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Helga Bryndís Kristjánsdóttir   

 

Grein lögð fram sem hluti af skilyrðum fyrir meistaragráðu í verkefnastjórnun (MPM) 

við Háskólann í Reykjavík – maí 2019 

 

 

Útdráttur 
  
Þessi rannsókn fjallar um hvort handbók í verkefnastjórnun sem gefin var út af 

Stjórnarráðinu 2013 sé í notkun í íslenskum ráðuneytum. Rætt var við sex starfsmenn 

í fimm ráðuneytum um verkefnastjórnun, hvort verið sé að nota handbókina og hvort 

hún sé kynnt. Einnig var lagt mat á stöðu verkefnastjórnunar í tengslum við 

utanumhald verkefna innan ráðuneytanna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að ekki sé eins mikil notkun á handbókinni 

og lagt var upp með þegar hún var gefin út. Munur er á milli ráðuneyta hvort handbókin 

sé í notkun eða ekki. Allir viðmælendurnir þekktu til handbókarinnar nema tveir. 

Þó sýna niðurstöðurnar að þekking sé innan ráðuneytanna á verkefnastjórnun og verið 

sé að nota einhvers konar utanumhald um verkefni þó það sé ekki formleg 

verkefnastjórnun.  

Samanborið við rannsókn sem gerð var 2010 þar sem fimm ráðuneyti voru metin 

samkvæmt ákveðnu þroskalíkani og komu slæglega út má segja að almennur vilji sé 

að innleiða verkefnastjórnun innan ráðuneytanna. 
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1 Inngangur 
 

Árið 2013 var gefin út handbók um verkefnastjórnun fyrir Stjórnarráð Íslands 

(Stjórnarráðið, 2013). Þessi rannsókn gengur út á að skoða afdrif þessarar handbókar, 

hvort hún sé í notkun og ef svo er hverjir eru að nota hana. Einnig var skoðað lítilega 

hvernig haldið er utan um verkefni hjá Stjórnarráðinu. 

  

Í kjölfar umræðna síðast liðinna ára um opinber verkefni sem fara fram úr 

áætlun að mati Þórðar Víkings Friðjónssonar lektors við Háskólann í Reykjavik 

(Viðskiptablaðið, 2015) vaknaði upp forvitni um hvort verkefnastýring innan íslenska 

stjórnkerfisins væri til staðar. Í leit að upplýsingum um þetta rakst rannsakandi á 

meistararitgerð sem heitir Handbók um verkefnastjórnun innan Stjórnarráðsins unna 

af Bergný Jónu Sævarsdóttur, MPM í verkefnastjórnun og MPA í Opinberri stjórnsýslu 

(Sævarsdóttir, 2014). 

 

Handbókin var unnin í samvinnu við starfshóp á vegum ráðaneytanna um 

verkefna- og gæðastjórnun. Hún var síðan staðfærð af Forsætisráðuneytinu í takt við 

aðrar handbækur hjá Stjórnarráðinu (Stjórnarráðið, 2013) eins og handbók um 

opinbera stefnumótun og áætlanagerð og handbók um lagasetningu.  

Í handbókinni kemur fram að hún sé ekki aðeins ætluð verkefnastjórum heldur 

einnig þeim sem koma að verkefnum í ráðuneytunum, t.d þeim sem koma að vali 

verkefna, taka ákvarðanir um feril verkefna eða sinna sjálfri verkefnavinnunni. Þar 

kemur einnig fram að mikilvægt sé að allir sem koma að verkefnum á einn eða annan 

hátt þekki til aðferðafræði verkefnastjórnunar og geti þar með beitt henni 

(Stjórnarráðið, 2013). 

Árið 2010 var skoðað hvar nokkur íslensk ráðuneyti stæðu verkefna-

stjórnunarlega séð og notast var við þroskalíkanið CMM (e. capability maturity model). 

Niðurstöður athugunarinnar sýndu að samkvæmt þessu líkani skoruðu þessi ráðuneyti 

ekki hátt, þ.e. þroski þeirra var lítill og einungis eitt af ráðuneytunum notaðist við 

formlega verkefnastjórnun að einhverju ráði (Ingason, 2010). Samkvæmt 

niðurstöðum er þroski verkefnastjórnunar innan Stjórnarráðsins ekki mikill eða 1.3 af 

fimm mögulegum. Þótti þetta sýna að miklir möguleikar væru til framfara innan 

Stjórnarráðsins hvað varðar að innleiða verkefnastjórnun. 

1.1 Rannsóknarspurningar 
Markmið rannsóknarinnar felst í því að rannsaka hvort verið er að nota 

verkefnasjórnun innan Stjórnarráðsins, hvort verkefnahandbók sem gefin var út 2013 

starfsfólki Stjórnarráðsins til leiðbeininga sé notuð og hvernig haldið er utan um 

verkefni. 

Út frá ofangreindri meistararitgerð og rannsókn um verkefnastjórnunarlegan 

þroska íslenskra ráðuneyta urðu til tvær rannsóknarspurningar. Annars vegar var 

ákveðið að skoða stöðu handbókarinnar og hins vegar ákveðið að skoða stöðu 

verkefnastjórnunar í tengslum við verkefna utanumhald innan ráðuneytanna:  

i. Ef handbók um verkefnastjórnun fyrir stjórnarráðið er í notkun 

hver er að nota hana? 

ii. Hvernig er haldið utan um verkefni hjá ráðuneytunum? 
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2 Fræðileg umfjöllun 
 

Í þessum kafla er fjallað um hið opinbera, verkefnastjórnun, mikilvægi 

verkefnastjórnunar og handbók um verkefnastjórnun. 

 

2.1 Hið opinbera 
Á Íslandi eru nú starfrækt 10 ráðuneyti; Forsætisráðuneytið, Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, Dómsmálaráðuneytið, Félagsmálaráðuneytið, Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, Heilbrigðisráðuneytið, Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, Umhverfis- og auðlindaráðuneytið og 

Utanríkisráðuneytið (stjornarradid.is). Ríflega 700 starfsmenn vinna hjá 

ráðuneytunum í hinum ýmsum störfum. Mikill meiri hluti ráðuneytanna eru með 

hefðbundið deildarskipulag þar sem ábyrgðin dreifist niður eftir sviðum og deildum. En 

samkvæmt heimsíðu Stjórnarráðsins eru tvö ráðuneyti með svokallað fléttuskipulag 

(e. matrix structure). Þar fléttast deildir og þjónustudeildir sjá um samræmingu 

margra þátta milli verkefna sem er stjórnað í þar til gerðri verkefnadeild (Ingason og 

Jónsson, 2016, stjornarradid.is). 

 
 Stofnanir ríkisins telja um 160 og opinber hlutafélög, sjálfseignarstofnanir eða 

lögaðilar sem eru að hluta til eða öllu leyti í eigu ríkisins ekki talin með. Flestar 

ríkisstofnanir heyra undir Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Heilbrigðisráðuneytið 

og Dómsmálaráðuneytið. Stærð stofnananna er mismunandi en hjá tæpum helmingi 

þeirra starfa færri en 20 starfsmenn. Fjölmennasti vinnustaðurinn telur um 6.000 

starfsmenn (Stjórnarráðið, e.d.).  

Hvert ráðuneyti hefur með sinn málaflokk að gera sem er tilgreindur samkvæmt 

lögum og geta verkefnin orðið til m.a. með þingsályktunartillögu frá Alþingi, frá 

ráðherra sjálfum, ráðuneytisstjóra eða stofnunum ráðuneytisins (Sævarsdóttir, 2014 

og Stjórnarráðið, 2013). Verkefni ráðuneytanna eru af mörgum toga, sum eru einföld 

á meðan önnur krefjast mikillar vinnu, dæmi um verkefni getur verið að skipuleggja 

stefnumótun, lagafrumvörp, skýrslur, úttektir og viðburðir eins og ráðstefnur, 

opinberar heimsóknir, stærri fundi, námskeið, verðlaunaafhendingar, blaða-

mannafundir og móttökuathafnir (Stjórnarráðið, 2013). Mál á að stofna undir heitinu 

„skilgreind verkefni“ og skrá í málaskráarkerfi í hverju ráðuneyti ásamt öðrum erindum 

og viðfangsefnum sem berast (Sævarsdóttir, 2014). 

 

Í handbók um árangursríka stjórnun sem gefin var út af Stjórnarráðinu árið 

2004 er fjallað um verkefnastjórnun við innleiðingu á stærri verkefnum eins og 

innleiðingu á árangursstjórnun. Þar er lagt upp með að sérstakur verkefnastjóri 

skipuleggi verkið og haldi utan um það. Það þurfi að innleiða ákveðna tímaramma, 

ákveða stjórnskipulag verkefnis og semja verkefnaáætlun. Þar segir að 

verkefnaáætlun sé helsta tæki verkefnastjórnunnar. Þar eru lagðar línurnar varðandi 

hvernig hægt sé að innleiða nýtt vinnulag (Stjórnarráðið, 2004). 

 

Árið 2010 var unnin skýrsla á vegum Forsetisráðuneytisins um Samhenta 

stjórnsýslu. Niðurstöður úr skýrslunni sýna nokkuð ljóst að meiri samræmingu og 

samvinnu vanti innan Stjórnarráðsins, að byggja þurfi upp þverfagleg og miðlæg teymi 

í stefnumótun, verkefnastjórnun og greiningarvinnu og leggja þurfi frekari áherslu á 

góða stjórnhætti. Því er mælst til að efla verkefnastjórnun innan ráðuneytanna og festa 

betur í sessi notkun á málaskrám til betri yfirsýnar á stöðu verkefna innan 

ráðuneytanna (Stjórnarráðið, 2010).  
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Fleiri skýrslur hljóða líka upp á að nýta ætti frekar tæki og tól 

verkefnastjórnunar m.a. skýrsla frá Fjármálaráðuneytinu um árangursríka stjórnun þar 

sem mælt er með að fari fram reglulegt endurmat á verkefnum sem unnin eru innan 

ráðaneytanna með tilliti til skilvirkni, þörf og hvort aðkoma ríkisins sé nauðsynleg. 

Ríkið þarf að greina betur áhrif verkefna  á samfélagið í heild og hvort það sé 

ávinningur af þeim til dæmis þegar innleidd eru lög og reglugerðir sem koma frá ríkinu. 

Meðal annars þarf að beita verkefnastjórnun þegar tvö eða fleiri ráðuneyti koma að 

þeim (Másson, Arnar Már, e.d.).  
 

Í ársskýrslu Fjármála- og efnahagsráðuneytisins 2017 kemur fram að með 

áherslubreytingum í ríkisrekstri sé meiri áhugi á að nýta tæki og tól verkefna-

stjórnunar. Mikil áhersla hefur verið lögð á að vinna betri kostnaðaráætlun varðandi 

verkefnavinnu og tengja betur við niðurstöður eða markmið verkefna (Stjórnarráðið, 

2017). 

 

2.2 Verkefnastjórnun 
Áhugi á verkefnastjórnun hefur aukist jafnt og þétt síðustu ár (Ingason og Jónasson, 

2016). Verkefnastjórnun ýtir undir agaðri vinnubrögð, meiri skilvirkni og aukinni 

samkeppnishæfni í breytilegu umhverfi. Verkefnastjórnun með sínum tækjum og 

tólum býður upp á aðra nálgun en hefðbundin stjórnun (Lavagnon, A.L, 2009 og 

Meredith og Mantel, 2012).   

 
 Wirick (2012) heldur því fram að verkefnastjórnun hafi aukist hjá hinu 

opinbera, en verkefnin þar eru oft flókin. Þau eru valin út frá pólitískum 

ákvarðanatökum og hagsmunaraðilar eru margir og getur verkefnaútkoman verið 

óvinsæl. Þessu er Þórður Víkingur sammála og telur að verkefni séu frekar valin út frá 

pólitískum hagsmunum og ekki alltaf þjóðhagslegum ávinningi  (Friðgeirsson, 2014). 

Hann vill meina að undirbúningsvinna verkefna sé ekki nægileg. Verkefnin eru 

fjármögnum með opinberu féi sem greitt er af skattborgurum og því þarf að vanda til 

verka þegar þau eru valin. Það þurfi að vera ávinningur af þeim fyrir þjóðina til lengri 

tíma litið (Friðgeirsson, 2014). 

 

Ingason og Jónasson (2016) skilgreina verkefnastjórnun á eftirfarandi hátt 

„verkefnastjórnun er sem sagt sérstök aðferðarfræði til að undirbúa, stjórna og ljúka 

þeim viðfangsefnum sem kalla má verkefni og gengur út á að ná þeim margvíslegu 

markmiðum sem sett hafa verið í verkefninu“. Aðferðin er notuð til að samhæfa alla 

þætti í verkefnastjórnun bæði efnislega og mannlega (Munns og Bjeirmi, 1996).   

 

Í PMbok (e. Project Management Body of Knowledge) sem er hugtakagrunnur 

fyrir verkefnastjórnun, eru listuð upp nokkur atriði sem styðja við notkun 

verkefnastjórnar þegar kemur að verkefnavinnu. Verkefnastjórnun skilar m.a. 

ánægðari hagsmunaðilum, fyrirsjáanlegri vinnubrögðum, betri tímastjórnun og mat á 

áhættu, betri nýtingu á aðföngum skipulagsheilda og almennt betri stjórnun (2017). 

 

Munns og Bjeirmi (1996) halda því fram að þegar skipulagsheildir ráðast í flókin 

verkefni má ná góðum árangri með notkun verkefnastjórnunar, en þegar verk eru 

auðveld þarf ekkert endilega á verkefnastjórnun að halda. Þeir halda því líka fram að 

hægt sé að ná árangri án verkefnastjórnunar því verkefni geta mistekist þrátt fyrir að 

verkefnastjórnun sé notuð. 

 

Með tilkomu þroskalíkana hefur verið hægt að mæla þroska skipulagsheilda út 

frá verkefnalegu sjónarmiði. Eitt af mörgum líkönum sem mæla þroska skipulagsheilda 
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er CMM-líkanið (e. capability maturity model) sem er sett upp í fimm þrepa kvarða 

(Ingason, 2010). Fyrsta þrepið endurspeglar upphafsþrepin, það næsta endurspeglar 

þá stöðu sem er til staðar, þriðja þrepið þegar stöðlun og ferlastjórnun hefur verið 

innleidd, á fjórða stiginu hefur verkefnastjórnun verið innleidd og á því fimmta er 

fókusinn á stöðugar endurbætur og framfarir. Árið 2010 var gerð könnun á 

verkefnastjórnunarlegum þroska innan Stjórnarráðs Íslands. Skoðuð voru fimm 

ráðuneyti út frá ofangreindu líkani. Meðaltal verkefnastjórnunarlegs þroska innan 

ráðuneytanna mældist 1,3 (á skalanum 1-5). Þetta þýðir að þroski verkefnastjórnunar 

innan ráðuneytanna er ekki hár og því tækifæri til framfara mikilar (Ingason, 2010).  

 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að því hærri sem verkefnalegur þroski 

skipulagsheilda er því betri árangur næst og eru skipulagsheildir flinkari við að 

bregðast við áreiti (Sopko, 2015). Með málaskrá er hægt að hafa betri yfirsýn og meiri 

líkur á að verkefnum ljúki. 

 

2.3 Handbók um verkefnastjórnun fyrir Stjórnarráðið 
Frá því að ofangreind rannsókn var gerð hefur mikil vitundarvakning átt sér stað hjá 

Stjórnarráðinu varðandi innleiðingu á verkefnastjórnun. Það má meðal annars rekja til 

skýrslu sem gefin var út af rannsóknarnefnd Alþingis þar sem stjórnsýsla fékk á sig 

gagnrýni fyrir skort á faglegum vinnubrögðum. Í kjölfar skýrslunnar fór 

Forsætisráðuneytið að efla formlega verkefnastjórnun innan Stjórnarráðsins. Svo 

kallaður Stjórnsýsluskóli sem sér um þjálfun og endurmenntun starfsmanna 

Stjórnarráðsins var settur á laggirnar og tekin var í notkun handbók um 

verkefnastjórnun innan Stjórnarráðsins (Sævarsdóttir, 2014). 

  

Kerzner (2009) telur mikilvægt að skipulagsheildir móti umhverfi sem styðja 

við breytingar og telur hann að með tilkomu verkefnastjórnunnar aukist árangur 

skipulagsheilda. Það sé mikilvægt að þjálfa starfsmenn, staðla leiðbeiningar og 

samræma kerfi sem unnið er eftir. Þar með næst meiri yfirsýn yfir áætlanir og afurðir. 

Mikilvægt er að stjórnendur og verkefnaeigendur sýni stuðning og fylgi málunum eftir. 

Hann talar um mikilvægi sameiginlegs skilnings og samræmdra vinnubragða. Þó ber 

að varast að festa sig í einhverri einni aðferð segir Kerzner, því mikilvægt sé að líta á 

handbók sem leiðbeinandi fyrir verkefnisstjórnun, ekki sé ætlast til að slík bók sé 

yfirfærð milli skipulagsheilda því þær eru mismunandi. Verkefnahandbækur eiga að 

vera leiðbeinandi en ekki fast form fyrir verkefnastjórnun. Hann segir jafnframt að 

svona handbækur eigi að vera lifandi skjal og yfirfarnar reglulega í takt við breytingar 

(Kerzner, 2009). 

 

 Í Handbók um verkefnastjórnun fyrir Stjórnarráðið segir að hún eigi að vera 

starfsmönnum Stjórnarráðsins til halds og traust við vinnu og stýringu verkefna. Í 

handbókinni er fjallað um helstu verkfæri verkefnastjórnunar og leiðbeint hvernig eigi 

að nýta þau. Það sé hverjum og einum að meta hvort og hvaða tæki og tól 

verkefnastjórnunar nýtast hverju sinni (Stjórnarráðið, 2013). 

 

 Handbókin ein og sér nægir ekki til þess að innleiða verkefnastjórnun hjá 

Stjórnarráðinu en hún er eitt af mörgum tækjum til að auka skilning starfsmanna 

Stjórnarráðsins um mikilvægi verkefnastjórnunar. Mælt er með að handbókinni sé 

haldið sem lifandi plaggi sem þolir þróun og breytingar á aðferðum innan 

verkefnastjórnunarinnar (Sævarsdóttir, 2014).  
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3  Aðferðafræði 
 
Í þessari rannsókn um afdrif Handbókar um verkefnastjórnun sem gefin var út af 

Stjórnarráðinu 2013 er notast við eigindlega aðferðafræði (e. quantitative reaserch) 

sem byggir á fyrirbærafræði (e. phenomenology) og á sér sögu innan félagsfræði og 

heimspeki. Fræðin leitast til við að útskýra veruleikann út frá félagslegum veruleika 

einstaklingsins. Aðferðin byggir á þátttakendaathugun eða djúpviðtölum sem gefa svo 

frá sér lýsandi gögn (Taylor og Bogdan, 1998). Markmið þessarar aðferðar er að skoða 

allar hliðar málsins og hægt er að spyrja nánar út í aðstæður. 

 

3.1 Úrtakið 
Byrjað var á því að hafa samband við Bergnýju Jónu Sævarsdóttur, sem skrifaði 

Meistararitgerðina Handbók um verkefnastjórnun fyrir Stjórnarráðið til að ræða við 

hana um Meistararitgerð hennar. Hún benti á einstakling sem var henni til stuðnings 

við gerð hennar og var haft samband við hann. 

 

Í fyrstu var hugmyndin að nota snjóboltaúrtak (e. snowball sample) sem 

gengur út á að valinn er einn viðmælandi og eftir að hafa tekið viðtal við hann er hann 

beðinn um að benda á annan viðmælanda innan sama geira (Marriam og Tisdell, 

2016). En þegar sú aðferð var skoðuð nánar þótt hún of tímafrek og ekki víst að 

viðmælendur þekktust innbyrðis þrátt fyrir að vera í sama geira. Þegar uppi var staðið 

var snjóboltaúrtakið notað að hluta til þar sem ritari handbókarinnar benti á aðila sem 

var henni innan handar við gerð hennar. Sá aðili benti á tvo aðra sem væru 

ákjósanlegir viðmælendur. Aðrir viðmælendur voru svo fundnir út eftir hentugleika (e. 

convenience sample) og valdir af heimasíðu hvers ráðuneytis.  

 

Valið var að senda tölvupóst með stuttri kynningu á rannsókninni til eins aðila 

í hverju ráðuneyti, eða til 10 einstaklinga. Sex aðilar svöruðu og þar af voru tveir aðilar 

sem mér hafði verið bent á áður. Hinir aðilarnir voru handvaldir af starfsmannalista 

ráðuneytisins og í tveimur tilfellum var mér bent á að tala við aðra. Á endanum urðu 

viðmælendur sex í fimm ráðuneytum. 

 

3.2 Viðtölin 
Viðtölin áttu sér stað á tímabilinu 29. mars til 23. apríl, 2019. Öll viðtölin voru tekin á 

vinnustöðum viðmælenda annað hvort á skrifstofu viðmælenda eða í fundarherbergi 

ráðuneytanna. Hvert viðtal tók um 30 mínútur og voru tekin upp á upptökutæki síma 

rannsakanda. Fengið var leyfi til að taka upp viðtalið til þess að rannsakandi gæti tekið 

fullan þátt í viðtalinu, spurt opinna spurninga og gripið boltann ef með þurfti. 

Viðmælendum var heitið fullum trúnaði og því er ekki gerður greinamunur á hvaða 

ráðuneyti á í hlut við úrvinnslu ganga. Í einu viðtalinu voru tveir viðmælendur. 

 

Bakgrunnur viðmælenda, starfsaldur og menntun er mismunandi, sumir hafa 

langa reynslu af verkefnastjórnun, ýmiskonar verkefnavinnu meðan aðrir hafa enga 

reynslu af verkefnastjórnun.  

 

  Notast var við óstöðluð/hálfskipulögð djúp viðtöl (e. semi structured depth 

interviews). Þau eru talin óformleg leið til að afla upplýsinga spyrils í gegnum 

viðmælendur til þess komast að skoðunum, hvötum, tilfinningum og viðhorfum sem 

varða ákveðið efni. Þetta viðtalsform er óformlegt og einungis einn þáttakandi í hverju 

viðtali. Byrjað er almennt og síðan kafað dýpra niður í efnið til að lýsa og auka skilning 

á fyrirbærum í tilveru fólks (Marriam og Tisdell, 2015 og Cooper og Schindler, 2006). 
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Þegar viðtal er tekið auglitis til auglitis þurfa spyrjandi og viðmælandi að búa 

yfir þeim upplýsingum sem sóst er eftir. Viðmælandi þarf að skilja hvert hlutverk hans 

er og til hvers er ætlast af honum ásamt því að vera tilbúinn að taka þátt (Cooper og 

Schindler, 2006). 

 Stuðst var við spurningaramma í viðtölunum sem rannsakandi mat að hefði 

virðisaukandi upplýsingagildi fyrir rannsóknina. Rannsóknarspurningum var skipt upp 

í þemu og út frá þeim spruttu fleiri spurningar sem unnið var með í viðtölunum. 

 

3.3 Gagnagreining 
Gagnagreining hófst að lokinni gagnaskráningu. Gögnin voru greind með opinni kóðun 

(e. codes) þar sem leitað var eftir mynstri í gögnunum en síðan voru gögnin greind 

með lokaðri kóðun til að leitast eftir frekari tengslum innan umfjöllunarefnisins. Að 

síðustu var gögnunum raðað þannig að þau mynduðu eina samfellu. 

Leitað var eftir mynstri með að lesa gögnin nokkrum sinnum yfir til þess að ná 

heildarmynd um þær upplýsingar sem fengust í viðtölunum (Marriam og Tisdell, 2016). 

 

Lagt var upp með að láta persónulega reynslu viðmælanda og einstakar 

athugasemdir halda sér til að fá skýrari mynd af viðfangsefninu án þess þó að hægt 

væri að greina hver viðmælandi er. Við greiningu á efninu var notuð svokölluð aðleiðsla 

(e. inductive methods) sem er aðferð innan eigindlegrar aðferðarfræði. Aðferðin felur 

í sér að rannsakandi verði að skoða gögnin sem hann safnar, finna mynstur og leyfa 

þeim að mynda niðurstöðurnar þrátt fyrir að hann hafi gert sér í hugarlund hverjar 

niðurstöðurnar kunni að verða. Þannig reynir rannsakandi að sníða kenningar eftir 

gögnunum en ekki öfugt (Taylor og Bogdan 1998). 

 

3.4 Takmarkanir rannsóknarinnar 
Bakgrunnur og reynsla þátttakenda er mismunandi sem og starfslýsing. Ekki starfa 

allir við verkefnastjórnun eða hafa reynslu og þekkingu á henni. Þar sem val á 

viðmælendum var að hluta til eftir ábendingu og að hluta til af handahófi gæti komið 

út önnur rannsóknarniðurstaða en ef valið hefði verið að tala eingöngu við 

viðmælendur sem bent er á og eru með reynslu í verkefnastjórnun og hafi meiri yfirsýn 

inn í málaflokkinn. Í einu viðtalinu voru tveir viðmælendur sem ekki er talið hafa mikil 

áhrif á rannsóknarniðurstöður þar sem svör þeirra voru samhljóma, passað er upp á 

að vísa ekki í þá báða í niðurstöðukaflanum í einu og því telja þeir sem einn 

viðmælandi. Einungis helmingur ráðuneyta tók þátt og eflaust hefðu verið hægt að ná 

til fleiri ef formlegri beiðni um þátttöku hefði verið til staðar. Nafnleyndar var gætt 

með von um betri þáttöku og dýpri viðtölum. 
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4 Rannsóknarniðurstöður  
 
Þegar rannsóknargögn voru greind voru dregnir fram þættir sem stóðu upp úr við 

greiningu gagna og gefa góða lýsingu á notkun verkefnahandbókarinnar innan 

ráðuneytanna, hvernig hún er kynnt og hvernig haldið er utan um verkefni. Megin 

þemu urðu fimm og nokkur undirþemu sem verður fjallað um í þessum kafla. 

 

1. Þekking á verkefnastjórnun innan ráðuneytanna 

2. Handbók um Verkefnastjórnun fyrir Stjórnarráð Íslands 

Þekkja til hennar.  

Eru að nota handbókina. 

Kynning á handbókinni. 

3. Námskeið fyrir starfsmenn ráðuneytanna 

Námskeið um verkefnastjórnun. 

Nýliðaþjálfun. 

4. Hvernig er haldið utan um verkefni innan ráðuneytanna 

Málaskrá. 

5. Hvatning frá stjórnendum um að nýta handbókina 

Hvetja stofnanir að nýta tæki og tól verkefnastjórnunar. 

 

Í töflu 1 hér að neðan má sjá yfirlitsmynd yfir svör viðmælenda eftir ráðuneytum. 

 

 
 Ráðuneyti 1 Ráðuneyti 2 Ráðuneyti 3 Ráðuneyti 4 Ráðuneyti 5 

Þekking á verkefna-
stjórnun 

Já Já Já Já Já 

Þekking til hand-
bókarinnar 

Já Nei Já Já Já 

Notkun á handbók Já Nei Nei Já Já 

Kynning á handbók Já Nei Nei Já Já 

Námskeið um verk-
efnastjórnun 

Já Nei Nei Já Nei 

Nýliðaþjálfun Já Nei Nei Nei Já 

Málaskrá Já Nei Nei Nei Já 

Hvatning stjórnenda Já Nei Nei Já Já 

Hvatning til stofnanna Nei Nei Nei Nei Já 

Tafla 1. Yfirlitsmynd yfir svör úr rannsókninni. 
 

 
 

4.1 Þekking á verkefnastjórnun 
Allir viðmælendur vildu meina að verið væri að nota verkefnastjórnun í einhverju formi 

innan þeirra ráðuneytis, viðmælandinn A sagði þetta um verkefnastjórnun hjá sínu 

ráðuneyti:  

 

„Enginn sérstök verkefnastjórnun heldur heldur hver og einn sérfræðingur utan um 

sitt...og ef verkefni eru stór til dæmis stefnumótunarverkefni er fenginn sérfræðingur í 

verkefnastjórnun inn í ráðuneytið til að halda utan um verkefnið.“ 

 

Annar viðmælandi sagði að hjá þeim væri líka fenginn inn utanaðkomandi 

verkefnastjóri þegar verkefnið væri af þeirri stærðargráðu. En aðrir tveir viðmælendur 

sögðu að þau væru með flott fólk innanhúss sem sæju um að verkefnastýra stórum 

verkefnum, það þyrfti ekki að leita aðstoðar utan frá. 

Viðmælandi E sagði eftirfarandi um verkefnastjórnun hjá sínu ráðuneyti að þar hafi:  
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„Ekki verið mikil verkefnastjórnunarmenning en vonar að það sé að breytast.“ 

 

Viðmælandann B sagði þetta um verkefnastjórnun:  

 
„Mér finnst mikilvægt að hafa þetta ekki of íþyngjandi, mér finnst stjórnendur missa sig 
í smáatriði, þarft ekki að fara í svót og arðsemisgreiningu ef það skilar svo litlu.“ 

 

Viðmælandi A sagði að þau notuðust við áhættugreinigu og tímastjórnun og: 

 
 „Gera áhættumat og skipa stýrihópa.“ 
 

4.2 Þekkja til handbókarinnar 
Allir viðmælendurnir höfðu heyrt af handbókinni á einn eða annan hátt nema einn. 

Viðmælandi B sagðist hafa þurft að leita á netinu að handbókinni 

 

„Eftir að ég fékk póstinn frá þér fór ég á netið til að skoða hvaða handbók þú værir að 

tala um.“ 

 

Tveir af viðmælendunum komu að vinnu handbókarinnar á sínum tíma og voru 

með í að innleiða hana og kynna handbókina í kjölfarið. 

Viðmælandi C hafði þetta að segja þegar hann var spurður út í afdrif handbókarinnar: 

 

 „Hún hefur sannarlega ekki dáið.“ 

 

Viðmælandi B  sagði hana vera hluta af gæðahandbók ráðuneytisins: 

 
„Handbókin er á innrivef og aðgengileg öllum.“ 

 

4.3 Notkun handbókar 
Einn af viðmælendunum segist nota handbókina markvisst, annar segist kíkja í hana 

þegar hann þarf að glöggva sig á einhverjum atriðum en sé annars búinn að þróa sína 

aðferð út frá sinni reynslu og þekkingu. Viðmælandi E sagðist ekki vera neitt 

sérstaklega hrifinn af bókinni og sagði: 

  
„Finnst hún ekki þægileg til notkunar.“ og að „ fólk veit af handbókinni, er ekkert að 
nota hana.“ 

 

Á meðan viðmælandi B hrósar handbókinni og segir: 

 
„Gott að hafa handbók.“ 

 

Viðmælandi C sagðist ekki vita til þess að notkun á handbókinni hafi sérstaklega verið 

mæld: 

 
„Notkun ekki mæld en talað um mikilvægi þess að nota hana.“  
 

Viðmælandi E talaði um að það væri bara farið af stað í verkefni án þess að búið væri 

að fjármagna það og það komi fyrir að ekki sé til fjármagn til að klára það: 
 

„Bara farið í verkefnin án þess að undirbúa sérstaklega.“ 

 

Á meðan viðmælandi B talar um að í sínu ráðuneyti sé:  

 
„Alltaf klárt að til sé fjármagn þegar farið er af stað í verkefni.“ 
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4.4 Kynning á handbókinni 
Viðmælendur C og B segjast hafa fylgst með þegar handbókin var kynnt á sínum tíma, 

annar aðilinn talar um námskeið og kynningar sem voru haldnar og var vel mætt frá 

flest öllum ráðuneytunum. Viðmælandi E segist lítið muna eftir þegar handbókin var 

kynnt þrátt fyrir að hafa verið kominn til starfa í ráðuneytinu á þeim tíma. Eitt 

ráðuneytið fékk námskeið/kynningu um verkefnastjórnun fyrir nokkrum árum og þá 

var rætt um að reyna að samræma meira utanumhald um verkefnin en það hafi ekkert 

orðið, því var ekkert fylgt eftir af yfirmönnum. Viðmælandi E sagði þetta um þegar 

handbókin kom út: 

 
„Man eftir þegar handbókin var gefin út- en ekkert sérlega innleidd, sum ráðuneyti eru 
meira með þetta í fastara formi en önnur, þarf að vera kostnaður og tímaáætlun- misjafn 

eftir ráðuneytum hvernig þessu er fylgt eftir.“ 
 

Og viðmælandi D talar um að það sé: 
 

„Ekki skýrt að kæmi frá toppnum varðandi þessa handbók.“ 

 

4.5 Námskeið um verkefnastjórnun 
Í tveimur af ráðuneytunum sem tóku þátt í rannsókninni er verið að innleiða 

verkefnastjórnun.  Haldin eru námskeið fyrir starfsfólk. Ætlast er til að starfsfólk mæti 

og afli sér þekkingar. Viðmælandi E sagði að á meðan á námskeiði í verkefnastjórnun 

stendur er: 

 

 „Ætlast til að starfsfólk kynni sér handbókina.“ 

 

Viðmælandi D talar um að hugsanlega verði verkefnastjórnun innleidd í það 

ráðuneyti sem hann er að vinna hjá og er sjálfur mjög áhugasamur um að slíkt verði 

gert, en það fari mikið eftir stjórnendum.  

Eitt ráðuneytanna er með langa hefð í verkefnastjórnun en viðmælandi segir að það 

sé alveg kominn tími á að rifja upp  handbókina samkvæmt viðmælanda B. 

 

4.6 Nýliðaþjálfun 
Allir viðmælendurnir töluðum um Stjórnsýsluskólann sem sér um að halda námskeið 

fyrir m.a. nýja starfsmenn og þar væri hægt að fá námskeið í verkefnastjórnun. 

Viðmælandur C og  B upplýsa að það hafi verið hægt að fá námskeið um 

verkefnastjórnun frá því að handbókin var gefin út. Þeir viðmælendurnir sem höfðu 

farið í gegnum nýliðaþjálfun sögðust hafa farið á eins dags námskeið almennt um 

stjórnarráðið en ekki  hafi verið sértök kynning um verkefnastjórnun. 

 

Viðmælandi A sagðist ekki muna til þess að hafi verið sérstaklega fjallað um 

verkefnastjórnun þegar hann fór á eins dags kynningarfund hjá Stjórnsýsluskólanum 

þegar hann var að byrja hjá sínu ráðuneyti. Viðmælandinn C sagði þó um nýliðaþjálfun 

að hjá þeirra ráðuneyti færu: 

 
„Allir nýjir starfsmenn á námskeið í verkefnastjórnun í nokkur skipti og ynnu með 

raunhæft verkefni.“ 
 

Viðmælanda E finnst mikilvægt að nýtt starfsfólk fengi fræðslu um verkefnastjórnun: 
 
„Þyrfti að vera reglulega fræðsla um verkefnastjórnun þar sem koma nýir starfsmenn.“ 
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4.7 Málaskrá 
Þegar spurt var út í hvernig haldið væri utan um verkefni hjá ráðuneytunum sagði 

viðmælandi C að innleiðing á málaskrá sé komin vel á veg í þeirra ráðuneyti. 

Viðmælandi B sagði að það sé búið að vera til staðar ákveðið kerfi til margra ára til að 

halda utan um verkefni og á ákveðnum tíma var einn einstaklingur sem sá um þetta 

utanumhald en eftir að breytingar urðu í ráðuneytinu var ekki hægt að halda úti 

sérstöðugildi fyrir þetta: 
 
„Var verkefnastjóri í ráðuneytinu sem hafði það hlutverk að rýna og leiðbeina 
verkefnaáætlanir. Ekki haft burði til að hafa þessa stöðu mannaða sl. tvö ár… en 

(verkefni) fer enn í rýni í ákveðið ferli innan hús. Verkefnaáætlanir gæði hafa dalað- allt 
basic er í lagi… “ 
 

Hann sagði jafnframt að eftir þetta sé haldið utan um verkefni í ákveðnu skjali: 

 
„Kom fyrir að margir voru að nota skjalið og alltof of margir voru að vinna í þessu, nú 
eru tveir ritarar sem sjá um að uppfæra og ritari ráðuneytisstjóra fer yfir… 
Ráðuneytisstjóri er með yfirsýn, með stórt Excel skjal sem er reglulega tekið út, ritari 
ráðuneytisstjóra tekur út.“ 

 

Viðmælandi E hjá ráðuneyti sem er að byrjað að innleiða verkefnastjórnun sagði að 

það: 
 

„Þróast hvernig málaskrá verður tekin í notkun, ekki búið að plana verkefnastofu.“ 
 

Viðmælandi D sagði þetta um utanumhald á verkefnum: 
 
„Þrjú til fjögur ár síðan fólk fór á námskeið en ekki hægt að sjá á málaskrá að fólk væri 
að nota það. Skrifstofustjórar með Word skjal sífelluverkefni yfir í að vera stór verkefni. 
Hvernig var verið að fylgja málum eftir, fékk á tilfiningu að enginn væri að gera það. Vill 
hafa verkefnastofu- skilgreina ábyrgð hvaða umboð hún hefur. Skrifstofurnar bera 
ábyrgð á sínum verkefnum.“ 

 

 Hinir segja að það sé enginn einn sem heldur utan um þau verkefni sem eru í 

vinnslu í þeirra ráðuneyti. Þegar þarf að taka stöðuna fá skrifstofustjórarnir yfirlit frá 

sínu starfsfólki, einn aðilinn talaði um að það gæti verið í alls kyns formi, Word skjali 

eða Excel skjali. Viðmælandi A sagði að hjá þeim væru það sérfræðingarnir sem heldu 

sérstaklega utan um sín verkefni:  

 
“Enginn með sérstaka yfirsýn yfir þau verkefni sem eru í gangi í ráðuneytinu, 

skrifstofustjórarnir hafa kannski yfirsýn yfir sína skrifstofu.” 

 

4.8 Hvatning frá stjórnendum 
Allir viðmælendurnari voru á sama máli að mikilvægt sé að yfirstjórn setji línurnar ef 

innleiða á sérstaka stjórnun í kringum verkefni og utanumhald þeirra. Ef 

yfirmaður/ráðherra/ráðuneytisstjóri sé ekki verkefnastjórnunar miðaður sé vonlaust 

að innleið verkefnastjórnun inn í ráðuneytið. Eins og viðmælandi C sagði: 

 
„Það þarf alltaf einhver að keyra þetta áfram ef ekkert höfuð er þá gengur þetta ekki.“ 

 

Og viðmælandi D sagði að vonlaust væri að innleiða verkefnastjórnun ef 

 
„Ef yfirmaður er ekki að draga vagninn gerist ekkert.“ 

 

Viðmælandanna E sagði þetta um notkun á verkefnastjórnun 
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„Menningin hefur ekki verið þannig að vinna eftir verkefnastjórnun, hef unnið mín 
verkefni eftir því sem ég hef lært.“  

 

Og sagði jafnframt að nú ætti að: 

 
„Fara að leggja mikla áherslu á verkefnastjórnun og búa til teymi í kringum verkefni.  

Kemur að ofan að gera eigi þetta svona, ráðuneytistjóri hefur þessa sýn.“ 

 

4.9 Hvetja stofnanir að nýta tæki og tól verkefnastjórnunar 
Allir viðmælendurnir nema einn sögðust ekki vita til þess að verið væri að hvetja 

stofnanir sem heyra undir ráðuneytin til þess að nýta sér verkefnastjórnun, það væri 

á þeirra ábyrgð að skila af sér þeirri vinnu sem ætlast væri til af þeim. Viðmælandi E  

sagði að sitt ráðuneyti ætti meira en nóg með sjálft sig á meðan og viðmælandi B er 

sammála og sagði að: 

 
„Ekki verið að ota bókinni niður í stofnanirnar, frekar að innleiða hana betur hér.“ 

 

En viðmælandi B sagði að þau væru að koma upp þannig vinnulagi að stofnanirnar 

sem heyra undir þau: 
 

„Séu gerðar ábyrgar á ákveðnum atriðum, algjörglega klárt hver ber ábyrgð.“ 
 

Viðmælandi C sagði að stofnanir og önnur ráðuneyti hafi komið og fengið kynningu á 

hvernig þetta ráðuneyti heldur utan um verkefni: 

 
„Hafa komið og fengið kynningu á verklaginu en ekkert verið að auglýsa.“  
 

 

5 Umræða  

 
Hér verður leitast við að svara þeim spurningum sem settar voru fram í upphafi 

rannsóknarinnar.  

 

i. Ef handbók um verkefnastjórnun fyrir stjórnarráðið er í notkun 

hver er að nota hana? 

ii. Hvernig er haldið utan um verkefni hjá ráðuneytunum? 

 

 Spurningunum verður svarað út frá upplýsingum viðmælenda, ásamt því að 

stuðst verður við skýrslur og rannsóknir fræðimanna sem notast var við í fræðilega 

hluta verkefnisins. 

 

5.1 Er verið að nota handbókina sem unnin var árið 2013 fyrir 
stjórnarráðið? 

Samkvæmt viðmælendum eru ekki öll ráðuneyti að nota handbókina. Í þremur  

ráðuneytanna er hún í notkun mismikið en í hinum tveimur hefur hún ekki verið í 

notkun.  Tvö ráðuneyti eru að innleiða verkefnastjórnun og eru gerðar þær kröfur til 

starfsfólks að það lesi handbókina. 

 

Í handbók um Árangursríka stjórnun útgefna af stjórnarráðinu 2004, skýrslu á 

vegum Forsetisráðuneytisins 2010 og fleiri skýrslum sem komu út síðar er lagt upp 

með að efla verkefnastýringu innan Stjórnarráðsins. Og síðast í skýrslu Fjármála- og 

efnahagsráðnuneytisins 2017 kemur fram að með breytingu í ríkissrekstri hafi aukist 
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áhugi á að notast við tæki og tól verkefnastjórnunar til þess að hafa betri yfirsýn yfir 

kostnað og markmið verkefna.  

 

Samkvæmt rannsókn sem var gerð um verkefnastjórnunarlegan þroska 

ráðuneytanna 2010 komu þau ekki vel út (Ingason, 2010). Nokkrum árum síðar er 

handbókin gefin út og hún kynnt (Sævarsdóttir, 2014). Engin markviss nýliðaþjálfun 

varðandi verkefnastjórnun virðist eiga sér stað en aðeins tvö ráðuneyti af fimm sem 

tóku þátt í rannsókninni eru að innleiða verkefnastjórnun og eru með námskeið fyrir 

starfsfólk, bæði þá sem eru nýkomnir til starfa og þá sem hafa starfað lengur.  

 

 Kerzner (2009) segir að með tilkomu verkefnastjórnunar aukist árangur 

skipulagsheilda en mikilvægt sé að þjálfa starfsmenn, staðla upplýsingar og samræma 

kerfi svo betri yfirsýn náist. Verkefnahandbókin á að vera starfsmönnum til halds og 

trausts við verkefnavinnu og stjórnun, þar er leiðbeint hvernig á að nýta tæki og tól 

verkefnastjórnunar (Stjórnarráðið, 2013). Allir viðmælendurnir töluðu um 

Stjórnsýsluskóla sem sæi um nýliðafræðslu og þeir viðmælendur sem höfðu farið í 

gegnum þennan skóla sögðust ekki hafa fengið neina fræðslu um verkefnastjórnun 

þar. 

 

5.2 Ef hún er í notkun hver er að nota hana? 
Einungis eitt ráðuneytið er að nota handbókina eins og lagt er upp með að hún sé 

notuð, annars er hún á hliðarlínunni og notuð ef þarf til að fletta upp í henni eða alls 

ekki notuð. Allir viðmælendurnir tala um að mikilvægt sé að yfirstjórn leggi línurnar ef 

það á að innleiða nýja starfshætti. Eitt ráðuneytanna er þó að innleiða 

verkefnastjórnun og hefur í hyggju að nota handbókina. Samkvæmt viðmælendum er 

ekki verið að kynna bókina fyrir stofnunum sem tilheyra undir ráðuneytin, tveir 

viðmælandanna sögðu að þau (Ráðuneytin) þyrftu að tileinka sér betur vinnubrögð 

verkefnastjórnunar áður en farið væri að að gera kröfur á aðra um að nota fræði 

verkefnastjórnunar. 

 

 Samkvæmt Kerzner (2009) skiptir stuðningur stjórnenda máli til að fylgja 

málum eftir og eru viðmælendur sammála því og sögðu að lítið gerðist nema að 

stjórnendur væri verkefnastjórnunarmiðaðir og ætluðu sér að innleiða hana.  

 

5.3 Hvernig er haldið utan um verkefni hjá opinbera geiranum? 
Tvö ráðuneyti af þeim fimm sem tóku þátt í rannsókninni eru að halda utan um sín 

verkefni samkvæmt verkefnalegum fræðum til að hafa yfirsýnina yfir þau verkefni sem 

eru í vinnslu innan ráðuneytanna. Hin ráðuneytin eru ekki með sérstaka yfirsýn en ná 

sér í upplýsingarnar samkvæmt viðmælendum ef þau þurfa og þá eru þau í 

mismunandi formi og engin samræming um utanumhaldið. 

 

Í ársskýrslu unna af Forsætisráðuneytinu 2010 er talað um að festa betur í sessi 

notkun á málaskrám til að hafa betra yfirsýn yfir verkefnastöðu ráðuneytanna. Eins 

kemur fram í skýrslu Fjármála- og efnahagsráðuneytisins 2017 að með 

áherslubreytingum í ríkisrekstri sé nú meiri áhugi á nýta tæki og tól verkefnastjórnunar 

og lögð sé áhersla á kostnaðaráætlun og betri tengingu við markmið verkefna. 

 

Í handbók um verkefnastjórnun fyrir ráðuneytin er fjallað um hversu mikilvægt 

sé að ráðuneyti setji sér ákveðnar verklagsreglur varðandi verkefnavinnu sem getur 

falið í sér að samþykkja áætlanir og hvernig upplýsingagjöf eigi að vera (Stjórnarráðið, 

2013). 
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Sopko (2015) heldur því fram að ef skipulagsheildir nota málaskrá til að hafa 

yfirsýn yfir verkefni sín eru meiri líkur á að verkefnum ljúki. Sýnt hefur verið fram á 

að tæki og tól verkefnastjórnunar eru að tryggja  skipulagsheildum agaðri vinnubrögð 

og meiri skilvirkni og árangri sem óskað er eftir (Lavagnon, A.L, 2009 og Meredith og 

Mantel, 2012). 

 

 

6 Samantekt 

 
Þessi rannsókn sýnir fram á að handbókin um verkefnastjórnun fyrir Stjórnarráðið er 

ekki eins útbreidd og vonast var eftir að hún yrði. Þrátt fyrir vilja innan Stjórnarráðsins 

hefur ekki tekist að innleiða verkefnastjórnun í öll ráðuneytin sem tóku þátt í 

rannsókninni.   

 

Farið var í mikið kynningarstarf þegar handbókin var gefin út en þeirri vinnu 

hefur ekki verið haldið við. Svo virðist sem að einhver vitundarvakning sé um þessar 

mundir þar sem tvö af ráðuneytunum sem tóku þátt í rannsókninni eru að innleiða 

verkefnastjórnun, annað þó komið lengra á veg en hitt og búið að ákveða hvernig 

halda eigi utan um verkefnin í því ráðuneyti.  

 

Miða við skýrslur sem hafa verið gerðar af Stjórnarráðinu síðast liðin ár er áhugi 

á að innleiða verkefnastjórnun og aðferð til að halda utanum verkefni en ekki hefur 

tekist að hrinda þeirri vinnu í framkvæmd. Ástæðan fyrir þessu gæti verið meðal 

annars að ekki sé nægilegur áhugi hjá stjórnendum eða að leiðandi ráðuneyti gefi ekki 

skýr skilaboð um að það skuli innleiða verkefnastjórnun innan Stjórnarráðsins. 

 

Mikilvægt er að samhæfa vinnubrögð og það sé leiðandi ráðuneyti sem gefi 

tóninn hvað það varðar. Mikilvægt er að upplýsingaflæði fari alla leið niður í ráðuneytin 

og spurning hvort ráðuneytin eigi ekki að gera kröfur á þær stofnanir sem undir þeim 

eru að nýta sér tæki og tól verkefnastjórnunar til að ná betri árangri. 

 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að verkefnamiðaðar skipulagsheildir eru að ná 

betri árangri en aðrar skipulagsheildir. Telja má að þar sem íslenska ríkið hefur með 

almannafé að vinna úr sé mikilvægt að halda vel utan um þau verkefni sem eru unnin, 

þau séu unnin innan fjárlaga og ávinningur þeirra sé í almanna þágu. Það er því hagur 

Stjórnarráðsins að innleiða verkefnastjórnun inn í ráðuneytin sem skilar sér svo til 

ánægðari þegna landsins. 

 

6.1 Frekari rannsóknir 
Þessi rannsókn tekur á stöðu verkefnastjórnunar innan fimm ráðuneyta af tíu. Hún 

gefur ágæta sýn á hver staðan er þó það væri óneitanlega forvitnilegt að sjá hver 

staðan í hinum ráðuneytunum er. Það væri líka áhugavert að nýta megindlega 

aðferðafræði (e. Quantitative methods) og senda spurningalista á alla starfsmenn 

ráðuneytana til að fá nánari mynd af því hvort starfsmenn viti af handbókinni og hvort 

verið sé að nota hana. 

 

Þótt ekki hafi verið farið í að meta stöðu ráðuneytanna samkvæmt 

þroskalíkaninu (CMM-líkaninu) í þessari rannsókn, aðeins stuðst við niðurstöður þeirrar 

rannsóknar, væri áhugavert að gera aðra slíka rannsókn innan Stjórnarráðsins í dag. 

Meta að nýju verkefnalegan þroska ráðuneytanna þar sem mikið hefur verið rætt um 

að nýta meira verkefnastjórnunarlega nálgun innan ráðuneytanna til verkefnavinnu og 

breytingar hafa átt sér stað frá því að CMM-líkaninu var beitt árið 2010.  
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7 Þakkir 
 
Verkefni þetta er unnið undir leiðsögn Önnu Huldu Ólafsdóttur og þakka ég henni fyrir 

gagnlegar ráðleggingar og góða samvinnu. 

Viðmælendum mínum í ráðuneytunum þakka ég fyrir að hafa gefið sér tíma til að taka 

á móti mér og ræða þessi mál við mig. 

Fríða María Ólafsdóttir fær bestur þakkir fyrir yfirlestur. 

Bekkjarsystkinum mínum í útskriftarhóp MPM2019 þakka ég fyrir að lífga upp á 

tilveruna þegar hún var orðin aðeins of gráleit. 

Enn fyrst og síðast fær fjölskyldan mín, krakkaskarinn og eiginmaður minn þakkir fyrir 

alla þolinmæðina á meðan á þessu brölti mínu stóð. Án ykkar stuðnings hefði þessi 

vegferð mín ekki tekist.  
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