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Útdráttur 

 

   Stefnubreyting þarf að eiga sér stað þá í því sem snýr að skipulagi fyrirtækja með það fyrir 

augum til að takast á við gerbreytt umhverfi með tilkomu stafrænnar tækni. Agile-

verkefnastjórnun getur reynst notadrjúgt tól til að takast á slíkar breytingarnar; við 

innleiðingu á hugbúnaðarlausnum sem tengjast stafrænum breytingum. Verkefnadrifin 

fyrirtæki geta sett upp verkefnastofur til stuðnings vöruþróunarverkefni sem fyrirhugað er að 

framkvæma. 

Árið 2016 hóf Arion banki opinberlega sína stafrænu vegferð með sérstakri deild tileinkaðri 

stafrænum breytingum sem heitir Stafræn framtíð. Stafsemi deildarinnar byggist á 

aðferðafræði Lean Startup sem er í raun vöruþróunarferli sem hannað er til að núverandi 

viðskiptaferlar fái nýja stafræna mynd þar sem viðskiptavinur bankans er í brennidepli á 

öllum stigum vöruþróunarferilsins. Tímaramminn á vöruþróunarferlinu hjá Stafrænni framtíð 

er fastur; 16 vikur. Í hverju verkefnateymi eru 16 til 18 einstaklingar sem koma frá hinum 

ýmsu deildum í bankanum sjálfum og einnig sem utanaðkomandi verktakar. Allir meðlimir 

teymisins flytja tímabundið frá sinni starfstöðu og í höfuðstöðvar Stafrænnar framtíðar og 

vinna þar saman út líftíma verkefnisins. Verkefnastjóri sér um að leiða teymið að þeim 

markmiðum sem ætlast er að ná. Verkefnateymið skiptist í tvö undirteymi sem hvert hefur 

sinn liðsstjóra, Change Agent leiðir viðskiptateymið og ScrumMaster leiðir 

upplýsingatækniteymi. Hvert verkefni sem fer í gegnum vöruþróunarferlið er því hægt að 

hugsa sem einstakt frumkvöðlafyrirtæki þar sem hugmyndir eru þróaðar og að 16 viknum 

loknum er útkoman fullmótuð afurð tilbúin til notkunar. 

Vöruþróunarferlið býr yfir sínum styrkleikum og samfara eru áskoranir. Með afurðum sem 

koma úr vöruþróunarferlinu verða breytingar hjá heildinni og við þeim þarf að bregðast með 

eftirfylgni og upplýsingagjöf til framlínustarfsfólks. Sextán vikna tímarammi þýðir einnig að 

afurðir koma hratt út úr vöruþróunarferlinu sem þýðir að eftirfylgnin reynist áskorun, bæði 

fyrir viðtakendur afurðar og einnig getur fylgt áreiti á komandi verkefnahópa til dæmis ef 

gallar af útkomnum afurðum koma í ljós síðar meir. Ljóst er þó að uppbygging og 

framkvæmdin er að virka vel fyrir skipheildina þrátt fyrir áskoranir sem því fylgja. Stuttur 

vöruþróunartími, traust og stuðningur frá yfirstjórn, þverfagleg teymi og metnaður er 

lykilatriði í því að slík verkefnastofa nái að skila góðum afurðum sem gefur skipheildinni 

samkeppnisforskot á markaði. 
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1. Inngangur 
  

   Framþróun og breytingar á tækni í nútímasamfélagi eru örar. Þættir sem teljast sjálfsagðir í 

dag munu líklega breytast til muna eftir fáein ár og/eða jafnvel þurrkast út. Fyrirtæki þurfa að 

vera sér meðvituð um þessar tæknilegu breytingar ef markmiðið er að halda samkeppnishæfni 

sínu, þar sem tækniþróun hefur breytt umhverfi fyrirtækja mikið. Ef við tökum dæmi úr 

bankaumhverfinu þá er Arion banki og Íslandsbanki í beinni samkeppni en einnig eru nýir 

aðilar að koma þar inn og veita fjármálafyrirtækjum samkeppni svo sem með tilkomu Aur, 

sem er fyrirtæki í eigu Nova, sem jafnframt býður upp á fjármálaþjónustu. Þarna er kominn 

fram nýr samkeppnisaðili fyrir banka, frá markaði sem þeir voru ekki í beinni samkeppni við 

áður. 

Stafræn tækni hefur breytt samskiptaleiðum milli fyrirtækja og viðskiptavinar. Samskiptin í 

dag eru gagnvirk og rödd viðskiptavinarins orðinn veigamikill þáttur í því hvernig 

fyrirtækjum vegnar. Boðleiðir fyrirtækja eru ekki lengur aðeins í gegnum beinar auglýsingar 

heldur er vettvangurinn orðinn stærri til dæmis með tilkomu samfélagsmiðla á borð við 

Facebook, Snapchat og Instagram. Ein helsta breyting í stafrænu umhverfi er hvernig 

fyrirtæki varðveitir og meðhöndlar gögn (e. Data) og ber sig að við gagnasöfnun. Í daglegu 

lífi, á hverjum degi verður til óhemju mikið af upplýsingum í formi stafrænna gagna sem 

áður fyrr þótti bæði dýrt og erfitt fyrir fyrirtæki að afla sér, geyma og notfæra til að sníða 

vörur og þjónustu að raunverulegum þörfum og óskum viðskiptavinarins (Rogers, 2016). 

Nýsköpunarferlið sjálft hefur tekið breytingum þar sem notendaprófanir og frumgerðir (e. 

Prototypes) eru gerðar á skilvirkan hátt. Hættan á því að fyrirtæki þrói vöru/afurð/þjónustu 

sem viðskiptavinur hefur ekki þörf fyrir er lítil þar sem stafrænar prófanir eru gerðar og 

viðbrögð viðskiptavina er fengin fram fljótt og þar með hægt að taka ákvörðun um hvort eigi 

í raun að halda áfram vöruþróun eftir að viðhorf notenda er fyrirliggjandi, eða breyta þeirri 

vöru sem áætlað er að framleiða eftir endurgjöf hans. Fyrirtæki þurfa að vera sér meðvituð 

um þarfir og væntingar viðskiptavinarins þegar ætlunin er að skapa virðisaukandi áhrif með 

sína vöru og/eða þjónustu. Með því að greina upplýsingar og gögn geta fyrirtæki náð fram 

samkeppnisforskoti þar sem varan/þjónustan sem fyrirtæki bíður upp á er sniðin að 

væntingum og þörfum viðskiptavinarins (Rogers, 2016). 

Árið 2016 var stofnuð sérstök deild innan Arion banka sem sérhæfir sig í stafrænum 

vöruþróunum. Deildin ber nafnið Stafræn framtíð þar sem unnið er í þverfaglegum 

verkefnateymum með það að markmiði að svara breyttu viðhorfi viðskiptavinarins með 

stafrænum breytingum sem hafa orðið í samfélaginu og að gera viðskiptaupplifun bankans 

nútímalegri (Arion Banki, 2018a). Þar sem ein helsta áskorun fyrir banka og önnur fyrirtæki 

er ekki tækniþróunin sjálf eða sú tæknileg breyting á hinum ýmsu hlutum sem við notum í 

daglegu lífi heldur sú stefnubreyting sem þarf að eiga sér stað innan veggja fyrirtækisins til 

aðlagast breyttu umhverfi. Að taka þá ákvörðun að breyta núverandi skipulagi, skipuriti og 

beina jafnvel sjónum á nýjan markhóp er hægara sagt en gert en aftur á móti mikilvægt svo 

mæta megi breyttum kröfum neytandans (Rogers, 2016). 

Í verkefni þessu er Stafræn framtíð rannsóknarefnið og verður farið yfir hvernig skipulagið 

og uppbyggingin á vöruþróunarferlinu er í dag og hvernig til hefur tekist við að skila af sér 

stafrænum afurðum fyrir bankann.  
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Lögð er fram eftirfarandi rannsóknarspurning: 

Hvernig hefur vöruþróunarferlið sem beitt er hjá Stafrænni framtíð hjá Arion banka reynst? 
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2. Fræðilegt yfirlit 
 

   Í fræðilegu yfirliti er farið yfir fjármálatækni, hugbúnaðarþróun sem stýrð er með Agile 

aðferðafræði og einnig aðferðafræði í vöruþróun sem tengist á beinan og óbeinan hátt 

uppbyggingu Stafrænnar framtíðar hjá Arion banka. Einnig verður farið yfir forsögu og 

uppbygginguna á deildinni sjálfri. 

 

2.1. Fjármálatækni (e. Fintech) 
   

   Fjármálatækni (e. Fintech) er hugtak sem stendur fyrir tæknibreytingar og nýsköpun á 

fjármálamarkaði. Það er oftast notað þegar um er að ræða breytta viðskiptaferla fyrir 

fjármálastofnanir sem skapað hafa leiðir í þjónustu fyrir viðskiptavini sína t.d. með 

snjallsímalausnum og forritum. Stafrænar breytingar í fjármálaumhverfi hafa gefið 

frumkvöðlafyrirtækjum færi á að veita stærri fjármálafyrirtækjum eða viðskiptabönkum harða 

samkeppni (Pollari, 2016). 

Fjármálatækni hefur komið með nýjar lausnir sem hafa haft áhrif á rekstur fjármálafyrirtækja. 

Truflandi nýsköpun (e. Disruptive innovation) er hugtak sem er mikilvægt í samhengi við 

stafræna þróun í fjármálaumhverfi og víðar. Truflandi nýsköpun verður þegar fyrirtæki, oft 

frumkvöðlafyrirtæki með takmarkaðar auðlindir, sjá tækifæri á að koma vöru á markað með 

ódýrari og skilvirkari hætti en aðilar sem eru á þeim markaði fyrir. Rótgróin fyrirtæki þróa 

vöru til að þóknast sínum lykilviðskiptavinum á sem áhrifamestan hátt og eiga það til að 

einblína á þann hóp. Þarna myndast tækifæri fyrir ný fyrirtæki að þróa sambærilega og 

ódýrari vöru til að ná til þess markhóps sem þau rótgrónu kalla ekki sína lykilviðskiptavini. 

Frumkvöðlafyrirtækin ná þá með tímanum, frá mánuðum til nokkur ár ef varan er góð, hluta 

af markaðshlutdeild og hafa þar með truflandi áhrif á þau fyrirtæki og þjónustu sem fyrir eru 

á þeim markaði (Christensen, Clayton M., Raynor, Michael og McDonald, Rory, 2015). 

Frumkvöðlafyrirtæki í fjármálatækni hafa verið áberandi frá bankahruninu hérlendis og 

erlendis. Samkvæmt skýrslu frá PwC, þar sem gerð var könnun á meðal 1.308 stjórnenda í 

fjármálafyrirtækjum á alþjóðavettvangi, kom í ljós að flestir, eða um 63% af af svarendum, 

töldu að fjármálatækni veittu tækifæri til að bæta rekstur og gæði þjónustu gagnvart sínum 

helstu viðskiptavinum. Fjárfestingar í fjármálatækni hafa aukist að hálfu bankanna, sem eru í 

auknum mæli að leita leiða til að bæta rekstur sinn með stafrænni þróun (PwC, 2017). 

 

2.2. Agile-verkefnastjórnun 
 

Stafrænar breytingar eru oftar en ekki hugbúnaðarverkefni, það er verið er að þróa lausnir 

sem nýta fjármálatækni og tækniþróun til að bæta þjónustuupplifun viðskiptavinarins t.d. með 

því að bjóða upp á alhliða bankaþjónustu með snjallsímaforriti. Mismunandi getur þó verið 

hvernig skipuheildir tileinka sér tól og tækni til að leiða hugbúnaðarverkefni en ljóst er að 

þau verkefni sem einkennast af ókyrrð eru síbreytileg, flókin, áhættumikil og með 

afmarkaðan tímaramma eru þau verkefni sem Agile-aðferðafræði virkar best til að leysa 

(Highsmith, 2002). 

Árið 2001 komu sautján sérfræðingar í hugbúnaðarþróun saman á vinnustofu til þess að ræða 

sameiginlega nálgun við hugbúnaðarþróun. Markmiðið var að mynda sameiginlega sýn og 

gildi fyrir nálgun hugbúnaðarverkefna. Á vinnustofunni varð til „Agile Manifesto“ sem er 

stefnuyfirlýsing sem hefur að geyma fjögur gildi og tólf meginreglur sem standa fyrir bættum 
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aðferðum og skilvirkni í hugbúnaðarþróunarverkefnum. Gildin í stefnulýsingu Agile 

Manifesto eru: 

  

• Einstaklingar og samskipti fram yfir ferla og tól. 

• Nothæfan hugbúnað fram yfir ítarleg skjölun. 

• Samvinna við viðskiptavini fram yfir samningaviðræður. 

• Bregðast við breytingum fram yfir að fylgja fastri áætlun.  

Lögð er sérstök áhersla atriðin sem eru feitletruð þó hin séu einnig mikilvæg (Beck, K., 

Beedle o.fl., 2001). 

Agile er yfirheiti yfir hugbúnaðarferla og hugmyndafræði sem þeim tengjast. Agile aðferðir 

fyrir hugbúnaðarþróun eru til dæmis: Scrum, Extreme programming (XP), Kanban, DSDM 

og Lean hugbúnaðarþróun (Conboy, 2009). Sprettir (e. Sprints) er aðferð sem mikið er notað 

í Agile-verkefnastjórnun og kemur frá Scrum-aðferðafræðinni. Sprettur nær yfir ákveðið 

tímabil, oft ein til fjórar vikur, þar sem unnið er að ákveðnum verkefnalista, sem ákveðin er í 

upphafi sprettsins. Ekki má taka inn ný verkefni í sprettinn. Hugbúnaðarverkefni eru því 

brotin upp í nokkra spretti. Hver sprettur hefur skilgreind markmið sem á að skila 

verkefnateyminu nær lokaafurð (Henrik Kniberg, 2015). 

Skipuheildir sem tileinka sér aðferðafræði Agile-verkefnastjórnunar geta sett upp 

verkefnastofur (e. Project Management Office). Verkefnastofan liggur oft þvert á skipurit 

fyrirtækis og einstaklingar geta komið að verkefnavinnunni með mismunandi þekkingu, eða 

jafnvel sem utanaðkomandi verktakar. Verkefnastofan getur virkað sem miðstýring á verkefni 

fyrirtækisins sem getur eflt framgang verkefna og staðlað vinnubrögð sem fylgja skipulaginu 

á þeim til að ná fram skilvirkum og hagkvæmum niðurstöðum (Lock, 2013). Verkefnastofa er 

ekki fjölmenn eining, oft fáeinir verkefnastjórar og deildarstjóri, sem taka við verkefnum sem 

skipheildin hefur ákveðið að framkvæma. Þau verkefni eru svo leidd af einum verkefnastjóra. 

Hlutverk verkefnastjórans er hægt að skipta upp í fimm meginþætti: Ábyrgð á 

meginmarkmiðum, stjórnun á ytri hagsmunaraðilum, stjórnun á innri hagsmunaraðilum, 

stjórnun aðfanga og stjórnun á verkþáttum verkefnisins (Mikkelsen og Riis, 2013).  

 

2.3. Hanna, prufukeyra og framkvæma  
 

   Í þessum kafla verður fjallað um tvær aðferðir vöruþróunar; hönnunarhugsun (e. Design 

thinking) og Lean Startup. Fjallað er um þessar tilteknu aðferðir því þær tengjast 

uppbyggingu Stafrænnar Framtíðar hjá Arion banka. Megin skilgreiningar verða lagðar fyrir 

og hafðar til hliðsjónar við frekar útskýringar í kafla sem fjallar um niðurstöður 

rannsóknarinnar og skipulag Stafrænnar framtíðar. 

  

2.3.1. Hönnunarhugsun  
 

   Til að hanna vöru sem er jafnvel ný á markaði þarf skipuheildin oft að brjótast út úr hinum 

hefðbundna þægindaramma sínum og tileinka sér nýja hugsun. Hönnunarhugsun (e. Design 

thinking) er aðferðafræði við nýsköpun þar sem einstaklingar vinna sem eitt teymi, oft 

þverfaglegt, til að hanna og þróa afurð með helstu viðmið viðskiptavinarins í fyrirrúmi. 

Hönnunarhugsun er oft notuð þar sem lokaafurð eða lausn liggur ekki beint fyrir. Þetta kallar 

á að teymið þarf að „hugsa út fyrir boxið“, fara í vettvangsferðir og á hugarflug (e. 

Brainstorming) til að finna hugmyndir að lausn á vandamálum/verkefnum sem eru fyrir 
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hendi. Hönnunarhugsun er ferli þar sem notandinn er hafður í brennidepli. Ferlið einkennist 

af ítrekunum og hröðum breytingum sem grundvallast á þeim lærdómi sem teymið safnar 

með notendaprófunum (Brown og Kātz, 2009).  

 

2.3.2. Lean Startup 
 

   Lean Startup er vöruþróunaraðferð sem tengir saman frumkvöðlastarfsemi og 

straumlínustjórnun með það að markmiði að draga úr óskilvirkni í vöruþróun. Með því er átt 

við að þróa rétta vöru fyrir réttu viðskiptavinina og þar með vöru sem sniðin er að hans 

þörfum. Aðferðafræðin á þó ekki aðeins við frumkvöðlafyrirtæki heldur einnig stærri 

fyrirtæki sem hafa það að markmiði að þróa nýjar lausnir. Lean Startup byggir á 5 

megináherslum sem eru: 

 

1. Frumkvöðlar eru allstaðar (e. Entreprenuers are everywhere): Það geta verið 

frumkvöðlar í stórum-, meðalstórum- eða „bílskúrs“ fyrirtækjum. Svo lengi sem 

ætlunin er að framleiða vöru þarf að virkja frumkvöðlahugsun hjá teymi sem tekur 

það verkefni að sér.  

 

2. Frumkvöðlastarf er stjórnun (e. Entrepreneurship is management): 

Frumkvöðlahugsunarháttur er ekki aðeins að fá nýja hugmynd að vöru heldur 

einnig kallar frumkvöðlastarf eftir nýrri sýn og stjórnunarstíl þar sem í 

frumkvöðlaumhverfi ríkir töluverð óvissa og breytingar geta verið hraðar og 

óvæntar. 

 

3. Staðfastur lærdómur (e. Validated learning): Lean Startup-vöruþróunarferlið 

snýst ekki aðeins um það að búa til nýja vöru eða auka hagnað. Ferlinu fylgir 

lærdómur um hvernig hægt er að byggja upp traustan viðskiptagrundvöll. 

Lærdómurinn getur verið sannreyndur með reglulegum prufukeyrslum sem 

frumkvöðlar nota til að þróa hugmynd áfram. 

 

4. Byggja-Mæla-Læra: Grundvallaratriði í frumkvöðlastarfi er að hanna og þróa 

frumgerð af afurð, leggja hana fyrir notendur til að fá mat eða endurgjöf frá 

notendunum og læra af þeim. Þetta er hringrás sem ætti að vera virk og hröð í allri 

frumkvöðlastarfsemi. Mikilvægt er að skilgreina MVP (e. Minimum Viable 

Product) strax og hugmynd liggur fyrir. MVP er því hrá útgáfa af lokaafurð 

áætlunin er að þróa. Markmiðið með skilgreiningu á MVP og að skapa frumgerð 

fyrir notendur snemma í vöruþróunarferlinu er svo hægt sé að fá endurgjöf sem 

fyrst og taka þar með ákvörðun hvort halda skuli áfram vöruþróun, fara í 

breytingar (e. Pivot) eða hreinlega hætta við.  

  

5.  Nýsköpun í rekstri (e. Innovation accounting): Endurskipuleggja þarf hvernig 

fyrirtækið mælir árangur, setur sér markmið og stefnu, og forgangsraðar 

verkefnum þegar fyrirtækið velur að framkvæma vöruþróun samkvæmt aðferðum 

Lean Startup. (Ries, 2011) 

 

Lean Startup og hönnunarhugsun eru líkar aðferðir um margt og snúast um ítrekanir og 

prófanir svo að afurðin sem ætlunin er að þróa sé örugglega það sem viðskiptavinur sækist 

eftir. Ferlið hjá Lean Startup snýst um að safna þessum upplýsingum hratt svo tíma, 

peningum og vinnu sé ekki sóað í afurð sem engin raunveruleg eftirspurn er eftir. 
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3. Stafræn framtíð 
 

   Frá 2012 hefur Arion banki fjárfest í samtals 80 frumkvöðlafyrirtækjum í gegnum Startup 

Reykjavík og Startup Reykjavík Energy. Bæði Sartup Reykjavík og Startup Reykjavík 

Energy eru samstarfverkefni Arion banka ásamt fleiri fyrirtækjum. Í slíkum verkefnum eru 

mentorar sem aðstoða frumkvöðla við að framleiða sína fyrstu MVP-afurð með aðferðafræði 

Lean startup og hefur árangurinn hefur verið góður og hraður (Arion Banki, 2018b). 

Arion banki sá tækifæri í að innleiða sömu aðferðafræði innan bankans. Startup Arion varð til 

þar sem Lean Startup-aðferðafræðin var innleidd og prufukeyrð innan bankans. Útfrá 

innleiðingu urðu til fimm þverfagleg teymi sem samanstóðu af þremur til fimm 

einstaklingum. Hvert teymi vann saman í 12 vinnudaga yfir 5 vikna tímabil til að þróa afurð 

og byggja upp viðskiptamódel fyrir hana. Verkefnið hjá Arion gekk vel og snemma ársins 

2016 ákvað Arion banki að fara í algjöra breytingu á upplýsingatæknideild bankans. Arion 

banki setti því á laggirnar verkefnastofu sem tileinkar sér stafræna þróun hjá bankanum sem 

kallast Stafræn framtíð (Arion Banki, 2018b). Markmiðið með stofnun Stafrænnar framtíðar 

var að koma stafrænum vörum á markað á fljótan og skilvirkan hátt. 

 

Stafræn framtíð hefur skilað af sér 15 afurðum frá 2016 til 2017. Verkefnin snúa bæði að því 

að bæta vinnuaðstöðu og hagræðingu innan bankans og einnig að því að auka þjónustu við 

viðskiptavini utan bankans. Allar afurðirnar eiga það sameiginlegt að snúa að stafrænni þróun 

og breytingum. Afurðir Stafrænnar framtíðar hafa nú þegar haft áhrif á markaðstöðu bankans 

og styrkt samkeppnisstöðu hans með aukinni markaðshlutdeild og hagræðingu á rekstri 

bankans (Arion Banki, 2018c). 

 

Verkefnastofa Stafrænnar framtíðar byggir á hugmyndafræði Lean Startup og í raun þiggur 

hún einnig aðferðir frá öðrum Agile-aðferðafræðum og aðlagar það að sínum þörfum. Er 

vöruþróunarferlið hugsað sem sjálfstætt frumkvöðlafyrirtæki. Hjá Stafrænni framtíð starfa 

þrír verkefnastjórar ásamt deildarstjóra. Í hverju verkefni sem deildin tekur fyrir eru að 

jafnaði 12-16 meðlimir í teymi. Verkefnateymin sjálf eru þverfagleg og eru þau mönnuð með 

umsóknarferli innan bankans. Öll verkefnavinnan fer fram í rými fyrir utan höfuðstöðvar 

Arion banka, þar sem allir í teyminu vinna saman út þann tíma sem ætlaður er í verkefnið. 

Verkefnin sem tekin eru fyrir eru valin af stjórnendum og forstöðumönnum bankans en 

verkefnastjóri frá deild Stafrænnar framtíðar leiðir yfirleitt þá vinnu. Sú vinna felst í 

greiningarvinnu á því hvar tækifæri fyrir Arion banka liggja við að þróa stafræna lausn 

(Arion Banki, 2018a). 

 

3.1. Skipulag og hlutverk 
 

   Tímarammi verkefna hjá Stafrænni framtíð er fastsettur í 16 vikur. Þetta þýðir að 

skilgreining og yfirgrip verkefnanna þurfa að vera í takti við þennan tímaramma. 

Verkefnateymið sjálft skiptist í tvær sellur, upplýsingatækniteymi („IT“) og viðskiptateymi 

(„BI“) sem hvort um sig telur 6-8 manns, sem getur þó verið breytilegt á verkefnatíma og 

eftir eðli þeirrar afurðar sem verið er að þróa. Hver sella hefur svo sinn liðsstjóra, 

ScrumMaster leiðir IT-teymið og Change Agent leiðir BI-teymið. Samsetningin á teymunum 

er breytilegt eftir eðli afurðarinnar sem verið er að þróa. Þegar uppi er staðið eru teymin 

þverfagleg og telja einstaklinga sem koma hvaðan að úr bankanum eða sem utanaðkomandi 

verktakar. Yfir liðstjórunum starfar einn verkefnastjóri sem leiðir verkefnið áfram. Hver 

verkefnastjóri stýrir einu verkefni í senn. Þeir aðilar sem koma inn í verkefnavinnuna beina 
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allri sinni athygli að verkefninu; þeir eru færðir frá sinni hefðbundni starfsstöð innan bankans 

og flytja í deild Stafrænnar framtíðar næstu 16 vikurnar (Arion Banki, 2018a). 

IT-teymið samanstendur af bak- og framendaforriturum sem vinna allir saman á einum stað 

fimm daga vikunnar og eru varðir frá utanaðkomandi áreiti til að hámarka afköst þeirra. Í BI-

teymi eru aðilar frá framlínu- og höfuðstöðvum bankans; lögfræðideild, áhættustýringu, 

vefhönnun, markaðsdeild og hönnuður. Þáttakendur geta einnig verið utanaðkomandi 

verktakar. Bæði BI- og IT-teymin taka fullan þátt í ferlinu út líftíma verkefnisins.  

 

 

Mynd 1- Skipurit Stafrænnar framtíðar 

  

Verkefnastjóri

Scrum Master

IT-Teymi

Change Agent

BI-Teymi
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3. Aðferðafræði 
 

Rannsóknaraðferð sem notast var við til að svara rannsóknarspurningu verkefnisins var 

eigindleg. Framkvæmd voru hálfopin viðtöl sem tekin voru við þátttakendur í vöruþróunar 

ferli Stafrænnar framtíðar. Viðtölin fóru öll fram í höfuðstöðvum Stafrænnar framtíðar í mars 

2018. 

 

3.1. Gagnasöfnun 
 

   Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð til fá svör við rannsóknarspurningu verkefnisins. Sú 

rannsóknarleið var farin til að fá djúpan skilning á viðfangsefninu.Viðtölin voru hálfopin þar 

sem spyrjandi styðst við spurningarlista (sem sjá má í viðauka 1) sem innihélt samtals 22 

spurningar. Spurningarlistinn var tvískiptur. Í fyrsta lagi voru viðmælendur fengnir til að lýsa 

vöruþróunarferlinu útfrá sínu sjónarhorni, það er að segja sjónarhorni síns hlutverks og 

aðkomu að ferlinu. Með því var hægt að fá heildstæða mynd af hvað er gert á hverju stigi 

vöruþróunarferlisins og hvaða aðferðum er beitt. Í öðru lagi voru viðmælendur spurðir út í 

áskoranir og styrkleika sem fylgja slíku vöruþróunarferli. Með því var hægt að greina hvernig 

reynslan hefur verið á skipulaginu hjá Stafrænni Framtíð bæði fyrir einstaklinga og 

skipuheild. 

 

Spurningarlistinn var hannaður og lagður fyrir leiðbeinanda verkefnisins til yfirlestrar. Eftir 

nokkrar breytingar á honum voru viðtölin svo framkvæmd. Hvert viðtal var um það bil 30 til 

35 mínútur að lengd og voru þau tekin upp með hljóðupptöku að fengnu leyfi viðmælanda. 

Viðtölin eru svo greind og skrifuð upp eftir hljóðupptöku og notuð áfram í vinnslu á 

niðurstöðukafla verkefnisins.  

 

3.2. Greining gagna 
 

Hljóðupptökur voru spilaðar og viðtölin skrifuð upp í vefforritinu oTranscribe 

(www.otranscribe.com). Textinn var svo færður yfir í Microsoft Word til frekari greiningar 

þar sem honum var skipt upp í vöruþróunarferli og reynslu af ferlinu. Þannig var hægt að fá 

heildstæða yfirsýn með hliðsjón af viðtölunum og athugasemdum frá hverjum og einum 

viðmælanda. Höfundur merkti svo inn á skjal þegar viðmælendur töluðu um styrkleika og 

áskoranir í tengslum við vöruþróunarferlið sem þá kemur fram í niðurstöðukaflanum. 

 

3.4. Viðmælendur 
 

   Tekin voru viðtöl við fjóra einstaklinga sem allir gegna mismunandi hlutverki hjá Stafrænni 

framtíð. Hlutverk þeirra er Verkefnastjóri, ScrumMaster, Change Agent og einn meðlimur úr 

BI-teymi. Allir viðmælendur voru þátttakendur í vöruþróunarferli sem var í gangi á meðan á 

rannsókninni stóð og þannig öll í sama teyminu.Verkefnastjóri, Scrum Master og Change 

Agent hafa allir reynslu á ferlinu og hafa tekið þátt í fleiri en einu verkefni hjá Stafrænni 

framtíð. Þáttakandi í viðskiptateymi var í sínu fyrsta teymi hjá Stafrænni framtíð. Vitnað 

verður í viðmælendur í niðurstöðukafla og notast verður við starfsheitin í því samhengi. 

Bakgrunnur viðmælanda má sjá í töflu 1. 

 

 

 

http://www.otranscribe.com/
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Hlutverk Kyn Menntun Starfsaldur  Reynsla af Stafrænni framtíð 

Verkefnastjóri kvk Verkfræðingur 6 ár  Tekið þátt í deildinni frá 

upphafi. 

ScrumMaster kvk Heimspekingur 20 ár Hefur tekið þátt í þremur 

verkefnum. 

Change Agent kvk Viðskiptafræðingur 5 ½ ár Hefur tekið þátt í þremur 

verkefnum. 

Meðlimur BI-Teymis kvk Viðskiptafræðingur 8 ár Í sínu fyrsta verkefni. 

Tafla 1 - Bakgrunnur viðmælanda 
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4. Niðurstöður  
 

   Niðurstöðukaflinn er tvískiptur. Í fyrsta lagi verður farið yfir vöruþróunarferlið og það 

skilgreint og í seinni hluta kaflans er farið yfir styrkleika og veikleika sem fylgja 

vöruþróunarferlinu. 

 

4.1 Vöruþróunarferlið hjá Stafrænni Framtíð  
 

   Þegar verkefni hefur verið valið og teymin eru fullmönnuð hefst opinberlega verkefnavinna 

hjá Stafrænni framtíð á fyrsta spretti. Tímaramminn eru 16 vikur og er hver sprettur innan 

tímarammans skilgreindur sem ein vika. Í upphafi liggur aðeins fyrir hvaða viðskiptaferil á að 

taka fyrir. Endanleg vara/afurð frá verkefnateyminu liggur því ekki beint fyrir og er það því 

undir verkefnateyminu komið að endurhanna ferilinn frá upphafi. Verkefnastjórinn sér um að 

leiða fyrsta sprettinn en hvert einasta verkefni hjá Stafrænni framtíð hefst á tveggja daga 

vinnustofu.Vinnustofu er stýrt af verkefnastjóranum sem fær ScrumMaster og Change Agent 

sér til aðstoðar. Hér fyrir neðan verður fyrsta sprettinum lýst. 

 

Dagur 1 – vinnustofa: Á fyrsta degi hittist allt teymið í fyrsta skiptið sem ein heild og setur 

upp þann feril sem á að endurhanna einsog hann er í dag. Markmiðið á fyrsta deginum er að 

ná fram heildarskilningi á núverandi ferli; hvar helstu snertipunktar viðskiptavinarins eru og 

greina tækifæri til úrbóta. 

 

Dagur 2 – vinnustofa: Þegar allir hafa öðlast skilning á ríkjandi ferli er því „hent“ og byrjað 

aftur með autt blað. Þá er hannaður framtíðarferill út frá þeirri forsendu að engar hindranir 

eða fyrirstöður séu til staðar. Hér er um að ræða ákveðið „draumaferli“ sem teymið 

sammælist um. Það er notað sem sýn á hver stefna verkefnavinnunnar verður. 

Draumaferillinn er svo gerður raunhæfur, hann unninn áfram og settar á hann ákveðnar 

skorður svo sem; tímarammi, lagaumhverfi, kerfismynd og verkefnið þá skilgreint útfrá því 

nýja ferli. Teymið sammælist um MVP útfrá sameiginlegum skilningi og skilgreiningu. 

  

Dagur 3 – prófanir: Hér kemur í ljós mikilvægi þess að hafa góða hönnuði í teyminu hjá 

Stafrænni framtíð því strax á þriðja degi hefjast notendaprófanir. Frumgerð afurðarinnar er 

hönnuð þá sem er sýnishorn af lokaafurð, mjög hrá og ekki nothæf í byrjun, en gefur 

viðskiptavininum tilfinningu fyrir hvernig lokaafurð getur mögulega litið út. Hér er 

aðalatriðið að heyra hvað viðskiptavinur hefur að segja. Teymismeðlimir bera frumgerðina 

undir mögulega viðskiptavini. Prófanir geta farið fram á fjölskyldumeðlimum, vinum 

teymismeðlima eða starfsfólki bankans. Hér getur reynst áskorun að finna einstakling sem 

getur reynst fulltrúi hins endanlega notenda til að spyrja og oft eru farnar vettvangsferðir í 

útibú eða á annan opinberan vettvang. En það fer vitaskuld allt eftir eðli þeirra afurðar sem er 

verið að þróa og er misjafnt til hversu margra er leitað eftir viðbrögðum. Notendaprófanir eru 

svo virkar út allt vöruþróunarferlið hjá Stafrænni framtíð. Vinnan við frumgerðina hefst á 

degi 3 og geta prófanir hafist strax að honum loknum. Oft eru notendaprófanir út sprettinn og 

ná fram yfir og á næsta sprett. 

 

Dagur 4 – greiningar og upplýsingasöfnun: Á degi fjögur er farið í að taka saman gögn 

sem þarf fyrir komandi verkefnavinnu. Gögnin geta verið viðskiptalegs- og tölfræðilegs eðlis 

fyrir BI-teymi og gagnagrunnar fyrir IT-teymi. Þessi vinna klárast þó ekki á einum degi og er 

haldið áfram næstu tvo spretti. MVP-skilgreiningin er einkum í höndum BI-teymis á fyrstu 

vikum og IT-teymið er því aðallega í að koma upp tæknilegum tengingum og kerfisgrunnum. 
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Dagur 5 – Fundir með hagsmunaaðilum: Síðasti dagur í sprettum hjá Stafrænni framtíð 

einkennist af kynningarfundum. Hver sprettur hjá Stafrænni framtíð endar á DMG-fundum 

(e. Decision Meeting Group) þar sem afurðin er kynnt fyrir lykilhagsmunaaðilum innan 

Arion banka. Framkvæmdarstjórar og forstöðumenn innan bankans eru fastagestir á þessum 

fundum. Einnig eru töflufundir, sem kallast „demo-fundir“ með öllum meðlimum teymisins 

þar sem farið er yfir sprettinn sem er að klárast. 

 

Fyrsti sprettur leggur grunninn fyrir komandi verkefnavinnu þar sem skilgreining og MVP-

verkefnisins er tilgreind. Reiknað er með að skilgreining á afurðinni sé fullmótuð í spretti 4 

eða 5 þar sem breytingar geta orðið á fyrstu skilgreiningu með notendaprófunum. 

  

Hver sprettur eftir fyrstu vikuna hefst á skipulagsfundi þar sem stjórnendur teymanna 

(ScrumMaster, Change Agent og Verkefnastjórinn) leggja línuna fyrir komandi sprett og 

farið er yfir markmiðasetningu og forgangsröðun verkþátta fyrir MVP. Einnig er tekið til 

skoðunar hvað gekk vel og þá ekki síður það sem ekki gekk nægjanlega vel frá fyrri spretti. 

Liðsstjórarnir miðla svo upplýsingum frá fundunum til síns teymis á sérstökum 

teymisfundum. Bæði BI- og IT-teymin eru með sameignlega morgunfundi um miðja viku og 

einnig sameiginlega demo-fundi í lok hverrar viku. Samskiptin milli teymanna eru því virk út 

verkefnatímann. Demo-fundir í lok hverrar viku er kynning fyrir heildarteymið á þvhvað var 

gert í vikunni og virkar hann sem ákveðinn árangursmælir fyrir hvern sprett; þar fær teymið 

yfirsýn yfir það hvort markmiðum sprettsins hafi verið náð.  

 

Álagið á teymin er í raun hægt að skipta í tvo þætti. Fyrstu 6 vikurnar er meira álag á BI-

teymið þar sem unnið er að móta viðskiptaramma, greiningar á tölfræði, viðskipta- og 

lögfræðiupplýsingum auk notendaprófunum. BI-teymi er því með fullan þunga í að þróa og 

skilgreina MVP-afurðina. Þó að MVP-hugmyndin sé þróuð aðallega af BI-teymi er 

nauðsynlegt að samskipti milli teyma sé virk. Hjá IT-teyminu liggur sérfræðiþekking sem 

getur gagnast þegar vegið er og metið hvað getur orðið til að gera afurðina betri og einnig til 

að ráðleggja um tíma og kostnað við ákveðnum verkþáttum. 

Í kringum viku 6 til 8 (getur verið breytilegt eftir verkefnum) er lykilvarða í þróunarferlinu. Á 

þeim tímapunkti er lagt upp með að MVP-afurð hafi verið kláruð og fullmótuð. Þetta þýðir að 

afurð er í raun orðin til. Þá tekur við vinna við að bæta á MVP-afurðina og færist þá þungi 

verkefnisins yfir á IT-teymið. Einkennandi fyrir seinnipartinn á verkefnavinnunni er 

forgangsröðun verkþátta. Stjórnendur samræma sig um þætti sem þarf að taka fyrir. 

Mismunandi er milli afurða hversu mikið teymið nær að bæta MVP fyrir verkefnalok. 

Ákveðnir álagspunktar eru á BI- og IT-teymin í vöruþróunarferlinu en samvinna teymanna og 

samskiptin þeirra á milli er nauðsyn svo markmiðum hvers spretts sé náð. 

  

Frá viku 6-8, þegar IT-teymið hefur hafið fulla vinnu við forritun og bætingu verkþátta við 

MVP, tekur við kynningartímabil hjá BI-teymi þar sem kynningar- og markaðsefni er hannað 

ásamt vinnulýsingum og verkreglum fyrir starfsfólk bankans. Á síðustu vikum ferilsins hefur 

afurðin verið kynnt fyrir notendum og tekin í notkun hjá útibúum bankans. Oft koma upp 

gallar á síðustu vikum, þegar varan er í prófun hjá útibúum og mikilvægt er að bregðast við 

áður en verkefnatímanum lýkur. 

Við verkefnalok, á viku 16, er afurðin opinberlega sett í loftið og gefin út. Þó svo 

verkefnaferlinu sé þar með formlega lokið tekur við tiltekið innleiðingarferli sem getur tekið 

4 vikur. Innleiðingarferlið snýst um að styðja við starfsfólk í framlínu, bregðast við göllum 



12 

 

og klára það sem stendur úti við lúkningu. Á næstu síðu má sjá yfirlitsmynd yfir ferlið hjá 

Stafrænni framtíð og meginafurðir og vörður í hverjum spretti. 
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Mynd 2 - Yfirlitsmynd yfir vöruþróunarferli hjá Stafrænni Framtíð 

 

 

Vika 1-2

•Vinnustofa, ferlagreining og verkefnaræs.

•MVP Skilgreint - Varða

• Frumgerð og fyrstu notendaprófanir

•Ákvörðunarskjal: Yfirlit verkþátta

•Masterskjal: Viðskiptaáætlun og gögn

Vika 3-6

•Notendaprófanir halda áfram

• Innri-, ytri markaðsskipulag og greiningar

• Frumgerðir þróaðar áfram og MVP fullmótuð 

•Notendaprófanir halda áfram

Vika 7-12

•Útgáfa á MVP Afurð - lykilvarða í ferlinu

•Þróa árangursmæla

• Forgangsröðun verkþátta

•Markaðsáætlun

•Kynningaráætlun

Vika 13-
16

•Undirbúningur afhendingu lausnar

•Kynningar, kennsla og vinnulýsingar kláraðar

•Afurð gefin út á framlínu

•Opinberleg útgáfa á afurð

• Lúkning - Varða 

Vika 17-
20

• Innleiðingarferli heldur áfram

• Stuðningur við framlínu

•Brugðist við göllum

•Tilfallandi verkefni
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4.2. Áskoranir 
 

   Verkefnahópurinn leysist upp eftir 16 vikna verkefnaramma og er því minni eftirfylgni með 

göllum heldur en á verkefnatímanum sjálfum. Þetta getur haft truflandi áhrif á næstu verkefni 

sem deildin tekur fyrir því það þarf að svara fyrir og bregðast við göllum sem komið hafa upp 

vegna afurða sem þegar hafa verið kláraðar og er þetta ekki ekki síst áskorun fyrir 

skipheildina sjálfa: 

Verkefnastjórinn sagði: „Afurðir koma hratt út úr ferlinu og að kerfið taki við lausnunum og 

nýti þær eins og gert er ráð fyrir er veikleiki í ferlinu. Stuðningurinn af hálfu verkefnahópsins 

við afurðina leysist upp að verkefnatíma loknum“. 

Þessu til stuðnings sagði ScrumMasterinn: „Það reynist okkur auðveldast ef einhver úr 

hópnum sem gerði lausnina fer með lausninni. [...] Ef við náum því þá erum við alveg góð en 

ef það vantar þá verður áreitið á okkur miklu meira þá, vantar allan stuðninginn“. 

Í þessu felst ein helsta áskorunin fyrir Arion banka; Stafræn framtíð skilar frá sér afurðum á 

stuttum tíma og kerfið, Arion banki, á erfitt með fylgja þeim eftir alla leið og takast á við þær 

breytingar sem þær hafa í för með sér. Margar afurðir hjá Stafrænni Framtíð eru þess eðlis að 

ferlar breytast hjá starfsmönnum og viðskiptavinum Arion banka sem er alltaf mikil áskorun 

fyrir skipulagsheildir. 

Verkefnastjórinn lýsti þessu þannig: „Við erum ekki bara að búa til kerfi. Við erum að breyta 

verðskrám, verklagi, lánareglum ásamt því að gera markaðsefni og kennsluefni. Okkur er 

ekkert óviðkomandi“. 

Þó að afurðin sé hugbúnaðarþróun þá eru lokaskil frá verkefnahópnum meira en bara afurðin 

sem slík, það er hugsað um öll þau sjónarhorn sem tengjast afurðinni bæði innan sem og utan 

bankans sjálfs. Þegar störf breytast þarf að taka á því með skipulögðum hætti sem getur 

reynst mikil áskorun. 

Pressan er mikil á verkefnateymið hjá Stafrænni framtíð því tímaramminn er stuttur, 16 vikur. 

ScrumMaster lýsir þessu sem svo: „Einnig eru sprettirnir vikulangir og því getur afurðin 

tekið, á tiltölulega skömmum tíma, óvæntum breytingum“. 

Það getur þýtt að fórna þurfi góðum tillögum sem ekki er hægt að bæta við í 

vöruþróunarferlinu vegna þess að það gefst hreinlega ekki nægur tími til að gera allt sem 

mögulega væri hægt er að gera. Það hefur komið fyrir í verkefnavinnu að teymið nær ekki 

öllum forgangsatriðum sem það hefur áætlað. ScrumMaster nefnir: „MVP er vara sem er 

nothæf en hún er kannski ekki orðin feit, eða það sem við köllum „happy flow“ sem við 

munum seinna fara í. [...] Sum verkefni ná bara að gera þetta“. 

Sum verkefni ná því aðeins MVP-afurðinni út á 16 vikna tímarammanum. 

 

Eins og fram hefur komið vinna teymin að sameiginlegri sýn og stefnu út frá skilgreiningu á 

MVP. Að ná öllum til að öðlast sama skilning getur verið áskorun fyrir teymin. Ekki síst að 

stjórnendur séu sammála um þá verkþætti sem áætlað er að framkvæma. 
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ScrumMasterinn orðaði þetta þannig: „Fólk er með allskonar hugmyndir um hvað ætti að 

vera inn í MVPinu og það getur reynst vera áskorun að móta sameiginlega sýn 

viðskiptateymisins og upplýsingatækniteymis“. 

Ein helsta áskorun fyrir IT teymið, þá sérstaklega fyrir ScrumMasterinn, er að fá BI teymið til 

að forgangsraða verkþáttum.   

 

Það getur reynst áskorun fyrir stjórnendur hjá Stafrænni framtíð að halda meðlimum 

teymisins á tánum og áhugasömum út verkefnatímann og að vinnuálagið verði ekki svo mikið 

að meðlimir hreinlega brenni út. Það hefur verið fastur tímapunktur, í kringum viku 7, þar 

sem ákveðin deyfð kemur yfir teymin. Þetta hefur verið reynslan af nánast öllum 

vöruþróunarferlum hjá Stafrænni framtíð. 

Verkefnastjórinn lýsti þessu þannig: „Verkefnastjórinn þarf að hugsa um að á viku 6-8 þá 

verður teymið oft leitt, og þá myndast ákveðin bugun. Á þessum tíma er búið að velta 

mörgum steinum og kynna afurðina fyrir bankanum. Með því koma alls konar tillögur um að 

bæta við vöruna, tillögur sem erfitt er að framkvæma á þessum stutta tíma“. 

Verkefnastjórinn og liðsstjórar þurfa að halda uppi áhuga og hvatningu út líftíma 

verkefnisins. 

 

Það eru því nokkrar áskoranir sem liðstjórar og verkefnastjórinn þarf að hafa í huga á ferlinu 

sem geta verið:  

 

• Afurðin sjálf er breyting á starfsumhverfi sem getur verið áskorun fyrir skipuheildina 

• Áreiti vegna afurðar sem þegar hafa verið kláraðar (gallar og/eða breytingar) 

• Eftirfylgni með afurðum sem verkefnahópurinn skilar af sér.  

• Forgangsraða verkþáttum og að klára verkþætti til að bæta MVP afurð. 

• Halda hvata á teyminu út verkefnatímann án þess að álagið verði það mikið að 

teymismeðlimir brenni yfir 

 

 

4.3. Styrkleikar  
 

   Skipulagið hjá Stafrænni framtíð bíður upp á það að afurðir fæðist á mjög skömmum tíma 

sem verður að teljast styrkleiki fyrir skipuheildina. Verkefnastjórinn lýsir þessu sem svo: „Þú 

nærð að breyta og „delivera“ rosalega hratt nýjum lausnum. [...] Ég held að þetta sé helsti 

styrkleikinn“.  

 

Mikill styrkleiki við vöruþróunarferlið hjá Stafrænni framtíð, og það sem heldur deildinni í 

raun gangandi, er sá stuðningur sem deildin hefur frá stjórnendum og forstöðumönnum Arion 

banka. Traust stjórnenda á ferlinu hefur sýnt sig bæði með mætingu þeirra á fundi með 

verkefnahópnum og framlagi af þeirra hálfu sem felst í því að hleypa sérfræðingum og 

starfsmönnum tímabundið úr sinni stöðu til þess að taka þátt í verkefnavinnunni hjá Stafrænni 

framtíð. Áhugi á verkefnavinnunni hjá Stafrænni Framtíð kemur einnig fram með mikilli 

eftirspurn frá starfsmönnum Arion banka fyrir því að taka þátt í ferlinu. Hjá Stafrænni framtíð 

er virk endurgjöf verkefnastjóra gagnvart teymismeðlimum til forstöðumanna bankans. Fyrir 

starfsmann Arion banka getur verkefnaferlið verið gott tækifæri til að öðlast 

sérfræðiþekkingu á ákveðnum sviðum, sem nýtist þegar starfsmenn snúa aftur í sína deild 

þegar verkefnavinnunni er lokið. 
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Þverfagleg verkefnateymi er einn lykillinn að velgengni í þróunarferlinu, því með því fæst 

skilningur á öllum þrepum ferilsins sem verið er að endurhanna. Umhverfið hjá Stafrænni 

framtíð skapar lifandi menningu þar sem allir teymismeðlimir sitja saman, á sama stað, og 

geta rætt afurðina í ferli sem líkist því sem gerist í hefðbundnu frumkvöðlafyrirtæki. Svo enn 

sé vitnað í ScrumMasterinn: „Við erum öll að vinna að sama markmiði og það er ótrúlega 

gaman að koma í vinnuna á hverjum degi og tjá þig um eitthvað sem tengist afurðinni og það 

eru allir inni í því sem þú ert að segja“. 

 

Allur verkefnahópurinn situr saman á einu svæði, þetta þýðir að boðleiðir milli liðstjóra, 

meðlima og verkefnistjóra eru stuttar og skilvirkar. Verkefnið og stefnan er sýnileg með 

töflum og umhverfið líflegt sem virkar hvetjandi fyrir þá sem eru í teyminu. 

 

Þeim áskorunum sem fylgja ferlinu og voru nefndar í kaflanum „Áskoranir“ fylgja einnig 

tækifæri og styrkleikar. Með vikusprettum gefst teyminu tækifæri til að bregðast hratt við 

breytingum eða vandamálum sem upp geta komið. Teymið hefur tækifæri til að prufukeyra 

þá afurð sem kemur út úr hverjum spretti og fá viðbrögð eða endurgjöf á hraðvirkan hátt. 

Ásamt því má nefna að tímaramminn, 16 vikur, að þó því fylgi pressa að klára afurðina innan 

tímarammans er svo knappur tími jafnframt hvatning. Teymið mætir til leiks og veit hversu 

skamman tíma það hefur til stefnu og keppir að því að skila af sér afurð sem virkar, innan 

þess tímaramma. 

 

Helstu styrkleikar vöruþróunarferlisins hjá Stafrænni framtíð samkvæmt viðmælendum eru:  

 

• Nýjar afurðir verða til á skömmum tíma 

• Þverfagleg teymi er mikilvægt til að öðlast heildarskilning á ferlinu 

• Stuttir sprettir veita teyminu svigrúm til breytinga 

• Stuttar boðleiðir teymismeðlima, virk samskipti. 

• Traust frá yfirstjórn, forstöðumönnum bankans 

• Eftirspurn og áhugi frá starfsmönnum með að taka þátt í vöruþróunarferlinu 

• Virkar notendaprófanir og endurgjafir/viðbrögð frá notendum 
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5. Umræður og takmarkanir 
 

   Rannsóknarspurningin sem unnið er að í þessu verkefni er: 

 

Hvernig hefur vöruþróunarferlið sem beitt er hjá Stafrænni framtíð hjá Arion banka 

reynst? 

 

Inntakið úr viðtölum við vinnslu á verkefni þessu sýna að ferlið sjálft er ekki gallalaust þrátt 

fyrir að ferlið hafi sannað sig og í því að hafa styrkt markaðsstöðu bankans. Stafræn framtíð 

hefur skilað af sér mörgum afurðum en ljóst er að eftirfylgni skortir. Þetta getur skapað áreiti 

og truflun fyrir næstu verkefni hjá deildinni. Það virðist vera að þau hjá Arion banka og 

Stafrænni framtíð séu vel meðvituð um hvar vandamálin liggja í vöruþróunarferlinu. Deildin 

er tveggja ára og á eflaust eftir að þróast á næstu árum og aðlagast aðstæðum, jafnt inná við 

sem útá við. Afurðir hafa þegar sýnt árangur fyrir bankann bæði í auknum viðskiptum og 

með hagræðingu. 

 

Vöruþróunarferlið sjálft virðist vera skemmtileg og jafnframt krefjandi vinna fyrir þá sem 

tilheyra teyminu. Mikil eftirspurn er meðal starfsmanna bankans að komast í 

verkefnavinnuna og fylgjá því einnig tækifæri fyrir þá að þróast í starfi. Umhverfið hjá 

Stafrænni framtíð er bæði spennandi og frjálslegt en jafnframt ríkja þar miklar kröfur. Þetta er 

fín lína fyrir stjórnendur; að halda fólki á tánum án þess að vinnan verði það mikil að fólk 

brenni út. ScrumMasterinn segir: 

 

„Það er gaman að sjá umfjöllun í fjölmiðlum, viðbrögð innan bankans og aukningu í 

viðskiptum við bankann; þá verður meðlimir mjög jákvæðir í teyminu“. Bankinn auglýsir 

velgengnina bæði innan sem og utan skipuheildarinnar og því er þetta orðin spennandi 

vettvangur fyrir starfsmenn Arion banka að taka þátt í. 

 

Það getur verið erfitt að bera saman hlutverk verkefnastjórans í slíku ferli sem Stafræn 

framtíð er við hefðbundna verkefnastjórnun. Verkefnastjórinn lýsti þessu þannig: 

 

„Verkefnastjórnun í svona verkefni er mjög frábrugðið hefðbundnu verkefnastjórnun. Við 

köllum þetta að vera, kannski svolítið skrítið, að vera forstjóri fyrirtækisins“. 

Þetta þýðir að verkefnastjórinn þarf að sökkva sér djúpt í fræðin um afurðina sem er verið að 

þróa og að stjórna mannauði líkt og um frumkvöðlafyrirtæki sé að ræða. Verkefnastjórinn 

getur því aðeins tekið að sér eitt verkefni í einu. Verkefnastjórinn sagði: 

„Þú verður svo mikill sérfræðingur í því sem þú ert að gera. Forstjórinn getur aðeins verið 

forstjóri í einu fyrirtæki í einu“. 

Þetta er mjög lýsandi fyrir uppbyggingu umhverfisins og menningarinnar sem ríkir í 

deildinni. Ljóst er að aðferðafræði Lean Startup skín í gegn sem fyrirmynd deildarinnar og er 

lýsingin á starfi verkefnastjórans í raun í takti við starfsemi hjá sjálfstæðu 

frumkvöðlafyrirtæki. Umhverfið er líflegt fyrir þátttakendur hjá Stafrænni framtíð og einnig 

eru boðleiðir stuttar á milli teymismeðlima, stjórnenda og milli IT- og BI-teymanna. Þetta 

þýðir að virkum samræðum um afurðina er tekið fagnandi, sem er mikill kostur. 

 

Ef bornir eru saman niðurstöður frá viðmælendum um styrkleika og áskoranir sem fylgja 

ferlinu má glögglega greina að styrkleikarnir vega mun þyngra. Markmið Arion banka er að 
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svara stafrænni þróun og breytingum með nýjum viðskiptaferlum og Stafræn framtíð hefur 

reynst öflug lausn, hún hefur komið slíkum afurðum hratt út. Helstu vandamál sem fylgja 

vöruþróunarferlinu snúa að breyttu skipulagi innan Arion banka sjálfs. Ef Stafræn framtíð á 

að halda áfram á sömu braut, á sama hraða og jafn metnaðarfullum hætti þarf að endurhanna 

hvernig afurðir skila sér til bankans. Það virðist valda óþægindum bæði hjá verkefnateyminu 

sjálfu, og þá sérstaklega IT, og einnig hjá framlínu starfsmönnum sem þurfa að svara fyrir 

afurðina gagnvart viðskiptavininum.  

 

Styrkleikar Áskoranir 

Nýjar afurðir og breytingar skila sér hratt og 

innan tímaramma 

Breytingar á starfsumhverfi 

Þverfagleg teymi  Áreiti á verkefnateymi vegna útgefinna afurða 

Traust yfirstjórnar og forstöðumönnum Eftirfylgnin veik 

Eftirspurn og áhugi starfsmanna Forgangsröðun 

Virkar endurgjafir og notendaprófanir Halda hvata og áhuga í verkefnateyminu 

Stuttir sprettir gefa svigrúm til breytinga  

Stuttar boðleiðir á milli teymismeðlima  

Tafla 2 - Styrkleikar og áskoranir hjá Stafrænni framtíð 

Vert er að taka verður fram að takmarkanir eru á rannsókn þessari. Þannig skortir viðtöl við 

þátttakendur IT-teymis til að hafa heildarramma og athugasemdir frá öllum sjónarhornum 

þeirra sem taka beinan þátt í ferlinu. Einnig skortir viðtöl við stjórnendur og aðra 

hagsmunaraðila frá bankanum til að heyra þeirra hlið á Stafrænni framtíð og hvernig 

framtíðarsýn og stefna er fyrir slíka uppbyggingu hjá bankanum. 
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6. Lokaorð 
 

   Fyrirtæki geta farið mismunandi leiðir við að innleiða stafrænar breytingar. Í þessu verkefni 

var farið yfir hvernig Arion banki hefur farið í sína leið með því að setja upp sérstaka deild 

sem sérstaklega er tileinkuð stafrænni vöruþróun.  

 

Uppbyggingin og skipulagið er byggt á aðferðafræði Agile-verkefnastjórnun og Lean Startup 

og hefur það skilað góðum árangri. Margar afurðir verða til á stuttum tíma til skipuheildar og 

breytingar á umhverfi bankans eru hraðar. Með Lean Startup verður til frumkvöðlamenning 

sem hefur virkað vel fyrir teymin við að skapa og skila frá sér nýjum lausnum.Vikulangir 

sprettir gefa verkefnateyminu svigrúm til að bregðast hratt við breytingum og með virkum 

notendaprófunum getur verkefnastjórinn og liðsstjórar brugðist hratt við þörfum 

viðskiptavinarins. 

 

Eftirfylgni með þeim afurðum er veikleikinn í ferlinu og ljóst er að stuðningur við þær afurðir 

sem koma frá verkefnavinnunni er ekki nægur í einhverjum tilvikum. Þetta getur valdið 

óþægindum bæði meðal starfsmanna bankans sem og þátttakendum í verkefnavinnu hjá 

Stafrænni framtíð. Í niðurstöðum rannsóknar er greinilegt að viðmælendur eru sér meðvitaðir 

um helstu áskoranir og veikleika sem fylgja vöruþróunarferlinu. Styrkleikarnir, traustið frá 

stjórnendum og starfsmönnum og skilvirkni sem fylgir hröðu ferli, vega þó þyngra en 

veikleikarnir.  

 

Það hefur sést að önnur fyrirtæki, í öðrum atvinnugeirum, hafa sett upp sérstakar deildir sem 

tileinkaðar eru stafrænum breytingum. Það gæti verið áhugaverð rannsókn að bera saman 

uppbyggingu vöruþróunarferilsins hjá Stafrænni framtíð við önnur sambærileg ferli og þá 

sérstaklega við innleiðingaferlið hjá skipuheildunum, hvernig fyrirtæki taka á móti afurðum 

og bregðast við þeim innanhúss. 
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7. Þakkir 
 

   Höfundur vill þakka þátttakendum og viðmælendum í viðtölunum hjá Stafrænni framtíð 

fyrir sérstaklega góðar móttökur. Einnig fær Marta Kristín Lárusdóttir þakkir fyrir gott 

samstarf og leiðsögn sem leiðbeinandi. Sérstaklega vil ég þakka Jakobi Bjarnar Grétarssyni 

fyrir skjót viðbrögð við yfirlestur. Kolbrún Lilja á hrós skilið og þakka ég henni einnig 

sérstaklega fyrir að hafa staðið við hlið mér sem klettur við vinnslu á verkefni þessu, 

stuðningurinn hefur verið ómetanlegur. 
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Viðauki 1 
 

Spurningarlisti – Stafræn framtíð Arion banki 

 
1. Kynning á verkefninu og spyrjanda 

 

• Útskýring á vali á viðfangsefni 

• Bakgrunnur spyrjanda 

• Fullum trúnaði heitið í vinnslu á greininni sjálfri 

 

2. Kynning á viðmælanda 

 

• Hvert er nafn viðmælanda? 

• Hver er staða þín innan Arion banka? 

• Hver er þinn bakgrunnur, menntun og reynsla? 

• Hvert er þitt hlutverk hjá Stafrænni framtið? 

  

3. Ferlið  

• Hvernig myndir þú lýsa vöruþróunarferlinu frá þínu sjónarhorni? 

o Fyrir hvert activity eða fyrir hverja viku: 

▪ Hvað er gert?  

▪ Hverjir taka þátt í þeim verkþætti? 

▪ Hverjar eru afurðir af þeim verkþætti?  

o Hvenrig er tímaramminn uppbyggður og álag á tengingu við það? 

o Hvernig eru teymin uppbyggð hjá Stafrænni Framtíð? 

 

4. Reynslan 

• Hverjir eru helstu styrkleikar á vöruþróunaferlinu?  

• Hverjir eru helstu veikleikar á vöruþróunarferlinu? 

• Hverjar eru helstu tækifærir sem fylgja vöruþróunarferlinu? 

• Hver eru helstu tækifærin sem fyglja vöruþróunarferlinu? 

 

5. Árangur og eftirfylgni 

• Hvernig eru verkefnin/varan fylgd eftir innan bankans? 

• Hvernig er árangur verkefna mæld? 

o Hvernig hafa þær reynst? 

• Hvernig hefur tekist fyrir þáttatakendur í þínu teymi að ganga aftur í fyrri störf innan 

bankans? 

• Hver eru áhrif, á þínu mati, af uppbyggingu Stafrænnar Framtíðar á Arion banka sem 

heild? 

• Hvernig myndir þú telja að vinnuhópurinn hafi áhrif á menningu bankans? 

 

 

6. Viðbót 

• Er eitthvað sem viðmælandi vill bæta við?  

 


