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Útdráttur 

Við þróun á notendahugbúnaði er að mörgu að hyggja. Hugbúnaðurinn þarf oftast að henta 

stórum hóp notenda með mismunandi þarfir. Tryggja þarf að forritið sé auðvelt í notkun, en 

einnig meðal annars að það sé villulaust, öruggt, skalanlegt og hraðvirkt. Við þetta vaknar 

spurningin um mikilvægi notenda í þessum ferli og hversu mikið þeir taki þátt í 

hugbúnaðarþróuninni. 

 

Tilgangur: Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvernig samskiptum við notendur er háttað 

hjá tveimur íslenskum hugbúnaðarhúsum og hvernig sjónarmið þeirra er nýtt við þróun 

hugbúnaðar. 

 

Framkvæmd: Rannsóknin byggir á viðtölum við 11 starfsmenn tveggja hugbúnaðarfyrirtækja, 6 

hjá einu fyrirtækinu og 5 hjá hinu. Í viðtölunum var notast við sama spurningalistann til að gæta 

samræmis. Viðtölin voru hálf-opin (e. semi-structured) sem veitti sveigjanleika til að aðlaga 

spurningarnar í samræmi við svör. Gögnin voru greind með þemagreiningu (e. thematic analysis) 

af báðum rannsakendum í sameiningu til að tryggja sem mest gæði á greiningunni.  

 

Niðurstöður: Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að aðkoma notenda að þróunarferlinu er lítil 

sem engin, ef ekki er verið að breyta eða hanna lausn sérstaklega fyrir stakan viðskiptavin.  

Viðmælendur voru almennt jákvæðir í garð innkomu notenda í þróunarferilinn og þá sérstaklega 

í upphafi ferilsins. Viðmælendur telja aðkomu notenda geti leitt til aukinna gæða í hönnunarferli, 

og að sú aukning vegi vel upp á móti auknu flækjustigi, sem kann að myndast með aðkomu 

notenda. Vanda þarf vel aðkomu notanda í ferilinn og að réttir notendur séu fengnir í verkið. 

Viðmælendur telja notendur ekki vera skipta sér að óþarfa hlutum. Engin sérstök skjölun var á 

samskiptum við notendur og höfðu viðmælendur misjafnar skoðanir á mikilvægi hennar. 

Viðmælendur voru sammála um að halda ætti samskiptum milli forritara og notenda í lágmarki, 

en þau samskipti ættu frekar að fara í gegnum þjónusturáðgjafa eða stjórnendur.  
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Abstract 

In end-user software development, many things need to be considered. The software usually 

needs to suit a large group of users with different needs. It must be ensured that the program is 

easy to use, and also that it is error free, safe, scalable and fast. This raises the question of the 

importance of users in this process and how much they participate in software development. 

 

Purpose: The purpose of the study is to investigate how users interact with two Icelandic 

software houses and how their viewpoint is used in software development. 

 

Implementation: The study is based on interviews with 11 employees from two software 

companies, 5 in one company and 6 at the other. The interviewers used the same questionnaire to 

ensure consistency. The interviews were semi-structured, which created flexibility to customize 

the questions according to answers. The data were analyzed by a thematic analysis of both 

researchers to ensure the highest quality of analysis. 

 

Result: The results of the study show that users participation on the development process is 

minimal, unless the changes are being made specifically for single customer. Interviewers were 

generally positive about the inclusion of users in the development process, and especially at the 

beginning of the process. Interviewers believe that the involvement of users can lead to increased 

quality in the design process, witch ought weights increased complexity that can occur with user 

involvement. When selecting the participations users, both selected process and the selection of 

the user's needs to be done with precision. Interviewers thought that users were not interfering 

with matters or processes that were irrelevant to them. No special documentation was held for 

the communication with users, and the interviewees had different views on its importance. 

Interviewers agreed that communication between developers and users should be kept at 

minimum, and that they should rather go through service advisors or managers. 
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Þakkir 

Við viljum byrja á því að þakka öllum viðmælendum okkar fyrir að gefa sér tíma til að svara 

spurningum okkar og deila reynslu sinni og skoðunum með okkur fyrir þetta verkefni. Við 

viljum einnig þakka fyrirtækjum viðmælenda fyrir að gefa okkur aðgang að og tengja okkur við 

starfsmenn sína. Sérstakar þakkir fær leiðbeinandinn okkar Marta Kristín Lárusdóttir, fyrir góða 

leiðsögn og ráð, auk brennandi áhuga á efninu sem hvatti okkur óneitanlega áfram. Að lokum 

viljum við svo þakka fjölskyldum okkar og vinum fyrir skilning, stuðning og hvatningu í 

gegnum verkefnið.   
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1 Inngangur  

Við smíði og uppfærslu hugbúnaðarlausna er ekki sjálfgefið að sú lausn sem kemur út úr þeirri 

vinnu sé í raun það sem henti notanda best eða það sem hann er að leitast eftir. Sá möguleiki er 

fyrir hendi að þeir aðilar sem að verkinu koma séu með aðra sýn á hlutina en hinir raunverulegu 

notendur lausnarinnar, sérstaklega ef að notandinn er ekki hafður með í ráðum.  

Hversu mikilvæg er aðkoma notenda að hönnun og þróun hugbúnaðar, sérstaklega í ljósi 

þess að það er hann sem mun nota forritið á endanum. Er aðkoma notenda að hugbúnaðarferlinu 

eitthvað sem fyrirtæki sækjast eftir. Þetta eru punktar sem vöktu áhuga rannsakenda og ákváðu 

þeir því að fara í rannsóknarverkefni með það að markmiði að greina hvernig samskiptum 

hugbúnaðarhúsa við notendur væri háttað þegar unnir er að hugbúnaðarþróun og viðhorf 

viðmælenda til þeirrar aðkomu hjá tveimur íslenskum hugbúnaðarfyrirtækjum.  

Til að fá marktækari samanburð var ákveðið að einblína á fyrirtæki sem starfa á sama 

markaði og með sömu hugbúnaðarlausn. Haft var samband við tvö íslensk hugbúnaðarhús sem 

voru bæði að smíða og selja lausnir og viðbætur við stórt alþjóðlegt viðskiptakerfi (ERP). 

Rannsakendur öfluðu upplýsinga fyrir rannsóknarspurningarnar með því að heimsækja 

hugbúnaðarhúsin og taka þar viðtöl við hugbúnaðarsérfræðinga og stjórnendur sem störfuðu við 

lausnir tengdum viðskiptakerfinu. 

 

 Eftirfarandi rannsóknarspurning var sett fram með fjórum undirspurningum: 

● Hvernig koma sjónarmið notanda inn í þróunarferlið (e. User respective) 

○ Hvernig er samskiptum við notendur háttað? 

○ Hvernig er skjölun á samskiptum við notendur háttað? 

○ Hvar og hvernig eru notendur að koma inn í þróunarferilinn? 

○ Hvernig eru áhrif notenda á þróunarferilinn?   
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2 Skilgreiningar 

Hér verður farið yfir nokkrar skilgreiningar sem notaðar eru í rannsókninni. 

 

Notandi (e. User): Einstaklingur sem notar vöru (ISO 9241-210 2010). 

 

Viðskiptavinur (e. Customer): Stofnun eða persóna sem tekur við vöru eða þjónustu (ISO 

12207 2008). 

 

Almenn lausn: Er grunn forrit sem fyrirtæki A og B byggja sín forrit ofaná. 

 

Sérlausn: Forrit sem er hannað fyrir sérstaka markhópa í vissum atvinnugreinum. 

 

Lausn: Annað orð yfir forrit eða viðbót við forrit. 

 

Samstarfsaðili (e. Partner): Fyrirtæki sem selur og þjónustar vöru annars fyrirtækis.  

 

Innleiðingarverkefni: Verkefni þar sem fyrirtæki eru að innleiða nýtt forrit eða uppfæra í nýrri 

útgáfu. 
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3 Bakgrunnur  

Í þessum kafla verður farið yfir aðrar rannsóknir sem tengjast aðkomu notenda að 

hugbúnaðargerð. Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar erlendis þar sem rannsóknarefnið tengist 

aðkomu notenda að hugbúnaðargerð. Hér verður fjallað um nokkrar af þeim rannsóknum og gert 

grein fyrir rannsóknarefninu, rannsóknaraðferðum ásamt því að stikla á stóru um helstu 

niðurstöður. Aðal áherslan verður lögð á að skoða rannsóknir þar sem aðal markmiðið var að 

skoða hvort samhengi sé á milli notendaþátttöku og árangurs í hugbúnaðargerð. 

3.1 Aðrar rannsóknir/Fræðigreinar 

Í rannsókn sem birt var í Brasilíu árið 2013 var markmiðið að skoða og bera saman skýrslur sem 

fjalla um aðkomu notenda að hugbúnaðargerð (Bano & Zowghi, 2013). Markmiðið var að setja 

niðurstöðurnar í eina skýrslu og kanna tengslin á milli aðkomu notenda og árangursríkrar 

hugbúnaðargerðar. Notast var við aðferð sem heitir kerfisbundið fræðilegt yfirlit (e. systematic 

literature review) og valdar 87 rannsóknir frá árunum 1980-2012 þar sem sjónarmið og 

hugmyndir um notendaþátttöku í hugbúnaðargerð höfðu verið rannsakaðar. Af þessum 87 

rannsóknum sýndu 59 fram á jákvæð áhrif notenda og tengingu við árangursríkt verkefni. Aðeins 

7 rannsóknir sýndu fram á neikvæð áhrif en 21 rannsókn sýndu hvorki fram á jákvæð né neikvæð 

áhrif. Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að á heildina litið eru jákvæð áhrif af 

notendaþátttöku þegar kemur að árangri í hugbúnaðargerð. Niðurstöðurnar bentu einnig til þess 

að samband notendaþátttöku og árangursríks hugbúnaðar er ekki bein og breið braut heldur 

samspil margra mismunandi þátta og skilyrða þegar að kemur að þróunarferlinu.  

Í ítalskri rannsókn frá árinu 2011 var rannsakað hvort virk og samfelld notendaþátttaka í 

almennu þróunarferli skili jafn mikilli notendaánægju og árangri eins og Agile aðferðarfræði 

(Balalova & Daneva, 2011). Spurðar voru opnar spurningar þar sem viðmælendur komu frá 

tveimur hugbúnaðarhúsum í Norður-Evrópu. Hugbúnaðarhúsin framleiða sitthvora tegundina af 

vöru og annað þeirra notar Agile aðferðafræði á meðan að hitta notar hana ekki. Svör 

viðmælanda voru borin saman og tekin saman í heildar niðurstöðu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til þess að virk notendaþátttaka sé ekki eingöngu bundin við Agile aðferðafræði og að hún 

geti verið samþætt og framkvæmd einnig í verkefnum sem ekki fylgja ákveðinni aðferðafræði. 

Niðurstöðurnar sýndu einnig fram á að með virkri notendaþátttöku eiga hugbúnaðarfyrirtæki 
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meiri möguleika á aukinni ánægju viðskiptavina, hvort sem notast er við Agile aðferðarfræði eða 

ekki. 

Í danskri rannsókn frá árinu 2012 voru áhrif víðtækar notendaþátttöku við þróun á 

klínísku kerfi fyrir heilbrigðisgeirann rannsökuð (Fleron, Rasmussen, Simonsen & Hertzum, 

2012). Markmiðið var að skoða hvaða sýn stjórnendur og notendur, bæði þeir sem tóku þátt í 

þróun kerfisins og aðrir höfðu á þróunarferlið. Tekin voru 17 hálf-opin (e. semi-structured) 

viðtöl; þrjú við notendur sem tóku beinan þátt í verkefninu, tíu við notendur sem ekki tóku þátt 

og fjögur við stjórnendur. Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að þeir notendur sem 

tóku þátt í verkefninu upplifðu meiri gremju og óöryggi heldur en stjórnendur og notendur sem 

ekki tóku þátt. Þetta átti sérstaklega við framkvæmd verkefnisins, ásamt því hvernig ætti að 

keyra innleiðingarferlið og hvernig ætti að skilja og nýta stillingarmöguleika kerfisins. Að þessu 

gefnu gefa niðurstöður það til kynna að notendaþátttaka hefur þörf á nýrri færni ásamt nýjum 

auðlindum og stuðningi frá stjórnendum. Einnig sýna niðurstöður þessarar rannsóknar mikilvægi 

þess að þátttakendur fái aðgang að öðru samstarfsfólki með viðeigandi reynslu í innleiðingu 

kerfa. 

Í rannsókn frá árinu 2015 sem birt var á alþjóðlegri ráðstefnu (Evaluation and 

Assessment in Software Engineering) var rannsóknarefnið vandamál og áskoranir vegna þátttöku 

notenda í hugbúnaðarþróun (Zowghi, Rimini & Bano, 2015). Rannsóknargagna var aflað með 

viðtölum, skoðunum (e. observations) og verkefnaskýrslum. Niðurstöðurnar sýna fram á að hægt 

sé að þróa árangursríkt kerfi þó svo að til staðar séu vandamál og áskoranir varðandi 

notendaþátttöku. Ef til staðar er skilningur á eðli þeirra vandamála sem koma upp varðandi 

notendaþátttöku hjálpar það verkefnastjóra að finna og þróa viðeigandi leiðir til að auka 

skilvirkni í þátttöku notenda. 
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4 Aðferðir 

Í þessum kafla er farið yfir þær aðferðir sem notaðar voru við vinnslu þessa verkefnis, viðtölin, 

viðmælendurna og greiningu gagna. Við gagnaöflun var notuð eigindleg rannsóknaraðferð. 

Tekin voru viðtöl við sérvalið úrtak einstaklinga sem allir eiga það sameiginlegt að starfa við og 

hafa góða reynslu í tæknigeiranum.  

4.1 Fyrirtækin/Þátttakendur 

Haft var samband við tvö fyrirtæki, sem hér eftir verða nefnd fyrirtæki A og fyrirtæki B.  

Voru fyrirtækin beðin um að taka þátt í verkefninu með því að veita okkur leyfi og aðgang að 

starfsmönnum sínum. Í fyrirtæki A var haft samband við viðmælendur af forræði annars 

hópmeðlims í gegnum síma og þeir beðnir um að taka þátt og út frá því ákveðin tímasetning 

viðtals. Í fyrirtæki B valdi tengiliður innan fyrirtækisins starfsmenn sem hann taldi henta best út 

frá lýsingu verkefnisins og fékk samþykki þeirra fyrir þátttöku í verkefninu. Því næst fengum við 

tölvupóst með lista starfsmanna og tölvupóstföngum, og var notast við tölvupóstsamskipti til að 

ákveða tímasetningar viðtala. Bæði fyrirtæki framleiða sérviðbætur við stórt alþjóðlegt 

viðskiptakerfi (e. enterprise resource planning) sem er hugbúnaður sem sameinar upplýsingakerfi 

stjórnanda, fjárhagsbókhald, lagerbókhald, sölu- og þjónustubókhald, viðskiptavenslaumsjón og 

fleira (orðabok.is, e.d). Eingöngu var rætt við viðmælendur innan beggja fyrirtækja sem tengdust 

ofangreindu viðskiptakerfi. Fyrirtæki B byggir stærsta hluta síns reksturs á þessu alþjóðlega 

viðskiptakerfi með markaðsáherslu á alþjóðavettvangi. Hjá fyrirtæki A er alþjóðlega 

viðskiptakerfið partur af mörgum rekstrareiningum. Megin markaðsáherslur þess eru á 

innanlandsmarkaði en fyrirtækið sækir einnig á erlenda markaði. Fyrirtæki A á rætur að rekja 

u.þ.b. 80 ár aftur í tímann og býður upp á heildar lausnir í upplýsingatækni. Fjöldi starfsmanna er 

u.þ.b. 1.100, þar af starfa rúmlega 600 á Íslandi og u.þ.b. 500 í Skandinavíu.  

Fyrirtæki B á rætur sínar að rekja u.þ.b. 40 ár aftur í tímann. Fyrirtækið þróar og framleiðir 

heildar viðskiptalausnir fyrir smásölufyrirtæki og hótel af öllum stærðum og gerðum. Í dag starfa 

hjá fyrirtækinu yfir 200 manns í 20 löndum. Lausnir fyrirtækisins eru notaðar í meira en 130 

löndum og sala og dreifing hugbúnaðar fer að mestu fram í gegnum samstarfsaðila sem eru 

tæplega 300 talsins í yfir 80 löndum.  



 12 

4.2 Bakgrunnur viðmælenda 

Af 11 viðmælendum voru 10 karlar og 1 kona á aldrinum 36-60 ára en meðalaldur var 50 ár. 

Starfsaldur í þessari atvinnugrein var mismikill eða frá 3-30 ár en meðal starfsaldur var 20 ár. 

Menntunarstig viðmælenda var frá stúdentsprófi til doktorsgráðu, en menntunarstigin voru 

eftirfarandi; stúdentspróf, diplóma, BSc gráða, MBA gráða, MSc gráða og Ph.D gráða. Ákveðið 

var að skipta viðmælendum í tvo flokka eftir megin hlutverkum. 

 

Þróunaraðili:  

Undir heitið þróunaraðili falla eftirfarandi hlutverk, en skilgreining hlutverka byggir á lýsingum 

viðmælenda á sínu starfi. 

Hugbúnaðarsérfræðingur:  

Hlutverk hugbúnaðarsérfræðings snýr að mestu að forritun, s.s. nýsmíði, viðhald eða breytingar á 

vöru eða lausnum. Hlutverkið felur einnig í sér greiningu á verkum, ráðleggingar til ráðgjafa og 

samskipti við viðskiptamenn/notendur. Ábyrgðin getur verið mismikil, allt frá því að bera 

eingöngu ábyrgð á eigin vinnu yfir í ábyrgð á ýmsum vörum/lausnum. 

Yfirhönnuður (e. Senior Developer): 

Vinnur við nýþróun og þjónustu og er partur af Scrum teymi. 

 

Stjórnandi: 

Undir heitið stjórnandi falla eftirfarandi hlutverk, en skilgreining þeirra byggir á lýsingum 

viðmælenda á sínu starfi. 

Verkefnastjóri (e. Product Director): 

Hlutverk verkefnastjóra er að leggja heildar línurnar fyrir vörurnar/lausnirnar, samskipti við 

samstarfsaðila og viðskiptamenn. Verkefnastjóri er með á hreinu hvað er í gangi og hefur góða 

yfirsýn yfir heildarmyndina. Verkefnastjóri er ábyrgur fyrir heildar vörum/lausnum innan 

þróunarsviðsins 

 

Vörustjóri (e. Product Owner): 

Hlutverk vörustjóra er að finna út hvernig best er að leysa þarfir viðskiptavinar á sem 

skilvirkastan hátt í samvinnu við verkefnastjóra. Vörustjóri upplýsir stjórnendur um það sem 

verið er að gera hverju sinni og framgang verkefna. Verkefni hans eru einnig fundarseta og að 
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skipuleggja fyrir Scrum teymi hvaða eigi að gera, sjá um forgangsröðun, útskýra innihald og þá 

virkni sem á að útfæra. Vörustjórinn þarf að vera til staðar fyrir teymið, taka við fyrirspurnum og 

finna svör við þeim spurningum sem koma upp í sprettinum sem varða virkni og það sem 

þarfnast nánari útskýringar. Vörustjóri ber ábyrgð á að einstaka hlutir innan vöru/lausna mæti 

kröfum og virkni viðskiptavina.  

 

Tafla 1: Samantekt á bakgrunn viðmælenda 

Starfshópur Fjöldi Kyn Aldur Meðalaldur Starfsreynsla 

Meðal 

starfsreynsla Menntun 

Þróunaraðilar 7 
6 KK 

1 KVK 
43-60 51 9-30 22 

2x stúdent 

1x diplóma 

2x BSc 

1x MBA 

1x MBA 

1x Ph.D 

Stjórnendur 4 4 KK 36-54 48 3-30 17 
3x BSc 

1x MSc 
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4.3 Viðtöl/Gagnaöflun 

Tekin voru 11 viðtöl hjá tveimur fyrirtækjum í tengdum rekstri (nefnd A og B), 6 hjá fyrirtæki A 

og 5 hjá fyrirtæki B. Þar sem leitast var eftir að fá þátttakendur í rannsóknina sem gátu svarað 

spurningunum af þekkingu. Viðmælendur voru valdir með tilgangsúrtaki (e. purposive 

sampling), sem er sýnatökutækni þar sem fólk byggir á eigin dómgreind þegar það velur 

viðmælendur til að taka þátt í rannsókninni (Dudovskiy, e.d.). Annar rannsakenda valdi 

viðmælendur í fyrirtæki A en viðmælendur í fyrirtæki B voru valdir af tengilið innan sama 

fyrirtækis. Við gerð spurningalistans fyrir viðtölin var byrjað á því að skoða fræðigreinar tengdar 

viðfangsefninu og allar spurningar sem rannsakendum datt í hug skrifaðar niður. Spurningar voru 

samdar út frá markmiðum verkefnisins og skipt niður í þemu. Líkar og óljósar spurningar voru 

síaðar út, spurningalistinn sendur á leiðbeinanda, sem yfirfór spurningarnar með rannsakendum 

og frekari síun fór fram. Áður en fyrsta viðtalið fór fram var tekið prufuviðtal við aðila ótengdan 

fyrirtækjunum, en viðkomandi starfaði engu síður í tæknigeiranum. Prufuviðtalið fór fram á 

sama máta og um raunviðtal væri að ræða og eftir það fór loka síun og lagfæringar fram á 

spurningunum. Viðtölin voru hálf-opin (e. semi-structured) en sú aðferð gerði rannsakendum 

kleift að halda svörum við spurningum opnum og spyrja nánar um tiltekin atriði eftir þörfum. Til 

að gæta samræmis var notaður staðlaður spurningalisti í öllum viðtölunum sem innihélt 38 

spurningar, spurningarnar er hægt að sjá undir fylgiskjali 1.  

Spurningarnar voru flokkaðar í 9 megin þemu en þær voru eftirfarandi: 

 

1. Grunnupplýsingar 

2. Ferli við hugbúnaðargerð 

3. Framkvæmd samskipta 

4. Innkoma notenda 

5. Sjónarmið notenda 

6. Nálgun við notendur 

7. Gagnsemi notenda 

8. Áhrif notenda 

9. Skjölun 
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Leitað var sérstaklega eftir því að taka viðtölin augliti til auglitis. Haft var samband við alla 

viðmælendur í gegnum tölvupóst eða síma og tími ákveðinn með hverjum og einum auk þess 

sem farið var yfir það að viðtölin yrðu ekki rekjanleg og áætlaður viðtals tími færi ekki yfir 60 

mínútur. Viðtölin voru að taka 30-60 mínútur og öll viðtöl voru tekin á vinnustað viðmælanda, 

en viðmælendur höfðu ekki fengið að sjá spurningarnar fyrir viðtalið. Í upphafi viðtals var farið 

stuttlega yfir tilgang verkefnisins og trúnaðaryfirlýsingu þar sem fram kom að þátttaka og svör 

væru ekki rekjanleg til viðkomanda. Í hverju viðtali var einn spyrjandi, sem spurði spurninga út 

allt viðtalið og var hann ákveðinn af rannsakendum fyrir hvert viðtal. Þar sem verksvið 

viðmælenda gat verið mismunandi innan fyrirtækisins kom það sjaldan fyrir að spurningar voru 

ekki spurðar þar sem þær áttu ekki við. Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki og á fartölvu, en 

allar upptökur voru svo skrifaðar upp orðrétt og notaðar þannig við úrvinnslu. Viðtölin voru 

tekin á tímabilinu 16.02.2018 til 09.03.2018, en flest þeirra voru tekin í sömu vikunni eða 8 

talsins. 

 Auk spurninganna voru viðmælendur beðnir um að teikna upp ferlið sem þeir færu eftir í 

hugbúnaðarverkefnum og leggja áherslu á að sýna hvar og hvenær notandi kæmi inn í ferlið.  

Í fyrirtæki A teiknuðu fjórir viðmælendur upp ferlið en hinir tveir kusu að lýsa því í stað þess að 

teikna. Þar sem fyrirtæki B vinnur eftir Scrum aðferðafræði og allir ferlar eiga að vera eins voru 

viðmælendur þess ekki beðnir um að teikna upp ferli heldur fengum við þess í stað senda mynd 

af skipuritinu. Þessar myndir og lýsingar voru svo notaðar til hliðsjónar við úrvinnslu 

niðurstaðna úr viðtölum þegar þess þurfti.  
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4.4 Greining gagna 

Báðir rannsakendur komu að gagnasöfnun og greiningu. Greining gagna fór fram með 

þemagreiningu (e. thematic analysis), sem er aðferð til að koma auga á, greina og skrá mynstur 

innan gagna (Braun og Clarke, 2006). Upphaflega var farið af stað með 9 þemu til að greina 

viðtölin en við upphaf vinnslu gagnanna var ákveðið að fækka þeim og sameina í 5. 

 Þemun eru eftirfarandi: 

1. Grunnupplýsingar  

Almennar boðleiðir inna fyrirtækja og aðkomu notandans að þeim.  

2. Samskipti við notendur  

Hvernig samskiptum við notenda er háttað og viðhorf viðmælenda til þeirra.  

3. Innkoma notenda  

Hvernig innkomu notenda er háttað og viðhorf viðmælenda til þess. 

4. Nálgun notenda  

Hvernig nálgun við notenda er háttað og viðhorf viðmælenda til þess. 

5. Skjölun 

Hvernig skjölun á samskiptum við notendur er háttað og viðhorf viðmælenda til 

mikilvægi þess. 

 

Hvert viðtal var skrifað upp orðrétt í sér skjal. Af því loknu voru svörin tekin og skipt upp í sér 

skjöl fyrir hverja þemun, en í hverju skjali var svörum skipt upp eftir því hvort viðmælandi var 

hjá fyrirtæki A eða B. Uppröðunin í skjalinu var á þann veg að teknar voru sömu spurningar allra 

viðmælenda og þeim raða upp hver á eftir annari. Greining niðurstaðna var svo gerð þannig að 

farið var yfir hverja spurningu fyrir sig, svörin borin saman og skrifuð var samantekt á 

niðurstöðum. Eftir að búið var að vinna niðurstöður viðtalanna var farið aftur yfir öll svörin og 

gögnin úr viðtölunum og lagfæringar gerðar ef þess var þörf. Var þetta gert fyrir viðmælendur í 

báðum fyrirtækjum og þegar því var lokið voru svör borin saman og niðurstaða skrifuð í 

samanburður hugbúnaðarhúsa. Að því loknu voru niðurstöður viðtala og samanburður settur í 

samfelldan texta. Sami ferill var svo notaður þegar unnið var í niðurstöðum til samanburðar á 

niðurstöðum frá viðmælendum fyrirtækja. Teikningar viðmælenda í fyrirtæki A voru notaðar til 

hliðsjónar auk gagna úr viðtölum þegar útbúnar voru teikningar fyrir ólíkar samskiptaleiðir innan 

fyrirtækisins.   
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5 Niðurstöður viðtala 

Í þessum kafla er farið í gegnum niðurstöður viðtala fyrir hvort fyrirtæki um sig, og í lokin eru 

niðurstöðurnar bornar saman.  

5.1 Hugbúnaðarhús A 

Hér verður farið yfir niðurstöðu viðtala sem tekin voru við starfsmenn fyrirtækis A. 

5.1.1 Grunnupplýsingar 

Fyrirtæki A er þjónustufyrirtæki þar sem viðskiptavinur getur fengið staðlaða útgáfu af 

viðskiptakerfinu, með lausnum frá fyrirtæki A, auk þess geta viðskiptavinir fengið í gegnum 

fyrirtæki A lausnir frá fyrirtæki B. Fyrirtæki A býður einnig upp á sér aðlaganir á öllum lausnum 

fyrir aðila sem eru í sér hýsingu. Hugbúnaðarsérfræðingar geta verið mjög nálægt notendum í 

fyrirtæki A, þó að það geti verið misjafnt eftir bæði stærð og gerð verkefna ásamt því umhverfi 

sem notendur eru í. Munur er á því hvernig forritari getur brugðist við beiðni notenda um 

breytingar út frá því hvort að fyrirtækið er í almennri hýsingu (e. public hosting) eða sér hýsingu 

(e. private hosting). Fyrirtæki A býður viðskiptavinum uppá hýsingu á kerfum sínum annað hvort 

í almennri eða sér hýsingu. Einnig geta viðskiptavinir verið með hýsinguna hjá sér eða öðrum 

hýsingaraðilum en fengið þjónustu fyrir kerfið hjá fyrirtæki A en sú hýsing flokkast undir sér 

hýsingu. Þegar fyrirtæki er í almennri hýsingu er það hýst í sama grunni og önnur ótengd 

fyrirtæki, þannig að allar breytingar sem gerðar eru í þeim grunni koma fram hjá öllum.  

Ef fyrirtæki er í sér hýsingu, þá hafa breytingar sem gerðar eru á kerfinu eingöngu áhrif á það.  

Allar beiðnir um breytingar frá notendum í almennri hýsingu fara ekki beint á 

hugbúnaðarsérfræðing heldur þurfa þær að fara í gegnum greiningarferli innan fyrirtækis A, þar 

sem breytingin er metin út frá því hvort hún geti gagnast öðrum viðskiptavinum. Algengast er að 

notendur í almennri hýsingu komi beiðnum og athugasemdum áfram í gegnum þjónustufulltrúa. 

Ef umbeðin breyting er samþykkt fer hún í vinnslu hjá hugbúnaðarsérfræðingi og er í 

framhaldinu gefin út með öðrum breytingum sem uppfærsla. Ef spurningar vakna við vinnsluna 

er leitað svara innanhúss hjá sérfræðingum en ekki er leitað til notenda. Á mynd 1 má sjá 

mögulegar samskiptaleiðir fyrir breytingar í almennri hýsingu. 
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Mynd 1: Mögulegar samskiptaleiðir fyrir breytingar í almennri hýsingu (e. Public hosting). 

 

 Hjá fyrirtækjum í sérhýsingu getur hugbúnaðarsérfræðingur brugðist mun hraðar við 

beiðnum notenda svo framarlega sem notandinn hefur heimild til að biðja um breytingar. Allar 

breytingar geta verið innleiddar um leið og notandi hefur samþykkt og staðfest virkni á 

umbeðinni breytingu. Mikið er um lítil verkefni hjá fyrirtækjum í sérhýsingu. Algengast er að 

notandi hafi beint samband við fyrirtæki A í gegnum tölvupóst, síma eða verkbeiðnakerfið Jira. 

Þegar notandi hefur samband símleiðis fær hann í flestum tilfellum samband við 

þjónusturáðgjafa sem greinir verkefnið með notandanum og kemur greiningunni svo áfram til 

forritara í gegnum tölvupóst eða verkbeiðnakerfið. Forritari getur verið í sambandi við notanda í 

gegnum þjónustufulltrúa eða beint í gegnum tölvupóst eða verkbeiðnakerfið. Þegar um stærri 

verkefni er að ræða fara flest samskipti í upphafi fram í gegnum verkefnastjóra sem greinir 

verkefnið með viðskiptavini sem í framhaldinu fær svo forritara og þjónusturáðgjafa inn í 

verkefnið. Flest öll samskipti á milli forritara og notanda í þeim verkefnum fara í gegnum 

verkbeiðnakerfið Jira og svo í gegnum stöðu- eða verkfundi. Á mynd 2 má sjá mögulegar 

samskiptaleiðir fyrir breytingar í sér hýsingu. 
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Mynd 2: Mögulegar samskiptaleiðir fyrir breytingar í sér hýsingu (e. Private hosting). 

 

5.1.2 Samskipti við notendur 

Flestir viðmælendur undirbúa sig á svipaðan hátt fyrir samskipti við notendur, til dæmis með því 

að kynna sér efnið sem á að fjalla um, hafa sem mest af upplýsingum á hreinu, lista upp hvaða 

upplýsingar vantar frá notanda og reyna sjá fyrir hugsanlegar spurningar. 

Einn viðmælandi nefndi að þetta væri mismunandi eftir verkefnum, í innleiðingarverkefnum færi 

þetta t.d. mikið fram í gegnum verkefnastjórann sem er þá sía á milli notanda og forritara. Tveir 

viðmælenda sögðust oft ekkert undirbúa sig, heldur fá þeir bara verkefnið frá notanda beint í 

fangið og vinna út frá því. 

Allir viðmælendur voru sammála því að tölvupóstur væri orðin algengasta 

samskiptaleiðin við notendur, en þar á eftir kæmi síminn. Tveir nefndu einnig 

verkbókhaldskerfið Jira, en í gegnum það getur notandi fengið aðgang að sínum beiðnum og átt í 

samskiptum við forritara. Fundarseta var einnig nefnd, en hún virðist vera á undanhaldi.  

Helmingi viðmælenda fannst tölvupóstur besta samskiptaleiðin við notendur. Megin 

ástæður þess voru rekjanleiki samskipta og minna áreiti. Viðmælendum þótti gott að geta farið 

yfir póstana á ákveðnum tímapunktum yfir daginn og flokkað samskipti eftir mikilvægi. Einn 

viðmælandi nefndi verkbókhaldskerfið Jira, en það hefur marga sameiginlega eiginleika með 
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tölvupósti. Tveir viðmælendur sögðu að það væri engin samskiptaleið sem hentaði best, heldur 

færi það eftir eðli eða ástæðu samskipta hverju sinni. 

Helmingi viðmælenda fannst engin ein sérstök samskiptaleið óhentugri en önnur, eða eins 

og viðmælandi A-5 orðaði það „þær hafa allar sína kosti og galla“. Tveir viðmælendur töldu 

símann óhentugustu samskiptaleiðina, þó svo að hann væri oft mikilvægur þá væri oft verra að 

nota hann vegna lítils rekjanleika og skorti á yfirsýn. Einn viðmælandi taldi meira áreiti 

myndaðist af símanum því ef notandi er að hringja beint í forritara sem getur verið í miðju verki 

og þarf þar af leiðandi að stoppa í því. Svo var einn viðmælandi á því að stórir fundir þar sem 

margir taka þátt væru væru tilgangslausir og þar af leiðandi óhentugastir. 

Þegar viðmælendur voru spurðir um mikilvægi þess að forritarar ættu í beinum 

samskiptum við notendur töldu nær allir að það væri ekki mikilvægt. Einn viðmælandi talaði um 

að það geti alltaf komið upp sú staða að það sé nauðsynlegt. Annar viðmælandi talaði um að 

stundum yrði ekki hjá því komist að eiga í beinum samskiptum við notendur hvort sem 

viðmælandanum líkaði það betur eða verr. Nær allir viðmælendur voru sammála um að best væri 

ef forritari ætti í sem minnstum beinum samskiptum við notanda. Megin ástæður þess voru að 

samskiptin skapi aukið áreiti og séu of tímafrek. Eða eins og viðmælandi A-1 orðaði það „mér 

finnst bara tíma forritara betur varið í annað heldur en að vera í rauninni beinu samskiptum við 

notandann“ og viðmælandi A-2 sagði „að ég sé ekki í fullu starfi við að þjónusta notandann“. 

Fjórir viðmælendur minntust á að æskilegasta samskiptaleiðin á milli notanda og forritara væri í 

gegnum ráðgjafa innan fyrirtækisins. Ráðgjafinn væri þá sía á þau skilaboð sem berast frá 

notandanum og greinir í framhaldinu verkefnið fyrir forritarann. Viðmælandi A-3 orðaði kosti 

þess þannig „að ráðgjafinn geti tekið og greint verkefnið og sent bara á mig og ég veit 

nákvæmlega hvað ég á að gera“. Nefndu tveir viðmælendur það að ef samskiptaleið notenda við 

forritara væri í gegnum ráðgjafa, hefði það í för með sér þann kost að þá yrði þekkingin á kerfinu 

ekki bara til hjá forritara, heldur einnig hjá ráðgjafa.  

Þegar spurt var um hvernig sjónarmiðum er komið á framfæri við forritara sem á ekki í 

beinum samskiptum við notanda voru nokkrar samskiptaleiðir nefndar. Samskiptin geta verið í 

gegnum ráðgjafa, verkefnastjóra, samstarfsfélaga, Jira og tölvupóst. Starfssvið eins viðmælanda 

liggur bæði ráðgjafa- og forritaramegin og átti hann því sjálfur mikið í beinum samskiptum við 

notendur. Þegar verkbeiðni berst í gegnum þjónustuborð fyrirtækisins er ráðgjafi ekki í beinum 

samskiptum við notanda. 
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Ef boða þarf notanda á fund sögðu allir nema einn viðmælanda að algengast væri að sá 

fundur færi fram í þeirra fyrirtæki (fyrirtæki A), en þessi eini sótti fundi hjá notanda. Allir töluðu 

þó um að fundir í húsakynnum notanda væru líka algengir. Einn viðmælandi talaði einnig um að 

fundir færu fram í gegnum Skype en það form hefur verið að aukast með tímanum. 

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvernig viðtal/fundur við notenda færi fram 

svöruðu þeir á þá leið að það væri engin föst regla á því heldur stjórnaðist það af viðfangsefninu. 

Oftast er um frekar óformlega fundi að ræða þar sem sest er niður með notanda og málefni 

fundarins rædd, viðmælendur punkta stundum niður atriði sem koma upp á fundinum en lítið er 

um formlegar fundargerðir.  

Við greiningu á svörum viðmælanda varðandi hversu oft er fundað með notendum á 

hönnunarferli og hvað það er sem stjórnar því þá var ýmislegt sem hafði áhrif á það. Þrír 

viðmælendur tóku það fram að ekki væru margir fundir haldnir, en aftur á móti gæti það verið 

mjög misjafnt. Tveir viðmælendur tóku fram að fjöldi funda væri háður umfangi verkefnis og 

einnig kom fram að fjöldi funda réðist af því hversu vel verkefnið er skilgreint í upphafi. Ef 

vöntun er á upplýsingum og skilgreina þarf verkefnið nánar, kallar það á fleiri fundi. Einn 

viðmælandi talaði um að eitt af því sem stjórnar fjölda funda er hversu mikla fjármuni fyrirtæki 

séu tilbúin að setja í greiningarvinnuna og að dæmi séu fyrir því að sum fyrirtæki séu ekki tilbúin 

að setja neina fjármuni í hana.  

Fimm viðmælendur sögðu að það væri lítil eða engin eftirfylgni við notandann þegar 

verkefni er lokið, og ef svo er, þá væri það í höndum þjónustudeildar. Einn viðmælandi sagðist 

fylgja því eftir að hlutirnir virkuðu sem skyldi, og næst þegar hann heyrði í notanda vegna 

annarra verkefna þá spyrði hann í leiðinni hvort allt væri í lagi vegna eldri mála. Annar 

viðmælandi sagði að það væri of mikið að gera til að vera standa í einhverri eftirfylgni þar sem 

að það væri þá í rauninni verið að leita uppi vandamál. Hvað varðar hvort verkefnið sé í lagi eða 

ekki þá sagði viðmælandi A-1 að „yfirleitt er enginn hætta á því að maður heyri ekki í 

viðkomandi ef það er eitthvað sem fer úrskeiðis“. Aftur á móti er annað uppi á teningnum eftir 

vinnslu stórra verkefna en einn viðmælandi nefndi að þegar vinnu lýkur á stórum verkefnum eru 

það oft yfirmenn sem hafa samband varðandi eftirfylgni.  
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5.1.3 Innkoma notenda 

Allir viðmælendur svöruðu á þá leið að ef notandi væri að koma inn í hönnunarferli lausnar þá 

væri það mest í greiningarfasanum og eitthvað í prófunum. Það er þó mikill munur eftir því hvers 

eðlis verkefnið er. Ef verið er að breyta eða búa til lausn sem er gerð af fyrirtæki A og er gefin út 

til margra viðskiptavina í einu, kemur notandi lítið að þeim ferli. Ef viðskiptavinur biður um 

sérbreytingar á kerfinu, þá kemur frumhugmyndin frá honum og hann því hafður með í 

greiningarfasanum og oftast einnig í prófunum. Ef stórt fyrirtæki biður um breytingar eða 

sérkerfi þá er ákveðinn tengiliður skipaður af því fyrirtæki. Tengiliðurinn sér um það sín megin 

að afla upplýsinga frá notendum og er með frá upphafi. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvar þeim finnist að notandi eigi að koma inn í 

hönnunarferli lausna, svöruðu allir því að þeim fyndist að notandinn ætti að koma inn í upphafi 

eða í þarfagreiningunni. Megin ástæðan fyrir því að viðmælendur vildu fá notandann inn í 

upphafi var að fá hans framlag á verkefnið og mynda sameiginlega sýn á hvað ætti að gera. Einn 

viðmælandi nefndi að megin ástæðan fyrir því að fá notandann inn í upphafi væri sú að notandi 

þarf að gera sér grein fyrir hvað hann er að biðja um, oft á tíðum er notandinn að biðja um 

eitthvað allt annað en hann þarf á að halda. Annar viðmælandi taldi mikilvægt að það væri 

notandi sem kæmi að þarfagreiningunni en ekki verkkaupandi. Flestir viðmælendur nefndu 

einnig að mikilvægt væri að notandi kæmi inn í prófunum. Mikilvægt væri að velja rétta 

notendur eða einhverja sem þekkja kerfið vel. Stundum er hin djúpa þekking á kerfinu aðeins hjá 

notendum og í þeim tilfellum nær forritarinn oft aðeins að prófa grunnvirkni á meðan notandinn 

prófar svo kerfið í þaula. Tveimur viðmælendum fannst mikilvægt að notandinn væri með í öllu 

ferlinu. 

Viðmælendur töldu það óalgengt að utanaðkomandi aðili væri fenginn inn í stað notanda 

í hönnunarferli. Í þeim örfáu tilfellum sem það gerðist var vanalega um mjög stór verkefni að 

ræða.  

Tveir viðmælenda töldu aðkomu notenda á einhverju stigi framleiðslunnar ekki gera 

framkvæmdina flóknari, en fjórir viðmælendur töldu hana gera það eða geta gert það. Flestir 

voru sammála um að aðkoma notenda gerir oftast meira gagn en ógagn, þrátt fyrir aukið 

flækjustig þar sem úr yrði betri lausn/vara eða eins og A-5 orðaði það „Já getur gert hana 

flóknari en oftast betri“. Einn viðmælandi sagði að ef síbreytilegar kröfur væru að koma frá 
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notanda seint í ferlinum væri það til vandræða, en það væri hægt að minnka þá áhættu með því 

að leggja meiri áherslu á góða greiningu í upphafi. 

Viðmælendur voru sammála um að það kæmi stundum fyrir að ákveðið bil væri á milli 

kröfu notandans og forritarans, þrátt fyrir að forritarinn væri meðvitaður um kröfu notandans. 

Ástæðurnar sem lágu þar að baki voru nokkrar, tveir viðmælendur nefndu að greining verkefna 

gæti verið ófullnægjandi og því leitt til misskilnings á milli forritara og notanda. Oft væri skortur 

á þessari greiningarvinnu sökum þess að viðskiptavinurinn væri ekki tilbúinn að borga fyrir 

tímann sem fer í það þar sem að ekki væri um áþreifanlega vöru að ræða. Önnur ástæða sem tveir 

viðmælendur nefndu var að notandinn geti verið of vanafastur. Á meðan forritarinn einblínir að 

núverandi lausnir sem eru í boði, vill notandinn að allt virki nákvæmlega eins og hann er vanur, 

finnst nýjar lausnir of flóknar og vill halda sig við það sem hann þekkir. Einnig kom það fram að 

notandinn er oft á tíðum með of miklar væntingar eða eins og viðmælandi A-6 orðar það að 

„hugmyndin sem notandinn hefur, um að hvað kerfið getur gert, er oft ekki takt við hvað er í 

gangi“.  

Helmingur viðmælenda svaraði því játandi að óöryggi eða þekkingarleysi gæti leitt til 

aukinna spurninga notenda en það væri mjög persónubundið og gæti einnig leitt til færri 

spurninga. Hinn helmingurinn taldi það frekar leiða til færri spurninga, en nefndi einnig að lítið 

væri um þannig tilfelli þar sem vanalega væru fyrirtæki búin að sía þá notendur út fyrir samskipti 

við forritara eða eins og viðmælandi A-1 orðaði það „hugbúnaðarþjónusta og ráðgjöf er ekki 

ódýr, þannig að það er eins og ég segi það er ekki sleppt hverjum sem er í það.“ Flestir 

viðmælendanna nefndu svo mikilvægi þess að upphafsgreiningin yrði að vera góð til að fá allt 

upp á borðið til að koma í veg fyrir að atriði sem þessi valdi ekki vandræðum í ferlinu. 

 

5.1.4 Nálgun notenda 

Innkoma notenda að hönnunarferli lausnar var í nær öllum tilvikum talin mikilvæg og gagnleg í 

upphafi ferlisins. Þó svo að í sumum tilvikum gæti innkoman haft hamlandi áhrif. Einn 

viðmælandi taldi það mikilvægt að notandinn hefði eitthvað um málið að segja þar sem hann 

notar kerfið og þekkir verkferlana. Stundum kemur það fyrir í sérkerfum og/eða 

séraðlögunum/viðbótum að djúp þekking er eingöngu hjá notanda. Viðmælandi nefndi að þegar 

unnið væri í að einfalda verklag kerfisins væru notendur stundum ekki tilbúnir að tileinka sér 
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nýja hluti. Vandamálið sé þá að „hann er þá fastur í einhverju ákveðnu ferli sem getur bara verið 

vont að ná honum úr“ (A-1) og í þeim tilvikum geti verið gott að notandinn hafi lítið sem ekkert 

um málið að segja og þegar kemur að hönnunarferli lausnarinnar fái hann engu um það ráðið. 

Viðmælendur voru allir sammála því að aðkoma notenda eigi að auki gæði afurðar og þá 

sérstaklega ef hann þekkir vel hvað kerfið á að gera og hverju það á að skila. Viðmælandi A-4 

orðaði það á þá vegu „Hann eykur gæðin sérstaklega ef hann þekkir sitt mál vel og er kannski 

tölvuglöggur“. Sami viðmælandi nefnir einnig að notandi getur haft neikvæð áhrif ef hann er 

fastur í þeirri skoðun að afurðin eigi að að virka á ákveðinn hátt sem hentar ef til vill eingöngu 

litlum hópi notenda en í heildina eru viðmælendur á þeirri skoðun að aðkoma notenda ætti að 

vera jákvæð.  

Það voru skiptar skoðanir á því hvort notandi sem tekur þátt í þróunarferlinu nái að tala 

máli þeirra notenda sem ekki taka þátt. Tveir viðmælendur voru á því að þetta bil myndaðist oft, 

aðrir tveir að það kæmi fyrir stöku sinnum og svo voru tveir sem töldu sig ekki verða vara við 

það eða að það skilaði sér ekki til þeirra. Einn viðmælandi talaði um að þetta bil væri þá 

sérstaklega áberandi hjá stærri fyrirtækjum. Ástæðan væri þá oftast að þau fyrirtæki tækju ekki 

nógu breiðan hóp notenda í greiningu/prófanir. Viðmælendur voru sammála um að helstu 

ástæður fyrir því að þessi bil myndist séu að ekki séu valdir réttir notendur eða hópurinn sé ekki 

nógu breiður. 

Þegar skoðuð eru svör viðmælanda varðandi óþarfa afskipti notanda má sjá að fjórir af 

sex viðmælendum telja að notendur skipti sér ekki að hlutum sem í raun sé óþarfi að þeir skipti 

sér að. Hinir tveir sögðu að afskiptin væru á þá leið að notendur reyndu að skiptu sér að því 

hvaða verkferlar og aðferðir eigi að vinna eftir, eða eins og A-1 orðar það „segja okkur hvernig 

við eigum að vinna vinnuna okkar“.  

Allir viðmælendur voru sammála um að það kæmi fyrir að notendur kæmu með 

lausn/aðferð sem ekki var búið að sjá fyrir. Það væri kannski ekki algengt en kæmi upp öðru 

hverju, þar sem viss hópur notenda er orðinn að sérfræðingum í vissum lausnum og yfirsýnin á 

þeirri lausn getur verið orðin meiri en hjá forritara sem er að vinna í öllum lausnum.  

Samkvæmt niðurstöðum viðtala voru allir viðmælendur sammála því að notandi getur 

haft áhrif á ákvörðunartöku á þróunarferlinu. Aftur á móti geta áhrifin verið mjög misjöfn eftir 

aðstæðum og verkefnum. Einn viðmælandi talaði um að oft sé búið að vinna forvinnu inn í 

fyrirtækjum áður en verkið kemur í greiningu, og því ekki hægt að segja með vissu hvað notandi 
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hefur haft mikil áhrif í þeirri forvinnu. Aftur á móti ef notandinn hefur haft áhrif innan síns 

fyrirtækis í forvinnunni getur það haft mikið gildi fyrir notandann/fyrirtækið í þróunarferlinu. 

Annar viðmælandi taldi að notandi geti haft heilmikil áhrif ef hann kæmi snemma inn í 

greiningarferlið og tæki fulla greiningu, eða því meira sem hann er inn í greiningarferlinu, þeim 

meiri áhrif getur hann haft. Einnig eru dæmi um að notandi getur haft mjög mikil áhrif ef verið er 

að vinna að lausn sérstaklega fyrir hann, eða eins og notandi A-4 vitnaði í „hann segir ég borga 

og ég vil hafa þetta svona“. Tveir viðmælendur nefndu að þegar unnið er að grundvallar 

kerfisbreytingum sem eiga rætur að rekja til breytinga á lögum og reglugerðum, hefur notandinn 

engin áhrif þar.  

Viðmælendur svöruðu því allir játandi að gæði afurðar yrðu minni ef notendaþátttaka er 

lítil. Það þótti mikilvægt að fá umræðuna uppá borðið hvort sem farið yrði eftir öllum tillögum 

eða ekki, eða eins og A-1 sagði „það þýðir ekkert að það séu bara 2 tölvukallar að henda til milli 

sín boltanum sem eiga svo ekkert að vinna með hlutinn, það er ávísun á ekki gott“. Einnig var 

lögð áhersla á að fá breiðan hóp notenda að borðinu, fólk sem er að nota kerfið, ekki bara 

deildarstjóra. Einn taldi þó að það gæti verið undantekning á notendaþátttöku ef forritarinn er 

sérfræðingur á því sviði sem á við lausnina. Viðmælandi A-4 bar þetta saman við raunverulegt 

dæmi úr fyrra starfi „þá vann ég í brúargerð og við sem vorum að vinna við brýrnar við skiptum 

öllum brúnum í tvennt, annars vegar voru þetta brýr sem einhver í brúargerð hafi teiknað, hafði 

unnið í brúargerð hafi teiknað eða einhver sem aldrei hafði unnið í brúargerð teiknað og það var 

óneitanlega þægilegra að vinna við brýr sem einhver í brúargerð hafði unnið við“. 

Viðmælendur voru flestir á þeirri skoðun að þegar athugasemdir notanda eru fáar í 

gegnum þróunarferlið, þá auki það líkurnar á verri innleiðingu eða auki hætturnar á að loka afurð 

verði ekki eins og notandinn væntir. Þó taldi einn viðmælandi að þetta þyrfti ekki alltaf að leiða 

til verri innleiðingar, það færi í raun eftir því hversu vel væri búið að undirbúa/lýsa kröfunum og 

eða ef um auðvelda lausn er að ræða.  

Allir viðmælendur voru sammála að þátttaka notenda sé ein af ástæðunum fyrir góðri 

afurð, en ekki sú eina. Einn talaði um að það ætti sérstaklega við í þessum geira sem þeir væru í, 

þar sem þeir væru alltaf að uppfylla kröfur notenda. 

Flestir viðmælenda voru á því að það væri oftast sameiginlegur skilningur hjá notanda og 

hugbúnaðarsérfræðingi á vandamálum. Ólíkur skilningur var líklegri til að koma upp ef notandi 
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þekkti ekki nægilega til kerfisins eða þeirra breytinga sem átti að fara í. Allir voru sammála því 

að niðurstaða næðist á endanum þó svo að það væri misjafnt hversu löng sú leið væri.  

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir teldu að takmarkaður skilningur notanda gæti 

hamlað þróun verkefna svöruðu fimm því játandi en einn taldi að takmarkaður skilningur gæti 

kannski ekki hamlað þróuninni en að þróunin gæti farið einhverjar villigötur. Þeir sem svöruðu 

spurningunni játandi voru allir sammála um að aðal ástæðan væri sú að notandinn vissi ekki 

almennilega hvað hann væri að biðja um og afleiðingin væri sú að útkoman væri oft ekki rétt í 

augum notandans eða notandinn ekki ánægður með útkomuna. Eins og viðmælandi A-3 orðaði 

það „við getum ekki búið til það sem hann veit ekki hvað er“ og bætti svo síðar við „við erum að 

gera eitthvað sem kúnninn er að fara nota, þannig að hann verður að vita hvað það er“. Einn 

viðmælandi talaði einnig um að ef notandi er á bremsunni gagnvart þeim breytingum sem verið 

er að gera, þá getur það verið hamlandi. Það leiðir til þess að notandinn er síður móttækilegur 

fyrir breytingum, hættir að einblína á það sem skiptir máli í verkefninu og fer að velta fyrir sér 

allt öðrum hlutum. Viðmælandi A-1 nefndi eftirfarandi dæmi „ég hef alveg komið inn í svoleiðis 

aðstæður, þar sem maður var beðinn um að aðstoða notendur við nýjungar eða bara innleiðingar 

á kerfum og þá var það fyrsta sem þeir fóru að tala um, var um litina á skjánum“. 

 

5.1.5 Skjölun 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í skjölun á samskiptum við notendur, svaraði meirihlutinn því 

að skjölun væri lítil og færi að mestu fram í gegnum tölvupóst og verkbeiðnakerfið Jira. 

Viðmælandi A-5 nefndi að skjölun hafi batnað eftir að verkbeiðnakerfið var tekið í notkun, þar 

sem hægt væri að vísa í málið og skrá athugasemdir. Flestir viðmælendur töluðu um að skjölun 

mætti vera betri af þeirra hálfu og að þeir áttuðu sig á mikilvægi góðrar skjölunar á þessum 

samskiptum, eða eins og viðmælandi A-3 orðaði það „Ég veit alveg að skjölun er af hinu góða en 

það einhvernveginn gefur sér aldrei tíma í það“. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvernig samskiptin eru geymd nefndi meirihlutinn að 

gögnin væru að mestu geymd í tölvupósti og verkbeiðnakerfi. Einn viðmælandi nefndi að notast 

væri við SharePoint ef um var að ræða gögn sem allir þyrftu að hafa aðgang að og/eða snéru að 

ákveðnum fyrirtækjum, þá væri hvert fyrirtæki með sitt skjalasvæði þar sem skjölun er geymd. 

Viðmælendur skiptust í tvennt þegar þeir voru spurði um áhrif góðrar skjölunar á 

notandann og hvort það stuðlaði að meira öryggi, traust og færri spurninga. Helmingurinn var á 



 27 

því að það hjálpaði notandanum og hann vissi betur hvað hann væri að fá og það yki traust. Hinn 

helmingurinn var á því að skjölun hefði minna að segja og að notandinn væri litið að pæla í 

henni.  

5.2 Hugbúnaðarhús B 

Hér verður farið yfir niðurstöðu viðtala sem tekin voru við starfsmenn fyrirtækis B 

5.2.1 Grunnupplýsingar 

Fyrirtækið sérhæfir sig í sérlausnum fyrir verslanir og hótel bæði innanlands og erlendis, þar sem 

sama lausnin er notuð af mörgum viðskiptavinum með mismunandi rekstur. Fyrirtækið sjálft er 

ekki mikið í sérbreytingum fyrir almenna notendur, það er aðalega að gera almennar breytingar 

sem eru gefnar út sem uppfærsla. Þar af leiðandi þurfa allar breytingar sem verða á kerfinu að 

henta meirihluta notenda. Fyrirtækið nýtir sér mikið samstarfsaðila (e. partners) til sölu, 

sérbreytinga og þjónustu á lausnum sínum til viðskiptavina en einnig sér starfsfólk fyrirtækisins 

sjálft um sölu til stórra aðila. Ferlið er oftast þannig að ef notandi vill breytingar eða kemur með 

athugasemdir, þá leitar hann til samstarfsaðila sem annað hvort leysir málið með notanda eða 

kemur því áfram til fyrirtækis B. Samskipti við notendur fara að mestu leiti í gegnum 

samstarfsaðila og hugbúnaðarsérfræðingar eru í litlum sem engum samskiptum við notendur. 

Fyrirtækið vinnur eftir Scrum aðferðafræði í öllum sínum verkefnum, en sjá má skipurit þess á 

mynd 3. 

 

Mynd 3: skipurit Scrum ferils hjá fyrirtæki B. 
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5.2.2 Samskipti við notendur 

Viðmælendur voru í litlu sem engu beinu sambandi við notendur. Því var enginn sérstakur 

undirbúningur fyrir samskipti við notendur en flest öll skilaboð frá notendum berast sem beiðnir 

frá samstarfsaðilum (e. partners).  

Algengustu samskiptaleiðir við notendur eru í gegnum samstarfsaðila sem fer þá mest í 

gegnum tölvupóst eða Skype. Þar fyrir utan eru það sölufundir, ráðstefnur og vörukynningar sem 

fara þá fram á ákveðnum stöðum eða í gegnum verkbeiðnakerfið Jira.  

Viðmælendur voru sammála því að besta samskiptaleiðin væru fundir þar sem 

viðmælendur væru að hittast augliti og auglitis. Helstu kostir við þá samskiptaleið væri að tengja 

andlit við röddina sem gerir samskipti persónulegri og oft auðveldara að lesa stöðuna og viðhorf. 

Næst á eftir var Skype eða annar sambærilegur samskiptabúnaður sem bíður uppá samskipti með 

hljóð og deila mynd. 

Það voru mismunandi skoðanir hjá viðmælendum á því hvaða samskiptaleið var 

óhentugust. Einum viðmælanda fannst það mismunandi eftir atvikum, einnig var farsími nefndur 

og samskiptabúnaður þar sem ekki var notast við vefmyndavélar heldur bara deilt skjá á milli og 

talað.  

Viðmælendur voru allir á því að forritari ætti ekki að þurfa að vera í beinum samskiptum 

við notendum, þó það gæti verið mismunandi eftir eðli verkefna en almennt séð ætti það ekki að 

þurfa. Innan fyrirtækisins eru ákveðnir verkferlar sem snúa að því að skýla forriturum frá 

notendum þar sem þeir eru að smíða kerfi eða lausn sem þarf að virka fyrir fleiri en einn rekstur. 

Hætta gæti verið á að lausn yrði sérhæfðari en ella fyrir vissan hóp notenda og þjónustaði þar af 

leiðandi ekki fjöldanum eins og til er ætlast. Því telja viðmælendur mjög mikilvægt að viðhalda 

þessu bili á milli notanda og forritara. Að sama skapi væru bein samskipti forritara við notendur 

mjög kostnaðarsöm. Því er mjög mikilvægt að vörustjóri (e. product owner) sé með góða síu á 

þeim verkefnum fara inn á borð forritarans. Einn viðmælandi nefndi aftur á móti að þó svo að 

hann vilji hlífa forritaranum frá notendum sé mikilvægt að forritarinn viti hvernig notandinn er 

að nota kerfið. Reynir viðmælandi þess vegna eftir sölusýningar og fundi með viðskiptavinum að 

greina forritaranum frá því sem þar fór fram. 

Það var á nokkra vegu hvernig sjónarmiðum notenda var komið á framfæri við 

viðmælendur ef þeir áttu ekki í beinum samskiptum við notendur. Samskiptaleið inn í fyrirtækið 

fyrir notendur er aðallega í gegnum samstarfsaðila (e. partners) og/eða stóra viðskiptavini sem 
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eru í báðum tilvikum fulltrúar notenda. Einnig koma sjónarmið notenda inn í fyrirtækið í gegnum 

sölufundi og ráðstefnur. Í þeim tilvikum getur sölu-/kynningaraðili fengið upplýsingar um 

einhverja virkni sem viðskiptavinurinn telur vanta eða henti sér ekki óbreytt og þarf þá að koma 

því í keðjuna til verkefnastjóra eða vörustjóra sem meta beiðnina og koma henni í rétt ferli. 

Ef notandi er boðaður á fund er mjög misjafnt hvar sá fundur fer fram að sögn 

viðmælanda. Oftast fer hann fram í gegnum Skype eða sambærilegan búnað. Viðmælendur 

nefndu einnig fundarstaði á borð við skrifstofu fyrirtækisins, hjá samstarfsaðilum, hjá stórum 

viðskiptavinum eða á sýningum, en það færi mikið eftir aðstæðum hverju sinni. 

Viðtal og fundir við notendur fara mismunandi fram, en það fer eftir aðstæðum. Oftast er 

það þannig að haldin er kynning í gegnum netið þar sem farið er í gegnum efni fundarins á skjá 

og að því loknu hefst svokallað spurt og svarað (e. Q&A). Reynt er að hafa uppbyggingu 

fundarins og hverju á að svara á hreinu fyrir upphaf hvers fundar.  

Þegar viðmælendur voru spurðir út í hversu oft væri fundað með notendum í 

hönnunarferlinu var svarið oftast á þá leið að það væri lítið leitað til hans í hönnunarferlinu, 

meira væri leitað í innri þekkingar, sérfræðinga á viðkomandi lausn og til samstarfsaðila. En ef 

leitað er til notenda í hönnunarferlinu er það oftast í kringum yfirferð (e. review) í lok spretta 

sem eru á 2 vikna fresti og þeir beðnir um að koma með athugasemdir á því sem var unnið. 

Í svörum viðmælenda kom fram að það sé ekki bein eftirfylgni við notandann þegar 

almennum verkefnum er lokið. Þegar vara/lausn er tilbúin er hún gefin út og yfirleitt felst 

eftirfylgni í því að það kemur einhver endurgjöf í gegnum þjónustudeildina sem mögulega getur 

þá haft áhrif á næstu útgáfu vörunnar. Einnig kom fram hjá einum viðmælanda að eftirfylgni við 

notenda ætti sér líka stað hjá samstarfsaðilum. Að lokum nefndi annar viðmælandi ef um 

nýsmíði væri að ræða, og varan væri í prufuferli (e. pilot), þá væri eftirfylgni við notanda í þeim 

ferli.  

5.2.3 Innkoma notenda 

Þegar skoðað var hvar notandi er að koma inn í hönnunarferli lausnar svöruðu viðmælendur því 

að notandi væri yfirleitt lítið eða óbeint að koma að hönnunarferlinu. Oftast væri leitað til 

sérfræðinga eða ráðgjafa innan fyrirtækisins eða til samstarfsaðila (e. partners). Algengast er að 

framlag notenda sé að koma í formi hugmynda að úrbótum eða vöntun á virkni. Notandi getur 

komið skilaboðum í gegnum samstarfsaðila, sölufundi eða á kynningum. Einn viðmælandi sagði 
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að þegar það er verið að búa til eitthvað alveg nýtt eða endurhanna eitthvað gamalt, þýðir 

stundum ekkert að fá notandann inn í hönnunarferlið fyrr en búið er að hanna frumútgáfu af 

verkefninu. Þegar sú útgáfa er klár eru viðskiptamenn fengnir til að til að prófa útgáfuna og 

endurgjöf frá þeim notuð til að full vinna verkefnið fyrir loka útgáfu. Einnig kom fram að það 

getur komið fyrir að unnið er að þróun með viðskiptavinum og þá eru þeir að koma inn á ýmsum 

stigum hönnunarferlisins. 

Viðmælendur voru sammála um það að aðkoma notenda strax í upphafi hönnunarferlisins 

væri ákjósanleg og eitthvað sem mætti gera í auknu mæli. Einn viðmælandinn talaði um að þar 

sem fyrirtækið sé mikið að vinna eftir Scrum aðferðafræði væri mikil áhersla lögð á svokallað 

„mistakast hratt“ (e. fail fast). Það felst í því að sýna hvað þú ert að gera, fá þannig athugasemdir 

sem fyrst og fá upp allar breytingar snemma á borðið þar sem það getur verið bæði dýrt og 

tímafrekt að fara í breytingar seint í ferlinum. Einn viðmælandi var á því að hann vildi sjá 

notendur á yfirferð (e. review) fundum sem eru í lok spretta, þannig að þeir geti séð hvað er á 

leiðinni og geti komið með athugasemdir ef einhverjar eru fyrir útgáfu.  

Tveir viðmælendur sögðu að það kæmi fyrir að utanaðkomandi fagaðili væri fengin inn í 

stað notenda í hönnunarferli, sem er þá í flestum tilfellum samstarfsaðili (e. partner). Hinir 

viðmælendurnir töldu það mjög óalgengt, aðallega væri notast við sérfræðinga og þekkingu 

innan fyrirtækisins.  

Tveir viðmælendur töldu ekki að aðkoma notenda á einhverju stigi framleiðslunnar geti 

gert framkvæmdina flóknari. Tveir viðmælendur voru á því að það gætti gerst í 

greiningarfasanum ef notendur væru með kröfur sem ekki henta öðrum viðskiptavinum sem nota 

lausnina, en flest allar lausnir eru notaðar af mismunandi aðilum og þurfa því aðlaganir að henta 

öllum. Einn viðmælandi var á því að á meðan sprettir eru í gangi þá megi notandi alls ekki vera í 

sambandi við forritara en það gæti haft mjög truflandi áhrif eða eins og hann orðaði það „það er 

algjörlega bannað í mínum bókum að þeir geti hringt í forritarann. Það er bara algjört no, no, og 

ég bregst mjög harkalega við því ef svo gerist. Það hefur mjög truflandi áhrif“ (B-3). Það þarf að 

stýra aðkomu viðskiptavinar mjög vel og passa að hann sé bara að koma á réttum stigum eins og 

á yfirferðar (e. review) fundum. 

Viðmælendur töldu það koma fyrir að ákveðið bil myndist á milli kröfu notandans og því 

sem forritarinn gerir þó svo að forritarinn sé meðvitaður um kröfu notandans. Það var þó 

mismunandi hvort þeim fannst það koma fyrir oft eða ekki. Ástæðurnar voru þó á svipuðu róli, 
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t.d. að forritari gæti verið að hugsa út frá hvernig best væri að gera hlutina tæknilega sem getur 

verið óhentugt fyrir notenda. Þar sem forritarar sitja oft langt frá notendum þá er ekki alltaf fullur 

skilningur á þörfum hans en það er hlutverk verkefnastjóra (e. project owner) að reyna koma 

þeim skilningi til skila. Viðmælandi B-3 vitnaði í mynd 4 (Hussey 5. Maí 2016) sem góða 

lýsingu á hvernig þetta væri í raunveruleikanum. 

 

  Mynd 4: Tré rólan. 

Viðmælendur voru flestir á því að óöryggi eða þekkingarleysi gætti leit til aukinna fjölda 

spurninga af hálfu notenda. Þeir nefndu þó engin dæmi um slíkt en samstarfsaðilar (e. partners) 

fá flestar af þeim fyrirspurnum.  

 

5.2.4 Nálgun notenda 

Meirihluti viðmælenda taldi mikilvægt að notandi kæmi að hönnunarferli lausnar þannig að 

þeirra sjónarmið kæmu til skila hvort sem það væri beint eða óbeint. Helstu ástæður þess voru að 

lausnin er búin til fyrir notendur og því mikilvægt að þeirra þarfir komist á framfæri og 

skilningur á því sem þeir eru að reyna að leysa. Það getur minnkað líkurnar á óþarfa virkni og 
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lausnum sem kannski enginn vill eða þarf. Einn viðmælandi var þó ekki viss um mikilvægið þar 

sem viðskiptavinir fyrirtækis B eru mjög margir og ólíkir, þannig að það gætti verið erfitt að fá 

rétta notendur að borðinu sem myndu endurspegla þarfir allra.  

Allir viðmælendur voru sammála því að notandaþátttaka eykur gæði afurðar í 

hugbúnaðargerð. Tveir viðmælendur töluðu um mikilvægi þess að notandinn kæmi inn í upphafi, 

sérstaklega ef um nýsmíði væri að ræða. Notandinn gæti þá staðfest ferla og væru þá einnig meiri 

líkur á að mistök og misskilningur kæmi fram í byrjun verkefnis þar sem að það væri mun 

ódýrara að bregðast við þeim fyrr en seinna í ferlinum. Einn viðmælandi komst þannig að orði að 

réttu viðskiptavinirnir væri ótrúlega dýrmætir eða eins og viðmælandi B-1 orðar það „ef þú 

finnur þennan notanda sem er bæði sérfræðingur í því sem hann er að gera en líka hefur skilning 

á ferlinum og hérna þá er það mjög mikilvægt, mjög dýrmætt.“ Tveir viðmælendur nefndu að 

það skiptir máli að réttur notandi kemur að verkefninu. Vissa notendur þarf að sía út en 

viðmælandi kom með dæmi um notanda sem ekki er æskilegur „notanda sem að bara vinnur að 

tilteknum hlut og búinn að gera það lengi og hefur tilteknar skoðanir um að þetta eigi að vera 

svona og ekki öðruvísi“ (B-1). Einnig kom það fram að mikilvægt er að hlaupa ekki á eftir öllum 

kröfum notenda. Greint á milli hvað sé nauðsyn og hvað væri bara gott að hafa í hverri útgáfu, 

annars gæti útgáfudagsetning vörunnar verið stöðugt að frestast.  

Þegar viðmælendur voru spurður að því hvort notandinn nái yfirleitt að tala máli allra 

notenda eða hvort það myndast bil á milli hans og þeirra notenda sem ekki taka þátt í 

þróunarferli hugbúnaðarins voru svör mismunandi. Tveir viðmælendur voru sammála um að það 

væri eins misjafnt og notendurnir væru margir þar sem öll skilaboð versna eftir því sem lengra er 

í keðjunni. Ef til dæmis notandi með mjög mikla þekkingu kemur að ferlinu er honum gjarnt á að 

svara út frá því sem að hentar honum best. Tveir viðmælendur nefndu að stjórnandi eða einhver 

sem ræður yfir peningum innan fyrirtækisins taki oftast ákvörðun um kaup á lausn út frá 

eiginleikum sem honum finnst henta, viðmælandi B-4 bætti við að „hann er ekkert endilega sá 

sem mun standa daginn út og daginn inn og vinna með kerfið“ og út frá því má segja að sá 

einstaklingur er þá ekki endilega að tala máli allra notenda. 

Viðmælendur voru spurðir að því hvort að notandi sé að skipta sér af hlutum sem er í 

raun óþarfi að hann sé að skipta sér af. Flestir viðmælendur svöruðu á þá leið að það ætti sér 

varla stað í þróunarferlinu. Ef um er að ræða afskipti í þróunarferlinu væri það þá bara að 

notandinn væri að spyrjast fyrir um hvort eitthvað væri í þróun á tilteknum tíma. Viðmælandi 
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nefndi einnig að það væri kannski ekki bein afskipti þar sem þróunin væri á sama tíma hugsuð 

fyrir hundruðir notenda en ekki bara fyrir þennan eina. Annar viðmælandi nefndi einnig að 

notendur vilji stundum hafa beint samband við ákveðinn starfsmenn til að leysa hlutinn í staðinn 

fyrir að fara réttar boðleiðir. Ástæðuna taldi hann vera að oft er þetta bara vanþekking hjá 

notendum þar sem þeir gera sér ekki grein fyrir verkferlum innan fyrirtækisins eða eru ekki 

meðvitaðir um réttar boðleiðir. 

Allir viðmælendur játuðu því að notandi getur komið með lausn eða aðferð sem ekki var 

búið að sjá fyrir innan fyrirtækisins. Einn viðmælandinn taldi í raun að mikið af því sem þeir eru 

búnir að útfæra eigi í raun rætur að rekja til notenda. Notendur er að fá kerfi frá þeim og er að 

nota það dags daglega og koma mjög oft með hugmyndir af úrbótum eða aðra sýn á ýmsa þætti, 

sem skilar sér þá oftast til baka í gegnum samstarfsaðila. Viðmælandi B-3 lagði áherslu á góða 

endurgjöf og kom með dæmi „við getum ekki notað þetta svona því að við þurfum að gera þetta 

á þennan hátt. Það er eitt það mikilvægasta sem við fáum til baka“. 

Viðmælendur töldu að notandi geti haft áhrif á ákvörðunartöku í þróunarferlinu en leiðin 

er löng frá notenda að þróunarteyminu. Oftast berast upplýsingar frá notanda í gegnum 

samstarfsaðila. Í svörum þriggja viðmælanda kom fram að ef um góða hugmynd væri að ræða og 

eitthvað nýtt sé að koma fram, væru starfsmenn alltaf tilbúnir að leggja við hlustir. Það getur 

komið fyrir að notandi hafi óbeint áhrif á þróunarferlið, t.d. ef hann hefur beðið samstarfsaðila 

um breytingar á stöðluðum lausnum frá fyrirtæki B sem getur verið góð viðbót sem hentar 

fleirum. Þá er samið við samstarfsaðila um að fá breytinguna inn í stöðluðu lausnina. 

Viðmælandi tók einnig fram að ef einn viðskiptavinur ætlar að hafa áhrif á ákvörðunartöku í 

þróunarferlinu, þarf sá viðskiptamaður að vera virkilega stór. 

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvort að gæði afurðarinnar eru minni ef 

notendaþátttaka er lítil var meirihlutinn sammála að svo gæti verið, einn var á báðum áttum og 

einn svaraði neitandi. Þeir sem svöruðu spurningunni játandi nefndu að á endanum væri það 

notandinn sem er að fara að nota vöruna og ef að varan myndi ekki henta honum myndi hann 

ekki nota hana. Einnig kom það fram að þar sem ekki er um að ræða lausnir sem hafa verið 

sérhannaðar fyrir viðskiptavin væri kannski erfitt að meta hugtakið gæði með tilliti til allra 

notenda. Einum notenda getur fundist varan alveg fullkominn þar sem hún inniheldur allt það 

sem hann þarf á að halda á meðan að öðrum notenda finnst gæðin vera minni þar sem að það 

vantar einhvern ákveðinn eiginleika í vöruna. Viðmælandi sem svaraði spurningunni neitandi 
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taldi að ef markhópurinn væri nógu breiður muni varan örugglega henta sem flestum og þátttaka 

einstakra notenda ekki hafa áhrif á gæði vörunnar. 

Viðmælendur svöruðu því játandi að fáar athugasemdir notenda í gegnum þróunarferlið 

geti aukið líkur á verri innleiðingu kröfulista, en það getur orsakað það að notandinn fái eitthvað 

sem ekki var beðið um eða það vanti vissa virkni sem hann þarf.  

Meirihluti viðmælanda svaraði því játandi að þátttaka notenda sé ein af ástæðunum fyrir 

góðri afurð. 

Þar sem forritari á nánast í engum samskiptum við notanda var spurningin hvort oftast 

væri sameiginlegur skilningur hjá notenda og forritara á vandamálum ekki lögð fyrir 

viðmælendur. En ferlið innan fyrirtækis er á þann veg að ef spurningar vakna um verkefnið hjá 

forritara þá á hann að leita til verkefnastjóra (e. project owners). 

Ef takmarkaður skilningur notanda hamlar þróun verkefnis, á það sér aðallega stað í 

innleiðingarferlinu. Viðmælandi B-1 nefndi að „forsendur fyrir vel heppnuðu 

hugbúnaðarverkefni er að bæði náttúrulega að sá sem er að innleiða hafi góða þekkingu á því 

sem hann er að gera og að varan sem hann er að innleiða sé rétta varan“. Einnig skiptir hlutur 

viðskiptavinarins gríðarlega miklu máli í þessu samhengi. Mikilvægt sé að sýnin á verkefnið sé 

ljós, að reynslumiklir aðilar komi að verkefninu og að þeir fái tíma og stuðning við að taka þátt í 

innleiðingu. Viðmælandi B-1 nefndi máli sínu til stuðnings að „ef þú ert með aðila frá verkkaupa 

sem er ekki með skilning á ferlinu, mjög takmarkaðan skilning, þekkir bara takmarkaðan hluta, 

þá getur það klárlega hamlað innleiðinguna á verkefninu og valdið því að lausnin er ekki sett upp 

á sem bestan hátt, verkefnið verði dýrara og taki lengri tíma“. 

 

5.2.5 Skjölun 

Þegar viðmælendur voru inntir eftir því hvernig samskipti við notendur væru skjöluð kom í ljós 

að það væri engin formleg skjölun í gangi, misjafn eftir einstaklingum og mætti vera betri 

skjölun. Nefndu þrír viðmælendur að lítið væri um skjölun og aðrir tveir nefndu að það væri 

mjög misjafnt og færi eftir eðli samskipta og efni sem verið væri að skjala. Einn viðmælandi 

nefndi að ef um kynningarfundi væri að ræða væru allar athugasemdir skráðar í CRM (Customer 

relationship management) kerfi, að því marki sem eðlilegt getur talist. Sami viðmælandi nefndi 

einnig að ef um væri að ræða samskipti tengd viðskiptum væru skjalaðar upplýsingar um 

fundinn, hverjir tóku þátt og þar að auki lýsing á einhverjum ferlum sem snerta notandann og 
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hafa mögulega áhrif á þróun vörunnar. Aftur á móti nefndi annar viðmælandi að sér þætti vanta 

fundargerðamenningu þar sem samskipti séu ekki nógu mikið skjöluð. Viðmælandinn nefndi 

einnig að ef um hönnunarskjöl væri að ræða sem verið væri að vinna með viðskiptavininum væru 

þau yfirleitt skjöluð í Microsoft Word, Visio og Balsamiq. Einnig kom fram að oft á tíðum væri 

skjölun bara í gegnum tölvupósta.  

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvernig samskipti eru geymd nefndu nokkrir að 

gögn væru geymd í Microsoft SharePoint, t.d. hönnunarskjöl og ofan á það Microsoft Teams 

fyrir hópa. Einnig koma það fram að samskipti væru mikið til geymd í tölvupósti og í 

verkbeiðnakerfi þar sem gögn væru hengd við hverja sögu ef við á. Ef að um samskipti á fundum 

er að ræða þar sem verið er að hitta viðskiptavini er skrifað niður í viðeigandi forrit það sem 

skiptir máli. Ef að upplýsingarnar varða alla hópmeðlimi eru þær skráðar í viðeigandi forrit sem 

hópurinn hefur aðgang að. Ef upp koma forritsvillur og vandamál eru viðskiptavinurinn eða 

samstarfsaðili í beinum samskiptum við þjónustudeildina í gegnum Jira Service Desk þar sem öll 

samskipti þeirra á milli eru geymd.  

Viðmælendur höfðu ólíka sýn á það hvort að góð skjölun hefði góð áhrif á aðkomu 

viðskiptavinarins. Sumir viðmælendur voru mjög jákvæðir í garð skjölunar og töldu að í því 

fælist mjög mikill tímasparnaður, og að skjölun væri vanmetinn þáttur sem væri of lítið sinnt. 

Þegar viðmælandi B-1 lýsti kostum skjölunar sagði hann að „þegar verið er að hafa samskipti við 

einhverja viðskiptavini eða partnera að geta sýnt þeim hluti skjalaða og að það sé 

umræðugrundvöllurinn frekar enn eitthvað svona munnlegt, mér finnst það skipta mjög miklu 

máli.“ En þegar allt kemur til alls þá sparar þetta mönnum tíma með því að stytta alla fundi og 

gera þá markvissari. Einnig til langs tíma, því það sem menn skilja í dag er ekki víst að þeir skilji 

eða muni hvað verið var að tala um. Einn viðmælandi nefndi að góð skjölun er eitt af því sem 

skiptir máli í því samhengi þegar kemur að netaðstoð. Skrifaðir eru sérstakir punktar um hverja 

útgáfu sem er gefin út og í framhaldinu birt á netinu. Að auki er bloggað um hvaða nýjung var 

bætt við hvern eiginleika. Að sama skapi hefur þessi skjölun söluáhrif. Annar viðmælandi taldi 

skjölun ekki mikilvæga þar sem flest allar lausnir þeirra eru gerðar fyrir almennan markað og 

þurfa að henta stórum viðskiptamanna hóp með ólíkar þarfir þar sem þarfir eins viðskiptavinar 

þarf ekki að samræmast þörfum annars og skjölun hvers og eins væri ekki að skila neinu gildi  

(e. value).  
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5.3 Samanburður hugbúnaðarhúsa 

Hér er samantekt úr svörum viðmælenda í hugbúnaðarhúsi A og B borin saman. Þegar talað er 

um fyrirtæki A og B, er átt við samantekin svör viðmælenda frá hvoru hugbúnaðarhúsi. Þessar 

skoðanir endurspegla ekki endilega viðhorf fyrirtækjanna heldur eingöngu skoðanir viðmælenda. 

5.3.1 Grunnupplýsingar  

Munur er á hvaða þjónustu fyrirtækin bjóða uppá. Fyrirtæki A er með meiri alhliða þjónustu 

meðan fyrirtæki B er mest að vinna í þróun og sölu á sinni lausn. Fyrirtæki A tekur að sér 

sérbreytingar á lausnum fyrir viðskiptavini svo framarlega að þeir séu í sérhýsingu, á meðan 

fyrirtæki B er lítið í sérbreytingum. Bæði fyrirtæki eru að þróa og selja sínar eigin lausnir við 

almenna viðskiptakerfið, munurinn er þó að lausnir fyrirtækis A einblína að mestu á innlendan 

markað á meðan fyrirtæki B einblínir á alþjóðamarkað. Munur er á þeim verkferlum sem 

fyrirtækin vinna eftir. Fyrirtæki B vinnur eftir Scrum aðferðafræðinni en fyrirtæki A vinnur eftir 

eigin verkferlum sem geta verið mismunandi eftir verkefnum. Fyrirtæki A getur verið í beinum 

samskiptum við notendur, en í fyrirtæki B fara slík samskipti að mestu í gegnum samstarfsaðila 

(e. partners).  

5.3.2 Samskipti við notendur 

Þegar litið er á svör viðmælenda fyrirtækjanna tveggja við því hvernig samskipti við notanda eru 

undirbúin fengum við ólík svör, þar sem nálægð fyrirtækjanna við notenda var ólík. Fyrirtæki A 

getur verið mjög nálægt notenda og felst undirbúningurinn mikið í því að kynna sér vel málefni 

samskiptanna og reyna að sjá fyrir spurningar og svör. Ekki var um neinar fastar vinnureglu að 

ræða fyrir undirbúninginn og fer hann því eftir eðli fundarins og þeim sem fundinn sitja hverju 

sinni. Fyrirtæki B er langt frá notandanum, en lítið er um bein samskipti, þannig að viðmælendur 

voru ekki með neinn sérstakann undirbúning fyrir þau samskipti. 

Algengustu samskiptaleiðir við notenda voru mismunandi milli fyrirtækja. Hjá fyrirtæki 

B var aðal samskiptaleiðin í gegnum samstarfsaðila (e. partners) sem fer í gegnum tölvupóst og 

verkbókhaldskerfi. Einhver samskipti geta þó verið í gegnum sölufundi, ráðstefnur og 

vörukynningar en það er í mun minna mæli. Hjá fyrirtæki A var tölvupóstur algengasta 

samskiptaleiðin og þar á eftir kom sími. 
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Þegar borið var saman hvaða samskiptaleiðir viðmælendum þótti henta best þá svaraði 

fyrirtæki B því að fundir þar sem fólk hittist augliti til auglits virkaði best fyrir þá, en þar á eftir 

væru samskipti í gegnum Skype eða sambærilegan búnað. Flestir í fyrirtæki A voru á því að 

tölvupóstur væri besta samskiptaleiðin en sumir töldu enga eina leið besta heldur færi það eftir 

aðstæðum hverju sinni. 

Fyrirtækin voru nokkuð sammála um það færi eftir aðstæðum hverju sinni hvaða 

samskiptaleið þeim fannst óhentugust. Síminn var oftast nefndur sem óhentugasta leiðin hvað 

rekjanleika og yfirsýn varðar en þó kom það fram að hann kæmi sér vel í mörgum tilfellum.  

Viðmælendur beggja fyrirtækja voru sammála um að það væri ekki mikilvægt að forritari 

ætti í beinum samskiptum við notanda og í raun ætti að halda þeim samskiptum í lágmarki. 

Viðmælendur voru á því að tíma forritara væri betur varið í annað. Skilvirkara væri að 

samskiptin færu fram í gegnum t.d. þjónustufulltrúa, vörustjóra eða aðra aðila sem sjá um að 

greina þarfir og kröfur notenda og koma þeim svo fullmótuðum áfram til forritara til úrvinnslu. Á 

þann hátt væri hægt að minnka áreiti, spara tíma, kostnað og minnka líkur á misskilningi hjá 

forritara. 

Það voru víðtæk svör við spurningunni um hvernig sjónarmiðum notanda væri komið á 

framfæri ef ekki væri um bein samskipti að ræða. Hjá fyrirtæki A gat það verið í gegnum 

ráðgjafa, verkefnastjóra, samstarfsaðila, verkbókhaldskerfi eða tölvupóst. En hjá fyrirtæki B gat 

það verið í gegnum samstarfsaðila, tengiliði stórra fyrirtækja, sölufundi, ráðstefnur, 

verkefnastjóra og vörustjóra. Hvorugt fyrirtækið talaði um að einhver samskiptaleið væri 

algengari en önnur, heldur færi það eftir aðstæðum hverju sinni. 

 Þegar það kom að því að boða notanda á fund, þá fóru þeir fundir fram á starfsstöðum 

fyrirtækja, Skype eða í starfsstöð notandans. Hjá fyrirtæki A var algengast að notandi kæmi í 

starfsstöð þeirra til fundar, en hjá fyrirtæki B voru Skype fundir algengastir. 

Hjá fyrirtækjunum var lítið um fasta ferla eða reglur á því hvernig viðtal/fundur við 

notanda færi fram, en það var misjafnt eftir eðli funda. Hjá fyrirtæki A var oftast um óformlega 

fundi að ræða þar sem farið var yfir málefni fundarins. Hjá fyrirtæki B var algengt að byrjað væri 

á því að fara yfir efnið og hafa svo spurt og svarað (e. Q&A), áhersla er lögð á að hafa markmið 

fundarins á hreinu og hverju hann á að skila.   

Í svörum fyrirtækjanna við því hversu oft er fundað með notendum á hönnunarferlinu og 

út frá hverju það stjórnast töluðu bæði fyrirtækin um að lítið væri fundað með notendum, en það 



 38 

var þó munur á milli þeirra. Hjá fyrirtæki A væri almennt ekki mikið um fundi á hönnunarferlinu 

en það gat verið misjafnt. Fjöldi funda réðist oftast af umfangi verkefnis og hversu vel það er 

skilgreint í upphafi, en ef skilgreiningin væri ekki nógu góð gæti það leitt til fleiri funda. 

Fyrirtæki B er mest að stóla á innri þekkingu, sérfræðinga innan fyrirtækisins á tilteknum 

lausnum eða samstarfsaðila. Ef leitað var til notenda á hönnunarferlinu þá var það oftast í 

kringum yfirferðar (e. review) fundi, sem eru í lok hvers spretts og hann beðinn um álit á því sem 

búið er að gera. 

Varðandi eftirfylgni við notenda að loknu verkefni var það svipað hjá báðum fyrirtækjum 

að lítil eða engin eftirfylgni átti sér stað. Ef einhver eftirfylgni var í lok verkefnis var hún oftast í 

höndum þjónustuaðila hjá báðum fyrirtækjum, en fyrirtæki A tók einnig fram að eftirfylgni geti 

verið í höndum stjórnenda í stærri verkefnum. 

 

5.3.3 Innkoma notenda 

Innkoma notenda í hönnunarferli lausna var misjöfn á milli fyrirtækja, hjá fyrirtæki B var hún 

oftast mjög lítil en hjá fyrirtæki A gat hún verið bæði mjög lítil og mikil. Þegar unnið var í þróun 

á eigin lausnum hjá fyrirtæki A þá var aðkoma notenda lítil eða engin. Ef um breytingu eða nýja 

lausn var að ræða af hálfu viðskiptavinar, þá var grunnhugmyndin að koma frá honum. 

Notandinn tekur þá oftast þátt í greiningu og prófunum, en það getur svo verið misjafnt eftir 

viðskiptavinum hversu mikið hann vill taka þátt í hönnunarferlinu. Hjá fyrirtæki B var innkoma 

notenda oftast óbein í gegnum samstarfsaðila, kynningar og sölufundi í formi ábendinga á 

breytingum eða vöntun á virkni. Það kemur þó fyrir að viðskiptavinir eru fengnir til að prófa 

frumútgáfur af nýjum eða endurbættum lausnum og koma með endurgjöf á virkni. Í einstaka 

tilfellum er verið að þróa lausn með viðskiptavinum sem eru þá að koma inn á ýmsum stigum 

hönnunarferlisins.  

Þegar viðmælendur voru spurður um hvar þeim fyndist notandi eiga að koma inn í 

hönnunarferli lausna þá voru þeir sammála um að ákjósanlegast væri að notandi kæmi inn í 

upphafi. Ein af ástæðum þess er að fá meiri yfirsýn yfir verkefnið og fleiri athugasemdir fyrr sem 

getur bæði sparað tíma og peninga.  

Þegar borin eru saman svör viðmælenda á því hvort það sé algengt að utanaðkomandi 

fagaðili sé fenginn inn í stað notenda á hönnunarferlinu, þá voru flestir á því að það væri mjög 
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sjaldgæft. Í fyrirtæki A gat þetta komið upp í mjög stórum verkefnum en í fyrirtæki B töluð tveir 

viðmælendur um að ef það kæmi fyrir, væri þá oftast um samstarfsaðila (e. partner) að ræða. 

Skiptar skoðanir voru í báðum fyrirtækjum á því hvort aðkoma notenda á einhverju stigi 

framleiðslu geti gert framkvæmdina flóknari. Í heildina voru meirihluti viðmælenda á því að sú 

aðkoma gæti aukið flækjustigið. Í Fyrirtæki A voru þó flestir sammála að þó að flækjustigið gæti 

aukist við aðkomu notenda þá gerði það meira gang en ógagn. Í fyrirtæki B töldu sumir 

viðmælendur notanda geta aukið flækjustigið í greiningarfasanum. Einnig töldu þeir að ef 

notandi hefði afskipti af lokuðum ferlum eins og að hafa samband við forritara í miðjum sprett 

geti það aukið flækjustigið. 

Viðmælendur beggja fyrirtækja töldu það koma fyrir að ákveði bil myndaðist á milli 

kröfu notanda og forritara þrátt fyrir að forritari sé meðvitaður um kröfu notanda. Ástæður þessa 

mismunar gætu verið margvíslegur t.d. ófullnægjandi greiningarvinna í upphafi eða að kröfur 

notenda byggist á vana og gömlum aðferðum sem hægt er að gera skilvirkari með nýjum 

verkferlum. Mikil fjarlægð milli forritara og notanda getur skilað sér í því að ekki er alltaf fullur 

skilningur á þörfum notanda. Einnig geta of miklar væntingar notanda um virkni eða getu 

kerfisins orsakað þetta bil. 

Meirihluti viðmælenda voru á því að óöryggi eða þekkingarleysi notanda gæti leitt til 

aukins fjölda spurninga. Nokkrir viðmælendur töldu þó að það gæti í raun leit til færri spurninga, 

en þetta væri mjög persónubundið. Í fyrirtæki A var talað um að ekki væri algengt að þessar 

kringumstæður kæmu upp þar sem vanalega væru fyrirtæki búin að sía út notendur fyrir þessi 

samskipti. 

 

5.3.4 Nálgun notenda 

Meirihluti viðmælenda beggja fyrirtækja töldu það mikilvægt að notandi kæmi að hönnunarferli 

lausna. Ástæður fyrir því voru t.d. að notandinn mun nota eða er að nota lausnina og því gott að 

fá hans innsýn á daglega notkun og þarfir. Þetta getur einnig minnkað líkurnar á óþarfa virkni og 

jafnvel lausnum sem enginn vill eða getur notað. Ef verið er að þróa eða breyta lausn sem er 

sérstaklega gerð fyrir viðskiptavininn, þá er oft mesta sérþekkingin hjá notanda og því 

nauðsynlegt að fá hans þekkingu. Það kom einnig það fram hjá báðum fyrirtækjum að sú 

innkoma gæti haft hamlandi áhrif t.d. ef lausnin á að henta breiðum hóp notenda og skoðanir 
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notenda eru of takmarkaðar við eigin umhverfi eða ef notandi er fastur í gömlum og óskilvirkum 

ferlum.  

Allir viðmælendur voru sammála um að aðkoma notanda eigi að auka gæði afurðar frekar 

en að hafa neikvæð áhrif. Einnig voru þeir sammála um mikilvægi og verðmæti þess að fá inn 

réttan notanda í ferlið, einhvern sem hefur góðan skilning á umhverfinu og því hvað hann þarf út 

úr kerfinu. En notandi getur haft neikvæð áhrif ef hann hefur lítinn eða engann skilning á 

umhverfinu, eða er fastur í gömlum ferlum og ekki tilbúinn til að skoða breytingar. 

Viðmælendur voru flestir almennt sammála því að það komi fyrir að notandi sem tekur 

þátt í þróunarferlinu nái ekki alltaf að tala máli allra starfsmanna eða það myndist bil á milli hans 

og starfsmanna. Í fyrirtæki A skiptust viðmælendur í þrennt, þá sem töldu þetta gerast oft, þeir 

sem töldu þetta koma fyrir stöku sinnum og þeir sem töldu sig ekki verða vara við þetta. 

Viðmælendur töldu helstu ástæður fyrir bili vera að ekki væru réttir notendur valdir í verkið eða 

notendahópurinn hafi ekki verið með nógu breitt svið/þekkingu. Í fyrirtæki B töldu sumir 

viðmælendur þetta vera jafn misjafnt, notendur væru margir og skilaboðin yrðu óskýrari eftir því 

sem keðjan er lengri. Aðrir viðmælendur töldu að þetta gæti gerst í tilfellum þar sem stjórnendur 

ákveða ferla og lausnir án þess að ráðfæra sig við verðandi notendur kerfisins.  

Flestir viðmælendur voru sammála um að það kæmi ekki fyrir að notandi væri að skipta 

sér af hlutum sem er óþarfi að hann sé að skipta sér af. Eingöngu tveir viðmælendur hjá fyrirtæki 

A töldu það koma fyrir og þá oftast í því formi að notandi sé að skipta sér af því hvernig 

verkefnið er unnið. 

Allir viðmælendur voru sammála um að það kæmi fyrir að notandi kæmi með lausn eða 

aðferð sem ekki var búið að sjá fyrir, þó það væri ekki algengt. Töldu þeir þetta í raun ekki 

óeðlilegt þar sem notandinn vinnur í kerfunum dagsdaglega og getur því komið auga á úrbætur 

eða viðbætur við núverandi lausnir. 

Allir viðmælendur voru sammála því að notandi getur haft áhrif á ákvörðunartökur í 

þróunarferli, en það væri mjög misjafnt hversu mikil þau áhrif væru og hvernig aðkoma 

notandans er hverju sinni. Þegar verið er að vinna í sérlausn og breytingum fyrir viðskiptavin í 

fyrirtæki A, þá getur notandi haft mikil áhrif, þar sem krafan um breytingar kemur frá honum. Ef 

verið er að innleiða breytingar vegna breytinga á lögum eða reglugerðum hefur notandi ekkert 

með það ferli að gera. Í fyrirtæki B er leiðin að þróunarborðinu löng fyrir notanda og oftast er 

hún í óbeinu formi, sem beiðni um breytingar eða nýja lausn í gegnum samstarfsaðila  
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Viðmælendur voru flestir sammála að gæði afurðar gæti orðið minni ef notenda þátttaka 

er lítil, þar sem notandinn er sá sem kemur til með að nota vöruna á endanum. Einnig væri alltaf 

gott að fá umræðu upp á borðið hvort sem væri farið eftir því sem þar kemur fram eða ekki. Einn 

viðmælandi taldi þó geta verið undantekningin á þessu ef að forritarinn væri sérfræðingur á svið 

lausnarinnar. Annar viðmælandi í fyrirtæki B var þó ósammála því að gæðin yrðu minni án 

notendaþátttöku ef markhópur lausnarinnar væri nógu breiður. Oft væri erfitt að meta hugtakið 

gæði þar sem markhópurinn getur verið mjög stór og lausn sem hentar einum notenda að fullu 

getur hentað öðrum eingöngu að hluta. 

Flestir viðmælendur voru sammála því að ef athugasemdir notanda væru fáar í gegnum 

þróunarferlið auki það líkurnar á verri innleiðingu kröfulista, sem geti skilað sér í því að lausnin 

uppfylli ekki þarfir notanda að fullu. Einn viðmælandi var þó á því að þetta þyrfti ekki að auka 

líkur á verri innleiðingu ef lýsingar á kröfum væru ítarlegar eða um einfalt verkefni að ræða. 

Viðmælendur voru sammála um að þátttaka notenda væri ein af ástæðum góðrar afurðar. 

Einn viðmælandinn taldi það eiga sérstaklega vel við í þessum geira þar sem megin áherslan væri 

að uppfylla þarfir og kröfur notenda. 

Í fyrirtæki A voru flestir viðmælendur sammála um að oftast væri sameiginlegur 

skilningur hjá notanda og hugbúnaðarsérfræðinga á vandamálum. En ólíkur skilningur getur 

komið upp ef notandi býr ekki yfir nægilegri þekkingu á kerfinu. Í fyrirtæki B er verkferlið 

þannig að samskipti hugbúnaðarsérfræðinga við notendur eru nánast engin, en öllu túlkun á 

vandamálum berast þeim í gegnum stjórnendur.  

Viðmælendur í fyrirtæki A töldu að takmarkaður skilningur notanda gæti hamlað þróun 

verkefnis, því ef notandinn er ekki viss um hvað hann er að biðja um sé erfitt að þróa lausnina 

þannig að hún henti honum sem best. Viðmælendur í fyrirtæki B töldu notanda ekki hafa 

hamlandi áhrif á þróunina þar sem aðkoma hans er lítil sem enginn í þeirra verkferlum, það væri 

þá frekar í innleiðingaferlinu sem hann gæti haft hamlandi áhrif.  

 

5.3.5 Skjölun 

Viðmælendur fyrirtækjanna beggja svöruðu á sömu leið að lítil eða engin skjölun væri á 

samskiptum við notendur, en ef um skjölun var að ræða þá var hún oftast í gegnum tölvupóst og 

eða verkbeiðnakerfi. Gat þetta þó verið misjafnt eftir aðstæðum og þeim sem áttu í hlut, en hjá 

báðum fyrirtækjum var ekki nein formlega skjölun eða verkferlar. Þess má þó geta að nokkrir 
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viðmælendur tóku það fram að þeir áttuðu sig á mikilvægi skjölunar og að hún mætti vera betri 

af þeirra hálfu.  

Þegar viðmælendur voru spurðir útí hvernig samskipti væru geymd, var tölvupóstur og 

verkbeiðnakerfi algengasta svarið hjá báðum fyrirtækjum. Þegar um var að ræða gögn sem hópur 

fólks þurfti að hafa aðgang að voru lausnir eins og Microsoft SharePoint og Microsoft Teams 

nefndar. 

Viðmælendur fyrirtækjanna tveggja skiptust í tvo hópa í báðum fyrirtækjum þegar þeir 

voru spurðir hvort að góð skjölun hafi áhrif á aðkomu viðskiptavinar, t.d. stuðla að meira öryggi, 

trausti og fækka spurningum. Annar hópurinn var á því að þetta hefði jákvæð áhrif á notandann, 

yki traust og hann vissi betur hvað hann væri að fá. Hinn hópurinn var á því að notandinn væri 

lítið sem ekkert að hugsa út í þetta og væri nokkuð sama.  
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6 Umræða 

Í þessum kafla verður farið í að svara rannsóknarspurningum út frá þeim niðurstöðum sem komu 

fram í niðurstöðukaflanum. 

6.1 Rannsóknarspurningar 

Niðurstöður viðtala eru notaðar til að svara rannsóknarspurningunum. Töluverður munur var á 

nálægð fyrirtækjanna við notendur og þá þjónustu sem þau buðu uppá auk þess sem verkferlarnir 

voru ólíkir. Þrátt fyrir þetta var margt líkt með skoðunum viðmælenda varðandi gagnsemi og 

mikilvægi notenda. 

 

6.1.1 Hvernig koma sjónarmið notanda inn í þróunarferlið? (e. User respective) 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að mjög misjafnt getur verið hvernig og hvort 

sjónarmið notanda skili sér inn í þróunarferli fyrirtækjanna. Megin ástæður þessa mismunar var 

t.d. fjarlægð milli notenda og fyrirtækja, ólíkir verkferlar og eðli verkefna. Þegar fyrirtækin voru 

að vinna að eigin lausnum sem oft á tíðum eru hugsaðar fyrir stóran og fjölbreyttan markhóp, þá 

komu sjónarmið notanda lítið inn í þróunarferlið. Í þeim tilfellum þegar sjónarmið notenda komu 

inn í þróunarferlið varð það oftast óbeint í gegnum athugasemdir eða óskir um virkni í gegnum 

þjónustuver, samstarfsaðila, sölufundi og kynningar. Þegar unnið var eftir óskum viðskiptavina 

um breytingu á lausnum eða hönnun á nýrri lausn þá gátu sjónarmið notanda komið inn á ýmsum 

stigum þróunarinnar. Í raun stjórnaðist það mikið af stjórnendum hjá viðskiptavinum hvort og 

hvar sjónarmiðum þeirra notenda væru að koma inn t.d. í frumhönnun, greiningarvinnu, 

stöðufundum eða prófunum.  

 

6.1.1.1 Hvernig er samskiptum við notendur háttað? 

Ekki voru vinnureglur eða föst form varðandi undirbúning á samskiptum við notendur af hálfu 

fyrirtækjanna, og var það óháð því hvort nálægðin við notanda var lítil eða mikil. 

Undirbúningurinn réðst frekar af aðstæðum hverju sinni og þeim einstaklingum sem sóttu 

fundinn. Sama gilti um framkvæmd funda sem voru flestir óformlegir og fóru eftir sömu 

aðstæðum. Viðmælendur töldu almennt að tíðni funda með notanda á hönnunarferlinu væri ekki 
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mikil, en það færi aðallega eftir eðli verkefna og hversu vel verkefnið væri skilgreint í upphafi. 

Fundarseta með notendum var oftast á þá vegu að hún færi fram í starfsstöðvum fyrirtækja, í 

gegnum Skype eða í starfsstöð notenda. Samskiptaleiðir við notenda voru misjafnar eftir því 

hvort um bein eða óbein samskipti væri að ræða. Þar sem um var að ræða bein samskipti var 

tölvupóstur algengasti samskiptamátinn og næst á eftir kom sími. Í óbeinum samskiptum var 

algengast að skilaboð bærust í gegnum samstarfsaðila en þar á eftir komu svo sölufundir, 

ráðstefnur og vörukynningar. Viðmælendur töldu hentugustu samskiptaleiðirnar vera tölvupóst 

eða fundarseta, hvort sem fólk var á staðnum eða notaðist við fjarfundarbúnað. Það þótti þó 

bundið við aðstæður hverju sinni hvað hentaði best. Að sama skapi gátu viðmælendur ekki nefnt 

eina samskiptaleið sem væri óhentugust heldur færi það eftir aðstæðum hverju sinni. 

Viðmælendur voru sammála því að samskiptum notanda og forritara ætti að halda í lágmarki. 

Skilvirkast væri að þau færu fram í gegnum þjónustufulltrúa eða aðra greiningaraðila sem greina 

þarfir og kröfur með notanda og koma því svo áfram í verkferlið. Töldu viðmælendur þetta skila 

sér í hagræðingu og meiri skilvirkni fyrir alla aðila. Lítil eftirfylgni var að hálfu viðmælenda við 

notendur að loknum verkefnum, en ef hún átti sér stað var algengara að hún væri af hálfu 

þjónustufulltrúa eða stjórnenda sem sjá um samskipti. 

 

Í heildina litið er hér samantekt af niðurstöðum um samskipti við notendur: 

● Lítið um vinnureglur og föst form við undirbúning samskipta og fundasetu með 

notendum, er í flestum tilfellum óformlegt og miðaðist við verkefni. 

● Tíðni funda með notendum lítil á hönnunarferli, algengasta fundarform var fundarseta 

með notendum eða Skype. 

● Algengustu samskipta leiðir voru tölvupóstur sem var einnig talið hentugast af 

viðmælendum auk fundarsetu. Engin samskiptaleið þótti óhentugust. 

● Viðmælendur töldu að samskiptum notanda og forritara ætti að halda í lágmarki, og að 

lítil eftirfylgni væri af þeirra hálfu við notendur að loknum verkum.  
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6.1.1.2 Hvernig er skjölun á samskiptum notenda háttað? 

Lítil eða engin sérstök skjölun átti sér stað á samskiptum viðmælenda við notendur. Þau 

samskipti sem fóru fram voru oftast í formi tölvupósta eða verkbeiðna sem einnig var aðal 

geymsluaðferðin. Viðmælendur skiptust nánast í tvennt þegar spurt var út í mikilvægi skjölunar 

þar sem annar helmingurinn var á því að hún skilaði litlu, en hinn helmingurinn taldi skjölun geta 

haft verulega jákvæða þýðingu á aðkomu viðskiptavinar. 

 

Í heildina litið er hér samantekt af niðurstöðum um skjölun á samskiptum notenda: 

● Lítil eða engin sérstök skjölun á samskiptum við notendur. 

● Skjölun oftast í formi tölvupósta og verkbeiðna sem voru einnig algengustu 

geymsluaðferðirnar. 

● Viðmælendur skiptust nánast í tvennt varðandi mikilvæga skjölunar á samskiptum. 

 

6.1.1.3 Hvar og hvernig eru notendur að koma inn í þróunarferilinn? 

Þegar fyrirtækin vinna að sínum eigin lausnum sem þeir gefa út til margra aðila í einu, þá er 

innkoma notandans lítil sem engin. Ef innkoman er einhver þá er hún oftast óbeint í formi 

athugasemda eða óska um nýja virkni. Það kemur þó fyrir að notendur eru fengnir til að 

prufukeyra (e. pilot) nýjar lausnir, en þá fá þeir tilbúna lausn til prófunar og skila svo endurgjöf á 

virkni. Þegar fyrirtæki taka að sér að gera breytingar á útgefnum lausnum eða útbúa nýjar lausnir 

eftir óskum viðskiptavina getur innkoma notanda verið á öllum stigum hönnunar, þó er hún 

algengust í greiningar- og prófunarfasanum. Það var skoðun viðmælenda að ákjósanlegast væri 

að fá notandann inn í upphafi hönnunarferlis, þar sem það gætti aukið yfirsýn, stuðlað að fleiri 

athugasemdum strax í upphafi sem gæti leitt til sparnaðar á bæði tíma og peningum. Lítil 

innkoma notanda getur haft í för með sér ýmis vandamál sem geta valdið því að ákveði bil 

myndist á milli notanda og forritara þó svo að forritari sé meðvitaður um kröfur notandans. 

Ástæður þess að mati viðmælanda voru til að mynda, ófullnægjandi greiningarvinna, kröfur geta 

byggt á gömlum og jafnvel úreltum verkferlum. Of miklar væntingar um virkni eða getu lausnar, 

og svo getur fjarlægð milli forritara og notanda valdið því að ekki er fullur skilningur á þörfum 

hans. Viðmælendur voru flestir á því að innkoma notanda á vissum stigum gæti aukið flækjustig 

framkvæmda án þess að gera nánar grein fyrir því. Margir voru þó sammála að þrátt fyrir aukið 
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flækjustig þá myndi innkoma notanda í flestum tilfellum verða til þess að úr yrði betri lausn. 

Viðmælendur töluðu um að þekkingarleysi eða óöryggi notanda geti leitt til aukins fjölda 

spurninga, en einnig geti það haft öfug áhrif og leitt til færri spurninga. Innkoma utanaðkomandi 

fagaðila í stað notanda í hönnunarferlið var óalgeng, en ef það átti sér stað var það yfirleitt í mjög 

stórum verkefnum. 

 

Í heildina litið er hér samantekt af niðurstöðum um innkomu notenda: 

● Aðkoma notenda er lítil sem engin þegar fyrirtækin vinna að eigin lausnum. 

● Aðkoma notenda getur verið á öllum stigum hönnunar ef um er að ræða sérbreytingar eða 

nýja lausn fyrir viðskiptavini. 

● Viðmælendur töldu ákjósanlegast að fá notendur inn í upphafi hönnunarferlis. 

● Viðmælendur töldu ákveðið bil geta myndast á milli notanda og forritara ef innkoma 

notanda er lítil. 

● Viðmælendur töldu innkomu notanda geta aukið flækjustig framkvæmdar en skilar í 

flestum tilfellum betri lausn. 

● Þekkingarleysi og óöryggi notanda getur leitt til annað hvort fleiri eða færri spurninga. 

● Óalgengt er að utanaðkomandi fagaðili komi að verkefnum í stað notanda. 
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6.1.1.4 Hvernig eru áhrif notenda á þróunarferilinn? 

Viðmælendur voru sammála því að notandi getur haft áhrif á ákvörðunartöku í þróunarferlinu. 

Það var þó ekki algilt og mjög misjafnt hversu mikil þau áhrif voru og hvernig nálgun hans var 

háttað. Þegar verið var að vinna í breytingum sérstaklega fyrir viðskiptavini koma hugmyndirnar 

að breytingum eða lausnum frá notendum fyrirtækisins, í formi óska um ákveðna virkni í 

forritinu. Áhrifin geta því verið mjög mikil í því ferli en það fer allt eftir hversu innvinkla 

viðskiptavinurinn vill hafa sína notendur í ferlinum. Þegar fyrirtæki voru að vinna í sínu 

sérlausnum fyrir almennan markað gat notandinn haft áhrif en oftast í gegnum langa keðju þar 

sem hans nálgun er eingöngu í gegnum hugmyndir eða óskir um breytingar sem eru svo sendar 

áfram í verkferlið. Svo voru einnig dæmi þar sem breytingar eru gerðar á grundvelli laga eða 

reglugerða, en þá er nálgun notandans að þeim breytingum engin. Meirihluti viðmælenda taldi 

mikilvægt að notandi kæmi að hönnunarferli lausnar, en það getur leit til þess að lausnin verði 

notandavænni og minnki líkur á óþarfa virkni og jafnvel óþarfa lausnum. Það kom þó einnig 

fram að vanda þurfi þessa innkomu þar sem að hún getur einnig haft hamlandi eða skaðleg áhrif. 

Í sérlausnum sem útbúnar hafa verið sérstaklega fyrir viðskiptavini er oft mesta þekkingin hjá 

notendum þess og því mikilvægt að geta leitað til þeira í breytingum á þeim lausnum. 

Viðmælendur voru sammála um að aðkoma notanda hafi oftar jákvæðari áhrif á gæði lausnar 

heldur en neikvæð. Mikilvægt væri að fá inn réttan notanda hverju sinni, það er að segja notanda 

sem hefur góðan skilning á umhverfinu og hvað það er sem lausnin á að skila til hans sem 

notanda. Hafi notandi ekki þennan skilning eru meiri líkur en minni á að sá notandi hafi lítil sem 

engin áhrif á gæðin og geti jafnvel haft neikvæð áhrif. Flestir viðmælendur töldu að gæði afurðar 

gæti orðið minni ef notendaþátttaka er lítil. Þó svo að ekki sé alltaf farið eftir athugasemdum 

notanda er alltaf gott að taka umræðuna og fá sem mest upp á borðið sem fyrst. Það gat komið 

fyrir að notandi kæmi inn með hugmyndir að lausn eða nýja leið til að framkvæma hluti, þó svo 

að það væri ekki algengt. Viðmælendum fannst það í raun ekki vera óeðlilegt þar sem að það er 

notandinn sem er í kerfinu dagsdaglega og því líkur á að hann fái hugmyndir til að bætta eða 

auðvelda notkun á kerfinu því meira sem hann notar það. Í heildina voru viðmælendur sammála 

því að notandi væri ekki að skipta sér af óþarfa hlutum, en í þeim örfáu tilfellum sem það kæmi 

upp var það frekar í þeim dúr að þeir væru að reyna stjórna því hvernig verkefnið er unnið. 

Flestir viðmælendur voru á þeirri skoðun að ef athugasemdir notanda væru fáar í þróunarferlinu 

gæti það aukið hættuna á verri innleiðingu kröfulista og jafnvel valdið því að lausnin uppfylli 
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ekki nægjanlega þarfir notanda. Flestir viðmælendur töldu það koma fyrir að notandi sem tæki 

þátt í þróunarferlinu næði ekki alltaf að tala máli allra notenda. Viðmælendur töldu ástæður þessa 

bils geta verið t.d. að ekki væri réttur notandi valinn, notendahópurinn væri ekki með þekkingu á 

nógu breiðu sviði, einnig getur samskipta keðjan milli notenda verið of löng. Viðmælendur 

annars fyrirtækisins töldu að almennt sé sameiginlegur skilningur á vandamálum á milli notenda 

og hugbúnaðarsérfræðings. Viðmælendur hins fyrirtækisins höfðu ekki skoðun á þessu þar sem 

samskipti notanda og hugbúnaðarsérfræðings eru nánast engin, en þau koma öllu í gegnum 

stjórnendur sem sjá um skilgreina kröfurnar. 

 

Í heildina litið er hér samantekt af niðurstöðum um áhrif notenda: 

● Notandi getur haft áhrif á ákvörðunartöku í þróunarferli, en mjög misjafnt er eftir 

aðstæðum og verkefnum hversu mikil þau áhrif eru. 

● Meirihluti viðmælanda taldi mikilvægt að notandi kæmi að hönnunarferli lausnar, einnig 

lögðu þeir áherslu á að vanda innkomu notanda.  

● Viðmælendur töldu aðkomu notenda oftar jákvæða en neikvæða, en vanda þarf valið á 

notendum til að þeir nýtist sem best. 

● Flestir viðmælendur töldu að gæði afurðar gætu orðið meiri með notendaþátttöku, þar 

sem að notendur geta komið með nýja sýn í verkið. 

● Viðmælendur töldu almennt að notendur væru ekki að skipta sér af óþarfa hlutnum. 

● Flestir viðmælendur voru á því að fáar athugasemdir notanda gættu leit til verri 

innleiðingu kröfulista. 

● Viðmælendur töldu það koma fyrir að notandi næði ekki að tala máli allra notenda.  

● Þeir viðmælendur sem svöruðu, töldu að almennt sé sameiginlegur skilningur á 

vandamálum milli forritara og notanda.  
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7 Lokaniðurstaða 

Þegar litið er yfir niðurstöður rannsóknarinnar má sjá að munur er á milli fyrirtækja þegar kemur 

að samskiptum við notendur. Þó svo að fyrirtækin bjóði lausnir í sama viðskiptakerfi þá er 

töluverður munur á þeirra þjónustu, lausnum og verkferlum. 

Þegar litið er til sameiginlegra þátta, s.s. hönnunar og smíði á eigin lausnum, sést að 

innkoma notenda er álíka lítil hjá báðum fyrirtækjum sem eru frekar er notast við sérfræðinga 

innanhúss. Fyrirtæki A tekur að sér að breyta og jafnvel sérsníða lausnir að þörfum 

viðskiptavina, og á það við um eigin lausnir sem og almennar lausnir og jafnvel lausnir frá 

öðrum aðilum eins og fyrirtæki B. Fyrirtæki B er hinsvegar lítið í að sérsníða lausnir að 

viðskiptavinum, það eru þó gerðar undantekningar fyrir mjög stóra aðila, en þeir breyta eingöngu 

eigin lausnum. Þegar fyrirtækin breyta lausnum sérstaklega fyrir viðskiptavini, getur innkoma 

notandans verið á nánast öllum stigum þróunar, allt eftir aðstæðum hverju sinni. Engin sérstök 

skjölun var á samskiptum við notendur, oftast var hún í formi tölvupósta eða í gegnum 

verkbeiðnakerfi. Um helmingur viðmælanda taldi skjölun mikilvæga en hinir ekki.  

Viðmælendur voru almennt sammála því að innkoma notanda að hönnunarferlinum væri 

mikilvæg til að auka gæði og notagildi lausna. Átti það bæði við um lausnir sem gefnar eru út í 

almennri útgáfu og lausnir sem er breytt sértaklega fyrir stakan viðskiptavin. Viðmælendur töldu 

best að fá notandann snemma inn í hönnunar- og þróunarferlið. Lögðu þeir áherslu á að vanda 

þurfi innkomu notenda og að réttur aðili sé fenginn inn í ferlið, þ.e.a.s. notanda sem er vel að sér 

hvað varðar núverandi notkun og veit hvað það er sem þarf að fá út úr kerfinu. Innkoma notenda 

í þróunarferlið þótti líkleg til að auka flækjustigið en var engu að síður í flestum tilfellum talin 

skila sér í betri lausn sem viðmælendur töldu vel þess virði. Þetta jákvæða viðhorf við innkomu 

notenda er í samræmi við niðurstöðu rannsóknar sem var gerð í Brasilíu árið 2013 af Dano og 

Zowghi. Í Þeirri rannsókn voru valdar 87 rannsóknir Þar sem skoðað var sérstaklega sjónarmið 

og hugmyndir um notendaþátttöku í hugbúnaðargerð, en 59 af 87 rannsóknum sýndu fram á 

jákvæð áhrif notendur. 

Það vakti athygli okkar að þó svo að viðmælendur teldu almennt séð að notendur væru 

ekki með afskipti að óþarfa hlutum voru þeir sammála um að samskiptum þeirra við forritara ætti 

að halda í lágmarki. Best væri að hafa millilið sem sæi um að greina verkið og koma skilaboðum 
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áleiðis til forritara. Megin ástæður fyrir þessu voru þær að samskiptin geti verið tímafrek og haft 

truflandi áhrif á vinnuflæði og því væri tíma forritara betur varið í forritunina sjálfa.  
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 Fylgiskjal 1 

Spurningalist viðtala 

 

Fyrirtæki:  

Starfsmaður:  

 

Viðmælandi/Grunnupplýsingar 

● Aldur 

● Kyn 

● Starfsheiti 

● Starfsaldur 

● Menntun 

Verksvið viðmælanda 

● Hvert er þitt aðal verksvið? 

● Hverju berð þú ábyrgð á? 

Ferli við hugbúnaðargerð 

Við erum áhugasamir um þátttöku notenda í hugbúnaðargerð. Við viljum biðja þig að teikna 

ferlið, sem þú ferð eftir í hugbúnaðarverkefnum. Legðu sérstaklega áherslu á að sýna hvar og 

hvenær notendur koma inn í ferlið. 

Framkvæmdi samskipta 

● Hvernig er samskipti við notenda undirbúið? 

● Hver eru algengustu samskiptaleiðir við notendur? 

○ A. Hvaða samskiptaleið finnst þér henta best? 

○ B. Hvaða samskiptaleið finnst þér óhentugust?  

Innkoma notenda  

● Hvar er notandi að koma inn í hönnunarferil lausnar? 

● Hvar finnst þér að notandi eigi að koma inn í hönnunarferil lausna? 

● Er algengt að utanaðkomandi fagaðili sé fenginn inn í stað notanda í hönnunarferli? 

● Finnst þér að aðkoma notenda á einhverju stigi framleiðslunnar get gert framkvæmdina 

flóknari? 

Sjónarmið notenda 

● Kemur það oft fyrir að það sé ákveðið bil á milli kröfu notandans og forritarans þrátt fyrir 

að forritari sé meðvitaður um kröfur notandans? 

○ Ef svo er hver er þá oftast ástæða þessa mismunar? 

● Leiðir óöryggi eða þekkingarleysi eiganda/notenda til aukinna fjölda spurninga? 

 

 

Nálgun við notendur 

● Hversu mikilvægt finnst þér að forritarar eigi í beinum samskiptum við notendur? 
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● Hvernig er sjónarmiðum notenda komið á framfæri við þig ef þú átt ekki í beinum 

samskiptum? 

● Ef notandi er boðaður á fund, hvar fer sá fundur oftast fram? 

● Hvernig fer viðtal/fundur við notenda fram? 

● Hversu oft er fundað með notendum á hönnunarferli og hvað er það sem stjórnar því? 

● Er einhver eftirfylgni við notandann þegar verkefninu er lokið? 

Gagnsemi notenda 

● Hversu mikilvægt finnst þér að notandi komi að hönnunferli lausnar og afhverju? 

● Finnst þér notandi auka gæði afurðarinnar eða hefur hann engin eða neikvæð áhrif? 

● Nær notandinn yfirleitt að tala máli allra notenda eða myndast bil á milli hans og þeirra 

notenda sem ekki taka þátt í þróunarferlinu? 

● Kemur það oft fyrir að notandi sé að skipta sér af hlutum sem er í raun óþarfi að hann sé 

að skipta sér af? 

● Kemur það fyrir að notandinn kemur með lausn/aðferð sem ekki var búið að sjá fyrir? 

Áhrif Notenda 

● Hversu mikil áhrif getur notandi haft á ákvarðanatöku í þróunarferlinu? 

● Eru gæði afurðarinnar minni ef notendaþáttaka er lítil? 

● Þegar athugasemdir notanda er fáar í gegnum þróunarferlið eykur það líkurnar á verri 

innleiðingu kröfulista?  

● Ertu sammála því að þáttaka notenda sé ein af ástæðum fyrir góðri afurð? 

● Er oftast sameiginlegur skilningur hjá notanda og hugbúnaðarfræðingi á vandamálum?  

● Getur takmarkaður skilningur notanda hamlað þróun verkefnisins? 

Skjölun 

● Hvernig eru samskipti við notendur skjöluð? 

● Hvernig eru samskipti geymd? 

● Hefur góð skjölun áhrif á aðkomu viðskiptavinarins, t.d. að stuðla að meira öryggi og 

trausti frá viðskiptavini og færri spurninga? 


