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ÁRANGURSMIÐUÐ VERKEFNASTJÓRNUN 

 
Eðvald Möller, aðjúnkt, Háskóli Íslands 

 
 

SAMANTEKT  
 

Í greininni eru skoðaðar nokkrar kenningar sem beina augum manna í aðra átt en 
eingöngu að tíma og kostnaðaráætlun við markmiðssetningu. Fræðimenn hafa lagt 
mikla áherslu á að ná árangri í þessum efnum. En nýlegar rannsóknir eru að líta 
dagsins ljós og nýjar kenningar hafa verið að koma fram. Þessar rannsóknir hafa að 
stærstum hluta verið gerðar á síðasta áratug og beint sjónum að árangursmiðaðri 
verkefnastjórnun. Stór hluti þessara rannsókna og umfjöllun í fræðiritum fjalla um 
þá hvata sem liggja til grundvallar ákvörðun um árangursmiðaða verkefnastjórnun 
og hvaða leiðir megi fara til að verkefni ljúki á þann hátt sem ætlast er til. 

 
 

INNGANGUR 
 
Markmiðið með greiningu á fræðigreinum um árangursmiðaða verkefnastjórnun var annars vegar að 
setja fram yfirlit yfir þær nýju kenningar sem settar hafa verið fram á sviði verkefnastjórnunar og 
hins vegar að greina hvort ákveðin þróun sé sýnileg í kenningasmíð og umfjöllun á þessu sviði. Hér 
verður fjallað um árangur verkefnastjóra og hlutverk verkefnastjórans sem leiðtoga við stjórnun 
verkefna, mikilvægi mannlegra þátta og stuðning stjórnenda. Hér verður leitast við að greina hvað 
einkennir árangursmiðaða verkefnastjórnun og yfir hvaða eiginleikum góður verkefnastjóri þarf að 
búa. Hvað þurfi til þess að tryggja árangursríka verkefnastjórnun og fyrirbyggja með því móti algeng 
mistök. 
 

 
VERKEFNASTJÓRNUN 

 
Stefna fyrirtækis 

Brown og Eisenhardt (1998) segja að árangursmiðuð verkefnastjórnun miði að því að skilgreina 
verkefni út frá áhrifum þeirra og mikilvægi á samkeppnisfærni og árangur fyrirtækja. Verkefnastjóri 
þarf að búa yfir ákveðnum eiginleikum til að stýra verkefni með árangursríkum hætti. 
 
Hlutverk verkefnastjóra er í fljótu bragði ekki frábrugðið störfum annarra stjórnenda. Verkefnastjórar 
þurfa að skipuleggja, gera áætlanir, hvetja og stjórna. Það sem gerir starf þeirra frábrugðið störfum 
annarra stjórnenda er að þeir eru með verkefni sem fyrirfram er ákveðið að ljúki innan vissra tíma- 
og kostnaðarmarka. Hlutverk verkefnastjóra getur verið mismikið og miskrefjandi eftir því hvað felst 
í verkefninu, rétt eins og gildir um hlutverk annarra stjórnenda, því að verkefni eru misstór og 
veigamikil. Öll verkefni eiga það sameiginlegt að hafa markmið og það er hlutverk verkefnastjórans 
að stilla hópinn þannig saman að markmiði verkefnisins verði náð. Veik verkefnastjórnun getur 
valdið því að verkefni tefjist eða jafnvel að markmið verkefnisins náist ekki (Berg og Karlsen, 2007). 
 
Verkefnastjórnun er í örri þróun og mun á komandi árum ganga í gegnum miklar breytingar. 
Samkeppnisumhverfi fyrirtækja á okkar tímum einkennist af miklum hraða og örum breytingum. 
Fyrirtæki taka sér fyrir hendur fjölbreytileg verkefni sem hafa þröngan tímaramma og þurfa að 
uppfylla ákveðna arðsemiskröfu. Verkefnastjórnun skipar mikilvægan sess í þessu nýja umhverfi. 
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Starf verkefnastjórans er mjög krefjandi af þessum sökum en á móti kemur að það er sjaldan 
leiðinlegt. Hver dagur er ólíkur þeim næsta þar sem verkefnin sem þeir vinna við eru yfirleitt 
þýðingarmikil og árangur þeirra sýnilegur. Í grein Aarons J. Shenhar (2004) er kynnt ný nálgun á 
verkefnastjórnun sem miðar að því að leggja áherslu á að forgangsraða verkefnum er auka 
samkeppnishæfni og forskot fyrirtækisins. Shenhar nefnir nálgun sína árangursmiðaða 
verkefnastjórnun. Nálgun Shenhars byggist á viðamiklum rannsóknum sem beindust að því að líta 
framhjá hefðbundinni rýni í áætlun og eftirlit. Þess í stað var lögð áhersla á að leita skilnings á því af 
hverju vel skipulögð og vel útfærð verkefni sem standast allar áætlanir standa ekki undir væntingum. 
Á sama tíma skila önnur verkefni sem ekki hafa staðist tíma- og kostnaðaráætlanir fyrirtækinu 
framúrskarandi rekstrarlegum árangri. Niðurstaða Shenhars og félaga var að framúrskarandi árangur 
væri háður því að stefnumótandi hugsun væri ávallt til staðar við undirbúning og framkvæmd 
verkefnisins. Shenhars og félagar fundu verkefnastjóra sem einbeittu sér stöðugt að þörfum 
viðskiptavinarins og rekstrarlegum árangri þegar aðrir verkefnastjórar einbeittu sér að því að standast 
tíma- og kostnaðaráætlanir. Þeir gerðu þannig greinarmun á hugarfari verkefnastjórnunar, annars 
vegar árangursmiðaðri og hins vegar framkvæmdamiðaðri (Shenhar, 2004). Shenhar vitnar í dæmi 
Walton (1997) um góðan árangur þegar Ford-bílasmiðjurnar settu Ford Taurus 1 á markað. Hann 
varð einn vinsælasti bíll Norður-Ameríku, en settur á markað þremur mánuðum á eftir áætlun. 
Verkefnastjórinn var rekinn þegar verkefninu lauk. Þegar Ford setti síðan Ford Taurus 2 á markað 
nokkrum árum síðar, stóðust allar tíma- og kostnaðaráætlanir, en bíllinn og rekstrarniðurstaðan olli 
vonbrigðum. Verkefnastjórinn hefur líklega ekki viljað hljóta sömu örlög og fyrri verkefnastjóri.  
 
Í bókinni Competitive Advantage segir Porter (1985) að markmiðið sé ekki aðeins að framleiða vöru 
eða þjónustu, heldur bendir hann á að hver sem afurðin sé þá muni hún mæta samkeppni. Þess vegna 
sé mikilvægt að spyrja sig hverjir séu samkeppnisyfirburðir afurðar. Þar kemur einnig fram að 
verkefnastjórnun felst ekki bara í því að uppfylla markmið um tíma og kostnaðaráætlun, heldur á 
afurðin að skapa samkeppnisforskot á markaði. Í sama streng tekur Mintzberg, Ahlstrand og Lampel  
(1998) sem lýsir því í grein sinni að á þann hátt sé hægt að nálgast árangursríkari stefnu þegar kemur 
að árangursríkri verkefnastjórnun og þar með verkefni sem er í samræmi við stefnu fyrirtækisins. 
Stefna er skilgreind fyrir verkefnið sjálft. Hún á að vera skýr og styðja heildarstefnu fyrirtækisins, en 
skortir oftast í verkefnum.  
 
Til að nálgast árangursmiðaða verkefnastjórnun setur Shenhar fram ramma er felur í sér fimm 
undirstöðuþætti sem nauðsynlegt er að skilgreina fyrir hvert verkefni. Stefnan er í fyrsta sæti, en auk 
þess skilgreinir Shenhar sjö meginreglur sem fyrirtæki og stjórnendur þurfa að fylgja við 
árangursmiðaða verkefnastjórnun. Þessar sjö meginreglur eru:  
 

1. Forystuhæfileikar. Verkefnastjórinn er gerður að leiðtoga sem er ábyrgur fyrir árangri 
verkefnisins.  

2. Stefnumiðuð stjórnun verkefnanna miðar að því að flokka þau niður eftir því hvaða áhrif þau 
hafa á stefnu fyrirtækisins og mynda skýra stefnu um forgangsröðun verkefna. 

3. Stefna verkefnisins þarf að vera skýr og hafa skýra tengingu við stefnu fyrirtækisins og þann 
ávinning sem stefnt er að. Móta þarf skýra sýn fyrir verkefnið sem er hvetjandi.  

4. þróa viðeigandi starfsanda sem styður stefnuna, örvar, hvetur til dáða og eykur tryggð.  
5. Aðlögun verkefnis sem byggist á að leggja þarf mat á um hvers konar verkefni er að ræða og 

velja stjórnunaraðferðir við hæfi.  
6. Samþætting. Móta innbyrðis samþætta verkefnaáætlun. Byrja á því mikilvægasta, þ.e. 

stefnunni, og kalla fram þann starfsanda sem á að einkenna verkefnið, síðan skipulag, 
aðferðir og aðföng.  

7. Lærdómsferlið þar sem leggja þarf rækt við allar vöktunar- og eftirlitsaðgerðir til að draga 
saman helstu þætti sem einkenndu verkefnið á skipulagðan hátt, kynna niðurstöðurnar og gera 
þær aðgengilegar (Shenhar, 2004).  
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Mannlegi þátturinn 

Góðir leiðtogar vita hve mikilvægt er að skilgreina og hlúa að skýrri framtíðarsýn og efla góðan 
starfsanda. Þessi þörf er jafn rík í vinnu verkefna eða rekstri fyrirtækja og stjórnun heillar þjóðar. 
Með því að hlúa að þessum verkefnahópum næst betri árangur. Ferlar verkefnastjórnunar eru vel 
skilgreindir af PMI (2002) og fela meðal annars í sér ferla varðandi kostnað, tíma, gæði, samskipti, 
upplýsingar, eftirlit, áætlun og ákvarðanatöku svo dæmi séu nefnd. Fjöldi og umfang ferlanna fer 
eftir eðli og umfangi hvers verkefnis. Aðföng er sá þáttur sem nauðsynlegt er að skilgreina vel í 
upphafi hvers verkefnis. Þau eiga að styðja við og tryggja framgang verkefnis. 
 
Í tímans rás hafa verið þróaðar ýmsar aðferðir til að leysa tæknileg atriði í verkefnastjórnun og vinna 
gegn þáttum sem leitt geta til þess að verkefni fari úrskeiðis. Beiting þessara aðferða hefur aukist 
mjög á undanförnum áratug, en það hefur ekki orðið til þess að þeim verkefnum fækki sem 
mistakast. Sumir eru þeirrar skoðunar að þessar aðferðir séu þýðingarlitlar gagnvart vandamálum í 
tæknigeiranum sérstaklega, og aðrir kvarta yfir því að þessar aðferðir hafi ekki sannað sig gagnvart 
ýmsum hlutlægum mælikvörðum eins og til dæmis arðsemi. Því hefur verið haldið fram að verkefni í 
tæknigeiranum hafi frekar farið út um þúfur vegna skipulagsþátta en tæknilegra þátta (Young og 
Jordan, 2008). 
 
Að stuðla að góðu sambandi milli meðlima hópsins og annarra hagsmunaaðila er ein stærsta áskorun 
verkefnastjórans. Þetta krefst þess að verkefnastjóri leggi jöfnum höndum rækt við mannlega færni 
og tæknilega færni. Hér er átt við þætti eins og samskipti, að leiða verkefni, leysa vandamál, taka 
ákvarðanir, byggja upp liðsheild, sveigjanleika, sköpunarhæfni og traust. Samkvæmt El-Sabaa hefur 
mannleg færni verkefnastjóra einkum áhrif á framkvæmd verkefnastjórnunar en tæknileg færni hefur 
miklu síður áhrif (Pant og Baroudi, 2006). En Halstead staðhæfir að „þó að verkefnastjóri verði að 
einbeita sér að verkefninu, þá liggur raunverulegur árangur verkefnis í því að vita hvernig hann getur 
framkvæmt hlutina í gegnum aðra. Þó að sumir sjái það sem mjúka stjórnun að taka tillit til 
mannlegu þáttanna í stýringu verkefna þá er það ekki valmöguleiki fyrir verkefnastjórann ef hann vill 
að verkefnið takist“ (Pant og Baroudi, 2006).  
 
Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar til að komast að því yfir hvaða eiginleikum góður 
verkefnastjóri þarf að búa. Í grein sinni vísar Hartman (2008) í könnun sem gerð var meðal 
verkefnastjóra sem höfðu náð afburða árangri og voru mikils metnir af samstarfsmönnum, 
viðskiptavinum og öðrum hagsmunaðilum. Niðurstöðurnar sýndu að þeir eiginleikar sem reyndust 
þessum mönnum sameiginlegir voru: Hæfni til að greina vandamál og áhrif þeirra á verkefnið ásamt 
getu til að bregðast við með viðeigandi hætti. Mikil hæfni til að koma á og viðhalda góðum tengslum 
og samskiptum. Hæfni til að skapa og viðhalda trausti við hagsmunaðila. Í annarri rannsókn, sem 
Hartman vísar til í sömu grein og gerð var meðal verkefnastjóranna sjálfra og hagsmunaaðila 
verkefna, kom fram að eiginleikar góðra verkefnastjóra eru: Mikil samstarfshæfni, 
leiðtogahæfíleikar, hæfileiki til að hlusta, geta til að byggja upp sterka liðsheild og geta til að miðla 
upplýsingum og þekkingu. Hér er ekki um samsvarandi eiginleika að ræða en þó má flokka þá saman 
og finna samsvörun.  
 
Stuðningur stjórnenda 

Stuðningur stjórnenda er skilgreindur sem sá stuðningur sem stjórnendur sýna ákveðnu verkefni sem 
er í höndum verkefnastjóra fyrirtækis. Í því felst að verja tíma í að fylgjast með verkefninu í 
samræmi við umfang, kostnað og mikilvægi þess, yfirfara áætlanir, fylgjast með árangri og reyna að 
greiða úr vandamálum (Mei, Dainty og Moore, 2005). 
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Almennt er viðurkennt að stuðningur stjórnenda sé mikilvægur þegar metinn er árangur verkefnis og 
verkefnastjóra, þar sem áherslan í tæknigeiranum hefur verið á að standast tímaáætlun í stað þess að 
einblína á virðisaukningu þá er líklegt að mikilvægi stuðnings stjórnenda hafi verið vanmetinn 
(Young og Jordan, 2008). 
 

 
NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐA 

 
Verkefnastjórnun er tiltölulega nýleg sérgrein og er enn í mótun. Fyrirtæki nútímans leggja mikið í 
sölurnar til að verkefni þeirra heppnist og veiti þeim virðisaukningu. Þau vilja því ráða úrvals 
verkefnastjóra til að stýra þeim verkefnum sem fyrir liggja. Fáir gera sér grein fyrir 
grundarvallarmuninum á árangri annars vegar, þ.e. að ná fram virðisaukningu fyrir fyrirtækið, og 
árangri verkefnastjórans hins vegar, þ.e. að verkefnastjórinn nái að vinna verkefnið í samræmi við 
verk- og kostnaðaráætlun. Sýnt hefur verið fram á að tengslin á milli árangurs verkefnis og árangurs 
verkefnastjórans séu ekki sterk. Árangur verkefnis snýr að því hvort menn hafi einbeitt sér að 
virðisaukningu og hvort verkefnið skili virðisaukningunni til lengri tíma litið. Hins vegar snýst mat á 
árangri verkefnastjórans frekar um það hvort hann sé að ná fram markmiðum um kostnað, tíma og 
gæði. Stjórnendur sýna lítinn áhuga á því nema verkefnið sé komið langt yfir áætlun í tíma og 
kostnaði (Young og Jordan, 2008).  
 
Fram kemur samhljómur í greinunum um að breytinga sé þörf. Sem fræðigrein hefur 
verkefnastjórnun eflst mjög á undanförnum árum og það er mat fræðimanna að nú sé hún í töluverðri 
þróun og muni á komandi árum breytast til muna. Árangursviðmið eru að breytast frá því að beinast 
eingöngu að því að verkefnum sé lokið miðað við gæði og innan tíma- og kostnaðarmarka, því sem 
við köllum framkvæmdamiðaða verkefnastjórnun, í það að meta áhrif verkefnisins á stöðu og 
samkeppnishæfni fyrirtækisins, það sem kallast árangursmiðuð verkefnastjórnun. Gerðar eru kröfur 
til þess að verkefnastjórnun sé nú árangursmiðuð á þann hátt að stefna verkefnisins sé skilgreind og 
styðji stefnu fyrirtækisins. Ljóst er að verkefni miðar að því að skapa samkeppnisforskot á markaði 
og það er ekki mögulegt nema rýna verkefnin, flokka og forgangsraða eftir mikilvægi miðað við 
stefnu fyrirtækis. Þannig verða stjórnendur að sjá til þess að ráða til sín hæfustu verkefnastjórana og 
mikilvægt er að þeir sjálfir átti sig á hlutverki sínu og ábyrgð á að verkefni takist. Rannsóknir hafa 
sýnt að stuðningur stjórnenda er lykilforsenda þess að verkefni takist vel. Niðurstöður Young og 
Jordan benda til þess að stuðningur stjórnenda hafi umfram annað áhrif á að verkefni sé yfir 
meðaltalsárangri. Það er athyglisvert í þessu sambandi að rannsókn Young og Jordan hafnar þeirri 
skýringu að hæft og duglegt fólk sé mikilvægast, heldur er nægilegt að hópurinn hafi lágmarksfærni 
svo lengi sem stuðningur stjórnenda er fyrir hendi. Fræðin gefa til kynna að ástæða þess að kröfunni 
um stuðning stjórnenda hefur ekki verið gefinn meiri gaumur sé sú að æðstu stjórnendur eigi erfitt 
með að viðurkenna góð ráð.  
 
Eftir að stjórnendur hafa ráðið til sín hæfustu verkefnastjórana er mikilvægt að þeir sjálfir átti sig á 
hlutverki sínu og ábyrgð á því að verkefni takist. Að þeir veiti þeim með öðrum orðum þann stuðning 
sem til þarf og fylgist vel með að verkefni samræmist stefnu fyrirtækis. Rannsóknir hafa sýnt að 
stuðningur stjórnenda er lykilforsenda þess að verkefni takist vel. 
 
Niðurstaðan er sú að það skiptir miklu máli að hafa stuðning stjórnenda við verkefni og að stefna 
verkefnisins sé skýr. Spyrja má hvort sá stuðningur sé fyrir hendi í íslenskum fyrirtækjum. Miðað við 
niðurstöður þeirra rannsóknagreina sem hér er lýst, má ætla að stuðningur stjórnenda fyrirtækja muni 
aukast í framtíðinni ef fyrirtæki hafa einhvern áhuga á að verkefni þeirra takist. Nauðsynlegt er fyrir 
fyrirtæki að öðlast dýpri skilning á því hvernig unnt er að virkja þann stuðning betur, bæði frá 
sjónarhorni verkefnastjórans og stjórnenda. En ekki skiptir minna máli eins og Pant og Baroudi 
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(2006) benda á í grein sinni, að „þó að verkefnastjóri verði að einbeita sér að verkefninu, þá liggur 
raunverulegur árangur verkefnis í því að vita hvernig hann getur framkvæmt hlutina í gegnum aðra“. 
 
Fram hefur komið að árangursmiðaðri verkefnastjórnun er ekki hægt að ná nema verkefni séu í 
stefnu fyrirtækis, að verkefnastjórn taki mið af mannlega þættinum við vinnu verkefnis og að 
stuðningur stjórnenda sé við verkefnið.  
 
Hvernig ætli þetta sé í íslenskum fyrirtækjum? Í rannsókn höfundar, Hvernig er staðið að eftirliti 
með verkefnum? (Eðvald Möller, 2010) kom fram að verkefnastjórar horfðu meira á 
afhendingartímann en afurðina sem oftar en ekki skilar ekki tilskildum árangri, og er sú niðurstaða í 
samræmi við það sem fram hefur komið. Fram kom í rannsókninni að þátttaka stjórnenda var ekki 
sýnileg og að íslenskir verkefnastjórar voru framkvæmdamiðaðir þar sem tíminn virtist vera 
mikilvægasti þátturinn. Í ljósi þess má ætla að verkefnastjórnun eigi og geti tekið miklum breytingum 
og framförum hér á landi, og það er von höfundar að greinin opni fyrirtækjum nýja sýn í 
árangursmiðaðri verkefnastjórnun til framtíðar.  
 
Greina má þróun verkefnastjórnunar í þá átt að við ákvörðun á verkefni verði gerð sú krafa til 
stjórnenda að þau fylgi stefnu fyrirtækis og að stjórnendur fyrirtækja, sem taka ákvörðun um hvaða 
verkefni eigi að vinna, verði að taka mið af stefnu fyrirtækis, með öðrum orðum viðskiptafæri 
verkefnis. Á sama hátt verður að gera auknar kröfur um sterkari verkefnastjórnun og þróun hennar 
þar sem lögð er rækt við vöktun og eftirlitsgerð til að fyrirbyggja og koma í veg fyrir mistök (Eðvald 
Möller, 2010).  
 
Rannsókna er þörf í íslenskum fyrirtækjum á árangursmiðaðri verkefnastjórnun í samræmi við skrif 
þeirra fræðimanna sem hafa fjallað um þessi efni. Þar gætu rannsóknaspurningar verið: Er val 
verkefna tengt stefnu fyrirtækis á líðandi stundu? Hvernig falla núverandi verkefni að stefnu 
fyrirtækis? Hvernig veljast verkefni? Eru stjórnendur sér meðvitaðir um verkefni sem eru í vinnslu á 
hverjum tíma og tengjast verkefnin stefnu fyrirtækisins? Er hægt að greina áhrif hins mannlega þáttar 
í verkefnum? Allar þessar rannsóknarspurningar munu leiða til betri verkefnastjórnunar. 
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