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STJÓRNUN Í ANDA AGILE AÐFERÐAFRÆÐINNAR 

 
Snjólfur Ólafsson, prófessor, Háskóli Íslands 

 
 

SAMANTEKT 
 

Agile aðferðafræðin, sem má rekja aftur til miðs tíunda áratugs 20. aldarinnar, hefur 
náð umtalsverðri útbreiðslu við verkefnastjórnun í hugbúnaðarþróun. Scrum og 
Extreme Programming eru meðal algengustu aðferða innan agile aðferðafræðinnar 
og er sú fyrri mikið notuð á Íslandi. Enda þótt rannsóknum og fræðigreinum um 
aðferðafræðina fari fjölgandi þá er óhætt að fullyrða að rannsóknir séu stutt á veg 
komnar og fræðilegur grundvöllur veikur. Í greininni er lýsing á agile 
aferðafræðinni.  

Nokkur dæmi eru um að agile aðferðafræðin sé notuð við að stýra annars konar 
verkefnum en hugbúnaðarverkefnum, en dæmi um slíkt eru ekki auðfundin í 
fræðiritum. Meginframlag greinarinnar er að lýsa dæmi um slíka notkun, nefnilega 
hvernig stjórnlagaráð nýtti sér aðferðina með góðum árangri í þeim skilningi að 
fulltrúarnir voru ánægðir með hvernig hún virkaði. Sú greining og lýsing byggist 
einkum á því sem kom fram á opnum ráðsfundum og í viðtölum höfundar við sjö 
ráðsfulltrúa.  

Í síðasta hluta greinarinnar eru dregnar nokkrar ályktanir um mögulega notkun 
aðferðafræðinnar við stjórnun annarra verkefna en hugbúnaðarverkefna og almennt 
við stjórnun. 
 

 
INNGANGUR  

 
Agile aðferðafræðin er mikið notuð við hugbúnaðarþróun eða þróun upplýsingakerfa (Conboy, 2009; 
Moe, Dingsøyr og Dyba, 2010; Laanti, Salo og Abrahamsson, 2011). Hún tekur á sig ýmsar myndir 
og má segja að þetta sé aðferðafræði eða hugmyndafræði sem sé notuð í mismunandi útfærslum eða 
að nokkrar aðferðir falli undir hana. Aðferðafræðinni verður gerð skil í næsta kafla og hún sett í 
samhengi við aðrar aðferðir verkefnastjórnunar. 
 
Stjórnlagaráð studdist að hluta til við agile aðferðafræðina og er greint frá því í sérstökum kafla. 
Þetta fólst einkum í þrennu, hvernig unnið var í þremur hópum, að hlutar heildarverksins voru smám 
saman gerðir betri og betri (iterative og incremental development) og að unnið var í vikulöngum 
„sprettum“. Í sérstökum kafla þar á eftir er rætt um hvernig gæti verið vænlegt að nýta þætti úr agile 
aðferðafræðinni við stjórnun annarra verkefna en hugbúnaðarverkefna og almennt við stjórnun, 
einkum í opinbera geiranum. Greinin endar svo á lokaorðum. 
 
Rannsóknarspurningar sem greinin leitar svara við eru meðal annars þessar: 

• Hverjir eru helstu eiginleikar agile aðferðafræðinnar? 
• Hvernig notaði stjórnlagaráð agile aðferðafræðina? 
• Hvaða eiginleikar agile aðferðafræðinnar gætu verið heppilegir við stjórnun annarra verkefna 

en hugbúnaðarverkefna? 
• Hvaða lærdóm má draga af agile aðferðafræðinni varðandi stjórnun almennt? 
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Rannsókn höfundar á starfinu í stjórnlagaráði byggist einkum á upptökum af opnum ráðsfundum (um 
100 klst.) sem eru aðgengilegar á vefnum sem hljóðskrár og texti, á viðtölum við 7 ráðsfulltrúa og á 
ýmsum gögnum (starfsreglum ráðsins og mörgu öðru). Rannsóknin snérist um ýmsa þætti varðandi 
skipulagningu vinnunnar, hópstarfið og önnur tengd atriði, en í þessari grein er eingöngu til umræðu 
hvernig stjórnlagaráð nýtti sér þætti úr agile aðferðafræðinni, meðvitað eða óafvitandi. 
 
Hugmyndir um vinnulagið sem var beitt í stjórnlagaráði komu flestar fram undir lok 2010 í 
vinnuskjölum sem óformlegur undirbúningshópur fyrir Stjórnlagaþing þróaði. Greinarhöfundur átti 
kost á að fylgjast nokkuð með þeirri vinnu. Af upptökum af ráðsfundum mátti síðan draga ýmsar 
ályktanir um starfið, bæði hvernig það gekk fyrir sig og upplifun ráðsmanna, en þar var oft rætt um 
atriði sem greinin fjallar um. Í viðtölunum við ráðsfulltrúana 7 var stuðst við spurningaramma sem 
snérist um vikuskipulagið, áfangaskjalið og ýmislegt fleira. Viðtölin voru skráð og greind og í 
flestum þeirra er komið töluvert inn á efni þessarar greinar. 
  
 

AGILE AÐFERÐAFRÆÐIN 
 
Svokölluð agile aðferðafræði hefur á síðustu árum náð mikilli útbreiðslu sem 
verkefnastjórnunaraðferð í hugbúnaðargerð og við þróun upplýsingakerfa (Laanti o.fl., 2011). Undir 
þessa aðferðafræði falla ýmsar aðferðir svo sem Scrum, Extreme Programming (XP), Dynamic 
Systems Development Method og Lean Software Development (Conboy, 2009). Samkvæmt Laanti 
o.fl. (2011) hafa rannsóknir á notkun agile aðferða einkum snúist um tvær fyrstnefndu aðferðirnar. 
Miðað við þekkingu greinarhöfundar er Scrum aðferðin algengasta útfærslan af agile aðferðafræðinni 
á Íslandi og stundum er talað um Scrum og agile eins og það væri það sama. Sú kynning sem 
stjórnlagaráð fékk á agile var líklega í raun kynning á Scrum og líklega væri mest lýsandi að skrifa 
agile/Scrum þar sem stendur agile í þessari grein. 
 
Undir verkefnastjórnun falla fjölmargar aðferðir sem hafa þróast í gegnum tímanna rás og henta við 
mismunandi verkefni. Oft eru notuð verkfæri, verklag eða hugmyndir úr einni eða fleiri aðferðum til 
að stýra verkefni án þess að tiltekin aðferð sé notuð í einu og öllu. Einnig er stundum ein aðferð 
notuð sem grunnaðferð og þáttum úr öðrum aðferðum blandað inn í það. Það má flokka þessar 
aðferðir og lýsa á ótal vegu og hér er boðið upp á eina slíka flokkun. 
 

1. „Hefðbundin verkefnastjórnun“ eins og hún birtist í Project Management Body of 
Knowledge (Project Management Institute, 2004) og í IPMA Competence Baseline (Caupin 
o.fl., 2006). Í verkefnastjórnunarnámskeiðum í verkfræðinámi og viðskiptafræðinámi er oft 
stuðst við kennslubækur með svipaðan kjarna (Gray og Larson, 2006; Kerzner, 2003). Mörg 
tímarit um verkefnastjórnun hafa einnig þennan sama kjarna sem útgangspunkt (Project 
Management Journal; International Journal of Project Management). Námskeið, 
kennslubækur og greinar í þessum tímaritum eru samt mjög fjölbreytt og hefur t.d. Bredillet 
(2008) skilgreint 9 skóla (school of thought) verkefnastjórnunar. Enginn af þremur 
flokkunum hér á eftir fellur þó undir þessa skóla. 
 

2. Svokölluð stig-hlið (stage-gate) verkefnastjórnun sem Robert Cooper (1988) kynnti til 
sögunnar og er mjög útbreidd við vöruþróun samkvæmt Grönlund, Rönnberg og Frishammar 
(2010). Notkun hennar einskorðast þó ekki við vöruþróun. Stundum er notað sambland af 
stig-hlið aðferðinni við eitthvað af því sem fellur undir fyrsta flokkinn, t.d. innan þess stigs 
sem er umfangsmest. 
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3. „Hefðbundin verkefnastjórnun við hugbúnaðargerð“ felur í sér ýmsar aðferðir sem t.d. 
Laanti, Salo og Abrahamsson (2011) kalla „traditional methods“ og Fernandez og Fernandez 
(2008/2009) „traditional approaches“. Þessi tegund verkefnastjórnunar skarast að nokkru leyti 
við „hefðbundna verkefnastjórnun“. Í þessari grein er ekki reynt að lýsa þessum flokki 
aðferða. 

 

4. Agile aðferðafræðin sem hefur einkum verið notuð við hugbúnaðargerð og þróun 
upplýsingakerfa, en einnig í einhverjum mæli víðar. 

 
Í raun má reyndar segja að agile aðferðafræðin eða agile hugmyndafræðin sé ekki einskorðuð við 
verkefnastjórnun, en hún á rætur sínar að rekja til hugbúnaðarþróunar (programming, software 
development, information systems development) og er mest notuð sem verkefnastjórnun í 
hugbúnaðarþróun (Moe, Dingsøyr og Dyba, 2010; Conboy, 2009). Grein þessi fjallar einkum um 
notkun agile aðferðafræðinnar við stjórnun annarra verkefna en í hugbúnaðargerð en einnig hvort og 
hvernig þættir úr henni gætu nýst við (almenna) stjórnun. 
 
Almenna lýsingu á agile aðferðafræðinni má finna á Internetinu, m.a. á agilemanifesto.org, 
agilemanifesto.com og agilemethodology.net. Á síðustu vefsíðunni má m.a. finna svokallaða 
Stefnuyfirlýsingu fyrir Agile hugbúnaðarþróun á fjölmörgum tungumálum, m.a. á íslensku (Beck 
o.fl., e.d.): 
 
„Við leitum betri leiða til að þróa hugbúnað með því að þróa hann og aðstoða aðra við það. Með 
þessari vinnu höfum við lært að meta: 
 

Einstaklinga og samskipti fram yfir ferla og tól 
Nothæfan hugbúnað fram yfir ítarlega skjölun 
Samvinnu við viðskiptavini fram yfir samningaviðræður 
Að brugðist sé við breytingum fram yfir að fylgja áætlun 

 
Það er, þó að atriðin til hægri hafi gildi, þá metum við atriðin til vinstri meira.“ 
 
Auk þess eru þar tadar upp 12 grundvallarreglur fyrir hugbúnaðarþróun. Þær eru mjög miðaðar við 
slíka vinnu og því ástæðulaust að telja þær allar upp hér, en meðal þeirra eru þessar: 
 

• Aðalmarkmið okkar er að fullnægja þörfum viðskiptavinarins með skjótum og reglulegum 
afhendingum á nothæfum hugbúnaði. 

• Viðskipta- og hugbúnaðarsérfræðingar verða að vinna saman daglega allan verkefnistímann. 

• Einfaldleiki, listin að hámarka vinnuna sem ekki er unnin, er grundvallaratriði. 
 
Samkvæmt Conboy (2009) hefur agile aðferðafræðin nánast alfarið verið þróuð af fyrirtækjum og 
ráðgjöfum og fræðimenn tekið lítinn þátt í þeirri þróun. Hann fullyrðir enn fremur að aðferðafræðin 
hafi ekki traustan fræðilegan grunn og margt sé óljóst, en það breytir því ekki að hún nýtur sívaxandi 
vinsælda. Það má reyndar segja að þar sem agile aðferðafræðin er langt því frá vel skilgreind og til í 
ýmsum myndum þá sé eiginlega merkingarleysa að tala um fræðilegan grunn. Einnig er það svo að 
flest eða allt sem fellur undir hatt agile aðferðafræðinnar er einnig þekkt á öðrum vettvangi og því má 
finna fræðilega grunni undir sum atriði agile aðferðafræðinnar. 
 
Í orðasafni um agile verkefnastjórnun og lean stjórnun (Agilean, e.d.) segir að „Agile Project 
Management“ sé aðferð við verkefnastjórnun sem sé einnig þekkt sem „Agile Scrum“. Þetta séu 
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vinnubrögð sem skila fljótt afurð (e. value) og oft með því að vinna í stuttum skrefum (e. sprints). 
Agile er „Lean approach to project management“.Ýmsir líta svo á að agile hugmyndafræði og lean 
hugmyndafræði séu náskyldar og jafnvel nánast það sama, en svo fari það eftir viðfangsefnum og 
hvernig hugmyndafræðin er útfærð og notuð. 
Fyrir umfjöllunina í þessari grein eru eftirfarandi atriði agile aferðafræðinnar, einkum með Scrum 
aðferðina í huga, mikilvæg: 
 

A1 Eitthvert verk (t.d. upplýsingakerfi eða stjórnarskrá) er gert betra og betra í mörgum skrefum 
(iterative and incremental development). Verkið er hlutað niður og ólíkir hópar vinna að 
ólíkum hlutum. 

A2 Hóparnir vinna sjálfstætt, þ.e. ráða miklu um hvernig þeir vinna verkið. McAvoy and Butler 
(2009, bls. 372) segja um þetta [íslensk þýðing höfundar]: „Í hefðbundinni verkefnastjórnun 
tekur verkefnisstjóri margar ákvarðanir um starfið. Þegar agile aðferðafræðin er notuð í 
hugbúnaðargerð geta teymin sjálf tekið flestar ákvarðanir um vinnulag og hlutverk 
verkefnisstjórans hefur breyst úr stjórnunar- og eftirlitshlutverki yfir í þjónustuhlutverk. “ 

A3 Unnið er í svokölluðum sprettum (sprints) sem eru oft 1 eða 2 vikur að lengd, þ.e. þá líða 1 
eða 2 vikur á milli skrefanna. Í lok hvers spretts er einhver aðili innan skipulagsheildarinnar 
sem leggur mat á gæði þess sem var unnið í sprettinum, en það gæti t.d. verið vörustjóri, 
eigandi verkefnis (project sponsor) eða kröfuteymi. Þá er jafnframt rætt um næstu skref í 
þeirri viðleitni að gera verkið betra. 

A4 Þarfir eða óskir viðskiptavinanna (þjónustuþega, notenda, kaupenda) eiga að vera 
útgangspunkturinn í allri vinnunni, þ.e. ekkert á að gera nema með þeim rökum að það 
gagnist viðskiptavinunum. Þess vegna verður að vera umtalsvert samráð við viðskiptavinina. 

 
 

NOTKUN AGILE Í STJÓRNLAGARÁÐI 
 
Fyrstu tvær vikurnar í starfi stjórnlagaráðs voru notaðar til að skipuleggja starfið og voru ýmsir þættir 
ræddir töluvert mikið. Óformlegur undirbúningur fyrir þá vinnu hófst reyndar í desember 2010 þegar 
hópurinn sem var kosinn til setu á stjórnlagaþingi hittist. Þá var m.a. skipaður óformlegur vinnuhópur 
til að semja drög að starfsreglum fyrir stjórnlagaþing. Á fyrsta fundi stjórnlagaráðs var síðan 
skipaður formlegur undirbúningshópur til að vinna starfsreglur fyrir stjórnlagaráð. Vilhjálmur 
Þorsteinsson var í báðum þessum undirbúningshópum og hann þekkti vel agile aðferðafræðina og 
Scrum aðferðina. Hann stóð einnig fyrir því að þessi aðferðafræði var kynnt fyrir einstaklingunum í 
stjórnlagaráði. Þetta er augljósasta ástæðan fyrir því að stjórnlagaráð nýtti sér agile aðferðafræðina. 
 
Þrír viðmælendur höfðu þetta að segja um notkun agile í stjórnlagaráði: 

 
... þá kom upp hugmynd að nota aðferðirnar úr hugbúnaðargerð, þ.e.a.s. agile og 
Scrum ... það væri takmarkaður tími sem við hefðum, þetta væru svona 3 til 4 
mánuðir – þetta væri stórt verkefni og við þyrftum að skila þessu af okkur á tíma en 
líka þá í einhverri samvinnu við viðskiptavininn innan gæsalappa, þ.e. þjóðina. Það 
yrðu ekki þau mistök sem menn þekkja vel úr hugbúnaðarbransanum að taka við 
einhvers konar umboði frá verkkaupa og svo setjast menn út í horn og vinna og svo 
koma menn aftur með vöruna og þá ... rekur verkkaupinn upp stór augu og segir: 
þetta er ekki það sem ég vildi. 
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... einhverjar hugmyndir um sko svona vinnulag sem er viðhaft í hugbúnaðarþróun 

... slík kerfi sem byggjast á svona vinnuhópum og lotuvinnu þar sem þú ert alltaf 
með eitthvert pródukt sem kemur út úr því ... við vorum svolítið hrifin af því að 
reyna að yfirfæra einhvern part af þessu vinnulagi til okkar ... þetta áfangaskjal – 
þessi lotuvinna hún einhvern vegin hljómaði miklu betur 
 
Mér leist strax þokkalega á þetta ... mér fannst strax mjög gott að, þetta system sem 
var lagt upp með, að skipta okkur niður í mjög afmarkaða hópa sem að fengust við 
afmörkuð viðfangsefni, en við værum samt alltaf, í hverri einustu viku þá værum við 
að skipta okkur af því sem hinir hóparnir væru að gera ... Mér fannst þetta strax 
hljóma mjög vel og þetta virkaði líka mjög vel þegar til átti að taka 
 

Reyndar er það svo að allt sem agile aðferðafræðin gengur út á er þekkt úr öðrum áttum og sumir 
ráðsfulltrúar tóku virkan þátt í umræðu um starfsreglurnar án þess að hafa sett sig inn í agile 
aðferðafræðina. Sem dæmi þá lýsti einn viðmælandinn því hvernig sú ítrekunaraðferð sem 
stjórnlagaráð nýtti sér, að gera verk í smíðum betra og betra, minnti sig á það þegar hann málaði 
myndir. Sumir ráðsfulltrúar tóku lítinn þátt í umræðum um starfsreglurnar og létu öðrum það eftir, 
enda nægar skoðanir á þessu sem öðru í ráðinu. 
 
Í aðalatriðum lýsti beiting stjórnlagaráðs á agile aðferðafræðinni sér í þrennu, starfshópunum þremur, 
notkun áfangaskjalsins og vikulegum sprettum. Sú hugmynd að vinna í þremur hópum er ekki komin 
úr agile aðferðafræðinni heldur blasti það eiginlega við og hefði væntanlega orðið niðurstaðan þótt 
engin þekking á agile aðferðafræðinni hefði verið til staðar. Það kom fram í reglum sem áttu að gilda 
um stjórnlagaþing að þingið ætti að stafa í þremur hópum, en þingsályktunartillagan um 
stjórnlagaráð (Alþingi, e.d.) gaf stjórnlagaráði heimild til að skipuleggja starfið að vild. Hins vegar 
unnu hóparnir mjög í anda agile hugmyndafræðinnar eins og verður lýst hér að aftan. 
 
Ákvörðun um að vinna með áfangaskjal á þann hátt sem gert var var lykilákvörðun. Aðrir 
möguleikar voru mikið ræddir, sérstaklega sá möguleiki að nota núgildandi stjórnarskrá sem 
útgangspunkt og vinna lista af breytingatillögum við hana. Ákörðun um notkun áfangaskjalsins fól í 
sér m.a. þrennt mikilvægt: 
 

• Í upphafi var áfangaskjalið autt blað en smátt og smátt var texta bætt við það þannig að lokum 
varð það að heilsteyptri stjórnarskrá. Þetta er í samræmi við atriði A1 hér að framan. Sumir 
voru á því að betra væri að nota núgildandi stórnarskrá sem útgangspunkt en um það voru þó 
ekki mikil átök. Það var reyndar ákveðið að núgildandi stjórnarskrá væri notuð með virkum 
hætti sem einhvers konar hliðarskjal við áfangaskjalið, en einhvern veginn fór það þannig að 
það var ekki gert, án þess að um það væri tekin sérstök ákvörðun. 

• Texti kom inn í áfangaskjalið frá nefndum (en ekki einstaklingum). Tillaga að slíkum texta 
þurfti því fyrst að vera samþykkt í nefnd, en ekki endilega með formlegri atkvæðagreiðslu, 
heldur leituðu nefndir stíft eftir að ná samstöðu (concensus). Undantekning frá reglunni var 
reyndar gerð í lokin þegar tvær umræður fóru fram um tillögurnar, en við þær gátu 
einstaklingar lagt fram breytingatillögur. 

• Textinn var gerður opinber jafnóðum og hann var settur inn í áfangaskjalið. Sumir 
ráðsfulltrúar voru mjög efins um að þetta væri skynsamlegt, þ.e. að gera texta í vinnslu 
opinberan. Samkvæmt viðtölunum urðu efasemdarmennirnir smám saman mjög sáttir við 
þessa ákvörðun. Þetta er í samræmi við A4 hér að framan. 
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Vikuskipulagið var tiltölulega fast allan tímann, nema fyrstu tvær vikurnar og síðustu tvær vikurnar. 
Mánudagar og þriðjudagar voru nefndardagar. Á miðvikudögum kynntu nefndir vinnu sína fyrir 
hinum nefndunum og má segja að þetta hafi verið óformlegir og lokaðir ráðsfundir. Textarnir frá 
nefndunum, í upphafi bara nýjir textar en síðar einnig breytingar á textum, voru síðar kynntir og 
ræddir á formlegum og opnum ráðsfundum á fimmtudögum. Ef ráðsfundur samþykkti textann með 
atkvæðagreiðslu fór hann inn í áfangaskjalið sem bráðabyrgðatexti (texti til kynningar). Viku síðar 
var fjallað aftur um textann á ráðsfundi, honum e.t.v. breytt eitthvað, og síðan kosið um hvort ætti að 
setja hann sem varanlegan texta í áfangaskjalið. Þó var skýrt tekið fram að allur texti gæti tekið 
breytingum síðar. Fundirnir á miðvikudögum og fimmtudögum svara til A3. 
 
Starfið í starfshópunum þremur var mjög óformlegt og allir tóku þátt í umræðunni á jafnræðisgrunni. 
Formaður virkaði ekki sem verkefnastjóri og var þetta því mjög í anda agile aðferðafræðinnar (A2). Í 
raun má segja að bæði starfshóparnir þrír og stjórnlagaráð í heild hafi virkað eins og það sem Kaner 
(2007, bls. xvi) kallar facilitative group, en í slíktum teymum vinna einstaklingar markvisst saman að 
því að leysa viðfangsefnið sem einn hópur án sérstakra veikleika í hópstarfinu. 
 
Venjulega er ljóst hverjir eru væntanlegir eða líklegir notendur eða kaupendur að vöru sem er í 
þróun, hvort sem um er að ræða hugbúnað eða annars konar vöru, en agile aðferðafræðin leggur 
áherslu á að hlustað sé á (væntanlega) notendur meðan á vinnunni stendur. Í tilviki stjórnlagaráðs er 
þetta verulega flókið. Alþingi er kaupandinn að vörunni, þ.e. tillögu um nýja stjórnarskrá, en 
stjórnarskráin er fyrir þjóðina. Það var einnig ljóst að Alþingi myndi ekki blanda sér í vinnu 
stjórnlagaráðs og því var æskilegt að þjóðin – notandi vörunnar – kæmi að vinnunni. En hvernig? 
 
Segja má að þjóðin hafi komið að vinnunni, þ.e. tjáð sig um gæði innihalds þeirrar stjórnarskrár sem 
var í smíðum, einkum á þrjá vegu. Í fyrsta lagi fékk stjórnlagaráð samantekt á því sem kom fram á 
þjóðfundinum um stjórnarskrá (sjá www.thjodfundur2010.is) þar sem 1000 manns notuðu einn 
vinnudag til að ræða hver grundvöllur nýrrar stjórnarskrár ætti að vera. Í öðru lagi litu ráðsfulltrúar á 
sig sem fulltrúa þjóðarinnar og höfðu þá sýn að hópurinn væri mjög fjölbreyttur og því væru flest 
sjónarmið þjóðarinnar endurspegluð í ráðinu. Í þriðja lagi gafst þjóðinni kostur á að koma með 
athugasemdir við áfangaskjalið í gegnum sérstakt kerfi á vef stjórnlagaráðs (www.stjornlagarad.is). 
Ráðsfulltrúarnir lögðu sig fram um að hlusta á þjóðina og að semja stjórnarskrá sem væri sem best 
fyrir þjóðina, í samræmi við agile aðferðarfræðina (A4). 
 
Í dæmigerðri notkun á agile aðferðafræðinni, eða Skrum aðferðinni, þá er einhver aðili (einstaklingur 
eða hópur) sem hefur það hlutverk að meta ágæti vinnunnar í lok hvers spretts. Sá aðili gæti kallast 
kröfuteymi, eigandi verkefnis („the owner/sponsor who is responsible for the business case“ eins og 
þetta er skilgreint í Caupin o.fl. 2006, bls. 139) eða eitthvað annað. Í tilviki stjórnlagaráðs var þetta 
mjög sérstakt því hinir starfshóparnir gengdu þessu hlutverki í hverju tilviki, gagnvart því verki sem 
einn hópur vann. Fundirnir á miðvikudögum og fimmtudögum má segja að hafi verið sameiginlegir 
fundir með tæknihópi og kröfuteymi, samkvæmt orðanotkun agile aðferðafræðinnnar. 

 
 

AGILE OG STJÓRNUN 
 
Í grein sinni, Agile project management – agilism versus traditional approaches, segja Fernandez og 
Fernandez (2008/2009, bls. 16) að lítið hafi verið skrifað um agile aðferðafræðina og þeir hvetja til 
þess að rannsakað verði hvernig aðferðin henti við annars konar verkefni en hugbúnaðarþróun. Þessi 
grein er lítið skref í þá átt að rannsaka möguleika á agile aðferðarinnar við annars konar stjórnun en 
að stýra hugbúnaðarverkefnum. Stjórnlagaráð er eitt dæmi um slíka notkun og sýnir að aðferðin getur 
hentað við önnur verkefni en hugbúnaðarverkefni. Í þessum kafla eru dregnar fram hugmyndir í ljósi 
þessarar reynslu og almennrar þekkingar höfundar á stjórnun. 
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Það er umtalsverður munur á stjórnun í opinbera geiranum og einkageiranum og ætla má að margt af 
vinnubrögðum sem beitt var í stjórnlagaráði eigi betur við í opinbera geiranum en einkageiranum. 
Þar ber líklega hæst sú leið sem fólst í því að gera skjal í vinnslu opinbert og bæta það smátt og 
smátt. Það væri til dæmis áhugavert að bera saman þær leiðir sem oftast eru farnar við að semja 
lagafrumvörp við þessa aðferð. Landsmenn hafa til dæmis fylgst með tilburðum 
ríkisstjórnarflokkanna við að semja ný lög um stjórn fiskveiða með vægast sagt hörmulegum árangri 
hingað til. Í huga greinarhöfundar er augljóst að það hefði verið heillavænlegra að vinna í anda agile 
aðferðafræðinnar í svipuðum dúr og gert var í stjórnlagaráði (án þess þó að auka kostnað mikið frá 
því sem var). Lykilforsenda fyrir því að fara þá leið er hins vegar að markmiðið sé að setja lög um 
stjórn fiskveiða sem þjóðin verði ánægð með, frekar en að markmiðið sé að þingmenn 
stjórnarflokkanna verði ánægðir með það, en sú forsenda virðist ekki vera fyrir hendi. 
 
Ýmis atriði agile aðferðafræðinnar sem dregin hafa verið fram hér að framan virðast geta átt við um 
stjórnun, bæði í opinbera geiranum og einkageiranum og eru nokkur dregin fram hér. Þessi atriði 
hafa þó öll verið dregin fram á ýmsa vegu fyrir daga agile aðferðafræðinnar, enda fátt nýtt undir 
sólinni. 
 

• Þróun vöru (í mjög víðum skilningi) með virkri aðkomu (væntanlegra) viðskiptavina. Þetta er 
að sjálfsögðu oft gert þannig, m.a. hjá fyrirtækjum sem hafa ríka markaðshneigð, en oft er 
skortur á þessu. Þessi nálgun á líka við um innra starf fyrirtækja, en stundum er rætt um 
samstarfsmenn sem „innri viðskiptavini“. 

• Mikilvægt er að sýna sveigjanleika og vera reiðubúin að víkja frá áætlunum, jafnvel að hætta 
við hálfklárað verk ef þörfin fyrir að klára það er ekki lengur fyrir hendi. Skipulagning og 
áætlunargerð er samt mikilvæg, en áætlanir og skipulag mega ekki vera íþyngjandi. 
Vandasamt getur verið að átta sig á hvenær á við að vinna ítarlega áætlun og fylgja settum 
reglum, en það getur t.d. átt við um björgunarstörf. 

• Dreifstýring og umboð til athafna eru skýrir þættir agile aðferðafræðinnar en langt í frá 
einskorðuð við hana. Segja má að agile aðferðafræðin leggi áherslu á það sem mætti kalla 
„upplýsta dreifstýringu“, þ.e. hópar og einstaklingar hafa mikið frelsi til að vinna eins og þeir 
telja best, en þeim ber að upplýsa hagsmunaaðila (stundum einfaldlega yfirmann sinn) 
reglulega um það sem gert er. 

• Oft er gott að vinna hratt ófullkomna útgáfu af verki og síðan bæta verkið oft. Þetta getur átt 
við reglugerð, greinargerð, stefnu og ýmislegt fleira. Sem dæmi þá hefði fyrir löngu verið 
búið að samþykkja eina eða fleiri útgáfur af rammaáætlun um virkjanakosti ef þessari hugsun 
hefði verið fylgt. Vinna við hana hófst 1999 og fyrsta útgáfan er enn í vinnslu. 

• Ekki gera neitt nema ljóst sé að ástæða sé til þess. Þetta er lykilhugsun í gæðastjórnun, m.a. 
straumlínustjórnun, en mikill misbrestur er á því að svo sé og má nefna þrjú dæmi sem flestir 
lesendur ættu að kannast við: Fyrirspurnir þingmanna til ráðherra leiða oft til óþarfrar 
upplýsingaöflunar. Á fundum fer oft tími í umræðu um atriði sem óþarfi er að ræða. Mörg 
verk eru unnin af gömlum vana án þess að ástæðan sé þekkt. 

 
 

LOKAORÐ 
 
Agile aðferðafræðin hefur einkum verið notuð við hugbúnaðargerð en svolítil umræða er hafin um 
það hvernig hún geti nýst við annars konar verkefni og þá hvaða verkefni. Reynslan af stjórnlagaráði 
er dæmi um vel heppnaða slíka notkun og megin framlag greinarinnar er að lýsa því hvernig það 
gekk fyrir sig. 
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Margt gerir erfitt um vik að fullyrða mikið um notkun tiltekinna aðferða eða aðferðafræði við 
stjórnun og það á við í þessu tilviki. Orð og hugtök eru notuð á ýmsa vegu og misræmi er algengt. Í 
hugum sumra er t.d. Scrum og agile nánast það sama en í hugum annarra er agile meira 
hugmyndafræði eða aðferðafræði og Scrum ein af mörgum aðferðum sem flokka má undir agile 
aðferðafræðina. Þar fyrir utan eru aðstæður ólíkar og notkun aðferða misjöfn. Það er til dæmis erfitt 
að finna sambærilega teymisvinnu og átti sér stað í stjórnlagaráði. Engu að síður er það meðal 
viðfangsefna fræðimanna, ráðgjafa og stjórnenda að draga fram atriði sem geta átt við í mörgum 
tilvikum og það var reynt að gera í þessari grein. 
 
Starf stjórnlagaráðs er að mörgu leyti einstakt og áhugavert og margir þættir sem vert væri að 
rannsaka. Snjólfur Ólafsson (2011) lýsir t.d. starfi stjórnlagaráðs í grein sinni Starfið í stjórnlagaráði 
og þar er meðal annars fjallað um hópinn eða teymið, þ.e. fulltrúana. Meira hefur þó verið rætt um 
afurð vinnunnar, þ.e. tillögu stjórnlagaráðs um nýja stjórnarskrá, en þó ekki í fræðigreinum. 
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