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Sigurður Bjarnason1 
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Greinin er lögð fram sem hluti af skilyrðum fyrir meistaragráðu í verkefnastjórnun (MPM) við 

tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík í apríl 2016. 

 

 

Útdráttur 

Vandamál tengd skipuheildum sem starfa í hugbúnaðarþróun í fjármálageiranum á Íslandi eru 

margvísleg. Eitt af þeim er hvernig starfsfólki er úthlutað verkefnum annars vegar í viðhald og 

rekstur og hins vegar í nýþróun á hugbúnaði sem skilar aukinni skilvirkni og framlegð til 

skipuheildarinnar. Í eftirfarandi eigindlegri og huglægri rannsókn verður leitast við að svara 

spurningunni hvort viðhald og rekstur heimasmíðaðs hugbúnaðar sé að draga allt súrefni frá 

nýþróun og nýsköpun. Rætt var við 11 viðmælendur hjá Reiknistofu bankanna (RB). RB er 

leiðandi á íslenskum markaði í hugbúnaði sem lítur að innlána- og greiðslulausnum fyrir 

fjármálafyrirtæki. Rannsóknin leiðir í ljós ýmsar leiðir til að gera nýþróunar- og viðhaldsferli 

skilvirk og hagkvæm þannig að starfsfólk fái að njóta sín og starfa við það sem þeir eru ráðnir 

til að sinna, nýþróun annars vegar eða viðhald og rekstri hins vegar. Verkefnadrifnar 

skipuheildir geta gert samstarfið milli deilda mjög náið eða beitt útvistun á viðhaldi og rekstri 

til annarra skipuheilda. Í útvistun á viðhaldi og rekstri til annarra skipuheilda fylgir þó áhætta 

sem þarf að taka tillit til. Með því að huga stöðugt að verkefnalegum þroska skipuheildar er 

hægt að auka árangur í stjórnun verkefna. 

 

Efnisorð: Verkefni, verkefnadrifnar skipuheildir, verkefnalegur þroski, eigindlegar 

rannsóknir, hugbúnaðarþróun, viðhald og rekstur hugbúnaðar. 
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Inngangur 

Fyrirtæki í fjármálageiranum á Íslandi eru flest að þróa og reka sinn eigin hugbúnað ásamt því 

að reka hugbúnað frá þriðja aðila. Margt starfsfólk fyrirtækjanna situr beggja vegna borðs í 

þróun annars vegar og viðhaldi og rekstri hins vegar. Með rekstri er hér átt við þjónustu og 

viðhald hugbúnaðar.  

Hugbúnaðargerð í fjármálageiranum á Íslandi er að megin hluta verkefnadrifin. Þróun 

hugbúnaðar er keyrð í gegnum verkefni sem stjórnað er af verkefnastjóra. Verkefnið á sér rætur 

í stefnu fyrirtækisins og kemur þannig inn á verkefnaskrá stefnumótandi verkefni. Verkefni 

koma einnig til framkvæmda vegna breytinga á regluverki frá Alþingi, Fjármálaeftirlitinu 

(FME) eða Seðlabanka Íslands (SÍ). Í mörgum skipuheildum er starfrækt verkefnastofa sem 

styður  starfssemi verkefna og verkefnastofna. Verkefnastofa heldur einnig utan um 

verkefnaskrá skipuheildarinnar.  

Rannsóknir hafa sýnt að með auknum verkefnalegum þroska skipuheilda þá eykst árangur í 

verkefnum (PwC, 2012) 

Eftirfarandi eigindleg rannsókn mun skoða hvort rekstur og viðhald á eigin hugbúnaði í 

verkefnadrifnum skipuheildum sé að taka til sín of mikið af þeim starfskröftum og tíma sem 

skipuheildir, sem fást við hugbúnaðargerð innan  fjármálageirans á Íslandi, hafa úr að spila. 

M.ö.o. dregur viðhald og rekstur allt súrefnið frá nýþróun á hugbúnaði í fjármálageiranum á 

Íslandi? 

Með viðtölum við stjórnendur og almenna sérfræðinga hjá Reiknistofu bankanna (RB) verður 

leitast við að svara hvort viðhald og rekstur sé að taka of mikið til sín á kostnað nýþróunar. RB 

er traust og öflugt þjónustufyrirtæki á sviði upplýsingatækni sem hefur þróað margvíslegar 

fjármálalausnir, þar á meðal öll helstu greiðslukerfi landsins. RB gegnir lykilhlutverki í því að 

lækka upplýsingatæknikostnað íslenskra fjármálafyrirtækja. Félagið var stofnað árið 1973 sem 

sameignarfélag en breytt í hlutafélag í janúar 2011 (sótt þann 28. mars 2016 af www.rb.is). 

Aukning hefur verið í því að útvista rekstur hugbúnaðar til þriðja aðila (Clarke og O‘Connor, 

2011) en einnig að beita aðferðum þar sem starfskraftar eru nýttir mun betur með betri tæki og 

tólum bæði í hugbúnaðargerð og verkefnastýringu.   

http://www.rb.is/
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Fræðileg umfjöllun 

Verkefnadrifnar skipuheildir 

„Verkefni er tíma- og kostnaðarháð aðgerð sem miðar að því að skila skilgreindum afurðum 

sem standast kröfur og gæðastaðla. Verkefnamiðun er hugtak sem notað er til að lýsa 

stefnumörkun fyrirtækja sem stýra með verkefnum og eflingu hæfni í verkefnastjórnun“ 

(Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012).  

ICB4 skilgreinir verkefni sem einstaka, tímabundna, fjölgreina og skipulagða leið til að leiða 

til lykta samþykkta afurð með fyrirfram ákveðnum kröfum og viðmiðum. Verkefnastýring 

inniheldur starfskrafta með þekkingu á verkefnastjórn upp í þrautreynda verkefnastjóra (IPMA, 

2015).  

ISO21500 staðallinn skilgreinir verkefni sem mengi af ferlum sem innihalda skipulögð verk 

sem er stjórnað og hafa tiltekin upphafs og endapunkt og eru framkvæmd til að ná fyrirfram 

settum markmiðum. Markmiðin er sett til að ná fram ákveðnum kröfum sem gerðar eru til 

afurðarinnar (ISO 21500:2012, 2012). 

Einkenni verkefnis geta verið mismunandi miðað við viðfangsefnið sem framundan er. Helgi 

Þór og Haukur Ingi gefa viðfangsefni einkunn á bilinu 1-10 varðandi afmörkun, framkvæmd 

og umhverfi. Lægsta einkunn er því 10 og hæsta 100. Því hærra sem viðfangsefnið skorar því 

sterkari eru einkenni verkefnis (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). Líftími 

verkefnis er háður fyrirfram ákveðnum tímaramma og að loknum þeim tíma liggur fyrir sú afurð 

sem afhent verður í rekstur. Á rekstrartíma afurðar geta átt sér stað viðhaldsverkefni, 

stækkunarverkefni og niðurrifsverkefni (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). 

Tegundir verkefna geta verið mismunandi og flokka Helgi Þór og Haukur Ingi þau í 

hugbúnaðar-, vöruþróunar-, rannsóknar-, skipulags-, og viðburðarverkefni. 

Kerzner segir að árangursríkt verkefni þurfi að hafa verið framkvæmt innan þess tíma sem það 

var áætlað, innan kostnaðaráætlunar, innifela tiltekin gæði, að viðskiptavinurinn hafi samþykkt, 

innan umfangs sem umsamið hefur verið, án þess að hafa áhrif á megin starfsemi 

skipuheildarinnar og án þess að breyta menningunni innan skipuheildarinnar (Kerzner, 2013).  

Morten Fangel talar um að þegar hugtakið verkefni er notað, þýðir það í raun að beita 

verkefnastjórnun. Með því er átt við að stýra verkefninu í gegnum allt ferlið í sex áföngum sem 

innihalda undirbúning, ræsing verkefnis, stjórnun framkvæmdar 1, mat á framkvæmd, stjórnun 

framkvæmda 2 og að lokum lúkningu. Hann talar einnig um flækjustig verkefna sem hann 

greinir í fjögur stig. Einföld, flóknari, flókin og mjög flókin verkefni. (Fangel, 2013).  

Verkefni eru orðin mikilvæg stjórnunartól til að framkalla breytingar og þróun í skipuheildum. 

Verkefnastofa er eining í skipuheild sem aðstoðar verkefnastjóra, verkefnateymi og aðra 

stjórnendur. Aðstoðin felst í að byggja upp og viðhalda nýjustu tólum og tækjum 

verkefnastjórnunar (Dai og Wells, 2004).  

Skipuheildir eru að nýta sér verkefnastýringu í meira mæli en áður til að ná fram markmiðum 

sínum. Verkefnastofur eru mikilvæg eining til að sjá til þess að verkefnastjórar geti sinnt 

hlutverki sínu af kostgæfni. Verkefnateymið er blanda af starfsfólki verkefnastofu og annarra 
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deilda innan skipuheildarinnar. Verkefnastjórar verkefna sem spanna  ólíka menningarheima 

og lönd þurfa að huga vel að uppbyggingu stjórnkerfis. Tækniþekking verkefnastjórnunar er 

komin mjög langt á veg og er mikið notuð innan fyrirtækja um að huga verður að þróun 

leiðtogahæfileika verkefnisstjóra (Hyväri, 2005). 

Skipuheildir koma sífellt meira stefnu sinni í framkvæmd með verkefnum. Afrakstur 

stefnumótunarferlis nefnist stefna. Stefna felur í sér verkefnisáætlun sem skipuheild þarf að 

framkvæma til að ná markmiðum sínum og þannig nálgast þá framtíðarsýn sem sett hefur verið 

fram (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 2011). Kotter segir að að stefna sé lykilþáttur 

í að gera sýn skipuheildar að veruleika. Stefna gefur nauðsynlegan rökstuðning og innsýn inn í 

það sem framundan er hjá skipuheild sem stendur frammi fyrir breytingum. (Kotter, 2012). Að 

koma stefnu skipuheildar í framkvæmd getur verið mjög erfitt. Hvað er hægt að gera til að koma 

stefnu skipuheildar sem búið er að eyða mikilli vinnu og peningum til að hún geti litið dagsins 

ljós? Morgan, Levitt og Malek 

segja að aðeins 10% af stefnum 

skipuheilda séu framkvæmdar á 

árangursríkan hátt. 90% 

fyrirtækja mistekst að 

framkvæma stefnu sína. Þeir hafa 

búið til ramma sem skipuheildir 

geta notað til að koma stefnu sinni 

í framkvæmd. Ramminn byggist 

upp á sex þáttum: 

Hugmyndafræði, umhverfi, sýn, 

þátttaka, samruni og umskipti. 

Fyrst er það hugmyndafræði þar 

sem tilgangur, hlutverk og 

framtíðarsýn er smíðað. 

Umhverfið þar sem menning 

skipuheildar og strúktúr eru 

mikilvæg. Samhliða því er sýnin 

þar sem markmið og mælingar er 

ákvarðað. Umhverfið og sýnin 

mynda svo þátttökuna þar sem 

stefna verður að verkefnaskrá. Samruni á sér stað úr verkefnaskrá sem brotnar niður í  

verkefnastofna og einstök verkefni. Umskiptin eiga sér stað þegar verkefnum er lokið og við 

tekur rekstur á afurðinni. Ef skipuheildir fylgja rammanum verður til vegvísir sem skipuheild 

er nær því að ná fram framtíðarsýn sem mörkuð hefur verið (Morgan, Levitt og Malek, 2007).  

Flestar skipuheildir eru markaðs-, verkfræði- eða framleiðsludrifnar. Skipuheildir eru einnig 

verkefnadrifnar eða ekki verkefnadrifnar. Í verkefnadrifnum skipuheildum er öll vinna unnin í 

gegnum verkefni þar sem hvert verkefni er einstakt og hefur sína eigin fjárhagsáætlun, gæði og 

tímaáætlun. Það snýst allt um verkefni og hagnaður eða tap hvers verkefnis er dregin saman og 

myndar það heildar hagnað eða tap skipuheildarinnar. Í skipuheildum sem ekki eru  

verkefnadrifnar er hagnaður og tap reiknað niður á hverja einingu eða deild. Í slíkum 

Mynd 1 (Morgan, Levitt og Malek, 2007, Mynd C-1, bls 240) 
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skipuheildum eru verkefni einungis til stuðnings sérhverri deild eða einingu. Starfskröftum er 

raðað niður á deildir en ekki á verkefnin sjálf. Í skipuheildum sem eru ekki verkefnadrifin getur 

samt sem áður verið stöðugur straumur af verkefnum en þá einna helst til að bæta framleiðsluna 

sem í rekstri er. Í verkefnadrifnum skipuheildum hefur verkefnastjórinn ábyrgð á hagnaði eða 

tapi verkefnisins. Því er öðru að skipta um verkefnastjóra í ekki verkefnadrifnum skipuheildum. 

Þar er það deildarstjórinn eða sviðstjórinn sem ber ábyrgðina (Kerzner, 2013). 

Í öðrum kafla PMBOK Guide er fjallað um skipulag skipuheilda þar sem verkefnalegur þroski 

skipuheilda er metinn. Skv. PMBOK er þroskinn mældur út frá einkennum verkefna og 

skipulagi skipuheildar sjá í töflu 1. Einkenni verkefna eru greind niður í valdsvið 

verkefnisstjóra, aðgengi að mannauði, hver ber ábyrgð á fjárhagsáætlun verkefnis, hlutverki 

verkefnastjóra og stjórnun starfsfólks. Skipulagið er greint niður í deildaskiptingu, blöndu af 

deildaskiptingu og verkefnadrifnu skipulagi (veika, jafna og sterka) og svo full verkefnadrifið 

skipulag. (Project Management Institute, 2013). 

Rannsókn PriceWaterhouseCoopers LLP bendir til að skipuheildir þurfi að færa sig úr 

venjulegu daglegu rekstrar skipulagi í verkefnadrifið skipulag til að geta staðist stöðugt meiri 

samkeppni. Samkeppni hefur aukist það mikið ásamt því að lög og reglugerðir breytast með 

örari hætti en áður, því er erfiðara fyrir skipuheildir að lifa af. Þær skipuheildir sem innleiða 

verkefnastjórn eiga mun auðveldara með að takast á við breytingar og koma stefnu sinni í 

framkvæmd. PWC rannsakaði hvort meiri þroski í verkefnastjórn myndi skila sér í meiri árangri 

í framkvæmd verkefna. Þeir hafa nú gert þriðju rannsóknina árið 2012 á efninu en síðari 

rannsóknir voru gerðar á árunum 2004 og 2007. 97% svarenda segja að verkefnastýring sé 

lykilþáttur þegar kemur að frammistöðu og árangri skipuheildar. 94% voru sammála um að 

verkefnastýring skili sér í viðskiptalegum vexti skipuheildar. Niðurstöður benda einnig til 

vaxandi þroska í verkefnastýringu en 32.1% af svarendum eru stöðugt að vinna í að þroskast 

enn frekar. Í rannsókninni voru 1.524 skipuheildir í 34 geirum í 38 löndum. Af þeim voru 22.4% 

í hugbúnaðargeiranum. Þroskalíkanið PwC‘s PM Maturity Model var notað við rannsóknina. 

Líkanið skiptist í 5 stig. Fyrsta stig er svokallað dreift stig. (e. Sporadic) Formleg skjölun og 

Tafla 1 (PMBOK Guide fifth edition, tafla 2-1, bls. 22) 
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staðla vantar og enginn stuðningur er við verkefnastýringu. Annað stig er byrjunarstig. 

Aðferðarfræði verkefnastýringar er beitt og grunnferli notuð við að stýra verkefnum. Þriðja stig 

er útfærslustig. Þróuðum ferlum verkefnastjórnar er beitt ásamt því að starfsfólk er þjálfað í 

verkefnastýringu. Stjórnunarteymi skipuheildar styður verkefnastjórn. Áhersla er lögð á einstök 

verkefni. Fjórða stig er eftirlits stig. Eftirliti og eftirfylgni er beitt við stjórn verkefna og notast 

er við gæðastaðla. Verkefni eru stefnumarkandi og ávinningi verkefna er fylgt eftir. 

Verkefnastofa hefur verið sett á laggirnar. Fimmta stig. Aðferðafræði verkefnastýringar er 

greind og metið hvort endurnýjunar er þörf. Lærdómur er dreginn af niðurstöðum verkefna og 

skjalaður fyrir verkefni framtíðar. Lærdómsferli er staðlað og fylgt eftir ásamt gæðaeftirliti á 

ferlum. Stjórnendur einblína á stöðugar umbætur (PWC, 2012). 

Hugbúnaðarverkefni - Viðhald og viðgerðir hugbúnaðar 

Hugbúnaðarverkefni eru verkefni af öllum stærðum og gerðum sem ganga út á þróun og 

innleiðingu hugbúnaðar. Innleiðingarþátturinn er talinn afar mikilvægur og getur tekið langan 

tíma. Niðurstöður hugbúnaðarverkefna eru ekki alltaf ljósar vegna breytinga á upphaflegum 

kröfum og markmiðum sem hugbúnaðinum er ætlað að leysa (Haukur Ingi Jónasson og Helgi 

Þór Ingason, 2012).  

Eftir að Winston Royce kynnti til sögunnar klassíska fossalíkanið árið 1970 og International 

Organization for Standardisation birti ISO 9000 gæðastaðalinn hafa orðið gríðarlegar framfarir 

síðustu fjóra áratugina í hugbúnaðarþróun. CMMI eða Capability Maturity Model Integrated 

og aðrir ferlastaðlar bæta allt ferlið í heild sinni. Áætlanir, kostnaður og gæði 

hugbúnaðarverkefna verða miklu nákvæmari með verkefnalegum þroska skipuheilda. Agile 

aðferðir eins og scrum, eXtreme Programming og Feature Driven Developing hafa náð aukinni 

fótfestu og skilað miklum árangri samkvæmt mörgum rannsóknum. Scrum hefur þó verið 

gagnrýnt fyrir að henta aðeins í smáum hugbúnaðarverkefnum. Þegar kemur að hugbúnaðarferli 

er ekki hægt að segja að eitt ferli henti öllum stærðum á verkefnum (Clarke og O‘Connor, 2011). 

Hugbúnaðarþróun er áhættusöm og dýr tillaga þar sem kaupandinn biður seljandann að 

framkvæma verk fyrir sig þar sem báðir aðilar samþykkja niðurstöður verksins. Afurðir 

verksins þurfa að vera afhentar á tilteknum tíma. Seljandinn framleiðir afurðina en kaupandinn 

samþykkir að afurðinni sé skilað skv. fyrirframákveðnum kröfum. Seljandinn notar samþykktar 

sjónarmið til að framleiða afurðina og leysa vandamál í tilteknu hugbúnaðarferli. Samþykktar 

sjónarmiðið er til að eyða út öllum hömlum til að ná að ljúka verkinu (Adolph, Kruchen og 

Hall, 2012).  

Hugbúnaðarferli skipar stóran sess í að hjálpa verkefnateymum í hugbúnaðarþróun. Formleg 

ferli gefa til kynna skýra stjórn og getu til að ráða við verkefnið. Næstum allar skipuheildir 

keppa á mörkuðum undir miklu tíma- og kostnaðaráreiti. Til að geta tekist á við tíma og 

kostnaðaráætlanir hafa skipuheildir varið tíma í bæta hugbúnaðarferli sín (Sulayman, Urquhart, 

Mendes og Seidel, 2012). 

Viðhald hugbúnaðar er um 40-80% af heildarkostnaði hugbúnaðarvöru á líftíma vörunnar. 

Viðhaldstímabilið er því mikilvægasta tímabilið. Viðbætur við hugbúnaðarvöru eru u.þ.b. 60% 

af kostnaði viðahalds en 17% vegna galla. Því gengur viðahald vöru aðallega út á það að bæta 

við virkni en ekki að laga virkni sem þegar er til staðar. Tvær síðustu fullyrðingar er það sem 
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Glass kallar 60/60 reglan og hann vill meina að viðhald sé erfiðara viðfangsefni en upphafleg 

þróun (Glass, 2001). 

Líftíma hugbúnaðarvöru er hægt að skipta niður í þróun og innleiðingu annars vegar og viðhald 

og viðgerðir hinsvegar. Þegar hugbúnaður hefur verið innleiddur tekur við annað ferli sem er 

drifið áfram af endurgjöf viðskiptavinarins. Það tímabil er oft nefnt viðhaldstímabil eða 

rekstrartímabil. Viðhaldstímabilið inniheldur á bilinu 40-80% af hugbúnaðarferli dæmigerðrar 

hugbúnaðarvöru. Viðhaldsverkefnin greinast niður í viðgerðir 29%, viðbætur 48% og 

samþættingu 23%. Mjög erfitt getur reynst að skipuleggja tíma og áætla kostnað þróunarteyma 

í hugbúnaðargerð þegar um viðhaldsvinnu er að ræða því hún ræðst að vilja og notkun 

viðskiptavinarins.  (Daitan Group, 2014). 

Samkvæmt rannsókn PriceWaterhouseCoopers LLP kemur í ljós að Scrum ferlið er ráðandi í 

hugbúnaðarþróun. Næst á eftir kemur Lean og prófanadrifin hugbúnaðargerð (PwC, 2012).  

Daitan Group mælir með því að besta leiðin sé að útvista viðhaldi og rekstri á þeim tíma sem 

sölutekjur hafa náð núlli aftur á heildarlíftíma vörunnar. Þannig eru starfskraftar fríaðir til að 

takast á fullu á við þau verkefni að búa til nýja og endurbætta útgáfu (Daitan Group, 2014) 

Útvistun viðhalds á hugbúnaði er orðið vinsælt í hugbúnaðargeiranum og er það gert til að auka 

samkeppnishæfni á markaði. Því fylgir áhætta og ávinningur að fela utanaðkomandi aðila 

rekstur á vöru. Áreiðanleg útvistun er aðeins möguleg ef tilskildar ráðstafanir eru gerðar 

fyrirfram í þróunarferlinu og áætlunum um viðhald vöru og eru skjalfestar í viðhaldssamningi. 

Taka verður stefnu í viðhaldi og þannig marka tegund og umfang viðhalds. Það er mikill munur 

á að útvista eingöngu hjálparborði eða viðhaldi kóða (Ahmed, 2006). 

Þróun, innleiðing og rekstur hugbúnaðar - Best practices 

IT Infrastructure Library (ITIL) var búið til seint á níunda áratugnum og samanstóð úr 10 grunn 

bókum sem innihéldu tvö megin svið í afhendingu og þjónustu á hugbúnaði. Síðan þá hafa 30 

bækur verið gerðar sem bæta við og styðja þær tíu fyrstu. Framtíðar ITIL mun spanna sex svið 

sem innihalda þjónustu, afhendingu, áætlun um stjórnun þjónustu, stjórnun innviða, 

hugbúnaðarstjórnun og viðskiptaleg sjónarmið. Í dag eru aðeins þjónustan og afhending 

hugbúnaðar til staðar (Barafort, Di Renzo og Merlan, 2002).  

SPICE (Software Process Improvement and capability determination) var alþjóðlegt 

samvinnuverkefni til að þróa staðal í hugbúnaðarþróun rekið áfram af ISO (International 

Standardization Organisation) og IEC (International Electrotechnical Commission). Frá 1990 – 

1993 var unnið hörðum höndum við að búa til staðalinn ISO/IEC 15504 sem inniheldur ramma 

yfir hugbúnaðarferli. Skipuheildir geta notað rammann til að áætla, stjórna, fylgja eftir, mæla, 

og bæta innkaup, birgðastöðu, þróun, viðhald og þjónustu hugbúnaðar (Barafort, Di Renzo og 

Merlan, 2002). 

Barafort, Di Renzo og Merlan benda á að með því að nota ITIL og ISO/IEC 15504 saman og 

nýta kosti beggja þá munu skipuheildir ná að bæta gæði þjónustu við viðskiptavini hugbúnaðar 

(Barafort, Di Renzo og Merlan, 2002). 
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Mynd 2 (Barafort, Di Renzo og Merlan, Figure 2, bls. 322 ) 

ITIL er ekki aðferðafræði né forskrift heldur leiðbeiningar. Það er því eðli málsins samkvæmt 

hægt að túlka og mistúlka hvað ITIL fjallar um. Það er því skipuheildarinnar að túlka ITIL og 

aðlaga það að starfssemi hennar (Farenden, 2012). 

DevOps er hugtak sem samanstendur af development and operations eða þróun og rekstur. 

Þróunarhlutinn á við um forritara, prófara og gæðastjóra en reksturinn á við þá sérfræðinga eins 

og gagnagrunnstjóra, kerfisstjóra og aðra tæknisérfræðinga sem setja hugbúnað í rekstur og 

viðhalda honum í rekstri ásamt því að þróa rekstrarumhverfi og sjá um viðhald á því. DevOps 

lýsir því hvernig hægt er að straumlínulaga hugbúnaðarferlið með því að gefa ríka endurgjöf á 

milli þróunar og reksturs og þannig minnka tíman sem tekur að þróa vöru og koma henni í 

rekstur. Með því að beita DevOps munu gæði vörunnar einnig aukast og miðast við upphaflegar 

kröfur (Hütterman, 2012). 

DevOps nær yfir fjöldann allan af þáttum í starfssemi skipuheildar. Með menningu skipuheildar 

er starfsfólk sett framar ferlum og tólum. Hugbúnaður er smíðaður af og fyrir fólk. Sjálfvirkni 

er nauðsynleg fyrir Devops til að öðlast hraða endurgjöf. DevOps finnur leið til að mæla. Gæði 

og sameiginleg hvatning er nauðsynleg. Með hlutdeild er sköpuð menning þar sem fólk deilir 

hugmyndum, ferlum og tólum (Hütterman, 2012). 

DevOps er hreyfing sem fjallar um átökin á milli hugbúnaðarþróunar og rekstur hugbúnaðar. 

Átökin skapast vegna margbreytileika í markmiðum og hvata. DevOps bætir því samvinnu á 

milli þróunar- og rekstrardeilda (Hütterman, 2012). 

Samfelld afhending hugbúnaðar eða Continuous Delivery (CD) er hugbúnaðarverkfræðileg 

nálgun á því hvernig þróunarteymi koma nýjum áreiðanlegum útgáfum hugbúnaðar stöðugt í 

rekstur með stuttu millibili hvað tíma varðar (Chen, 2015). 
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Sjálfvirk Framleiðslulína er sjálfvirk birting á því að koma hugbúnaðarútgáfu til notenda í sjálfu 

hugbúnaðarferlinu (Humble og Farley, 2011). 

Með því að búa til CD framleiðslulínu er hægt að koma nýjum kóða í rekstur á sjálfvirkan og 

áreiðanlegan hátt. Framleiðslulínan inniheldur sex stig. Fyrsta stigið byrjar þegar kóði er 

tékkaður inn, forritið er síðan byggt og sett saman. Næst er það viðtökuprófað og svo 

áreiðanleika prófað. Fimmta stigið er handvirkar prófanir og að lokum er hugbúnaðurinn fluttur 

í rekstur (Chen, 2015). 

 

Mynd 3 Framleiðslulína CD (Chen, Figure 1, bls. 51) 

Chen bendir á að CD geti skapað aukið hagræði en því fylgja einnig áskoranir bæði hvað ferla 

og tækni varðar (Chen, 2015).  
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Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Val á rannsóknaraðferð 

Til að ná fram skilningi og viðhorfi fólks til viðfangsefnisins er gott að taka djúpviðtöl við 

sérfræðinga á viðkomandi sérsviði sem viðfangsefnið fjallar um. Þetta hentar sérstaklega vel 

þar sem um huglæg atriði er að ræða. Þannig er hægt að komast að neikvæðum jafnt sem 

jákvæðum viðhorfum um viðfangsefnið. Þá er einnig gott að beita djúpviðtölum þegar um lítið 

úrtak er að ræða. Ef beita á megindlegum aðferðum verða niðurstöður oft á tíðum óraunæfar 

þar sem svör frá hópnum verða ekki frábrugðin hvoru öðru (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Ekki er markmiðið með djúpviðtölum að alhæfa niðurstöður yfir á stærri hóp heldur fyrst og 

fremst til að ná fram viðhorfum um tiltekið efni. (Sótt 5.4.2016 af vef Félagsvísindastofnunar 

http://fel.hi.is/einstaklingsvidtol) 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru oft notaðar þegar rannsaka á félagsleg fyrirbæri. Þegar fólk 

á í hlut þá er talið betra að beita eigindlegri rannsóknaraðferð en þannig getum við lært um 

umhverfi, aðstæður og ferla sem ekki er hægt að mæla á virkan hátt. Gögn búa í huglægu fylgsni 

þeirra sem um ræðir. Megindlegar aðferðir geta eðli málsins samkvæmt ekki mælt allt sem 

tiltekið viðfangsefni fjallar um og því er gripið til eigindlegra rannsóknaraðferða (Hassan, 

Dubinsky, Eidelman, Sakhnini og Teif, 2006). 

Til að svara spurningunni taldi rannsakandi heppilegast að beita eigindlegri 

rannsóknaraðferðum með því að taka djúpviðtöl við 11 viðmælendur. Verið er að meta 

starfssemi þar sem um flókin ferli er að ræða og gildismat hagsmunaaðila er misjafnt. 

Viðmælendurnir eru sérfræðingar og hafa mikla reynslu á því sviði sem spurt er um og hafa 

áhrif á það hvort stefnumiðuð verkefni skipuheildarinnar séu gangsett og afgreidd á 

árangurríkan máta. 

Val á þátttakendum 
Val á þátttakendum miðast við eitt fyrirtæki Reiknistofu bankanna (RB) sem er leiðandi á 

íslenskum markaði í hugbúnaði sem lítur að innlána- og greiðslulausnum fyrir 

fjármálafyrirtæki. Fyrirtækið hannar, þróar og rekur einnig fjölda annarra fjármálalausna ásamt 

þróun lausna, rekstur og úthýsingu á vélbúnaði undir þau kerfi sem fjármálageirinn þarfnast. 

RB er um þessar mundir að innleiða nýjar aðkeyptar lausnir fyrir innlán og greiðslur. Er það 

verkefni eitt það stærsta sem um getur í sögu hugbúnaðarinnleiðingar í fjármálageiranum á 

Íslandi til þessa.  

Reiknistofa bankanna er verkefnadrifið fyrirtæki sem skv. flokkun PMBOK fellur í flokkinn 

„Balanced Matrix“  

Sérfræðingar sem valdir voru í viðtöl eru þeir sem hafa yfirumsjón með starfsemi 

skipuheildarinnar, hugbúnaðarþróunar, viðhaldi, rekstri og þjónustu. Það eru þeir sérfræðingar 

sem hafa hvað mest að segja um þá starfssemi sem rannsóknarspurningin fjallar um.  

Framkvæmd 

Rannsakandi átti samtal við 11 starfsmenn RB allt frá lykilstjórnendum til almennra 

sérfræðinga. Stjórnendur eru forstjóri, framkvæmdastjórar og forstöðumenn. Almennir 

http://fel.hi.is/einstaklingsvidtol
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starfsmenn eru hugbúnaðarsérfræðingar og verkefnastjórar. Viðmælendur koma því frá öllum 

stigum skipuheildarinnar þegar kemur að því að koma stefnu RB í framkvæmd. Spurningarnar 

sem lagðar voru fyrir viðmælendur eru eftirfarandi: 

 

Almennt: 

Nafn, staða, aldur, kyn, menntun, starfsaldur hjá RB? 

Verkefnadrifin skipuheild og framkvæmd stefnu:  

Hver er skilningur þinn á verkefnadrifinni skipuheild og telur þú skipuheildina RB 

verkefnadrifna? 

Á skalanum 1-5 hvað þroska verkefnadrifnar skipheildar varðar (1 eingöngu rekstur, 5 eingöngu 

verkefni) hvar telur þú RB vera? 

Hvernig kemur RB stefnu sinni í framkvæmd? 

Nýþróun og innleiðing hugbúnaðar: 

Hvaða ferli er beitt í nýþróun og innleiðingu hugbúnaðar? 

Hvernig gengur ferlið að nýþróa og innleiða hugbúnað? 

Hvað mætti bæta í ferlinu að nýþróa og innleiða hugbúnað? 

Viðhald hugbúnaðar (Viðgerðir, Breytingar, Samþætting): 

Hvaða ferli er beitt í viðhaldi hugbúnaðar? 

Hvernig gengur ferlið að viðhalda hugbúnaði? 

Hvað mætti bæta í ferlinu á viðhaldi hugbúnaðar? 

Úthlutun starfskrafta og hlutfall þróunartíma á móti rekstri og viðhaldi: 

Hvernig er aðkoma starfsfólks í nýþróun, rekstri og viðhaldi hugbúnaðar (úthlutun í verkefni, 

viðahald, rekstur)? 

Hvert er þitt mat á hlutfalli nýþróunartíma á móti rekstrar- og viðhaldstíma? 

Takmarkanir rannsóknar og úrtaks 

Í þessari rannsókn eru ákveðnar takmarkanir á úrtakinu. Ekki er verið að spyrja út í hversu 

góður hugbúnaðurinn er sem Reiknistofa bankanna framleiðir né heldur hvernig gæðastjórnun 

er framkvæmd. Ekki eru teknar út nákvæmar tölur um umfang verkefna RB þ.e. hversu margar 

beiðnir eru afgreiddar af rekstri og hversu margar afgreiddar af þróunarteymi. 

Viðmælendahópurinn er mjög fámennur og eru niðurstöðurnar byggðar á viðtölum við 

viðmælendur og túlkar rannsakandi svörin við þeim opnu spurningum sem hann telur vera 

grundvöll að rannsókninni.  
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Niðurstöður 

Verkefnadrifin skipuheild og framkvæmd stefnu 

Viðmælendur eru almennt á því að RB sé verkefnadrifin skipuheild en samt ekki fullkomlega. 

Það fer eftir því hvar viðmælendur eru staddir í skipuritinu hvaða afstöðu þeir taka. Viðmælandi 

4 segir: 

„Verkefnadrifin skipuheild keyrir allt á verkefnum alla vega megnið eða stór hluti 

af því sem er í gangi og RB er ekki verkefnadrifið“ 

Viðmælandi 11 segir hins vegar: 

„Já við erum með verkefnadrifna skipuheild að því leytinu til að við erum með 

verkefnastofu, við erum með skilgreinda hópa sem eru eingöngu að vinna í 

verkefnum eða nær eingöngu og hópa sem eru eingöngu að vinna í rekstri. Við 

skiljum þarna á milli. Erum með ferla sem styðja við verkefni, val á verkefnum og 

framkvæmd verkefna og aðgreinum þau verkefni frá hefðbundnum rekstri.“ 

Viðmælandi 2 segir: 

„Já RB er verkefnadrifið vegna þess að allt sem að við erum að fást við eru verkefni 

þau geta verið mislöng þau geta verið mis umfangsmikil, en þau eru öll á verkefna 

basis meira að segja svona daglegur rekstur er verkefni það hefur bara engan enda.“ 

Viðmælandi 6 segir: 

„Ég lít svo á að skipuheild geti verið mis verkefnadrifin, þarf ekki að vera alveg 

verkefnadrifin til að vera talin verkefnadrifin. Það er verið að vinna megnið af 

stefnuverkefnum í gegnum verkefnastýringu. Ég tel RB vera 60% verkefnadrifna.“ 

Viðmælendur eru ekki alvega sammála um hvar RB stendur á skalanum 1-5 hvernig þeirra 

tilfinning er gagnvart verkefnalegum þroska skipuheildarinnar. Viðmælendur rokka frá 2 og 

upp í 4. Viðmælandi 2 segir: 

„Á skalanum 1-5 er RB alveg klárlega 4.“ 

Viðmælandi 4 segir: 

„RB er á skalanum 1-5 í 2“ 

Viðmælandi 7 metur þetta út frá sögunni og tekur hana með inn í reikninginn og segir:  

„Á skalanum 1-5 er RB á skalanum 4 eins og staðan er núna en fyrir 25 árum þegar 

ég byrjaði þá var þetta 2.5 en meðaltalið yfir allt tímabilið erum við á skalanum 2. 

Síðustu þrjú 4.“ 

Viðmælendur eru á því að stefna RB sé framkvæmd í gegnum verkefni. 

 

Viðmælandi 9 segir: 

„RB kemur stefnunni í framkvæmd með því að nýlega hefur RB haft stefnu í 

þessum málum og notar verkefnadrifna framleiðslu og stefnan sé framkvæmd 

þannig.“ 
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Viðmælandi 2 segir: 

„Stefna er eitthvað sem þarf að hamra á og þarf að endurspegla gildin þín og það 

þarf að vinna í þessu stöðugt með öllum hlutaðeigandi með fullu backup yfirstjórnar 

fyrirtækisins að innleiða stefnuna og að viðhalda henni. Sett hana fram og mælt 

hana og endurskoðað hana. Verkefnin okkar taka mið af stefnunni eins og hún er, 

öll okkar nálgun, okkar viðskiptavinir, okkar lausnir við nýþróun og við rekstur þarf 

að taka mið af því hvernig stefnan okkar er“ 

 

Viðmælandi 10 segir: 

„RB kemur stefnunni sinni í framkvæmd í gegnum verkefni. Hún er kynnt mjög 

víða bæði inni á netinu og með öðrum hætti í ræðu og riti.“ 

 

Viðmælandi 11 segir: 

„RB kemur stefnu sinni í framkvæmd í gegnum verkefni. Við skilgreinum 

heildarstefnu, úr því stefnuáform og áformin eru svo studd af  verkefnum sem eiga 

að framkvæma áformin og stefnan verður því ekki framkvæmd án verkefna.“ 

Nýþróun og innleiðing hugbúnaðar 

Þegar kemur að nýþróun og innleiðingu hugbúnaðar þá eru viðmælendur nokkuð sammála um 

það hvernig ferli í nýþróun ganga fyrir sig. RB notar í raun tvö megin ferli þegar kemur að 

nýþróun og þá skiptir máli hvort um stór eða smá verkefni er að ræða. Í smáum verkefnum er 

notast við agile scrum og í mjög stórum verkefnum er stuðst við fossalíkan.  

Viðmælandi 5 segir: 

„Síðan er haldið af stað í verkefnið og þá koma arkitektar að og farið er í gegnum 

hönnun. Þróunarteymið tekur einnig þátt í því. Eftir það fer verkefnið í þróun og 

þar er notað scrum ferli. Næst tekur við prófunarfasi. Scrum ferlið er ítrunarferli og 

verkkaupinn kemur á svokallaða „review“ fundi en það er reynt að koma á working 

software með þessu til að sýna viðskiptavininum. En í stærri verkefnum er 

verkefnastjóri yfir þessu öllu ásamt „product owner“. Hann stýrir þróunarhlutanum 

og verkefnastjórinn er að upplýsa hagsmunaaðila. Þannig að þetta fer svolítið eftir 

stærð verkefna.“ 

Viðmælandi 7 segir: 

„Við erum að vinna á tvennan hátt í „waterfall“ líkaninu þegar kemur að stórum 

verkefnum sem getur verið hugmynd sem er greind og forgreind og hönnuð og 

útfærð, prófuð og gangsett. Þetta er eins og var unnið hjá okkur í gamladaga. Við 

erum líka að nota agile með scrum. Erum með waterfall líkanið undir og erum að 

scrumma ofan á það.“ 

Viðmælandi 8 segir: 

„Við fáum inn verkefni og greinum það með því að tala við viðskiptavinina og 

kannski einhverja fleiri og greinum og þróum. Við þróun notum við scrum.“ 
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Viðmælendur eru almennt á því að nýþróunarferlin gangi vel fyrir sig en viðurkenna að það 

megi bæta hlutina.  

Viðmælandi 11 segir: 

„Það gengur bara vel en það sem hefur verið erfiðast í lærdómskúrvunni er að 

stýrihópar verkefna séu að sinna sinni skyldu mæla árangur, grípa inn í ef það er 

eitthvað að og að tryggja að það er alltaf framkvæmdarstjóri sem er sponsorinn af 

verkefninu en í stórum verkefnum er það stór hluti af framkvæmdarstjórninni í 

stýrihópnum.“ 

Við innleiðingu á nýþróuðum hugbúnaði er verið að styðjast við ITIL og Deployment ferli sem 

þróuð eru innanhús hjá RB.  

Viðmælandi 3 segir: 

„Ef við erum að taka kerfi í rekstur þá erum við með formlegt deployment og 

change ferli. Change ferlið á þær breytingar sem er verið að gera á 

hugbúnaðarsviðinu eru skipulagðar og samþykktar þar af vörustjóra. Svo erum við 

með deployment ferli þegar við erum að taka við breytingunni eða nýþróuninni. Því 

er alveg fylgt vel eftir í flestum tilfellum. Það gengur ágætlega. Deployment ferlið 

var innleitt fyrir 2 árum sem partur af ITIL. Þetta er gert út frá ITIL ferlinu.“ 

Viðmælandi 5 segir: 

„Innleiðingin þar er farið í gegnum deployment ferli til að koma kóðanum út í önnur 

umhverfi prófunar og production. Kóðarýni er notuð í því jafningjarýni. Farið yfir 

reglur sem settar hafa verið einnig hvað tæknistefnu varðar og þetta er orðið mjög 

gott ferli og gengið mjög við með staðlaða ferlið.“ 

Viðhald hugbúnaðar (viðgerðir, breytingar, samþætting) 

Þegar kemur að viðhaldi og rekstri hugbúnaðar þá aðlagar RB ITIL að sýnum þörfum. RB er 

vottað skv. ISO27001. Breytingar eru einnig á höndum forsjáraðila vöru eða vörustjóra. 

Viðmælandi 2 segir: 

„Við vinnum eftir stöðluðu verklagi og byggjum okkar rekstur á ISO27001 og 

ákveðnum ITIL ferlum meðal annars deployment ferlum sem virka alltaf betur og 

betur eftir að hugbúnaður  hefur verið lengi í rekstri...“ 

Viðmælandi 3 segir: 

„Almennt erum við „change og deployment“ ferli ef það er stórt verk þá er það 

keyrt í gegnum verkefnaráð ef þetta er lítið verkefni undir 20 klst. þá keyrum við 

þetta bara á gólfinu þá erum við með fyrirliða og starfsmann sem vinna þetta bara“ 

Viðmælandi 11 segir: 

„Í viðhaldi erum við með hefðbundin ferli sem styðjast við ITIL sem er samansafn 

að ferlum sem styðja hvað best við veitingu þjónustu á sviði upplýsingatækni. 

Okkur berast beiðnir um veitingu á þjónustu sem eru annað hvort flokkaðar sem 

hefðbundnar breytingar eða þær fara bara í framkvæmd hjá starfsmanni. Síðan 



19 

 

berast inn óhefðbundnar breytingar þá eru þær áhættugreindar og metið umfangið 

og út frá því umfangi er það annað hvort skilgreint sérstakt verkefni í kringum það 

eða það fer í framkvæmd hjá starfsmanni ef áhættan er lág.“ 

Viðmælandi 5 segir: 

„Þar fer eftir eðli breytingarinnar. Það er breytingastjórnunarferli hluti af ITIL 

change management. Það tekur ákvarðanir hvort eigi að fara út í vinnuna eða ekki. 

Forsjáraðili og vöruhópar ákveða það. Litlar breytingar getur vöruhópurinn tekið 

ákvörðun, stærri þá kemur forsjáraðilinn, og ef þetta er mjög stórt þá þarf 

forsjáraðili að fara með málið fyrir CAB2 breytingarstjórn.“ 

Þegar kemur að því að bæta viðhalds og rekstrar ferlið þá eru viðmælendur almennt að taka 

tillit til þess að þegar um risa innleiðingarverkefni er að ræða þá þyngist reksturinn vegna 

flutnings rekstrarfólks yfir í innleiðinguna. Einnig þarf þá að taka upp tveggja hraða ferli í 

viðhaldi og rekstri. 

Viðmælandi 5 segir: 

„Í Sopra verkefninu er einnig breytingarstjórnunarferli sem er ekki það sama og við 

erum með hér innanhúss. Það eru margir hagsmunaaðilar og það hefur verið frekar 

þungt í vöfum að fá alla aðila að borðinu vegna fjölda hagsmunaaðila. Það mætti 

nota sama ferli og RB er með þó að við séum með stórt verkefni. Nýta RB 

breytingastjórnunarferlið. Ekki gott þegar hver er með sitt ferli. Nýta ferlið sem er 

fyrir og nota forsjáraðilann eins og í RB ferlinu.“ 

 

Viðmælandi 1 segir: 

„Sopra innleiðingin er stórt verkefni hefur mikil áhrif á þetta 40-50 manns í því af 

180 manns. Það hefur haft einhver áhrif en við verðum alltaf í einhverri svona 

„óeinkennilegri“stöðu það verður alltaf. Það er svo auðvelt að segja núna að við 

séum í þessari stöðu en það er alltaf eitthvað og einhvers konar aðstæður sem valda 

því að við erum ekki á lygnum sjó. Það er því ekki hægt að skýla sér á bak við Sopra 

verkefnið.“ 

 

Viðmælandi 11 segir: 

„Allur okkar tími fer í það að tryggja öruggan rekstur og uppitíma á lausnum sem 

að skaða engan. Þarna er hætt við að við náum ekki að hlaupa eins hratt og við 

þurfum að gera. Þess vegna getum við þurft að breyta skipulaginu hvað þetta varðar 

og styðja betur við skammtíma verkefni, lítil einföld verkefni og meiri hraða. Það 

er talað um tveggja hraða skipulag og þá þyrftum við að búa til öryggisstjórnkerfi 

sem styður við aukin hraða og veitir afslátt á ákveðnum öryggisreglum og af því að 

við erum ekki að fást við jafn áhættusama hluti þegar kemur að öryggi upplýsinga 

eða einhverju slíku.“ 

Úthlutun starfskrafta og hlutfall þróunartíma á móti rekstri og viðhaldi 

Í venjulegu árferði þ.e. þegar ekki er um risa verkefni að ræða eins og innleiðingu á nýjum 

grunnkerfum þá er hlutfall viðhalds og reksturs á móti nýþróun u.m.þ.b 70-80% af því sem 
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starfsfólk RB er að fást við. Hins vegar þegar kemur að risa verkefnum þá er tilfinning 

viðmælenda að hlutfallið snúist við. Eitt eru viðmælendur sammála um en það er að 

starfskröftum er úthlutað eftir því sem þörfin er hverju sinni og eru starfskraftar því lánaðir á 

milli deilda miskunnarlaust. Þegar kemur að risa innleiðingar og nýþróunar verkefnum þá jaðrar 

við manneklu þar sem fólk er tekið úr viðhaldi og rekstri til að leggjast á árarnar með nýþróun. 

Aftur á móti þegar risa verkefni liggja ekki fyrir þá er það reksturinn og þjónustan við 

viðskiptavini sem dregur starfskrafta frá nýþróun að minnsta kosti truflar verulega 

nýþróunarstarfsemina.  

 Viðmælandi 1 segir: 

„Skipuritslega séð, er sér starfsfólk í viðhaldi og sér starfsfólk í nýþróun. Við erum 

með hugbúnaðarþróun og hugbúnaðarstjórn. Hugbúnaðarþróun ætti að vera í 

nýþróun og hugbúnaðrastjórn í viðhaldi og rekstri. En í praxis er það ekki þannig. Í 

praxis er það raunin, að allir starfsmenn eru undir meira og minna. Verkefnaráð og 

forstöðumenn innan hugbúnaðarsviðsins eru í rauninni að ákveða hver er hvar, og 

þau sitja í verkefnaráði en þar kemur „input“ frá öðrum forstöðumönnum en þau 

eru í rauninni að ákveða hver á að vera í hverju sem er rangt að því leyti að okkur 

er ekki að takast að láta t.d. vörustjóra sem bera ábyrgð á einhverri vöru sem eiga 

að hafa einhverja afkomu, tekjur og gjöld, geti í rauninni sagt að þau séu með 

ákveðnar tekjur og vilji bara kaupa þessa, eða hafa þessa þrjá starfskrafta, það er 

brotið.“ 

Viðmælandi 11 segir: 

„Verkefnaráð, þar sem að forstöðumenn bæði yfir nýþróun og rekstri hittast, 

úthlutar starfsmönnum í verkefnum. Það eru tilfelli þar sem þarf að lána starfsmenn 

á milli nýþróunar og reksturs. Starfsmennirnir eru þá lánaðir í ákveðinn tíma að 

fullu eða að hluta til og er samþykkt út frá verkefnalegum þörfum. Við erum að 

setja 40% af starfsmönnum okkar í verkefni en fer niður í 30%-25% þegar stóra 

verkefninu er lokið. Ég gæti trúað að eftir stóra Sopra verkefnið þá myndum við 

skipta nýþróun upp í að sumir verða í hröðum litlum verkefnum og aðrir í langtíma 

verkefnum. Þeir sem eru í skammtíma verkefnum eiga aldrei að vera í rekstri. Í 

stóru þungu verkefnunum er líklegt að starfsmenn í rekstri verði lánaðir í þau.“ 

Viðmælandi 7 segir: 

„Starfsfólki sem úthlutað er milli sviða og flæðir á milli og þar sem eldarnir brenna 

koma slökkviliðsmennirnir fyrst. En það sem er vandamál við það ástand sem við 

erum í núna er að þeir sérfræðingar sem eru ásetnastir eru tættir á milli verkefna og 

þurfa að vera vinna að mörgum úrlausnarefnum í einu og hafa ekki tækifæri á því 

að vera að vinna að þeim úrlausnarefnum sem þeir ættu að vera vinna og hefur verið 

úthlutað.“ 

Viðmælandi 5 segir: 

„Í Sopra verkefninu þá höfum við þurft að draga úr rekstri og færa fólk yfir í 

hugbúnaðarþróun. Núna er verið að setja það sem verkefnahóparnir hafa verið að 

þróa í rekstur og það koma til baka villur en þeir hópar eru með þetta ennþá í 
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gjörgæslu á meðan er verið að fínpússa og prófa þetta almennilega. Það er mikil 

hætta á því að verkefnahóparnir festist í rekstri og viðhaldi. Við tókum ákvörðun 

fyrir tveimur árum að skipta upp nýþróun og viðhaldi og það hefur gefist vel. En 

það kemur alltaf eitthvað upp á. Þetta er ekkert alveg auðvelt.“ 

Viðmælandi 9 segir: 

„Hlutfall nýþróunar á móti viðhaldi og rekstri er að mínu mati mjög lítil nýþróun 

undir 10% restin er viðhald og rekstur og ef þetta væri mælt þá held ég að þetta væri 

minna en 7% nýþróun.“ 

Viðmælandi 8 segir: 

„Þetta er bara svolítið þannig að þú þróar eitthvað kerfi og þú situr uppi með það. 

Hér er svona aðeins meira reynt að koma þessu yfir á þjónustuna en á endanum ef 

það er eitthvað brjálað að þá verður forritarinn að koma að málinu. Hlutfallið á milli 

nýþróunar og viðhalds þá er það núna hjá mér 90% nýþróun. Eða 70-80% nýþróun. 

Eftir Sopra þá getur þetta orðið 50/50 nýþróun á móti viðhaldi. Reynslan er sú að 

fólk hættir á vinnustaðnum til að geta byrjað með nýtt og hreint borð.“ 

Viðmælandi 2 segir: 

„IAAS umhverfisþróunin til þess að koma með nýtt tækniplatform fyrir framtíðina. 

Það gerum við með útgangspunkti í stefnu okkar, hvernig við höfðum til hennar. 

Nýþróunar verkefni verða til út frá stefnunni. Grunnþjónustan setti upp fleiri teymi 

til að geta komið þróun í gang og þannig var fríað 20% til að sinna 

nýþróunarverkefnum. Þetta er röng leið í nýsköpun. En þetta er sú leið sem við 

höfum í dag vegna þess að skipuritið okkar leyfir ekki annað. Hlutfallið er 80% 

rekstur 20% nýþróun. En spurningin er ætlarðu að vera nýsköpunarfyrirtæki eða 

ekki nýsköpunarfyrirtæki. RB vill vera bæði.“ 
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Umræður 

Með rannsókn þessari var leitast við að svara spurningunni hvort viðhald og rekstur væri að 

draga allt súrefni frá þróun hugbúnaðar í fjármálageiranum á Íslandi. Rannsóknin byggir á því 

að skipuheildirnar sem þróa hugbúnað í fjármálageiranum á Íslandi séu verkefnadrifnar. Ekki 

var leitast við að fá algilt svar við spurningunni heldur vísbendingar og huglægt mat þeirra 

viðmælenda í aðeins einni skipuheild af mörgum sem starfa við hugbúnaðargerð á 

fjármálamarkaði á Íslandi í dag. Leitað var í reynsluheim 11 einstaklinga sem dreifðir eru í 

skipuheildinni frá æðstu stjórnendum til almennra sérfræðinga. Vert er að benda á að þetta er 

þeirra huglæga mat á stöðunni og einnig huglægt mat á skilgreiningum um verkefnadrifna 

skipuheild svo og hlutfall vinnu starfsmanna við viðhald og rekstur á móti nýþróun.  

Um efnið er fjallað í bókum og fagtímaritum og vandamálinu velt upp og reynt að finna lausnir 

á því þegar skipuheildir eru að glíma við hugbúnaðargerð. Einnig eru til rannsóknir sem sýna 

að því meiri þroski í verkefnastýringu því betri árangri ná skipuheildir. 

Verkefnadrifin skipuheild og framkvæmd stefnu 

RB er verkefnadrifin skipuheild þar sem að stuðningur við verkefni er ótvíræður en það er gert 

með því að verkefnastjórar stýra verkefnum og hafa verkefnastofu sér til halds og trausts. Einnig 

er stefna RB framkvæmd í gegnum verkefni og verkefnastofna ásamt því að viðhald er að hluta 

til stýrt í gegnum verkefni. RB er skipuheild sem flokkast undir „balanced matrix“ skv. 

PMBOK. (Project Management Institute, 2013). Hvað þroska skipuheildarinnar varðar er það 

huglægt mat viðmælenda að á kvarðanum 1-5 þar sem 1 er eingöngu rekstur og 5 þar sem 

eingöngu eru rekin verkefni fær RB einkunnina 2,5. Hafa verður í huga að ekki er um að ræða 

mat á þroska skv. þroskalíkani eingöngu vísbendingu um mat viðmælenda. 

Nýþróun og innleiðing hugbúnaðar 

RB beitir mismunandi verkefnastýringu við nýþróun og innleiðingu hugbúnaðar. Þegar um risa 

verkefni er að ræða notast RB við svokallað ítrað fossalíkan en í smærri verkefnum er notast 

við agile scrum aðferðafræðina. Scrum er að verða ein sú vinsælasta aðferðarfræði í 

hugbúnaðargerð og kemur það mjög í ljós í rannsókn PricewaterhouseCoopers frá 2012. 

(PricewaterhouseCoopers LLP, 2012). Fossalíkanið hentar mun betur þegar um stórar 

innleiðingar er að ræða þar sem kröfur eru nánast klárar áður en lagt er af stað og vitað er fyrir 

fram að ekki munu breytast í miklum mæli. Aftur á móti þegar um nýþróun er að ræða þá koma 

kostir  agile aðferða fljótlega í ljós þar sem að kröfur breytast jafnvel frá degi til dags.  

Viðhald hugbúnaðar (viðgerðir, breytingar, samþætting) 

RB er ISO27001 vottað og aðlagar ITIL að viðhalds- og rekstrarstarfsemi skipuheildarinnar. 

Einnig eru notuð tól verkefnastýringar í viðhaldsverkefni þar sem um breytingar eða 

samþættingu við önnur kerfi er um að ræða . Þar er beitt sams konar verkefnastýringu og þegar 

um nýþróun er að ræða. Athygli vekur að ekki hefur verið ráðist í aðferðir á borð við DevOps 

né Continuous Delivery (CD). En það eru viðurkenndar aðferðir sem auka skilvirkni í 

hugbúnaðarþróun (Hütterman, 2012)  og (Chen, 2015). 
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Úthlutun starfskrafta og hlutfall þróunartíma á móti rekstri og viðhaldi 

Þegar kemur að því að svara rannsóknarspurningunni þá er verið að nota starfskrafta sem eiga 

að vera í nýþróun og nýsköpun til að skapa aukin verðmæti, auka framlegð og arðsemi 

skipuheildarinnar í miklu mæli í viðhald og rekstur. Þegar um risa verkefni svo sem innleiðingar 

á nýjum grunnkerfum er að ræða, þá eru starfskraftar teknir úr viðhaldi og rekstri til að sinna 

aukinni mannaflaþörf í þeim verkefnum. Þegar um önnur verkefni er að ræða er viðhald og 

rekstur að draga súrefni frá nýþróun því að þeir sem komu að nýþróun eru bestir til þess fallnir 

að sinna viðhaldi og rekstri á viðkomandi vöru. Þetta truflar því þá nýþróun sem er í gangi 

hverju sinni. Því verður ósvarað hver tilgangurinn er með því að færa starfsmenn svona á milli 

deilda þegar vindar blása þannig að þeirra er þörf annars staðar en þeim hefur verið gert að vera 

í skipuheildinni. Með því að beita stöðlum í bland við hvora aðra sem lúta að viðahaldi og 

rekstri annars vegar og nýþróun hins vegar er hægt að nýta starfskrafta verkefnadrifinna 

skipuheilda með markvissum og árangursríkum hætti (Barafort, Di Renzo og Merlan, 2002).  

Einnig beita markvisst verkefnastjórn til að nýsköpun fái að njóta sín er hægt með því að 

standast áætlanir um tíma, gæði og verð  (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012).  

Tvær sviðsmyndir mætti setja fram út frá fræðilegri umfjöllun og niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Sviðsmynd 1: 

RB er algerlega verkefnadrifin skipuheild sem fær allar sínar tekjur í gegnum verkefni. Öllu 

viðhaldi og rekstri er útvistað til annarra skipuheilda hvort heldur sem dótturfélög eða önnur 

félög er að ræða. RB fæst eingöngu við nýsköpun á fjármálamarkaði og verkefnin stuðla að 

auknum sparnaði í hugbúnaðargerð í fjármálageiranum á Íslandi. 

Sviðsmynd 2: 

RB nýþróar, innleiðir og rekur upplýsingatæknikerfi fyrir fjármálageirann á Íslandi með því að 

færa nýsköpun og viðhald nær hvoru öðru með DevOps og Continuous Delivery. Starfskraftar 

vinna án sílóa í verkefnum sem stuðla að hagræðingu í hugbúnaðargerð í fjármálageiranum á 

Íslandi. 
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Samantekt og ályktun 

Fyrir verkefnadrifnar skipuheildir í hugbúnaðargerð í fjármálageiranum á Íslandi, sem smíða 

viðhalda og reka heimasmíðuð kerfi ásamt því að innleiða og reka vörur frá þriðja aðila, er 

farsælast að blanda saman þróunar-, viðhalds og rekstrarstöðlum. Það er hægt með því að beita 

ITIL og ISO/IEC 15504. Að auki er hægt að beita aðferðum „Devops“ og „Continuous 

Delivery“ og þannig færa sérfræðinga úr mismunandi deildum skipuheildarinnar nær hvorum 

öðrum. Með þeim hætti er starfsfólk nýtt á sem skilvirkastan hátt.  

RB er skipuheild sem fæst við þróun á hugbúnaði fyrir fjármálageirann á Íslandi, viðheldur 

heimasmíðuðum hugbúnaði ásamt því að reka hann. Þar að auki innleiðir RB aðkeyptan 

hugbúnað frá þriðja aðila og hefur umsjón með rekstri hans. RB getur þannig nýtt sér 

ofnagreindar aðferðir til að auka skilvirkni og framlegð.  

Með auknum verkefnalegum þroska skipuheildar hafa rannsóknir sýnt aukin árangur í stjórnun 

verkefna og þar af leiðandi skila verkefni þeim gæðum sem til er ætlast á réttum tíma innan 

fjárhagsáætlunar. Til að efla verkefnalegan þroska hjá RB þarf að mínu mati að koma til 

breyting á skipulagi skipuheildarinnar. Breyta skipulaginu í sterka fléttu, þar sem 

verkefnastjórar fá meira um það að segja, hvaða mannafla þeir hafi úr að spila og hvernig 

mannafli sé best nýttur. Einnig að auka kröfur um gerð upphaflegrar áætlunargerðar til að 

auðveldara sé að gera sér grein fyrir vinnumagni hvers starfsmanns í tilteknu verkefni. Þannig 

eykur skipuheildin líkur á því að verkefnið skili þeim tilætlaða árangri sem gerð er krafa um.  

Vert væri að rannsaka nánar tölulegar staðreyndir um velgengni verkefna og aukins hagræðis 

sem þau eiga að skila. Hægt væri að taka stærra úrtak skipuheilda og rannsaka öll þau fyrirtæki 

sem starfa í hugbúnaðargerð í fjármálageiranum á Íslandi. Einnig væri áhugavert að rannsaka 

uppbyggingu skipuheilda sem fást við hugbúnaðargerð í fjármálageiranum á Íslandi til að bera 

saman mismunandi skipuheildir hvað stærð, skipulag og fjölda vara varðar. 
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Þakkir 

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum Þór Haukssyni fyrir faglegt og áreiðanlegt 

innlegg. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir þeirra svör og að veita mér innsýn í 

þeirra hugmyndir ásamt því að gefa mér hluta af dýrmætum tíma þeirra.  

Ég vil þakka eiginkonu minni og móður kærlega fyrir að koma með góðar ábendingar við 

yfirlestur ritgerðarinnar. 

Að lokum vil ég þakka eiginkonu minni og dætrum fyrir þann dýrmæta skilning og ómetanlegan 

stuðning sem þau hafa sýnt mér í gegnum allt MPM námið. 
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