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ÚTDRÁTTUR 

 

Er járnþríhyrningurinn að kæfa Agile? 

Ósamhæfni samninga um fast verð, umfang og tímaramma við Agile verkefnastjórnun í 

hugbúnaðarþróun. 

 

Höfundur: Kristján Karlsson 

 

Samhengi: Hugbúnaðariðnaðurinn hefur að miklu leyti færst úr hefðbundnum línulegum 

verkefnissjórnunaraðferðum (e. Waterfall) yfir í Agile hugbúnaðarþróunaraðferðir sem hafa ýtt 

undir þróun hugbúnaðar með áherslu á raunverulegar þarfir viðskipavinarins. Agile byggir m.a. 

á aukinni þátttöku kaupandans, ítrunum og mörgum smávaxandi starfhæfum 

hugbúnaðarútgáfum byggðum á uppgötvunarferli gegn um allt verkefnið, í stað línulegrar 

framleiðslu á afurð byggðri á fyrirfram skilgreindum þörfum.  Þessi yfirfærsla hefur ekki verið 

sársaukalaus og fjöldi verkefna mistakast enn og veltir þessi grein upp þeirri spurningu hvort 

sökin hvíli að miklu leiti á samningsformi byggðu á járnþríhyrning verkefnastjórnunarinnar, 

þ.e. föstu verði, umfangi og tíma.   Spurt er hvort notkun fastra samninga standi vel heppnuðum 

Agile hugbúnaðarverkefnum fyrir þrifum og hvort fastir samningar og Agile séu einfaldlega 

ósamræmanleg. 

Aðferð: Rýni fyrri skrifa og rannsókna um efnið ásamt djúpviðtölum við íslenska 

hugbúnaðarframleiðendur, kaupendur og ráðgjafa. 

Niðurstöður:  Agile er ráðandi verkefnisstjórnunaraðferð hugbúnaðargeirans í dag, þó hluti 

þeirra verkefna sem teljast Agile noti í raun blandaðar aðferðir. Þrátt fyrir uppruna sinn í 

hefðbundinni verkefnastjórnun eru fastir samningar enn algengasta samningaformið í 

hugbúnaðargeiranum og eiga þar enn vinninginn á samninga um tíma og efni sem virðast 

augljósari kostur fyrir Agile aðferðafræðina. Þrátt fyrir að verkefni undir föstum samningum 

misheppnist frekar en verkefni undir samningum um tíma og efni er fátt sem bendir til þess að 

fasti samningurinn sé sökudólgurinn, heldur sé líklegra að hægt sé að sakast við aðferðirnar 

sem notaðar eru til að uppfylla samninginn. Agile sé í flestum tilfellum mun líklegra til árangurs 

í hugbúnaðarverkefnum, en þó séu kringumstæður þar sem hefðbundin aðferðafræði hentar 

betur. Það að nýta ekki Agile aðferðir minnkar líkur á árangri hugbúnaðarverkefnis, sérstaklega 

ef aðferðum eins og sveigjanlegu umfangi, ítrunum, tíðum virkandi uppfærslum og náinni 

samvinnu við notendur er sleppt.  

Ályktun: Fátt ætti að standa í vegi fyrir vel heppnuðum Agile hugbúnaðarverkefnum undir 

föstum samningum svo lengi sem umfangi eru ekki settar of þröngar skorður á þann hátt að 

hægt sé að taka tillit til þarfabreytinga. 

  

 

Efnisorð: Hugbúnaður, hugbúnaðarþróun, samningar, verkefnastjórnun, agile, waterfall, fast 

verð, tími og efni. 

 

  



Er járn þríhyrningurinn að kæfa Agile    

2 

Lokaverkefni MPM 2018 – Kristján Karlsson 

1. INNGANGUR 

Rannsóknir um það hvers vegna hugbúnaðarverkefni mistakast allt frá 1967 til dagsins í dag, 

sýna að þau eru enn að mistakast af sömu helstu ástæðum.  Skorti á stuðningi yfirmanna, 

óskýrum markmiðum, þarfabreytingum, tæknilegum breytingum, þekkingarskorti (mögulega 

bæði seljenda og kaupenda), óraunhæfum áætlunum og skorti á vandaðri verkefnastjórn 

(Jørgensen, 2016). Í þessari gein verður fjallað um þau mistök sem snúa að samvali 

samningsforma og verkefnastjórnunarlegrar aðferðafræði.  

 

Járnþríhyrningurinn er myndhverfing hinna þriggja skorða sem klassísk verkefnastjórnun 

glímir við að uppfylla, það er að segja, kostnaður, umfang og tími. Fastir samningar byggja á 

grundvelli járnþríhyrningsins, en rannsóknir sýna að einhversstaðar á bilinu 40-70% samninga 

um hugbúnaðarverkefni nota fast verð og aðeins einhversstaðar á milli 15-50% nota samninga 

um tíma og efni (Adler and Scherer, 2011; Fink et al., 2013; Banerjee and Duflo, 2000; Kalnins 

and Mayer, 2004; Ahonen et al., 2015).  

Reynsla sýnir að kaupendur og þá sérstaklega í opinbera geiranum, hneygjast til þess að hafa 

fyrirfram skilgreindar afurðir og fast verð í samningum til þess að verja sig gegn áföllum aukins 

kostnaðar.  Slíkt getur talist eðlilegt fyrirkomulag þegar þarfir eru mjög skýrar og mikil reynsla 

er af framkvæmdum, eins og t.d. þekkist í byggingageiranum þar sem sérfræðingur getur eftir 

kröfulýsingu komið með tiltölulega nákvæmt verðmat.  

Hugbúnaðarþróun er í eðli sínu að miklu leiti ófyrirsjáanlegt ferli og nánast ómögulegt að sjá 

allar þarfir fyrir. Í föstum samningum um kaup á hugbúnaðarlausnum er það yfirleitt svo að 

kröfulýsingin ber þungann af því að skilgreina umfang verkefnisins og er notuð til að ákvarða 

hvort hugbúnaðarlausnin verður samþykkt af kaupanda í enda verkefnisins eða ekki.  Þegar 

kröfulýsing hinsvegar gefur ekki upplýsingar um þarfirnar í nægum smáatriðum, verða réttindi 

og skyldur kaupanda og seljanda óljós, sem leiðir til deilna sem getur orðið erfitt að leysa (Bird 

& Bird, 2018).   

Langflest hugbúnaðarverkefni verða fyrir breytingum á þörfum og  þarfaskriði (e. scope creep) 

á framkvæmdatíma, þ.e.a.s. eftir að samningur hefur verið gerður. Slíkar breytingar og 

þarfaskrið verða yfirleitt þeim meiri sem verkefnin eru umfangsmeiri.  Segja má að útilokað sé 

að niðurnjörva allar þarfir væntanlegs kerfis áður en vinna við það hefst. Ekki er aðeins 

ómögulegt að sjá hverja einustu aðgerð og samhengi þeirra við aðrar aðgerðir og mögulega ytri 

kerfi fyrir á þeim tímapunkti sem þarfagreining er unnin, heldur eru allar líkur á því að á líftíma 

verkefnisins hafi orðið breytingar á nær- eða fjærumhverfi sem kalla á breytingar á lausninni.  

Í ljósi þess að framtíðarþætti vinnu verður aldrei að fullu hægt að spá eða lýsa, má gefa sér það 

að samningar fyrir hugbúnaðarþróunarverkefni, óháð flækjustigi þeirra eða umfangi, séu í eðli 

sínu ófullkláraðir (Badenfeld, 2010). Því er ekki raunhæft að vænta þess að hugbúnaðarlausn 

sem skilgreind er löngu fyrir þróun hennar skili kaupandanum ákjósanlegasta ávinning.   

Til þess að taka tillit til þessa vandamáls hefur hugbúnaðariðnaðurinn á síðastliðunum tveimur 

til þremur áratugum að mestu leyti aðlagað verkefnastjórnun hugbúnaðarlausna að þessum 

sífelldu breytingum, meðal annars með því að beita svokallaðri Agile aðferðafræði við rekstur 

verkefna í hugbúnaðarþróun. Agile er regnhlífarheiti fyrir verkefnastjórnunarlega aðferðafræði, 

upprunalega hugsuð fyrir hugbúnaðarþróun með það að markmiði að framleiða vöru sem 

kaupandinn þarf, en ekki það sem hann hélt í upphafi að hann þyrfti.  Agile styður til dæmis 

ítranir í hönnun, þróun og prófunum og nýtir vegnar notendasögur til þess að ákvarða 

forgangsröðun virkni í þróun, allt til þess að takast á við óhjákvæmilegar breytingar sem verða 

í þróunarferlinu og til þess að lausnin skili kaupanda sem mestu virði.  Þess vegna leitast 

hugbúnaðarframleiðandinn frekar við að gera sveigjanlega samninga byggða á tíma og efni, 

þannig að samningurinn hindri ekki nauðsynleg viðbrögð við þarfabreytingum á 
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verkefnistímanum.  Þannig er greitt fyrir raunverulega vinnu fyrir þá lausn sem kaupandinn þarf 

í stað fasts verðs fyrir fyrirfram skilgreinda lausn sem ólíkleg er að skila væntum ávinningi. 

 

Hér togast á samningsform annars vegar og sú aðferðafræði sem notuð er við rekstur 

hugbúnaðarverkefnis hins vegar.  Samningsform eru mismunandi og fjölbreytileg en segja má 

að þau sitji á skala þar sem fastir samningar eru í annan endann, en samningur um tími og efni 

í hinn endann.  Þar á milli eru allar mögulegar útfærslur þessara tveggja, með innkomu frekari 

skilmála, refsinga, markmiða eða hvata, en til að halda fókus á vandmálið verður hér horft til 

fyrstnefndu andstæðnanna tveggja.  Á sama hátt má segja að aðferðafræðin við framkvæmd 

hugbúnaðarverkefnanna sé fjölbreytileg, ýmsar mismunandi nálganir eru notaðar, en andstæðu 

pólarnir eru hin hefðbundna aðferðafræði (e.Waterfall) öðru megin en Agile hinu megin. Á 

skalanum milli hefðbundinnar aðferðafræði og Agile eru mismunandi nálganir, t.d. er 

hefðbundin aðferðafræði  stundum notuð sem regnhlíf yfir heildarverkefnið en agile nálgun 

notuð við hönnun, þróun og prófanir, en að mestu má segja að hefðbundin aðferðafræði og agile 

séu andstæðir pólar og ill-samhæfanlegir vegna ólíkrar nálgunar og hugmyndafræði. 

Þannig er komið að vandamálinu sem grein þessari er ætlað að fjalla um.  Meirihluti kaupenda 

hugbúnaðarlausna vill kostnaðaröryggið sem þeir telja sig fá út úr föstum samningum, en 

seljendur lausnanna kjósa helst Agile aðferðafræði víð þróunina þar sem sú nálgun er líklegri 

til að gefa af sér starfhæfari lausn.  Fastur samningur sem byggir á járnþríhyrning hefðbundinnar 

verkefnastjórnunar með föstum kostnaði, föstu umfangi og föstum tímaramma, mætti telja illa 

samhæfðan Agile aðferðafræðinni, sem viðurkennir að ekki sé hægt að sjá allar þarfir fyrir og 

fagnar breytingum í þeirri viðleitni að skila sem starfhæfustum lausnum. 

 

Þessi grein horfir aðeins til kaupa á sérlausnum eða lausnum sem þurfa umtalsverða vinnu við 

uppsetningu, aðlaganir og gangsetningu, þ.e. hugbúnaðarlausnir sem má flokka sem verkefni, 

þurfa umtalsverðan mannauð og skipulagða verkefnastýringu frá því hugmynd eða 

viðskiptaáætlun verður til, þar til lausnin er komin í rekstur.   

 

Rannsóknarspurningarnar sem grein þessi leitast við að svara eru: 

• Hafa fastir samningar (með föstum skorðum kostnaðar, umfangs og tíma) neikvæð 

áhrif á útkomu hugbúnaðarverkefna sem rekin eru eftir Agile aðferðafræði?  

• Eru fastir samningar og Agile aðferðafræði við verkefnastjórnun hugbúnaðarverkefna 

ósamræmanleg? 

 
2. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

Kafla þessum er ekki ætlað að gera tæmandi úttekt á samningsformum og aðferðafræði við 

verkefnastjórnun hugbúnaðarverkefna, heldur ætlaður til samhengis fyrir efnistök. 

2.1 Helstu nálganir verkefnastjórnunar 

Aðferðafræði verkefnastjórnunar er skilgreind af Project Management Institute sem hópur 

aðferða: tækni, ferla, reglna, sniðmáta og bestu aðferða sem notuð eru við verkefni (PMI, 2008). 

Eins og Boehm og Turner (2004) benda á, má segja að þróunaraðferðir séu á skala frá 

aðlaganlegum, þ.e. mikilvægi þess að geta aðlagast að breytilegum þörfum, til fyrirsegjanlegs, 

þ.e. að geta sagt með nákvæmum hætti til um lýsingu lausnar áður en þróun hefst. Þarna liggja 

andstæðurnar, Agile á sveigjanlega/aðlaganlega endanum og hefðbundin aðferðafræði á 

fyrirsegjanlega endanum. Til þess að draga fram andstæðurnar sem takast á í umfjöllunarefni 

greinarinnar verður hér eingöngu fjallað um hefðbundna aðferðafræði og Agile. 
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2.1.1 Hefðbundin aðferðafræði 

Aðalmarkmið hefðbundinnar verkefnastjórnunaraðferðafræði er hagræðing og skilvirkni í því 

að fylgja upprunalegri ítarlegri verkefnisáætlun, eða að klára verkefni innan áætlaðs tíma, 

kostnaðar og umfangs (DeCarlo, 2004; Shenhar & Dvir, 2007; Wysocki, 2007).  

Járnþríhyrningurinn og áhersla þess að 

umfang sé fullmótað áður en verkefni 

hefst, markar hefðbunda verkefnis-

stjórnun þannig að hentugt er að horfa á 

verkefni sem línulegt ferli, röð fasa sem 

hver þarf að klárast áður en sá næsti 

hefst. Þessari nálgun er oftast líkt við 

fossa sem taka við hver af öðrum, eða 

Waterfall á ensku.   Hefðbundinni nálg-

un við stjórnun hugbúnaðarverkefna var 

fyrst lýst 1956 af Herbert D. Benington 

og þegar aðferðin var fyrst notuð við 

hugbúnaðarþróun var í raun enginn 

annar valkostur, en þá hafði þessi aðferðafræði verið notuð áratugum (jafnvel árhundruðum) 

saman í bygginga- og framleiðsluiðnaði svo eitthvað sé nefnt. Hér er um að ræða aðferðafræði 

sem getur gengið vel upp þar sem allar þarfir og hönnun liggja skýr fyrir og eru ólíkleg til að 

taka breytingum í framleiðsluferlinu.  Á meðal helstu kosta hefðbundna módelsins er að það 

gefur mjög skýra og formfasta leið til að nálgast verkefni, að það að fá þarfir og hönnun rétta 

strax í byrjun verkefnisins spari tíma og peninga á síðari stigum og að það hjálpi til við að 

skilgreina skýrar vörður til að fylgjast með framgangi verkefnisins (Bird&Bird, 2018).  

Hefðbundin aðferðafræði hentar föstum samningum einkar vel, enda línuleg nálgunin  heppileg 

til að framfylgja fyrirfram ákveðnum skorðum fasts samnings. Með tilliti til þess hve fljótandi 

þarfir fyrir hugbúnað eru oftast og erfitt að negla niður áður en hönnun hefst, má sjá hve illa 

þetta módel hentar fyrir hugbúnaðarþróun. Þetta á sér sínar undantekningar, t.d. ef frumgerð 

hefur verið gerð til að skýra þarfir áður en verkefni hefst eða ef verkefni er einfaldlega svo smátt 

í sniðum og þarfir skýrar.  Ennfremur sjá endanlegir notendur ekki kerfið fyrr en að loknu 

þróunarferli og því koma vankantar frá sjónarhóli notenda of seint fram og eykur kostnað þegar 

bregðast á við athugasemdum þeirra (Chellinsky, 2012). 

2.1.2 Agile 

Špundak (2014) bendir á að breytingar á upprunalegum áætlunum eru óhjákvæmilegar vegna 

aðlagana að því ófyrirséða og breytinga í umhverfi verkefnisins eða innan þess sjálfs og vísar 

þar til rannsókna Collyer et al. (2010) og Olsson (2006). Agile hugbúnaðarþróun leggur áherslu 

á óformlega ferla, tíð samskipti við notendur og fljótandi þarfir (Chellinsky, 2012). Agile má 

segja að hafi orðið regnhlífarheiti fyrir breiða línu hugbúnaðarþróunaraðferða, s.s. Scrum, 

Kanban, XP og UP og leit fyrst dagsins ljós sem hugmynd þegar 17 hugbúnaðarsérfræðingar 

hittust í Snowbird í Utah til að ræða „lightweight“ hugbúnaðaðarþróunaraðferðir, sem margar 

hverjar áttu uppruna sinn frá því í kring um 1990.  Úr því varð til Agile stefnuyfirlýsingin sem 

má finna á www.agilemanifesto.org:  

 

„We are uncovering better ways of developing 

software by doing it and helping others do it. 

Through this work we have come to value: 

Individuals and interactions over processes and tools 

Working software over comprehensive documentation 

Customer collaboration over contract negotiation 

Responding to change over following a plan 

Mynd 1: Hefðbundin aðferðafræði (Roots Infocomm, 2018) 

 

Mynd 2: Agile aðferðafræði (Capterra, 2018)Mynd 3: Hefðbundin 

aðferðafræði (Roots Infocomm, 2018) 

 

Mynd 4: Agile aðferðafræði (Capterra, 2018) 

 

Mynd 5: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018)Mynd 

6: Agile aðferðafræði (Capterra, 2018)Mynd 7: Hefðbundin 

aðferðafræði (Roots Infocomm, 2018) 

 

Mynd 8: Agile aðferðafræði (Capterra, 2018)Mynd 9: Hefðbundin 

aðferðafræði (Roots Infocomm, 2018) 

 

Mynd 10: Agile aðferðafræði (Capterra, 2018) 

 

Mynd 11: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018)Mynd 

12: Agile aðferðafræði (Capterra, 2018) 

 

Mynd 13: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018) 

 

Mynd 14: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018)Mynd 

15: Agile aðferðafræði (Capterra, 2018) 

 

Mynd 16: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018)Mynd 

17: Agile aðferðafræði (Capterra, 2018)Mynd 18: Hefðbundin 

aðferðafræði (Roots Infocomm, 2018) 

 

Mynd 19: Agile aðferðafræði (Capterra, 2018)Mynd 20: Hefðbundin 

aðferðafræði (Roots Infocomm, 2018) 

 

http://www.agilemanifesto.org/
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That is, while there is value in the items on 

the right, we value the items on the left more.“ 

(Beck et al, 2001) 

Þannig einkennist Agile aðferðafræðin af ítrunum, miklum samskiptum og samvinnu með 

notendum í gegn um allt 

verkefnið, stöðugum 

uppgötvunum á þörfum og 

tíðum útgáfum af hugbúnaði 

þar sem notendur geta prófað 

og staðfest viðbætur 

jafnóðum. Á þann hátt tekur 

Agile á þeim þarfabreyt-

ingum sem eiga sér stað á 

líftíma verkefnisins þannig 

að sú lausn sem gerð er fullnægi betur raunþörfum kaupandans í stað þess að uppfylla úreldar 

þarfakröfur sem skilgreindar voru í upphafi. Ætla mætti að Agile henti fastverðssamningum 

illa, enda aðlögunarhæfni Agile gagnvart breytingum illsamhæfanleg föstu verði og umfangi.  

Á hinn bóginn henta samningar um tíma og efni Agile verkefnastjórnun mjög vel enda 

sambærilegir í eðli sínu, sveigjanlegir og greiddir eftir tíma og efnisþörf frekar en fyrirfram 

skilgreindu umfangi. Á móti kemur að Agile skortir hina formföstu skjölun hefðbundinnar 

aðferðafræði þannig að erfitt getur verið fyrir nýja forritara að koma inn í Agile teymi. 

Sömuleiðis er erfiðara að stýra stærri og dreifðum teymum með Agile aðferðafræði. 

2.1.3 Agile og Waterfall 

Agile nálgunin er ótvíræð áskorun fyrir hefðbundnu aðferðafræðina þar sem kallað er á öflugri 

samskipti milli einstaklinga umfram fasta ferla og tól, virkni hugbúnaðar umfram skjölun, 

samstarf við kaupandann umfram rígneglda samninga og að geta brugðist við breytingum í stað 

þess að fylgja fyrirfram ákveðinni 

áætlun.  Færa má rök fyrir því að Agile 

með samningum um tíma og efni geti 

verið kostnaðarsöm nálgun þar sem 

sveigjanleikinn kann að ýta undir 

umframskrið kostnaðar til að bæta 

þarfri og óþarfri virkni við, ef ekki er 

vel á haldið. Á móti má segja að 

kostnaðaráhættan er hugsanlega engu 

minni við hefðbundnu nálgunina 

vegna hættunnar á því að nauðsynlegt 

sé að fara í meiriháttar breytinga-

verkefni eftir afhendingu verkefnisins 

þegar notendur fá loks að prófa lausnina, sjá mynd 3.  Í fljótu bragði, að geta með nánara 

samstarfi við kaupandann, samskiptum við notendur og með því að geta brugðist við þeim 

breytingum sem koma fram í uppgötvunarferli sem spannar allt verkefnið búið til lausn sem 

virkar á þann hátt sem kaupandinn þarf á að halda, frekar en að skila af sér hugbúnaði sem 

uppfyllir upprunalegar kröfur en ekki væntum ávinning.  

 

Mynd 3: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018) 

 

Mynd 46: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018) 

 

Mynd 47: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018) 

 

Mynd 48: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018) 

 

Mynd 49: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018) 

 

Mynd 50: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018) 

Mynd 2: Agile aðferðafræði (Capterra, 2018) 

 

Mynd 27: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018)Mynd 28: Agile 

aðferðafræði (Capterra, 2018) 

 

Mynd 29: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018) 

 

Mynd 30: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018)Mynd 31: Agile 

aðferðafræði (Capterra, 2018) 

 

Mynd 32: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018)Mynd 33: Agile 

aðferðafræði (Capterra, 2018) 

 

Mynd 34: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018) 

 

Mynd 35: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018) 

 

Mynd 36: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018) 

 

Mynd 37: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018)Mynd 38: Agile 

aðferðafræði (Capterra, 2018) 

 

Mynd 39: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018)Mynd 40: Agile 

aðferðafræði (Capterra, 2018) 

 

Mynd 41: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018) 

 

Mynd 42: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018)Mynd 43: Agile 

aðferðafræði (Capterra, 2018) 

 

Mynd 44: Útgáfuáhætta waterfall og agile (Codetiburon, 2018)Mynd 45: Agile 
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2.2 Samningsform 

Í þessari grein verður horft til andstæðna á skala samninganna, það er að segja fastra samninga 

og samninga um tíma og efni.  Þetta eru þau samningsform sem nátengdust eru hefðbundinni 

verkefnastjórnun annars vegar og Agile hinsvegar og hjálpa því til við að skýra og afmarka 

vandamálið.   

2.2.1 Fast verð 

Fastir samningar eða fastverðssamningar, oft einnig nefnt fast verð og umfang (e. fixed price 

and scope), er þegar kaupandi og seljandi semja um fast verð fyrir hugbúnaðarverkefnið.  Þá 

hefur umfang yfirleitt verið skilgreint að undangenginni þarfagreiningu.  Þetta samningsform 

byggir í raun á hefðbundinni aðferðafræði verkefnastjórnunar sem notuð var fyrir Agile 

byltinguna og er enn mikið notuð í öðrum geirum (Bird & Bird, 2018).  

Þetta er það samningsform sem kaupendur hugbúnaðarlausna virðast yfirleitt kjósa, einfaldlega 

þar sem það gefur, mögulega ranglega, þá tilfinningu að það tryggi þeim að kostnaður haldist 

innan þess sem samningurinn kveður á um. Seljandi hugbúnaðarlausnarinnar telur þetta form 

yfirleitt það lakasta, hann hefur þá reynslu af hugbúnaðarverkefnum að þarfirnar verða aldrei 

fullgreindar áður en þróun hefst og veit að þegar breytingarnar fara að týnast inn byrjar að reyna 

á samband hans og kaupandans (Bird & Bird, 2018).   

2.2.2 Tími og efni 

Tími og efni (e. Time and Material eða T&M), er þegar kaupandi og seljandi semja um að greitt 

verði fyrir unnar klukkustundir (eða daga) sem notaðar eru í verkefnið, yfirleitt eftir taxta 

mismunandi sérfræðinga og annan tilfallandi- og efniskostnað.  Í raun kaupir kaupandinn 

þjónustu seljandans fyrir upphæð eða tíma samningsins frekar en skilgreint sett af virkni 

(Chellinsky, 2012). Þetta er yfirleitt það samningsform sem hugbúnaðarframleiðandinn óskar 

sér, hér hefur hann fullan sveigjanleika til að bregðast við breytingum á þarfalýsingu og getur 

skilað vöru sem uppfyllir raunþarfir, frekar en upprunalega þarfalýsingu.  Kaupandinn forðast 

þetta samningsform yfirleitt þar sem það getur virkað nánast sem óútfylltur tékki til seljandans 

ef eftirlit og þátttaka kaupanda með verkefninu er ekki nægjanlegt (Franklin, 2008). 

2.3 Samantekt yfirlits 

Eins og hér að ofan hefur komið fram má segja að hér togist á fjórir kraftar, hinir tveir ólíku 

pólar samningsformanna, fast verð á móti tíma og efni, sem svo hafa áhrif á andstæða póla 

verkefnisstjórnunaraðferðanna, hefðbundinnar eða Agile.   

Til einföldunar má segja að hefðbundin aðferðafræði og fastir samningar henti saman, þar sem 

fasti samningurinn geri ráð fyrir að allar þarfir liggi ljósar fyrir við gerð samnings, breytingar 

verði engar og þá henti best að keyra verkefnið eftir formföstu línulegu ferli. Agile gangi þannig 

illa fyrir fastan samning þar sem Agile snýst einmitt um að leyfa breytingar þegar 

Eiginleikar Hefðbundin nálgun Agile nálgun

Þarfir skýrar upprunalegar þarfir, breytingar ólíklegar skapandi, frumlegar, þarfir óskýrar

Notendur taka ekki þátt náið samstarf

Skjölun formleg skjölun innri þekking teymis

Stærð verkefnis stærri verkefni minni verkefni

Stjórnskipulagslegur 

stuðningur

nota ferla sem eru til staðar, stærri skipulagseiningar tilbúin að taka upp agile nálgun

Teymismeðlimir ekki áberandi, búist við breytingum á teyminu, teymið 

dreift

minni teymi, á sama stað

Mikilvægi kerfis afleiðingar kerfisbilunar alvarlegar síður mikilvæg kerfi

Verkefnisáætlun Línuleg flókin, með endurtekningum

Tafla 1: Samanburður hefðbundinnar og agile aðferðafræði (Špundak, 2014) 

 

Mynd 53: Notkun Agile aðferðafræði í verkefnastjórnun (PMI, 2017)Tafla 2: 

Samanburður hefðbundinar og agile aðferðafræði (Špundak, 2014) 

 

Mynd 54: Notkun Agile aðferðafræði í verkefnastjórnun (PMI, 2017) 

 

Mynd 55: Skipting verkefna eftir aðferðafræði (Techbeakon, 2018)Mynd 56: Notkun 

Agile aðferðafræði í verkefnastjórnun (PMI, 2017)Tafla 3: Samanburður 

hefðbundinar og agile aðferðafræði (Špundak, 2014) 

 

Mynd 57: Notkun Agile aðferðafræði í verkefnastjórnun (PMI, 2017)Tafla 4: 

Samanburður hefðbundinar og agile aðferðafræði (Špundak, 2014) 

 

Mynd 58: Ástæður þess að verkefni misheppnast (PMI, 2017) 

 

Mynd 59: Ástæður þess að verkefni misheppnast (PMI, 2017) 

 

Mynd 60: Ástæður þess að verkefni misheppnast (PMI, 2017) 

 

Mynd 61: Ástæður þess að verkefni misheppnast (PMI, 2017)Tafla 5: Samanburður 

hefðbundinar og agile aðferðafræði (Špundak, 2014) 

 

Mynd 62: Notkun Agile aðferðafræði í verkefnastjórnun (PMI, 2017)Tafla 6: 

Samanburður hefðbundinar og agile aðferðafræði (Špundak, 2014) 

 

Mynd 63: Notkun Agile aðferðafræði í verkefnastjórnun (PMI, 2017) 

 

Mynd 64: Skipting verkefna eftir aðferðafræði (Techbeakon, 2018)Mynd 65: Notkun 

Agile aðferðafræði í verkefnastjórnun (PMI, 2017)Tafla 7: Samanburður 

hefðbundinar og agile aðferðafræði (Špundak, 2014) 

 

Mynd 66: Notkun Agile aðferðafræði í verkefnastjórnun (PMI, 2017)Tafla 8: 

Samanburður hefðbundinar og agile aðferðafræði (Špundak, 2014) 
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uppgötvunarferlið kallar eftir þeim.  Þannig henti því samningar um tíma og efni betur fyrir 

Agile aðferðafræði, því komi saman sveiganlegir samningar og aðferðafræði. 

 

3. AÐFERÐAFRÆÐI 

3.1 Markmið 

Meginmarkmið þessarar greinar er að greina hvort fastir samningar hafi neikvæð áhrif á 

útkomu hugbúnaðarverkefna sem rekin eru eftir Agile aðferðafræði og ef svo er, að hvaða leiti 

og hvernig mögulega megi lágmarka þau áhrif. 

3.2 Aðferð 

Við gerð greinar þessarar verða að megningu til notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir og er 

greining tvíþætt þar sem annars vegar verður litið til erlendra rannsókna og skrifa um 

vandamálið og lausna á því og hins vegar tekin djúpviðtöl við íslenska aðila sem koma að 

útboðum, samningum og verkefnastjórnun hugbúnaðarlausna með áherslu á upplifun og reynslu 

þeirra að samningagerð og samningsformum um leið og notaðrar aðferðafræði við efndir 

samninganna.    

3.3 Djúpviðtöl   

Þátttakendur djúpviðtala voru flokkaðir eftirfarandi: 

• Kaupendur hugbúnaðarlausna (3).   

• Ráðgjafa við kaup hugbúnaðarlausna (2). 

• Seljendur hugbúnaðarlausna (3) 

Tekin voru djúpviðtöl við þrjá kaupendur hugbúnaðarlausna, þar af einn úr opinbera geiranum 

og tvo úr einkageiranum, tvo ráðgjafa við kaup og innleiðingu hugbúnaðarlausna, annar sem 

starfað hefur meira með opinberum fyrirtækjum en hinn hefur starfað með bæði opinberum- og 

einkafyrirtækjum og að lokum þrjá seljendur hugbúnaðarlausna, en þeir eru nokkuð 

mismunandi að stærð og voru valdir til að veita breiðari sýn að viðfangsefninu. 

Djúpviðtölin voru tekin í starfsstöðvum þeirra sem viðtölin voru tekin við og tóku að meðaltali 

um það bil eina klukkustund.  Notaður var listi yfir umræðuatriði frekar en spurningalisti og 

áhersla lögð á að ræða þau umræðuatriði sem viðmælandi hafði reynslu og þekkingu á frekar 

en að fá svör við öllum umræðuatriðum hjá hverjum viðmælenda.  Umræðuatriðin sneru að 

notkun og reynslu af mismunandi samningsformum og verkefnisstjórnunaraðferðum við 

hugbúnaðarverkefni, með áherslu á fasta samninga og Agile, en þó einnig um önnur 

samningsform og verkefnisstjórnunaraðferðir til að ná skilningi á hlutfallslegri notkun fastra 

samninga og Agile.  Viðtölin áttu sér stað á tímabilinu mars til apríl 2018. 

3.4 Takmarkanir  

Helstu takmarkanir þessarar greinar er umfang rannsóknarinnar, þ.e. tiltölulega takmarkaður 

fjöldi viðtalsaðila fyrir rannsókn á samningum fyrir hugbúnaðargerð í íslensku umhverfi.  

Þannig má leiða líkur að því að það mengi sem valið er til rannsóknarinnar gefi ekki endilega 

yfirgripsmikla mynd af umhverfinu á Íslandi.  Ennfremur er skortur á fyrri rannsóknum og 

umfjöllun um vandamálið á Íslandi takmarkandi þáttur, slík gögn virðist ekki vera að finna sem 

mögulega hefðu gert beinni samanburð við erlendar rannsóknir auðveldari og niðurstöður meira 

afgerandi.  Að því leiti er vonast til þess að grein þessi verði öðrum hvatning og grunnur til 

frekari rannsókna.   
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4. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR 

4.1 Val á samningsformi 
Þó margt skorti upp á íslenskar rannsóknir um notkun samningsforma og tengingu þeirra við 

verkefnisstjórnunaraðferðir sem notaðar eru, gefa erlendar rannsóknir góða mynd af þeirri 

þróun sem þar á sér stað.  Ef nokkrar rannsóknir eru bornar saman sýna þær að á bilinu 40-70% 

samninga um hugbúnaðarverkefni nota fast verð og aðeins á milli 15-50% nota tíma og efni 

(Adler and Scherer, 2011; Fink et al., 2013; Banerjee and Duflo, 2000; Kalnins and Mayer, 

2004; Ahonen et al., 2015).  Þannig virðast fastir samningar enn vera ríkjandi samningsform í 

hugbúnaðarverkefnum erlendis þó taka verði tillit til þess að síðasta rannsóknin sem hér er 

skoðuð er þriggja ára gömul. Það er þó áhugavert að í djúpviðtölum við íslenska kaupendur, 

seljendur og ráðgjafa kom í ljós að hlutfall hreinna fastra samninga virðist fara minnkandi, en 

sé þó enn 30-60% samninga á móti 20-40% samninga um tíma og efni. Seljendur sögðust 

forðast fasta samninga eins og mögulegt væri og einn þeirra sagðist ekki taka neina fasta 

samninga lengur nema í þeim tilfellum að umfang og þarfir væri vel þekkt eins og við viðbætur 

eða breytingar á kerfum sem væru til fyrir eða í mjög smáum og afmörkuðum verkefnum. 

Einnig kom það fram hjá kaupendum að áherslur væru hægt að færast frá hreinum föstum 

samningum yfir í tíma og efni, eða í blandaða samninga þar sem t.d. kostnaður og jafnvel 

tímaáætlun væri fest en umfang væri sveigjanlegt.  

Íslenskir kaupendur og ráðgjafar voru að mestu sammála um það að í smærri verkefnum væru 

fastir samningar algengari en eftir því sem verkefnin væru stærri og flóknari væru frekar gerðir 

samningar um tíma og efni eða blandaðir samningar. Þetta er í takt við niðurstöður erlendra 

rannsókna en í þeim kemur fram að eftir því sem óvissa eykst og flækjustig við greiningu þarfa 

verður meira, minnkar notkun fastra samninga og samningum um tíma og efni fjölgar (Kalnins 

and Mayer, 2004; Gopal and Koka, 2012). Einnig virðist tilhneyging til notkunar á 

fastverðssamningum minnka eftir því sem verkefni eru stærri eða flóknari (Kalnins and Mayer, 

2004; Gopal et al., 2003). Á meðal flestra sem hafa rannsakað þetta, virðist vera breið samstaða 

um það að val á samningsformi ætti að vera háð ýmsum ákvarðandi þáttum, svo sem vöru- og 

ferlaóvissu, æskilegrar dreifingu áhættu, þekkingu kaupanda og markaðskringumstæðum 

(Merrow, 2011, Turner, 2003, Turner and Simister, 2001, Walker and Rowlinson, 2008). Þrátt 

fyrir það virðist tilhneyging kaupanda almennt vera sú að vilja nota fasta samninga, jafnvel í 

verkefnum þar sem tæknileg útfærsla, kostnaðaráætlun og tímaáætlanir eru almennt líkleg til 

að breytast á samningstíma, þar sem þeir telja að tími og efni bera meiri áhættu í för með sér 

vegna þess að seljandi hafi með samning um tíma og efni minni ástæðu til að ljúka verkinu á 

tíma eða innan kostnaðarramma. Þrátt fyrir það er kaupandinn engu síður líklegur til þess bæta 

við eða breyta þörfum sjálfur á meðan á þróunarfasa stendur, aukandi þannig kostnað og 

umfang verkefnisins og hugsanlega tímalínuna (Chellinsky, 2012). 

Ráðgjafar bentu á að ef kaupandinn væri skilgreindur sem veikur, þ.e. skorti þekkingu á þörfum 

eða getu til virkrar þáttöku í verkefninu, væri mun líklegra að fastverðssamningur væri notaður 

og þá skipti stærð verkefnisins ekki öllu máli. Sterkari kaupendur með meiri þekkingu og getu 

til virkrar þátttöku í verkefnum væru sífellt líklegri til að velja hreina samninga um tíma og efni 

og jafnvel yfirtaka stjórnun hugbúnaðarverkefnanna að öllu leiti og leigja þannig eingöngu 

mannauðinn til verkefnisins eftir því sem þyrfti.  Viðskiptasamband og reynsla skipti því meira 

máli en lágt verð. Þetta er í samræmi við erlendu rannsóknirnar, þess efnis að lélegra orðspor 

seljanda (eða skortur á orðspori) hefur þau áhrif að kaupendur vilji frekar fastverðssamninga 

(Banerjee and Duflo, 2000). Þá bentu seljendur á að það væri algengt að bjóða 

undirbúningsvinnu, greiningu og forhönnun á tíma og efni og svo fastan samning um forritun, 

prófanir og innleiðingu.   

Um ástæður fyrir vali á annað hvort föstum samning eða tíma og efni voru seljendur og 

ráðgjafar sammála um að það sé að mestu háð kringumstæðum, þar komi til fyrra samband og 



Er járn þríhyrningurinn að kæfa Agile    

9 

Lokaverkefni MPM 2018 – Kristján Karlsson 

traust milli aðila, skynjuð þekking aðila á verkefninu, umfang og flækjustig og svo það hvort 

kaupandinn væri opinber aðili, en opinberir aðilar væru líklegri til að taka fastverðssamninga 

vegna þrengri ramma um fjárheimildir fyrir verkefnin.  Þá er vert að nefna að fastir samningar 

virðast almennt tengjast minni samskiptum milli kaupanda og seljanda á verktíma (Fink et al., 

2013; Kalnins and Mayer, 2004), en samkvæmt íslensku djúpviðtölunum er þetta einmitt helst 

tengt veikari kaupendum.   

 

4.2 Árangur 
Í könnun Innotas frá 2013 kom fram að 50% þeirra fyrirtækja sem svöruðu könnuninni í 

Bandaríkjunum höfðu lent í misheppnuðum upplýsingatækniverkefnum síðustu 12 mánuði.  Í 

könnun sama aðila frá 2015 hafði hlutfallið hækkað og höfðu 55% fyrirtækjanna lent í 

misheppnuðum upplýsingatækniverkefnum síðustu 12 mánuði (CIO, 2016). Samkvæmt 

CHAOS skýrslu Standish Group frá 2014 kom í ljós að 66% hugbúnaðarverkefna töldust hafa 

misheppnast algerlega eða að hluta.  Það þýðir að aðeins eitt af hverjum þremur 

hugbúnaðarverkefnum heppnuðust, en hlutfall stærri verkefna sem misheppnuðust var enn 

hærra (Wheeler, 2017). 

Samkvæmt Jørgensen et al. voru samningar um tíma og efni mun líklegri til þess að takast með 

tilliti til ávinnings kaupanda af verkefninu og voru tölfræðilegar líkur á árangri áberandi hærri 

en í verkefnum með fasta samninga. Því nær því sem samningar voru því að vera algerlega 

greiddir eftir unnum tímum, þeim mun hærri voru líkurnar á því að verkefnið myndi skila 

ávinningi fyrir kaupandann (2016). Þá virtist meirihluti rannsókna sem Jørgensen bar saman 

við rannsókn sína frá 2016 komast að sömu niðurstöðu, þ.e. að fylgjandi notkun 

fastverðssamninga væru hærri líkur á misheppnuðum verkefnum (Aundhe et al., 2009, Fabriek 

et al., 2008), og ennfremur að fastverðssamningar séu tengdir minna trausti milli kaupanda og 

seljanda (Fink et al., 2013). Íslenskir kaupendur tóku undir þetta en vísuðu til þess að þegar 

óvissan væri meiri virtust fastir samningar öruggari.  

Rannsóknir Jørgensen frá 2017 sýna tengingu milli notkunar á föstum samningum og aukinnar 

hættu á því að verkefni misheppnist, en þó virðast þær um leið sýna að ekki er endilega um 

einfalda, ákvarðandi og beina tengingu milli notkunar fastra samninga og vandamála verkefna, 

heldur sé það frekar háð víðara samhengi og beinu sambandi við þá aðferðafræði sem notuð er 

við rekstur verkefnanna. Niðurstöður rannsóknar þeirra virðast einnig gefa til kynna að 

mismunandi árangur verkefna með mismunandi samninga skýrist út frá mismuninum á því 

hvernig seljandinn er valinn, hversu virk þátttaka kaupanda er í verkefninu, notkun Agile 

aðferða og áherslu á ávinning kaupanda á meðan á verkefninu stendur frekar en áherslu á 

uppfyllingu kröfulýsingu.    

Íslenskir seljendur töldu helsta vandamál og áhættu fastra samninga vera fimmþætta:  

• Yfirgnæfandi líkur á vanmats vinnuþáttar vegna breytinga á samningstíma 

• Ónákvæmni í þarfalýsingu  

• Hættu á vandamálum í samskiptum vegna þarfabreytinga 

• Að kaupandinn fengi í raun ekki lausnina sem leysi viðskiptavandamálið á 

fullnægjandi hátt  

• Að „útgáfa 1“ væri oft á tíðum ekki rekstrarhæf.  

Þetta er einmitt á meðal þeirra vandamála við fasta samninga sem Jørgensen et al. bentu á í 

rannsóknum frá 2016 og 2017. Fastir samningar geti skilað afurðum sem uppfylla kröfulýsingar 

en skili yfirleitt litlum ávinningi fyrir kaupandann og seinna umtalsverðum kostnaði við 

breytingar til að fá ætlaðan ávinning af lausninni.  Fastir samnigar geta mætt þörfum kaupenda 

um fyrirsjáanlegt umfang, kostnað og afhendingardagsetningu en lausnirnar mæta ekki endilega 

kröfum kaupandans um gagnsemi lausnar (Franklin, 2008).   

Niðurstöður rannsóknar Jørgensen frá 2016 voru í megindráttum að: 
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• Skilyrði járnþríhyrnings verkefnastjórnunar um að vera innan tímamarka, innan 

kostaðaráætlunar og að uppfylla kröfulýsingu höfðu mjög takmarkað samhengi við 

eiginlegan ávinning kaupandans. 

• Verkefni háð fastverðssamningum og verkefni þar sem áhersla var á val á seljanda 

út frá lágu verði voru síður líkleg til að skila raunverulegum ávinningi til kaupanda 

en önnur verkefni. 

• Agile verkefni voru almennt séð árangursríkari en önnur (hefðbundin) verkefni, en 

Agile verkefni án sveigjanlegs umfangs til að takast á við breytingar í gegn um 

uppgötvanaferlið, og án tíðra afhendinga virkniuppfærslna til kaupanda höfðu 

minna en meðallíkur til að heppnast vel og skila ávinningi til kaupanda. 

 

Ráðgjafar og kaupendur nefndu helst hættuna við fasta samninga þá að seljendur undirbyðu til 

þess að ná í spennandi tækifæri í þeirri von að samningurinn leiddi til meiri og arðvænlegir 

viðskipta.  Þetta valdi síðan oft vanefndum, t.d. að seljandi reyni að komast upp með 

takmarkaða virkni til að komast hjá tapi.  Slíkt endaði í besta falli með töfum og lélegum 

lausnum en í sumum tilfellum með riftun samninga og málaferlum. Til að vinna gegn þessari 

áhættu voru helst nefnd góð og opinská samskipti milli aðila og þátttaka kaupanda á meðan á 

verkefninu stendur, gott utanumhald um breytingar á þörfum, að brjóta verk niður í smærri 

einingar og afhendingar, en allt eru þetta Agile tengdar aðferðir.  Fastir samningar lögðu mun 

sterkari áherslu á lágt verð í vali á seljendum, en minni áherslu á ávinningsstjórnun og Agile 

aðferðafræði, sem skýrir að hluta lægra hlutfall árangursríkra verkefna undir föstum 

samningum (Jørgensen, 2016).  

Jørgensen, Mohaghegi og Grimsland (2017) komust þá að þeirri niðurstöðu að hætta á 

misheppnuðu verkefni sem fylgdi fastverðssamningum væri meiri þegar: 

• Mikil áhersla á lágt verð við val á seljanda og sem afleiðingu, hærri líkur á að velja 

seljanda með ofur bjartsýnt kostnaðarmat sem leiðir til tækifærissinnaðrar hegðunar 

við framkvæmd verkefnis. 

• Minni áhersla á færni við val á seljanda og sem afleiðingu, hærri líkur á því að upp 

komi vandamál tengd færniskorti. 

• Kaupandi tekur minni þátt við stjórnun og eftirlit með auðlindum (starfsfólki) 

seljandans á meðan á verkefninu stendur og sem afleiðingu, vaxandi líkur á 

vandamálum tengdum færni og afköstum seljanda. 

• Kaupandi tekur minni þátt í verkefnisstjórnun og útfærslu verkefnisins. 

• Minni notkun er á sveigjanlegu umfangi og tíðum útgáfum til mats kaupanda. 

• Minni áhersla er á ávinningsstjórnun á líftíma verkefnisins. 

Það er athyglivert að sú áhætta sem þeir lýsa hér tengjast beint skorti á notkun þátta sem tengjast 

Agile aðferðafræði og notkun þátta sem tilheyra hefðbundnum verkefnisstjórnunaraðferðum. 

 

4.3 Vænlegast til árangurs 
Að mati Franklin, er besta nálgunin að þróa hugbúnað undir samning um tíma og efni sem leyfir 

sveigjanlegt umfang með símótandi hönnun, á meðan afhentar eru smátt vaxandi uppfærslur 

hugbúnaðarins.  Það sé þó ekki æskilegt fyrir marga kaupendur, sérstaklega þá sem eru í 

opinbera geiranum og hafa gamalgróinn grunn hefðbundinnar verkefnastjórnunar með föstu 

umfangi sem samið er um áður en verkefnið hefst (2008).  Um áhættu og vandamál samninga 

um tíma og efni nefndu kaupendur og ráðgjafar helst þá áhættu að seljandi hefði ekki hvatningu 

til þess að lágmarka kostnað og flýta verkinu og að tími og efni virkaði að vissu leiti eins og 

opin ávísun fyrir seljandann.  Ráðgjafi nefndi það vandamál að veikir kaupendur væru líklegri 

til að fara illa út úr þessu þegar skortur á þekkingu þeirra á þörfum og geta til eftirfylgni með 

verkefni ýtti þeim út í samninga um tíma og efni þar sem þeir þyrftu að treysta í blindni á 

seljandann.  Seljendur tóku undir það með kaupendum að hættara væri við að hlutirnir færu úr 
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böndunum ef eftirlit og verkefnastýring kaupanda með verkefninu væri ekki nógu sterk. Einnig 

nefndi seljandi þá sambandslegu áhættu að kaupandinn tæki kostnaðarmati gjarnan sem föstu 

þó að um samning um tíma og efni væri að ræða.  Helstu lausnir við þessum vandamálum 

nefndu aðilar góða verkefnastjórnun, öfluga þátttöku kaupanda í eftirliti með verkefninu, tíðar 

útgáfur til mats kaupanda svo að hann hafi meiri stjórn á stefnu verkefnisins, opin og hreinskilin 

samskipti um framgang og kostnað, þátttaka kaupandans í scrum fundum (í Agile verkefnum).   

Franklin nefndi að samningur um tíma og efni hefði gefið kaupandanum nauðsynlegan 

sveigjanleika til þess að aðlaga forgangsröðun umfangs í hverjum mánuði eftir því sem 

uppgötvunarferlið gaf ástæðu til, þetta hefði aukið verðmæti lausnarinnar og lágmarkað þörf 

fyrir að endurskrifa lausnarþætti við skil hennar.  Mikill árangur hafi náðst út frá hönnun og 

virkni lausnarinnar, en á móti hafi það komið að væntingar um kostnað og afhendingartíma 

stóðust síður (2008). Suprapto et al. komust að því út frá samantekt sinni úr rannsóknum Morris 

og Pinto (2007), Smith (2002), Turner (2009), Walker og Rowlinson (2008) og samantekt PMI 

(2008), að hæfilegt samningsform þyrfti að velja til að hvetja kaupanda og seljanda til að vinna 

á sanngjarnan hátt saman til að ná sem bestri afurð í samræmi við sameiginleg markmið og 

innan væntrar áhættu.  

 

4.4 Verkefnastjórnunaraðferðir 
Samkvæmti PMI (2017) sögðust 71% fyrirtækja nota Agile til að stýra verkefnum stundum, oft 

eða alltaf. Þegar íslenskir aðilar voru spurðir um hlutfall verkefna keyrð með Agile eða 

hefðbundna aðferðafræði var svarið almennt að Agile 

væri mun algengara, allt frá 70-90%.  Þó voru seljendur 

sammála um það að í flestum verkefnum væri þó um 

einhverja samsetningu aðferðanna að ræða, gjarnan væri 

hefðbundin verkefnastjórnun nýtt sem eins konar 

regnhlíf yfir verkefnið t.d. fyrir almenna stjórnun, eftirlit 

og útvegun auðlinda, en síðan greining, hönnun, þróun, 

prófanir og innleiðing unnið eftir Agile aðferðafræði.  

Þannig væri líklegt að umtalsverður hluti þessara 70-

90% væru í raun blönduð aðferðafræði þó áhersla væri 

á Agile. Seljendur sögðu að í þeim tilfellum sem innri 

vöruþróun ætti sér stað hjá þeim væri hún yfirleitt unnin 

eftir hreinni Agile aðferðafræði, mismunurinn væri sá að 

kaupandinn hefði yfirleitt kröfur um ákveðið 

utanumhald og vildi gjarnan sjá verð umfang og 

tímaramma þó hann gerði sjálfur kröfu um Agile 

vinnubrögð.  Techbeakon (2018) segir frá rannsókn sem 

HP gerði 2017 sem sýndi að innan upplýsingatækniþróunar væru 67% verkefna hrein Agile eða 

keyrð að mestu leiti eftir lykilþáttum Agile í verkefnastjórnun.  Aðeins 9% voru hrein 

hefðbundin verkefnastjórnun eða keyrð að mestu leyti eftir hefðbundinni aðferðafræði.  Þá nýttu 

24% sér blöndu úr því besta úr báðum heimum.  Þess má geta að niðurstöðurnar voru nokkuð 

aldurstengdar, eldri verkefnastjórar voru lítilsháttar líklegri til að nota hefðbundna eða blandaða 

aðferðafræði en þeir sem yngri voru. Spurðir að því hvort þeir teldu sterka tengingu vera milli 

vals á aðferðafræði verkefnastjórnunar og þess samningsforms sem valið hefði verið fyrir 

verkefni, voru viðmælendur einhuga um það að svo væri, með samningum um tíma og efni væri 

svo til alltaf notað Agile, og ríkjandi væri að hefðbundin aðferðafræði væri notuð með föstum 

samningum, þó það væri æ algengara að Agile væri notað með föstum samningum.  Þó tóku 

flestir aðilar fram að oft væri þó í raun um blandaða aðferðafræði að ræða og þá sérstaklega 

þegar talað væri um að hefðbundin aðferðafræði væri notuð með föstum samningum. Spurðir 

að því hvaða samsetningu samningsforms og aðferðafræði verkefnastjórnunar þeir teldu 

Mynd 4: Notkun Agile aðferðafræði í 

verkefnastjórnun (PMI, 2017) 

 

Mynd 67: Notkun Agile aðferðafræði í 

verkefnastjórnun (PMI, 2017) 
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heppilegasta, kusu seljendur  ýmist samninga um tíma og efni með Agile aðferðafræði eða tíma 

og efni og blöndu Agile og hefðbundinnar aðferðafræði. Svör kaupenda og ráðgjafa voru 

blendnari, það færi eftir stærð, áhættu og eðli verkefnisins, en fast verð og blönduð aðferðafræði 

varð yfirleitt niðurstaðan. 

 

Þegar íslenskir aðilar voru 

spurðir um ástæður fyrir því 

hvers vegna Agile eða 

hefðbundin aðferðafræði yrði 

fyrir valinu var svarið 

almennt það að það færi eftir 

mismunandi þáttum. Hvers 

eðlis samningur milli aðila 

væri, þ.e. ef fastur þá frekar 

tilhneyging til hefðbundinnar 

aðferðafræði, þó það væri 

alls ekki algilt en ef 

samningur um tíma og efni 

þá væri aðferðafræðin svo til 

alltaf Agile. Einnig ef 

verkefni væri smátt í sniðum 

eða þarfagreining skýr og 

ólíkleg til að úreldast eða ef 

um endurnýjanir hugbúnaðar væri að ræða væri líklegra að hefðbundin aðferðafræði væri notuð 

en með nýjan hugbúnað frá grunni væri líklegra að Agile væri notað. Sérstaklega kom fram hjá 

seljendum að þeir kysu svo til alltaf frekar Agile nálgun, en pressa frá kaupendum um að 

tilgreina verð, skýrt umfang og fastan afgreiðslutíma fengi þá til að samþykkja hefðbunda 

verkefnastjórnun eða blöndu af besta úr báðum heimum.  

   

Þegar spurt var um vandamál og áhættu þess að nota hefðbundna verkefnastjórnun þá var 

samhljóma svar um áhættu þess að lausnin væri yfirleitt fullkláruð eftir kröfulýsingu áður en 

prófanir notenda leiddu í ljós annmarka þarfalýsingar og þar af leiðandi lausnarinnar. Einnig að 

afhent lausn uppfyllti ekki raunþarfir, breytingar á þörfum á þróunartíma endurspegluðust ekki 

í lausninni og yfirleitt væri það regla frekar en undantekning að það þyrfti að fara út í 

kostnaðarsöm viðbótarverkefni til að gera lausnina starfhæfa. Einnig kom fram hjá seljendum 

og ráðgjöfum að hefðbundin nálgun hefði yfirleitt þau áhrif að kaupandi ýtti verkinu yfir til 

seljanda og fjarlægðist verkefnið á meðan á því stæði þar til kæmi að prófunum og skilum.  

Ákveðnir seljendur tóku fram að af fenginni reynslu tækju þeir ekki lengur þátt í hreinum 

hefðbundnum verkefnum en sögðust taka að sér hefðbundin verkefni ef þau væru blönduð Agile 

elementum, svo sem ítrunum og skipulagðri þátttöku kaupanda í verkefninu, en það var einmitt 

helsta svar við því hvernig úr áhættu og vandamálum hefðbundinna verkefna væri bætt, þ.e. að 

nota blandaða aðferðafræði, það besta úr báðum heimum. Franklin greinir frá því í grein sinni 

„Adventures in Agile Contracting: Evolving from Time and Materials to Fixed Price, Fixed 

Scope Contracts“ (2008) að þau hafi lært að það að afhenda samkvæmt upprunalegri 

kröfulýsingu leiddi ekki alltaf til gæðaútkomu byggt á gagnsemi. Þess vegna hafi þau einmitt 

hellt sér í Agile byltinguna, til þess að bæta þróun og prófanir og að auka samvinnu við notendur 

til þess að þróa lausnirnar sem mættu þörfum þeirra (Franklin, 2008). 

Mynd 5: Skipting verkefna eftir aðferðafræði (Techbeakon, 2018) 
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Þegar spurt var um helstu áhættu og vandamál við Agile aðferðafræði svöruðu ráðgjafar, 

kaupendur og seljandi því helst til að 

vandamálið væri að Agile teymið 

væri ekki ábyrgðaraðilinn fyrir 

reikningnum til kaupandans, hætta 

sé á að teymið leiki lausum hala og 

útfæri lausnir of ítarlega eða eftir 

eigin hugmyndum í stað þess að gera 

það sem þarf og ekki meira.  Þetta 

geti valdið því að kostnaður fari 

langt fram úr væntingum og minna 

af virkni sem þörf er á rati inn í 

útgáfurnar en vænst var. Helstu 

mótvægisaðgerðir sem nefndar voru 

voru gott utanumhald vöruskrár (e. 

product log), opnar tímaskráningar 

gagnvart kaupanda, meiri þátttaka 

kaupanda í verkefninu, jafnvel niður 

á scrum level, í þarfagreiningu og 

prófunum í sprettum. Einnig að vörueigandi (e. product owner) sé reynslumikill og búi yfir 

yfirgripsmikilli þekkingu á þörfum kaupanda og sé helst úr röðum kaupanda.  Samkvæmt 

könnun Project Management Institute (2017) þar sem fram kom hvaða þættir hefðu mest áhrif 

á að verkefni misheppnuðust, var skortur á notkun eftirfarandi Agile þáttum áberandi: 

Ónákvæm upplýsingaöflun þarfa (þáttur í 39% misheppnaðra verkefna), breytingar á 

markmiðum verkefnis (36%), léleg breytingastjórnun (28%), ónákvæm kostnaðarmöt (28%) 

Á meðal niðurstaðna Jørgensen et al. frá 2016 var sú að Agile aðferðir voru tengdar meiri líkum 

á árangri og stóð aukning árangurs fyrir allar mælingar sem rannsóknin vann út frá. Ennfremur 

kom í ljós að sumir þættir Agile aðferðafræði höfðu meiri áhrif á árangur en aðrir, þá sérstaklega 

sveigjanlegt umfang, tíðar starfhæfar útgáfur og náið samstarf við notendur.  Þetta er stutt af 

öðrum rannsóknum, Agile verkefni sem innihaldi ekki tíðar útgáfur til kaupandans og 

sveigjanleika umfangs höfðu minna en helmings líkur á árangri. Þessir þættir sýndu sig hafa 

jákvæðan árangur á verkefni, með tilliti til uppfyllingar á þörfum og tíma- og kostnaðarmörkum 

(Chow & Cao, 2008, França et al., 2010).   

 

5. NIÐURSTAÐA 

Niðurstöður heimilda og djúpviðtala sýna að fastir samningar, byggðir á grundvelli 

járnþríhyrningsins, eru ennþá algengasta samningsformið fyrir hugbúnaðarverkefni, þó svo að 

samningar um tíma og efni sæki á. Það kom einnig í ljós, bæði í erlendum heimildum og í 

djúpviðtölum þessarar rannsóknar, að Agile er lang mest notaða verkefnisstjórnunaraðferðin í 

hugbúnaðarverkefnum.  Það er því ljóst ef litið er til 30-70% hlutfalls fastra samninga og 67-

90% hlutfalls Agile verkefnastjórnunar í hugbúnaðarverkefnum (eftir heimildum), að þar rekast 

á í fjölmörgum tilfellum fastir samningar og Agile hugmyndafræði.  Hátt hlutfall verkefna í 

upplýsingatæknigeiranum sem misheppnast (55-66%) mætti túlka á þann hátt að talsvert 

hlutfall Agile/fast samnings verkefna hljóti að vera á meðal þeirra. Eftir situr að einu 

röksemdirnar úr djúpviðtölum og fyrri rannsóknum sem vísað hefur verið í, fyrir því að fastir 

samningar auki líkur á því að Agile verkefni misheppnist, eru þær niðurstöður rannsókna að 

hærra hlutfall verkefna undir föstum samningum misheppnist en undir samningum um tíma og 

efni.  Að teknu tilliti til þess að fram kom í djúpviðtölum að talsverður hluti Agile verkefna 

Mynd 6: Ástæður þess að verkefni misheppnast (PMI, 2017) 

 

Mynd 68: Ástæður þess að verkefni misheppnast (PMI, 2017) 

 

Mynd 69: Ástæður þess að verkefni misheppnast (PMI, 2017) 

 

Mynd 70: Ástæður þess að verkefni misheppnast (PMI, 2017) 

 

Mynd 71: Ástæður þess að verkefni misheppnast (PMI, 2017) 

 

Mynd 72: Ástæður þess að verkefni misheppnast (PMI, 2017) 

 

Mynd 73: Ástæður þess að verkefni misheppnast (PMI, 2017) 

 

Mynd 74: Ástæður þess að verkefni misheppnast (PMI, 2017) 
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væri að einhverju leiti blandaður og að rannsóknir HP og PMI frá 2017 bentu til þess að aðeins 

11-16% verkefna væru í raun hrein Agile verkefni, er vert að hafa í huga að raunverulegt hlutfall 

verkefna þar sem Agile og fastir samningar rekast á eru sennilega ekki margir. Ennfremur var 

ekki unnt að finna tölfræði sem sýndi hlutfall misheppnaðra verkefna þar sem samningsformið 

voru fastir samningar og verkefnisstjórnunaraðferðin Agile. Þetta verða þannig að teljast 

haldlítil rök á meðan megindlegar rannsóknir skortir.  Því verður fyrri rannsóknarspurningunni 

ekki svarað með góðum rökum um að fastir samningar hafi neikvæð áhrif á útkomu 

hugbúnaðarverkefna sem rekin eru eftir Agile aðferðafræði. 

 

Lagt hefur verið út frá þvi bæði í fyrri rannsóknum og djúpviðtölum að hreinir fastir samningar, 

þar sem skorður eru settar á kostnað, umfang og tíma, og Agile gangi illa saman.  Þessi 

hugmynd er hugsanlega drifin af hinni gamalgrónu tengingu fastra samninga og hefðbundinnar 

aðferðafræði verkefnastjórnunar þar sem öll þarfagreining og hönnun á sér stað í upphafi og 

hægt er að festa skorðurnar í kring um þær til að keyra verkefnið línulega. Í rannsóknarkaflanum 

var vísað í rannsóknir sem sýndu fram á að fastir samningar væru líklegri til að misheppnast en 

samningar um tíma og efni.  Þá þarf að hafa það í huga að það er þó með þeim formerkjum að 

það sé ekki endilega fasti samningurinn sem veldur því, heldur kemur fram að þar sé um að 

ræða samverkandi þætti við aðferðafræði verkefnisins. Einnig að mun minni líkur væru á því 

að verkefni misheppnist þeim meiri sem Agile notkunin er.  Tilhneyging virðist þannig vera við 

efndir fastra samninga að þvinga óæskilegar aðferðir inn í verkefnastjórnunina, sem oftar en 

ekki fylgja hefðbundinni aðferðafræði. Þá sýna niðurstöður fyrri rannsókna sem og djúpviðtala 

að kaupandi sé líklegri til að velja fastan samning þegar hann hefur sjálfur takmarkaða þekkingu 

á þörfum eða lausninni sem leitað er að, þegar hann hefur litla getu til þátttöku í stjórnun 

verkefnisins og ef hann ber lítið traust til seljanda svo dæmi séu nefnd.  Þessir þættir ættu allir 

að hringja viðvörunarbjöllum og lýsa áhættu í verkefninu. Því má segja að nokkuð hlutfall 

verkefna undir föstum samningum séu þegar frá upphafi slíkum vanefnum búin að miklar líkur 

séu á að þau mistakist. Ekki er hægt að fullyrða að verkefni með sömu formerkjum eigi meiri 

líkur á árangri ef þau væru keyrð undir samning um tíma og efni. Það mætti því draga þá ályktun 

að fasti samningurinn sé ekki nauðsynlega vandamálið, heldur með hvað aðferðum 

samningurinn er efndur.   

Ein af niðurstöðum fyrri rannsókna var að skilyrði járnþríhyrnings verkefnastjórnunar um að 

vera innan tímamarka, innan kostaðaráætlunar og að uppfylla kröfulýsingu hefðu mjög 

takmarkað samhengi við eiginlegan ávinning kaupandans. Það má þó velta því fyrir sér hvort 

skorðurnar þurfi endilega að vinna gegn árangri verkefna, hindra sveigjanlegt umfang, tíðar 

smávaxandi útgáfur, ítranir og djúpa þátttöku kaupanda. Ef fastur samningur er rekinn af 

rétttrúnaði járnþríhyrningsins má auðveldlega sjá að hann er illsamræmanlegur Agile 

verkefnastjórnun, þ.e. ef sá skilningur er lagður í það að umfang sé niðurnjörvað við undirritun 

samnings og í engu megi hverfa frá því.  Það má þó færa rök fyrir því að litlu þurfi þó að breyta 

til að fastur samningur og Agile aðferðafræði geti gengið vel saman.  Ef umfangi er gróflega 

lýst, mætti til dæmis með Scrum notendasögum og punktagjöf áætla verkið og ákveða fastan 

kostnað og tíma í samræmi við það.  Þegar nýjar þarfir kæmu upp eða breyttust mætti 

endurforgangsraða notendasögum innan fyrirfram skilgreinds punktafjölda fyrir verkefnið. Ef 

nýjar þarfir koma fram sem hafa háan forgang myndu notendasögur með minni forgang detta 

út neðst af listanum. Verkefnið gæti verið keyrt eftir Agile aðferðafræði, innan kostnaðar-, tíma- 

og umfangsramma. Þannig má færa sterk rök fyrir svari við seinni rannsóknarspurningunni, 

fastir samningar og Agile aðferðafræði við verkefnastjórnun hugbúnaðarverkefna eru ekki 

ósamræmanleg og fastir samningar þannig ekki bundnir hefðbundinni verkefnastjórnun.    

 

Þá var samstaða heimilda um að val samningsform ætti að vera háð vöru- og ferlasóvissu, 

æskilegrar dreifingu áhættu, þekkingu kaupanda og markaðskringumstæðum. Hæfilegt 
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samningsform þyrfti að velja til að hvetja kaupanda og seljanda til að vinna á sanngjarnan hátt 

saman til að ná sem bestri afurð í samræmi við sameiginleg markmið og innan væntrar áhættu. 

Hvort sem það væri fastur samningur, samningur um tíma og efni eða einhver blanda þeirra 

jafnvel með hvötum eða refsingum þá virðist sú niðurstaða skýr bæði úr fyrri rannsóknum og 

djúpviðtölum þessarar rannsóknar að Agile aðferðafræði sé oftar hentugri nálgun en hefðbundin 

aðferðafræði, þó hin síðarnefnda geti oft hentað kringumstæður og væntri lausn betur.  Að 

lokum má draga það fram úr niðurstöðum fyrri rannsókna og djúpviðtala að algengasta nálgunin 

er blanda beggja heima, en mikilvægt sé að ákveðnir þættir Agile séu til staðar til þess að auka 

líkur á vel heppnuðu verkefni verulega. Þeir eru:  

• sveigjanlegt umfang til að takast á við breytingar í gegn um líftíma verkefnisins, náið 

samstarf við notendur lausnarinnar 

• tíðar afhendingar virkniuppfærslna til kaupanda svo hann hafi meiri stjórn á stefnu 

verkefnisins 

• öflug þáttaka kaupanda í eftirliti verkefnisins 

• opin og hreinskilin samskipti um framgang og kostnað verkefnisins. 

 
6. LOKAORÐ 

Þessari grein er ætlað að taka af vafa hvort fastir samningar og Agile verkefnastjórnun 

hugbúnaðarverkefna eru samhæfanleg þrátt fyrir ólíkan uppruna ef svo má að orði komast. 

Fastir samningar úr heimi hefðbundinnar verkefnastjórnunar þar sem þrjár skorður 

járnþríhyrningsins, kostnaður, umfang og tími, ráða ríkjum, Agile úr skapandi og fljótandi 

heimi hugbúnaðarþróunar þar sem þarfabreytingar teljast óhjákvæmilegar og er í raun fagnað 

sem forsendu fyrir ávinning kaupandans.  

Takmarkað umfang djúpviðtala sem og sú staðreynd að ekki tókst að finna nægjanlega 

yfirgripsmiklar rannsóknir sem sýndu hversu hátt hlutfall Agile verkefna byggðra á föstum 

samningum hafa óneitanlega takmarkandi áhrif á umfjöllunina.  Þó fundust í fyrri rannsóknum 

og djúpviðtölum skýrar vísbendingar um álitamálin. 

• Agile er ráðandi verkefnisstjórnunaraðferð hugbúnaðargeirans í dag, en stór hluti þeirra 

verkefna sem teljast Agile nota í raun blandaðar aðferðir. 

• Fastir samningar eru enn algengasta samningaformið í hugbúnaðargeiranum, þrátt fyrir 

uppruna sinn í hefðbundinni verkefnastjórnun og á þar enn vinninginn á samninga um 

tíma og efni sem virðast augljósari kostur fyrir Agile aðferðafræðina. 

• Þrátt fyrir að verkefni undir föstum samningum misheppnist frekar en verkefni undir 

samningum um tíma og efni er fátt sem bendir til þess að fasti samningurinn sé 

sökudólgurinn, heldur sé líklegra að hægt sé að sakast við aðferðirnar sem notaðar eru 

til að uppfylla samninginn. 

• Að fastir samningar séu notaðir sem fölsk trygging þegar aðrar forsendur fyrir vel 

heppnuðu verkefni eru veikar. 

• Að Agile er í flestum tilfellum mun líklegra til árangurs í hugbúnaðarverkefnum, en þó 

eru kringumstæður þar sem hefðbundin aðferðafræði hentar betur. 

• Að það að nýta ekki Agile aðferðir minnki líkur á árangri hugbúnaðarverkefnis, 

sérstaklega ef aðferðum eins og sveigjanlegu umfangi, ítrunum, tíðum virkandi 

uppfærslum og náinni samvinnu við notendur er sleppt. 

• Fátt ætti að vera í vegi fyrir vel heppnuðum Agile hugbúnaðarverkefnum undir föstum 

samningum svo lengi sem umfangi eru ekki settar of þröngar skorður á þann hátt að 

hægt sé að taka tillit til þarfabreytinga.  

Það er við hæfi að enda grein þessa á orðum Franklin, „byggið inn sveigjanleika bæði í áætlun 

og umfangi til að gera ráð fyrir hinu óþekkta.  Þegar samningurinn er gerður og í gegn um allt 
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verkefnið, þá veistu ekki það sem þú ekki veist, berðu virðingu fyrir því og óttastu ekki að 

viðurkenna það“ (2008). 
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