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UPPBYGGING AFBURÐATEYMA Í STAFRÆNUM UMBREYTINGARVERKEFNUM Í 

ÍSLENSKUM BÖNKUM 

 

 

Hansína Þorkelsdóttir 

 

Verkefni lagt fram sem hluti af skilyrðum fyrir meistaragráðu í verkefnastjórnun (MPM) 

við Háskólann í Reykjavík – maí 2019 

 

 

 

ÚTDRÁTTUR 

 

Á undanförnum árum hefur umhverfi íslenskra banka breyst hratt, ekki síst vegna 

breyttra krafna markaðarins. Þarfir viðskiptavina hafa færst frá því að sækja þjónustu 

í nærtækum útibúum yfir í aukna sjálfsafgreiðslu á öllum tímum sólahringsins. Íslenskir 

bankar þurfa að hafa sig alla við að halda í við þróun nýrra stafrænna fjármálalausna. 

Samkeppnin er mikil og fer harðnandi með komu nýrra fjártæknifyrirtækja, íslenskra 

sem og erlendra. Þessi fyrirtæki og bankarnir keppast við að bjóða upp á nýjar og 

samkeppnishæfar fjártæknilausnir. 

 

 Markmið þessa verkefnis er að rýna hvernig verkefnastjórar í íslenskum 

bönkum huga að teymisvinnu í stafrænum umbreytingarverkefnum og hvernig það 

samræmist Grunnviðmiðum um hæfni verkefnastjóra sem gefin eru út af  

Alþjóðaverkefnastjórnunarsambandinu (IPMA).  

 

 Í þessum tilgangi, voru tekin viðtöl við þrjá verkefnastjóra með reynslu af 

verkefnastjórnun stafrænna umbreytingarverkefna hjá íslenskum bönkum. Viðtöl þessi 

gáfu til kynna að uppbygging teyma í stafrænum umbreytingarverkefnum sé 

margþætt. Þó mátti greina nokkra eiginleika árangursríkra teyma: vandað val á 

teymismeðlimum, teymi með ákvörðunarvald, skýr hlutverk og ábyrgð 

teymismeðlima, hópefling strax í upphafi verkefnis, góð samskipti og tenglasmyndun 

og sameiginlegt markmið.  
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1. INNGANGUR 

 

Árið 2015 skrifaði Thuiner um banka framtíðarinnar þar sem hún sagði að bankar 

byggju yfir miklum tæknilegum yfirburðum samanborið við banka á árum áður. 

Áskoranir sem bankar stóðu frammi fyrir var að brúa bilið á milli viðskiptalausna og 

tæknilausna. Thuiner hélt því fram að aldamótakynslóðin myndi breyta heiminum þar 

sem hún taldi þessa kynslóð jákvæðari, viljugri til breytinga, skuldbundnari 

samfélagsábyrgð og fulla af eldmóði. Enn fremur taldi hún að innleiðing heildrænna 

tæknilausna myndi breyta rekstursumhverfi banka framtíðarinnar og að í framtíðinni 

munu upplýsingatæknisvið bankanna ráða inn fleiri sérfræðinga af viðskiptasviðum til 

að þróa tæknilausnir (Thuiner, 2015). 

 

 Þessi spá Thuiner um banka framtíðarinnar virðist vera að rætast enda er 

fjármálaþjónusta í auknum mæli að færast yfir í snjallsíma. Snjallsímaeign er orðin 

nánast sjálfsögð og fólk hikar ekki lengur við að nýta sér nýjar tæknilausnir  

(Landsbankinn, 2019). Nýjum stafrænum lausnum bankanna hefur fjölgað mikið á 

undanförnum árum. Þessar lausnir koma í staðinn fyrir annars tímafrekar aðgerðir fyrir 

starfsmenn og viðskiptavini bankanna. Megintilgangur stafrænna lausna er að bjóða 

upp á notendavænar og öruggar lausnir til að einfalda líf viðskiptavina (Landsbankinn, 

2019). 

 

 Íslenskir bankar hafa tekið við sér hvað þessa þróun varðar og hafa aukið 

áherslur á stafrænar lausnir í sínum rekstri. Þrír stærstu íslensku bankarnir, Arion 

banki, Íslandsbanki og Landsbankinn, hafa hver og einn gefið út yfirlýst markmið í 

stafrænni þróun. Framtíðarsýn Íslandsbanka er að vera númer eitt í þjónustu með 

áframhaldandi fjárfestingu í innviðum upplýsingatækni og stafrænum lausnum og 

mæta þar með nýjum kröfum í regluverkinu og bæta upplifun viðskiptavina 

(Íslandsbanki, 2019). Landsbankinn telur framtíðina búa í símanum og því eru 

snjallsímalausnir miðpunktur framfara næstu ára (Landsbankinn, 2019). Arion banki 

hefur gefið það út að hann ætli sér að vera fremsti stafræni bankinn á Íslandi (Arion 

banki, 2019). 

 

Undanfarin ár hafa íslenskir bankar gefið út fjölda nýrra stafrænna lausna. Nú 

er hægt að framkvæma greiðslumat á netinu, stofna bankareikninga, panta kort og 

jafnvel sækja um lán í snjallsímum á nokkrum mínútum. Þessi hraða og árangursríka 

þróun vekur upp spurninguna: hver er lykillinn að þessum árangri hjá bönkunum í 

framleiðslu stafrænna lausna? Auðvelt er að færa rök fyrir því að árangur fyrirtækja 

liggi í mannauðnum. Enn fremur getur góð verkefnastýring sem dregur fram það besta 

í starfsfólkinu ásamt því að ýta undir samvinnu verið lykill að árangri (IPMA, 2018). Í 

ljósi mikilvægi góðrar verkefnastjórnunar fyrir árangur fyrirtækja, má velta því fyrir 

sér hvort lykillinn að árangri bankanna í framleiðslu stafrænna lausna sé ef til vill góð 

verkefnastjórnun og skilvirk teymisvinna? 

 

 Grunnviðmið IPMA um hæfni verkefnastjóra er ætlað að aðstoða og leiðbeina 

verkefnastjórum. Staðallinn fjallar sérstaklega um hæfnisþáttinn teymisvinnu og er  

tilgangurinn með honum er að auðvelda verkefnastjórum að velja réttu meðlimina í 

verkefnateymið, stuðla að góðri liðsheild og stýra verkefnasteyminu á árangursríkan 

hátt (IPMA, 2018). 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að svara eftirfarandi spurningu: 

Hvernig byggja verkefnastjórar í íslenskum bönkum upp afburðateymi í 

stafrænum umbreytingarverkefnum samanborið við grunnviðmið IPMA um 

teymisvinnu? 
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         Í þessum tilgangi verður teymisvinna í stafrænum umbreytingarverkefnum í 

íslenskum bönkum rýnd. Viðtöl við verkefnastjóra stafrænna umbreytingarverkefna 

munu veita innsýn inn í þá rýni. Enn fremur verða grunnviðmið um hæfni 

verkefnastjóra (International Competence Baseline, ICB4) frá  

Alþjóðaverkefnastjórnunarsambandinu (International Project Management 

Association, IPMA) borin saman við verkefnastýringu hjá íslenskum bönkum (IPMA, 

2018).  

 

 

2. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN  

 

2.1. Stafræn umbreyting 

Stafræn umbreyting er notkun á tækni til að bæta árangur fyrirtækja á róttækan hátt. 

Stjórnendur sjá skýrt hversu mikið stafræn þróun hefur áhrif á einstaka 

atvinnugreinar, til dæmis fjölmiðla, og í auknum mæli átta sig á því að þeir þurfi að 

fylgja þessum breytingum í sinni atvinnugrein. Nú til dags nota stjórnendur fyrirtækja 

í öllum atvinnugreinum framfarir í stafrænum lausnum til að breyta 

viðskiptasamböndum, innri ferlum og auka verðmæti (Westerman, Bonnet og McAfee, 

2014). Samkeppnin er mikil og neytendur leggja aukna áherslu á gæði og áreiðanleika, 

þó hagkvæmni sé alltaf höfð að leiðarljósi. Þessi mikli hraði á þróun markaðarins er 

áskorun fyrir fyrirtæki en hvetur einnig til nýsköpunar. Vegna hraða markaðarins hafa 

fyrirtæki tekið upp að straumlínulaga vöruþróun til þess að stytta hönnunarferla og 

bæta vörugæði (NPD Solutions, e.d.). 

 

2.2. Verkefnateymi í stafrænni umbreytingu 

Samkvæmt Grunnviðmiðum IPMA, 2019 um hæfni verkefnastjóra er skilgreiningin á 

teymi: „hópur fólks sem starfar saman að tilteknum markmiðum“. Verkefnateymi eru 

yfirleitt þverfagleg, þar sem sérfræðingar af mismunandi sviðum starfa saman 

(„Grunnviðmið um hæfni verkefnastjóra“, e.d.).  

  

 Mikil áhætta er fólgin í stafrænum umbreytingarverkefnum. Þau geta gefið 

mikinn ávinning fyrir fyrirtækið en geta einnig valdið miklum skaða. Sem dæmi má 

nefna að misheppnuð verkefni geta leitt til þjónusturofs eða jafnvel til loka á 

viðskiptasambandi við viðskiptavini (Lock, 2013). Samsetning verkefnateymis getur 

haft mikil áhrif á árangur þess. Til að geta tekist á við fjölbreytt verkefni er mikilvægt 

að allir teymismeðlimir vinni vel saman og myndi samstilltan hóp. Hæfileikaríkir 

einstaklingar tryggja ekki endilega afköst teymisins, samsetning teymisins þarf að vera 

rétt. Teymi þar sem fjölbreytt hæfni og færni eru til staðar eru líklegri til að afkasta 

betur. Takist vel til við samsetningu teymis, getur það unnið til mikilal afreka (Jónasson 

og Ingason, 2012). 

  

 Werkema (2018) hélt því fram að mikilvægast væri að finna rétta samsetningu 

af fólki í verkefnateymi í stafræn umbreytingarverkefni. Hann taldi að verkefnateymi 

ættu að vera þverfaglega samsett með talsmenn allra deilda og sviða innan 

fyrirtækisins sem umbreytingin hefði áhrif á. Stafræn umbreyting mun breyta 

fyrirtækinu og þess vegna ætti að leitast við að fá færasta fólkið til að vera hluti af 

henni. Hann segir ennfremur að teymið ætti að vera samsett bæði af fólki með 

tæknilegan bakgrunn og viðskiptalegan bakgrunn. Þar sem þessir hópar geta verið 

mjög ólíkir, þá er mikilvægt fyrir verkefnastjóra að vinna kostgæfilega að því að byggja 

upp þverfaglegt teymi og fá teymismeðlimi til að skuldbinda sig fullkomlega til þess að 

ná árangri í verkefninu. Werkema talar um að heppilegast sé að framkvæma einhvers 

konar hópeflisæfingar strax í upphafi verkefnis til að tryggja að teymismeðlimir byggi 
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á milli sín mikilvæg sambönd en það mun reyna á þessi tengsl síðar á verkefnatímanum 

þegar hlutirnir verða erfiðir (Werkema, 2018). 

 

 Ekki er mikið rými fyrir mikla starfsmannaveltu í verkefnateymum sem þessum. 

Þess vegna verður verkefnastjórinn að tryggja það að teymismeðlimir skuldbindi sig, 

strax í upphafi að því að vera virkir þátttakendur í verkefninu. Þegar teymið er mannað 

er nauðsynlegt að veita teyminu viðeigandi heimildir til ákvörðunartöku. Það getur haft 

neikvæð áhrif á verkefnið ef teymið hefur ekki ákvörðunarvald og þarf að leita til 

stjórnenda utan verkefnateymis með allar ákvarðanir (Werkema, 2018). Ef 

verkefnaframkvæmdin er falin teymi sem helgar sig verkefninu, þekkir reksturinn og 

starfsemina og fær vald til að taka mikilvægar ákvarðanir eru líkur á að verkefnið verði 

árangursríkt. Slík teymi er líklegust til að mynda öflugan teymisanda og góð samskipti 

sem eru nauðsynleg til að drífa viðlíka verkefni áfram í átt að markmiðinu (Lock, 2013). 

 

 Til að fá þverfagleg verkefnateymi til vinna saman á hagkvæman máta þarf að 

skilja hvernig teymismeðlimir vinna saman. Teymismeðlimir sem eru ráðnir inn í 

verkefnið bera með sér ýmis konar eiginleika. Fólk hefur mismunandi sjónarmið sem 

getur hjálpað til í sköpunarvinnunni en teymismeðlimir þurfa samt sem áður að ákveða 

einhverjar grunnreglur varðandi samskipti innan teymisins, sem taka á hvernig 

vandamál verði leyst (NPD Solutions, e.d.). Fangel (2013) telur að samstarf á milli 

teymimeðlima verði að vera framúrskarandi og því sé mikilvægt að ákveða 

samskiptareglur í upphafi verkefnis. Dæmi sem Fangel (2013) nefnir um þessar reglur 

eru að allir teymimeðlimir séu með metnað til að ná árangri, allir geti leitað aðstoðar 

til hvers annars, öll vandamál verði að koma á yfirborðið, fundir hefjist á réttum tíma, 

hæfileikar allra aðila verði nýttir, gefa endurgjöf, hrósa öðrum, upplýsa um öll 

vandamál og svo framvegis. Þessar reglur verði að vera settar af teymismeðlimunum 

sjálfum í upphafi verkefnis. Hluti af því að setja þessar reglur er að ákveða hverjar 

afleiðingarnar séu ef reglunum er ekki fylgt. Með því að verja tíma í að setja 

samskiptareglur er verið að gera samskiptin og samstarfið formlegt og því er 

auðveldara að takast á við vandamál sem gætu komið upp síðar á verkefnatímanum 

(Fangel, 2013). 

 

2.3. Grunnviðmið IPMA  

Grunnviðmið um hæfni verkefnastjóra er alþjóðlegur staðall sem er ætlað að aðstoða 

og leiðbeina einstaklingum sem starfa við verkefnastjórnun. Staðallinn skiptir hæfni í 

þrjú svið: samhengi, fólk og aðferðir. Hæfnisviðunum er síðan skipt upp í 29 

hæfniþætti.  

 

 Hæfniþátturinn teymisvinna fellur undir hæfnisviðið fólk í grunnviðmiðunum. 

Þar er tekið á persónulegri og félagslegri hæfni einstaklingsins til þess að setja saman 

og byggja upp teymi sem vinnur að því að ná sameiginlegu markmiði. Hæfniþátturinn 

teymisvinna felur í sér að ná fólki saman til að vinna að sameiginlegu markmiði. 

Ennfremur á hæfniþátturinn að auðvelda verkefnastjóranum að velja rétta fólkið í 

teymið sitt, efla liðsheildina og stýra teyminu með árangursríkum hætti út 

verkefnatímann. Teymismeðlimir þroskast í verkum sínum og verða sjálfstæðari þegar 

líður á verkefnatíma og öðlast meiri ábyrgð.  

 

 Leikni og færni sem verkefnastjórinn þarf að búa yfir eru færni til að velja og 

ráða fólk í teymið, beita viðtalstækni, byggja upp tengsl og viðhalda þeim og sýna 

færni í málamiðlunum. Grunnviðmið IPMA hafa sett fram 6 lykilhæfnivísa undir 

hæfniþættinum teymisvinna en þeir eru: 
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2.3.1. Velja í og byggja upp teymið.  

Verkefnastjórinn þarf meðal annars að velja réttu aðföngin fyrir teymið, tryggja að 

nauðsynleg þekking og færni séu til staðar, sjá til þess að andrúmsloftið innan 

teymisins sé ákjósanlegt og að einstaklingarnir geti starfað vel saman. Hlutverk 

verkefnastjórans er að byggja sterka liðsheild, sem er stöðugt verkefni, en hlutverkið 

getur tekið breytingum eftir því sem teymið þroskast.  

 

2.3.2. Stuðla að samstarfi og myndun tengslaneta á milli teymismeðlima.  

Verkefnastjórinn ætti með virkum hætti að hafa áhrif á teymismeðlimi svo þeir starfi 

saman og reynsla, þekking, skoðanir, hugsanir og áhyggjur sé nýtt í þágu markmiða 

verkefnisins. Verkefnastjórinn skal gæta þess að starfsumhverfið hvetji til afkasta og 

gagnkvæmrar virðingu teymismeðlima. Einnig skal stuðla að myndun tengsla með því 

að auðvelda teymismeðlimum að deila þekkingu sinni veita öðrum innblástur og 

hvatningu.  

 

2.3.3. Stuðla að þróun teymisins og teymismeðlima.  

Verkefnastjórinn ætti að hvetja teymismeðlimi til að afla sér nýrrar þekkingar og færni. 

Hann ætti að styðja símenntun og skapa tækifæri fyrir teymismeðlimi til að deila 

þekkingu og reynslu sín á milli og með öðrum innan skipulagsheildarinnar. 

 

2.3.4. Valdefling teymis með því að útdeila verkum og ábyrgð.  

Þátttaka eykst með ábyrgð. Verkefnastjórinn skal útdeila verkum til teymismeðlima 

með viðeigandi hætti og mæla niðurstöðu þeirra með skipulagðri endurgjöf þannig að 

lærdómur sér tryggður.  

 

2.3.5. Viðurkenna mistök til að stuðla að því að fólk læri af mistökum.  

Verkefnastjórinn skal ganga úr skugga um að áhrifum mistaka á niðurstöðu 

verkefnisins sé haldið í lágmarki. Hann þarf að gera sér grein fyrir því að mistök geta 

orðið í verkefnum, viðurkenna þau og skilja. Hann þarf að stuðla að því að teymið læri 

af mistökum sínum og nota þau sem vettvang fyrir breytingar og umbætur til að 

lágmarka líkur á endurteknum mistökum í framtíðinni. („Grunnviðmið um hæfni 

verkefnastjóra“, e.d.)  

 

 

3. RANNSÓKNARAÐFERÐ 

 

Markmið rannsóknarinnar er skoða hvernig verkefnastjórar í íslenskum bönkum byggja 

upp teymi í stafrænum umbreytingarverkefnum. Í þeim tilgangi er reynsla 

verkefnastjóra í uppbyggingu teyma í stafrænum umbreytingarverkefnum hjá 

íslenskum bönkum borin saman við hæfniviðmið IPMA varðandi teymisvinnu.  

  

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferðir þar sem gagnasöfnun var í formi 

hálfopinna viðtala. Í viðtölunum var stuðst við spurningalista (sjá í viðauka 1) með 

spurningum sem nýttist til að leiða samtalið í kringum rannsóknarefnið. 

Spurningalistinn var tvískiptur, fyrst voru viðmælendur beðnir um að fjalla um og 

skilgreina með eigin orðum almenn hugtök sem notuð eru í rannsókninni. Síðan voru 

viðmælendur beðnir um að fjalla um þau atriði sem falla undir hæfniþáttinn 

teymisvinnu í grunnviðmiðum IPMA um hæfni verkefnastjóra.  Rannsakandi vildi ekki 

hafa mikla formfestu í viðtölunum en taldi þó mikilvægt stýra viðtalinu að því leiti að 

rætt yrði um þau málefni er væru til rannsóknar. Með þessu skapaðist þægilegt 

andrúmsloft og viðtalið líktist fremur almennu samtali sem gaf viðmælendunum færi 

á að fjalla frjálst um málefnin. Tekin voru þrjú viðtöl á sama degi og var lengd þeirra 

um 50 mínútur hvert. Viðtölin voru hljóðrituð með fartölvu og síðan afrituð.  
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Viðtalsbeiðni var send á fimm aðila en þar af gáfu þrír aðilar kost á viðtali. 

Viðmælendurnir voru verkefnastjórar með reynslu af því að stýra stafrænum 

umbreytingarverkefnum hjá íslenskum bönkum. Í þessu verkefni verða 

verkefnastjórarnir titlaðir Verkefnastjóri A, B og C. Vísað verður til allra viðmælenda í 

sama kyni til að halda nafnleynd. Verkefnastjórunum er raðað eftir fjölda verkefna sem 

þeir hafa stýrt, þar sem Verkefnastjóri A hefur stýrt sex verkefnum, Verkefnastjóri B 

hefur stýrt þremur verkefnum og Verkefnastjóri C einu.   

 

Verkefnastjóri A er verkfræðingur með B.Sc. í rekstrarhagfræði og M.Sc. í 

framleiðsluverkfræði. Viðkomandi fékk sérstaka átta vikna þjálfun til að verða 

verkefnastjóri í stafrænum umbreytingarverkefnum frá erlendu ráðgjafafyrirtæki sem 

var ráðið til að innleiða verklag við stafræn umbreytingarverkefni í bankanum. Í dag 

starfar hann hjá eigin ráðgjafafyrirtæki sem sérhæfir sig í innleiðingu á stafrænni 

vegferð fyrirtækja og stefnumótun. Verkefnastjóri A hefur stýrt sex stafrænum 

umbreytingarverkefnum í íslenskum bönkum.  

 

Verkefnastjóri B er viðskiptafræðingur. Viðkomandi hefur fengið styrk vegna 

nýsköpunarverkefnis sem var hluti af viðskiptahraðli Startup Reykjavík. Einnig hefur 

hann tekið þátt í fimm stafrænum umbreytingarverkefnum hjá  tveimur íslenskum 

bönkum. Í fyrstu tveimur verkefnunum var Verkefnastjóri B ráðinn inn sem 

sérfræðingur af viðskiptasviði, í næsta verkefni var hann hópstjóri viðskiptateymis og 

verkefnastjóri í næstu tveimur verkefnum. Hann starfaði um tíma í ráðgjöf til fyrirtækja 

í stafrænni umbreytingu og tæknilausnum tengdum því. Í dag starfar hann sem 

verkefnastjóri í stafrænni umbreytingu hjá banka. Hann hefur stýrt þremur stafrænum 

umbreytingarverkefnum í íslenskum bönkum.  

 

Verkefnastjóri C er viðskiptafræðingur, sem hefur tekið þátt í fjórum stafrænum 

umbreytingarverkefnum hjá íslenskum banka. Í fyrsta verkefninu var hann ráðinn inn 

sem sérfræðingur af viðskiptasviði, hópstjóri í öðru verkefninu, þá var hann hópstjóri 

í því þriðja en á sama tíma í þjálfun fyrir verkefnastjórastöðu. Fjórða verkefninu var 

hann í hlutverki verkefnastjóra. Í dag sinnir hann ýmsum verkefnum til stuðnings og 

aðstoðar við verkefnastjóra og starfandi verkefnateymi í bankanum. Hann hefur stýrt 

einu stafrænu umbreytingarverkefni í íslenskum banka.  

 

Gögnin voru greind með þeim hætti að meðfram hlustun á hljóðupptökur voru 

viðtölin afrituð í Word skjal, þar sem svör viðmælenda voru flokkuð eftir þemunum 

sem sett voru upp með spurningalistanum. Þannig eru niðurstöðurnar settar fram í 

næsta kafla. Rannsakandi reyndi eftir fremsta megni að gæta hlutleysis við 

rannsóknina, en óhjákvæmilega hefur bakgrunnur rannsakanda haft áhrif. 

Rannsakandi hefur nokkra innsýn í þennan heim en hún hefur sjálf tekið þátt í þremur 

stafrænum umbreytingaverkefnum hjá íslenskum banka. Þessi reynsla auðveldaði 

vissulega framkvæmd viðtalanna, þar sem skilningur á umhverfinu er til staðar. Hins 

vegar gæti túlkun rannsakanda af sömu ástæðum haft áhrif á greiningu og niðurstöður, 

þó þessum áhrifum hafi meðvitað verið haldið í lágmarki eins og mögulegt var.   

 

 

4. NIÐURSTÖÐUR 

 

Helstu niðurstöður úr viðtölunum eru settar fram í samræmi við eðli spurninganna sem 

lagðar voru fyrir verkefnastjórana. Byrjað er að ramma inn sameiginlegan skilning 

þeirra á helstu hugtökum. Síðan eru tekin saman svörin við spurningunum er vörðuðu 

hæfniþáttinn teymisvinnu í Grunnviðmiðum IPMA um hæfni verkefnastjóra. 
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4.1. Stafræn umbreytingarverkefni 

Verkefnastjórarnir voru beðnir um að skilgreina eða útskýra með eigin orðum hvað 

stafrænt umbreytingarverkefni og árangursríkt verkefni sé. Þeir segja að tilgangur 

stafrænna umbreytingarverkefna er að nýta tæknina til að hagræða og auka virði fyrir 

fyrirtækið. Þörf sé á því að fyrirtæki mæti nýjum kröfum í samfélaginu, hjá 

viðskiptavininum eða í regluverki. Stafrænt umbreytingarverkefni krefjist 

endurskoðunar á ferlum. Þar sem verið er að skoða ákveðið ferli innan fyrirtækisins og 

takast á við það frá upphafi til enda. Verkefnastjóri C sagði í þessu samhengi að 

„lykilatriði er að velta uppi öllum steinum og gagnrýna núverandi ferli og koma svo 

með eitthvað miklu flottara lykilferli en var til áður“ (Verkefnastjóri C).  

 

4.2. Árangursríkt verkefni 

Þá voru verkefnastjórarnir beðnir um að skilgreina eða útskýra með eigin orðum hvað 

árangursríkt verkefni væri eða hvernig árangur í stafrænum umbreytingarverkefnum 

sé mældur. Ekki var fullkomin eining í svörum verkefnastjóranna en fram kom að 

árangursmælikvarðar eru ákveðnir í samhengi við eðli, tilgang og markmið hvers 

verkefnis fyrir sig. Verkefni eru árangursrík ef þau skila fyrirtækinu ásættanlegum 

ávinningi sem getur verið í formi tekjuaukningar, minnkun kostnaðar, aukinnar 

þjónustu og ánægju viðskiptavina. Aðrir mælikvarðar eins og verkefnatími eru notaðir 

en verkefnastjóri B sagðist meta árangur verkefna sinna fyrst og fremst út frá því hvort 

fyrir fram skilgreindum tímamörkum verkefnisins sé náð. Verkefnastjóri A segir hins 

vegar að varhugavert sé að einblína á verkefnatíma eða verkefnakostnað sem 

árangursmælikvarða verkefnis, því ætti aðalmælikvarðinn að vera gæði lokavörunnar. 

 

4.3. Afburðateymi 

Því næst voru verkefnastjórarnir beðnir um að skilgreina hugtakið afburðateymi í 

stafrænum umbreytingarverkefnum. Verkefnastjóri A segir að afburðateymi séu 

samsetning af rétta fólkinu í réttu hlutverkunum. Verkefnastjóri C talaði einnig um 

samsetningu teyma, en hann segir að teymið megi ekki vera of einsleitt og voru allir 

verkefnastjórarnir sammála um að ákveðin þekking þurfi að vera til staðar í teyminu 

en hugarfar og persónuleiki teymismeðlima skipti meira máli. Teymismeðlimir þurfa 

að vera mjög áhugasamt og með viljann til að vinna verkefnið sem teymi. Eins og 

verkefnastjóri B orðaði það „teymi þar sem allir eru tilbúnir að leggja allt sitt undir til 

þess að ná árangri. Það verður að ríkja fullt traust á milli teymismeðlima og þeir verða 

að vera tilbúnir að hlaupa saman“ (Verkefnastjóri B). 

 

4.4. Teymisvinna, samkvæmt ICB4 

Þá voru verkefnastjórarnir beðnir að fjalla um sína reynslu í tengslum við fimm 

lykilhæfnivísa undir hæfniþættinum teymisvinna, sem fjallað er um í Grunnviðmiðum 

um hæfni verkefnastjóra (ICB4) Alþjóðaverkefnastjórnunarsambandsins (IPMA).   

 

4.4.1 Velja í og byggja upp teymið 

Verkefnastjórarnir sögðu að teymum í stafrænum umbreytingarverkefnum sem þeir 

hafa unnið með, hefur alltaf verið skipt upp í hugbúnaðarteymi annars vegar og 

viðskiptateymi hins vegar. Þegar verið er að velja aðila í hugbúnaðarteymið er horft 

meira á reynslu og þekkingu sem hentar í því kerfisumhverfi sem starfað er í. Meðlimir 

í hugbúnaðarteyminu þurfa að þekkja kerfin vel og skilja umhverfið. Þegar verið er að 

velja meðlimi í viðskiptateymið snýst valið meira um persónuleika og hugarfar 

einstaklinganna heldur en þekkingu og reynslu. Verkefnastjóri A lýsir þessu þannig: 

 

 „lærdómskúrfan hjá  IT teyminu er brattari, ef einhver kemur kaldur 

þar inn þá gengur það bara verr, það er allt í lagi að hafa einhvern 
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verktaka eða eitthvað í framendanum en það þarf einhvern svona góðan 

forritara sem þekkir kerfin vel í IT teymið. Í business teymi þá er það 

allt öðruvísi, þá skiptir miklu meira hugarfar, getan til að finna sér 

verkefni, vera framsýnn og þar finnst mér menntun eða reynsla skipta 

minna máli, en karakterinn sem skiptir meira máli“ (Verkefnastjóri A).  

 

 Verkefnastjóri C segir að gott sé að sjá fyrir sér ferlið sem á að umbreyta, þar 

tengjast ákveðnar deildir eða svið. Þá er gott að fá aðila sem tengjast öllum 

snertiflötum verkefnisins, í verkefnateymið eða að minnsta kosti að hafa þá nógu 

nálægt á hliðarlínunni. Hann segir að „mestu reynsluboltarnir eiga kannski ekki alltaf 

heima inni í verkefnateymunum en kannski betra að hafa þá með t.d. í stýrihópnum 

eða til ráðgjafar“ (Verkefnastjóri C). 

 

 Í viðtölunum kom fram að ráðningaferlið í stafrænu umbreytingarverkefnin 

hefur verið með tvenns konar hætti. Annars vegar hafa verkefnastjórar í samvinnu við 

mannauðsdeildir bankanna og eigendur verkefnanna, handvalið einstaklinga sem 

þykja uppfylla grundvallarkröfur. Hins vegar hefur verið auglýst eftir umsóknum 

starfsfólks innan bankans. Verkefnastjórarnir eru sammála um að báðar aðferðir henti 

vel og það væri ákjósanlegast að nota þær báðar saman. Verkefnastjórarnir sögðu að 

kosturinn við að auglýsa eftir umsóknum starfsmanna sé, að þá er verið er að velja úr 

hópi einstaklinga sem sýna raunverulegan áhuga á að starfa í verkefninu með því að 

sækja um. Þeir sögðu að þar sem bankarnir eru stórir vinnustaðir, þá oft á tíðum 

birtast leyndar perlur í umsóknarferlinu, sem annars hefðu ekki uppgötvast. Á móti sé 

kosturinn við að handvelja aðila í verkefnin, að eigendur geta verkefnisins valið 

einstaklinga sem þeir þekkja, telja hæfasta og treysta til að taka ákvarðanir sem stuðla 

að árangri verkefnisins.  

 

 Verkefnastjórarnir hafa lagt styrkleikapróf fyrir teymismeðlimi og notað 

niðurstöðurnar í uppbyggingu teymanna. Þeir segja að styrkleikaprófið gefi til kynna 

hvar styrkleikar teymismeðlimanna liggja og þeir aðlaga hlutverk og verkefni 

teymismeðlima oft út frá þessum niðurstöðum. Verkefnastjóri A segist aðallega nota 

styrkleikaprófið til að byggja upp teymisandann. Hann segir að svona próf geri fólk 

örlítið berskjaldað, þar sem það opnar sig um persónuleg atriði sem aðrir myndu 

annars ekki þekkja. „og þá vitum við eitthvað örlitið um alla til að búa til þennan kúltúr 

sem er rosalega mikilvægur í þessum teymum að fá þessa samheldni“ (Verkefnastjóri 

A).  

 

 Verkefnastjóri C segir það ákveðna áskorun í svona stuttum verkefnum að 

byggja upp teymi. Teymið vinnur mjög mikið saman en í stuttan tíma og þá skiptir 

miklu máli að þjappa hópnum vel saman frá upphafi. 

 

„Þá er klassískt að taka eitthvað utan vinnu, og það er í rauninni bara 

mjög mikilvægt að huga vel að því að fólk kynnist með hópeflingu og 

bara byggja upp stemmningu almennt. Tryggja að það sé gaman í 

vinnunni og allir ánægðir“ (Verkefnastjóri C). 

 

Verkefnastjóri B segir svipaða sögu, það sé nauðsynlegt að fólk kynnist fljótt því það 

mun vinna svo náið saman. Verkefnastjórinn þurfi síðan að setja alla í sömu 

stellingarnar og sjá til þess að andrúmsloftið í teyminu sé gott. Teymið þurfi að fá 

tækifæri til að hafa áhrif á ákvarðanir sem eru teknar í verkefninu, hann segir að 

annars hafi það neikvæð áhrif á teymisandann, neikvæðari áhrf en aðrir 

utanaðkomandi þættir eins og til dæmis yfirvinna.  
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4.4.2. Stuðla að samstarfi og myndun tengslaneta á milli meðlima teymis 

„Að ná að þjappa hópnum saman nógu snemma er ein áskorun, að tryggja góð 

samskipti á milli IT og BIZ, tryggja gott upplýsingaflæði, að allir séu upplýstir um allar 

ákvarðanir sem eru teknar og öllum finnst þeir vera með. Fá alla til að hlaupa hratt og 

að hvetja fólk til að vinna saman.“ sagði Verkefnastjóri C um mikilvægi þess að stuðla 

að samstarfi og myndun tengsla á milli teymismeðlima. Verkefnastjóri B talaði um 

mikilvægi samtals innan teymisins, til þess er notast við daglega töflufundi og stöðug 

samtöl um áríðandi málefni og að leitast sé til þess að leysa þau jafnóðum.  

 

 Verkefnastjórarnir lýstu því að staðsetning teymismeðlimanna skipti máli hvað 

varðar samstarf og myndun tengsla á milli þeirra. Ávallt eru teymismeðlimir staðsettir 

innan sama rýmis þannig að samskipti geti auðveldlega átt sér stað en upphaflega var 

fólki leyft að velja sér sæti og engin regla var á sætaskipunum. Fljótlega áttaði fólk sig 

á því að það hentaði betur að raða fólki niður með markvissum hætti. Þess vegna var 

ákveðið að raða í sæti eftir hlutverkum, þar sem fólk í tengdum hlutverkum voru 

staðsett nær hvert öðru. Þannig skapaðist betra umhverfi fyrir markvissa samvinnu og 

samskipti.  

 

 Verkefnastjóri C talaði um mikilvægi þess að verkefnastjórinn setji gott 

fordæmi í samskiptum og framkomu, hann setji línuna í samskiptum innan teymisins. 

Ef verkefnastjórinn tileinkar sér það að vera kurteis og sýna virðingu þá smitast það 

áfram og hefur áhrif á aðra teymismeðlimi. Hann sagði að einnig væri ráð að láta 

teymið setja eigin samskiptareglur í upphafi verkefnis og hafa þær sýnilegar öllum. Ef 

samskiptin eru á einhverjum tíma ekki í takti við samskiptareglurnar, þá er auðvelt 

fyrir fólk að vísa í þær í ljósi þess að teymið samdi og samþykkti reglurnar í 

sameiningu.  

 

4.4.3. Stuðla að þróun teymisins og meðlima þess 

Verkefnastjórarnir voru sammála um að það þjálfun teymismeðlima sé mikilvæg í 

verkefninu, hvort sem það er þjálfun á verklaginu sem teymið þarf að tileinka sér eða 

önnur færni. Það getur tekið á þolinmæði verkefnastjórans og verið tímafrekt að kenna 

fólki handtökin, en það skilar sér í aukinni þátttöku í verkefninu og stuðlar að þróun 

teymisins í heild ekki síður en teymismeðlimanna sjálfra. Verkefnastjóri B sagðist sjá 

fólk þróast hraðar í þessum verkefnum en það gerir yfirleitt í hefðbundum störfum hjá 

bönkunum. Hann segir stóran hluta þeirra starfsmanna sem hafa tekið þátt í 

verkefnum með henni, hafi þróast áfram í önnur störf eftir að verkefnatíma lauk, bæði 

innan bankans og utan hans. Verkefnastjóri C segir að markmiðið sé að ýta undir að 

leyfa teymismeðlimum að blómstra í því sem þeir hafa virkilegan áhuga á, það gengur 

oft vel.  

 

 Fram kom í viðtölunum að verkefnastjórinn stuðli að þróun teymisins og 

meðlimanna með reglulegum endurgjafasamtölum með teymismeðlimum. Þar sé ýtt 

undir það góða og jákvæða og teymismeðlimum leiðbeint áfram með það sem betur 

má fara. Teymismeðlimir fá persónulega endurgjöf á sitt framlag og sín störf á meðan 

á verkefninu stendur og í lok þess. Verkefnastjóri A nefnir að þó fólk sé fyrst og fremst 

komið til að vinna að markmiði verkefnisins, þá geta allir verið með sín persónulegu 

markmið sömuleiðis. „Og þegar maður veit hver eru persónuleg markmið hvers og 

eins að þá reynir maður að stuðla að því að koma því svolítið í verk og gefa fólkinu 

tækifæri. Þegar maður veit þetta þá er auðveldara að koma með feedback á þau“.  
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4.4.4. Valdefling teyma með því að útdeila verkum og ábyrgð 

Verkefnastjórarnir voru sammála um að það sé nauðsynlegt að virkja alla til að finna 

til ábyrgðar á verkefninu og það leiði til meiri þátttöku teymismeðlimanna. Þetta er 

gert með því að hafa flatt skipulag, þar sem enginn teymismeðlimur er yfir annan 

hafinn. Allir teymismeðlimir taka jafna ábyrgð á að verkefnið verði árangursríkt og að 

markmiðum fyrirtækisins með verkefninu verði náð. Verkefnastjóri A segir að „magic-

ið er að í teyminu eru allir að vinna að sama markmiði og enginn er með það að 

markmiði að vera undir eða yfir eða til hliðar“ (Verkefnastjóri A). 

 

 Hann segir ennfremur að teymismeðlimir þurfi að skilja sitt hlutverk innan 

teymisins. Verkefnastjórarnir eru sammála um að það er gott að hafa verkefnastjóra 

og hópstjóra til að stýra framgangi verkefnisins og tryggja að það sé verið að taka 

nógu stór skref í rétt átt. En þeirra hlutverk er einnig að virkja aðra teymismeðlimi til 

þátttöku, gefa þeim tækifæri til að móta leiðina, ákveða næstu skref og taka ábyrgð á 

ákveðnum verkþáttum. Verkefnastjóra C „finnst það mjög mikilvægt að deila verkum 

og ábyrgð. Til dæmis höfum við verið að vinna með það að setja verkefnið upp í nokkra 

verkþætti eða strauma, útlitshönnun, ferli og svo framvegis og gera einhvern ábyrgan 

fyrir því, þannig að hann hafi ownership gagnvart sínum verkþætti og leiðir hann 

áfram“ (Verkefnastjóri C).  

 

 Verkefnastjóri A hvetur hópstjórana í sínum teymum til að tileinka sér að spyrja 

teymismeðlimina skoðunar, til dæmis á því hvert markmið vikunnar ætti að vera, hvað 

þurfi að gera til að ná lokamarkmiðinu. Að spyrja álits í stað þess að skipa fyrir, þannig 

að fólk upplifi að það hafi innlegg, „af því þú finnur það sjálfur að þér finnst þú þá 

mikilvægari og fái frelsi til að koma sínum skoðunum á framfæri en ekki þannig að 

þetta er verkefnalisti vikunnar og þið eigið að gera þetta“ (Verkefnastjóri A). 

Verkefnastjóri B sagði að oft þurfi að kenna fólki að taka ábyrgðina því það er ekki 

vant því að fá valdið sem er á bak við hana. Það þurfi að gefa teymismeðlimum 

tækifæri til að taka nýjum áskorunum  og verkefnum sem þau eru annars ekki vön að 

gera. Verkefnastjóri C ítrekar að „meiri ábyrgð eflir þátttöku“. 

 

 Verkefnastjóri A hvetur er til þátttöku allra teymismeðlima á fundum, 

verkefnastjóri og hópstjórar haldi sig meira til hlés og gefi öðrum teymismeðlimum 

tækifæri til að segja sína skoðun. Hann segir að það sé mikilvægt fyrir menninguna í 

teyminu, það ýti undir samheldni og bætir árangur. Það sé ekki vænlegt ef 

verkefnastjóri og hópstjórar stýri öllum umræðum, það þarf að heyra frá öllum 

teymismeðlimum.   

 

4.4.5. Viðurkenna mistök til að stuðla að því að fólk læri af mistökum 

Verkefnastjórarnir sögðu að mistök í stafrænum umbreytingarverkefnum gætu verið 

af ýmsum toga og mismunandi stærðargráðu en það sé mikilvægt að bregðast við 

þeim jafnóðum þannig að verkefnið hljóti ekki meiri skaða vegna þeirra. „Don´t throw 

good money after bad money, hættu frekar“ (Verkefnastjóri B). Verkefnastjóri C talaði 

um að þegar röng ákvörðun hefur verið tekin að þá er reynt að snúa henni, á meðan 

verkefninu stendur og reynt að gera það rétta í stöðunni hverju sinni.  

 

 Verkefnastjóri A nefndi dæmi um verkefni þar sem mistök áttu sér stað. 

Mistökin fólust í því að umfang verkefnisins var ekki endurskoðað nægilega snemma í 

verkefninu. Kröfur um lokaafurðina voru í háar í upphafi og mikill þrýstingur á að ná 

að klára á settum tíma. Þetta leiddi af sér mikið álag á teymismeðlimi og mikla 

óánægju með niðurstöðuna og hjá teymismeðlimum, fyrst um sinn. „Við lærðum af 

því að það er hægt grípa fyrr inn í, við trúðum því of lengi að þeir myndu ná þessu. 

Það er hægt að vera grimmari í að scope-a út.“ (Verkefnastjóri A). Þrátt fyrir mistökin 
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og óánægjuna, endaði verkefnið og lokavaran á að fara langt fram út væntingum allra 

hagsmunaaðila verkefnisins, þegar upp var staðið. Þetta leiddi af sér framhaldsverkefni 

sem sömuleiðis var talið mjög árangursríkt.  

 

 Um lærdóminn af einum stærstu mistökum sem Verkefnastjóri A segist hafa 

gert í verkefni, segir hann: 

 

„Það voru mikil vonbrigði ef það átti að scope-a einhverju út og í þeirri 

umræðu var farið út í að það ætti að byrja með minna scope, ég er 

ósammála því ég held að ef þú hugsar ekki stórt þá gerist aldrei neitt 

stórt... Lærdómurinn sem ég tek út úr því er að trúa ekki öllu sem er 

sagt, við trúðum því of lengi að þetta væri kerfislega lengra komið en 

það var raunverulega“ (Verkefnastjóri A). 

 

Enn fremur segir hann að stóru og erfiðu mistökin verði oftar á tæknilegu hlið 

verkefnisins en viðskiptalegu hliðinni. Tæknilegu mistökin er erfitt að sjá fyrir, erfitt að 

laga og eru mjög dýr. Það sem Verkefnastjóri A segist hafa lært af þessu er hversu 

mikilvægt það er að verkefnastjóri í stafrænum umbreytingarverkefnum sé með 

nægilega tæknilega þekkingu og að það þurfi ávallt að hafa hönnuð upplýsingakerfa 

fyrirtækisins með í för frá upphafi verkefnis til að koma í betur veg fyrir stór tæknileg 

mistök.  

 

 

5. UMRÆÐUR 

 

Uppbygging teyma í stafrænum umbreytingarverkefnum virðist mjög margþætt en þó 

snýst það í grunninn um að velja réttu einstaklingana í verkefnateymið, gefa teyminu 

ákvörðunarvald, gefa teymismeðlimum skýr hlutverk og ábyrgð, hópeflingu strax í 

upphafi, tryggja góð samskipti og tenglasmyndun og sjá til þess að allir séu að vinna 

að sameiginlegu markmiði.  

  

         Markmið verkefnisins var að öðlast innsýn i störf verkefnastjóra sem stýrt hafa 

stafrænum umbreytingarverkefnum í íslenskum bönkum og áherslur sem eru lagðar 

við uppbyggingu vekrefnateyma. Verkefnastjórarnir þrír sem tóku þátt í rannsókninni 

sammældust um flest grundvallaratriði þó það bæri á milli á einhverjum sviðum. 

Rannsóknarspurningin sem unnið er með í þessu verkefni er: 

  

Hvernig byggja verkefnastjórar í íslenskum bönkum upp afburðateymi í 

stafrænum umbreytingarverkefnum, samanborið við tilmæli í ICB4 um 

teymisvinnu? 

  

         Verkefnastjórarnir skilgreina stafrænt umbreytingarverkefni sem endurskoðun á 

ákveðnu ferli frá upphafi til enda og tæknin sé nýtt til að búa til nýtt og betra ferli. 

Árangurinn af þessum verkefnum getur verið mældur með mismunandi mælikvörðum 

en það fer eftir eðli, tilgangi og markmiði hvers verkefnis fyrir sig. Mælikvarðar geta 

verið í formi hagræðingar, tekjuaukningar, minnkun kostnaðar, aukinnar þjónustu og 

ánægju viðskiptavina. En verkefnastjóri B sagðist fyrst of fremst mæla árangur í sínum 

verkefnum eftir því hvort fyrirframsett tímamörk verkefnisins sé náð. Á meðan 

Verkefnastjóri A sagðist hafa meiri áhuga á að mæla árangurinn út frá gæði 

lokavörunnar í stað tíma eða kostnaðar.  

  

         Að mati verkefnastjóranna er hægt að segja að teymi sé afburðateymi þegar 

rétt samsetning er á fólki í teyminu. Teymið þurfi að vera þverfaglegt, þar sem reynsla 
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og þekking af mismunandi sviðum fyrirtækisins sem hafa snertingu við verkefnið er til 

staðar en mikilvægara sé þó ef teymismeðlimir hafi rétta hugarfarið og séu með 

fjölbreytta styrkleika og persónuleika. Þeir eru allir sammála um að teymismeðlimir 

þurfi að koma inn í verkefnið með mikinn áhuga og metnað. Fólk verði að vera tilbúið 

að leggja allt sitt undir til að ná árangri. Góð samvinna og traust á milli teymismeðlima 

skiptir verulegu máli. Skipulagið á teymunum sé flatt þar sem fullkomið jafnræði ríki 

á meðal teymismeðlimanna.  

  

         Þegar það kemur að vali í verkefnateymi þá voru þeir allir sammála um að það 

sé gott að nota tvær aðferðir. Það sem annars vegar eru einstaklingar, sem vitað er 

að uppfylli grunnkröfur, sérstaklega valdir í teymið og hins vegar þar sem auglýst er 

eftir umsóknum frá áhugasömum starfsmönnum. Þeir segja að verkefnastjórinn beri 

ábyrð á vali teymismeðlima en njóti einnig aðstoðar frá mannauðsstjórum og 

eigendum verkefnanna. En teymismeðlimir þurfa að vera aðilar sem eigendur 

verkefnanna treysta til að taka ákvarðanir. Kosturinn við að nota þessar tvær aðferðir 

er að þannig er bæði hægt að spara sér langt umsóknarferli með beinu vali á góðum 

og þekktum frambjóðendum en kosturinn við umsóknarferlið er að oft uppgötvast 

leyndir hæfileikar á meðal starfsmanna sem ekki voru þekktir áður.  

  

         Það þarf að stuðla að uppbyggingu og góðu andrúmslofti í teyminu strax í 

upphafi verkefnis. Það er áskorun að ná öllum saman á skömmum tíma en gríðarlega 

mikilvægt að vera með samstilltan hóp frá upphafi. Þetta er gert með ýmiskonar 

hópeflingu, þar sem fólk er látið kynnast og byggja upp traust sín á milli. Það er einnig 

mikilvægt fyrir teymisandann að teymið upplifi að það hafi ákvörðunarvald og áhrif á 

niðurstöðu verkefnisins. Áhugavert þótti höfundi að, að verkefnastjórarnir sögðust 

leggja styrkleikapróf fyrir teymismeðlimi, ekki eingöngu í þeim tilgangi að byggja upp 

teymisandann, heldur einnig við hlutverkaskiptingu og dreifingu verka á 

verkefnatímanum, þar sem er stuðlað að því að teymismeðlimir fái viðeigandi hlutverk 

og verkefni sem ýta undir áhuga og styrkleika hvers og eins. Með notkun á 

styrkleikaprófum verður fólk örlítið berskjaldað og kynnist betur innbyrðis út frá 

upplýsingum sem það hefði annars ekki haft. 

  

         Gott samstarf og samskipti er lykilatriði í teymisvinnunni. Verkefnastjóri C segir 

að þar þurfi verkefnastjórinn að sýna gott fordæmi sjálfur þar sem hann setur línuna í 

samskiptum, til að mynda með því að sýna öðrum virðingu og kurteisi. Hann þarf að 

tryggja gott upplýsingaflæði þar sem allir séu upplýstir um allar ákvarðanir sem teknar 

eru. Þannig finnur fólk til hlutdeildar og sameignar í verkefninu. Þá skiptir máli að 

staðsetja teymismeðlimi með réttum hætti, teymið sitji saman og er þeim raðað í sæti 

eftir skyldleika hlutverka.  

  

         Þegar spurt var út í það hvernig verkefnastjórarnir stuðli að þróun teymisins og 

meðlima þess kom í ljós mikilvægi þess að þjálfa fólk í aðferðafræði eða verklagi sem 

er stuðst við í verkefninu. Það sé þolinmæðisverk en það eflir einstaklinginn sem skilar 

sér ávallt í meiri þátttöku. Endurgjafasamtöl með teymismeðlimum sé vettvangur til 

að stuðla að þróun einstaklingins, þar fær hann einkunnagjöf á það sem vel er gert og 

leiðbeiningar með það sem betur má fara. 

  

         Valdefling teymismeðlima er mikilvæg samskvæmt verkefnastjórunum þremur. 

Það er nauðsynlegt að allir finni til ábyrgðar en það leiðir til meiri þátttöku í verkefninu. 

Teymismeðlimir eru hvattir til að leiða ákveðna verkþætti innan verkefnisins þar sem 

þeir eru ábyrgir fyrir framgangi þess í takti við sett markmið. Þeir hafi allir skoðanir og 

þurfa sjálfir en þó í sameiningu að móta leiðina sem tekin verður í verkefninu. 
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         Í viðtölunum við verkefnastjórana mátti skilja að stærstu mistökin sem gerð eru 

í stafrænum umbreytingarverkefnum séu yfirleitt tæknilegs eðlis. Það er oftar en ekki 

erfitt að sjá þau fyrir og ef þau gerðust þá eru þau kostnaðarsöm og erfitt að laga. Það 

sem er mikilvægt að gera til að koma í veg fyrir að mistök hafi alvarleg áhrif á 

niðurstöðu verkefnisins er að verkefnastjóirnn skilji tæknilega hluta verkefnisins mjög 

vel. Hann þarf að grípa fyrr inn í og aðlaga upphaflegt umfang verkefnisins á 

verkefnatímanum. Það þarf að stilla væntingum þannig að þær fari ekki langt fram úr 

hófi. Það er mikilvægt að geta staldrað við og endurskoða markmiðin. 
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6. LOKAORÐ 

 

Markmið þessa verkefnis var að rýna hvernig verkefnastjórar í íslenskum bönkum huga 

að teymisvinnu í stafrænum umbreytingarverkefnum og hvernig það samræmist 

Grunnviðmiðum um hæfni verkefnastjóra.  

 

 Uppbygging teyma í stafrænum umbreytingarverkefnum er margþætt. Fyrst og 

fremst þarf verkefnastjórinn að vanda val á teymismeðlimum og hann þarf að tryggja 

að teymið fari með ákvörðunarvald. Teymismeðlimir þurfa að vera með skýr hlutverk 

og ábyrgð, það leiðir til aukinnar þátttöku í verkefnavinnunni. Þá þarf verkefnastjórinn 

að sjá til þess að hópefling fari fram strax í upphafi verkefnis, tryggja góð samskipti á 

milli teymismeðlima og tenglasmyndun. Síðast en ekki síst þá þurfa allir í teyminu að 

þekkja og skilja markmið verkefnisins, þá er fólki ljóst í hvaða átt skal fara.   

 

 Stafræn umbreytingarverkefni krefjast flókinna tæknilausna. Þó á 

verkefnateymið ekki einungis að vera samsett af tækni- og hugbúnaðarsérfræðingum 

heldur einnig notendum frá viðskiptasviðum. Þannig fæst fjölbreytt innlegg inn í 

hönnun og þróun lausnanna frá báðum hópum (Thuiner, 2015). Stærsta áskorunin í 

umbreytingu er ekki að innleiða nýjar aðferðir eða tækni heldur að yfirstíga hindranir 

og mótþróa við breytingar. Nauðsynlegt er að halda í við samkeppnina og því er þörf 

á straumlínulagaðri vöruþróun (NPD Solutions, e.d.).  
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8. VIÐAUKI 

 

Hér fyrir neðan er spurningalistinn sem lagður var fyrir viðmælendur.  

 

 

Grunnupplýsingar  

 

Hver er þinn bakgrunnur?  

• Menntun, starfsreynsla 

• Reynsla af stafrænum umbreytingarverkefnum 

• Starf og hlutverk í dag 

 

Hvað er stafrænt umbreytingarverkefni? 

• Hvernig myndir þú skilgreina stafrænt umbreytingaverkefni? 

• Hver er tilgangur og markmið með þeim? 

Hvað er árangursríkt verkefni?   

• Hvernig myndir þú skilgreina árangur í verkefnum?  

• Hverjir ættu lykilmælikvarðar að vera i verkefnum? 

 

Hvernig er ráðningarferlinu háttað? 

• Hvernig er valið í verkefnin? 

• Hverjir koma að ferlinu, valinu?   

• Hvaða áherslur eru lagaðar í ferlinu?   

• Hverjir eru kostir og gallar við ferlið?   

• Hvað myndir þú gera ef engar hindranir væru?   

 

Persónuleikapróf  

• Eru persónuleikapróf lögð fyrir teymismeðlimi?   

• Í hvaða tilgangi eru þessi próf lögð fyrir? 

• Hvernig eru niðurstöður prófanna nýttar í verkefnavinnunni?  

 

Grunnviðmið IPMA um hæfni verkefnastjóra  

• Alþjóðlegur staðall um hæfni einstaklinga sem starfa við stjórnun verkefna 

• Skilgreinir hæfniþætti sem skipta máli við stjórnun verkefna 

• Hæfnisviðið Fólk felur í sér 10 hæfniþætti og er tilgangur verkefnis míns að 

skoða þetta út frá hæfniþættinum 4.4.6. Teymisvinna 

Teymisvinna   

Vinsamlega fjallaðu um eftirfarandi atriði/þemu með vísan í þína reynslu og þau 

verkefni sem þú hefur tekið þátt í: 

• Velja í og byggja upp teymið   

• Stuðla að samstarfi og myndun tengslaneta á milli meðlima teymis   

• Stuðla að þróun teymisins og meðlima þess   

• Valdefling teyma með því að útdeila verkum og ábyrgð   

• Viðurkenna mistök til að stuðla að því að fólk læri af mistökum 

 


