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ÁGRIP 

 

Mikilvægi nýsköpunar er óumdeilt. Breytingar í umhverfinu með sífelldri tækniþróun 

og auknum aðgengileika hafa auðveldað frumkvöðlum að koma nýsköpun sinni á 

framfæri. Fjölmörg sprotafyrirtæki vinna að því á degi hverjum að koma nýjum 

vörum á markað og ná fótfestu á markaði.  

 

 Verkefnastjórnun býður upp á samsafn ýmissa aðferða sem nýtast til þess að 

stýra verkefnum með markvissum og öguðum hætti. Notkun þessara aðferða líkur á 

að árangur verkefna verði í samræmi við væntingar.  

 

 Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvernig mismunandi aðferðir 

verkefnastjórnunar nýtast sprotafyrirtækjum. Mismunandi aðferðir 

verkefnastjórnunar eru skoðaðar m.t.t. sprotafyrirtækja og með tilviksrannsókn er 

skoðað hvernig aðferðir verkefnastjórnunar nýttust við uppbyggingu sprotafyrirtækis. 

Niðurstöður sýna að aðferðir verkefnastjórnunar má nota með góðum árangri í 

sprotafyrirtækjum og gerir smæð þeirra og sveigjanleiki það að verkum að svigrúm 

skapast til að sníða þær að því sem hentar verkefninu hverju sinni.  

 

 

 

 

 

1. INNGANGUR 

 

Fjölmörg sprotafyrirtæki (e. startup companies) spretta fram á ári hverju, þar sem 

frumkvöðlar vinna að því hörðum höndum að koma nýjum hugmyndum í 

framkvæmd. Róðurinn getur reynst sprotafyrirtækjum þungur en uppbyggingu og 

rekstri þeirra fylgir gífurlega mikil óvissa vegna skorts á fjárstreymi og lítillar 

þekkingar á markaði og mögulegum viðskiptavinum (Ries, 2019). Reyndin er sú að 

níu af hverjum 10 sprotafyrirtækjum sem hefja starfsemi ná ekki að vaxa og dafna 

og þurfa að leggja niður starfsemi (Krishna, Agrawal og Choudhary, 2016).  

 

 Meginmarkmið sprotafyrirtækja er að þróa nýja vöru og þjónustu og koma 

henni á markað. Þau vinna að því að útfæra viðskiptalíkan sem virkar, svo hægt sé 

að útvíkka starfsemi fyrirtækisins í samræmi við það. Fyrirtækin starfa við mikla 

óvissu um hvort víðskiptalíkanið skapi tilætlað virði fyrir viðskiptavini sem enn eru 

ekki til staðar.  

 

 Ýmsar ástæður geta legið að baki því að sprotafyrirtæki ná ekki að halda velli 

og má oft rekja það einfaldlega til þess að engin þörf er fyrir vöruna á markaði (CB 

Insights, 2019). Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að skortur á áætlanagerð ásamt 
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skorti á stjórnunarlegri hæfni eru oftar en ekki lykilþættir í því að fyrirtæki ná ekki 

varanlegum árangri (Titus, e.d.).  

 

 Verkefnastjórnun er árangursrík aðferðafræði til þess að stýra verkefnum af 

ýmsu tagi en hún felur í sér agaðar aðferðir við að áætla, fylgja eftir og ljúka 

verkefnum sem og að ná settum markmiðum um umfang, kostnað, tíma, gæði og 

þarfir þátttakenda. Aðferðir verkefnastjórnunar ættu því að nýtast vel til þess að 

vinna með faglegum hætti að gerð viðskiptaáætlunar, þróun vöru, markaðssetningar 

og að stýra sprotafyrirtæki til áframhaldandi þróunar og vegsauka.  

 

 Markmið þessarar rannsóknar er að svara eftirfarandi spurningum: 

 

1. Hvernig nýtast mismunandi aðferðir verkefnastjórnunar sprotafyrirtækjum? 

2. Hvernig nýttust aðferðir verkefnastjórnunar við uppbyggingu fyrirtækisins V. 

Harðarson ehf.?  
 

 Til þess að svara þessum spurningum verður fjallað um mismunandi aðferðir 

verkefnastjórnunar og tilviksrannsókn notuð til þess að skoða hvernig aðferðir 

verkefnastjórnunar nýttust við uppbyggingu sprotafyrirtækisins V. Harðarson ehf., 

sem heldur utan um hönnun, framleiðslu og sölu á stólnum Hildi.  

 

   

2. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

 

Ýmsar aðferðir, nálganir og hugmyndir hafa verið settar fram um verkefnastjórnun 

og má í megindráttum skipta þeim upp í tvo flokka, annars vegar hefðbundna 

verkefnastjórnun sem þróaðist upp úr miðri síðustu öld og hins vegar aðferðir sem 

hafa þróast í takt við samfélagslegar og tæknilegar breytingar og byggja á meiri 

sveigjanleika en hefðbundnu aðferðirnar. Aðferðir sem byggja á sveigjanleika eru 

straumlínustjórnun og agile aðferðir. Í þessum kafla verður farið stuttlega yfir helstu 

aðferðir verkefnastjórnunar með sérstakri áherslu á þær aðferðir sem nýttar voru við 

stofnun fyrirtækisins V. Harðarson ehf.  

 

 

2.1. Nýsköpun 

Þegar rætt er um nýsköpun og sprotafyrirtæki sjá margir fyrir sér hugbúnaðarþróun 

og hátæknifyrirtæki, því á tímum hraðra tækniframfara og samfélagslegra breytinga 

sem tengjast tækni eru sprotafyrirtæki á þessu sviði algeng. Áður en lengra er haldið 

er því vert að skilgreina nánar hvað telst vera nýsköpun. Á Vísindavefnum má finna 

skilgreiningu Andra Heiðars Kristinssonar á því:  

 
Nýsköpun í sinni einföldustu mynd er að skapa eða búa til eitthvað nýtt sem 
og endurbæta það sem þegar er til staðar. Á þetta jafnt við um nýja eða 

endurbætta vöru, þjónustu, tækni, aðferðafræði, framleiðsluaðferð, 
stjórnskipulag eða leið til sölu- og markaðssetningar. Nýsköpun er ekki það 
sama og ný hugmynd heldur er aðeins talað um nýsköpun þegar 
hugmyndinni eða endurbótinni hefur verið hrint í framkvæmd. (Andri Heiðar 
Kristinsson, 2007) 

 

Algengast er að tala um nýsköpun í samhengi við nýja tækni, viðskiptatækifæri eða 

leið til markaðssetningar. Hún getur átt sér stað á ýmsum sviðum og má finna 

nýsköpun í flestum atvinnugreinum. Þannig hefur t.d. mátt rekja farsæla nýsköpun á 

sviði húsgagnahönnunar til nýrra róttækra aðferða í efnisvali og -notkun. Má þar 
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nefna gufubeygt timbrið í Vínarstólnum, stálrörið í Bauhaus-húsgögnunum og límtréð 

hjá Aalto, Eames og Saarinen. 

 

 Samkvæmt Samtökum sprotafyrirtækja (SSP) (Samtök iðnaðarins, e.d.) eru 

sprotafyrirtæki fyrirtæki sem sprottin eru upp úr rannsókna- eða þróunarverkefnum 

einstaklinga, fyrirtækja, þróunarhópa, háskóla, rannsóknarstofnana eða annarra 

aðila. Þau byggjast á sérhæfðri þekkingu, tækni og/eða öðru nýnæmi og miðað er 

við að árlegur þróunarkostnaður þeirra sé að jafnaði yfir 10% af veltu.  

 

 

2.2. Hefðbundin verkefnastjórnun  

Hefðbundin verkefnastjórnun byggir á því að verkefni sé skipulagt í heild sinni í 

upphafi líftíma þess og er vinnulag sem hentar vel þar sem ákveðinn fyrirsjáanleiki er 

til staðar og afurðin er vel skilgreind fyrirfram. Þó verkefni séu ólík að eðli og 

umfangi þá fara þau öll í gegnum sömu áfanga á líftíma sínum; skilgreiningu, 

áætlanagerð, framkvæmd og verkskil. Í skilgreiningaráfanga verkefnisins eru útlínur 

þess dregnar upp, í áætlunaráfanga er verkefnið skipulagt og áætlanir gerðar s.s. 

tíma- og kostnaðaráætlun, í framkvæmdaráfanga fer vinna í verkefninu fram og 

verkefninu lýkur þegar sýnt hefur verið fram á að afurðin sé búin þeim eiginleikum 

sem til var ætlast.  Hvern og einn áfanga verkefnis má svo brjóta niður í minni 

áfanga, allt eftir eðli og flækjustigi verkefnisins (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi 

Jónasson, 2016).  

 

 Hefðbundin verkefnastjórnun á vel við þar sem ferli verkefnis er vel þekkt s.s. 

í framkvæmdaverkefnum þar sem hægt er að skilgreina hvert skref ítarlega í 

verkáætlun og hver verkþáttur tekur við af öðrum. Í slíkum verkefnum er reynt að 

lágmarka breytingar og vel haldið utan um þær (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi 

Jónasson, 2016). 

 

 Grundvallarþættir hefðbundinnar verkefnastjórnunar eru samsafn 

margvíslegra aðferða sem notaðar eru til þess að undirbúa, fylgja eftir og ljúka 

verkefnum sem og að ná settum markmiðum um umfang, kostnað, tíma, gæði og 

þarfir þátttakenda í verkefninu. Aðferðir hefðbundinnar verkefnastjórnunar byggja á 

að skilningur sé til staðar á öllum þáttum verkefnisins þannig að sé áætlunum fylgt 

fáist niðurstaða í samræmi við skilgreiningu og markmið sem sett voru í upphafi. Til 

þess að ná settum markmiðum eru notuð viðurkennd verkfæri eins og 

verkefnisáætlun, ýmsar tegundir greininga og aðferða s.s. Gantt, WBS, CPM og 

PERT, en einnig fundir, eftirfylgni og skjalastjórnun.  Helstu aðferðir hefðbundinnar 

verkefnastjórnunar eru fossalíkan (e. waterfall) og PRINCE2 (Projects IN Controlled 

Environment). Báðar þessar aðferðir byggja á að verkefni séu skipulögð ítarlega í 

upphafi og breytingum haldið í lágmarki. Verkefnin eru svo unnin í áföngum þar sem 

einn áfangi tekur við þegar öðrum er lokið.  

 

  Alþjóðlega verkefnastjórnunarsambandið (IPMA), Breska 

verkefnastjórnunarfélagið (APM) og Bandaríska verkefnastjórnunarfélagið (PMI) hafa 

gefið út hugtakagrunna sem lýsa þeirri þekkingu og reynslu sem er nauðsynleg til 

þess að takast á við margvísleg tæknileg viðfangsefni verkefnastjórnunar og gefa 

yfirlit yfir góðar starfsvenjur. (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2016).  

 

 Hugtakagrunnarnir hafa ólíka uppbyggingu og áherslur. ICB (International 

Competence Baseline), hugtakagrunni IPMA, er ætlað að vera vegvísir verkefnastjóra 

í að byggja upp þekkingu og kunnáttu á þeim hæfnisviðum sem talin eru skipta 

meginmáli við stýringu verkefna þannig að þeir séu betur í stakk búnir að stýra 
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verkefnum með virkum hætti. Hugtakagrunnurinn einblínir á hæfni verkefnastjórans 

en inniheldur ekki aðferðafræði til verkefnastjórnunar. ICB er grunnur sameiginlegs 

vottunarkerfis aðildarlanda IMPA og er m.a. annars notaður til vottunar 

verkefnastjóra hér á landi.  

 

 APMBoK (Association of Project Management Body of Knowledge), 

hugtakagrunnur APM, leggur eins og ICB, áherslu á hæfni verkefnastjórans og 

skilgreinir í því samhengi ákveðin þekkingarsvið sem verkefnastjórar þurfa að þekkja 

og geta beitt (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2016).  

 

 PMBoK er staðall PMI um hæfni verkefnastjóra en honum fylgir einnig 

leiðarvísir, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK Guide), 

sem er samantekt á þekkingu innan fagsviðs verkefnastjórnunar. Leiðarvísinum er 

ætlað að gefa yfirlit yfir góðar starfsvenjur (e. good practice) og þá þekkingu og 

aðferðir sem beita má á flest verkefni í flestum tilfellum og er hann í stöðugri þróun. 

Leiðarvísirinn á því að hjálpa verkefnastjórum að nýta sér viðurkenndar aðferðir við 

verkefnastjórnun og sníða þær að sínum verkefnum hverju sinni (PMI, 2017a).  

 

 PMBoK einblínir á þá ferla sem þurfa að fara fram innan líftíma verkefnis, ólíkt 

ICB og AMPBoK sem einblína á hæfnisvið verkefnastjórans. Því var hugtakagrunnur 

PMBoK nýttur við vinnu í tilviksrannsókninni sem fjallað er um í rannsóknarhluta 

ritgerðarinnar hér á eftir.  

 

 PMBoK byggir á að verkefni fari í gegnum fimm áfanga á líftíma sínum; 

skilgreiningu, áætlanagerð, framkvæmd, eftirfylgni og verklok. Innan hvers áfanga 

eru ýmsir ferlar eða verkþættir sem þarf að framkvæma og dregur PMBoK þá saman 

eftir áherslum og skiptir niður á tíu þekkingarsvið. Á hverju þekkingarsviði er unnið 

með ferla, einskonar inntak og viðurkenndar aðferðir verkefnastjórnunar, er skila 

afurðum í hverjum áfanga verkefnisins sem stuðla að farsælum árangri þess. 

Þekkingarsviðin sem PMBoK byggir á eru samþætting (e. project integration 

management), umfang (e. project scope management), tími (e. project schedule 

management), kostnaður (e. project cost management), gæði (e. project quality 

management), starfsmannastjórnun, (e. project resource management), samskipti 

(e. project communication management), áhætta (e. project risk management), 

innkaup (e. project procurement management) og hagsmunaaðilar (e. project 

stakeholder management) (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2016; PMI, 

2017a).   
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 Þar sem verkefni geta verið ólík að umfangi, tíma, kostnaði og aðgengi að 

aðföngum og/eða starfskröftum geta verkefnastjórar nýtt PMBoK til þess að velja 

viðeigandi aðferðir, ferla og áfanga sem henta hverju verkefni fyrir sig í samráði við 

hlutaðeigandi aðila. Þannig aðlaga þeir verkefnastýringuna að verkefninu (e. 

tailoring) (PMI, 2017a). 

 

 

2.3. Straumlínustjórnun 

Þegar unnið er eftir hugmyndafræði straumlínustjórnunar (e. lean) er horft á verkefni 

sem skammtíma framleiðsluferli sem hefur það að meginmarkmiði að hámarka virði 

þeirrar vöru sem framleidd er og lágmarka sóun í framleiðsluferlinu. Með því að 

lágmarka sóun er átt við að hægt sé að útvega það sem þarf, þegar þess þarf, með 

lágmarks framlagi í aðföngum, vinnu, tækjum og plássi, þ.e. að ná sem mestum 

árangri með sem minnstum aðföngum (Ballard og Howell, 2002; Moujib, 2007).  

  

 Straumlínustjórnun byggir á fimm meginstoðum sem vinna saman að því að 

skila meira virði til viðskiptavina á áhrifaríkan og afkastamikinn hátt. Þessi 

stjórnunaraðferð byggir í grunninn á tveimur þáttum, stöðugum umbótum og 

umhyggju fyrir fólki. Grundvallaratriði straumlínustjórnunar fela í sér að skilgreina 

virði frá sjónarhóli viðskiptavinarins (e. defining value), kortleggja hvar í ferlinu virði 

er búið til (e. map the value stream) með það að markmiði að fækka eða útrýma 

þeim skrefum í ferlinu sem ekki búa til virði fyrir viðskiptavininn, búa til flæði (e. 

create flow) þannig að ferli gangi hratt fyrir sig og stoppi hvergi, búa til tog í ferlinu 

(e. establish pull) en það felur í sér að framleiðsla eða framkvæmd verkþátta fer 

Mynd 1. Tengsl lykilþátta PMBoK við áfanga í líftíma verkefnis (PMI, 2017b, 

bls. 18) 
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aðeins fram þegar þörf er á, og leitast stöðugt við að gera betur (e. pursue 

perfection) (Kiznyte, Welker og Dechange, 2016).  

 

 Aðferðir straumlínustjórnunar voru fyrst hannaðar til þess að bæta 

framleiðsluferli í verksmiðjum Toyota en ýmis önnur hugtök straumlínustjórnunar 

hafa þróast út frá hugmyndafræðinni á síðustu árum s.s. lean project management, 

lean thinking, lean design, lean manufacturing, lean production og lean startup, þar 

sem hugmyndafræðin er útvíkkuð og aðlöguð að fleiri tegundum stjórnunar. Þróun 

straumlínustjórnunar síðustu áratugina hefur því leitt til þess að aðferðafræðin nýtist 

bæði starfandi fyrirtækjum og við uppbyggingu nýsköpunarfyrirtækja (Kiznyte o.fl., 

2016).  

 

 

2.4. Lean startup 

Lean startup er ein aðferða straumlínustjórnunar sem hafa þróast á síðustu árum og 

felur í sér að beita straumlínuhugsun á ferli nýsköpunar. Meðan aðferðir 

straumlínustjórnunar leggja áherslu á að vinna stöðugt að umbótum á ferlum sem 

eru þegar til staðar, leggja aðferðir lean startup áherslu á nýsköpunarferlið, að nýta 

hugmyndafræði straumlínustjórnunar til þess að stytta til muna þróunartímann frá 

nýrri hugmynd til staðfestingar á því hvort hún virkar á markaði (Felin, Gambardella, 

Stern og Zenger, 2019; York og Danes, 2014).  

 

 Í lean startup er áhersla lögð á virði útkomunnar út frá þörfum markaðarins í 

stað þess að einblína á vænta útkomu í upphafi verkefnis eins og aðferðir 

hefðbundinnar verkefnastjórnunar gera. Því er lögð áhersla á öra endurskoðun og 

aðlögun með það að markmiði að bæta ferla verkefnisins þar til þörfum markaðarins 

hefur verið mætt.   

 

 Eric Ries (2019), Blank og Dorf (2012) o.fl. hafa bent á að hefðbundnar 

stjórnunaraðferðir séu ekki hannaðar til þess að takast á við þá óvissu sem 

sprotafyrirtæki búa við. Sprotafyrirtæki eru ekki að vinna eftir viðurkenndu 

viðskiptalíkani þar sem þarfir viðskiptavina og eiginleikar vöru eru þekkt, heldur eru 

að vinna að því að búa til viðskiptalíkan sem virkar og hægt er að kvarða upp í 

rekstrarhæft fyrirtæki. Því byggja aðferðir lean startup á því að þróa eins konar 

lágmarks útgáfu vöru (e. minimum viable product) á sem skemmstum tíma með sem 

minnstum tilkostnaði, koma henni á markað og fá svo endurgjöf frá viðskiptavinum 

(e. validated learning) áður en lengra er haldið. Byggt á endurgjöfinni er tekin 

ákvörðun um hvort halda skuli áfram að byggja upp viðskiptalíkanið eða breyta um 

stefnu (e. pivot). Þessi hringrás sem kallast „build-measure-learn“ og útsetja mætti 

sem „byggja-mæla-læra“ á íslensku, er svo endurtekin eftir þörfum þar til jafnvægi 

hefur verið náð milli vörunnar og markaðar (Ries, 2019).   
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Mynd 2. Build-Measure-Learn hringrás lean startup hugmyndafræðinnar 

 

 Lean startup er aðferð sem byggir á að kanna tilgátur viðskiptahugmynda 

með sem minnstri sóun og forgangsraða áframhaldandi þróun í takt við þarfir 

viðskiptavina. Með þessum hætti má lágmarka sóun á tíma og fjármunum sem fer í 

þróun vöru eða þjónustu sem ekki er ljóst hvort eftirspurn er eftir á markaði (Ries, 

2019).  

 

 

2.5. Agile aðferðir 

Agile er samheiti yfir nokkrar tegundir aðferða og tóla sem notuð eru við 

verkefnastjórnun. Aðferðirnar byggja á sveigjanleika og örri endurskoðun í 

verkefnaferlinu og vinnuferlum. Með aðferðum agile verkefnastjórnunar er líftími 

verkefna brotinn niður í smærri sjálfstæðar einingar, þar sem hver eining tekur mið 

af þeirri sem á undan kom varðandi þróun verkefnisins. Þannig er unnið að sífelldum 

endurbótum eftir því sem líður á líftíma verkefnisins og dregur það úr óvissu í 

verkefninu.  

 

 Megináhersla agile aðferða er á hugmyndafræðilega nálgun, fremur en þau tól 

og tæki sem notuð eru við verkefnisstýringuna. Árið 2001 setti hópur forritara fram 

stefnuyfirlýsinguna „Manifesto for Agile Software Development“ sem lýsir því hvaða 

áherslur ber að hafa að leiðarljósi við forritun hugbúnaðar til þess að vinnan og 

verkefnið í heild verði sem árangursríkast. Samkvæmt yfirlýsingunni skal lögð 

áhersla á samskipti milli einstaklinga fremur en ferla og tól, lausn sem virkar fremur 

en skriffinnsku, samvinnu við viðskiptavini fremur en samningaviðræður og að 

bregðast við breytingum fremur en að fylgja áætlun (Beck o.fl., 2001). 

 

 Agile aðferðir eru aðallega notaðar við hugbúnaðargerð en henta einnig í 

hvers konar nýskapandi verkefnum þar sem mikil óvissa er til staðar og áhersla þarf 

að vera á hæfni til að þróa og aðlaga verkefnið að breytingum í umhverfinu. Einna 

þekktustu aðferðir agile eru Scrum, Extreme Programming (XP), Crystal og Kanban 

en einnig er algengt að ýmsar hugmyndir agile séu notaðar án þess að ákveðin 

aðferðafræði sé notuð í heild sinni (PMI, 2017b).  

 

Þar sem agile aðferðir eru einkum notaðar við hugbúnaðargerð eru þær ekki til 

frekari umfjöllunar hér, heldur er einblínt á aðferðir straumlínustjórnunar með 

áherslu á lean startup, en lean startup hefur verið þróað sérstaklega m.t.t. 

nýsköpunarfyrirtækja. 
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3. RANNSÓKNARAÐFERÐ 

 

Markmið þessarar rannsóknar er annars vegar að skoða hvernig mismunandi aðferðir 

verkefnastjórnunar nýtast sprotafyrirtækjum og hins vegar að skoða hvernig aðferðir 

verkefnastjórnunar nýttust við uppbyggingu sprotafyrirtækisins V. Harðarson ehf.  

 

 Notast var við lesefni á fræðasviði verkefnastjórnunar til þess að skoða ýmsar 

aðferðir verkefnastjórnunar og hvernig þær eru taldar henta fyrir verkefni á sviði 

nýsköpunar, sjá kafla 4.1. Tilviksrannsókn (e. empirical research) var síðan nýtt til 

þess skoða hvernig aðferðir verkefnastjórnunar nýttust við uppbyggingu fyrirtækisins 

V. Harðarson ehf., sjá kafla 4.2.  

 

 Höfundur þessarar ritgerðar fékk tækifæri til þess að vinna að uppbyggingu 

fyrirtækisins V. Harðarson ehf. á meðan hún var við nám í verkefnastjórnun. 

Aðstæður höfundar, að vera við nám í verkefnastjórnun á þeim tíma sem hún vann 

að þessu verkefni, vöktu áhuga hennar á að nálgast verkefnið út frá aðferðum 

verkefnastjórnunar og fjalla um niðurstöður þess í þessari rannsókn.   

 

 V. Harðarson ehf. er fyrirtæki sem er byggt upp í kringum stólinn Hildi, sem 

hannaður er af Valdimar Harðarsyni arkitekt. Hildur er byltingarkennd nýjung í flokki 

staflanlegra stóla, en stóllinn byggir á nýstárlegri notkun efna og tækni sem gera það 

að verkum að hann er léttari og þægilegri en aðrir stólar á þessum markaði. Stóllinn 

er nú þegar kominn í sölu á íslenskum markaði en unnið er að markaðssetningu hans 

á alþjóðamarkaði. Miðaði öll vinna í verkefninu að því markmiði að byggja upp 

fyrirtæki sem hannar, lætur framleiða og selur stólinn á alþjóðamarkaði.  

 

 Stofnun sprotafyrirtækja felur í sér ferli frá hugmyndavinnu þar til nýsköpunin 

er komin á markað. Ferlið getur verið mismunandi eftir því hvaða aðferðir eru 

notaðar og á hvaða markaði varan er, en almennt séð þá þarf að útfæra 

viðskiptalíkan, gera áætlanir, kanna markaðinn fyrir vöruna, tryggja fjármagn vegna 

stofnkostnaðar meðan fjárstreymi er ekki til staðar, vinna að frumgerð vörunnar, 

undirbúa markaðssetningu og byggja upp helstu innviði sem þarf til reksturs 

fyrirtækis.  

 

 Þróun á Hildi hefur staðið yfir í mörg ár og samhliða var hugað að ýmsum 

þáttum viðskiptalíkans s.s. skilgreiningu vörunnar, samkeppnisgreiningu og 

framkvæmdarþáttum en ekki var unnið að nánari útfærslu fyrr en stóllinn hafði 

staðist allar prófanir sem nauðsynlegar eru til þess að hægt sé að setja hann á 

markað, enda ekki ljóst hvort ætlunarverkið myndi takast.   

 

 Verkefnið sem höfundur vann að fólst í því að undirbúa markaðssetningu 

vörunnar á erlendum markaði. Frumgerð vörunnar var tilbúin og komin í notkun á 

íslenskum markaði en vinna þurfti að útfærslu á viðskiptalíkani fyrir erlendan 

markað, gerð viðskiptaáætlunar, undirbúningi markaðssetningar, uppbyggingu 

innviða, fyrsta skrefi markaðssetningar og endurbótum sem gerðar voru í kjölfar 

endurgjafar. Ferlið má sjá á mynd 3. 
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Mynd 3. Ferli verkefnisins sem fjallað er um í tilviksrannsókninni 

 

 Takmarkanir rannsóknarinnar miðast við að skoða aðferðir sem nýtast 

sprotafyrirtækjum á því sviði nýsköpunar sem tilviksrannsóknin snýr að. Því eru 

aðferðir agile ekki til umfjöllunar hér. 

 

 

4. NIÐURSTÖÐUR  

 

4.1. Aðferðir verkefnastjórnunar í sprotafyrirtækjum 

Frá því að verkefnastjórnun kom fram á sjónarsviðið sem fræðigrein um miðja 

síðustu öld hefur hún þróast mikið og fjölmörg ný verkfæri við stýringu verkefna hafa 

litið dagsins ljós. Breytingar í umhverfi okkar með síauknum hraða og 

tækninýjungum hafa kallað á nýjar aðferðir sem ná betur að stýra verkefnum sem 

krefjast sveigjanleika og örrar endurskoðunar á þróun afurðarinnar sem verkefnið 

snýst um.  

 

 Í megindráttum má skipta aðferðum verkefnastjórnunar í hefðbundna 

verkefnastjórnun og aðferðir sem byggja á sveigjanleika. Hefðbundnar aðferðir eru 

taldar henta betur í flóknum verkefnum en agile og lean aðferðir eru taldar henta 

betur í verkefnum sem búa við mikla óvissu s.s. í nýsköpun. Ástæða þess er að þær 

byggja á því að ferlið sé unnið í litlum skrefum þar sem verkefnið er sífellt 

endurmetið og aðlagað eftir því sem þekking á þörfum markaðar og umfangi 

verkefnis skýrist.  

 

 Aðferðir lean startup hafa orðið áberandi meðal nýsköpunarfyrirtækja á 

síðustu árum í kjölfar bókar Eric Ries „The Lean Startup“ (Ries, 2019) og bókar Steve 

Blanks og Bob Dorf „The Startup Owner‘s Manual“ (2012). Í stað þess að nota 

margvíslegar aðferðir til að undirbúa, fylgja eftir og ljúka verkefnum eins og 

hefðbundin verkefnastjórnun gerir, byggja aðferðir lean startup á hugmyndafræði 

straumlínustjórnunar þar sem lögð er áhersla á viðskiptavininn og lágmörkun sóunar 

í nýsköpunarferlinu. Helstu verkfæri lean startup eru viðskiptalíkan (Business Model 

Canvas) og hringrás þróunar, mælinga og lærdóms, en lærdómurinn er byggður á 

endurgjöf viðskiptavina. Lærdómurinn er síðan nýttur til þess að byggja 

áframhaldandi vinnu við næsta ítrunarferli vörunnar eða viðskiptalíkansins á. Þessari 

hringrás er fram haldið þar til jafnvægi hefur verið náð á milli vöru og markaðar. 

 

 Val á aðferð við verkefnastjórnun þarf að taka mið af ýmsum þáttum s.s. 

stærð og flækjustigi verkefnis, óvissu, eðli verkefnisins og umhverfi svo eitthvað sé 

nefnt. Í töflu 1 má sjá samanburð á aðferðum og einkennum hefðbundinnar 

verkefnastjórnunar annars vegar og straumlínulegri nálgun hins vegar. 

Samanburðurinn er byggður á framsetningu Blank (2013) og Stolze (2014). 
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Tafla 1. Einkenni aðferða við verkefnastjórnun 

 Hefðbundnar aðferðir Straumlínuaðferðir 

Áætlanagerð Viðskiptaáætlun  

Framkvæmdadrifin 

Viðskiptalíkan 

Kenningadrifin 

Ferli nýrrar vöru á markað Verkefnastýrt 

Ítarlegri verkáætlun fylgt skref fyrir skref 

Viðskiptavinamiðuð þróun 

Kenningar prófaðar á viðskiptavinum 
(build-measure-learn) 

Eðli vinnunnar Öguð og markmiðadrifin, byggð á 
verkáætlun 

Stöðugar ítranir og nýjar upplýsingar leiða 
tilgátuprófanir áfram 

Áfangahlið Verkefni annað hvort stoppað eða haldið 
áfram 

Mikið rými fyrir mistök og stefnubreytingar 
(pivots) 

Framvinda Stöðugar mælingar, ákvarðanir byggðar 
á ítarlegum gögnum 

Mikill hraði, ákvarðanir byggðar á 
ásættanlegum gögnum  

Mælingar á árangri Framvinda miðað við verkáætlun Hvernig vara (minimum viable product) 
passar markaði 

  

 

4.2. Notkun aðferða verkefnastjórnunar við uppbyggingu sprotafyrirtækisins 

V. Harðarson ehf. 

 

Þróun stólsins Hildar hefur staðið yfir um árabil. Með mikilli þrautseigju og ómældri 

vinnu hönnuðarins og samstarfi hans við framleiðendur var frumgerð stólsins tilbúin 

til framleiðslu og komin í sölu á íslenskum markaði um mitt ár 2019. Fyrsta útgáfa 

vörunnar sjálfrar var því tilbúin þegar verkefnið, tilviksrannsóknin, hófst. Þá var 

frumkvöðlastarf Valdimars orðið að þeirri stærðargráðu að það þurfti að útfæra 

viðskiptahugmyndina nánar og búa til teymi í kringum það verkefni að koma vörunni 

á markað erlendis. Verkefni teymisins sem kom að stofnun fyrirtækisins V. 

Harðarson ehf. var að vinna að uppbyggingu fyrirtækis sem myndi sjá um sölu og 

markaðssetningu stólsins Hildar á alþjóðamarkaði. 

 

4.2.1. Business Model Canvas 

Við upphaf verkefnisins var byrjað á að vinna Business Model Canvas, sem er þekkt 

verkfæri við gerð viðskiptalíkans, oft tengt við lean startup. Það var gert til þess að 

skerpa á áherslum um starfsemi fyrirtækisins, markaðsleiðir, samkeppniseiginleika 

vörunnar og fleira. Mikil áhersla var lögð á að kynna sér markaðinn með því að tala 

við söluaðila, viðskiptavini og sérfræðinga til að komast að því hvað skapar virði fyrir 

viðskiptavini skrifstofuhúsgagna af þessari gerð. 

 

 Notkun Business Model Canvas þótti gagnleg til þess að fá heildarsýn yfir 

viðskiptalíkan fyrirtækisins. Það krefst þess að hugsað sé um ýmsar hliðar 

viðskiptalíkansins en er samt sem áður einfalt í notkun og nokkuð fljótlegt að vinna. 

Það nýttist síðan áfram við gerð viðskiptaáætlunar. 

 

4.2.2. PMBoK  

Eðli verkefnisins þótti falla vel að nálgun hefðbundinnar verkefnastjórnunar þar sem 

markmið verkefnis voru mjög skýr og verkferlar þekktir. Því var verkefnið unnið út 

frá nálgun PMBok, þar sem líftíma verkefnisins var skipt niður þá í áfanga sem 

PMBoK leggur til; skilgreiningu, áætlanagerð, framkvæmd, eftirfylgni og verklok. 

Talið var að þessi nálgun myndi henta verkefninu vel  þar sem það snerist fyrst og 

fremst um gerð viðskiptaáætlunar, undirbúning markaðssetningar og almenn atriði 
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er viðkoma stofnun fyrirtækis. Viðskiptaáætlun sem innihélt m.a. ítarlega 

verkáætlun, tímaáætlun, kostnaðaráætlun, áhættugreiningu, markaðsáætlun og 

tekjuáætlun var talin verða mjög gagnleg við framkvæmd verkefnisins, bæði til þess 

að fá ítarlegri mynd af eðli og umfangi verkefnisins og við eftirfylgni verkþátta, svo 

tryggt yrði að allt sem þyrfti að framkvæma yrði framkvæmt innan tímamarka.  

 

 Aðferðir PMBoK þóttu nýtast vel við gerð áætlana, samskipti í verkefninu og 

eftirfylgni með verkþáttum. Verkefnið var ekki með hátt flækjustig og var 

aðferðafræði sniðin að þörfum verkefnisins þannig að tól PMBoK voru nýtt í samræmi 

við þarfir.  

 

 Afurðir sem þessi vinna skilaði voru viðskiptaáætlun sem innihélt m.a. ítarlega 

verk-, tíma-, kostnaðar- og markaðsáætlun, umsóknir um styrki, markaðsefni, 

starfandi fyrirtæki og vörusýning sem farið var með stólinn á. 

 

 

4.2.3. Straumlínustjórnun  

Það má segja að aðferðir straumlínustjórnunar hafi verið nýttar þar sem mesta 

óvissa verkefnisins lá, til þess að leita bestu aðferða og prófa sig áfram. Mikið af 

þeim verkþáttum sem þurfti að vinna í verkefninu voru vel þekkt ferli, sem fólu ekki í 

sér mikla óvissu.  

 

 Vinnufyrirkomulagið í verkefninu einkenndist af mikilli og náinni samvinnu. 

Ákvarðanir voru teknar af teyminu í sameiningu að miklu leyti en þó var strax í 

upphafi verkefnis sett fram skýr verkaskipting, þar sem þátttakendur teymisins 

sinntu verkefnum á sértækum sviðum þar sem sérþekking þeirra nýttist vel. 

 

 Til þess að koma á fót sjónrænni stjórnun var sett upp rafrænt Kanban borð 

sem innihélt yfirlit yfir alla verkþætti verkefnisins, stöðu þeirra og forgangsröðun. 

Einnig voru haldnir reglulegir teymisfundir þar sem farið var yfir framvindu, 

vandamál rædd og verkefnum útdeilt. Auk þess fóru samskipti fram í símtölum og 

tölvupóstum. Reglulega var rætt við ýmsa sérfræðinga, eftir því hvaða verkþáttum 

var verið að vinna að hverju sinni. 

 

 Þegar öllum verkþáttum var lokið og vörusýning afstaðin var unnið úr þeirri 

endurgjöf sem fékkst af því að fara á sýninguna. Viðbrögð væntanlegra kaupenda 

voru metin og samtali haldið áfram þar sem þarfir og betrumbætur voru metnar. Í 

kjölfarið var farið að vinna að þeim þáttum sem þurfti að bæta, s.s. varðandi 

útfærslu vörunnar á mismunandi markaðssvæðum, framleiðsluáætlun og nánari 

skilgreiningu á markhópi.  

 

 Það má því segja að verkefnið í heild sinni hafi verið fyrsta hringrás build-

measure-learn eftir að hönnun vörunnar var lokið. Hönnunarferlið sjálft, sem ekki er 

hluti af þessu verkefni fór í gegnum fjölmargar hringrásir hönnunar, prófana og 

lærdóms en það er ekki til sérstakrar umræðu í þessari ritgerð. Vinna við „build“ 

áfanga næstu lykkju fer nú fram en vegna áhrifa COVID-19 faraldursins hefur frekari 

markaðssetning verið sett á ís á meðan mestu áhrifanna gætir.   

 

  

4.3.3. Samanburður aðferða 

Verkefninu var í grunninn stýrt út frá aðferðum PMBoK en í gegnum verkefnisvinnuna 

var reynt að halda í þann sveigjanleika sem agile aðferðir bjóða upp á og byggja á 

stöðugri leit í að gera betur og hlusta á endurgjöf sérfræðinga og viðskiptavina.  
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 Á mynd 4 má sjá þær aðferðir sem notaðar voru við stýringu og framkvæmd 

verkefnisins. Verkefninu er skipt niður í áfanga PMBoK og þær aðferðir PMBoK sem 

nýttar voru á verkefnistímanum skráðar í viðeigandi áfanga. Eins eru þær aðferðir 

sem falla undir aðferðafræði straumlínustjórnunar og Lean startup skráðar í 

viðeigandi dálka eftir áföngum verkefnis.  

 

 
Mynd 4. Sambland aðferða sem notaðar voru við stofnun fyrirtækisins 

 

 

5. UMRÆÐA  

 

Notkun á aðferðum hefðbundinnar verkefnastjórnunar byggja á að stýra verkefni 

m.t.t. umfangs, tíma og kostnaðar. Markmiðið er að lágmarka áhættu sem felst í 

verkefninu og tryggja að afurðin sé í samræmi við það sem lagt var upp með í 

upphafi. Unnið er eftir fyrirfram skilgreindu ferli til þess að ná markmiðum 

verkefnisins. Notkun straumlínustjórnunar byggir hins vegar á að leggja áherslu á 

virði afurðarinnar sem unnið er að og leita leiða til þess að ná árangri á sem 

skemmstum tíma með sem minnstum tilkostnaði. 

 

 Í greiningu sinni á notkun mismunandi tóla við verkefnastjórnun komst 

Jovanović (2018) að þeirri niðurstöðu að ávinningur skapist af notkun viðurkenndra 

aðferða verkefnastjórnunar, bæði fyrir verkefnastjórann sjálfan og teymið. Notkun 

þeirra gerir það m.a. að verkum að markmið verkefnis eru skýrari, betur er hægt að 

hafa yfirsýn yfir hvernig verkefnið er statt, verkferlar verða skýrari og afkastameiri, 
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þær veita aukinn sveigjanleika, stuðla að því að betur sé hægt að læra af mistökum, 

stuðla að betri samskiptum, ákvarðanataka verður árangursríkari, betur verður hægt 

að læra af mistökum o.fl. Fjölmargar rannsóknir á nýsköpunarfyrirtækjum hafa sýnt 

að aðferðir lean startup henti þeim betur en hefðbundnar aðferðir og á það 

sérstaklega við þegar um nýja tækni eða nýjan markað er að ræða, þar sem óvissan 

er mikil því nálgunin býður upp á aðferðir til þess að takast á við óvissuna og gerir 

ráð fyrir að leiðin á markað verði þyrnum stráð (York og Danes, 2014). 

 

 Við stofnun fyrirtækisins V. Harðarson ehf. reyndust aðferðir hefðbundinnar 

verkefnastjórnunar vel. Viðskiptalíkan var gagnlegt fyrsta skref í mótun 

viðskiptahugmyndarinnar til þess að skilgreina virði fyrir viðskiptavininn og setja 

fram kenningar en þegar kom að því að koma vörunni á markað þótti gagnlegt að 

byggja á hefðbundinni viðskiptaáætlun.  Fyrirtækið sótti um styrki til 

markaðssetningar og krafðist ferlið við styrkjaumsóknir þess að unnin væri 

viðskiptaáætlun. Það sama ætti við ef ætlun sprotafyrirtækja væri að laða að 

fjármagn, slíkt væri líklega ekki hægt án ítarlegrar viðskiptaáætlunar. Vinnsla 

viðskiptaáætlunar leiðir til þess að hugmyndin er krufin til mergjar og hugað er að 

þáttum eins og áhættu, umhverfi og ítarlegri verk-, tíma- og kostnaðaráætlun.  

 

 Aðferðir lean startup byggja á því að ekki sé hægt að sjá heildarumfangið í 

upphafi verkefnis og því er unnið með að brjóta verkefnið niður í smærri einingar þar 

sem ítarlegri áætlanir eru aðeins unnar fyrir eitt skref í einu. Lean startup leggur til 

hugmyndafræði sem er nýsköpunarfyrirtækjum gagnleg en verk-, tíma- og 

kostnaðaráætlanir voru í tilviksrannsókninni mikilvægar til þess að hafa yfirsýn yfir 

framvindu og kostnað, sérstaklega þar sem verkefninu þurfti að vera lokið innan 

ákveðins tímaramma. 

 

 Gríðarlega mikil vinna er fólgin í gerð viðskiptaáætlunar og þegar tími og 

fjármagn er af skornum skammti, eins og yfirleitt er raunin í sprotafyrirtækjum, 

hentar Business Model Canvas vel, því það er nytsamlegt til þess að skilgreina út frá 

þörfum markaðarins hlutverk fyrirtækisins, sérstöðu vörunnar og aðra lykilþætti í 

starfsemi fyrirtækisins á einfaldan hátt en gerir ekki kröfur um ítarlegar áætlanir. 

Með hjálp Business Model Canvas eru þannig settar fram kenningar um hvernig 

viðskiptalíkanið mun líta út og svo eru þessar kenningar prófaðar með því að búa til 

fyrstu útgáfu vörunnar og fá endurgjöf á hana. Hins vegar benda Felin, Gambardella, 

Stern og Zenger  í rannsókn sinni „Lean startup and the business model: 

Experimentation revisited“ (2019) á mikilvægi þess að þær kenningar sem settar eru 

fram í upphafi og snúa að viðskiptalíkani sprotafyrirtækis, séu vel unnar því þá er 

auðveldara að prófa þær og bregðast við. Alls óvíst er að kenning sem er óljós í 

upphafi og sífellt er verið að endurskoða, aðlaga og breyta stefnu á, skili á endanum 

góðum árangi. Mikilvægt er að sýnin sé frá upphafi skýr til þess að endurmat á 

stöðunni skili árangri. Vel fram sett kenning um hvaða virði fyrirtækið eigi að skapa 

og hvernig, gerir stjórnendum kleift að prófa og endurmeta hana með upplýstari og 

skilvirkari hætti en annars. Það leiðir til betri og hraðari ákvarðanatöku, mun frekar 

en að stöðugar prófanir á mismunandi vörum leiði til góðs árangurs. Þau segja einnig 

að til séu aðrar leiðir til þess að prófa viðskiptahugmynd en með því að fá endurgjöf 

frá viðskiptavinum. Með því að kanna markaðinn og eiga samtal við væntanlega 

viðskiptavini áður en haldið er af stað má setja fram tilgátu sem síðan er hægt að 

prófa hvort stenst eða ekki, í stað þess að fara af stað með lítt skilgreinda hugmynd, 

einblína á kostnaðarlitla fyrstu útgáfu vörunnar (e. minimum viable product) og 

viðbrögð viðskiptavina við henni. Það auðveldar frumkvöðlum líka að laða að 

fjárfesta og hæft starfsfólk.  
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 Það er því mikilvægt að vanda til verks og gefa sér tíma til þess að útfæra alla 

þætti viðskiptalíkansins vel til þess að sýnin sé skýr. Business Model Canvas getur 

verið ágætt verkfæri til þess að leysa þetta en ítarleg viðskiptaáætlun minnkar líkur á 

að farið sé af stað með verkefni sem er illa skilgreint og því óljóst hve miklu þarf að 

kosta til áður en varan er markaðshæf, ef hún verður það einhvern tíma. 

 

 Í tilviki V. Harðarson ehf. lagði sú vinna sem sett var í viðskiptaáætlun 

mikilvægan grunn fyrir áframhaldandi vinnu í verkefninu. Það gerði teyminu 

auðveldara fyrir að vera meðvitað um þá verkþætti sem þurfti að vinna og hvenær 

þeir þurftu að vera tilbúnir auk þess sem stofnkostnaðaráætlun var mikilvæg til þess 

að byggja upp fjárhagslíkan og áætla arðsemi verkefnisins.  

 

 Við greiningu sína á notkun hefðbundinnar viðskiptaáætlunar samanborið við 

viðskiptalíkan lean startup leggja Ghezzi, Cavallaro, Rangone og Balocco (2015) til 

að gagnlegt sé að hefja ferlið með gerð viðskiptalíkans eftir leiðum lean startup en 

þegar jafnvægi milli vöru og markaðar hefur verið náð sé næsta skref að vinna 

hefðbundna viðskiptaáætlun til að betrumbæta niðurstöðu fyrra líkansins og aðlaga 

að samkeppnisumhverfinu. Höfundur tekur undir þetta, Business Model Canvas getur 

verið gagnlegt tól til þess að móta heildarsýn þar sem hugað er að öllum helstu 

þáttum varðandi markaðslegar þarfir verkefnisins en ítarleg viðskiptaáætlun er 

gagnleg í framhaldinu til þess að gera ítarlegri greiningar, fá mynd af stofnkostnaði 

og ætlaðri arðsemi ásamt því að skipuleggja vinnuna í verkefninu. 

  

 Straumlínuhugsun, sem byggir á að leita stöðugt leiða til endurbóta, leggja 

áherslu á virði fyrir viðskiptavininn, leita álits sérfræðinga og að kalla eftir endurgjöf 

frá viðskiptavinum, var gagnleg til hugmyndavinnu, útfærslu á viðskiptalíkani og 

endurskoðunar en til þess að koma vörunni á markað þótti mjög gagnlegt að beita 

aðferðum hefðbundinnar verkefnastjórnunar. Með aðferðum hefðbundinnar 

verkefnastjórnunar var hægt að huga vel að öllum þáttum verkefnisins og undirbúa 

þá fyrirfram. Vinna sem lögð var í viðskiptaáætlun nýttist við eftirfylgni í gegnum 

verkefnið til að halda því innan tíma- og kostnaðaráætlunar auk þess að tryggja að 

gæði væru í samræmi við væntingar.  

 

 V. Harðarson ehf. fór á verkefnistímanum aðeins í gegnum eina lykkju build-

measure-learn hringrásarinnar. Verkefnið sjálft snerist um að vinna þá vinnu sem 

þurfti til að koma vörunni á markað (build). Fyrsta skref markaðssetningar var tekið í 

lok verkefnis þegar farið var með stólinn á vörusýningu og lærdómur dreginn af þeirri 

endurgjöf sem fékkst af því (measure). Endurgjöfin var svo nýtt til þess að vinna að 

umbótum á viðskiptalíkaninu (learn). Aðferðir hefðbundinnar verkefnastjórnunar 

voru nýttar við verkefnisvinnuna til þess að fá ítarlega mynd af umfangi verkefnis, 

þ.e. hvernig þyrfti að vinna það m.t.t. tíma og verkþátta auk þess að fá ítarlega 

mynd af kostnaði, áhættu o.fl.  

 

 Eðli sprotafyrirtækja er oft á þann hátt að teymið er lítið, boðleiðir stuttar og 

ákvarðanataka oftar en ekki sameiginleg. Notkun hefðbundnu aðferðanna verður því 

sveigjanlegri en í stærri og flóknari verkefnum og þeir ókostir sem geta verið taldir 

fylgja formfestunni eiga ekki endilega við um sprotafyrirtæki. Þegar unnið er með 

hugmyndafræði straumlínustjórnunar í sprotafyrirtækjum gætu þessir sömu þættir, 

smæð teymisins, sameiginleg ákvarðanataka og mikill sveigjanleiki hjálpað 

fyrirtækinu að takast á við óvissuna sem er til staðar en þeir geta einnig leitt til þess 

að ákvarðanir um stefnubreytingar séu teknar of hratt og án nægilegra gagna.  
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6. LOKAORÐ 

 

Markmið rannsóknarinnar var annars vegar að skoða hvernig mismunandi aðferðir 

verkefnastjórnunar nýtast sprotafyrirtækjum og hins vegar hvernig þær nýttust við 

stofnun sprotafyrirtækisins V. Harðarson ehf. 

 

 Fræðigreinar og bækur á sviði verkefnastjórnunar í nýsköpun fjalla flestar um 

að hefðbundnar aðferðir verkefnastjórnunar henti sprotafyrirtækjum illa sökum 

þeirrar óvissu sem er til staðar í umhverfi þeirra. Óvissan stafar af því að fyrirtækin 

eru að vinna að því að búa til vöru sem þau vita ekki hvort er markaður fyrir og þau 

þurfa að geta sveigt auðveldlega af upphaflegri leið sinni, í takti við þarfir 

markaðarins. Í tilviki stofnunar fyrirtækisins V. Harðarsonar ehf. átti þetta ekki við, 

aðferðir hefðbundinnar verkefnastjórnunar þóttu nýtast vel til þess að vinna 

viðskiptaáætlun, setja skýr markmið, skipuleggja vinnuna og fylgja henni eftir. Í 

samblandi við straumlínunálgun, þar sem þarfir viðskiptavina og leitun bestu leiða 

voru höfð að leiðarljósi, þóttu aðferðir PMBoK henta vel. 

 

 Í hröðu og síbreytilegu umhverfi fyrirtækja í dag standa sprotafyrirtæki sem 

og önnur fyrirtæki á hverjum degi frammi fyrir ótal áskorunum í rekstri sínum sem 

krefjast þess að þau nýti sér viðurkenndar aðferðir stjórnunar, eigi þau að geta tekist 

á við þær með markvissum hætti. Árangur sprotafyrirtækja byggir á of mörgum 

þáttum til þess að ein ákveðin aðferð við stjórnun þeirra geti tryggt að þau nái 

árangri. Mismunandi aðferðir eða sambland aðferða geta hentað mismunandi 

fyrirtækjum á mismunandi sviðum nýsköpunar. Meginatriðið er að laga 

stjórnunaraðferðir að verkefninu og beita þeim með markvissum hætti í gegnum 

verkefnisferlið. 

 

 Þó mismunandi aðferðir stýringar henti nýsköpunarverkefnum á mismunandi 

hátt eru fræðimenn þó sammála um mikilvægi góðrar viðskiptaáætlunar, sem og 

góðrar stjórnunar sem tryggir árangur við innleiðingu og eftirfylgni hennar.  
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