
              
 

Scrum-aðferðafræðin 
      

 
 

Eðvald Möller                                      

 

Viðskiptafræðideild 

 

Ritstjóri: 
Ingjaldur Hannibalsson 

 

 
 

Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 

ISBN 978-9935-424-18-1 

 



 

1 

Scrum-aðferðafræðin 

Eðvald Möller 

Í hefðbundinni verkefnastjórnun er allt ferli verkefnis skipulagt frá byrjun til enda. 
Skilgreind eru markmið, umfang, kostnaðar- og tímaætlun, áhættuþættir og lokaniður-
staða svo dæmi séu nefnd. Þegar kemur að því að vinna að verkefnum hjá hug-
búnaðarfyrirtækjum er hluti vinnunar skapandi og því liggur umfang verkefnis og loka-
afurð ekki alltaf fyrir í upphafi. Markmiðið er ljóst frá byrjun, en þó þróast verkefni og 
breytast eftir því sem líður á ferlið að ósk viðskiptavinar. Þess vegna er talið að 
hefðbundin verkefnastjórnun sé ekki alltaf besta leiðin. Scrum-aðferðafræðin er byggð 
á Agile-hugmyndafræðinni og er vinsæl í verkefnum sem lúta að þróun hugbúnaðar, 
en þar er talað um aðferð þar sem mannlegi þátturinn er talinn mikilvægur og að færni 
þeirra sem koma að verkefninu skipti höfuðmáli til að ná árangri. Aðferðin krefst 
samheldni þeirra sem koma að verkefninu.  

Meginmarkmið þessarar greinar er að kynna niðurstöður rannsóknar sem fór fram 
árið 2013 þar sem kannað var hvort Scrum-aðferðafræðin geti auðveldað íslenskum 
fyrirtækjum að ná betri tökum á stjórn verkefna. 

Rannsóknaraðferðir og upplýsingaöflun 
Mörg verkefni eru þannig að endanleg afurð eða vara er ekki skilgreind í upphafi 
heldur þróast hún með tímanum. Þetta á við í umhverfi sem einkennist af hröðum 
breytingum og þróun og þar sem verkefni, sem lagt er upp með í upphafi, getur tekið 
breytingum meðan að því er unnið. Í slíku umhverfi er mikil þörf á sveigjanleika og 
hröðum viðbrögðum. Oftar en ekki kemur sú staða upp í hugbúnaðar- og vöruþróun 
að lokaafurðin er ekki þekkt stærð og hinar hefðbundnu aðferðir verkefnastjórnunar 
henta ekki alltaf.  

Stór hluti gagna og heimilda er sóttur í eigindlega rannsókn sem framkvæmd var 
þannig að viðtöl voru tekin við valda hlutaðeigandi einstaklinga og stofnanir. Eigind-
leg rannsókn er aðferð sem skilar lýsandi gögnum, eigin orðum og hegðun þess sem 
við var rætt (Bogdan og Taylor, 1998).  

Í bók sinni InterViews lýsir Steinar Kvale (1996) tilgangi eigindlegs rannsóknar-
viðtals sem öflun upplýsinga og lýsinga á heimi viðfangsefnisins. Viðtalið segir hann 
vera persónulega samræðu milli tveggja einstaklinga um sameiginlegt áhugaefni þeirra. 
Það telur hann vera sérstakt form mannlegra samskipta þar sem þekking þróast og 
færist á milli í samræðum.  

Val á þátttakendum í viðtöl réðst af hagsmunum þeirra og þekkingu á Scrum. 
Tekin voru um klukkustundarlöng viðtöl við sjö aðila innan sex fyrirtækja sem hafa 
mikla þekkingu á Scrum, annaðhvort sem sérfræðingar eða sem notendur innan fyrir-
tækja sem beita aðferðafræðinni. Með þessari aðferð taldi höfundur mestar líkur á að 
velja þá aðila sem helst hefðu hagsmuna að gæta og mesta þekkingu á viðfangsefninu. 

Hvað er Scrum? 

Uppruni 
Scrum var þróað árið 1986 af Hirotaka Takeuchi og Ikujiro Nonaka, en þeir vildu 
finna nýja aðferð til að auka hraða og sveigjanleika við framleiðslu á nýrri vöru. Þeir 
líktu þessari nýju aðferð við ruðningslið í leik þar sem liðið, teymið, reynir að komast á 
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leiðarenda með því að senda boltann á milli sín þannig að allt liðið færist jafnt og þétt 
upp völlinn í takt, allir vinna m.ö.o. saman að settu markmiði. Einstaklingar innan 
teymis bera ábyrgð á sínu verki og lögð er áhersla á liðsheildina frekar en árangur 
einstaks leikmanns (Larson og Gray, 2014).  

Scrum-aðferðafræðin byggist núna á annarri aðferðafræði sem nefnist Agile. Í 
febrúar 2001 hittust 17 manns í skíðaskála í Wasatch-fjöllum í Utah. Allir störfuðu þeir 
við hugbúnaðarþróun og voru leiðandi á sínu sviði. Þeir höfðu allir unnið að því að 
móta nýja aðferðafræði til að stýra verkefnum sem þörfnuðust sveigjanleika. Þeir 
komust að samkomulagi um nýja stefnu sem fékk nafnið Agile. Hópurinn kom sér 
saman um stefnuyfirlýsingu sem er á þessa leið: 

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 frekar en ferli og tól 

Nothæfan hugbúnað frekar en ítarlega skjölun 

Samvinnu við viðskiptavini frekar en samningaviðræður 

Að brugðist sé við breytingum frekar en að fylgja áætlun 

Þó að atriðin til hægri hafi gildi þá metum við atriðin til vinstri meira (Beck o.fl., 
2001). 

Að auki voru taldar upp 12 grundvallarreglur fyrir hugbúnaðarþróun.  

Aðferðin 
Aðferðin hefur þróast mikið og notið mikilla vinsælda við hátækni- og hugbúnaðar-
þróunarverkefni. Ástæðan er sú að hana er auðvelt að læra og skilja en auðvitað gildir 
það sama hér og þegar aðrar nýjungar eiga í hlut, það getur tekið einhvern tíma að 
tileinka sér hana og innleiða í menningu fyrirtækja. Aðferðafræðin er ung og hefur ekki 
sterkan fræðilegan grunn. Mestöll þróun hefur farið fram í fyrirtækjum og hjá ráð-
gjöfum en ekki í akademísku umhverfi meðal fræðimanna. Hún er því síður en svo 
rækilega skilgreind og hún er til í ýmsum myndum. Það breytir þó ekki því að hún er 
mjög vinsæl og útbreidd (Conboy, 2009). 

Hópur sem starfar eftir Scrum-aðferðinni byggir vinnu sína á stuttum sprettum þar 
sem markmiðið er að skila nothæfri vöru, þjónustu eða eiginleikum í verkefni þegar 
hverjum spretti lýkur. Að spretti loknum er varan endurskoðuð með tilliti til eiginleika 
og ný markmið sett fyrir næsta sprett, allt þar til verkefninu er lokið og vörunni er 
skilað til viðskiptavinarins. 

Talað er um að fyrirsjáanleiki sé meginmunurinn á hefðbundinni verkefnastjórnun 
og Scrum. Hefðbundin verkefnastjórnun er fyrirsjáanleg og skipulögð í upphafi verks 
þar sem gert er ráð fyrir leiðréttingum meðan unnið er að verkefninu. Scrum er óhefð-
bundin verkefnastjórnun þar sem gert er ráð fyrir ófyrirsjáanlegum atburðum í verk-
ferlinu. Í upphafi verks er lagt af stað með verkefnalista eða óskalista og síðan valdir 
ákveðnir verkliðir sem mikilvægt er að þróa í byrjun. Scrum-stýrð verkefni eru síðan í 
sífelldri endurskoðun og endurbætur tíðar á meðan unnið er að verkefninu (James, 
2014; Larsson og Gray, 2014).  

Ferli og hlutverk 
Scrum-aðferðafræðin byggist á þremur lykilhlutverkum eða persónum: Eiganda verk-
efnis (project owner), Scrum-meistara eða verkefnastjóra (scrum master) og hópmeðlimum, 
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þ.e. aðilum með aðra sérþekkingu sem koma að framkvæmd verkefnisins. Eigandi 
verkefnisins er kallaður vörustjóri. Hlutverk eiganda er að miðla kröfum viðskiptavinar 
til Scrum-teymisins. Hann þarf að gera góða greiningu á þörfum viðskiptavinarins til 
þess að útkoman verði í samræmi við óskir hans. Eigandi verkefnis gerir lista, vöru-
lýsingu (backlog) yfir allt sem þarf að gera, stundum kallað sögur eða verkhlutar (user 
stories). Þar kemur nákvæmlega fram hvað þarf að gera og af hverju. Eigandi kynnir 
verkefnið vel fyrir verkefnahópnum og hjálpar til við að gera áætlun fyrir hvern sprett. 
Mikilvægur hluti af ferlinu er að skipuleggja sprettina sem geta hver um sig stað yfir í í 
1–4 vikur (sjá  
Mynd 1).  

 
Mynd 1. Scrum 

 
 
 
Í upphafi hvers spretts fara eigandinn og teymið yfir hvaða afurðir skuli afhenda 

þegar hverjum spretti lýkur, og þegar aðilar eru sammála um afurðalista er ekki hægt 
að breyta listanum. Þegar sprettur er m.ö.o. hafinn má eigandi verkefnis ekki hafa áhrif 
á hann, hann má ekki breyta því hvaða verkþætti menn ljúka á hverjum spretti. Þegar 
spretti lýkur kemur hann aftur að málinu og samþykkir hvort verkþáttum hafi verið 
lokið með fullnægjandi hætti eða ekki. Við lok hvers spretts er haldinn fundur þar sem 
teymið kynnir og sýnir afurðirnar fyrir eigandanum og öðrum viðeigandi aðilum. Því 
næst eru haldnir fundir þar sem farið er yfir mögulegar endurbætur á vörunni og 
breytingar á þörfum eigandans (James, 2014). Í hverju verkefni er haldin skrá yfir 
vöruna og spretti, eigandinn heldur m.ö.o. skrá yfir vöruna og teymið heldur skrá yfir 
sprettina.  

Hlutverk Scrum-meistara er sambærilegt við verkefnastjóra. Hann er ekki stjórn-
andi teymis, öllu heldur hjálpar hann hópnum við að stjórna sér sjálfur. Scrum-meistari 
er þó yfirleitt hluti af teyminu, hann starfar með því og ber ábyrgð á því að teymið 
fylgi Scrum-aðferðafræðinni. Hann er tengiliður teymisins við eiganda verkefnis og 
aðstoðar teymið við að búa til verkáætlun, skipuleggja daglega fundi og skipulagningu 
hvers spretts. Eitt af hlutverkum hans er að hugsa um teymið, að samskipti séu í 
réttum farvegi, að allir starfi vel saman, þekki sinn þátt í verkefninu og sína ábyrgð til 
fullnustu og hafi skýra sýn á verkefnið. Scrum-meistari þarf að leysa ágreiningsmál sem 
upp kunna að koma fljótt og vel og hann sér um að halda daglega Scrum-fundi. Þeir 
fara yfirleitt fram í byrjun dags, stuttir og hnitmiðaðir fundir, um 15 mínútur, og á 
fundunum er staðið í hring fyrir framan verkefnatöfluna. Teymið vinnur sig í gegnum 
listann á þessum daglegu fundum þar sem hver og einn meðlimur teymisins er beðinn 
um að svara eftirfarandi spurningum; 

  
• Hvað hefur þú gert síðan á síðasta Scrum-fundi? 
• Hvað ætlar þú að gera eftir þennan fund og þar til sá næsti hefst? 
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• Hafa einhver vandamál komið upp sem eru að tefja þinn þátt í verkefninu. 
 

Hér fylgist Scrum-meistari vel með því hvernig verkefninu miðar, en um leið er 
fundunum ætlað að virkja alla meðlimi teymisins í verkefninu og bregðast við hindrun-
um ef einhverjar eru (Beck o.fl., 2001). 

Stjórnun verkefna með Scrum-aðferðafræðinni fer fram á verkefnatöflu. Þar fæst 
yfirsýn yfir þann sprett sem um ræðir hverju sinni á einfaldan og þægilegan hátt. 
Teymið gerir sér grein fyrir því hvernig hverjum verkhluta miðar á hverjum spretti í 
verkefninu. Verkefnatöflunni er yfirleitt skipt upp í þrjú hólf (dálka): Það sem þarf að 
gera, það sem er í vinnslu og því sem er lokið. Verkhlutar (user stories) eru skrifaðir á 
minnismiða, (post-it) og nafn þess sem ætlar að vinna þann hluta látið fylgja. Þar fá 
meðlimir teymisins góða yfirsýn yfir það hvernig hverjum verkhluta verkefnis innan 
spretts miðar og um leið uppskera þeir ánægju þegar verkhlutar færast milli hólfa 
(Ionel, 2009).  
Þegar hverjum spretti lýkur er haldinn fundur þar sem teymið kynnir og sýnir 

afurðirnar fyrir eigandanum og öðrum hagsmunaaðilum. Eigandi verkefnis lýsir því 
hvaða verkhlutum er lokið og ef einhverja verkhluta þarf að vinna áfram þá eru þeir 
færðir aftur á listann yfir óleyst verkefni og kröfum jafnvel breytt ef við á, m.ö.o. eru 
hagsmunaaðilar þá beðnir um að segja álit sitt á verkefninu. Síðan eru svo haldnir 
fundir þar sem farið er yfir mögulegar endurbætur/breytingar á vörunni og breytingar 
á þörfum eiganda. Fundurinn er fyrst og fremst tækifæri til að skoða og meta hvort 
verkefnið uppfylli kröfur viðskiptavinar og býður þá upp á það að kröfurnar eða 
hlutar verkefnisins séu endurskoðaðir (James, 2014; Larsson og Gray, 2014).  

Áður en nýr sprettur hefst er haldinn fundur og lærdómur dreginn af síðasta spretti, 
hvað gekk vel og hvað hefði mátt gera betur. Þar dregur hver og einn í teyminu fram 
þau atriði sem honum finnst mikilvæg fyrir framhaldið, framvinduna. Ef ákveðið er að 
gera breytingar eru þær bornar upp á næsta skipulagsfundi til vinnslu og framkvæmdar. 
Í hverju verkefni er haldin skrá yfir vöruna og sprettina, eigandinn heldur skrána yfir 
vöruna og þróunarteymið heldur skrá yfir sprettina (Cervone, 2011;  Larsson og Gray, 
2014).  

Framvinda spretts eða verkefnis er oftar en ekki sýnd með brennsluriti sem sýnir 
hversu mikla vinnu er búið að inna af hendi og hve mikil vinna er eftir til að ljúka 
spretti (sjá mynd 2). Þar getur Scrum-meistari á mjög auðveldan hátt áætlað verklok ef 
hann skoðar afkastagetu teymisins og gerir öllum meðlimum þess kleift að sjá frammi-
stöðu og árangur með myndrænum hætti. Ritið upplýsir teymið um það hvort það sé á 
undan eða eftir áætlun (Schwaber, 2004). 
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Mynd 2. Brennslurit 
 

Viðskiptavinurinn 
Í upphafi verkefnis er það viðskiptavinurinn sem ákveður kröfurnar sem verkefni á að 
uppfylla og skilgreinir hver lokaafurðin eigi að vera. Verkefnið er unnið með það að 
markmiði að uppfylla þær kröfur, og þá skiptir máli að samskipti við viðskiptavininn 
milli spretta séu góð til að sjónarhorn viðskiptavinarins komi fram svo hægt sé að taka 
réttar ákvarðanir eftir því sem verkefninu vindur fram. Ef breytinga er þörf kemur 
viðskiptavinurinn að vinnu við að útbúa nýja verklýsingu. Aðferðafræðin hafnar því að 
samskipti séu byggð á samskiptum í tölvupósti heldur á formlegum fundi með 
viðskiptavini þar sem skráning og skjölun fer fram. Á þann hátt verða framvindu-
fundir hagsmunaaðila hnitmiðaðir og hægt að skýra út öll frábrigði ef þau eru til staðar 
og hvaða árangur hafi náðst frá síðasta spretti. Aðeins þannig verður varan betri, þegar 
allir aðilar sem hafa hag af vörunni leggja sig fram um að ná sameiginlegu markmiði og 
njóta góðs af góðum árangri. Af því má leiða að þátttaka viðskiptavinar með eiganda 
og teymi er höfuðforsenda vel heppnaðs verkefnis þar sem viðskiptavinurinn lýsir því 
nákvæmlega hvað hann hefur í huga og hvað hann vill fá fram í verkefninu.  

Markmiðssetning 
Helsti munurinn á markmiðasetningu í Scrum og hefðbundinni verkefnastjórnun er 
talinn vera sá að í Scrum eru allir þátttakendur í verkefninu vel upplýstir um markmið 
verkefnis, sprett þar sem það á að koma fram í verklýsingu. Mikilvægt er þó að fá 
nákvæma skilgreiningu á því hvað það er sem viðskiptavinurinn vill ná fram með 
verkefninu og gildir einu hvort um hefðbundna verkefnastjórnun er að ræða eða ekki 
(Eðvald Möller, 2014). Yfirleitt var það verkefnastjórinn sem hafði heildaryfirsýn yfir 
markmið verkefnis og útdeildi verkefnum á leið að markmiðinu sem lá fyrir í upphafi. 
Því má segja að aðferðafræði Scrum nýti ekki hefðbundna markmiðasetningu til skipu-
lagningar vinnu við verkefnið, heldur byggist hún á raunverulegri framvindu verk-
efnisins milli spretta. Þar af leiðir að stefna verkefnis er í sífelldri endurskoðun. Þegar 
hverjum spretti lýkur er framvinda metin og næstu skref áætluð (Wang, 2013). 

Áætlanagerð 
Teymið sjálft vinnur að gerð áætlana í samstarfi við eiganda verkefnis. Scrum-aðferða-
fræðin gerir ráð fyrir að kostnaðar- og tímaáætlanir séu endurskoðaðar milli spretta og 
að þær geti tekið breytingum eftir því sem verkefni miðar áfram og það þróast. Þegar 
líður á verkefnið og ákveðnum áföngum er náð í þróun vörunnar, breytast oft 
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kröfurnar til hennar og það hefur síðan bein áhrif á áætlanir. Þær aðferðir sem eru 
nýttar til áætlanagerðar byggjast fyrst og fremst á þekkingu og reynslu vinnuhópsins 
svo og fundum þar sem einstakir þættir verkefnis eru ræddir og kostnaðar- og tíma-
áætlanir gerðar fyrir hvern verkþátt. Hið síðastnefnda er í anda hefðbundinnar verk-
áætlunar þó að menn eigi að vera búnir að draga upp meginlínur í heildarmyndinni 
áður en af stað er farið. Vinna við áætlanagerð hefst á því að eigandi verkefnis lýsir 
verkþáttum verkefnis fyrir teyminu sem á að gera áætlunina. Hver verkþáttur er svo 
ræddur af hópnum og spurningum svarað ef þörf krefur. Þegar hópurinn hefur náð 
sameiginlegri sýn á verkþáttinn, hefst áætlanagerðin og hver og einn meðlimur 
teymisins hefur metið frá sínu sjónarhorni hve langan tíma og hversu flókinn verk-
þátturinn er. Þetta skrifar hann á miða en sýnir ekki hinum meðlimum hópsins. Þegar 
allir hafa unnið sitt mat er allt þetta skoðað saman; ef munur er á mati hvers og eins er 
það skoðað, og ef þátttakendur greinir mjög á eru þeir beðnir að útskýra nánar hvers 
vegna þeir meta verkþáttinn á þann hátt sem þeir gera. Þegar því er lokið endurmetur 
hópurinn verkþáttinn aftur og ræðir þar til hann kemst að sameiginlegri niðurstöðu. 
Talið er að með þessari aðferð aukist líkur á að allir þátttakendur hafi sömu sýn á 
verkefnið, geri sér grein fyrir umfangi þess og kostnaði og stefni þannig að sameigin-
legu markmiði. Talað er um að einn stærsti kostur þessarar aðferðar sé sá að ekki sé 
þörf á að gera áætlanir fyrir heildarverkefnið í smáatriðum og jafnvel ekki þörf á að 
þekkja alla þætti verkefnisins í upphafi. Því hefur verið bent á að þessi aðferðafræði sé 
í raun nær veruleikanum en hefðbundin verkefnastjórnun við skipulagningu og 
áætlanir verkefna. 

Scrum hefur til þessa lagt aðaláherslu á hugbúnaðarverkefni. Þar breytist stefna 
þeirra oft hratt og endurskoða þarf kröfur reglulega á verktímanum, fyrst og fremst 
vegna þessa að gríðarlega hröð þróun á sér stað á hugbúnaðarmarkaði. Stærsti 
munurinn á Scrum og hefðbundinni verkefnastjórnun liggur í því að verkefnið er sett 
saman úr mörgum smáum einingum sem hver er unnin um skamman tíma og 
einfaldar því sífellda endurskoðun verkefnis. Hverri einingu verður að ljúka áður en 
tekið er til við þá næstu og því er hægt að gera nauðsynlegar breytingar tímanlega í 
stað þess að beita hefðbundinni verkefnastjórnun þar sem ýmsir þættir eru unnir 
samtímis og erfitt að gera breytingar á verki sem þegar er hafið. 

Niðurstöður og umræða 

Meginmarkmið þessarar greinar er að kynna niðurstöður rannsóknar þar sem kannað 
var hvort Scrum-aðferðafræðin geti auðveldað í íslenskum fyrirtækjum að ná betri 
tökum á stjórn verkefna. 

Ef marka má svör viðmælenda þá eru þeir allir sammála um að aðferðafræðin sé 
komin til að vera. Hún henti vel sem „in-house“ verkfæri, unnið er með aðferða-
fræðina innan og milli deilda í fyrirtæki þar sem kröfur um kostnað er látnar liggja milli 
hluta. Þegar rætt var við fulltrúa þjónustu- og hugbúnaðarfyrirtækja voru þeir sammála 
um að þetta væri besta leiðin milli viðskiptavina og þeirra. Hugbúnaðarhús sem vinna 
fyrir viðskiptavini úti í bæ voru almennt mjög ánægð með notkun aðferðafræðinnar í 
samstarfinu. Viðskiptavinir fengu þá lausn sem þeir voru að leita að, en sumir þeirra 
sögðu þó að þær lausnir sem þeir fengju væru góðar en töluvert dýrari en ráð var fyrir 
gert í upphafi. Eftir að verkið var hafið væri ekki aftur snúið, kostnaður hefði aukist 
og of dýrt væri að hætta við verkefnið. Þeir viðmælendur sem nota Scrum-aðferðina 
voru sammála um að þeir myndu aldrei byggja hús til eigin afnota þar sem verktaki 
nýtti sér Scrum-aðferðina við verkstýringu. Hvað veldur? Þeir sögðu að það yrði allt of 
dýrt þegar upp væri staðið og viðbótarkostnaður vegna smábreytinga hleypti kostnað-
inum upp úr öllu valdi.  
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Viðmælendur telja að Scrum sé tilvalin aðferð fyrir þau verkefni sem hægt er að 
leysa í fjögurra til tíu manna hópum. Aðferðin hefur notið mikilla vinsælda í hug-
búnaðargeiranum og í ljós hefur komið að hún ýtir undir nýsköpun og leyfir verk-
efninu að þróast meðan unnið er að því.  

Flestir voru sammála um að það geti verið erfitt að fylgja tíma- og kostnaðar-
áætlunum sem lagt er af stað með þar sem vara eða þjónusta breytist í ferlinu og 
jafnvel milli spretta en talið er að aðferðin skili viðskiptavininum yfirleitt bestu 
vörunni, vöru sem hann vissi ekki einu sinni að hann vildi eða þyrfti. Spurningin er sú 
hver kostnaðurinn er við þróunina og mun varan skila þeim ábata sem vænst er í 
öllum tilfellum? Nei, en viðskiptavinurinn er ánægður, svöruðu viðmælendur. Scrum-
aðferðin á velgengni sína ekki síst því að þakka að viðskiptavinurinn tekur þátt í 
þróunarferlinu sem tryggir að varan sem framleidd er mætir þörfum hans og kröfum. 
En ljóst er að hann verður að vera tilbúinn að greiða fyrir þá afurð. Þegar við-
mælendur voru spurðir um kostnað umfram áætlun vildu þeir engar tölur nefna nema 
þegar kom að verkefnum sem unnin voru innan þeirra eigin fyrirtækja. Verkefnin sem 
voru skilgreind með aðferðafræðinni fóru oftar en ekki 20–60% fram yfir kostnaðar-
áætlun og verkefni sem voru aðkeypt urðu oftar en ekki dýrari. Nokkrir viðmælendur 
sögðu að eina leiðin til að draga úr óvissunni væri að nota hefðbundna verkefna-
stjórnun við skipulagningu verkefnis, setja upp tíma- og kostnaðaráætlun og vörður 
þar sem sprettur er skilgreindur sem tíminn milli varða. Á þann hátt næðu þeir umtals-
verðum árangri enda væru þeir og viðskiptavinurinn oftar en ekki meðvitaðri um 
tímann og kostnaðinn en ella. Eins og einn viðmælandi sagði: „Það er enginn opinn 
tékki.“ 

Velgengni Scrum felst einkum í því að viðskiptavinurinn tekur þátt í ferlinu frá 
upphafi til enda og það tryggir að varan sem framleidd er, eða þjónustan sem veitt er, 
mætir þörfum hans og kröfum. Því er nauðsynlegt að hvert verkefni sé vel skipulagt, 
skilvirkt og hagkvæmt til þess að nýta handbært fjármagn sem best í hverju tilviki. 
Viðmælendur voru sammála um að viðskiptavinir mættu vera virkari í ferlinu frá 
upphafi og sá aðili sem væri tengiliður hefði fullan skilning á því hver lokaafurðin ætti 
að vera en ekki eingöngu fulltrúi viðskiptavinar. 

Fram kom hjá viðmælendum að báðir aðilar gæfu sér ekki nægjanlegan tíma til að 
gera sér grein fyrir umfangi verkefnis í upphafi heldur létu það ráðast. Þegar rætt var 
um þá galla sem fylgja Scrum kom fram að óvissan væri mikil og erfitt að setja fram 
tíma- og kostnaðaráætlun og láta fjárhagsáætlanir standast. Jafnframt voru aðilar sam-
mála um að kostir aðferðafræðinnar væru mjög margir þar sem hraðinn væri mikill og 
aukinn sveigjanleiki væri til breytinga milli spretta. Fram kom að sprettir geti aukið 
gagnsæi í verkefnum með möguleika á að sjá fyrir um tafir og bregðast við breytingum 
í rauntíma. Viðmælendur bentu á að sprettir geta auðveldlega farið af leið ef aga og 
formfestu skortir. En rétt menntun og þjálfun er eina leiðin til að byggja upp form-
festu innan fyrirtækja með stuðningi stjórnenda. 

Höfundur telur að aðferðafræðin henti allri verkefnavinnu í fyrirtækjum eins og í 
sölu- og markaðsmálum, breytingastjórnun og straumlínustjórnun. Listinn er þó í 
sjálfu sér endalaus að því gefnu að allir þeir sem hagsmuna hafa að gæta komi saman 
reglulega og nýti form Scrum-aðferðafræðinnar. Með tilliti til funda, sífelldrar endur-
skoðunar verksins og endurbóta má gera ráð fyrir því að aðferðafræðin henti hvers 
konar verkefnum nema helst einföldum skammtímaverkefnum. Leggur höfundur til 
að íslensk fyrirtæki horfi til þessarar aðferðafræði og að hún nái að verða hluti af 
menningu þeirra. 
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