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HLUTVERK BAKHJARLA Í VERKEFNUM. 
GETA STJÓRNENDUR ALDIR UPP Í HEIMI REKSTRAR LIFAÐ AF SEM 
BAKHJARLAR Í HEIMI VERKEFNASTJÓRNUNAR? 
 
Óskar Páll Þorgilsson 
 
Ritgerð þessi er lögð fram sem hluti af skilyrðum fyrir meistaragráðu í 
verkefnastjórnun (MPM) við Háskólann í Reykjavík, maí 2022 
 
 
ÚTDRÁTTUR 
 
Við búum í hagkerfi verkefna (e. Project Economy) og verkefni gegna sífellt stærra 
hlutverki í rekstri skipulagsheilda (Nieto-Rodriguez, 2021). Verkefni eru notuð allt 
frá því að innleiða breytingar á stefnu yfir í að þróa nýja vöru og betrumbæta ferla. 
Samhliða aukinni áherslu á verkefnavæðingu í heimi sífellt meiri hraða hefur 
námsframboð í verkefnastjórnun aukist og má nú finna verkefnastjóra víða. 
Verkefnastjórnun er nokkuð nýleg fræðigrein og ný kynslóð sérfræðinga og 
stjórnenda þekkja þess vegna betur til þeirra hugtaka og skilgreininga sem notuð 
eru við verkefnastjórnun en stjórnendur gerðu almennt áður. Oftar en ekki eru það 
æðri stjórnendur með langan og farsælan feril sem ólust upp í allt öðru umhverfi en 
við eigum að venjast í dag sem veljast sem bakhjarlar verkefna (Lock, 2013). Þegar 
þessir stjórnendur luku sinni skólagöngu og hófu sinn starfsferil snerist rekstur 
skipulagsheilda um að hámarka hagkvæmni, auka hagnað og draga úr kostnaði. 
Með breyttum áherslum í rekstri skipulagsheilda undanfarin ár eru þessir 
stjórnendur skipaðir bakhjarlar verkefna samhliða daglegu starfi sínu, án þess að 
hafa til þess rétta þjálfun eða reynslu, og án þess að þekkja réttu hugtökin eða til 
hvers er ætlast af þeim (Ashkenas, 2015). Skiljanlega kjósa þeir að verja 
takmörkuðum tíma sínum í það sem þeir þekkja best og verkefnin gjalda fyrir það, 
enda virkur stuðningur bakhjarls mikilvægur árangri verkefna (PMI, 2014). 
 
Lykilorð: Bakhjarl, eigandi, verkefnastjóri, verkefnastjórnun 
 
 
 
 
 
1. INNGANGUR 
 
Höfundur þessarar ritgerðar var ráðinn til stórs fyrirtækis sem verkefnastjóri 
verkefnis sem hafði gengið illa að reka. Skemmst er frá því að segja að mikið af því 
sem gat farið úrskeiðis hafði gert það og meðlimir verkefnisins orðnir úrkúla vonar 
um að hægt væri að snúa þeirri þróun við. Sem nemandi í MPM námi í Háskólanum 
í Reykjavík taldi hann verkefnið yfirstíganlegt og tók til hendinni við að greina innri 
og ytri aðstæður, helstu hagsmunaaðila ásamt ógnunum, tækifærum, styrkleikum 
og veikleikum. 
 

Fljótt kom í ljós að hér hafði verið lagt af stað án þess að rétt væri staðið að 
undirbúningi verkefnis af þessari stærðargráðu. Hlutverk og ábyrgð höfðu ekki verið 
skilgreind og þjónustan sem átti eftir að hanna var komin á fullt í rekstur án þess 
að hún væri tilbúin. Næsti yfirmaður var sjálfkrafa bakhjarl/eigandi að forminu til 
en varði lítið af tíma sínum sem slíkur og veitti því verkefninu litla athygli. 
Fjárhagsgreiningar og arðsemislíkön sýndu að verkefnið var arðbært og með þá 
niðurstöðu var það keyrt áfram. 
 

Það var ekki fyrr en löngu síðar eftir talsverðar mannabreytingar að 
eiginlegur bakhjarl kom að verkefninu sem studdi við óútskrifaðan verkefnastjórann 
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að betur gekk. Á þeim tímapunkti áttaði hann sig á mikilvægi bakhjarls og þeim 
stuðningi sem hann getur veitt verkefnastjóra, sérstaklega þegar um er að ræða 
verkefni sem hefur steytt á skeri mannlegrar hegðunar. 
 

Í framhaldi af því fór höfundur að leiða hugann að því hvað hefði mátt gera 
betur við upphaf verkefnis og hvort betra hefði verið að skipa formlegan bakhjarl 
við verkefnastjórann í viðbót við formlegan eiganda verkefnisins. Að auki velti hann 
því fyrir sér hvort bakhjarlarnir sjálfir viti til hvers er ætlast af þeim, hver er ábyrgð 
þeirra og hlutverk í heimi verkefna, og hvaða hæfni þeir þurfa að búa yfir óháð 
bakgrunni þeirra. Upp frá þessari reynslu ákvað höfundur að skoða hlutverk 
bakhjarla í verkefnum innan fyrirtækisins með það að leiðarljósi að forða öðrum 
verkefnastjórum frá sömu örlögum. 
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2. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 
 
Bakhjarl verkefna er mikilvæg staða í verkefnum og virk þátttaka hans hefur mikið 
að segja um hversu vel verkefni gengur (PMI, 2012). Þrátt fyrir það hefur hlutverk 
bakhjarla verið í bakgrunni í þróun verkefnastjórnunar þar sem megin áhersla er 
lögð á verkefnastjórann sjálfan. Hægt er að sækja meistaranám á háskólastigi í 
verkefnastjórnun ásamt ótal námskeiðum, en framboð af menntun fyrir bakhjarla 
virðist vera af skornum skammti (Schmid og Koch, 2004). 
 

Oft á tíðum vita æðri stjórnendur því miður ekki hvað það þýðir að vera 
bakhjarl og hvernig þeir eiga að auka árangur í verkefnum. Þegar ábyrgð og 
væntingar eru óljósar verður hlutverkið annað hvort tilgangslaus nafnbót eða 
skapar óvirkni (Ashkenas, 2015). 
 

Mikið hefur verið skrifað um hlutverk bakhjarla undanfarin ár og mismunandi 
hvaða heiti eru notuð þegar fjallað er um þau. Þegar heimildir á annað borð minnast 
á hlutverk bakhjarla eða sambærilegra hlutverka ber þeim ekki endilega saman um 
tilgang og ábyrgð þeirra og virðist sem verkefnastjórnunarheimurinn hafi ekki komið 
sér saman um þessi hlutverk. Að auki er hlutverkum eigenda og bakhjarla oft á 
tíðum blandað saman sem eykur enn á flækjustigið. Þó má greina að þegar nýrri 
heimildir eru skoðaðar að hlutverkið er skýrara en áður og betur skilgreint, enda 
ber heimildum saman um mikilvægi þess þó að það sé ekki alltaf undir sama heiti. 
 
Grunnviðmið IPMA um hæfni verkefnastjóra (ICB4) 
Verkefnastjórnunarfélag Íslands (VSF) er aðili að alþjóðasambandi 
verkefnastjórafélaga (IPMA) (VSF, 2022) og gefur út íslenska þýðingu á 
grunnviðmiðum IPMA um hæfni verkefnastjóra. Nýjasta útgáfa þeirra hæfniviðmiða 
er ICB4 og var gefin út 2018. 
 

ICB4 grunnviðmiðin fjalla mikið um hæfni verkefnastjórans og markmið með 
útgáfu þeirra er að auðga og bæta hæfni einstaklinga í verkefnastjórnun (IPMA, 
2018). Að sjálfsögðu gildir margt sem þar kemur fram ekki síður um hlutverk 
bakhjarls eins og verkefnastjóra, en grunnviðmiðin gera hlutverki bakhjarls ekki 
hátt undir höfði. 
 

Minnst er á bakhjarla í köflum 4.3.1. Stefna, 4.5.2. Kröfur og markmið, 
4.5.5. Skipulag og upplýsingar, 4.5.6. Gæði, 4.5.7. Fjármál og 4.5.12. 
Hagsmunaaðilar og er hlutverki bakhjarls og eiganda blandað saman í öllum köflum. 
Skv. lýsingum á hlutverkinu í grunnviðmiðum er greinilegt að því er ætlað að vera 
bakhjarl verkefnisins, en ekki bakhjarl verkefnastjórans, og því í raun verið að lýsa 
hlutverki eiganda. Í lýsingu á færni verkefnastjórans er t.d. minnst á að hann þurfi 
að búa yfir sannfæringarkrafti í samningaviðræðum við bakhjarla sem gefur í skyn 
að þeir sitja sitthvoru megin við samningaborðið. 
 

Að auki er talað um það í kafla 4.3.1.3. að verkefnastjóri þurfi að færa „… 
rök fyrir forsendum, ástæðu og réttlætingu verkefnisins gagnvart bakhjörlum eða 
eigendum verkefnisins.“(ICB4, 2018) Það er því nokkuð ljóst að í samhengi ICB4 er 
bakhjarl það sama og eigandi verkefnis og verkefnastjóra ber að standa skil 
gagnvart þeim aðila. Hvorki er minnst á að bakhjarl eigi að standa að baki 
verkefnastjóranum og styðja hann né heldur gæta að sjónarmiðum notenda eða 
þörfum viðskiptavina. 
 
PMBOK Guide 
Project Management Institute (PMI) er alþjóðlegt fagfélag fyrir verkefnastjórnun 
(PMI, 2022) og gefur út handbókina A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge, sem gengur vanalega undir nafninu PMBOK Guide. Sjöunda útgáfan 
kom út árið 2021. 
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Fjallað er um hlutverk bakhjarls (e. sponsor) víða í handbókinni og þar er 
hlutverkið skilgreint sérstaklega sem aðili eða hópur sem útvegar úrræði og veitir 
verkefni, verkefnastofni eða verkefnaskrá stuðning og ábyrgur fyrir því að gera 
verkefnateyminu kleift að ná árangri (e. ... accountable for enabling success.) (PMI, 
2021). 
 

Fjallað er sérstaklega um bakhjarl í viðauka X2 þar sem hlutverki hans og 
ábyrgð er lýst nánar, og má segja að PMBOK geri bakhjarli hærra undir höfði en 
ICB4. Áhugavert er þó að PMBOK minnist hvergi á eiganda verkefnis (e. project 
owner) en hlutverk eiganda er lýst með eiganda afurðar (e. product owner). Skv. 
skilgreiningu ber hann ábyrgð á því að hámarka virði afurðarinnar og ber 
ábyrgðarskyldu fyrir lokaafurðinni. 
 

Mikið af því sem lýst er í viðauka X2 má eigna eiganda verkefnis eins og 
honum er lýst í ICB4. Bakhjarl veitir forystu í ákvarðanatöku sem stendur utan 
valdsviðs verkefnastjóra og verkefnateymis sem gefur til kynna að hann stendur 
ofarlega í skipuriti skipulagsheildar, líkt og eigandi gerir í ICB4. 
 

Virk þátttaka og eftirlit bakhjarls styður við verkefnastjóra og 
verkefnateymið og þ.a.l. drífur áfram afurðir verkefna. Bakhjarl tengir einnig 
verkefnateymið við stefnu skipulagsheildarinnar og stærra samhengi 
framkvæmdastjórnarinnar. Það er greinilegt af því sem skrifað er um bakhjarl í 
PMBOK að hann er bakhjarl verkefnastjóra og verkefnateymis og virkur stuðningur 
hans er mikilvægur árangri verkefnisins. Hann ber einnig ábyrgðarskyldu á afurðum 
verkefnis og gætir að hagsmunum notenda og viðskiptavina. Þegar bakhjarl tekur 
ekki virkan þátt í verkefni eða staðan er ekki skipuð mun vanta mikið upp á þann 
ávinning sem hann getur skapað. 
 
Prince2 aðferðafræðin 
Prince2 verkefnastjórnunaraðferðafræðin er vinsæll staðall í verkefnastjórnun sem 
á uppruna sinn í Bretlandi, og er notaður víða um heim. Prince2 er önnur útgáfa 
staðalins en sú fyrsta tók eingöngu til verkefnastjórnunar í 
upplýsingatækniverkefnum, en núverandi útgáfa nýtist í verkefnum af öllum 
gerðum (Lock, 2013). PRINCE stendur fyrir PRojects IN Controlled Environments og 
má þýða sem verkefni í stýrðu umhverfi. 
 

PRINCE2 er fullmótuð aðferðafræði þar sem ýmis hlutverk, skyldur og 
ábyrgð eru vel skilgreind. Þar er eigandi verkefnis nefndur Executive og ber hann 
endanlega ábyrgðarskyldu á verkefninu. Hann þarf að tryggja að verkefnið skapi 
virði, sé innan kostnaðaráætlunar og gera það með þarfir notenda og birgja að 
leiðarljósi. Tekið er sérstaklega fram að ákvarðanir eru ekki teknar í samræmi við 
fjölda atkvæða í stýrihóp, heldur fer eigandi einn með ákvörðunarvald, og er studdur 
af Senior User og Senior Supplier (OGC, 2009). 
 

Senior User er fulltrúi notenda afurðar verkefnisins og gætir hagsmuna 
þeirra. Hann metur þarfir þeirra og hvort afurðir verkefnisins mæti þeim m.t.t. 
gæða, virkni og notendahagkvæmni. Hann ber ábyrgð á því að sýna fram á að 
þörfum, sem voru upphaflega forsenda verkefnisins, er mætt. Senior User er því að 
hluta til bakhjarl eins og hann er skilgreindur í PMBOK en hlutverk hans er 
afmarkaðra skv. PRINCE2 þar sem hann einblínir eingöngu á notendur og þarfir 
þeirra, en veitir verkefnastjóra engan sérstakan stuðning. 
 
Aðrar heimildir um tilgang, hlutverk og ábyrgð bakhjarla 
Aðrar heimildir fjalla um tilgang, hlutverk og ábyrgð bakhjarla með mismunandi 
hætti en eiga það sameiginlegt að tengja hann með einhverjum hætti við 
verkefnafestuna, þ.e.a.s. að tryggja að verkefnið sé í samræmi við stefnu og tilgang 
skipulagsheildarinnar (Fangel, 2013). 
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Sú skilgreining á bakhjarli sem er kennd í MPM náminu í Háskólanum í 

Reykjavík byggir að mestu leyti á bókinni Project: Execution. Þar er bakhjarl fulltrúi 
eiganda verkefnis og gætir alfarið hagsmuna hans. Séu eigendur fleiri en einn og 
munur á hagsmunum þeirra er skipaður stýrihópur í stað bakhjarls, þar sem hver 
meðlimur gætir hagsmuna síns eiganda. Í bókinni kemur fram að hlutverk bakhjarls 
sé mjög mikilvægt og sé afmarkað af stjórnskipulagi, stuðningi og verkefnisfestu 
(Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2020). Að auki kemur þar fram að 
hlutverk bakhjarls feli í sér skuldbindingu að skilgreina, verja og styðja við verkefnið 
frá upphafi til loka. Varðandi val á bakhjarli er tekið fram að hann sé venjulega 
reyndur stjórnandi sem situr hærra í skipuriti miðað við verkefnastjóra og teymi 
hans. Þessi skilgreining er byggð á bókinni Project Sponsorship: Achieving 
Management Commitment for Project Success frá 2006 eftir Englund og Bucero. 
Skv. þessu er bakhjarl næstum eingöngu fulltrúi eigenda verkefnis og nánast 
yfirmaður verkefnastjóra. 

 
Í bókinni Project Management: A Multi-Perspective Leadership Framework er 

talað um að stundum geti verið nauðsynlegt að tilnefna stjórnanda sem bakhjarl í 
þeim tilgangi að tengja afurð verkefnis við stefnu og markmið skipulagsheildarinnar 
(e. anchoring the project result), m.ö.o. tryggja að niðurstaða verkefnisins sé í 
samræmi við það sem fyrirtækið ætlar sér að gera. Hlutverk bakhjarls getur m.a. 
verið að styðja við verkefnateymið á erfiðum tímum, stýra því í gegnum pólitískt 
umrót og marka umfang og metnað (Mikkelsen og Riis, 2017). Hér er greinilegt að 
tilgangur bakhjarls er fyrst og fremst að vera bakhjarl verkefnastjórans og teymis 
hans, ásamt því að tryggja að afurð verkefnisins sé í samræmi við stefnu 
skipulagsheildarinnar. 
 

Mikkelsen og Riis taka fram að bakhjarlar geta verið fleiri en einn á 
verktímanum, og að það eigi að vera búið að skipa í hlutverkið strax á fyrstu stigum 
verkefnisins og það eigi að vera mannað þangað til ætluðum ávinningi hefur verið 
náð eftir verklok. Áhugavert er að skoða það í tengslum við ICB4 þar sem talað er 
um þrjú stig verkefna; bakhjarlastig þar sem umfang og markmið eru skilgreind, 
verkefnastig þar sem afurðir verkefnisins eru raungerðar að réttum gæðum, og stigs 
verkhluta. Miðað við þetta gæti sitthvor bakhjarlinn verið til staðar eftir því á hvaða 
stigi verkefnið er, þar sem val á verkefnastjóra fer fram á bakhjarlastiginu og 
bakhjarlinn þá með veigameira hlutverk. Á verkefnastiginu er verkefnastjórinn 
meira áberandi og hlutverk bakhjarls annað. 
 

Í bók sinni Executing your Strategy: How to break it down & get it done fjalla 
höfundarnir talsvert um hlutverk bakhjarla. Þar er talað um að staða bakhjarls sé 
ein sú mikilvægasta í verkefnastjórnsýslu við innleiðingu stefnumótunar, en einnig 
ein sú erfiðasta að sinna (Morgan, Levitt og Malek, 2007). Í því samengi er verið að 
vísa í bakhjarl verkefnastofna og hvernig stjórnskipulag þeirra ætti að vera háttað 
til að auka líkur á árangri í innleiðingu stefnumótunar. Skv. þeim er það góður 
mælikvarði á starf bakhjarls að mæla hversu langan tíma það tekur að taka 
ákvarðanir. Þar er kominn áþreifanlegur og óháður mælikvarði á það hversu mikið 
bakhjarl sinnir sínu starfi, en það þarf meira til. Það er ekki nóg það sé skýrt í 
stjórnskipulagi verkefna hver á að taka ákvarðanir í hvaða tilfellum, heldur þarf að 
tryggja gæði ákvarðana og þar hefur bakhjarlinn einnig mikið að segja. 
 

Samband verkefnastjóra og bakhjarls er tvíhliða samband þar sem gagnsæ 
samskipti og stuðningur á báða bóga eru vænleg til árangurs. Aðalsmerki góðra 
bakhjarla er að tryggja að framtíðarsýnin sé öllum skýr, að þeir séu ásamt öðrum 
meðlimum verkefnahóps skuldbundnir verkefninu, að þeir deila ábyrgð með 
verkefnastjóra og valdefla (Morgan, Levitt og Malek, 2007). Höfundur tekur undir 
með þessari skilgreiningu og telur hana vel til hæfa til að skýra hlutverk bakhjarla. 
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Hlutverk bakhjarla fær enn meira vægi þegar SEF-líkanið (e. The Strategic 
Execution Framework) er skoðað á mynd 1. SEF-líkanið var þróað af Stanford 
Advanced Project Management (SAPM) til að hjálpa fyrirtækjum að viðhalda fókus 
og að samræma verkefni við lykilaðgerðir til að ná til ætluðum árangri (Wasserman 
og Czarnecki, 2014). Bakhjarl leikur stórt hlutverk í The Engament Imperative þar 
sem stefna og verkefnaskrá mætast. Á þeim mikilvæga stað í SEF-líkaninu reynir 
einmitt á bakhjarlinn sem þarf að ákveða hvernig ákvarðanir eru teknar, bera kennsl 
á verkefni og verkefnastofna sem styðja stefnu (eða breytingar á henni), 
forgangsraða verkefnum og viðhalda verkefnaskránni (Morgan, Levitt og Malek, 
2007) 
 

 
Mynd 1: The Strategic Execution Framework (SEF). Fengið úr kennsluefni M.Morgan. 

Í bók sinni HBR Project Management Handbook: How to Launch, Lead, and 
Sponsor Successful Projects frá 2021 talar höfundurinn Antonio Nieto-Rodriguez 
jafn mikið um hlutverk bakhjarla og verkefnastjóra. Hvergi er minnst á hlutverk 
eiganda og greinilegt að bakhjarlinn er í raun eigandi verkefnis ásamt því að styðja 
verkefnastjórann og vera mjög virkur í verkefnavinnunni við hlið hans. 
 

Í bókinni er 12 meginreglum árangursríkra verkefna lýst þar sem regla 
númer tvö fjallar um að virkur bakhjarl sem tekur fullan þátt í verkefninu allan 
líftíma þess hefur mikið að segja um hversu vel verkefninu vegnar. Regla númer 
eitt fjallar um mikilvægi þess að skýr viðskiptaáætlun sé að baki hverju verkefni 
ásamt tengingu við æðri tilgang skipulagsheildarinnar áður en því er ýtt úr vör. 
 

Það kveður við nýjan tón í bók Nieto-Rodriguez og greinilegt að miklar 
breytingar hafa átt sér stað í heimi verkefnastjórnunar undanfarin ár. Samhliða 4. 
iðnbyltingunni og auknum hraða breytinga hefur mikilvægi verkefnastjórnunar 
aukist. Síðan á 10. áratug síðustu aldar hefur fókus verkefnastjórnunar færst frá 
tæknilegum aðferðum yfir í það sem oft er kallað mýkri færni sem snýr að 
mannlegum samskiptum, hegðun, menningu og breytingastjórnun. Stjórnendur 
þurfa því að hugsa meira eins og verkefnastjórar og verkefnastjórar þurfa að hugsa 
meira eins og stjórnendur (Nieto-Rodriguez, 2021). 
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Flest þekkja Business Model Canvas módelið úr heimi viðskiptaáætlana sem 
var þróað af Alex Osterwalder og Yves Pigneur. Það var Nieto-Rodriguez innblástur 
sem bjó til Project Canvas módelið í tvennum tilgangi; annars vegar til að einfalda 
tungutakið í verkefnastjórnum svo stjórnendur ættu auðveldara með að skilja það, 
og hins vegar til að fækka verkefnum sem misheppnast. Project Canvas módelið 
má sjá á mynd 2 þar sem búið er að auðkenna People sviðið með dökkgráum lit. 
 

Sérstaklega er gert grein fyrir því hver ber ábyrgðaskyldu á verkefnum innan 
einingarinnar Sponsorship. People sviðið inniheldur einnig einingarnar Stakeholders 
og Resources en þær eru allar tengdar mannlega þættinum sem gegnir sífellt meira 
máli í verkefnum eins og kom fram hér á undan. Það á sérstaklega við í kjölfar 
COVID-19 heimsfaraldursins þar sem fjarvinna gerði einstaklingum kleift að vinna 
saman í teymi fjarri hvorum öðrum með hjálp tækninnar. Mikið af mannlegum 
samskiptum eiga sér stað með líkamstjáningu og óyrtri hegðun sem tapast þegar 
einstaklingar eru ekki staddir í sama herbergi. Þetta setur meiri kröfu á bakhjarla 
(og verkefnastjóra) að vera vel að sér í þessum mjúku færniþáttum. 
 

 
Mynd 2: The Project Canvas (Nieto-Rodriguez, 2021). 

Skv. The Project Canvas er bakhjarl tengingin á milli þeirra sem fjármagna 
verkefnið og verkefnateymis, og að auki ber hann ábyrgðaskyldu á því að verkefnið 
skili þeim ávinningi sem stefnt var að. Þegar verkefni spanna margar deildir, svið 
eða jafnvel fyrirtæki og lönd er hætta á því að ábyrgð verði óskýr og enginn beri 
ábyrgð á velgengni – eða því að verkefni misfarist (Nieto-Rodriguez, 2021). 
 

Bakhjarlar eru oft á tíðum valdir með tilviljunarkenndum hætti og sumir 
hverjir líta á stöðuna sem táknrænt stöðutákn. Þeir álíta sem svo að því fleiri 
verkefni þeir bera ábyrgð á gefi til kynna mikilvægi þeirra innan 
skipulagsheildarinnar. Þetta hefur í för með sér að meiri líkur eru á því að verkefni 
misfarist (Nieto-Rodriguez, 2021). 
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Bakhjarlinn er mikilvægt hlutverk í öllum verkefnum, sérstaklega þeim sem 
eru flókin og stefnumarkandi. Því flóknari sem þau eru því mikilvægara er hlutverk 
bakhjarls og því meiri tíma er krafist af honum (Nieto-Rodriguez, 2021). Á mynd 5 
á bls. 12 sést að stjórnendur verja 50% af sínum tíma til daglegs reksturs og 
eingöngu 28% til verkefna. 
 

Eins og sést á þessari fræðilegu umfjöllum er mikill munur á því hvernig hin 
ýmsu hlutverk eru skilgreind í heimi verkefnastjórnunar. Hvað sem því líður er 
mikilvægt að hver og ein skipulagsheild skilgreini hlutverk innan 
verkefnastjórnsýslu sinnar með nákvæmum hætti og nýti til þess það efni sem 
hentar best. Í viðbót við það er nauðsynlegt að tryggja að farið sé eftir þeim 
skilgreiningum, að þær séu öllum aðgengilegar og rýndar reglulega í takt við sífellt 
örari breytingar í umhverfi okkar. 
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3. RANNSÓKNARAÐFERÐ 
 
Tilgangur rannsóknarinnar er að komast að því hvort annars vegar stjórnendur sem 
sinna hlutverki bakhjarla og/eða eigenda verkefna og hins vegar verkefnastjórar 
innan sama fyrirtækis upplifi verkefnamenningu með ólíkum hætti. 
 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð þar sem spurningalisti með 
lokuðum spurningum var sendur fyrirframvöldum þátttakendum með tölvupósti í 
gegnum þjónustu SurveyMonkey (www.surveymonkey.com) og var hún opin 
dagana 11. til 23. apríl 2022. Þátttakendum var skipt í tvo hópa eftir því hvort þeir 
störfuðu annars vegar sem verkefnastjórar og hins vegar sem stjórnendur sem 
höfðu verið bakhjarlar og/eða eigendur verkefna innan fyrirtækisins sem var til 
skoðunar. Sjá má yfirlit yfir þýði rannsóknarinnar í töflu 1. 
 
Tafla 1: Þátttakendur í rannsókn. 

Þátttakendur Fjöldi Svarendur Svarhlutfall 
Stjórnendur sem hafa verið bakhjarlar og/eða eigendur 
verkefna 
 

31 8 26% 

Verkefnastjórar 
 

34 16 47% 

Samtals 
 

65 24 37% 

 
Flest svör verkefnastjóra komu mjög fljótt eftir að könnunin var send út en 

stjórnendur tóku ekki við sér fyrr en undir lok hennar eftir að áminningartölvupóstar 
voru sendir út. Það má segja að þessi hegðun styðji við fyrstu spurninguna sem 
sýnir hve miklum tíma stjórnendur verja í verkefni . Tíðni svara beggja hópa má sjá 
á myndum 3 og 4. 
 

 
Mynd 3: Tíðni svara stjórnenda. 

 
Mynd 4: Tíðni svara verkefnastjóra. 

 
Spurningarnar sem voru lagðar fyrir þátttakendur voru þýddar upp úr 

rannsókn Antonio Nieto-Rodriguez sem hann framkvæmdi um heim allan 2021. 
Niðurstöður þessarar rannsóknar verða skoðaðar með hliðsjón af niðurstöðum 
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Nieto-Rodriguez til samanburðar. Tilgangur þeirrar rannsóknar var að skoða 
ástæður þess hlutfall verkefna sem mistekst hækkar stanslaust ár frá ári þrátt fyrir 
mikla aukningu á fjölda þeirra innan skipulagsheilda og aukinnar vitundar um 
verkefnamenningu. Skv. Chaos rannsókn Standish Group 2015 voru eingöngu 35% 
verkefna talin vera árangursrík (Nieto-Rodriguez, 2021). 
 

Tilgáta Nieto-Rodriguez var að stjórnendur, sem bakhjarlar verkefna, hafa 
of mörg verkefni á sinni könnu með of litla yfirsýn. Þá skortir verkefnastjórnarlega 
þekkingu og reynslu til að leysa áskoranir sem upp koma. Verkefnastjórar sem hafa 
réttu menntunina skortir aftur á móti samskiptafærnina til að tala tungumál sem 
stjórnendur eiga auðvelt með að skilja. Niðurstöðurnar úr þessari rannsókn má lesa 
í bók Nieto-Rodriguez sem kom út 2021 og ber heitið HBR Project Management 
Handbook – How to Launch, Lead, and Sponsor Succesful Projects. 
 

Í samráði við leiðbeinenda höfundar þessa lokaverkefnis var ákveðið að 
endurtaka rannsókn Nieto-Rodriguez innan fyrirtækisins þar sem þau bæði starfa 
og bera niðurstöðurnar saman. Fyrirtækið er að innleiða verkefnamenningu og 
nýtist bæði rannsóknin og niðurstöður hennar á þeirri vegferð.  
 

Skv. lýsingu í rekstrarhandbók fyrirtækisins eru hlutverk eiganda og 
bakhjarls skilgreind á mismundandi hátt, en í smærri verkefnum getur einn og sami 
aðilinn gengt báðum hlutverkum. Hlutverk bakhjarls er fyrst og fremst að vera 
virkur þátttakandi í verkefninu og styðja við verkefnastjóra. Hann getur einnig tekið 
ákvarðanir innan þess umboðs sem eigandi verkefnis veitir honum. Þegar bakhjarl 
er annar en eigandi skal hann koma úr efri stigum skipurits og er fulltrúi rekstrar 
með sjónarmið notenda eða þarfir viðskiptavinar að leiðarljósi. Eigandi aftur á móti 
er fulltrúi járnþríhyrnings verkefnisins og hefur augastað á tíma- og 
kostnaðaráætlun ásamt gæðum verkefnisins og kemur einnig úr efri stigum 
skipurits. (Verkefnastofa OR, 2022) 
 

Nieto-Rodriguez gaf leyfi á notkun spurningalistans og sendi höfundi hann. 
Lagðar voru 12 spurningar fyrir stjórnendur og 15 fyrir verkefnastjóra sem þýddar 
voru yfir á íslensku úr ensku. Sjá má spurningarnar í töflum 2 og 3. Flestar 
spurningarnar eru þær sömu og því hægt að bera saman svör á milli hópanna 
tveggja. Aðrar spurningar eru ætlaðar eingöngu öðrum hópnum. 
 
Tafla 2: Spurningalisti stjórnenda. 

Nr. Spurning 
1. Hvernig skiptir þú tíma þínum á milli eftirfarandi? (Gefðu samtals 100%) 
2. Hversu mikið hefur verkefnum fjölgað eða fækkað s.l. fimm ár? (Veldu eitt) 
3. Hversu mikið af tekjum samstæðunnar telur þú að megi rekja til verkefna? (Veldu eitt) 
4. Hver telur þú að arðsemi (ROI) verkefna innan samstæðunnar sé? (Veldu eitt) 
5. Hversu stórt hlutfall verkefna er tileinkað? (Gefðu samtals 100%) 
6. Hversu stórt hlutfall verkefna þinna telur þú að hafi verið árangursrík? (Veldu eitt) 
7. Hverjar eru fimm helstu áskoranirnar sem samstæðan stendur frammi fyrir við innleiðingu 

verkefna? (Veldu allt að fimm atriði) 
8. Hverjar eru þrjár helstu áskoranir sem þú stendur frammi fyrir sem bakhjarl verkefna? (Veldu 

allt að þrjú atriði) 
9. Hvaða eftirfarandi tól eru notuð innan samstæðunnar til að velja, forgangsraða og innleiða 

verkefni í verkefnaskránni? (Veldu allt sem á við) 
10. Hvaða hagsmunaaðilar eru upplýstir um gang mála í lykilverkefnum? (Veldu allt sem á við) 
11. Hefur þú hlotið einhverja þjálfun eða menntun varðandi hlutverk og ábyrgð bakhjarls verkefna 

og/eða í grunnatriðum verkefnastjórnunar? (Veldu allt sem á við) 
12. Hvernig sérðu fyrir þér að hæfni í verkefnastjórnun muni þróast innan samstæðunnar næstu 

fimm árin? (Veldu eitt) 
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Tafla 3: Spurningalisti verkefnastjóra. 

Nr. Spurning 
1. Hversu miklum tíma verð þú í að leiða og stjórna verkefnum? (Veldu eitt) 
2. Hversu mikið hefur verkefnum fjölgað eða fækkað s.l. fimm ár? (Veldu eitt) 
3. Hversu mikið af tekjum samstæðunnar telur þú að megi rekja til verkefna? (Veldu eitt) 
4. Hver telur þú að arðsemi (ROI) verkefna innan samstæðunnar sé? (Veldu eitt) 
5. Hversu stórt hlutfall verkefna þinna telur þú að hafi verið árangursrík? (Veldu eitt) 
6. Hversu stórt hlutfall verkefna er tileinkað? (Gefðu samtals 100%) 
7. Hverjar eru fimm helstu áskoranirnar sem samstæðan stendur frammi fyrir við innleiðingu 

verkefna? (Veldu allt að 5 atriði) 
8. Hvaða hagsmunaaðilar eru upplýstir um gang mála í lykilverkefnum? (Veldu allt sem á við) 
9. Hvernig sýnir framkvæmdastjórn fyrirtækisins virði verkefna og verkefnastjórnunar? (Veldu allt 

sem á við) 
10. Hversu miklum tíma að meðaltali telur þú að æðri stjórnendur verji til að sinna starfi bakhjarls 

verkefna? (Veldu eitt) 
11. Hvaða eftirfarandi tól eru notuð innan samstæðunnar til að velja, forgangsraða og innleiða 

verkefni í verkefnaskránni? (Veldu allt sem á við) 
12. Hvaða þjálfun eða menntun hefur þú hlotið innan verkefnastjórnunar eða skyldra greina? (Veldu 

allt sem á við) 
13. Í hversu stórum hluta verkefna eru kvik (e.agile) verkefnastjórnunartól notuð miðað við 

hefðbundin (t.d. Fossalíkanið)? (Veldu eitt) 
14. Hvaða hlutverki telur þú að verkefnastofa (PMO) gegni innan samstæðunnar? (Veldu allt sem á 

við) 
15. Hvernig sérðu fyrir þér að hæfni í verkefnastjórnun muni þróast innan samstæðunnar næstu 

fimm árin? (Veldu eitt) 
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4. NIÐURSTÖÐUR 
 
Niðurstöður könnunarinnar eru kynntar á myndrænan hátt þar sem litir aðgreina 
svör stjórnenda og verkefnastjóra þar sem það á við. Niðurstöður úr könnun Nieto-
Rodriguez eru sýndar með lituðum deplum í samsvarandi lit þegar þess er kostur. 
Þar sem sumar spurningarnar tengjast ekki beint rannsóknarspurningunni verða 
niðurstöður þeirra spurninga ekki kynntar hérna. Hægt er að kynna sér þær 
niðurstöður í viðauka I. 
 

Á mynd 5 má sjá hvernig stjórnendur skipta tíma sínum. Eins og sést skýrt 
verja þeir helming tíma síns í daglega stjórnun og rekstur. Hinum helmingi er skipt 
nokkuð jafnt á milli stefnumarkandi langtímahugsunar og verkefna. Bæði innlendir 
og erlendir stjórnendur verja 23% af sínum tíma til stefnumótandi 
langtímahugsunar. Þessi skipting er nokkuð í samræmi við erlendu rannsóknina þó 
að íslenskir stjórnendur verja greinilega meiri tíma til daglegs reksturs en þeir 
erlendu á kostnað verkefna.  
 

 
Mynd 5: Hversu miklum tíma verja stjórnendur til verkefna? 

Á mynd 6 má sjá hvernig verkefnastjórar skipta tíma sínum. Talsverður 
munur er á niðurstöðum á milli rannsóknanna sem skýrist eflaust af þeirri staðreynd 
að íslenska rannsóknin var framkvæmd meðal einstaklinga sem bera starfstitilinn 
„Verkefnastjóri“. 69% þeirra starfa raunverulega sem verkefnastjórar í fullu starfi. 
 

 
Mynd 6: Hversu miklum tíma verja verkefnastjórar til verkefna? 

Bæði stjórnendur og verkefnastjórar eru sammála að verkefnum hefur 
fjölgað s.l. fimm ár og er það í samræmi við erlendu rannsóknina. Stjórnendur 
virðast þó skynja meiri fjölgun verkefna miðað við verkefnastjóra og 12% 
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verkefnastjóra telja að fjöldi verkefna hefur staðið í stað eða minnkað á tímabilinu. 
Almennt séð eru niðurstöðurnar í samræmi við þær erlendu. 
 

 
Mynd 7: Fjölgun eða fækkun verkefna s.l. 5 ár. 

Þegar þátttakendur eru beðnir um að leggja mat á það hversu árangursrík 
verkefni þeirra eru sést að það er mikill munur á íslenskum og erlendum 
niðurstöðum. Hér skiptir að sjálfsögðu miklu máli hvernig árangur er skilgreindur 
en ekki er lagt mat á það hér. Nánast allir íslensku þátttakendurnir virðast vera 
mjög sáttir við árangur sinna verkefna á meðan eingöngu helmingur þeirra erlendu 
virðist vera á sama máli. Gefur þessi niðurstaða til kynna að ekki sé þörf á úrbótum 
í starfi bakhjarla innan fyrirtækisins? 
 

 
Mynd 8: Hversu árangursrík voru verkefnin? 

Þegar kemur að því að telja upp fimm helstu áskoranirnar við innleiðingu 
verkefna kemur margt í ljós. Munur er á svörum stjórnenda og verkefnastjóra, en 
ekki síður á milli erlendu aðilanna. Allir þátttakendur virðast sammála um að skortur 
á mannafla og fjármagni er áskorun og að verkefni séu of mörg, þó að 
verkefnastjórar virðast mjög á þeirri skoðun. Stjórnendur telja skort á stuðningi frá 
æðri stjórnendum áskorun ólíkt verkefnastjórum. Einnig telja stjórnendur það 
áskorun hversu litla hæfni þeir hafa í verkefnastjórnun, þó að þeir telji það ekki eins 
mikið vandamál og þeir erlendu. Verkefnastjórar nefna örar breytingar á umfangi 
og skort á kvikri (e. agile) verkefnastjórnun sem áskorun á meðan stjórnendur vilja 
sjá skýrari viðskiptaáætlanir í upphafi. Almennt séð virðast svör erlendra 
þátttakenda vera svipuð hvor öðrum á meðan svör verkefnastjóra eru oft ólík 
svörum stjórnenda í íslensku rannsókninni. 
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Mynd 9: Helstu áskoranir við innleiðingu verkefna. 

Þegar kemur að því að skoða þær áskoranir sem bakhjarlar standa frammi 
fyrir kemur í ljós að niðurstöðurnar eru mjög líkar á milli innlendra og erlendra aðila. 
Íslenskir bakhjarlar virðast þó eiga erfiðara með að sjá tengsl verkefna við þann 
ávinning sem þau eiga að skila. Báðir virðast þeir þó sammála um að samræmingu 
verkefna skorti þvert á fyrirtæki. Enginn íslenskur þátttakandi taldi tíma sínum illa 
varið í því að sinna starfi bakhjarls. 
 

 
Mynd 10: Áskoranir bakhjarla. 

Svör verkefnastjóra voru mjög ólík þeim erlendu þegar kom að mati á þeim 
tíma sem bakhjarlar nýttu. Nánast helmingur verkefnastjóra telur að bakhjarlar 
verji minna en einni klukkustund á viku til að sinna starfi bakhjarls á meðan 
eingöngu 23% þeirra erlendu voru sömu skoðunar. Miðað við þessar niðurstöður er 
helmingur stjórnenda ekki að verja nægum tíma til að sinna starfi bakhjarls. Á móti 
kemur að 25% þeirra verja 1-2 dögum í viku í starf bakhjarls sem er umtalsvert 
meira en tíðkast erlendis. 
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9. Hverjar eru þrjár helstu áskoranir sem þú stendur frammi fyrir sem bakhjarl 
verkefna?
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Mynd 11: Hversu miklum tíma verja stjórnendur til að sinna starfi bakhjarls? 

Rúmlega 60% stjórnenda hafa fengið einhvers konar þjálfun í 
verkefnastjórnun og er það talsvert meira en erlendir stjórnendur hafa hlotið. 
Enginn þeirra hefur þó fengið formlega þjálfun í starfi bakhjarls og um 40% hafa 
enga þjálfun yfir höfuð fengið. 
 

 
Mynd 12: Bakgrunnur stjórnenda. 
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13. Hversu miklum tíma að meðaltali telur þú að æðri stjórnendur verji til að 
sinna starfi bakhjarls verkefna?
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14. Hefur þú hlotið einhverja þjálfun eða menntun varðandi hlutverk og ábyrgð 
bakhjarls verkefna og/eða í grunnatriðum verkefnastjórnunar?
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Bakgrunnur verkefnastjóra virðist vera fjölbreyttari en stjórnenda og hefur 
rúmlega 30% þeirra hlotið vottun í faginu. Flestir virðast hafa lært verkefnastjórnun 
í sínu starfi og eru þeir talsvert fleiri en erlendis. Sést það einnig á þeirri staðreynd 
að einungis 7% hafa lokið formlegri menntun verkefnastjóra á meðan 27% hafa 
gert það erlendis. 
 

 
Mynd 13: Bakgrunnur verkefnastjóra. 

Framtíð verkefnastjórnunar virðist vera mjög björt ef marka má niðurstöður 
spurningar númer 16 sem sjá má á mynd 14. Allir íslensku þátttakendurnir telja að 
verkefni séu þeim nauðsynleg og að þörf sé á því að fjárfesta í og byggja upp hæfni 
í verkefnastjórnun. Þessi svör eru í miklu samræmi við erlendu niðurstöðurnar. 
 

 
Mynd 14: Framtíð verkefnastjórnunar. 
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15. Hvaða þjálfun eða menntun hefur þú hlotið innan verkefnastjórnunar eða 
skyldra greina?

Verkefnastjórar Professionals

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Verkefni eru okkur nauðsynleg,
og við erum nú þegar fær í því að

innleiða verkefni, engin þörf á
því að auka hæfni

Verkefni eru okkur nauðsynleg,
við viljum fjárfesta í og byggja
upp hæfni í verkefnastjórnun

Verkefni hafa engin áhrif á
árangur okkar, við sjáum engan

ávinning af því að fjárfesta í
aukinni hæfni

Annað

16. Hvernig sérðu fyrir þér að hæfni í verkefnastjórnun muni þróast innan 
samstæðunnar næstu fimm árin?
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5. ÁLYKTANIR 
 
Það er óumdeilt að virk þátttaka bakhjarla er mikilvæg þegar kemur að velgengni 
verkefna. Á sama tíma er það staðreynd að þeir einstaklingar sem gegna starfi 
bakhjarla hafa oft til þess lítinn tíma og jafnvel skortir þá kunnáttu sem nauðsynleg 
er. Það sést skýrt í rannsókninni þar sem þátttaka stjórnenda var mun minni en 
verkefnastjóra og að auki svöruðu þeir mun síðar, og eingöngu eftir að áminning 
var send. Þetta gefur eflaust til kynna tímaskort stjórnenda, en einnig má velta fyrir 
sér hversu mikinn áhuga þeir hafa á verkefnastjórnun yfirleitt.  
 

Helstu áskoranir stjórnenda við innleiðingu verkefna er fjöldi þeirra, sem þeir 
segja að hefur aukist mikið undanfarin fimm ár, og skortur á auðlindum, þ.e.a.s. að 
verkefnum er bætt ofan á daglegan rekstur. Það þarf því að gefa stjórnendum það 
rými sem þeir þurfa til að sinna hlutverki bakhjarls með því að færa hluta af þeirra 
daglegu verkefnum annað. 
 

Á sama tíma hafa stjórnendur ekki fengið neina formlega þjálfun í hlutverki 
bakhjarls. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa það til kynna að verkefnastjórar hafa 
sótt sér menntun á sviði verkefnastjórnunar, á meðan stjórnendur hafa ekki gert 
það, og standa því verkefnastjórar þeim framar að þessu leyti. Þetta getur skapað 
núning og það getur verið erfitt fyrir reyndan stjórnenda að viðurkenna. Því þarf að 
skapa jákvæða menningu þar sem verkefnastjórar fræða bakhjarla sína um 
fræðiheim verkefnastjórnunar og verkefnamenningar. Það er hætta á því að 
einstaklingar sem eru beðnir að vinna með hugtök sem þeir þekkja ekki, munu ekki 
vera samstarfsfúsir (Lock, 2013)  
 

Þessar mótsagnir gera það að verkum að bakhjarlar eru settir í ómögulega 
stöðu þar sem þeir ná ekki að sinna skyldum sínum, hvort sem það að sinna daglegu 
starfi sínu sem stjórnandi eða bakhjarl verkefnis. Þrátt fyrir þetta eru bæði 
verkefnastjórar og stjórnendur sammála um að flest verkefni þeirra hafi verið 
árangursrík, þó að ekki hafi verið lagt mat á hvernig árangur er metinn. 
 

Hver og einn bakhjarl getur sinnt því hlutverki í fleiru en einu verkefni. Með 
hliðsjón af stærð, umfangi og flækjustigi verkefna þarf að meta það hverju sinni 
hversu mörg verkefni bakhjarl er með á sinni könnu. Það þarf hiklaust að takmarka 
þann fjölda verkefna sem hver og einn bakhjarl er hluti af og tryggja að fjöldi þeirra 
fari ekki yfir þau mörk sem veldur því að hann sinnir þeim ekki. 
 

Það skiptir ekki máli hversu reyndur, hæfur, drifinn eða fær verkefnastjóri 
er, það er ekki hægt að ætlast til þess að hann starfi einn án stuðnings og samvinnu. 
(Lock, 2013) Algengt er að teikna upp stjórnskipulag verkefna með eiganda og eða 
stýrihóp fyrir ofan verkefnastjórann og verkefnateymið fyrir neðan hann. Í mörgum 
heimildum er hlutverki eiganda og bakhjarli verkefna blandað saman með þá ábyrgð 
að standa vörð um að verkefnið skili því sem ætlað er á réttum tíma og á 
kostnaðaráætlun. Í þeim skilningi er bakhjarl skilgreindur sem bakhjarl verkefnis, 
en er þörf á því að skilgreina bakhjarl verkefnastjórans sem tryggir hagsmuni 
neytenda og viðskiptavina og leyfa eiganda verkefnis að standa vörð um 
járnþríhyrninginn? 
 

Val á bakhjarli ætti ekki að vera tilviljanakennt eða sjálfgefið eftir því hvaðan 
verkefnið á uppruna í skipulagsheildinni. Ef bæði eigandi og bakhjarl verkefnis eru 
valdir eftir sömu forskrift er hætt við því að sjónarmið þeirra eru of lík og ekki sé 
tekið tillit til allra sjónarmiða. Ef eigandi verkefnis er forstöðumaður deildarinnar 
þaðan sem verkefnið á uppruna sinn gæti bakhjarl þess komið annars staðar frá og 
komið með ólík og mikilvæg sjónarmið að verkefninu. 
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Þó að hlutverk bakhjarls sé ekki að fullu skilgreint innan skipulagsheildar og 
stjórnendur hafa ekki hlotið þjálfun sem slíkir er ekki þar með sagt að þeir geti ekki 
veitt verkefnastjórum sínum stuðning. Hægt er að sýna stuðning með því að 
einfaldlega heimsækja verkefnateymið reglulega, sýna starfi þess áhuga og hrósa 
þegar vel gengur. Slíkt lof og vitund kostar hvorki mikinn tíma né fjármagn en getur 
skilað miklu (Lock, 2013)  
 

Til að auka líkur á velgengni verkefna leggur höfundur til að hlutverk 
bakhjarls sé styrkt með eftirfarandi gátlista. Hann inniheldur átta atriði sem eru öll 
til þess fallin að styrkja bakhjarla í sínu mikilvæga starfi og þar með auka líkur á 
því að verkefni verða árangursrík. Með notkun hans eiga stjórnendur meiri 
möguleika á því að lifa af í heimi verkefnastjórnunar. 
 
Gátlisti fyrir bakhjarla 

1. Gefa stjórnendum rúm til að sinna starfi bakhjarla með því að leysa þá 
(tímabundið eða að hluta) undan annarri ábyrgð. 

2. Veita stjórnendum formlega þjálfun í hlutverki bakhjarls áður en þeir taka 
hlutverkið að sér. 

3. Skilgreina hlutverk þeirra með skýrum hætti svo bæði þeir sjálfir og aðrir viti 
til hvers er ætlast af þeim. 

4. Koma á skipulögðum reglulegum formlegum fundum innan hvers verkefnis 
þar sem bakhjarl og verkefnastjóri hittast. 

5. Velja bakhjarla verkefna með hliðsjón af reynslu þeirra á viðkomandi sviði 
svo að styrkleikar þeirra nýtast sem best. Forðast að velja þá eftir fyrirfram 
ákveðinni stöðu í skipuriti líkt og gert er með eiganda. 

6. Takmarka fjölda verkefna sem hver bakhjarl er hluti af miðað við stærð, 
umfang og flækjustig verkefna. 

7. Styðja við menningu þar sem verkefnastjórar fræða bakhjarla um fræðiheim 
verkefnastjórnunar og verkefnamenningu. 

8. Samræma væntingar í upphafi verkefnis á milli verkefnastjóra og bakhjarls. 
 

Það er von höfundar að þessi gátlisti forði öðrum verkefnastjórum frá 
hremmingum við stjórnun verkefna og auki árangur í verkefnum. 
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Viðauki I 
 
Hér má finna niðurstöður þeirra spurninga sem voru ekki kynntar í kafla 4. 
NIÐURSTÖÐUR. 
 

 
Mynd 15: Hlutfall tekna af verkefnum. 

 

 
Mynd 16: Arðsemi verkefna. 

 

 
Mynd 17: Tilgangur verkefna. 
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Mynd 18: Tól verkefnastjórnunar í verkefnum. 

 

 
Mynd 19: Upplýsingagjöf til hagsmunaaðila. 
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Mynd 20: Virði verkefna og verkefnastjórnunar. 

 

 
Mynd 21: Samband kvikra og hefðbundinna verkefnastjórnunartóla. 

 

 
Mynd 22: Hlutverk verkefnastofu. 
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