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Er skilvirkt eftirlit viðhaft í verkefnum? 

Eðvald Möller 

Rannsóknargreinin fjallar í megindráttum um stöðu verkefnastjórnunar með tilliti til 
eftirlits. Hér er á hlutlausan hátt leitað svara við því hvort eftirlit sé skilvirkt í verk-
efnum þar sem verkefnastjórar koma að. Rannsóknin var gerð meðal fyrirtækja sem 
gefa sig út fyrir að nota og beita aðferðafræði verkefnastjórnunar. Hér er ekki verið að 
greina kerfi eða rýna í álitamál vegna hugsanlegra afbrigða sem aðilar kunna að notast 
við. 

Eftirlit með verkefni er ferli sem byggist á því að safna upplýsingum vegna grunn-
áætlunar og raunverulegra framkvæmda og grípa strax til aðgerða til að komast aftur á 
rétt spor ef frávik koma í ljós (Clements og Cido, 2009).  

Til að koma á árangursríku eftirliti með verkefnum þurfi menn að þekkja hvert 
verkefni mjög vel, hvert markmið þess sé með tilliti til umfangs þar sem tími, 
kostnaður og gæði eru mælanleg. Brjóta þarf verkefnið niður í viðráðanlegar einingar 
sem auðkennast af vörðum. Við hverja vörðu er staðan tekin og því næst fram-
kvæmdar breytingar ef einhverjar eru og ný verkáætlun mótuð með tilliti til uppsetts 
markmiðs viðskiptavinar. Það þarf m.ö.o. að rýna reglulega í verkefnið, skrá frábrigðin 
og koma á þann hátt í veg fyrir mistök (Kerzner, 2009; Kloppenberg, 2008). 

 

 

Mynd 1. Eftirlit í æviskeiði verkefnis 
 
Árangurríkt eftirlit með verkefnum er að mæla raunverulega stöðu eins og hún er á 

hverjum tíma með reglulegu millibili og bera hana saman við framsetta verkáætlun. 
Skoða þarf öll frávik sem koma í ljós og grípa til viðeigandi ráðstafana ef þörf krefur 
(mynd 1, Eftirlit í æviskeiði verkefnis). Með þessu móti er auðveldara að leysa 
vandamál í tíma án þess að þau hafi mælanleg áhrif á lokaniðurstöðuna. Því fyrr sem 
grípið er inn í verkefnaferlið því betra. Miðað við raunverulega framvindu er hægt að 
endurmeta verklok og kostnaðaráætlun verkefnisins á hverjum tímapunkti og endur-
skoða og innleiða aðgerðir eftir því sem þörf krefur til að uppfylla þarfir viðskipta-
vinarins (Clements og Cido, 2009; Kloppenberg, 2008).  

Í rannsókninni Papke-Shields, Beise and Quan (2010) kemur fram að ef fyrirtæki 
ætlar að ná markmiðum verkefnis þurfa að liggja fyrir skýr mælanleg gildi sem hægt er 
að vega og meta á verktíma með eftirliti á fyrirfram ákveðnum tímum í verkáætluninni 
og með framvinduskýrslum miðla til hlutaðeigandi aðila. Þannig má fyrirbyggja mis-
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skilning og kostnaðarsöm inngrip. Ef þetta er ekki gert missa aðilar einbeitingu og 
sjónar á tíma, kostnaði og gæðum í verkefninu. Höfundar nefna að ef markvisst eftirlit, 
með fyrirfram skilgreindum mælikvörðum og því hvernig bregðast eigi við frábrigðum 
í verkefnum jákvæðum og neikvæðum þá muni það leiða til betri árangurs á flestum 
sviðum verkefnis gagnvart haghöfum. Jafnframt kemur fram að nauðsynlegt er að 
innleiða ferli, kerfi og tækni sem geti stutt við verkefnastjóra í verkefnum þannig að 
verkefnastjórinn geti haldið utan um upplýsingar til síðari greiningar eftir að verk-
efninu er lokið. 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á þann skilning og þá merkingu sem 
verkefnastjórar leggja í eftirlit með þeim verkefnum sem styðjast við aðferðir 
verkefnastjórnunar. Það er gert með því að spyrja og leita svara við spurningunni: 
Hversu vel sinna menn eftirliti við verkefnastjórnun?  

Rannsóknin byggist á viðtölum við verkefnastjóra sem hafa starfað sem slíkir í 
meira en sex ár hjá meðalstórum og stórum fyrirtækjum á sviði verkefnastjórnunar. 
Greinin skiptist í fjóra kafla og hefst á inngangi. Annar kaflinn fjallar um framkvæmd 
og aðferðafræði rannsóknarinnar. Í þriðja kafla er greint frá niðurstöðum rann-
sóknarinnar. Þar er fjallað um stöðu verkefnastjórnunar með tilliti til eftirlits. Í 
framhaldi af því verða kynntar niðurstöður með samanburði við markvisst eftirlit og 
með ábendingum. Í fjórða kafla eru umræður. Til að halda trúnaði við viðmælendur 
og koma í veg fyrir að hægt sé að rekja upplýsingar til þeirra hefur nöfnunum verið 
sleppt. Markmið rannsóknarinnar er ekki að alhæfa niðurstöður hennar og líta svo á að 
þær eigi við alla verkefnastjóra í verkefnum, en ætla má að hún geti gefið raunhæfa 
mynd af stöðu eftirlits hjá verkefnastjórum í verkefnum hér á landi. 

Rannsóknaraðferð og framkvæmd rannsóknar 

Við rannsóknina var beitt aðferðum eigindlegra rannsóknaraðferða, en í flestum 
eigindlegum rannsóknum eru ekki notaðir staðlaðir spurningalistar, heldur eru þátt-
takendur hvattir til að segja frá, og hlutverk rannsakanda er að stýra viðtalinu og hvetja 
viðmælendur til að tjá sig. Með þessum aðferðum eru meiri líkur á að ná til ein-
staklinga, ekki síst til að ná fram reynslu sem er viðkvæm og nákomin viðmælanda og 
stundum jafnvel bundin þagnarheitum og trúnaðarskyldum á vinnustað. Rannsóknar-
aðferðir eru meðal annars opin einstaklingsviðtöl og þátttökuathugun. Við úrvinnslu 
gagna sem safnað er með eigindlegum aðferðum er byggt á aðleiðslu. Hér er því um 
að ræða heildrænar aðferðir, en með því er átt við að hlutirnir eru skoðaðir í heild en 
ekki hlutaðir niður. Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á kenningum fyrirbæra-
fræðinnar þar sem lögð er áhersla á að lýsa lífi og reynslu þátttakenda og því nýtast 
slíkar aðferðir vel í rannsóknum sem beinast að því að draga upp heildstæða mynd af 
lífi og aðstæðum fólks. Um leið gefa slíkar rannsóknir innsýn í það hvaða mat fólk 
leggur á líf sitt og athafnir. Þar sem fjöldi þátttakenda í eigindlegum rannsóknum er 
lítill er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum, enda er það ekki tilgangur þeirra 
(Taylor og Bogdan, 1998).  

Opin viðtöl voru tekin við einstaklinga sem tengdust rannsókninni og stóðu þau 
yfir í um eina klukkustund hvert. Rannsóknarspurningar eru hafðar til hliðsjónar, en 
þær ráða ekki stefnu viðtalsins. Þegar viðfangsefni rannsakandans er skýrt og vel 
afmarkað og þegar rannsakandi hefur áhuga á að öðlast skilning á viðfangsefninu við 
ólíkar aðstæður henta opin viðtöl vel (Taylor og Bogdan 1998; Silverman 2010). Þessi 
aðferð fellur því vel að markmiði þessarar rannsóknar, bæði til að sannreyna gildi 
spurninganna fyrir rannsóknina og til að öðlast nánari skilning á viðfangsefninu út frá 
sjónarhorni viðmælanda á því hver sé upplifun og reynsla verkefnastjóra af eftirliti. 

Þátttakendur voru valdir þannig að rannsakandi hafði samband við aðila sem hafa 
umtalsverða reynslu af verkefnastjórnun í því skyni að falast eftir opnum viðtölum og 
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þátttökuathugun. Fimm aðilar tóku þátt í rannsókninni. Rannsakandi lagði upp með 
það að leiðarljósi að fá viðtöl við verkefnastjóra sem starfa í mismunandi starfs-
umhverfi og hafa starfað sem verkefnastjórar í meira en sex ár hjá meðalstórum og 
stórum fyrirtækjum. Tveir þeirra eru stjórnendur á verkefnastofum, en allir hafa 
menntun á sviði verkefnastjórnunar og beita aðferðum hefðbundinnar verkefna-
stjórnunar, Prince2 og/eða Scrum.  

Við gagnaöflun var beitt tveimur meginaðferðum eigindlegra aðferða sem fólust 
annars vegar í fimm opnum einstaklingsviðtölum og þátttökuathugun haustið 2009. 
Viðtölin voru tekin upp á segulband, afrituð orðrétt af bandinu með leyfi þátttakenda 
og trúnaði heitið svo og nafnleynd, bæði gagnvart þátttakanda og fyrirtæki. Heildartími 
viðtala var 4 tímar og 26 mínútur. Ein þátttökuathugun var framkvæmd en hún nýtist 
ekki rannsókninni. Inn í viðtölin og í lok þeirra voru skráðar hugleiðingar og athuga-
semdir rannsakanda sem vöknuðu við úrvinnslu þeirra. 

Frumgreining gagna fór fram samhliða gagnasöfnun. Lokagreining gagna fór þó 
fram að lokinni gagnasöfnun og skráningu. Í anda grundaðrar kenningar var skoðað 
hvað væri sameiginlegt með svörum viðmælenda og hvað ólíkt. Kenningar og hugtök 
voru ekki þróuð út frá fyrirfram gefnum hugmyndum heldur leyft að spretta af sjálfum 
gögnunum. 

Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um hvaða ástæður liggja að baki eftirliti hjá við-
mælendunum. Lögð er áhersla á að fá fram þá þætti sem varpað geta ljósi á það hvar 
fyrirtæki eru stödd. Rannsóknin leiddi í ljós að fyrirtæki eru einungis farin að nýta 
eftirlit í mjög takmörkuðum mæli, en eins og komið hefur fram þá tengist eftirlit öllum 
þáttum verkefnavinnu frá því að hugmyndavinna við verkefni hefst og til verkloka  

Þetta sjónarmið endurspeglast m.a. hjá viðmælanda A sem sagði: „Menn eru að átta 
sig á því að það er gríðarlega mikilvægt að haldið sé utan um frávik í kostnaðarþáttum, 
tíma og gæðum. Ef framkvæma á hugmynd að byggja mannvirki, þá er byrjað á að búa 
til frumáætlun, þá tekur hönnunin við að hanna hugmyndina og þá gerist eitthvað og 
menn fara út af sporinu án þess að verkkaupi átti sig á því og þar með kostnaðurinn. 
Og annars staðar í viðtalinu kom þetta fram: „... kannski ekki að bruðla, en fylgjast of 
sjaldan með, þ.e. að endurskoða áætlanir, kostnað, kostnaðaráætlanir á hönnunarskeiði 
og kynna fyrir verkkaupa.“ Hér má greina að eftirlitið væri lítið og ekki eins markvisst 
eins og fræðin fjalla um með framvindu og vörðum (Gray og Larson, 2007). 

Hjá viðmælendum mátti greina að helstu ástæður þess að brestir voru í eftirliti í 
þeim framkvæmdarhraða sem einkennt hefur vinnumarkaðinn undanfarin ár. Fram 
kom að skipulagning, hönnun og áætlanir voru rangar frá upphafi og lítið sem ekkert 
eftirlit væri með þeim þáttum, en viðmælandinn lýsti þessu mjög vel „Magntölurnar er oft 
þær leiðinlegu skekkjur sem koma í útboðunum. Það er að hönnuðir eru að gleyma einhverju. 
Hönnuðir eru undir miklum þrýstingi að klára hönnunina og það er þessi frágangsvinna í lokin, að 
magntaka, það á að bjóða út verkið á morgun. Þá djöflast kannski tíu aðilar á stofunni í því að 
magntaka og helmingurinn hefur engan skilning á verkinu og á erfitt með að skilja hvað þeir eru að 
reikna út og þá verða mistök.“ Viðmælandi B tók í sama streng og sagði: „... á árunum 2004 
til 2007 var hraðinn það mikill að menn fóru að sumu leyti fram úr sér og ekki var staðið nógu vel 
að undirbúningi verka vegna hraðans. Ekki kostað miklu til eftirlits. Ef undirbúningur er ekki 
nógu góður verður það sem á eftir kemur í anda þess. Bæði varðandi tíma og kostnað...“  

Viðmælanda C ræddi málin á sömu nótum og hér hefur verið lýst. Í viðtalinu kom 
skýrt fram að til að ná árangri vilji fyrirtækið sem hann starfaði hjá hafa ákveðni og 
formfestu í vinnubrögðum sínum, en viðmælandinn tók undir það sjónarmið að eftir-
litsþátturinn hefði mátt fá meira vægi og bætti við: „... kostnaður sem fylgir mistökum í 
byggingabransa getur numið allt að 10%, svo það er til mikils að vinna.“ 
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Tveir viðmælenda, D og E, starfa sem stjórnendur verkefnastofu. Hjá þeim kom 
fram með afgerandi hætti að eftirlit væri lítið eða sama sem ekkert þó að þeir væru sér 
meðvitaðir um mikilvægi eftirlits og þar væri það hraði undanfarinna ára sem hefði 
mikil áhrif eins og viðmælandi D sagði um leið og hann tók undir það sem aðrir hafa 
sagt: „Það er mörgu ábótavant hér. Eftirlit með verkefnum lítið ef nokkuð hjá okkur og þá með 
óbeinum hætti. Okkar er aðeins að framkvæma og ekki að skilgreina verkefni, skipuleggja það eða 
sýna verklokin og það vantaði upp á verkstýringu. Við höfum einblínt allt of mikið á 
framkvæmdina og ég tel að það sé líka út af því að hraðinn er svo mikill. Verkefnin koma of seint 
inn til okkar og eina sem við höfum tíma í er að skipuleggja framkvæmdina miðað við afhendingu, 
óskir viðskiptavinar.“  

Í umfjöllun um eftirlitið við viðmælanda E kom fram að eftirlit væri ekki mikið því 
að hann sagði: „Ég get ekki sagt að það sé mikið eftirlit, formlegt eftirlit með verk-
efnum nema kannski hjá eigandanum ef eigandinn er virkur, en ég held að ég geti sagt 
að hönnunin sé 80/85% nákvæm. Við höfum þá vinnureglu að taka stöðu á hverju 
verkefni 6 mánuðum eftir að því lauk ... förum þá yfir tíma- og kostnaðaráætlanir.“ 

Í viðtölum við tvo stjórnendur verkefnastofa kom fram að í þeirra huga er eftirlit á 
verktíma ekki stór þáttur í verkefnastjórnun þó að þeir séu sér meðvitaðir um 
mikilvægi þess að halda uppi skilvirku eftirliti. Þeir sögðu að orsökin væri krafa um 
aukinn hraða, en ljóst að ekki væri hægt að læra af mistökunum á meðan. Við-
mælendur A og C nefndu að hugsanlegur kostnaðarauki vegna mistaka sem hægt er að 
fyrirbyggja með góðu eftirliti geti numið allt að 10–15%, svo það er til mikils að vinna. 

Viðmælandi C talaði um að ef eftirlit ætti að vera skilvirkt þyrfti að koma á mark-
vissu eftirliti með þátttöku stjórnenda, það væri nauðsynlegt ef fyrirtæki ætti að vera 
samkeppnisfært gagnvart erlendum viðskiptavinum sem koma úr erlendu umhverfi, en 
kröfur þeirra væru miklu meiri um upplýsingar um stöðu verkefna en gerist hér á landi. 
Viðmælandinn sagði: „Höfum nýverið fengið ISO 9001 vottun sem þýðir að það sem við erum 
að setja í ferla eru þeir þættir sem við viljum að skipti máli er varða verkefnastjórnun bygginga og 
framkvæmda á mannvirkjasviði. Í dag vinnum við frá A–Ö eftir ákveðnum ferlum, áætlum og 
skipuleggjum okkur, undirbúum okkur eftir ákveðnu formi. En áður en við fórum út í vottun var 
erfiðara að læra af mistökum og mæla árangur, og á sama tíma var erfitt að fá fólk til að skrá það 
sem fór úrskeiðis því aðilar vildu frekar leysa mistökin eins og þau hefðu ekki gerst sem gerði það að 
verkum að ekki var hægt að læra af mistökunum með tilheyrandi kostnaðarauka.“ 

Sama sjónarmið endurspeglaðist hjá viðmælanda B sem sagði að innleiðing 
gæðakerfis sé mikilvægt við uppbyggingu skilvirks eftirlits og sagði að: „... gæði verka séu 
að aukast með hönnun af því að krafa á verkfræðistofur um að þær séu með gæðakerfi er að aukast 
með hverju árinu ... en tíma- og kostnaðargreiningin er að batna með auknu eftirliti í gegnum 
gæðakerfin.“ 

Niðurstöður greiningarinnar benda til þess að eftirliti sé mjög ábótavant og þurfi 
að efla ef verkefni eigi ekki að fara úr böndunum, þó að markmiðið (tíminn) náist. 
Greiningin leiðir einnig í ljós að flestir verkefnastjórarnir horfa á lokamarkmiðið sem 
tíma, en ekki hvort kostnaður fari úr böndunum eða að gæðin séu minni. Eins og einn 
verkefnastjórinn sagði: „Við skoðum verkið eftir sex mánuði og athugum hvort eitt-
hvað hafi farið úrskeiðis“. Einnig sýndu niðurstöður að verkefnastjórar fylgja ekki 
neinu ákveðnu ferli við eftirlit nema það sé hluti af menningu fyrirtækis í gegnum 
gæðastjórnun. 

Umræða 

Er skilvirkt eftirliti viðhaft í verkefnum? Niðurstaða rannsóknarinnar er að eftirlit 
verkefnastjóra með verkefnum virðist helst ráðast af því hvort hann hafði tíma til þess 
eða ekki og það er eingin formfesta. Jafnframt kom fram að eftirlit með hönnun var 
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ábótavant. Hvort fyrirtækið sem hann starfar hjá sé með virkt gæðakerfi sem tekur á 
eftirlitsþættinum.  

Ljóst er að aukið eftirlit verkefnastjóra getur leitt til færri mistaka auk fjárhagslegs 
ávinnings fyrir viðkomandi fyrirtæki. Verkefnastjórar þurfa að vera með frá byrjun og 
rýna vel öll gögn frá hönnuðum áður en verkefni hefst. Hluti af vandanum er sá að 
verkefnastjórar vita að eftirlit er mikilvægt, en sá þrýstingur sem einkennt hefur vinnu-
markaðinn hefur leitt til þess að verktaki og verkkaupi hafa ekki verið að hugsa um 
annað en afhendingartíma verkefnis eins og kemur fram hér að framan og horft fram-
hjá hugsanlegum ávinningi fyrir gæði verkefnisins til lengri tíma litið. Um leið horfa 
þeir framhjá því sambandi sem er á milli hraða, gæða og kostnaðar. Verkefnastjórnun 
virðist vera ómarkviss af svörum viðmælenda að dæma, og eftirlit er tilviljunarkennt ef 
nokkuð.  

Eftirlit er einn mikilvægasti þáttur verkefnastjórnunar. Eftir að skilgreiningu, skipu-
lagningu og grunnáætlun er lokið er hægt að hrinda verkefninu í framkvæmd. Það gerir 
verkefnahópurinn undir handleiðslu verkefnastjórans. Hraði verksins er háður því hve 
margir koma að framkvæmdinni og fjölda aðfanga. Fram hefur komið að nauðsynlegt 
er að hafa eftirlit með framkvæmd verkefnisins til að tryggja að allt gangi samkvæmt 
áætlun. Þetta felur það í sér að safna reglulega upplýsingum um framgang og aðfanga-
notkun og bera saman við upphaflegu áætlunina, þ.e. hvort verkþættir eru hafnir 
og/eða þeim lokið, hvenær þeir hófust og/eða hvenær þeim lauk. Sé stöðugt eftirlit 
með verki er auðveldara að sýna fram á hvort seinkun er á verkþáttum eða hvort 
kostnaður hafi farið úr böndunum, en það þarf til að ná markmiðinu án þess að fórna 
gæðum, tíma eða peningum (Kloppenberg, 2008). Samkvæmt Kloppenberg er lykillinn 
að árangursríkri framkvæmd að byggja eftirlit inn í framkvæmdina. Með eftirliti er 
verið að mæla framgang reglulega á framkvæmdatímanum, bera hann saman við 
áætlunina og gera leiðréttingar þegar í stað ef með þarf (Kloppenberg, 2008). 

Í upphafi var spurt: Hversu vel sinna menn eftirliti við verkefnastjórnun? Því er til 
að svara, miðað við svör viðmælenda, að eftirliti virðist vera mjög ábótavant og niður-
stöðurnar benda til þess að eftirlit sé almennt ekki við haft nema að litlu leyti þar sem 
afhendingartíminn er ráðandi hjá þessum fyrirtækjum þó að fjárhagslegur ávinningur 
af slíku geti verið mjög mikill eða þekkja viðmælendurnir ekki til mikilvægi eftirlits í 
verkefnum. Einnig má velta því fyrir sér hvort hraðinn í þjóðfélaginu hafi haft þessi 
áhrif og hvort heimfæra megi niðurstöðuna á önnur íslensk fyrirtæki, en til þess þarf 
að framkvæma aðra rannsókn. Í rannsókn Devine, Kloppenborg og O‘Clock (2010) er 
niðurstaðan að meginástæða þess að verkefni nái markmiðum í tíma, á kostnaði og 
gæðum sé að innleiða markvisst eftirlit sem hefst strax á hönnunarstigi og líkur ekki 
fyrr en verkefni er lokið, en eins og fram kemur hjá viðmælendunum í rannsókninni 
hér að ofan þá hefur það ekki verið viðhaft. En Devine, Kloppenborg og O‘Clock 
(2010) segja í rannsókn sinni að með eftirliti geti verkefnastjórinn og haghafar verið 
upplýstir á verktíma um stöðu verkefnis og ef þörf er á gripið inni í í tíma eða verið 
með fyrirbyggjandi aðgerðir til að halda verkefninu á áætlun, sem er í andstöðu við 
það sem flestir viðmælendur rannsóknarinnar viðhöfðu. 

Rannsóknin bendir til þess að fyrirtækin í rannsókninni geti gert mun betur en þau 
eru að gera í dag í verkefnastjórnun og náð mun betri árangri. Viðmælendurnir eru 
mjög reyndir verkefnastjórar og velta má því fyrir sér hvernig staðið er að verkefna-
stjórnun í öðrum íslenskum fyrirtækjum, en hér verður ekki lagt mat á það. En Devine, 
Kloppenborg og O‘Clock (2010) og Papke-Shields, Beise and Quan (2010) benda 
einnig á að með því að vera með eftirlit er verið að safna upplýsingum fyrir verkefna-
hópa og fyrirtæki sem nýta þá þekkingu í önnur verkefni.  
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