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Útbreiðsla verkefnastjórnunar 

• Verkefnastjórnun hefur aukist 
að umfangi í atvinnulífinu 
– Alþjóðavæðing verkefnastjórnunar 

• Vottunarkerfi  

– Hefur skipt miklu máli varðandi 
það sem kallast „New Public 
Management“ 

• Skilflötur milli einkageirans og opinbera 
geirans 

• Verkefnastjórnsýsla 



Hvað vitum við um mikilvægi verkefnastjórnunar? 

1. Vottun verkefnastjóra hefur margfaldast að umfangi 

2. Mikil starfsemi í kringum skilgreiningar og 

þekkingarforsendur 

3. „Verkefni“ sem stjórnunarform verða sífellt algengari 

4. Eftirspurn eftir fagmenntuðum verkefnastjórum að 

aukast 

5. Þróun verkefnastjórnunar í átt að „adaptive“ 

fyrirkomulagi hröð 



Áhugaverð spurning... 

• “Hvert er efnahagslegt vægi 

verkefnastjórnunar í bráð og lengd?” 
 Skiptir máli fyrir stefnumörkun stjórnvalda 

 Skiptir máli fyrir stefnumörkun fyrirtækja 

 Skiptir máli fyrir áherslur í menntun og þjálfun 

 Skiptir máli fyrir skipulag og áherslur í stjórnun 



Hvert er þjóðhagslegt vægi verkefnastjórnunar? 

• Skýrt markmið  
• Upphaf og endir 
• Skilgreind aðföng 
• Sérstakt stjórnskipulag  
• Ekki endurteknar aðgerðir 
• A.m.k. fjórar vikur 
• Þátttakendur ekki færri en 3 







Íslenska rannsóknin 

• Rannsóknarhluti 1 

– Gerð með þýsku rannsóknina sem fyrirmynd 

• Rannsóknarhluti 2 

– Stjórnendakönnun MMR 



Íslenska rannsóknin – að þýsku fyrirmyndinni 

• Vinnsluvirði íslenskra verkefna (gross 
value added) Sá virðisauki sem verður til þegar 
þjónusta/vara er framleidd 

– 316 milljarðar 2009 

– 420 milljarðar 2014 (10,7% aukning) 

– Verður 481 milljarður 2019 (13,5% aukning) 

• Hlutfall vinnustunda varið til vinnu í 
verkefnum 
– 25% af heildarfjölda vinnustunda 2009 

– 27,7% af heildarfjölda vinnustunda 2014 

– Verður 31,5% af heildarfjölda vinnustunda 
2019 

 



Niðurstöður íslensku rannsóknarinnar 

• Vægi verkefna verulegt og fer vaxandi 

• Verkefnastjórnun er mikið notuð hjá meðalstórum og 

stórum fyrirtækjum 

– „Algeng“ eða mjög „algeng“ hjá: 

• 11-49 starfsmenn ≈ 45% 

• 50-149 starfsmenn ≈ 60% 

• > 150 ≈ 80% 

 

 



Hvað svo? Samanburður á Íslandi og “útlöndum” 



Hvað svo? Þróunin á Íslandi 
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Tafla 11: Hlutfall vinnustunda í verkefnum af heildarvinnutíma, þ.e. vægi verkefna, á Íslandi. 

 

Undir framleiðslu fellur matvælavinnsla, bæði í landbúnaði og landsvinnsla í sjávarútvegi sem 

og álframleiðslu. Það er mikil velta og stöðugleiki í þessum greinum sem skýrir að einhverjum 

leyti hvers vegna svo lágt hlutfall er í verkefnum. Hátt hlutfall er í opinbera geiranum, talsvert 

hærra en í Þýskalandi, 33,3% á Íslandi árið 2014 samanborið við 17,8% í Þýskalandi.  

Á línuritinu hér fyrir neðan, mynd 3 má sjá á myndrænan hátt þróunina á því hvert talið er að 

vægi verkefna hafi verið fyrir árið 2009 og hvert er talið að það verði fyrir árið 2019. 

 

Mynd 3: Vægi verkefnavinnu á Íslandi áætluð frá árinu 2009 til ársins 2019. 

Niðurstöður samanburðarrannsóknarinnar eru því að vægi verkefna hér er tiltölulega hátt, eða 

27,7% og mun fara vaxandi á næstu fimm árum. 

4.2 Niðurstöður úr stjórnendakönnun MMR 

Eins og komið hefur fram vildum við athuga hvort að hægt væri að fá sambærilegar 

niðurstöður með einfaldari hætti. Við lögðum því fyrir tvær spurningar í stjórnendakönnun 

MMR. 1356 stjórnendur íslenskra fyrirtækja voru í úrtakinu, alls svöruðu 768 sem gerir 

Hlutfall            Hlutfall vinnustunda            Aukning

Atvinnugrein vinnslu virði                     í verkefnum 2009 til 2014 til

(GVA) 2009 2014 2019 P 2014 2019

Framleiðsla 8,9 2,6 3,4 4,6 30,8 35,3

Byggingar- og mannvirkjagerð 6,3 80,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Opinber þjónusta/menntun/heilsa 22,1 32,1 33,3 40,9 3,7 22,8

Verslun/samgöngur/ferðamannaþjó. 20,3 13,1 18,2 24,4 38,9 34,1

Fasteignaviðskipti 11,1 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0

Sérfræði-, vísinda- og tæknileg starfs. 5,3 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0

Önnur þjónustustarfssemi 4,9 37,2 42,7 47,2 14,8 10,5

Fjármála og vátryggingarþjónusta 8,8 34,8 34,2 37,5 -1,7 9,6

Upplýsingar og fjarskipti 5,3 39,2 47,8 51,2 21,9 7,1

Landbúnaður/skógrækt/fiskveiðar 7,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0

Ísland (heild) 100,0 25,0 27,7 31,5 10,7 13,5

18 
 
 

 

 

Tafla 11: Hlutfall vinnustunda í verkefnum af heildarvinnutíma, þ.e. vægi verkefna, á Íslandi. 

 

Undir framleiðslu fellur matvælavinnsla, bæði í landbúnaði og landsvinnsla í sjávarútvegi sem 

og álframleiðslu. Það er mikil velta og stöðugleiki í þessum greinum sem skýrir að einhverjum 

leyti hvers vegna svo lágt hlutfall er í verkefnum. Hátt hlutfall er í opinbera geiranum, talsvert 

hærra en í Þýskalandi, 33,3% á Íslandi árið 2014 samanborið við 17,8% í Þýskalandi.  

Á línuritinu hér fyrir neðan, mynd 3 má sjá á myndrænan hátt þróunina á því hvert talið er að 

vægi verkefna hafi verið fyrir árið 2009 og hvert er talið að það verði fyrir árið 2019. 

 

Mynd 3: Vægi verkefnavinnu á Íslandi áætluð frá árinu 2009 til ársins 2019. 

Niðurstöður samanburðarrannsóknarinnar eru því að vægi verkefna hér er tiltölulega hátt, eða 

27,7% og mun fara vaxandi á næstu fimm árum. 

4.2 Niðurstöður úr stjórnendakönnun MMR 

Eins og komið hefur fram vildum við athuga hvort að hægt væri að fá sambærilegar 

niðurstöður með einfaldari hætti. Við lögðum því fyrir tvær spurningar í stjórnendakönnun 

MMR. 1356 stjórnendur íslenskra fyrirtækja voru í úrtakinu, alls svöruðu 768 sem gerir 

Hlutfall            Hlutfall vinnustunda            Aukning

Atvinnugrein vinnslu virði                     í verkefnum 2009 til 2014 til

(GVA) 2009 2014 2019 P 2014 2019

Framleiðsla 8,9 2,6 3,4 4,6 30,8 35,3

Byggingar- og mannvirkjagerð 6,3 80,0 80,0 80,0 0,0 0,0

Opinber þjónusta/menntun/heilsa 22,1 32,1 33,3 40,9 3,7 22,8

Verslun/samgöngur/ferðamannaþjó. 20,3 13,1 18,2 24,4 38,9 34,1

Fasteignaviðskipti 11,1 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0

Sérfræði-, vísinda- og tæknileg starfs. 5,3 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0

Önnur þjónustustarfssemi 4,9 37,2 42,7 47,2 14,8 10,5

Fjármála og vátryggingarþjónusta 8,8 34,8 34,2 37,5 -1,7 9,6

Upplýsingar og fjarskipti 5,3 39,2 47,8 51,2 21,9 7,1

Landbúnaður/skógrækt/fiskveiðar 7,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0

Ísland (heild) 100,0 25,0 27,7 31,5 10,7 13,5



Hvað svo? Aðferðafræði rannsókna 



Takk fyrir ! 
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