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Útdráttur 

Tilgangurinn með þessari rannsókn er að fá innsýn inn í það hversu útbreidd Agile 
aðferðarfræðin er í skipulagsheildum sem vinna í hugbúnaðaraþróun. Spurningalisti var 
sendur á einstaklinga sem starfa í hugbúnaðarheiminum og var vonin að fá svar við þremur 
spurningum um Agile. Hversu útbreidd er notkun Agile, hvernig hefur Agile hjálpað og hvaða 
vandamál fylgja innleiðingu þess? Niðurstaðan úr rannsókninni var borin saman við 
niðurstöður í sambærilegri rannsókn sem fyrirtækið VersionOne framkvæmir árlega. Agile 
virðist vera með svipaða útbreiðslu á Íslandi og erlendis, einnig virðist Scrum vera sú 
aðferðarfræði vinsælust í báðum niðurstöðunum. Hugmyndafræðin hefur einnig verið álíka 
lengi í notkun, yfir 30% segjast hafa verið að nota Agile í 5 ár eða lengur. Rannsakandi komst 
að þeirri niðurstöðu að huga þarf betur að þroska fyrirtækja í Agile með því efla og innleiða 
Agile meira inn í menningu þeirra. Einnig þarf auka við þekkingu þeirra sem nota Agile, hvort 
sem það eru stjórnendur eða aðrir.  
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Inngangur 

Hugbúnaðarþróun er vaxandi grein og tekur breytingum eins og allar aðrar greinar. Til þess 
að aðlagast þeim breytingum þurfa þeir sem starfa í hugbúnaðarþróun að vera fljótir að 
aðlaga sig að nýjungum og bregðast fljótt og örugglega við nýjum áskorunum. Örar breytingar 
eru því áskoranir sem þarf að yfirstíga og er það gert með verkferlum sem eru hannaðir með 
það að leiðarljósi að bregðast við þessum hraða. Agile er hugsanlega sú hugmyndafræði sem 
er best til þess gerð að hjálpa hagsmunaaðilum að aðlagast nýjungum eða breytingum. 

 Á Íslandi eru mörg hugbúnaðarhús starfrækt. UT messan er ráðstefna sem haldin er hér á 
landi árlega og eru þar yfir 50 fyrirtæki og stofnanir sem eru sýningaaðilar á þessari ráðstefnu. 
Öll eiga þau það sameiginlegt að vera með starfrækta hugbúnaðarþróunardeild og að þau 
starfa í tæknilegu umhverfi („UTmessan - Sýningaraðilar“, e.d.). Það er því ljóst að Íslendingar 
eiga hæfileikaríkt fólk á sviði tækni og hugbúnaðar. Rannsakandi ræddi við aðila hjá LS Retail 
til að forvitnast um það hvernig þeir vinna eftir Agile aðferðarfræðinni.  

Áhugi kviknaði hjá rannsakanda á Agile í MPM náminu, nánar tiltekið út frá Scrum námskeiði 
sem kennt var á fyrsta ári námsins og langaði rannsakanda að fræðast meira um þessa 
hugmyndafræði. Í kjölfarið kom upp sú spurning hvort Agile væri notað í miklum mæli á Íslandi 
og hvernig þeir aðilar sem starfa eftir þessari aðferðarfræði skynja árangar og galla þess. Til 
þess að skoða þetta var ákveðið að leggja spurningakönnun fyrir ákveðinn hóp einstaklinga 
með það að leiðarljósi að svara þremur spurningum. Hversu útbreidd er Agile aðferðarfræðin 
í hugbúnaðarheiminum á Íslandi? Hverju breytti það að innleiða Agile? Hverjar voru helstu 
áskoranirnar í innleiðingunni á Agile?  
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Fræðilegt yfirlit  
Agile 

Verkefnastjórnun er verkfæri sem er notað til að ná tilsettum markmiðum í verkefnum. Í þeirri 
verkfærakistu sem verkefnastjórar hafa til umráða eru aðferðir sem tengjast líftíma verkefna. 
Hafa verður það til hliðsjónar að verkefni eru skilgreind sem atburður sem á að skila af sér 
ákveðinni afurð, hvort sem það er áþreifanleg eða óáþreifanleg afurð. Jafnframt eru verkefni 
með tímamörk, hvort sem þau eru löng eða stutt (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 
2016, bls. 20). Í hugbúnaðarþróun er verkefnastjórnun nauðsynleg þar sem verkefnin í þessari 
starfsgrein eru gjarnan mjög breytileg þar sem kröfur hagsmunaaðila geta breyst með stuttum 
fyrirvara (Serrador og Pinto, 2015, bls. 3). Agile, samkvæmt Pedro Serrador og Jeffrey K. Pinto, 
er hugmyndafræði sem er hönnuð með það að leiðarljósi að ná  árangri og bregðast við 
breytingum með lágmarks skjölun. 

Jafnframt telja þeir að þátttaka hagsmunaaðila, bæði snemma í ferlinu og reglulega í 

gegnum þróunina, vera eitt af lykilatriðunum í Agile (Serrador og Pinto, 2015, bls. 3). Árið 

2001 kom hópur forritara saman með það markmið að sameina mismunandi 

verkefnastjórnunaraðferðir eins og Scrum, XP, Kanban og Lean hugbúnaðarþróun undir eitt 

regnhlífahugtak sem er Agile (Jim Highsmith, 2001). Það sem er sameiginlegt með 

hugmyndafræðinni sem er í Agile eru atriði sem hópurinn skilgreindi sem 12 meginreglur 

Agile í hugbúnaðarþróun (e. 12 principles of Agile software). Fyrsta reglan í þessu regluverki 

er „Aðalmarkmið okkar er að fullnægja þörfum viðskiptavinarins með skjótum og 

reglulegum afhendingum á nothæfum hugbúnaði.“ („Grundvallarreglur sem styðja við Agile 

stefnuyfirlýsingu“, e.d.). Rannsakandi telur að þessi regla sé það sem lýsir best 

kjarnamarkmiði Agile hugmyndafræðinnar. Viðskiptavinurinn er hafður að leiðarljósi en ekki 

verkefnið sjálf.   

Heimur hugbúnaðarþróunar á Íslandi er ekki gamall. Fyrirtæki eins og EJS ehf og Libra svo 
dæmi séu nefnd voru stofnuð um miðja 20. öldina. Í dag er mikill fjöldi fyrirtækja og stofnanna 
sem starfa í hugbúnaðarþróun og mörg þeirra eru þekkt fyrir utan Ísland, til dæmis CCP fyrir 
tölvuleikinn Eve Online og Plain Vanilla sem þróaði smáforrit fyrir snjallsíma. Það má því segja 
að hugbúnaðarþróun á Íslandi hafi fengið að vaxa úr grasi á sama tíma og Agile 
hugmyndafræðin fór að gera vart við sig í hugbúnaðarþróun. Agile er þó ekki eingöngu notað 
við hugbúnaðarþróun, samkvæmt Pedro og Jeffrey, heldur er hún einnig notuð í auknum mæli 
í verkefnum sem ekki eru tengd tækni eða hugbúnaði (Serrador og Pinto, 2015).  

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar 

Fyrirtækið VersionOne, sem staðsett er í Bandaríkjunum, hefur rannsakað útbreiðslu Agile í 
hugbúnaðarþróun frá árinu 2007 með því að senda út spurningalista á starfsfólk í 
hugbúnaðarþróun um allan heim. Fyrirtækin sem taka þátt eru meðal annars á sviði 
heilbrigðis- og menntamála svo eitthvað sé nefnt. Fyrirtækið, VersionOne, starfar á sviði 
hugbúnaðarþróunar og er ein  vara þess  hugbúnaðursem er ætlaður fyrirtækjum sem starfa 
eftir Agile hugmyndafræðinni („Looking At ALM Tools?“, e.d.). Rannsóknin er því ekki 
eingöngu ætluð til þess að upplýsa hugbúnaðarheiminn um útbreiðslu og stöðu Agile í þágu 
þekkingar. heldur notar hana einnig til að vekja athygli á sínum hugbúnaði. Ekki fundust 
sambærilegar rannsóknir sem skoða stöðu og útbreiðslu Agile í jafn víðu samhengi og 
VersionOne og þessi rannsókn gerir.  
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Aðferðarfræðin 

Til þess að fá hugmynd um stöðu Agile í hugbúnaðarþróun á Íslandi ákvað rannsakandi að 
notast við megindlega rannsóknaraðferð. Útbúin var spurningalisti út frá erlendri fyrirmynd 
sem kynnt var fyrr í þessari skýrslu. Spurningalistinn er með 17 lokuðum spurningum sem 
þátttakendur voru beðnir um að svara. Af þessum 17 spurningum voru 12 fullyrðingar um 
notkun og stöðu Agile í þeirra skipulagsheildum og 5 spurningar varðandi lýðfræðilegar 
breytur. Í rannsóknum eins og þessari er þörf á bakgrunnsupplýsingum til þess að hægt sé að 
greina ákveðið munstur og hugsanleg tengsl á milli aldurshópa, tekjuhópa og hópa með 
mismunandi menntunarstig. Ástæðan fyrir því að megindleg aðferðarfræði varð fyrir valinu er 
sú að rannsakandi hefur áhuga á að skoða stöðu Agile á Íslandi í mælanlegum gögnum. Með 
því að velja megindlega frekar en eigindlega rannsókn telur rannsakandi að gagnlegri 
upplýsingar fáist um stöðu hugmyndafræðinnar í hugbúnaðarfræði á Íslandi.  

Úrtakshópur 

Upphaflegi úrtakshópurinn voru skipulagsheildir sem starfa í hugbúnaðarþróun á Íslandi. 
Rannsakanda fannst svörun hins vegar ekki nægileg og ákvað því að stækka úrtakshópinn með 
því að setja könnunina á samfélagsmiðilinn Facebook, nánar tiltekið hóp sem ber nafnið 
Forritarar á Íslandi. Úrtakshópurinn samanstendur af einstaklingum eins og 
tölvunarfræðingum og öðrum sem starfa í hugbúnaðarþróun, sem dæmi má nefna hönnuði, 
Scrum meistara og millistjórnendur. Í spurningakönnuninni sjálfri var eftirfarandi listi notaður 
sem valmöguleikar til að skilgreina hlutverk svaranda.   
 

• Middle management 

• Senior management 

• Programmer 

• Designer 

• Project manager 

• Program manager 

• Product manager  

• Scrum master 

• Agile coach 

• Team leader 

• Other 

Listinn er ekki tæmandi, en einnig var boðið upp á valmöguleikann other.  

Framkvæmd 

Notast var við þjónustu Google, sem kallast Google Forms, til að útfæra spurningalistann og 
loks var sendur hlekkur á viðeigandi einstaklinga í skipulagsheildunum. Eins og kom fram hér 
á undan var töluverð breyting á úrtakshópnum í þessari rannsókn. Rannsakandi ákvað því að 
notast við hentugleika úrtak með snjóbolta aðferð og taldi rannsakandi að sú nálgun byði upp 
á fleiri svarendur. Snjóbolta aðferðin er þegar rannsakandi hefur ekki stjórn á því hverjir taka 
könnunina, samanber þegar hlekkur er settur á Facebook svæði eða sendur í tölvupósti. Til 
þess að hámarka svörun var haft samband við stjórnendur í ákveðnum skipulagsheildum og 
beðið um samþykki og óskað eftir aðstoð í að dreifa spurningalistanum til þeirra starfsmanna 
sem starfa í hugbúnaðarþróun. Óskað var eftir aðstoð frá Origo, Símanum, Advania, LS Retail 
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og Novomatic Lottery Solutions. Öll fyrirtækin samþykktu að senda spurningalistann áfram á 
sitt starfsfólk, hins vegar höfðu ekki allir aðilar gefið sér tíma í að svara henni. Ítrekað var með 
tölvupósti á fyrirtækin 3 dögum fyrir lok könnunar. 

Gagnaöflun og útskýringar 

Í fyrstu spurningunni voru gefnir tveir valmöguleikar við spurningunni „Does your organization 
practice Agile?“, þeir voru já og nei. Ef svarandi merkti við nei var hann beðinn um að fara í 
kafla tvö. Sá kafli var eingöngu með bakgrunnsspurningum, sem sagt aldur, kyn, menntun og 
núverandi starf.  

Spurt var um þroskastig í Agile og til þess að meta það var notast við ákveðið þroskalíkan með 
breytum eru byggðar á kennsluefni og könnuna sem fyrirtækið Cape Project Management, 
Inc. styðst við í sínu starfi í Agile þjálfun hjá fyrirtækjum (Daniel Tousignant, e.d.). Í mynd 1 
eru stigunum lýst.  

 

Mynd 1: Þroskalíkan 

Gagnaöflun fyrir skýrsluna fór að hluta til fram á Internetinu, sérstaklega gagnasöfn á borð við 
Proquest og Google Scholar fyrir ritrýndar heimildir. Einnig var leitað til LS Retail eftir 
upplýsingum um þeirra starfsemi og hvernig þeir nota Agile í sinni starfsemi en þær 
upplýsingar voru hins vegar ekki notaðar í þessari rannsókn. Viðmælandi rannsakanda hjá LS 
Retail var Sigurjón Atli Sigurðsson. Hafa ber í huga að engin spurning var skilyrt, hægt var að 
sleppa einni eða öllum spurningum.  

Þátttakendur 

Spurningakönnunin var sett í loftið þann 21. mars 2018, og var henni lokað 1. apríl 2018 með 
alls 88 svörum. Kynjahlutfall var 80,7% karlmenn, 17% konur og 2,3% vildu ekki skilgreina kyn 
eða skilgreina sig hvorki né sem karlmenn né konur. Rannsakandi ákvað að setja inn spurningu 
sem tengist fræðigreininni verkefnastjórnun með eftirfarandi spurningu. „Are you a certified 
Project manager or have you received any formal diploma or certification similar to IPMA, 
PMP or Scrum?“. Spurningunni var einnig svarað af öllum þátttakendum með já eða nei 

Level 1: Ad hock Agile

•Inconsistent use of Agile

•Success through indviduals

Level 2: Doing Agile

•Teams start to exhibit some Agile habits

•Knowledge sharing

•Agile tools and practices is common

Level 3: Being Agile

•Most of the projects portfolio is Agile 

•Roles and responsibilities are established

•Continuous improvement is occurring

Level 4: Thinking Agile

•Agile habits at a high maturity accross the organization

•Measurement systems in place 

Level 5: Culturally Agile 

•Agile is a part of the organizational culture

•Sustainable pace of innovation

•Continuous organizational learning and optimization of work process
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valmöguleikanum. Samkvæmt svörunum þá voru 72,7% sem svöruðu þessari spurningu 
neitandi og 27,3% játandi. Þetta var eina spurningin sem er ekki spurt að í könnun VersionOne 
í 2017 útgáfunni. Önnur svör við bakgrunnsspurningum er að finna í töflum 1, 2 og 3 hér að 
neðan.  

Tafla 1: Age 

What is 
your age 

18-25 25-30 30-35 35-45 45-50 50+  

Answer 3 18 9 39 13 6  

Tafla 2: Education 

What is the highest degree or level of school you have completed? If currently enrolled, highest 
degree received 

Associate degree 4 

Bachelor’s degree 45 

High school graduate, diploma or the equivalent 4 

Master’s degree 24 

No schooling completed 1 

Professional degree 2 

Rather not say 1 

Some college credit, no degree 4 
Trade/technical/vocational training 3 

Tafla 3 sýnir hvernig spurningunni „What is your current role in your organization?“ var 
svarað. Hér ber að hafa í huga að 39 aðilar skiluðu auðu í stað þess að velja valmöguleikann 
annað.  

Tafla 3: Current Role 

What is your current role in your organization 

Agile coach 2 
Designer 1 
Middle management 4 
Other 6 
Product manager 1 
Programmer 16 
Project manager 5 
Scrum master 3 
Senior management 11 

 

Greining gagna 

Eftir að spurningalistanum var lokað voru gögn sótt og færð yfir í Excel þar sem almenn 
tölfræðivinnsla fór fram. Borin voru saman gögn úr VersionOne og spurningalistanum sem 
rannsakandi bjó til.  
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Niðurstöður 

Fyrsta spurningin var hvort að skipulagsheildin sem svarandi starfi í og noti Agile í sínu starfi. 
Svörin voru afgerandi jákvæð þess efnis, 81,8% sögðu já en eingöngu 18,2% svöruðu neitandi. 
Allir svarendur svöruðu þessari spurningu, en þeir sem svöruðu henni neitandi voru beðnir 
um að fara í kafla tvö.  

Næstu tvær spurningar fjölluðu um stærð skipulagsheilda og hversu margir starfa við 
hugbúnaðarþróun í skipulagsheildinni. Hér var þörf á því að aðlaga valmöguleikana sem 
samsvarar íslenska atvinnumarkaðnum. Notast var við skýrslu frá Hagstofu Íslands fyrir töluleg 
gildi varðandi fjölda starfsmanna í íslenskum skipulagsheildum.  Stærsta hlutfall þeirra sem 
svöruðu sögðu að 10 til 49 manns starfi við hugbúnaðarþróun í sinni skipulagsheild og næsti 
flokkur á eftir sögðu að það starfi á bilinu 50 til 100 manns við hugbúnaðarþróun. Þessir tveir 
hópar samsvara um það bil 62% svarenda.  

Þekking á Agile verkferlum er nauðsynleg og var því áhugavert að skoða hvernig íslenskir 
notendur meta sína þekkingu á þessari aðferðarfræði. Spurningin var: „How would you rate 
your knowledge of Agile?“ og gefnir voru 4 mismunandi svarmöguleikar. Yfir 80% svarenda 
töldu sig vera með meðal eða mikla þekkingu á Agile hugmyndafræðinni.  

Í Agile er talað um þroskastig og var svarendum sýnd mynd, merkt „Mynd 1: Þroskastig“, með 
ákveðnum hugtökum um þroskastig í Agile. Svarendur voru beðnir um að gefa sitt álit á því 
hvar skipuheildin er staðsett í þessu tiltekna þroskalíkani. Gefnar voru ákveðnar breytur fyrir 
þau fimm stig sem rannsakandi setti fram sem hugmynd af þroskastigi Agile. Samkvæmt 
niðurstöðunum í könnunni voru 45% sem staðsetja skipulagsheildina sem stig 3 (e. Level 3: 
Being Agile) sem gefur til kynna að flest verkefni eru unnin eftir Agile aðferðarfræðinni, 
hlutverk eru skipulögð og að umbætur á verkefnum eru í gangi. 25% af svarendum telja 
skipulagsheildina vera á öðru stigi. Það ber vott um að þekkingu er deilt, agile verkferlar og 
venjur eru orðin hluti af daglegri starfsemi. 15% af svarendum telja skipulagsheildina vera á 
5. stigi í þroskalíkaninu, en þar er Agile hugmyndafræðin orðin hluti af menningunni.  

 
Mynd 2: Agile Maturity 

78% svarenda telja að skipulagsheildin sé á stigi 1 til 3 í líkaninu. Nánari skilgreining á því mætti 
túlka sem að svarendur telji skipulagsheildina vera á upphafsstigum Agile sem er samsvarar 
þeim gögnum sem komu fram í 2017 skýrslu VersionOne (VersionOne, e.d., bls. 8).  

8%

25%

45%

8%

14%

If you consider the picture below. Where would you 
place the Agile maturity level in your organization? 

Level 1 Ad hock
Agile

Level 2 Doing Agile

Level 3 Being Agile

Level 4 Thinking
Agile

Level 5 Culturally
Agile
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Ásamt því að skoða hvar starfsfólk telur sína skipulagsheild standa í þroska var líka spurt um 
hversu lengi Agile hafi verið þáttur af þeirra starfsemi. Samkvæmt niðurstöðunum eru yfir 
76% fyrirtækja og stofnanna sem svöruðu könnuninni með 3 ára reynslu eða meira af notkun 
Agile í hugbúnaðarþróun.  

 
Mynd 3: How long has your Organization been using Agile 

Spurt var út í þá aðferðarfræði sem er notuð í skipulagsheildinni. Niðurstöður íslensku 
rannsóknarinnar sýna að Scrum virðist vera vinsælasta aðferðarfræðin með 70% notkun. Það 
mætti því draga þá ályktun að Scrum, sem aðferðarfræði í hugbúnaðarþróun, höfði mikið til 
íslenskra notenda. Næst á eftir Scrum er aðferðarfræðin Kanban með 13% fylgni. Íslendingar 
virðast einnig vera hlynntir því að útbúa sérútbúna útgáfu af aðferðarfræði, eins og sést í 
„Custom Hybrid“ liðnum í töflunni hér að neðan. Sá liður er með 7% fylgni.   

 

Mynd 4: Agile methods and practices á Íslandi 

  

4%
20%

33%

43%

How long has your organization been using 
Agile in software development?

< 1 year

1-2 years

3-5 years

5+ years

7%

13%

70%

1%

9%

What methodology from Agile is your 
organization using?

Custom Hybrid of multiple
methodologies

Kanban

Scrum

Scrum/XP Hybrid

Scrumban
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Í rannsókninni voru þrjár spurningar sem fjalla um innleiðingu og notkun Agile.  

Hér má sjá að svarendur töldu gæði (32%) og betri tímastjórnun (26%)  vera helsta ávinning 
þess að innleiða Agile í þeim verkefnum sem það er notað.  

Tafla 4: How has Agile helped 

Which of the following best describes how Agile has helped your 
organization.     

Hlutfall svara 

Business Value 6% 

Customer or User satisfaction 4% 

None of the above 7% 

On-time delivery 26% 

Predictability 1% 

Process improvement 1% 

Product quality 32% 

Productivity 1% 

Project Scope 14% 

Project visibility 7% 

Í seinni spurningunni var spurt um ávinning þess að innleiða Agile. Af þeim liðum sem voru 
með hæsta hlutfall voru áhætta í verkefnum minnkaði (31%) og að auðveldara væri að 
viðhalda hugbúnaði (22%) sem gæti verið tengt því að Agile er aðferðarfræði sem á að 
auðvelda það að bregðast við breytingum.   
 
Tafla 5: Main Benefits 

In your opinion, what were the benefits of adopting Agile in your 
organization?  

Hlutfall svara 

Delivery speed of products 4% 
Project cost is reduced 7% 
Project predictability 13% 
Project risk reduction 31% 
Project visibility 3% 
Software maintainability 22% 
Software Quality 9% 
Team Morale 4% 
Other 4% 

 

  



13 
 

Innleiðing á aðferðarfræði getur verið flókið og veigamikið starf, umfang þess er stórt og oft 
eru mörg atriði sem þarf að huga að. Eins og áður hefur komið fram þá eru mismunandi 
þroskastig í Agile og hluti af efstu stigum í þroskalíkaninu er menning. Í rannsókninni kom það 
fram að helstu vandamál sem fylgdu því að innleiða Agile var tengt við menningu í 
skipulagsheildinni. Hér er átt við að menningin í skipulagsheildinni sé ekki að samsvara þeirri 
menningu sem er í Agile. Hugsanlega má tengja það við reynsluleysi í Agile hugmyndafræðinni, 
en sá liður fær 23% í rannsókninni.  

Tafla 6: Main Challenges 

In your opinion, what are the main challenges in adopting Agile   Hlutfall svara 

Company culture at odds with Agile values 42% 
Lack of experience with Agile methods 23% 
Inconsistency in agile practices 14% 

Management support is lacking 11% 
Don’t know 6% 
Data analysis and measurement is low quality 1% 
Insufficient training 1% 
To much overhead 1% 
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Umræða 
VersionOne niðurstöður 

Samanburðurinn á VersionOne skýrslunni og  íslensku rannsókninni á þekkingu á Agile 
hugmyndafræðinni. Eingöngu 18% segjast vera með yfirgripsmikla þekkingu á 
hugmyndafræðinni, á móti 44% í VersionOne skýrslunni.  

Tafla 7: How would you rate your knowledge of Agile? 

 Very Little / No 
knowledge 

Moderately 
knowledgeable 

Very 
knowledgeable 

Extremely 
knowledgeable 

VersionOne 11% 7% 28% 44% 
Ísland 0 42% 40% 18% 

(VersionOne, e.d., bls. 7) 

Varðandi þroskastig skipulagsheilda þá virðist niðurstaðan þegar samanburður er gerður á 
VersionOne skýrslunni og þessari rannsókn sýna að íslensk hugbúnaðarfyrirtæki vera á 
svipuðum stað í sínu þroskaferli og erlend fyrirtæki. Í VersionOne skýrslunni eru 80% af 
svarendum sem segja að þeirra skipulagsheild sé enn að þroskast og þróa Agile umhverfið hjá 
sér, á móti 78% í þessari rannsókn. Eingöngu 11% telja að skipulagsheildin sýni mikla færni í 
Agile sem rannsakandi flokkar undir 4. stigið í þroskalíkaninu í spurningakönnuninni. Ekki er 
því mikill munur á þroska skipulagsheilda. 

Í VersionOne var spurt hversu lengi fyrirtæki og stofnanir hafi notað Agile. Niðurstöðurnar úr 
þeirri spurningu sína svipað hlutfall, en 60% fyrirtækja sem svöruðu þeirri könnun hafa verið 
að nota Agile í 3 ár eða lengur. Á Íslandi var hlutfall fyrirtækja sem höfðu notað Agile í 3 ár eða 
lengur 76%. Það eru því merki um það að við séum framarlega í notkun á Agile í 
hugbúnaðarþróun. Einnig má áætla að það séu fleiri fyrirtæki erlendis, sem eru að taka sín 
fyrstu skref í Agile með 15% á móti 4% á Íslandi, hér er átt við fyrirtæki sem hafa notað Agile 
í 1 ár eða skemur. Gögnin gætu einnig verið að sýna okkur að færri fyrirtæki á Íslandi eru að 
færa sig yfir Agile, ef borið er saman þessar tvær rannsóknir.  

 

(VersionOne, e.d., bls. 7) 
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25%

32%
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19%

33%

43%
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How long has your organization been using Agile?

VersionOne Ísland

Mynd 5: VersionOne. How long has Agile been in use. 
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Í VersionOne skýrslunni sést að Scrum er ekki eins vinsælt og það virðist vera á Íslandi. Í 
erlendu fyrirmyndinni er Scrum með 58% fylgni en í þeirri Íslensku er Scrum með 70,8%. 
Kanban er annað dæmi um mun á milli Íslands og hins erlenda markaðs. Á Íslandi er Kanban 
með 13% fylgni en í hinni erlendu er það eingöngu með 5%, þennan mun er ekki auðvelt að 
útskýra, nema með því að fara í eigindlega rannsókn. Íslendingar virðast einnig vera svipaðan 
áhuga á því að útbúa sína eigin útgáfu af Agile aðferðinni, en í þessari rannsókn er 7% fylgni á 
Íslandi en eingöngu 8% í VersionOne á liðnum custom Hybrid.   

 

Mynd 6: Agile methods samanburður                                                                             (VersionOne, e.d., bls. 10)  

VersionOne skýrslan sýnir okkur að helstu atriði sem breyttust með því að innleiða Agile 
tengjast helst gæðum og viðbragði við breytingum á áherslum. Hér er töluverður munur á 
íslensku rannsókninni og þeirri erlendu í að dreifing á svörum er mun jafnari í VersionOne 
skýrslunni. Áherslurnar virðast vera svipaðar samt sem áður, en í þeirri íslensku voru gæði 
með 32% stig og/en afhendingartími með 26%.    

 

Mynd 7: How has Agile helped      (VersionOne, e.d., bls. 10) 
      

58%

10% 8% 8% 5%
13%

70%

1%
7% 8%

13%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Scrum Scrum/XP
Hybrid

Custom
Hybrid

Scrumban Kanban Ýmsar

What methodology from Agile is your 
organization using?

VersionOne Ísland

46% 44%

11%

53%

23% 21%

42%

25%

40%

25%

6% 4% 7%

26%

1% 1%

32%

1%

14%
7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

How has Agile helped your organization



16 
 

Við gerð þessarar skýrslu fann rannsakandi ekki sambærilegar rannsóknir og VersionOne 

gerir árlega.   

Umræður um framkvæmd verkefnisins  

Í niðurstöðunum er rætt um ákveðna liði sem spurt var um í könnuninni. Til þess að bæta og 
efla Agile menninguna hér á landi má helst bæta þekkingu þeirra sem nota Agile en einnig 
þarf að fara í ákveðnar aðgerðir til þess að færa fyrirtækja á næstu stig í þroskalíkaninu sem 
rætt er um. Ef niðurstaðan í liðnum um vandamál við innleiðingu Agile er skoðuð fær liðurinn 
„Company culture at odds with Agile practices“ með 42% og reynsla í Agile með 23%. Þessir 
þættir ættu því að vera þeir liðir sem fyrirtæki og stofnanir ættu að einblína á, ef Agile á að 
skila meiri árangri.  

Rannsakandi ákvað að notast við meigindlega rannsóknaraðferð þar sem upplýsingar um 
notkun Agile á Íslandi voru ekki til staðar. Eigindleg rannsókn hefði hugsanlega ekki geta gefið 
rétta sýn á það hversu útbreidd aðferðarfræðin er á Íslandi. Megindlegar rannsóknir eru þó 
langt frá því að vera gallalausar en ýmsar breytur geta haft áhrif á þann sem svarar 
spurningakönnun eins og þessari, sem dæmi má nefna vanþekking á efninu sem spurt er um, 
áhugaleysi hjá þeim sem svarar eða skortur á tíma. Til þess að svörun teljist marktæk þarf 
ákveðinn fjöldi að svara könnuninni og þá má yfirfæra hana yfir á þýði. Ekki fengust nógu mörg 
svör notenda?  bakgrunnsspurningar í greiningu á hópum. Eingöngu voru því svörin í heild 
sinni greind.  

Erfitt reyndist að fá fleiri en 88 svör, jafnvel þó að Facebook síða með tæplega 4000 notendum 
var höfð með í úrtakshóp. Upphaflega hugmyndin var að fá eingöngu fyrirtæki til að svara 
spurningakönnuninni, en þar sem þátttaka var lítil þrátt fyrir ítrekanir og loforð stjórnenda var 
ákveðið að setja spurningakönnunina inn á lokaðan Facebook hóp til að auka við svörun. 
Rannsakandi viðurkennir það að ákveðin vonbrigði fylgdu því að fyrirtæki og stofnanir sem 
búið var að hafa samband við og fá samþykki frá skilaði ekki tilsettum árangri í fjölda svara. 
Tímasetning spurningakönnunarinnar var, að mati rannsakanda, ákjósanleg þegar könnunin 
var sett í loftið. Hugsanlega hefði verið betra að setja könnunina í loftið eftir páska og hefði 
það mögulega gefið fleiri svör.  

Hins vegar var góð dreifing á svörunum sem rannsakandi telur vera jákvætt og gefi nokkuð 
góða hugmynd um stöðu og útbreiðslu Agile á Íslandi. Einnig væri fróðlegt að gera 
samanburðarrannsókn á næsta ári og sjá hver breytingin er á milli ára.  

Við gerð spurningalistans var ákveðið að hafa spurningarnar á ensku í stað þess að þýða þær 
yfir á Íslensku. Rannsakandi taldi það betri kost þar sem mörg hugtök eru ekki þekkt á íslenskri 
tungu í almennu máli.  

Það kom á óvart að engin gögn voru til um stöðu Agile á Íslandi. Þrátt fyrir það að hér er 

starfræk heimasíða undir nafninu Agilenetið, en á þeirri síðu er að finna þennan texta.  

Við, fyrirtækin í Agile netinu, viljum styðja við umbætur í stjórnun og 
vöruþróun hjá íslenskum fyrirtækjum. Við trúum því að Agile og Lean aðferðir 
séu bestu þekktu aðferðirnar í dag og með beitingu þeirra megi ná 
framúrskarandi árangri og framleiðni í íslensku samfélagi. („Agile netið“, e.d.) 

Með þessari rannsókn eru því fyrstu skrefin tekin með það að leiðarljósi að fá betri innsýn á 
stöðu Agile á Íslandi í hugbúnaðarþróun. Næstu skref gætu því verið að fara í eigindlega 
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rannsókn á þessu málefni og fá þannig dýpri þekkingu á hinni raunverulegu stöðu Agile á 
Íslandi.  

Annmörkum í þessari rannsókn má helst tengja við það hversu þröngur úrtakshópurinn var. 
Einblínt var á ákveðinn starfsvettvang í stað þess að skoða hver staða Agile væri á Íslandi hjá 
öðrum hópum.   
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Lokaorð 

Við gerð þessarar rannsóknar var ætlunin að fá einhverja hugmynd um hvort Agile 
hugmyndafræðin hefði náð að festa rætur í menningu fyrirtækja og stofnanna. Til þess að 
komast að niðurstöðu varðandi það þurfti að fá innsýn inn í hvort eða hvernig starfsfólk er að 
upplifa Agile í sínum verkefnum og vinnustöðum. Gerð var spurningakönnun, sambærilega við 
þá sem fyrirtækið VersionOne framkvæmir á hverju ári. Niðurstöður rannsóknarinnar voru 
greindar út frá fjölda svara hjá þeim einstaklingum sem svöruðu spurningunum.  Góð dreifing 
var á svörum og gáfu þau ákveðnar vísbendingar varðandi notkun og útbreiðslu Agile á Íslandi.  

Fyrst ber að nefna að 81,8% svöruðu því játandi að nota Agile í sínu daglega starfi sem gefur 
til kynna að Agile hefur náð ágætis útbreiðslu á íslenskum markaði. Spurt var um fjölda 
starfsmanna í hugbúnaðarþróun og algengasta svarið að 10 til 49 manns starfi við 
hugbúnaðarþróun. Rætt var um þroskastig í Agile og voru svarendur beðnir um að staðsetja 
sína skipulagsheild á skalanum 1 til 5. Hér er 1 sem byrjandi í Agile og 5 er þegar menningin í 
skipulagsheildinni er orðin Agile. Hér var fróðlegt að sjá að flestir staðsettu sína skipulagsheild 
á stigi 3 í þessu þroskalíkani en 14% staðsettu sína skipulagsheild á stigi 5. Það eru því merki 
um það að þrátt fyrir mikla útbreiðslu Agile á Íslandi að það sé tækifæri til að efla enn frekar 
Agile notkun í fyrirtækjum og stofnunum í hugbúnaðarþróun. Samanburður var gerður á 
niðurstöðum íslenskum rannsókninni og VersionOne. Stuðst var við skýrslu frá árinu 2017 frá 
VersionOne og var gerð samanburðar greining á þessum tveimur rannsóknum. Samanborið 
við VersionOne skýrslunna virðist Agile vera með svipaða útbreiðslu erlendis og hér á landi. 

Í þessu ferli var það fljótlega ljóst að íslensk hugbúnaðarfyrirtæki og aðrar stofnanir nota Agile 
hugmyndafræðina mikið í sínum verkefnum með mismunandi árangri. Almennur skilningur á 
Agile virðist vera mikill eins og kom fram í spurningunni um þekkingu á Agile. Íslensk fyrirtæki 
þurfa þó að mati rannsakanda að efla þann hluta Agile sem spurt er um í þroskalíkaninu.  

Hugsanlega þarf að skoða betur þá liði sem falla undir þekkingu á aðferðarfræðinni en einnig 
þarf að reyna efla og útvíkka þá menningu sem þarf í Agile til að aðferðarfræðin nái enn betri  
fótfestu í íslenskum fyrirtækjum. Framtíðin er björt hjá íslenskum fyrirtækjum hvað varðar 
Agile, en núna þarf að halda áfram með þróun á Agile hugmyndafræðinni á íslenskum markaði 
og innleiða hana enn frekar í menninguna.    
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Viðauki 1 

 

1. Does your organization practice Agile?  

a. Yes 

b. No (please go to section 2 of this survey) 

2. How many employees are there in the company you work for.  

a. <5 

b. 5-9 

c. 10-49 

d. 50-100 

e. 101-150 

f. 151-200 

g. >250 

 
3. In your organization, how many employees are assigned to software development. 

(This includes the role(s) of programmer, designers and management) 

a. <5 

b. 5-9 

c. 10-49 

d. 50-100 

e. 100-150 

f. 150-200 

a. >250 

 

4. How would you rate your knowledge of Agile? 

a. Very little / no knowledge 

b. Moderately knowledgeable 

c. Very knowledgeable 

d. Extremely knowledgeable 

 

5. Does your organization practice Agile? 

a. Yes (please proceed to question 6) 

b. No (thank you for your time) 

 

6. How long has your organization been using Agile in software development? 

a. < 1 year 

b. 1-2 years 

c. 3-5 years 

d. 5+ years 

 

7. How many employees of your organization are using Agile?  

a. 0-25% 

b. 25-50% 
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c. 50-75% 

d. 75-100% 

 

8. Why did your organization decide to adopt Agile?  

a. Reduce project cost 

b. Easier to manage change in priorities 

c. Increase productivity 

d. Increase software quality 

e. Reduce project risk 

f. Improve morale 

g. Better delivery predictability  

h. Increase software maintainability 

i. Other 

 

9. If you consider the picture below. Where would you place the Agile maturity level in 

your organization?  

 
10. In your opinion, what were the benefits of adopting Agile in your organization? 

a. Project cost is reduced 

b. Software maintainability 

c. Project risk reduction 

d. Project predictability 

e. Software Quality 

f. Team Morale 

g. Delivery speed of products 

h. Increased productivity 

i. Project visibility 

j. Managing change in priorities 

Level 1: Ad hock Agile

•Inconsistent use of Agile

•Success through indviduals

Level 2: Doing Agile

•Teams start to exhibit some Agile habits

•Knowledge sharing

•Agile tools and practices is common

Level 3: Being Agile

•Most of the projects portfolio is Agile 

•Roles and responsibilities are established

•Continuous improvement is occurring

Level 4: Thinking Agile

•Agile habits at a high maturity accross the organization

•Measurement systems in place 

Level 5: Culturally Agile 

•Agile is a part of the organizational culture

•Sustainable pace of innovation

•Continuous organizational learning and optimization of work process
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k. other 

 

11. What methodology from Agile is your organization using 

a. Scrum 

b. Kanban 

c. Scrum/XP Hybrid 

d. Scrumban 

e. XP 

f. Custom Hybrid of multiple methodologies 

g. Other  

 

12. In your opinion, what are the main challenges with adopting Agile (Multiple) 

a. Company culture at odds with Agile values 

b. Lack of experience with Agile methods 

c. Management support is lacking 

d. Insufficient training 

e. Inconsistency in agile practices 

f. Data analysis and measurement is low quality 

g. Ineffective collaboration 

h. Don’t know 

 

13. Please place the following the statements, regarding success in Agile, in order of 

importance.   

a. On-time delievery 

b. Product quality 

c. Customer or User satisfaction 

d. Business Value 

e. Project Scope 

f. Project visibility 

g. Productivity 

h. Predictability 

i. Process improvement 

j. Don’t know 

 

Demographic questions.  
 

14. What is your current role in your organization 

a. Middle management 

b. Senior management 

c. Programmer 

d. Designer 

e. Project manager 

f. Program manager 

g. Product manager  
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h. Scrum master 

i. Agile coach 

j. Team leader 

k. Other 

 

15. What is your age?  

a. 18-25 

b. 25-30 

c. 30-35 

d. 35-45 

e. Over 45+ 

 

16. What is your gender 

a. Male 

b. Female 

c. Non-binary 

d. Rather not say 

 

17. What is the highest degree or level of school you have completed? If currently enrolled, 

highest degree received. 

a. No schooling completed 

b. High school graduate, diploma or the equivalent (for example: GED) 

c. Some college credit, no degree 

d. Trade/technical/vocational training 

e. Associate degree 

f. Bachelor’s degree 

g. Master’s degree 

h. Professional degree 

i. Doctorate degree 

18. Are you a certified Project manager or have you received any formal diploma or 

certification similar to IPMA, PMP or Scrum? 

a. Yes 

b. No 

Thank you for answering this survey, it is greatly appreciated! 

 

 


