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Launagreining T-404-LOKA 
 

Umsögn verkeiganda 
Verkefnið Launaráður hefur farið í gegnum ýmsa fasa í þróun og hefur fengið ákveðinn þroska í 
gegnum árin. Þetta gerði það auðveldara að skilgreina hvaða virkni væri sú mikilvægasta fyrir 
þetta lokaverkefni. Þegar ég hitti hópinn fyrst þá fórum við á kaf í samræður um launajafnrétti og 
launagreiningar og það skein í gegn að áhuginn var mikill hjá þeim öllum. Það er eitt af því 
verðmætasta fyrir okkar samstarf að mínu mati, hópurinn var áhugasamur, samheldinn og 
fjölbreyttur. Þau voru tilbúin að kynna sér viðfangsefnið ítarlega og kafa djúpt ofan í fræði um 
aðhvarfsgreiningar og kynjabókhald, sem skilaði sér í vönduðum vinnubrögðum og skemmtilegu 
andrúmslofti. Hver og einn hópmeðlimur var með ólíkann bakgrunn, þau náðu að virkja 
styrkleika hvers annars og vinna saman sem öflugt teymi.  
 
Ég er mjög þakklát fyrir þetta samstarf og það hefur verið mjög farsælt, ég óska þess innilega að 
fá að vinna áfram með þeim að þessu verkefni loknu til að halda áfram að þróa og smíða 
launamyndunarkerfi fyrir íslenskan vinnumarkað. Það hefur verið virkilega gefandi að sjá 
hugbúnaðinn raungerast og það bíða margir samstarfsaðilar okkar spenntir eftir að fá að prufa 
kerfið þegar það verður tilbúið. 
 
 
 
 

Gyða Björg Sigurðardóttir 
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Inngangur 
Markmið verkefnisins var að þróa frumgerð hugbúnaðar fyrir fyrirtæki og stofnanir sem vilja 
framkvæma launagreiningar út frá viðmiðum til vogunar starfa, en það er stór liður í að innleiða 
Jafnlaunastaðalinn ÍST 85:2012 og hljóta þar með jafnlaunavottun. 
 
Hugbúnaðurinn er veflæg lausn sem geymir í gagnagrunni þær kröfur sem fyrirtæki gera til 
starfsfólks í mismunandi störfum, störf fyrirtækisins og starfsmenn sem þar starfa ásamt 
launaupplýsingum o.fl. Út frá þessum upplýsingum er launagreining framkvæmd og niðurstöður 
um stöðu jafnlaunamála innan fyrirtækisins birtar. 
 
Þarfagreining og hönnun á heildstæðum hugbúnaði lá fyrir frá fyrirtækinu Ráði og var ákveðið, 
að í þessu lokaverkefni yrði einblínt á launagreiningaþáttinn þ.e. að  leiða notanda í gegnum 
starfaflokkun og birta að lokum niðurstöður launagreiningar. 
 

  
Mynd nr. 1. Síður úr viðmóti. 

Jafnlaunastaðall og jafnlaunavottun 
Með breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla var jafnlaunavottun sett í 
lög í júní árið 2017 og samkvæmt þeim lögum skal vottunin byggjast á Jafnlaunastaðlinum ÍST 
85:2012. 
 
Á síðu Staðlaráðs Íslands segir að jafnlaunastaðall gefi fyrirtækjum og stofnunum tækifæri til að 
koma upp, innleiða, viðhalda og bæta stjórnun jafnlaunamála hjá sér og afla sér eftir atvikum 
vottunar um að konur og karlar sem þar starfa njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða 
jafnverðmæt störf.  Aðalmarkmið jafnlaunavottunar er s.s. að vinna gegn kynbundnum 1

launamun og stuðla að jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði með því að fyrirtæki rökstyðji 
launamyndun, auki gegnsæi í ákvörðunum og tryggi að forsendur launa séu málefnalegar og feli 
ekki í sér kynbundna mismunun. 
 

1 Staðlaráð Íslands. ÍST 85. Sótt af http://www.stadlar.is/verslun/p-45590-st-852012.aspx 
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Faggiltur vottunaraðili metur hvort öll skilyrði staðalsins hafi verið uppfyllt og þar með hvort unnt 
sé að veita viðkomandi fyrirtæki eða stofnun jafnlaunavottun. 

Fyrirtækið Ráður 
Fyrirtækið sem stendur að baki þessu lokaverkefni er Ráður sem sérhæfir sig í ráðgjöf og 
fræðslu tengdum jafnlaunamálum og aðstoðar fyrirtæki við að uppfylla kröfur jafnlaunastaðals 
og innleiða jafnlaunakerfi. Fyrirtækið er í eigu þeirra Gyðu Bjargar Sigurðardóttur og Önnu Betu 
Gísladóttur og hefur hlotið góðar viðtökur hjá samstarfsaðilum, aðilum innan verkalýðsfélaga, 
fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Þær eiga einnig sæti í tækninefnd sem kom nýlega saman 
til að vinna að endurskoðun staðalsins. 
 
Lausnir sem fyrirtækið hyggst þróa felast í því að veita alhliða þjónustu við rekstur 
jafnlaunakerfis með öllum þeim mælikvörðum og markmiðasetningum sem því fylgir. Gyða hlaut 
nýsköpunarstyrk námsmanna árið 2014 og frumherjastyrk Tæknirþóunarsjóðs árið 2015 til að 
þróa frumgerð og gera rannsókn á aðferðafræði við launagreiningar. 

Tækifæri 
Við gildistöku nýrra jafnréttislaga skulu fyrirtæki og stofnanir þar sem 250 starfsmenn eða fleiri 
starfa að jafnaði á ársgrundvelli hafa fengið vottun á jafnlaunakerfi og framkvæmd þess eigi 
síðar en 31. des. 2019, en það eru 142 íslensk fyrirtæki. Fyrirtæki þar sem 150-249 starfa skulu 
hafa fengið vottun eigi síðar en við árslok 2020, fyrirtæki þar sem 90-149 starfa eigi síðar en við 
árslok 2021 og fyrirtæki þar sem 25-89 starfa eigi síðar en við árslok 2022. Upphaflega áttu 
fyrirtæki að vera búin að fá vottun ári fyrr en þessar dagsetningar segja til um en fresti fyrirtækja 
og stofnana til að innleiða staðalinn og fá vottunina var framlengt um 12 mánuði.  2

 
Í september á þessu ári höfðu aðeins 11 prósent þeirra 142 fyrirtækja sem áttu að innleiða 
jafnlaunastaðal fyrir áramót, með 250 starfsmenn eða fleiri, fengið vottun.  Það er því ljóst að 3

ferlið við innleiðingu hefur tekið lengri tíma en ráðgert var þegar lögin voru sett og má leiða líkur 
að því að skortur sé á hentugum lausnum og kerfum sem aðstoða við ferlið. Eins og stendur 
hefur Stjórnarráðið sett saman verkfærakistu sem samanstendur m.a. af Excel skjali fyrir 
starfaflokkun þar sem setja má inn forsendur launagreiningar en hefur það reynst óþarflega 
flókið í notkun og þungt í vöfum. 

Útreikningar fyrir launagreiningu 
Við innleiðingu á jafnlaunastaðli þarf hlutaðeigandi fyrirtæki að flokka störf allra starfsmanna og 
velja þau viðmið sem eru mest einkennandi fyrir þær kröfur sem störfin gera til starfsmanna í 
hlutaðeigandi fyrirtæki. Viðmiðin eru notuð til að meta verðmæti starfa og starfsfólks og skulu 
þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launagreiningar ekki fela í sér kynjamismunun. 

2 Vísir. Framlengja frest til að innleiða jafnlaunavottun. Sótt af http://www.visir.is/g/2018180928831 
3 Stundin. Fyrirtæki ekki tilbúin að hefja jafnlaunavottun. Sótt af https://stundin.is/grein/7531/ 
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Viðmið eru sett í einn af fimm flokkum: hæfni, ábyrgð, vinnuaðstæður, álag eða persónubundna 
þætti. Fyrirtæki geta sjálf stillt vægi þessara fimm flokka, s.s. hver þeirra vegur mest í 
útreikningum á stigum, þó má flokkur persónubundinna viðmiða ekki vega þyngra en 20%. 
Hverju viðmiði fyrir sig er svo gefið vægi innan síns flokks og hverju viðmiði er gefið ákveðið 
mörg þrep sem segja til um hversu vel þetta viðmið á við um þær kröfur sem starf gerir til 
starfsmanns. Til dæmis þegar starf er metið út frá viðmiði um menntunarkröfur þá er það þrep 
valið sem lýsir því hvaða menntunarstig þetta tiltekna starf gerir kröfu um. 
 
Sem dæmi skulum við hugsa okkur lögfræðistofu sem setur menntun inn sem eitt af sínum 
viðmiðum. Þetta viðmið myndi flokkast undir hæfni og stofan gefur hæfniflokknum 35% vægi af 
öllum viðmiðaflokkunum og viðmiðinu sjálfu 10% vægi af öllum viðmiðunum í hæfniflokknum. 
Sett eru inn fimm þrep fyrir mishá menntunarstig, sjá dæmi hér fyrir neðan.  
 
Skilgreining viðmiðs: 

Flokkur Viðmið Skilgreining Vægi 

Hæfni 
(35%) 

Menntun Starf krefst tiltekinnar formlegrar menntunar. Hér er 
metin sú fræðilega og verklega menntun sem 
starfið krefst frá viðurkenndri menntastofnun. 

10% af hæfniviðmiðum 

 

1. þrep  2. þrep 3. þrep 4. þrep 5. þrep 

Aldrei, engin, 
takmörkuð, mjög 
lítið, mjög sjaldan, 
hóflegt, sjaldgæft 

Sjaldan, fremur lítið, 
öðru hverju, 
stundum, nokkuð 

Reglulega, í 
meðallagi, talsvert 

Fremur mikið, 
nokkuð oft, oft, 
umtalsvert, mikil 

Mjög mikið, mjög 
oft, viðvarandi 

Krafist er 
grunnskólaprófs eða 
engrar formlegrar 
menntunar 

Próf frá styttri 
starfsnámsbrautum, 
félagsliði, 
heilbrigðisritari, 
málmsuða og annað 
stigskipt nám. 

Stúdentspróf, 
iðnnám, 
fagmenntun, 
viðbótarnám 
(meirapróf, löggiltur 
bókari). 

Grunnnám á 
háskólastigi, 
diplómanám eða 
BS/BA próf. 

Framhaldsnám á 
háskólastigi, 
MA/MS/Med 
próf/MPA/MBA eða 
viðbótarmenntun. 
(Doktorspróf fer á 
hærra þrep og 
ramminn teygður 
sem því nemur). 

Stig: 7 Stig: 14 Stig: 21 Stig: 28 Stig: 35 

 
Starfið lögmaður gerir kröfu um að starfsmaður sem því sinnir sé með framhaldsnám á 
háskólastigi, eða 5. þrep viðmiðsins, en starfið ritari gerir bara kröfu um að starfsmaður sé með 
stúdentspróf eða 3. þrep viðmiðsins. Þrepin gefa þessum störfum mismikinn fjölda stiga sem 
gefur þessum störfum mishátt verðmat. Formúlan til að reikna stig þrepa er eftirfarandi: 

((1000 * vægi flokksins * vægi viðmiðs) / fjölda þrepa) * númer þreps 
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Út frá þessu sjáum við að lögmaðurinn fær ((1000 * 35% * 10%) / 5) * 5 = 35 stig en ritarinn fær 
((1000 * 35% * 10%) / 5) * 3 = 21 stig fyrir þetta eina viðmið. Hver starfsmaður fær á endanum 
samanlögð stig fyrir öll viðmið kerfisins fyrir sitt starf og þar að auki samanlögð stig fyrir 
persónubundin viðmið, s.s. hugræna færni. 
 

 
Mynd nr. 2. Dæmi um tilbúið viðmið. 

Niðurstöður launagreiningar 
Við útreikninga á niðurstöðum eru eftirfarandi skref tekin: 
 

1. Aðfallslína (e. Regression line) fyrir punktarit (e. Scatterplot) er reiknuð 
a. Fyrir hvern starfsmann eru grunnlaun og aukagreiðslur lagðar saman annars 

vegar og stig fyrir persónubundin viðmið og starfaviðmið lögð saman hins vegar. 
b. Út frá gögnunum um stig og laun fyrirtækisins er hallatala og skurðpunktur 

aðfallslínunnar við y-ás línunnar reiknuð út. 
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c. Lægsta og hæsta stigagildi starfsmanna er fundið. 
d. Frá lægsta stigagildinu upp í það hæsta eru reiknuð ákjósanleg laun fyrir hvert 

stig, þ.e. hver væru ákjósanleg laun fyrir ákveðinn fjölda stiga. Æskilegt er að það 
sé jákvætt samband milli verðmæti starfa og launa.  

2. Út frá stigum starfsfólks eru frávik hvers og eins frá ákjósanlegum launum reiknuð. 
3. Aðfallslínur fyrir efri og neðri mörk eru reiknaðar út frá því sem ákveðið er að séu 

ásættanleg frávik. 
a. Fyrir hvern punkt á miðlínunni má því sjá hver ákjósanleg laun væru en einnig 

laun sem fara yfir og undir efri og neðri mörk. 
 

 
Mynd nr. 3: Niðurstöður launagreiningar á mælaborði viðmótsins. 

Tæknileg atriði 
Strax í byrjun tók teymið ákvarðanir um hvaða tækni stafla (e. Technological stack) ætti að nota 
til að þróa hugbúnaðinn. Ákveðið var að skrifa bakendann í forritunarmálinu C# og notast við 
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.Net Core umgjörðin (e. Framework) og var bakendinn hýstur hjá Microsoft Azure. Framendi 
hugbúnaðarins var skrifaður í TypeScript forritunarmálinu Angular 6. 
 
Kóðinn var geymdur á sitt hvorri GitHub geymslunni, ein fyrir bakendann, Postman próf og 
reiðustefjur og önnur fyrir framendann, sem eru báðar lokaðar almenningi. 
Gagnagrunnsþjónusta Azure var notuð til að geyma gagnagrunninn ásamt reiðustefjum (e. 
Stored procedures) og var forritið Microsoft SQL Server Management Studio notað af meðlimum 
með Microsoft stýrikerfi annars vegar og forritið SQLPro for MSSQL af þeim sem vinna á Mac 
OS stýrikerfi hins vegar til að vinna beint á gagnagrunninn og búa til reiðustefjur 
Bakendi hugbúnaðarins talar við gagnagrunninn með því að kalla á reiðustefjurnar. 
 
Postman var notaður við prófanir á bakendanum (e. API testing) og til þess að allir í hópnum 
gætu búið til próf var búið til samnýtt safn (e. Shared collection) á Postman sem allir 
hópmeðlimir höfðu aðgang að. Þessar prófanir voru keyrðar einu sinni á dag og lét Postman 
hópinn vita ef eitthvað væri að. Hópurinn setti upp CI (e. Continuous integration) í gegnum 
Travis sem framkvæmdi prófanir fyrir hverja nýja útgáfu af bakendanum. Kerfið var með prófanir 
fyrir 40 af 48 API föllum eða 83.3% af þeim (e. Code coverage). 
 
Hönnun á notendaviðmótinu var gerð í Sketch og InVision notað til að sýna frumgerðir og 
framkvæma notendaprófanir. 
 
Sjá kerfisskýrslu fyrir nánari lýsingu á tæknilegum atriðum verkefnisins. 

Teymið 
Teymið samanstóð af fjórum nemendum með breiða þekkingu og reynslu: Guðrún 
Valdimarsdóttir er menntaður vöruhönnuður og útskrifast með BSc í tölvunarfræði, Magnús Óli 
Guðmundsson útskrifast með BSc í hugbúnaðarverkfræði, Páll Helgi Sigurðarson útskrifast BSc 
í viðskiptafræði og BSc í tölvunarfræði og Sigurður Sturla Bjarnason er menntaður 
viðskiptafræðingur og útskrifast með BSc í tölvunarfræði. Í heildina eyddi hópurinn u.þ.b. 1230 
vinnustundum í verkefnið og raðast tímarnir skv. eftirfarandi riti. 
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Verkefnastjórnun  
Notast var við Scrum aðferðafræðina til þess að halda utan um verkskipulag verkefnisins en 
Scrum byggir á Agile hugmyndafræðinni og gengur út á endurtekningar og sívaxandi þróun, þar 
sem kröfur eru brotnar niður í sögur og lausnir þróast smám saman og unnið í svokölluðum 
ítrunum eða sprettum.  
 
Páll var valinn Scrum meistari (e. Scrum master) og Guðrún var staðgengill verkeiganda (e. 
Product owner) og milliliður gagnvart raunverulegum verkeiganda, Gyðu Björgu Sigurðardóttur. 
Hlutverk Scrum meistarans fólst í því að kenna og leiðbeina teymismeðlimum um notkun á 
Scrum og bera ábyrgð á því að aðferðarfræðinni sé fylgt eftir. Hlutverk verkeiganda er að halda 
utan um og bera ábyrgð á kröfulistanum fyrir verkefnið (e. Product backlog). 
 
Einnig var ákveðið að vinna mikið með paraforritun (e. Pair programming) þannig að hver og 
einn ynni í gegnum hverja sögu allt frá gagnagrunni og að viðmóti í stað þess að skipta sögu 
niður í smærri og einangraðri verkþætti (e. Tasks) og gefa þannig hverjum teymismeðlimi 
reynslu af öllum staflanum (e. Programming stack). Til að halda utan um sögurnar sem voru 
valdar inn í hvern sprett var notast við Kanban borð á vegg í rými hópsins (sjá mynd nr. 4). 
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Mynd nr. 4: Kanban borð teymisins. 

 
Í upphafi var reiknað með að sprettirnir yrðu átta talsins, hver tvær vikur að lengd, en síðustu 
þrír ein vika að lengd. Þetta stóðst að mestu nema sprettur nr. fimm var lengdur í þrjár vikur 
vegna prófa. Sprettur nr. núll var notaður til að afla upplýsinga um verkefnið, skipuleggja það, 
gera frumhannanir og notendaprófa þær.  
 
Áætlunargerð spretts (e. Sprint planning) var haldin á fyrsta degi hvers spretts og yfirferð spretts 
(e. Sprint review) ásamt upprifjun á spretti (e. Sprint retrospective) voru haldin í enda hvers 
spretts. Eiginlegum daglegum sprint fundum (e. Daily scrum meetings) var að mestu sleppt en í 
staðinn settu meðlimir inn stutt yfirlit yfir stöðu verkefna inn á Slack yfir sex spretti. Síðustu þrjá 
spretti voru daglegir fundir haldnir á skrifstofu teymisins. 
 
Teymið fékk kröfulista og þarfagreiningu frá verkeigandanum sem teymið vann frekar úr. Úr 
þeirri vinnu kom nýr kröfulisti sem innihélt mikilvægustu kröfurnar, A-kröfur, sem voru 36 talsins 
og voru þær brotnar niður í samtals 163 sögupunkta.  
 
Sjá framvinduskýrslu fyrir nánari lýsingu á framvindu spretta og kröfulista. 

Notendaprófun á lokaafurð 
Gerðar voru notendaprófanir á hönnun sem fyrir lá við upphaf verkefnisins. Við lok verkefnisins 
var gerð þriðja og síðasta notendaprófunin, þá loksins á raunverulegu kerfinu en ekki frumgerð 
á InVision.  
 
Notast var við sama snið að prófun og áður og voru notkunardæmin, markmiðin og verkefnin 
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þau sömu. Mannauðssérfræðingur Háskólans í Reykjavík, sem unnið hefur að starfaflokkun og 
launagreiningu fyrir Háskólann, var fenginn til að prófa kerfið og lýsa sinni upplifun. Viðmælandi 
lenti ekki í neinum vandamálum varðandi skráningu í kerfið né við að skoða niðurstöður en 
ýmsar ábendingar og vangaveltur komu upp sem vert er að skoða í framhaldinu. 
 
Fyrsta atriðið sem viðmælandi nefndi var að orð og hugtök í núverandi kerfi samræmast ekki 
Jafnlaunastaðlinum né því fagmáli sem sérfræðingar nota, en málfarið hafði verið einfaldað eftir 
fyrstu notendaprófun sem ekki var framkvæmd á sérfræðingum. 
 
Við skráningu á viðmiði vantar texta sem skýrir hvað “drop down” listinn velur, hvað gluggi fyrir 
vægi er og útskýringu á að þetta vægi eigi bara við um vægi viðmiðsins innan þess flokks sem 
það tilheyrir.  
 
Þá kom upp sú hugmynd að hafa viðmið úr Excel skjali um Starfaflokkun frá Staðlaráði Íslands 
sem eins konar lista af mögulegum viðmiðum sem notandi gæti hakað við til að bæta þeim við í 
sitt eigið kerfi. Viðmiðinu myndi fylgja skilgreining og þrep úr skjalinu og notandi gæti gert 
viðeigandi breytingar ef þess þyrfti.  
 
Þegar starf eða starfsfólk er metið þyrfti að vera augljósara hvar eigi eftir að velja þrep, t.d. með 
því að setja rautt merki við það viðmið. 
 
Einnig kom fram hversu mikilvægt það er í framtíðaruppfærslum að fyrirtæki geti sett sér 
jafnlaunamarkmið sem megi uppfæra á hverju ári og að flokka mætti störf í starfaflokka. 
Flokkana mætti meta eins innbyrðis, en mismunandi viðmið gætu átt við um mismunandi 
starfaflokka. 
 
Sjá Hönnunarskýrslu fyrir nánari lýsingu á viðmóti, notendaprófunum og niðurstöðum þeirra. 

Framtíðarsýn 
Þótt allar A-kröfur kerfisins hafi klárast (fyrir utan Angular prófanir) og hópurinn sé sáttur við 
lokaafurðina vantar enn marga þætti í kerfið og eru margar mikilvægar kröfur eftir á listanum. 
Það er margt sem bæta mætti við og komu upp alls konar hugmyndir að viðbótum frá 
viðmælendum notendaprófana, verkeiganda og hópnum sjálfum. 
Eftirfarandi er listi af næstu skrefum við þróun Launaráðar. 
 
Mikilvægt: 

● Prófanir á Angular framenda. 
● Að notandi geti hlaðið inn Excel skjali með starfa- og starfsmannaupplýsingum og 

launagögnum svo ekki þurfi að handslá gögn inn. 
● Að fyrirtæki geti sett sér jafnlaunamarkmið sem komi inn í niðurstöður launagreiningar. 
● Aukið gagnaöryggi. 
● Að heildarvægi viðmiða í einum viðmiðaflokki geti ekki farið yfir 100%. 
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Væri gott að hafa: 

● Notandi hafi aðgang að lista af mögulegum viðmiðum sem hægt væri að haka við til að 
fá inn í sitt eigið kerfi. 

● Status kóðum skilað rétt og framendi sýni villur samkvæmt status kóðum. 
● Auknar upplýsingar á mælaborðið. 
● Notandi geti skoðað fyrri launagreiningar. 
● Forsíðu. 
● Villumeðhöndlun á mælaborði ef engin gögn eru í kerfinu. 
● Að notandi geti leitað í listum af viðmiðum, störfum og starfsfólki. 

Lokaorð 
Verkefnið gekk vel á heildina litið. Það tók teymið tíma að læra um launagreininguna sjálfa og 
setja upp tæknilegt umhverfi í byrjun. Þegar kom að því að forrita var meirihluti teymisins óvanur 
Angular, uppsetningu og hönnun á gagnagrunni, reiðustefjum og vefþjónustum en lærði á það 
jafnóðum. Þar af leiðandi fór verkefnið hægt af stað en einnig voru sögur vanmetnar og því 
ofmetið hversu mikið væri hægt að útfæra í einum spretti. Þá komu tímabil þar sem mikið var 
um verkefnaálag í öðrum áföngum og gátu sumir meðlimir ekki unnið jafn mikið í verkefninu og 
þeir hefðu viljað.  
 
Scrum hjálpaði mikið við að viðhalda góðri forgangsröðun og fókus á það sem skipti máli, þ.e. 
að geta framkvæmt launagreiningu. Þetta gaf góða yfirsýn yfir það hvernig teyminu var að 
ganga og auðveldaði samskipti milli teymismeðlima með reglulegum stuttum fundum. Þrátt fyrir 
að teymið hafi ekki verið eins duglegt í því að halda upprifjun á spretti og daglega scrum fundi 
eins og best hefði verið á kosið kom það ekki niður á vinnunni. Þó er líklegt að það hefði skapað 
vandamál til lengri tíma. 
 
Áætlunargerðir spretts voru hnitmiðaðir fundir og voru alltaf innan tímamarka en áætlað var að 
nota u.þ.b. eina klukkustund fyrir hverja viku í sprettinum. Teymið ofmat getu sína fyrstu 
sprettina og náði aðeins að klára u.þ.b. helming sögupunktanna eftir að hafa valið sögur með 
samtals allt að 50 sögupunkta fyrir hvern sprett. Í þriðja spretti var ákveðið að velja framvegis 
u.þ.b. 25 sögupunkta sem kom í ljós að var okkar hraði (e. sprint velocity) en það var ekki fyrr en 
í fjórða spretti sem teymið náði að klára alla sögupunktana. Eftir það náðist alltaf að klára þá 
sögupunkta sem lagt var upp með fyrir hvern sprett fyrir utan eina sögu sem reyndist ógerleg 
fyrir teymið, þrátt fyrir að hafa fengið ítrekaða hjálp hjá nokkrum aðilum. Fyrir utan þessa einu 
sögu kláruðust allar A-kröfur verkefnisins.  
 
Vinna þessa lokaverkefnis var mjög lærdómsrík. Reynsla af viðmótshönnun og framkvæmd 
notendaprófana staðfesti hvað góð hönnun viðmóts er mikilvæg og að viðmælendur séu fólk 
sem mun nota kerfið í raun. 
 
Hópurinn er sammála um að Scrum hafi reynst einna best í verkefnavinnunni. Það auðveldaði 
teyminu að halda skipulagi, forgangsraða verkefnum og gerði það að verkum að aldrei kom til 
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tímapressu eða óþarfa álags.  
 
Að hanna og þróa heilt kerfi frá grunni er ómetanleg reynsla sem mun nýtast vel í framtíðinni. 

 

 

 

14 


