Lofthreinsun frá Sleggju Endurbætur á burðarvirki 

klæðningar kæliturns 

Bora mælingaholu 

Borun vinnsluhola Endurnýjun á háf  

Uppsetning hleðslustöðva Skipta um holutopp  

 Hreinsun inntakslóns í 

Andakílsá 
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5 Niðurstöður  

Í þessum kafla verða niðurstöður verkefnisins kynntar. Fyrst verður núverandi ferli 

fjárfestingarverkefna sett fram. Þar á eftir verður gerð greining á núverandi ferli og vandamál í 

ferlinu rakin. Þegar að rætur vandamála hafa verið rakin verða settar fram tillögur að umbótum 

og að lokum verður ein umbótartillaga valin og hún útfærð.  

5.1  Lýsing á ferli  

Núverandi ferli má skipta upp í 4 áfangaþrep: Upphaf, undirbúning, framkvæmd og verklok. 

Mynd 5.1 sýnir heildarferli fjárfestingarverkefna. Ábyrgðarmaður ferlisins er forstöðumaður 

tækniþróunar en að ferlinu koma margar mismunandi einingar innan fyrirtækisins ásamt 

utanaðkomandi aðilum sem eru eigendur ýmissa aðgerða innan ferlisins. Í ferlinu voru einungis 

þær aðgerðir sem verkefnastjórar ONT framkvæma skilgreindar ítarlega. Til þess að takmarka 

umfang ferlisins var ekki farið ítarlega í innkaupaferli og ákvörðunarferli fjárfestingarráðs, en 

þær aðgerðir eru mikilvægar í ferli fjárfestingarverkefna og eru unnin í samvinnu við aðrar 

stoðdeildir fyrirtækisins. Inn á myndir 5.1 til 5.7 má einnig sjá svarta hringi með númerum en 

þeir sýna hvar í ferlinu vandamál sem greind voru með atvikaskráningu birtast. Fjallað verður 

nánar um atvikaskráningu vandamála í kafla 5.2. 

 

 

Mynd 5.1 Ferli fjárfestingarverkefna 

Mynd 5.2 sýnir fyrsta áfangaþrepið en það er upphaf fjárfestingarverkefna. Ferli 

fjárfestingarverkefna byrja annað hvort á því að starfsmaður ONT fær hugmynd af verkefni og 

setur fram verkefnistillögu eða annar starfsmaður samstæðunnar fær hugmynd af verkefni og 

kemur tillögunni til forstöðumanns ONT. Forstöðumaður úthlutar síðan tillögunni á 

verkefnastjóra ONT. Þegar að verkefnistillagan er tilbúin er verkefninu gefið verkbeiðna- og 

verkþáttanúmer sem notað er til þess að skrá allan kostnað sem tilheyrir verkefninu. Auk þess 

er verkefnavefur stofnaður í Lindinni, skjalavistunarkerfi ON. Ef að verkefnastjóri hefur næga 

þekkingu eða getur nálgast hana innan fyrirtækisins fer hann af stað með frumhönnun 

verkefnisins þar sem 1-15% verkefnisins er hannað. Það sama á við um kostnaðaráætlun 

verkefnisins, ef að verkefnastjóri hefur næga þekkingu eða getur nálgast upplýsingarnar innan 

fyrirtækisins býr hann til kostnaðaráætlun sem hefur -50%/+100% skekkjumörk. Hins vegar ef 

þekking og upplýsingar eru ekki til staðar innan fyrirtækisins er gerður ráðgjafasamningur 1 

við ráðgjafafyrirtæki og sér ráðgjafinn um hönnun og kostnaðaráætlun á þessu stigi 

verkefnisins. Næsta skref er að bera tillöguna undir forstöðumann tækniþróunar sem samþykkir 
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tillöguna, frestar henni eða hafnar. Þegar að verkefnið hefur fengið óformlegt samþykki fyrir 

áframhaldandi vinnu býr verkefnastjóri til drög að skipuriti og hönnunarforsendur fyrir 

verkefnið. Samhliða því þarf verkefnastjórinn að meta það hvort að næg þekking og upplýsingar 

séu til staðar fyrir 15%-40% hönnun verkefnis og gerð kostnaðaráætlunar með -20%/+30% 

skekkjumörk. Ef þekkingin er til staðar sér verkefnastjórinn sjálfur um hönnunina og 

kostnaðaráætlunina en ef ekki þá gerir hann ráðgjafasamning 2 við ráðgjafa. Þegar að þessum 

aðgerðum er lokið lýkur upphafi fjárfestingarverkefna.  

 

 

Mynd 5.2 Upphaf 

Stærsta undirferlið í ferli fjárfestingarverkefna er undirbúningurinn. Á þessu stigi ferlisins fer 

almennur undirbúningur verkefnisins fram. Vegna umfangs undirbúningsins er ekki hægt að 

birta undirbúninginn í heilu lagi og því er undirbúningurinn birtur í þremur hlutum. Á myndum 

5.3-5.5. má sjá undirbúning fjárfestingarverkefna. Mynd 5.3 sýnir fyrsta hluta undirbúningsins 

af þremur, en undirbúningurinn hefst á því að verkefnastjóri býr til tímaáætlun fyrir verkefnið 

og gerir verkefnisgreiningar (áhættugreining og hagsmunaaðilagreining). Þegar að því er lokið 

getur verkefnastjóri farið með verkefnið til samþykktar fjárfestingarráðs eða stjórnar ON. 

Umfang kostnaðar stýrir því hver hefur heimild fyrir því að samþykkja verkefni. Ef að áætlaður 

kostnaður er minni en 250 milljónir króna tekur fjárfestingaráð verkefnið til umsagnar og 

samþykkir, frestar eða hafnar verkefni. Ef að áætlaður kostnaður er meiri en 250 milljónir króna 

þarf stjórn ON að taka verkefnið til umsagnar og samþykkja, fresta eða hafna verkefninu. 

Samþykkt verkefnis veitir verkefnastjóra heimild til þess að halda áfram með verkefnið. Næsta 

skref verkefnastjórans er að uppfæra skipurit, búa til rýniáætlun og samskiptaáætlun. Auk þess 

þarf verkefnastjóri að meta hvort að næg þekking eða upplýsingar séu til staðar innan 
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fyrirtækisins fyrir fullnaðarhönnun verkefnis, 40-100%, og gerð kostnaðaráætlunar 

með -10%/+15% skekkjumörkum.  

 

Mynd  5.3 Undirbúningur 1/3 

Ef þekkingin er til staðar sér verkefnastjórinn sjálfur um hönnunina og kostnaðaráætlunina en 

ef ekki þá gerir hann ráðgjafasamning 3 við ráðgjafa og oftast er ráðgjafasamningur 4 gerður 

samhliða, sem snýr að eftirliti þegar að framkvæmd verkefnis er hafin. Þegar fullnaðarhönnun 

er tilbúin er hún send til forsvarsmanns virkjanareksturs sem rýnir hönnunina. Hönnuninni er 

annað hvort hafnað eða hún er samþykkt. Ef hönnuninni er hafnað þarf að endurhanna með 

tilliti til þeirra athugasemda sem bárust en ef hún er samþykkt getur verkefnið haldið áfram. 
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Mynd 5.4 sýnir annan hluta undirbúningsins af þremur. Verkefnastjóri þarf að meta hvort að 

umfang kostnaðar eða verkefnis hafi breyst frá því að hann fékk samþykki fyrir verkefninu. Ef 

verkefnið hefur breyst þarf að fara aftur með verkefnið til samþykktar. Hins vegar ef að 

verkefnið er óbreytt getur verkefnið haldið áfram án þess að þurfa endursamþykki.  Því næst 

þarf að meta hvort að sækja þurfi um leyfi hjá utanaðkomandi aðilum eða ekki. Einnig fer 

innkaupaferli verkefnisins af stað þar sem vörukaup, verklegar framkvæmdir og þjónustukaup 

fara fram. Eftir innkaupaferlið þarf verkefnastjóri aftur að meta hvort að umfang kostnaðar eða 

verkefnis hafi breyst, og fara með verkefnið til samþykktar ef við á. Ef umfang eða kostnaður 

verkefnis hefur breyst og fjárfestingarráð samþykkir ekki fyrirhugaðar breytingar þarf að 

endurskoða innkaup. Samþykki veitir verkefnastjóra heimild til þess að halda áfram með 

verkefnið.  

Á mynd 5.5 má sjá þriðja og síðasta hluta undirbúningsins. Á þessu stigi er búið að ganga frá 

öllum innkaupum og því er næsta skref að semja við verktaka. Samningsfjárhæð segir til um 

það hver hefur heimild til að undirrita samninga. Ef samningar eru undir 10 milljónum króna 

hefur verkefnastjóri heimild til þess að skrifa undir, ef samningar er á bilinu 10 til 100 milljónir 

króna hefur forstöðumaður tækniþróunar heimild til undirritunar en ef samningar eru meiri en 

100 milljónir króna þarf framkvæmdastjóri ON að undirrita samninga. Þegar að samningar hafa 

verið undirritaðir heldur verkefnastjóri upphafsfund með verktaka, skilgreinir hlutverk og 

ábyrgð og gefur út verkleyfi. Allir verktakar þurfa að vera með gild námskeið til þess að gefa 

starfað á virkjanasvæði ON og verkefnastjórar þurfa því að tryggja að allir verktakar séu með 

námskeið í gildi áður en að framkvæmdir hefjast. Verkefnastjórinn þarf einnig að meta hvort 

að þörf sé á því að stofna verkefnavef svo að verktakar hafi aðgang að gögnum. Þegar að 

verkefnastjórinn hefur tryggt þessi atriði er undirbúning lokið.  

Mynd 5.6 sýnir þriðja áfangaþrep ferlisins sem er framkvæmd. Í framkvæmdinni eru flestar 

aðgerðirnar reglulegar aðgerðir þ.e. framkvæmdar oftar en einu sinni yfir framkvæmdartímann. 

Verkefnastjóri þarf að sjá um daglega stjórnun verkefnis sem felur í sér almenna 

verkefanastjórnun á verkstað, hann þarf að samþykkja reikninga sem berast og skrá framvindu 

verkefnis. Verkfundir með verktaka eru haldnir annað hvort vikulega eða aðra hverja viku þar 

sem staða verkefnis er rædd, auk þess sem haldnir eru reglulegir rýnifundir. Á þriggja mánaða 

fresti þarf verkefnastjóri að uppfæra spááætlun verkefnisins og áætla hversu miklu fjármagni 

verkefnastjóri mun eyða á næstu þremur mánuðum. Í gegnum framkvæmdina þarf 

verkefnastjóri að vera vakandi fyrir breytingum á umfangi eða kostnaði verkefnisins og fá 

samþykki fyrir þeim breytingum ef þess þarf. Þegar að búið er að ljúka við allar aðgerðir innan 

framkvæmdarþrepsins lýkur framkvæmd fjárfestingarverkefna. 
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Mynd 5.4 Undirbúningur 2/3 
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Mynd 5.5 Undirbúningur 3/3 
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Mynd 5.6 Framkvæmd 

Mynd 5.7 sýnir fjórða og síðasta áfangaþrepið í heildarferli fjárfestingarverkefna en það er 

verklok. Þegar að verklok hefjast eru öllum framkvæmdum verkefnisins lokið. Flestar 

aðgerðirnar í verklokum getur verkefnastjóri unnið samhliða hvor annarri. Verkefnastjóri þarf 

að sjá til þess að öll gögn séu vistuð á réttum stað (teikningar, lagnir og tæknigögn) og þegar 

að allur kostnaður hefur verið skráður á verkið þarf að loka verkbeiðnum. Halda þarf 
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verklokafund með verktaka og framkvæma lokaúttekt á verkinu. Í flestum tilfellum er kostnaður 

verksins ekki greiddur að fullu fyrr en að ábyrgðarúttekt fer fram. Yfirleitt er ábyrgðartími verka 

1 ár og því þarf verkefnastjóri að skrifa hjá sér áminningu fyrir það hvenær ábyrgðarúttekt fer 

fram. Mikilvægt er að virkjanarekstur fái formlega afhendingu á verkinu og því þarf að fylla út 

eyðublað sem tilgreinir hvaða afurð reksturinn er að fá afhent og senda rekstri. Ef 

virkjanarekstur gerir engar athugasemdir við afhendingu fær verkefnastjóri formlegt samþykki. 

Að lokum þarf verkefnastjóri að fylla út verklokaskýrslu og senda hana til fjárfestingarráðs til 

samþykktar. Fjárfestingarráð meta verklokin og annað hvort samþykkja eða gera athugasemdir. 

Ef engar athugasemdir eru gerðar getur verkefnastjóri lokað verkefninu og þar með lokið ferli 

fjárfestingarverkefnisins.  

 

 

Mynd 5.7 Verklok 

5.2  Atvikaskráning vandamála og áhrifamat   

Eins og áður hefur komið fram hefur verið merkt inn á myndir 5.1-5.7  hér að ofan með svörtum 

hringjum staðsetningu vandamála í ferlinu. Flest þessara vandamála sem skilgreind hafa verið 

er ekki hægt að tengja beint við eina ákveðna aðgerð, heldur tengjast flest vandamálin ferlinu í 
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heild. Atvikaskráning vandamála má sjá í töflu 5.1 en þar er vandamálunum lýst og mat lagt á 

áhrif þeirra ásamt því að orsök vandans eru dregin fram. Þessi atriði sem talin hafa verið upp í 

atvikaskránni hafa meðal annars í för með sér að verkefnastjórar eiga erfitt með að uppfylla þær 

kröfur sem settar eru á þá sökum þess að yfirsýnin yfir ábyrgð er óskýr. Til þess að átta sig 

betur á því hvar megin rót vandans liggur var búið til fiskbeinarit sem sýnir hvernig vandamálin 

tengjast ákveðnum þáttum innan ferlisins. 

Tafla 5.1 Atvikaskráning vandamála og áhrifamat  

Nr. Lýsing á atviki Eigindlegt mat Tölulegt mat  Orsök vandans 

1 Óvissa um 

fjárhagsheimildir 

verkefnastjóra 

Óöryggi 

verkefnastjóra vegna 

þess að þeir vita ekki 

hvaða heimild þeir 

hafa  

Tímasóun því 

verkefnastjórar þurfa 

eyða tíma í því að 

finna út hvaða heimild 

þeir hafa 

Ekki eru til skýrar 

leiðbeiningar um það 

hvaða heimildir 

verkefnastjóri hefur í 

hverjum fasa 

2 Vörður verkefnis 

óskýrar 

 

Óöryggi 

verkefnastjóra vegna 

þess að þeir vita ekki 

á hvaða tímapunkti í 

ferli verkefna 

vörðurnar eru 

Verkefni getur tafist 

vegna þess að 

ákvarðanir hafa ekki 

verið teknar á réttum 

tíma  

Ekki er til skýr tímalína 

sem sýnir á hvaða 

tímapunkti vörður eru 

yfirstignar í verkefninu 

3 Gagnaskil óskýr 

 

Óánægja 

verkefnastjóra vegna 

þess að mikil vinna 

fer í það að finna út 

hvaða gögn/skjöl þarf 

að undirbúa áður en 

verkefni fer til 

samþykktar 

Verkefni getur tafist 

vegna þess að gögn 

eru ekki tilbúin á 

réttum tíma 

Óskýrt í ferli hvaða atriði 

það eru sem verkefnastjóri 

þarf að gera skil á áður en 

verkefni fer til 

samþykktar 

4 Óskýrt hvert á að 

leita eftir 

sérþekkingu 

innan 

fyrirtækisins 

Óánægja og óöryggi 

starfsfólks að vita 

ekki hvert það getur 

leitað þegar það 

vantar aðstoð 

Tímasóun sem fer í 

það að finna út hver 

það er sem getur 

aðstoðað þegar vöntun 

er á ákveðinni 

þekkingu 

Verkefnastjórar hafa ekki 

næga yfirsýn yfir það 

hvaða sérfræðingar þurfa 

að koma að verkefninu í 

hverju áfangaþrepi fyrir 

sig 

5 Óskýrar kröfur 

um nauðsynlegar 

upplýsingar sem 

þarf í skjölum 

verkefnis 

 

  

Óánægja starfsfólks 

að þurfa ávallt að 

byrja á núllpunkti 

þegar kemur að 

skjölum verkefnis 

Tímasóun sem fer í 

það að vera að fletta 

upp í gömlum skjölum 

og finna út hvað það 

er sem þarf að koma 

fram í skjölum 

Nauðsynleg skjöl í ferlinu 

eru ekki stöðluð og eru 

verkefnastjórar því að 

vinna með mismunandi 

sniðmát. Verkefnastjóra 

skortir upplýsingar um 

nauðsynlegar upplýsingar  

fyrir tiltekin skjöl. 

Samþykkt verkefna 

byggir oft á skjölum og 

því eru líkur á því að 

verkefni fái ekki 

samþykki ef það hefur 

ekki nægar upplýsingar 

    (Framhald) 
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6 Óskýrt hvaða 

aðgerðir þarf að 

framkvæma í 

hverju 

áfangaþrepi 

Óánægja 

verkefnastjóra að þeir 

vita ekki á hvaða 

tímapunkti ýmsum 

aðgerðum/verkþáttum 

þarf að vera lokið 

Kostnaðarsamt og 

tímatap fyrir 

verkefnastjóra að vera 

að eyða tíma í það að 

finna út hvaða 

aðgerðir á að gera 

hvenær í ferlinu 

Verkefnastjórar fá ekki 

nægilega góðan stuðning 

og skortur er á tólum sem 

styðja betur við 

verkefnastjórnun verkefna  

7 Hreyfing gagna 

ábótavant í 

ferlinu 

Óánægja 

verkefanstjóra að 

þurfa að eyða tíma í 

verklokum að færa 

gögn á rétta staði  

Kostnaðarsamt fyrir 

fyrirtækið að fólk með 

slíka þekkingu sé að 

eyða miklum tíma í 

það að vista skjöl á 

réttum stöðum í 

verklokum 

Verkefnastjórar hafa ekki 

tíma til þess að vista gögn 

á réttum stöðum á meðan 

þeir eru að stýra 

verkefninu. Oft eru 

verkefnastjórar að fá send 

skjöl frá öðrum 

starfsmönnum eða 

ráðgjöfum, og þurfa síðan 

að vista á réttum stöðum 

8 Hreyfing 

upplýsinga 

ábótavant í 

ferlinu 

 

Aukið álag á 

verkefnastjóra að 

þurfa að vera 

milliliður milli 

annarra aðila inna 

verkefnahóps 

Tímasóun að vera að 

tengja tvo aðila inna 

hóps saman 

Verkefnastjórar eru 

stöðugt milliðir milli aðila 

innan verkefnahóps sem 

skapar mikið auka áreiti. 

Skipurit og 

samskiptaáætlun verkefnis 

ekki skýrt 

9 Vöntun á 

staðlagaðri 

arðsemis-

greiningu 

Óöryggi 

verkefnastjóra að 

hafa ekki gögn sem 

staðfesta arðsemi 

verkefnisins til þess 

að styðjast við í 

samþykktarferli 

Kostnaðartap ef að 

farið er í verkefnið 

sem hefur ekki 

nægilega góða 

arðsemisgreiningu og 

seinna kemur í ljós að 

verkefnið var ekki 

arðbært 

Í umfangsmiklum 

verkefnum er nauðsynlegt 

að meta arðsemi 

verkefnis. Í ferlið vantar 

þá kröfur að gera þurfi 

arðsemisgreiningu 

10 Endurtekning á 

samþykkt 

verkefnis 

Óánægja 

verkefnastjóra vegna 

þess að það upplifir 

það sem svo að þeir 

séu stöðugt að 

endurtaka sig 

Tímasóun og 

kostnaðartap þar sem 

tvíverknaður á sér stað 

Við samþykkt verkefnis 

hefur verkefnastjóri 

fengið samþykki fyrir því 

að eyða ákveðinni 

fjárhæð. Þegar komið er í 

innkaupaferli verkefnis 

þarf að senda 

innkaupabeiðnir fyrir 

innkaupum þó svo að 

farið sé eftir 

innkaupareglum og 

innkaup innan 

kostnaðaráætlunar 

11 Verkefnastjóri 

nær ekki að 

einbeita sér að 

verkefnastjórnun 

verkefnis 

Mikið álag og pressa 

á verkefnastjóra að 

uppfylla allar 

aðgerðir ferlisins 

Getur tafið verk og 

borið með sér mikinn 

kostnað ef 

verkefnastjóri nær 

ekki að sinna öllu á 

tilsettum tíma  

Ferlið gerir kröfur á að 

verkefnastjórar séu bæði 

verkefnastjórar og 

sérfræðingar á sama tíma 

en ná ekki að sinna báðum 

hlutverkum 
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5.3  Greining og tillögur að umbótum  

Mynd 5.8 sýnir fiskbeinarit sem unnið er út frá atvikaskráningunni hér að ofan. Rót flestra 

vandamála má rekja til aðferða sem skilgreindar eru í ferlinu og hvernig þær eru framkvæmdar. 

Aðferðir verkefnastjóra ONT í ferli fjárfestingarverkefna eru ekki nógu skýrar og hafa þeir því 

ekki næga þekkingu á lykilþættum ferlisins. Þegar búið var að gera grein fyrir þeim 

vandamálum sem eiga sér stað í ferlinu var fiskbeinaritið nýtt til þess að greina betur hvaða 

umbætur væri hægt að gera í ferlinu. Þar má sjá að stóran hluta vandamálanna má laga með því 

að bæta aðferðir í ferlinu. Því eru umbótartillögurnar margar hverjar sniðnar að því að gera 

breytingar á aðferðum innan ferlisins. Hafa þarf í huga að mörg þeirra vandamála sem talin eru 

upp hér að neðan geta átt rætur sínar að rekja til annarra ferla inna fyrirtækisins. Því þarf að 

taka tillit til þess að sum vandamál sem birtast innan ferli fjárfestingarverkefna eiga ekki upptök 

sín þar heldur þarf að leysa vandamálin í öðrum ferlum fyrirtækisins.   

 

 

Mynd 5.8 Fiskbeinarit sem sýnir tengingu vandamála 

Í þessari rannsókn verður einungis hönnuð lausn sem snýr að atvikum 1 til 6 í 

atvikaskráningunni vegna þess að umbætur á þeim atvikum snúa að því að skerpa þarf á 

aðgerðum og aðferðum innan ferlisins, á meðan að atvik 7 til 11 snúa meira að því að 

endurskilgreina aðgerðir og aðferðir innan ferlisins. Eftirfarandi tillögur að umbótum voru 

settar fram: 

1) Óvissa um fjárhagsheimildir verkefnastjóra: Til þess að auðvelda verkefnastjórum 

yfirsýn yfir það hvaða fjárhagsheimildir þeir hafa í hverju áfangaþrepi fyrir sig er hægt 

að búa til verkefnalíkan þar sem áfangaþrepin eru skilgreind og hvaða heimildir 

verkefnastjóri hefur í hverju þrepi. Þannig getur verkefnastjóri auðveldlega séð út frá 

því hvar verkefnið er staðsett í ferlinu hvaða fjárhagsheimild hann hefur.  

 

2) Vörður verkefnis óskýrar: Skerpa þarf á yfirsýn yfir mikilvægar ákvörðunartökur í 

gegnum æviskeið verkefna. Til þess að gera það væri hægt að búa til verkefnalíkan sem 

sýnir allar vörður og ákvörðunartökur í ferlinu. Verkefnastjórar hafa þá betri yfirsýn yfir 
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það hvenær í ferlinu þarf að taka mikilvægar ákvarðanir. Einnig þarf að vera skýrt hver 

það er sem hefur heimild til þess að taka ákvarðanirnar.  

 

3) Gagnaskil óskýr: Til þess að nýta tíma verkefnastjóra sem best þarf það að skerpa á 

þeim gögnum sem nauðsynlegt er að gera skil á í hverju áfangaþrepi fyrir sig. Taka þarf 

saman öll nauðsynleg skilagögn og hafa þau sýnileg verkefnastjórum. Það væri til 

dæmis hægt að gera með því að setja öll nauðsynleg skjöl inn í verkefnalíkan ONT og í 

hvaða kerfum þau eru að finna.  

 

4) Óskýrt hvert á að leita eftir sérþekkingu innan fyrirtækisins: Verkefnastjórar þurfa að 

hafa skýra sýn yfir það hvar þeir geti leitað innan fyrirtækisins ef þörf er á 

sérfræðiþekkingu í verkefnum sem þeir eru að stýra. Með verkefnalíkani væri hægt að 

sýna hvaða tengiliðir koma að ferlinu í hverju áfangaþrepi fyrir sig. Það ætti að gefa 

verkefnastjórum skýrari sýn á það hvaða aðilar það eru sem geta aðstoðað hverju sinni 

og tryggja að sú þekking sem er til staðar innan fyrirtækisins sé nýtt á skilvirkan hátt.  

 

5) Óskýrar kröfur um nauðsynlegar upplýsingar sem þarf í skjölum verkefnis: Ferlið 

gerir kröfur á að gerð séu skil á ýmsum skjölum í verkefninu. Til þess að tryggja að tími 

verkefnastjóra sé sem best nýttur og að verkefnastjóri uppfylli kröfur ferlisins, þarf að 

staðla skjöl sem nauðsynleg eru í ferlinu. Síðan væri hægt að búa til verkefnalíkan sem 

sýnir öll þau skjöl sem þarf að gera skil á í hverju áfangaþrepi fyrir sig þannig að 

verkefnastjórinn hafi skýra yfirsýn yfir nauðsynleg skjöl verkefnis.  

 

6) Óskýrt hvaða aðgerðir þarf að framkvæma í hverju áfangaþrepi: Sýna þarf á skýran 

hátt hvaða aðgerðir það eru sem verkefnastjórar þurfa að klára áður en haldið er yfir í 

næsta áfangaþrep. Til þess að tryggja að verkefnastjórar geri skil á öllum þeim 

aðgerðum sem þarf að klára áður en verkefni fær samþykki til þess að færa sig yfir í 

næsta þrep þarf að búa til gátlista fyrir verkefnastjórana til þess að styðjast við. Þennan 

gátlista væri hægt að birta í verkefnalíkani og því gætu verkefnastjórar séð í hvaða 

áfangaþrepi hver og ein aðgerð þarf að klárast. 

5.4  Verkefnalíkan ONT 

Út frá tillögum að umbótum má sjá að verkefnastjórar ONT skortir skýra yfirsýn yfir ferli 

fjárfestingarverkefna. Til þess að verkefnastjórar nái að halda utan um alla þætti verkefnisins 

er mikilvægt að hafa skýra og góða yfirsýn yfir umfang fjárfestingarverkefna áður en að haldið 

er af stað með verkefnið. Til þess að mæta þessari þörf verkefnastjóra yfir betri yfirsýn yfir ferli 

fjárfestingarverkefna bjó höfundur til verkefnalíkan sem í grunnin styðst við þau fræði sem 

kynnt voru í kafla 3.1. Verkefnalíkanið er hugsað til þess að gefa verkefnastjórum ONT skýrari 

mynd af því hvernig ferli fjárfestingarverkefna er án þess að þurfa að skoða allt ferlið í heild. 

Með því að hafa lykilþættina skýra og aðgengilega er auðvelt fyrir verkefnastjóra að hafa betri 

yfirsýn yfir hvað þætti þeir þurfa að uppfylla. Líkanið er hugsað til þess að hafa til hliðsjónar 

við stjórnun fjárfestingarverkefna og veita stuðning. Mynd 5.9 sýnir verkefnalíkan ONT. 

Lykilþættir verkefnalíkansins eru byggðir á ferli fjárfestingarverkefna sem teiknað var upp í 

kafla 5.1 og umbótartillögum í kafla 5.3.  Lykilþættir verkefnalíkansins eru sex talsins: 

áfangaþrep, fjárhagsheimild verkefnastjóra, vörður verkefnis og ábyrgðarmaður þeirra, 

lykilskjöl, aðgerðir og þátttakendur.  
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5.4.1 Áfangaþrep 
Verkefnalíkanið sýnir hvernig heildarferli fjárfestingarverkefna skiptist niður í fjögur 

áfangaþrep: Upphaf, undirbúning, framkvæmd og verklok. Þessi fjögur þrep eru grunnurinn í 

gegnum allt verkefnalíkanið þar sem að allir hinir lykilþættirnir eru flokkaðir undir þessi fjögur 

þrep og þar að leiðandi verða skilin milli mikilvægra aðgerða mun skýrari. Með því að sýna 

skiptinguna á heildarferli fjárfestingarverkefna á myndrænan hátt er auðveldara fyrir 

verkefnastjóra ONT að átta sig á því hvar þáttaskil í verkefninu eru.  

5.4.2 Fjárhagsheimildir verkefnastjóra  
Í verkefnalíkaninu sjá verkefnastjórar ONT hvaða fjárhagsheimildir þeir hafa út frá því hvar í 

ferlinu verkefnin eru staðsett. Fjárhagsheimildirnar sem sýndar eru í verkefnalíkaninu gera ráð 

fyrir því að viðkomandi verkefnastjóri ONT hafi farið með verkefnið í gegnum þær vörður sem 

skilgreindar eru í verkefninu og sé með viðeigandi samþykki hverju sinni. Með því að skerpa á 

fjárhagsheimildum verkefnastjóra ONT í gegnum ferlið vita verkefnastjórarnir nákvæmlega 

hvaða fjármagn það er sem þeir hafa umboð til að eyða. Þetta eykur á skilvirkni verkefnis vegna 

þess að verkefnastjórarnir þurfa ekki að eyða tíma í að finna út hvaða fjármagn þeir hafa til 

umráða hverju sinni. Gæði verkefnisins verða betri að þeim sökum að verkefnastjórarnir eru 

ekki að eyða meira fjármagni en þeir hafa umboð yfir og eru þar með að vinna eftir þeim reglum 

sem fyrirtækið hefur sett. Sýnileg fjárhagsheimild eykur öryggi verkefnastjóranna og þurfa þeir 

því ekki að óttast það að þeir séu að eyða meiri fjármagni en þeir hafa leyfi til að eyða.  

5.4.3 Vörður verkefna og ábyrgðarmaður  
Verkefnalíkanið sýnir vörður í fjárfestingarverkefnum en vörðurnar segja til um það á hvaða 

tímapunkti verkefnastjórar ONT þurfa að tryggja að verkefni sé búið að fá samþykki frá 

viðkomandi samþykktaraðila. Líkanið sýnir einnig hver er ábyrgðarmaður samþykktar í hverju 

áfangaþrepi fyrir sig. Yfirsýn yfir vörður verkefnis og ábyrgðarmann þeirra skerpir til muna á 

því hvenær verkefnið þarf að fara í gegnum mikilvægar vörður og geta verkefnastjórar ONT 

því undirbúið verkefnið með það í huga. Líkurnar á því að verkefni muni tefjast sökum þess að 

það hefur ekki farið í gegnum samþykktarferli á réttum tíma myndu minnka vegna þess að 

verkefnastjórar vita nákvæmlega á hvaða tímapunkti verkefnið fer til samþykktar og geta þar 

að leiðandi undirbúið sig eftir því.  

5.4.4 Lykilskjöl  
Í verkefnalíkaninu má sjá þau lykilskjöl sem verkefnastjórar ONT þurfa að gera skil á í hverju 

áfangaþrepi. Með því að hafa yfirsýnina yfir nauðsynleg skjöl í ferlinu er auðveldara fyrir 

verkefnastjóra ONT að átta sig á því hvaða gögn þarf að gera skil á og hvar þau eru að finna. 

Sýnileg lykilskjöl eru ekki síst nauðsynleg þegar mikilvægar vörður verkefnis nálgast, vegna 

þess að verkefnastjórinn er þá meðvitaður um það hvaða skjöl þarf að gera skil á áður en að 

verkefni fer til samþykktar. Ef verkefni er sent til samþykkis án fullnægjandi gagna eru meiri 

líkur á að því verði hafnað en með því að sýna verkefnastjórum á myndrænan hátt hvaða gögn 

er nauðsynlegt að vera búinn að undirbúa í hverju áfangaþrepi fyrir sig væri hægt að tryggja að 

verkefnastjórinn sé tilbúinn með öll þau gögn sem tekin eru til umsagnar í samþykktarferli. 

Yfirsýn yfir lykilskjöl tryggir það að allir verkefnastjórar ONT séu að vinna með sömu gögnin 

og þannig má tryggja samræmi milli verkefnastjóra ONT þegar kemur að skjölum verkefna.  
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Mynd 5.9 Verkefnalíkan ONT 
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5.4.5 Aðgerðir  
Verkefnalíkanið skilgreinir lykil aðgerðir og verkþætti sem verkefnastjórar ON koma til með 

að framkvæma í verkefninu. Þeir geta því stuðst við þann gátlista við skipulag verkefnis. Innan 

hvers áfangaþreps eru margir minni verkþættir sem verkefnastjórar þurfa að gera skil á. Með 

því að búa til gátlista sem sýnir alla verkþætti verkefnisins má koma í veg fyrir að 

verkefnastjórar gleymi að vinna þá verkþætti sem ferlið gerir kröfur á að séu framkvæmdir. 

Verkefnastjórar geta því séð hvort þeir séu búnir að vinna alla verkþætti sem tilheyra 

áfangaþrepinu áður en haldið er yfir í næsta þrep. Yfirsýn yfir helstu verkþætti í hverju þrepi 

myndi tryggja það að verkefnastjórar ONT halda ekki yfir í næsta þrep fyrr en að öllum 

verkþáttum í fyrra þrepi er lokið. Því ættu verkefnastjórar ONT ekki að þurfa að eyða óþarfa 

tíma seinna í æviskeiði verkefnisins að vinna upp verkþætti sem hafa gleymst.  

5.4.6 Þátttakendur 
Í verkefnalíkaninu eru þátttakendur verkefnisins skilgreindir eftir því í hvaða áfangaþrepi þeir 

koma að verkefninu. Þátttakendur ferlisins geta bæði verið starfsfólk innan fyrirtækisins og 

utanaðkomandi aðilar. Það gefur verkefnastjórum ONT betri yfirsýn yfir þær 

starfsmannaauðlindir sem þörf er á í gegnum allt verkefnið og geta þeir því gert ráðstafanir, 

varðandi þörf á auðlindum, í upphafi verkefnis. Auk þess gefur þetta verkefnastjórum betri sýn 

á það hvert þeir geta leitað ef þörf er á ákveðinni sérfræðiþekkingu innan fyrirtækisins. 

Verkefnastjórar ONT þurfa að gera skil á mörgum aðgerðum sem krefjast ákveðinnar þekkingar 

eins og til dæmis kostnaðarstjórnun, stjórnun innkaupa og áhættustjórnun, og því er mikilvægt 

að verkefnastjórar ONT fái stuðning við þessa vinnu frá öðrum stoðdeildum ef þörf er á. Með 

því að skilgreina hvaða þátttakendur koma að verkefninu í hverju áfangaþrepi fyrir sig er 

auðveldara fyrir verkefnastjóra ONT að vita hvert þeir geti leitað innan fyrirtækisins ef þörf er 

á þekkingu sem þeir búa ekki yfir.  
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6 Umræður 

Í upphafi rannsóknar var ljóst að framsetning á ferli fjárfestingarverkefna veitti verkefnastjórum 

ONT ekki nægan stuðning við stjórnun verkefna. Vinnustofur með verkefnastjórum ONT 

leiddu í ljós að mikil þörf  væri á því að endurhanna ferlið, gera ferlið skilvirkara og skerpa á 

nauðsynlegum þáttum innan ferlisins. Hlutverk og ábyrgð verkefnastjóra í núverandi ferli eru 

óljós og það getur reynst erfitt fyrir verkefnastjóra ONT að halda utan um allar þær aðgerðir 

sem fyrirtækið gerir kröfur á að séu uppfylltar við stjórnun fjárfestingarverkefna. Við greiningu 

á ferlinu kom í ljós að mörg vandamál innan ferlisins væri hægt að leysa með því að veita betri 

yfirsýn yfir lykilþætti ferlisins. Lykilatriði innan ferli fjárfestingarverkefna voru tekin saman 

og birt á formi verkefnalíkans þar sem verkefnastjórar ONT sjá á myndrænan hátt öll þau atriði 

sem þeir eru ábyrgir fyrir. Það að sjá lykilþættina á myndrænan hátt auðveldar verkefnastjórum 

ONT við undirbúning og framkvæmd verkefna. Auk þess má nálgast allar nauðsynlegar 

upplýsingar fyrir verkefnin á einum stað sem gerir ferlið skilvirkara. Þegar að verkefnalíkanið 

hafði verið kynnt fyrir verkefnastjórum ONT upplifði höfundur mikið þakklæti og voru nokkrir 

þeirra strax farnir að styðjast við líkanið við undirbúning og framkvæmd verkefna. 

Við framkvæmd rannsóknar var sérstaklega leitast eftir því að fá alla verkefnastjóra ONT með 

í þá vinnu að skilgreina umbætur í ferlinu. Höfundi fannst mikilvægt að leyfa öllum sem vinna 

eftir ferlinu að móta tillögur að umbótum á þeim grundvelli að verkefnalíkanið myndi 

endurspegla þær þarfir sem verkefnastjórar ONT höfðu í upphafi. Með því að fá 

verkefnastjórana til þess að taka þátt fannst höfundi líklegra að innleiðingin á verkefnalíkaninu 

myndi skila árangri. Það reyndist hins vegar mikil áskorun að draga ferlið saman í eina mynd 

vegna þess að ekki höfðu allir verkefnastjórar ONT sömu sýn á ferlið og vinnubrögð voru ekki 

alltaf samræmd. Það var einnig áhugavert að heyra að flestir verkefnastjórar ONT upplifa það 

sem svo að þeir séu í öllum hlutverkum verkefnisins, allt frá því að undirbúa verkefnið í upphafi 

með tilheyrandi áætlanagerð, til eftirlits á verkstað þegar framkvæmdir eru hafnar. Það getur 

haft í för með sér að verkefnastjórar ná ekki að sinna verkefnastjórnuninni nægilega vel vegna 

þess að þeir þurfa stöðugt að vera í hlutverki sérfræðings á sama tíma. 

Vegna umfangs var einungis leitast eftir því að finna lausn á atvikum sem snéru að því að skerpa 

á aðgerðum og aðferðum innan ferlisins. Að þeim sökum leysir verkefnalíkanið ekki þau 

vandamál sem snúa að því að endurskilgreina ferlið. Þetta eru atvik 7 til 11 í atvikaskráningunni 

í töflu 5.1 og næstu skref væru því fólgin í því að skoða þau vandamál enn frekar. Vandamálin 

snúa flest að því að endurskilgreina þarf hlutverk og ábyrgð ýmissa aðgerða innan ferlisins. Við 

framkvæmd þessarar rannsóknar var einungis stuðst við gæðaskjöl og viðtöl við verkefnastjóra 

en engar mælingar voru gerðar á ferlinu. Það er því mat höfundar að mæla þyrfti það sem er í 

gangi í ferlinu út frá tíma, kostnað og gæðum, til þess að átta sig betur á því hvaða aðgerðir eru 

virðisaukandi og hverjar ekki. Mælingarnar ættu einnig að skýra það betur hvaða aðgerðir það 

eru sem verkefnastjórarnir eru að ná að uppfylla og hverjar ekki. Til að byrja með væri hægt að 

setja mælikvarða á þær aðgerðir sem krefjast umbóta og mæla frammistöðu þeirra. Ef 

niðurstöðurnar benda til þess að aðgerðirnar sé ekki virðisaukandi þarf að taka þær aðgerðir út 

úr ferlinu eða endurhanna. Það liggur beinast við að þær aðgerðir sem eru ekki virðisaukandi 

séu teknar út úr ferlinu.   
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Til þess að tryggja það að verkefnastjórar nái að hafa góða stjórn á verkefnum þarf að hagræða 

betur hlutverkaskiptum innan hóps. Tryggja þarf að verkefnastjórum sé veittur stuðningur í 

þeim aðgerðum sem þarfnast sérfræðiþekkingar og að hann geti sótt sér stuðning frá 

viðkomandi aðilum þegar þörf er á. Þannig ætti starfsmaður ekki að þurfa að sinna bæði 

verkefnastjórnun og ráðgjöf innan sama verkefnis. Minnka mætti álag á verkefnastjórana með 

því að forgangsraða verkefnum betur og dreifa vinnu jafnt á milli verkefnastjóra. Eins og staðan 

er í dag er ekkert eitt ákveðið kerfi sem forgangsraðar öllum verkefnunum, heldur byggir 

forgangsröðunin á huglægu mati. Það er því oftast í höndum forstöðumanns að meta það hvaða 

verkefni er brýnt að framkvæma og hvaða verkefni mega bíða. Til þess að geta forgangsraðað 

verkefnum þarf yfirsýnin yfir verkefnaskrána að vera góð og ábyrgð skýr. Með betri yfirsýn 

yfir verkefnaskrána væri meðal annars hægt að flokka verkefnin betur niður út frá auðlindagetu, 

hagkvæmni, arðsemi og mikilvægi. Með því að kortleggja verkefnin væri hægt að tryggja að 

verkefnastjórar séu ekki að stýra fleiri verkefnum en þeir ráða við. Þannig má tryggja að 

auðlindir fyrirtækisins séu fullnýttar.  

Minnka þarf sóunina sem verður til við hreyfingu gagna frá einum stað til annars. Hægt væri 

að veita öðrum sviðum og ráðgjöfum aðgang að kerfum ON svo þeir aðilar geti fært skjöl beint 

inn á rétt svæði í stað þess að senda þau á verkefnastjórann sem þarf síðan að vista skjölin á 

réttum stöðum. Þar með deilist ábyrgðin betur innan ferlisins og þeir aðilar sem eru hvort sem 

er að færa gögn frá einum stað til annars, geta fært gögnin strax á réttan stað. Það myndi minnka 

álag á verkefnastjórana ásamt því að minnka sóunina sem felst í hreyfingu gagna.  

Samskipti þurfa að vera skýr og allir aðilar innan verkefnateymisins þurfa að þekkja hlutverk 

teymismeðlima sinna. Til þess að minnka álag og áreiti á verkefnastjóra þarf að vera skýrt í 

ferlinu að verkefnastjórar eiga að búa til samskiptaáætlun fyrir verkefnin sín. Í upphafi ferlisins 

þyrftu verkefnastjórar því að skýra það fyrir teyminu hvernig samskiptum er háttaða og skýra 

ábyrgð allra þátttakenda. Búa þyrfti til staðlað form samskiptaáætlunar sem verkefnastjórar geta 

svo aðlagað að hverju og einu verkefni.  

Núverandi ferli veitir lítinn stuðning við arðsemisgreiningu verkefna en ekki er tekið 

sérstaklega fram hvernig framkvæma skal slíka greiningu. Til þess að tryggja að arðsemi 

verkefna sé metin þarf að koma því inn í ferli fjárfestingarverkefna. Þannig má tryggja að 

verkefnastjórar séu meðvitaðir um það að fyrir umfangsmikil og kostnaðarsöm verkefni sé þörf 

á því að gera arðsemisgreiningu. Það gefur verkefnastjórum aukið öryggi að geta staðfest það 

út frá arðsemisgreiningu að verkefnið sé arðbært, auk þess sem það eykur líkurnar á því að 

fjárfestingarráð samþykki verkefni þegar að verkefnastjóri hefur sett fram útreikninga sem 

staðfesta arðbærni verkefnis.  

Einfalda mætti innkaupaferli fjárfestingarverkefna til muna en oft fer óþarfa tími í það að fá 

samþykktar innkaupabeiðnir innan verkefnis sem búið er að fá samþykki fjárfestingarráðs. Með 

samþykki fjárfestingarráðs hafa verkefnastjórar fengið umboð til þess að stýra verkefni innan 

þess kostnaðar sem samþykktur var. Því ættu verkefnastjórar ekki að þurfa að fá samþykki fyrir 

þeim innkaupabeiðnum sem eru innan samþykktrar kostnaðaráætlunar svo lengi sem farið er 

eftir lögum og reglum um innkaup.  

Að mati höfundar væri hægt að taka einfalt skref í átt að því að bæta ferlið með því að staðla 

öll skjöl í ferlinu. Með því væri hægt að minnka tímasóunina sem fer í upplýsingaleit. Einnig 

væri hægt að búa til staðlaðan gátlista fyrir verkefnastjóra sem sýnir hvað það er sem hann þarf 

að uppfylla áður en hann fer með verkefni fyrir fjárfestingarráð til samþykktar. 
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Það er einnig mikilvægt að hafa það í huga að fjárfestingarverkefnin eru misjöfn eins og þau 

eru mörg, og því er ekki nóg að gera mælingar á ferlinu í gegnum eitt tiltekið verkefni heldur 

þarf að skoða nokkur mismunandi verkefni og gera samanburð á þeim. Ferli 

fjárfestingarverkefna er viðfangsmikið og snertifletirnir koma alls staðar að úr fyrirtækinu. Því 

er mikilvægt að gera ítarlegri greiningu á því sem á sér stað í ferlinu í samráði við alla 

þátttakendur ferlisins. Hafa þarf í huga að ekki er nóg að horfa einungis á ONT í þessu 

samhengi, því eins og áður hefur komið fram nýtir ONT aðstoð annarra stoðdeilda innan 

samstæðunnar. Því er mikilvægt að taka tillit til allra þátttakenda við endurhönnun á ferli. Eftir 

að ferlið hefur verið endurhannað er mikilvægt að hafa eftirfylgni með því og viðhalda því. 

Einnig þarf að kynna ferlið vel fyrir öllum þátttakendum og þegar að nýtt fólk kemur inn þarf 

að tryggja það að það hafi skilning á því hvernig ferlið virkar. 

Að lokum væri áhugavert að skoða hvort að ferlið styðji við stjórnun verkefnaskráar. Hvert og 

eitt fjárfestingarverkefni sem verkefnastjórar ONT stýra er hluti af verkefnaskrá ON. Flestir 

verkefnastjórar ONT eru að stýra fleiri en einu verkefni samtímis og því væri áhugavert að 

skoða betur hvort að það ferli sem verkefnastjórar ONT eiga að fara eftir styðji við þá 

hugmyndafræði sem býr að baki stjórnunar verkefnaskráa.  
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7 Ályktanir 

Út frá þeirri vinnu sem hefur farið fram er nokkuð ljóst að ferli fjárfestingarverkefna er 

umfangsmikið og mikill skortur er á yfirsýn yfir þær aðgerðir sem verkefnastjórar ONT þurfa 

að uppfylla. Að skorta yfirsýn yfir heildarferli fjárfestingarverkefna getur haft í för með sér að 

verkefnastjórar ONT ná ekki að uppfylla þær kröfur sem ferlið gerir á að uppfylltar séu við 

stjórnun fjárfestingarverkefna.  

Í upphafi rannsóknar var sett fram eftirfarandi rannsóknarspurning: 

 Hvernig myndi verkefnalíkan nýtast verkefnastjórum tækniþróunar fyrir undirbúning 

og framkvæmd fjárfestingarverkefna ON? 

Til þess að svara þeirri spurningu þurfti höfundur að svara eftirfarandi undir spurningum: 

 Hvernig er núverandi ferli fjárfestingarverkefna? 

 Hvaða leiðir eru mögulegar til að gera yfirsýn og skilvirkni verkefnastjóra betri? 

Spurningunum hefur verið svarað í kafla 5, en samantekt á niðurstöðum má sjá hér að neðan. 

Hvernig er núverandi ferli fjárfestingarverkefna? 

Núverandi ferli verkefnastjóra ONT í fjárfestingarverkefni inniheldur margar aðgerðir og 

þátttakendur. Ferlinu er skipt í fjögur áfangaþrep: Upphaf, undirbúning, framkvæmd og verklok 

og hefur hvert áfangaþrep ákveðnar aðgerðir og vörður sem þarf að yfirstíga áður en haldið er 

áfram í næsta þrep.  

Vandamál innan ferlisins má mörg hver tengja saman og mörg þeirra snúa að því að skortur er 

á yfirsýn yfir ferli fjárfestingarverkefna. Hingað til hafa verkefnastjórar ONT þurft að sækja sér 

upplýsingar um ferlið með því að lesa rekstrarhandbækur og reglur. Það getur verið tímafrekt 

og íþyngjandi fyrir verkefnastjóra ONT að átta sig á því hvernig ferlið raunverulega virkar, auk 

þess sem að verkefnastjórunum gefst lítill tími þess að kynna sér ferlið ítarlega sökum anna við 

verkefnastjórnun verkefna. Margir verkefnastjórar ONT þekkja ferlið að hluta til út frá reynslu, 

en fyrir nýja verkefnastjóra getur verið erfitt að öðlast skilning á ferlinu eins og það lýtur út í 

dag.  

Út frá viðtölum við verkefnastjóra ONT og gögn úr rekstrarhandbók ON var ferlið teiknað upp. 

Þegar að ferlið hafði verið teiknað upp var haldin vinnustofa þar sem ferlið var rýnt með 

verkefnastjórnunum. Vandamálin voru síðan greind og atvikaskráning vandamála búin til. 

Vandamálin voru skilgreind og þau metin út frá eigindlegu- og tölulegu mati. Að því loknu 

voru orsök vandamálanna rekin, umbótartillögur settar fram og vandamálin flokkuð út frá 

aðferðafræði 6M. Eftir að hafa sett upp atvikaskráningu og áhrifamat fyrir ferlið voru 

eftirfarandi vandamál sett fram: 

1. Óvissa um fjárhagsheimildir verkefnastjóra 

2. Vörður verkefnis óskýrar 

3. Gagnaskil óskýr 
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4. Óskýrt hvert á að leita eftir sérþekkingu innan fyrirtækisins 

5. Óskýrar kröfur um nauðsynlegar upplýsingar sem þarf í skjölum verkefnis 

6. Óskýrt hvaða aðgerðir þarf að framkvæma í hverju áfangaþrepi 

7. Hreyfing gagna ábótavant í ferlinu 

8. Hreyfing upplýsinga ábótavant í ferlinu 

9. Vöntun á arðsemisgreiningu 

10. Endurtekning á samþykkt verkefnis 

11. Verkefnastjóri nær ekki að einbeita sér að verkefnastjórnun verkefnis 

Eftir að hafa flokkað vandamálin út frá 6M lá það fyrir að mörg vandamálanna má rekja til 

aðferða innan ferlisins. Því er ljóst að mikil umbótartækifæri liggja í því að endurskilgreina þær 

aðferðir sem stafa af því hvernig ferlið er skilgreint eða framkvæmt. Mikil þörf er á því að veita 

skýra sýn af ferlinu og draga fram helstu aðgerðir verkefnastjóra ONT saman í eina mynd.  

Hvaða leiðir eru mögulegar til að gera yfirsýn og skilvirkni verkefnastjóra betri? 

Vinnustofur með verkefnastjórum ONT leiddu í ljós að mikil þörf væri á því að skilgreina betur 

lykilþættina í ferlinu og hafa þá aðgengilega. Út frá gagnaöflun og niðurstöðum vinnustofa var 

niðurstaðan sú að með því að búa til verkefnalíkan sem sýnir lykilþætti í ferli 

fjárfestingarverkefna myndi yfirsýn ferlisins verða betri og skilvirkari.  

Verkefnalíkanið tryggir það að fyrirtækið sé að nýta þá þekkingu sem er til staðar innan 

fyrirtækisins með því að lýsa því hvernig raunverulegir atburðir ættu að vera framkvæmdir. 

Með verkefnalíkaninu er hægt að tryggja gæði og veita aðgang að bestu aðferðunum sem þörf 

er á í hverju verkefni fyrir sig. Líkanið veitir því verkefnastjórum ONT stuðning þegar kemur 

að því að stýra verkefnum frá upphafi til verkloka. 

Hvernig myndi verkefnalíkan nýtast verkefnastjórum tækniþróunar fyrir undirbúning 

og framkvæmd fjárfestingarverkefna ON? 

Með því að halda vinnustofur og teikna upp ferlið gat höfundur dregið saman sex lykilþætti 

sem nauðsynlegir voru í verkefnalíkani ONT (sjá mynd 5.9). Lykilþættirnir eru eftirfarandi:  

 Áfangaþrep 

 Fjárhagsheimildir verkefnastjóra  

 Vörður verkefna og ábyrgðarmaður  

 Lykilskjöl 

 Aðgerðir 

 Þátttakendur  

Með verkefnalíkaninu fá verkefnastjórar ONT skýrari sýn á lykilþætti ferlisins auk þess sem 

það veitir betri yfirsýn yfir heildarferli fjárfestingarverkefna. Ábyrgð innan ferlisins verður 

skýrari og verkefnastjórar ONT geta betur séð hvaða kröfur þeir þurfa að uppfylla frá upphafi 

til enda verkefna.  



47 

Heimildaskrá 

Ahlemann, F. (2009). Towards a conceptual refernece model for project management 

information systems. International Journal of Project Management, 27(1), 19-30.  

Berssaneti, F. T., & Carvalho, M. M. (2015). Identification of variables that impact project 

success in Brazilian companies. International Journal of Project Management, 33(3), 

638-649. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.07.002 

Blomkvist, P., & Hallin, A. (2015). Method for engineering students: Degree projects using the 

4-phase Model. Sweeden: Studentlitterature AB. 

Consulting, A., & Vanden Heuvel, L. N. (2005). Root Cause Analysis Handbook: A Guide to 

Effective Incident Investigation: Rothstein Associates. 

Cooke-Davies, T. (2002). The “real” success factors on projects. International Journal of 

Project Management, 20(3), 185-190. doi:https://doi.org/10.1016/S0263-

7863(01)00067-9 

Cooper, R. G. (2008). The Stage-Gate Idea-to-Launch Process - Update, What's new and 

NexGen Systems. Journal of Product Innovation Management, 25(3), 213-232.  

Dumas, M., Rosa, M. L., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2013). Fundamentals of Business 

Process Management: Springer. 

Elzinga, D. J., Horak, T., Lee, C.-Y., & Bruner, C. (1995). Business Process Management: 

Survey and Methodology. Ieee Transactions on Engineering Management, 42(2), 119-

128. doi:10.1109/17.387274 

Garel, G. (2013). A history of project management models: From pre-models to the standard models. 

International Journal of Project Management, 31(5), 663-669. 

doi:10.1016/j.ijproman.2012.12.011 

Gray, C. F., & Larson, E. W. (2014). Project Management : The Managerial Process (6 ed.). 

New York: McGraw-Hill  

Krishnan, V., & Ulrich, K. T. (2001). Product Development Decisions: A Review of the 

Literature. Management Science, 47(1), 1-21.  

Luiten G., Froese T., Björk B.C., Cooper G., Junge R., Karstila K., & Oxman R. (1993). An 

Information Reference Model for Architecture, Engineering, and Construction. Paper 

presented at the Proceedings of the First International Conference on the Management 

of Information Technology for Construction, Singapore.  

Menken, I. (2009). The Business Process Management Guide: Practical Methodology and 

Guidelines to Successful BPM Implementation and Improvement: Emereo Publishing  

Object Management Group. (2011). Business Process Model and Notation, version 2.0. 

Retrieved from https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/ 

Olawale, Y., & Sun, M. (2013). PCIM: Project Control and Inhibiting-Factors Management 

Model. Journal of Management in Engineering, 29(1), 60-70.  

Procca, A. E. (2008). Development of a Project Management Model for a Government Research 

and Development Organization. Project Management Journal, 39(4), 33-57. 

doi:10.1002/pmj.20081 

Project Managment Institute. (2000). A guide to the project management body of knowledge 

(2000 ed.). Newton Square, Pennsylvania USA: Project Managment Institute, Inc. 

Rajegopal, S., McGunn, P., & Waller, J. (2007). Project portfolio management: Leading the 

corporate vision. New York: Palgrave Macmillan. 



48 

Reijers H.A., Mendling J., & Recker J. (2010). Business Process Quality Management. In 

Brocke J.., Rosemann M. (eds) Handbook on Business Process Management 1. 

International Handbooks on Information Systems. Berlin, Heidelberg: Springer. 

Rivera, A., & Kashiwagi, D. (2016). Creating a New Project Management Model through 

Research. Procedia Engineering, 145, 1370-1377. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.04.202 

Rooney, J. J., & Heuvel, L. N. V. (2004). Root Cause Analysis For Beginners. Quality Progress.  

Rowley, J. (2012). Conducting research interviews. Management Research Review, 35(3/4), 

260-271. doi:10.1108/01409171211210154 

Sullivan, K. T., & Lines, B. C. (2012). Project Management Strategies to Maximize 

Performance in Exploratory Research: Case Study in Solar Thermal Energy Storage 

Technology Development. Leadership and Management in Engineering, 12(2).  

Thiry, M. (2002). Combining value and project management into an effective programme 

management model. International Journal of Project Management, 20(3), 221-227.  

Tonnquist, B. (2016). Project Management (3 ed.). Stockholm: Amanda Schött Franzén. 

Weske, M. (2012). Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures 

(Second ed.). Germany: Springer  

White, S. A. (2004). Introduction to BPMN. IBM Corporation. 

Winter, R., & Schelp, J. (2006). Reference modeling and method construction: a design science 

perspective. Paper presented at the Proceedings of the 2006 ACM symposium on 

Applied computing, Dijon, France.  



49 

Viðauki  

Verkefnastofur með tækniþróun Orku náttúrunnar  
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