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Hvar erum við og hvert viljum við fara? Næstu skref í framþróun 

verkefnastjórnunar skoðuð út frá verkefnaþroska 

 

 

Jökull Viðar Gunnarsson1 

 

Greinin er lögð fram til að uppfylla kröfur í meistaranámi í verkefnastjórnun (MPM) við 

tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík í maí 2019. 

 

 

ÚTDRÁTTUR 

 

Fyrirtæki sem ætlar sér leiðandi hlutverk á sviði upplýsingatækni getur aukið 

aðlögunar- og samkeppnishæfni sína með markvissari verkefnastjórnun.  Gæðum 

verkefnastjórnunar veður hins vegar ekki stökkbreytt í einni svipan heldur þurfa 

fyrirtæki að taka markviss skref í rétta átt. Í þessari grein er þroskalíkan nýtt til þess 

að meta stöðu verkefnastjórnunar innan fyrirtækis í upplýsingtækni.  Þroskinn reyndist 

undir meðaltali upplýsingatæknigeirans og rannsóknin gefur vísbendingar um hvar 

svigrúm sé helst til umbóta. Markmiðin þarf þó að skýra nánar til þess að hægt sé að 

skilgreina umbótaskref til að bæta stöðu fyrirtækisins. 

 

 

 

 

 

1. INNGANGUR 

 

Áhrif og umfang verkefnastjórnunar hafa aukist innan fyrirtækja á undanförnum árum 

og hefur sú þróun skilað miklu virði. Fyrirtæki sem vilja bæta árangur í 

verkefnastjórnun þurfa að setja sér skýr markmið um hvernig verkefnastjórnun þeirra 

eigi að vera háttað. Ein leið til að nálgast það er að meta stöðu verkefnastjórnunar 

með þroskalíkani. Þannig er hægt að bera sig saman við fyrirtæki sem hafa náð afburða 

árangri og sjá hvernig hægt sé að feta í fótspor þeirra (PM Solutions, 2014). 

 

Þetta verkefni er unnið í samstarfi við Advania, leiðandi fyrirtæki á sviði 

upplýsingatækni á Íslandi. Hjá Advania hefur stöðugildum verkefnastjóra farið 

fjölgandi samkvæmt Sigrúnu Ósk, sérfræðings í mannauðsmálum hjá Advania 

(tölvupóstur, 3. maí 2019). Unnið er að því að bæta gæði verkefnastjórnunar en skýr 

stefna er ekki til staðar. Tvö svið innan fyrirtækisins hafa komið á fót verkefnastofum 

til að halda utan um ákveðin verkefni. Skýra framtíðarsýn skal byggja á raunhæfri 

mynd af samtímanum. Því munu möguleikar á auknum gæðum verkefnastjórnunar hjá 

Advania rannsakaðir hér með hliðsjón af þroskalíkani.  

 

 Tengsl eru milli hærra þroskastigs og gæða verkefnastjórnunar. Með gæðum 

er átt við hversu vel verkefni uppfylla mælikvarða sem eru notaðir. Vegferðin að 

auknum verkefnaþroska tekur tíma en skilar árangri sem birtist í færri misheppnuðum 

verkefnum, fleiri verkefni sem standast kostnaðaráætlun, aukin ánægja viðskiptavina 

og fleiri verkefnum skilað á tíma svo fáein dæmi séu nefnd. (Cooke-Davies & 

Arzymanow, 2003; Crawford, 2015; PM Solutions, 2014) 

 

                                           
1 Netfang: jokullvidar@gmail.com 
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2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

 

Verkefnastjórnunarfagið hefur farið í gegnum þrjú vaxtaþrep. Fyrsta þrepið 

einkenndist af stöðlun, annað af verkefnadrifnum skipuheildum og það þriðja, sem 

hefur staðið yfir frá árinu 2000, byggir á fagstétt í kringum verkefni (Helgi Þór Ingason, 

Þórður Víkingur Friðgeirsson, & Haukur Ingi Jónasson, 2018). Á sama tíma og fleiri 

fóru að vinna við verkefnastjórnun jókst áhugi á þroskalíkönum (Kerzner, 2018).  

 

Þegar fjallað er um þroska í samhengi verkefnastjórnunar er átt við að þroskuð 

skipuheild sé fullkomlega í stakk búin að takast á við þau verkefni sem liggja fyrir. 

Skipuheild sem hefur náð fullum þroska er ekki til og sú skipuheild kemur ekki til með 

að vera til í framtíðinni. Þess vegna er talað um mismunandi þroskastig til að reyna að 

mæla eða greina þroska skipuheildar (Andersen & Jessen, 2003). 

 

Andersen og Jessen (2003) líta á þroska í víðu samhengi og taka tillit til færniþátta 

sem og hegðunar. Þannig er þroski metinn út frá gjörðum (getunni til að taka 

ákvarðanir), viðhorfi (vilja til að taka þátt) og þekkingu (skilningnum á því hvaða áhrif 

gjörðir og viðhorf hafa). Það líkan er upphaflega sótt úr smiðju Simon (1955) sem 

gerði rannsóknir á hegðun neytenda. 

 

Þroskalíkön eiga rætur að rekja til Capability Maturity Model (CMM) sem var þróað 

í hugbúnaðarverkfræðideild Carnegie-Mellon háskólans á árunum 1986 til 1993. 

Þroskalíkön hafa fengið aukið vægi sem leið til að bera saman fyrirtæki, halda utan 

um bestu starfshætti og auka gæði á sviði verkefnastjórnunar. Þegar kemur að því að 

velja hvaða þroskalíkan skal nota vandast málin. Rúmlega 30 líkön hafa verið kynnt til 

sögunnar og byggja þau flest á hinu upphaflega CMM líkani. Því gefur að skilja að 

töluverð líkindi eru á milli þroskalíkana. Flest hafa þau fjögur til sex stig þroska en 

fimm stig eru algengust. Niðurstaða úr slíku mati getur hjálpað fyrirtækjum að 

forgangsraða umbótaferlum til að auka heildarþroska fyrirtækis. Samkvæmt Rod 

Sowden (2010) eru þroskalíkön nauðsynleg tól til að skilja núverandi stöðu fyrirtækja 

svo ráðast megi í umbætur á skipulagðan og uppbyggilegan máta. Þroskalíkönin geti 

þannig hjálpað fyrirtækjum að bæta getu sína á öllum sviðum verkefnastjórnunar með 

tilheyrandi áhrifum á útkomu verkefna (Cooke-Davies & Arzymanow, 2003; Crawford, 

2015; Kerzner, 2018; Khoshgoftar & Osman, 2009).  

 

Gagnrýni á þroskalíkön beinist helst að því að þau taki ekki tillit til óáþreifanlegra 

þátta verkefnastjórnunar heldur einblína á helstu þekkingarsviðin innan 

fagstéttarinnar. Shi (2011) talar um hversu brýnt það er að sinna ekki einungis 

þekkingarsviðunum, sem hann kallar hörðu hliðina, við innleiðingu verkefnastjórnunar 

heldur taka líka mjúku hliðarnar, svo sem menningu, með. Verkefnastjónunarlegur 

þroski náist ekki ef önnur þessara hliða situr eftir. Jugdev & Thomas (2002) settu fram 

atriði sem undirstrika vankanta þroskalíkana. Meðal þeirra punkta eru: 

• Líkön eru ósveigjanleg þar sem þörf er á sveigjanlegum líkönum til að stýra 

breytinga- og umbótamálum. 

• Líkön byggja frekar á því að finna vandamál og draga þau upp á yfirborðið en 

að leysa úr vandamálum. 

• Líkön einblína á verkferla og sum leiða alfarið hjá sér þætti sem snúa að því 

mannlega og að fyrirtækinu sem á í hlut. 

• Líkön skortir fræðilegan bakgrunn þar sem þau eru byggð á þroskalíkani með 

takmarkaðan fræðilegan bakgrunn. 

 

Ákveðið var að styðjast við þroskalíkan sem heitir Project Management Maturity 

Model. Líkanið er sniðið að fyrirtækjum í hugbúnaðargeiranum og var það uppfært árið 
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2015. Líkanið er þannig uppsett að það hefur fimm þroskastig og tíu flokka færniþátta. 

Færniþættirnir eru byggðir á hugtakagrunni PMBOK. Mynd 1 sýnir færniþættina og 

þroskastigin fimm en undir hverjum færniþætti eru svo einstök atriði skoðuð og stöðu 

þeirra á hverju þroskastigi lýst. Þegar matið er tekið er þroskastig færniþáttanna 10 

metið og meðaltal þeirra segir til um hvert þroskastig fyrirtækisins er (Crawford, 

2015). 

 

 

 
Mynd 1 - Yfirlit færniþátta og þroskastiga í PMMM líkani PM Solutions 

Líklegra er að verkefnastofur færist ofar í skipuritinu þegar auknum þroska er 

náð. Rætt er um þrjár tegundir verkefnastofa, sú fyrsta er á verkefnagrunni, önnur 

niður á svið og sú þriðja er stefnumótandi verkefnastofa (Crawford, 2015). 

Verkefnastofa á verkefnagrunni sinnir afmörkuðum verkefnum á vissum stað í 

fyrirtækinu. Verkefnastofa niður á svið sinnir fjölbreyttari verkefnum og jafnvel 

úrbótaverkefnum en heldur sig þó innan ákveðins sviðs. Stefnumótandi verkefnastofur 

vinna þvert á fyrirtækið og sinna stefnumótandi vinnu auk þess að vinna að gæðum 

verkefnastjórnunar innan fyrirtækisins (sjá mynd 2). Verkefnastofur geta aukið 

verkefnastjórnunarfærni innan fyrirtækja og þannig stuðlað að auknum þroska innan 

fyrirtækja (Keating, 2009). Verkefnastofur gegna fjölbreyttum hlutverkum en ein leið 

er að skipta þeim í stuðnings- , leiðbeinandi- og stjórnunar verkefnastofur. Munurinn 

þar á milli er helst sá að frelsi verkefnastjóra til að sinna verkefnum eftir eigin höfði er 

mestur í stuðnings-verkefnastofu en miðstýringin eykst í leiðbeinandi verkefnastofu 

þar sem farið er fram á að ákveðnum ferlum sé fylgt. Í stjórnunar-verkefnastofu er 

svo verkefnastjórum úthlutað af verkefnastofunni og öllum verkefnum stýrt þaðan 

(Project Management Institute, 2017).  

Stig 1 Stig 2 Stig 3 Stig 4 Stig 5

Upphafsstig Endurtakanlegt stig Skilgreint stig Stýrt stig Staðlað stig

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
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and Institutionalized 
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Mynd 2 – Fyrsta (e. Level 1), annars (e. Level 2) og þriðja stigs (e. Level 3) verkefnastofur 
samkvæmt PMMM (Crawford, 2015) 

Í skýrslu PM Solutions (2014) eru leiðbeiningar um hvernig best má stuðla að 

auknum þroska. Punktarnir sem þar koma fram eru eftirfarandi: 

 

• Setja upp markmið um hvaða þroska fyrirtækið vill ná. Ekki öll fyrirtæki eiga 

að miða á fimmta stig.  

• Búa til sex mánaða áætlun með skýr markmið um að bæta ákveðin atriði. 

• Virkja starfsmenn og leggja grundvöllinn að breyttri menningu til að fylgja 

stefnu til aukins þroska. 

• Nota sjálfsmat og bera saman við stöðu hjá öðrum fyrirtækjum í 

viðmiðunargögnum PM Solutions. 

• Endurtaka matið til að fylgjast með þróun þroska samanborið við áætlunina. 

• Kynna niðurstöður úr matinu til starfsmanna svo þeir geti fylgst með þróuninni. 

• Halda þroska verkefnastjórnunar á sama stað og þroska á öðrum sviðum 

fyrirtækisins. 

• Einbeita sér að stöðugum umbótum. Endurskoða verkefnastjórnunarferla á sex 

til tólf mánaða fresti. 

 

 

3. RANNSÓKNARAÐFERÐ 

 

Rannsóknarspurningin felur annars vegar í sér kröfu um að greina stöðuna í dag og 

hins vegar að sjá hvernig hægt sé að nýta sér þær upplýsingar til að koma á einhvers 

konar aðgerðaráætlun svo bæta megi stöðu verkefnastjórnunar. Til að mæta báðum 

markmiðum er rannsóknin tvískipt. Fyrst var könnun send út á valda starfsmenn 

Advania þar sem þeir svöruðu mati á stöðu verkefnastjórnunar. Í framhaldi var tekið 

viðtal við tvo starfsmenn þar sem farið var yfir niðurstöður könnunarinnar, þær rýndar 

og loks horft fram á veg. 

 

3.1. Könnun 

 

Snemma var ljóst að stefnt yrði að því að ná til breiðs hóps. Þannig væri einnig hægt 

að bera saman þroska milli sviða, deilda og eftir starfsheiti. Úrtakið tók til allra 

stjórnenda og þeirra starfsmanna sem bera titilinn verkefnastjóri. Advania vildi að 
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spurningakönnunin yrði á ensku þar sem hluti starfsmanna er enskumælandi og yrði 

rekjanleg svo þau ættu auðveldara með að nýta hana frekar innanhús. 

 

Úrtakið taldi 97 einstaklinga frá sex sviðum fyrirtækisins en þar er einnig að 

finna tvo sem starfa beint undir forstjóra og var horft á það sem sér svið. Svarendur 

féllu undir fimm starfstitla en þar er að finna mannauðsstjóra, framkvæmdastjóra yfir 

sex sviðum Advania, forstöðumenn sem heyra undir framkvæmdastjóra, deildastjóra 

sem heyra undir forstöðumenn og loks verkefnastjóra sem heyra ýmist undir 

forstöðumenn eða deildastjóra. 71 karl (73%) og 26 (27%) konur fengu könnunina 

senda.  

 
Mynd 3 - Skipurit Advania. Fjögur tekjusvið og tvö stoðsvið 

Eins og áður kom fram þá var ákveðið að styðjast við Project Management 

Maturity Model sem er að finna í samnefndri bók eftir Crawford (2015). Bókinni fylgir 

sjálfsmatskönnun sem telur ríflega sextíu spurningar. Þegar kom að því að setja 

könnunina upp var sú ályktun dregin í samráði við Advania að flækjustig 

könnunarinnar væri of hátt og ólíklegt væri að viðeigandi fjöldi svara fengist. Því var 

könnunin einfölduð til muna en byggði áfram á upplýsingum úr bók Crawford. 

Spurningum um þroskastig var því fækkað í tíu og þá spurt út í þroska á þeim tíu 

færniþáttum sem litið er á í. Til viðbótar við þroskastigin fimm var svarmöguleikanum 

„Á ekki við” (e. n/a) bætt við hverja spurningu. Til viðbótar var opnunarspurning þar 

sem svarendur mátu hversu hátt hlutfall af þeirra starfstíma færi í verkefnastjórnun 

og opin spurning í lokin þar sem hægt var að koma með athugasemdir um könnunina. 

Könnunina má sjá í heild sinni í Viðauka 1. 

 

Könnunin var sett upp á vefsíðu SurveyMonkey og send á starfsmenn Advania 

sem höfðu eina vinnuviku til að taka könnunina. Póstur frá framkvæmdastjóra 

þjónustu og markaðssviðs var sendur til að brýna notagildi könnunarinnar.  

 

3.2. Viðtal 

 

Svo svara mætti hvert eigi að setja stefnuna var bókað viðtal með starfsmönnum 

Advania til að ræða niðurstöðurnar. Uppleggið var að fá endurgjöf á niðurstöður 

könnunar, skoða hvert markmiðið sé til lengri tíma og hvernig þeir telja að hægt sé 

að nýta rannsóknina til að komast þangað. 
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4. NIÐURSTÖÐUR  

 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum könnunar og helstu niðurstöðum úr 

viðtali við starfsmenn Advania. 

 

4.1. Könnun 

 

Könnunin var sett fram með þeim hætti að hægt væri að skoða svörin út frá nokkrum 

sjónarhornum. Við sjáum samanburð milli sviða, samanburð milli starfstitla og sjáum 

hversu hátt hlutfall af vinnutíma starfsmenn meta að sé varið í verkefnastjórnun. 

 

Svör frá 65 starfsmönnum bárust en 16 af þeim voru metin ógild þar sem fáum 

eða engum spurningum var svarað. Miðað var við að yfir 25% af könnuninni væri 

svarað til að svar yrði tekið gilt. Því voru 49 svör tekin til úrvinnslu og má sjá skiptingu 

þeirra í Töflu 1 hér að neðan. Svör frá fjármálasviði og skrifstofu forstjóra voru tekin 

með undir þjónustu og markaðssvið þar sem einungis var eitt svar um að ræða frá 

hvoru sviði. 

 
Tafla 1 - Dreifing gildra svara úr spurningakönnun niður á deildir og starfstitla. 

Deild Samtals  Starfstitill Samtals 

Fjármálasvið 1  Deildarstjóri 21 

Forstjóri 1  Forstöðumaður 9 

Hugbúnaðarlausnir 5  Framkvæmdastjóri 5 

Ráðgjöf og sérlausnir 8  Verkefnastjóri 14 

Rekstrarlausnir 16  Samtals 49 

Viðskiptalausnir 11    

Þjónustu og 
markaðssvið 7 

 
 

 

Samtals 49    

 

Þegar horft er á þroskastig niður á svið þá er lægsta sviðið rekstarlausnir með 

meðaltal 1,9 en hæsta sviðið er viðskiptalausnir með meðaltalið 2,5. Eins er lægsti 

færniþátturinn innkaup með meðaltal 1,7 en hæsti færniþátturinn er samþætting með 

meðaltal upp á 2,4. Í Töflu 2 má sjá meðaltal hvers færniþáttar niður á svið. Dreifingu 

svara er svo að finna á Myndum 4 til 13. 
 
Tafla 2 - Meðal þroskastig færniþátta skoðað niður á svið 

Færniþættir 
Hugbúnaðar- 

lausnir 
Ráðgjöf og 
sérlausnir 

Rekstrar- 
lausnir 

Viðskipta- 
lausnir 

Þjónustu og 
markaðssvið Meðaltal 

Samþætting  2,0 1,9 2,5 2,8 2,3 2,3 

Umfang  1,8 1,9 2,1 2,5 2,3 2,1 

Tími  2,6 2,1 2,0 2,9 2,3 2,4 

Kostnaður  2,0 2,3 1,5 2,6 2,1 2,1 

Gæði  2,2 2,0 1,8 2,7 2,0 2,1 

Mannauður  1,8 2,4 1,6 2,7 1,8 2,0 
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Samskipti  2,4 1,9 2,1 2,5 2,3 2,2 

Áhætta  1,8 1,6 1,6 2,1 2,2 1,9 

Innkaup  1,6 1,4 1,7 2,0 1,9 1,7 

Haghafar  2,0 2,2 1,9 2,0 2,3 2,1 

Meðaltal 2,0 2,0 1,9 2,5 2,2 2,1 
 

Ef niðurstöðurnar eru skoðaðar niður á starfstitil má sjá að framkvæmdastjórar 

eru með hæsta meðaltalið upp á 2,2, deildarstjórar og verkefnastjórar með 2,1 en 

forstöðumenn eru með lægsta meðaltalið upp á 2,0. Meðaltal allra færniþátta niður á 

starfstitil er að finna í Töflu 3. 

 
Tafla 3 - Meðal þroskastig eftir starfstitli 

Færniþættir Deildarstjóri Forstöðumaður Framkvæmdastjóri Verkefnastjóri 

Samþætting  2,5 1,9 2,8 2,4 

Umfang  2,2 1,9 2,2 2,2 

Tími  2,3 2,0 2,8 2,4 

Kostnaður  2,0 2,1 2,0 2,2 

Gæði  2,1 1,8 2,4 2,3 

Mannauður  2,1 2,2 2,0 1,8 

Samskipti  2,4 1,9 2,2 2,1 

Áhætta  1,7 1,9 2,2 1,9 

Innkaup  1,7 2,0 1,6 1,6 

Haghafar  2,0 2,0 2,2 2,1 

Meðaltal 2,1 2,0 2,2 2,1 
 

Könnunin innihélt spurningu þar sem spurt var hversu hátt hlutfall af starfi færi 

í hlutverk verkefnastjóra. Verkefnastjórar sögðust að meðaltali eyða 50,7% af tíma 

sínum í verkefnastjórnun, deildarstjórar 32,2%, forstöðumenn 27,5% og 

framkvæmdastjórar 8%. 

 

4.2. Viðtal 

 

Á fundi þar sem rætt var við Einar Þórarinsson, framkvæmdastjóra Þjónustu og 

markaðssviðs, og Lárus Long, forstöðumann Ráðgjafar og verkefnastjórnunar innan 

Viðskiptalausnar, Bjuggust þeir við því að þroskastigið væri á bilinu tveir til þrír.  Þeir 

höfðu þó búist við því nær 2,5 en eins nálægt tveimur og raun bar vitni. Þeir bentu á 

að það kæmi ekki á óvart að viðskiptalausn væri ofar en önnur svið enda það svið 

komið lengst á veg með umbætur á verkefnastjórnun með tilkomu verkefnastofu á 

sviðinu. Sú verkefnastofa er að þróast úr því að vera fyrsta stigs verkefnastofa eins 

og henni er lýst í bók Crawford (2015) sem sinnir afmörkuðum verkefnum yfir í að 

vera annars stigs verkefnastofa sem kemur til með að þjónusta viðskiptalausnasviðið 

í heild(Einar Þórarinsson & Lárus Long, 2019). 

 

Spurðir út í hvaða markmið væri rökrétt fyrir Advania voru viðmælendur 

sammála um að Advania ætti að stefna á þroskastig þrjú þvert á fyrirtækið. Lárus 

segir að hluti af því sem hans hópur sé að gera teygi sig upp í þroskastig fjögur og 

fimm en það sé óraunhæft að stefna á það þvert á fyrirtækið. Að auki væru verkefnin 

innan fyrirtækisins byggð upp á mjög fjölbreyttan hátt og ekki víst að það henti 
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öllum að fara ofar en stig þrjú. Þá var rætt um hlutverk verkefnastofu á þessari 

vegferð og töldu þeir að það væri æskilegt að koma á verkefnastofu á hverju sviði. 

Jafnvel ætti að skoða þann möguleika að koma á verkefnastofu þvert á fyrirtækið 

sem myndi veita stuðning niður á sviðin. Forsenda fyrir verkefnastofu á hverju sviði 

er þó sú að mikill eðlismunur sé á verkefnum og eins hvar þau eru stödd (Einar 

Þórarinsson & Lárus Long, 2019). 

 

 

 
Mynd 4 - Dreifing svara um samþættingu niður á svið. Upplýsingar um hvað hvert stig þýðir er 
að finna í viðauka 1. 

 
Mynd 5 - Dreifing svara um umfang niður á svið. Upplýsingar um hvað hvert stig þýðir er að 

finna í viðauka 1. 
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Mynd 6 - Dreifing svara um tíma niður á svið. Upplýsingar um hvað hvert stig þýðir er að finna 
í viðauka 1. 

 
Mynd 7 - Dreifing svara um kostnað niður á svið. Upplýsingar um hvað hvert stig þýðir er að 
finna í viðauka 1. 

 
Mynd 8 - Dreifing svara um gæði niður á svið. Upplýsingar um hvað hvert stig þýðir er að 
finna í viðauka 1. 
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Mynd 9 - Dreifing svara um mannauð niður á svið. Upplýsingar um hvað hvert stig þýðir er að 
finna í viðauka 1. 

 
Mynd 10 - Dreifing svara um samskipti niður á svið. Upplýsingar um hvað hvert stig þýðir er 
að finna í viðauka 1. 

 
Mynd 11 - Dreifing svara um áhættu niður á svið. Upplýsingar um hvað hvert stig þýðir er að 
finna í viðauka 1. 
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Mynd 12 - Dreifing svara um innkaup niður á svið. Upplýsingar um hvað hvert stig þýðir er að 
finna í viðauka 1. 

 
Mynd 13 - Dreifing svara um haghafa niður á svið. Upplýsingar um hvað hvert stig þýðir er að 
finna í viðauka 1. 

 

5. UMFJÖLLUN 

 

Þegar könnunin er skoðuð er þarft að spyrja sig hversu áreiðanlegar niðurstöðurnar 

eru. Staðlaða könnunin fékk að víkja fyrir einfaldari útgáfu sem var valin til að fá fleiri 

svör en sú ákvörðun gæti verið á kostnað nákvæmni. Einstaklingar innan úrtaksins 

hafa misjafna þekkingu á aðferðum verkefnastjórnunar hjá Advania og fræðilega 

þekkingu á verkefnastjórnun almennt. Þannig getur skortur á vitneskju um aðferð 

skekkt niðurstöðurnar og eins getur það aftrað fólki ef það þekkir ekki það sem er 

verið að spyrja út í.  

  

Niðurstöður könnunarinnar eru nokkuð jafnar þvert á starfsheiti en aðeins meiri 

mun er að finna þegar litið er á sviðin. Viðskiptalausnir standa þar upp úr en þar hefur 

átt sér stað mikil umbótavinna af hálfu verkefnastofu sem hefur verið starfandi síðustu 

tvö ár. Þar hafa ýmsir ferlar verið endurgerðir frá grunni og verið er að innleiða aðferðir 

sem hafa almennt ekki tíðkast á því sviði. Verkefnastofan er að þróast úr því að vera 

fyrsta stigs verkefnastofa upp í annars stigs verkefnastofu (Mynd 14) 
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Mynd 14 – Dæmi um mögulega staðsetning 1, 2 og 3 stigs verkefnastofu innan skipurits Advania 
eins og þeim er lýst í PMMM bók Crawfords  

 

Það kemur engu að síður á óvart að innan sviða sé jafn mikill munur á svörum 

og raun ber vitni. Verkefni innan fyrirtækisins eru margvísleg og aðferðir ekki einsleitar 

yfir fyrirtækið. Það getur því verið að munur á umgjörð verkefna innan hópa sé mikill 

og niðurstöðurnar segi til um það. Það kom fyrir að fólk svaraði ekki einstaka 

spurningum. Spurning um innkaup var sú sem helst var svarað með þeim hætti. 

Innkaup eins og þau eru kynnt í PMMM líkaninu á í sumum tilvikum ekki við verkefni 

Advania þegar engin eiginleg innkaup eru tengd verkefninu.  

 

 Áhugavert er að líta til verkefnastjóra sem tóku könnunina og skoða hversu 

hátt hlutfall af starfstíma þeirra er varið í hluti sem tengjast verkefnastjórnun en 43% 

segja að verkefnastjórnun taki 0-25% af þeirra tíma. Það gæti bent til þess að fólk 

starfstitillinn endurspegli ekki endilega hlutverk þeirra hjá fyrirtækinu. 

 

Meðalþroski fyrirtækisins er 2,1 í dag en samkvæmt PM Solutions (2014) er 

meðalþroski fyrirtækja 2,5. Meðaltalið í upplýsingatæknigeiranum er aftur á móti 2,9. 

Advania er því töluvert undir því þroskastigi í dag. Algengast er að samþætting sé með 

hæstu einkunn og áhætta lægstu. Það kemur heim og saman við niðurstöðurnar hjá 

Advania ef horft er fram hjá innkaupum sem líkur eru að skipi neðsta sætið þar sem 

þau eiga ekki við í mörgum tilfellum (PM Solutions, 2014).  

 

Þroskalíkanið hjálpar til við að meta stöðuna og upplýsingar um hvernig sé 

hægt sé að nálgast þroskaferlið. Það er þó undir fyrirtækjum komið að ákveða hvernig 

skuli vinna með niðurstöðurnar og hvert eigi að setja stefnuna. Hér setur höfundur 

fram mögulega leið til að nýta greinina innanhús hjá Advania.  

 

Ef markmiði um þroskastig þrjú þvert á fyrirtækið yrði haldið til streitu væri 

hægt að hefja markvissari vinnu að auknum þroska. Vænlegt skref væri að koma á fót 

miðstýrðri verkefnastofu í stuðningshlutverki (Stig 3 á Mynd 14). Hún gæti haldið utan 

um umbótaverkefni og eins miðlað reynslu og aðferðum með skilvirkari hætti á milli 

sviða. Hægt væri að leggja fyrir spurningar þar sem ákveðnir færniþætti yrðu teknir 
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fyrir. Niðurstöður úr þeim könnunum gætu leitt til umbótaverkefna sem yrðu keyrð 

innan verkefnastofunnar í samstarfi við tengiliði á hverju sviði. 

 

 
Mynd 15 - PDCA hringrás umbótaverkefna hjá Advania 

 

 

6. LOKAORÐ 

 

Þroskalíkan getur reynst gagnlegt verkfæri til að greina núverandi stöðu 

verkefnastjórnunar innan fyrirtækja, fá samanburð við önnur fyrirtæki í sama geira og 

til þess að gefa vísbendingar um skynsamleg úrbótatækifæri. Líkanið gefur þó aðeins 

hluta af heildarmyndinni, því einnig þarf að taka tillit til annarra þátta eins og 

fyrirtækjamenningu, stöðu fyrirtækis á markaði og stefnu þess. 

 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gagnast sem innlegg í umræðu um aukin gæði 

verkefnastjórnunar hjá Advania. Rannsóknin skýrir þó ekki nægilega afdráttarlaust 

stefnumið og væntan árangur af slíkri umbótavegferð; til þess þarf frekari umræður 

og stefnumótun stjórnenda fyrirtækisins. Sé vilji til að auka þroska verkefnastjórnunar 

með skýr ávinningsmarkmið þarf skuldbindingu af hálfu stjórnenda til að hrinda því í 

framkvæmd. 

 

Það er því skynsamlegt næsta skref í kjölfar rannsóknarinnar að beina þeirri spurningu 

til stjórnenda Advania hvert förinni sé í raun heitið og hvar fyrirtækið vilji staðsetja sig 

þegar þroski verkefnastjórnunar sé annars vegar 

 

7. ÞAKKIR 

 

Höfundur vill þakka Advania fyrir samstarfið, þá sér í lagi Einari Þórarinssyni og Lárusi 

Long fyrir reglulega fundi þar sem málin voru skoðuð frá sjónarhóli Advania.  
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