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1 Inngangur
Þessi skýrsla er yfirferð á áhættuatriðum fyrir B.Sc. lokaverkefnið Launráður við Háskólann í
Reykjavík vorið 2016. Í henni má finna áhættumatið sem var framkvæmt í upphafi námskeiðsins.

2 Áhættumat
Listi yfir áhættuþætti sem gætu komið upp á meðan verkefni stendur. Tilgangur er að bera
kennsl á mögulega áhættu, líkur á að atburður eigi sér stað og alvarleika afleiðinga þess. Líkur
á að viðburður eigi sér stað eru gefnar í prósentum. Afleiðing er flokkuð í fimm flokka:

• Engar afleiðingar.

• Litlar afleiðingar.

• Einhverjar afleiðingar.

• Miklar afleiðingar.

• Mjög alvarlegar afleiðingar.

Til að meta áhættuþætti voru metnir saman þessir tveir þættir, líkur á viðburði og afleiðingar.
Þeir þættir sem flokkast sem mikil áhætta voru vaktaðir sérstaklega og sett var upp eftirlit, hér
fyrir neðan má sjá mynd sem skýrir áhættustigin og hvernig líkur og afleiðingar eru metnar saman
til að bera kennsl á áhættu hvers þáttar. Fyrir neðan myndina er tafla þar sem hægt er að finna
númer hvers þáttar sem merktur er inn á myndina.

Nr. Áhættuatriði Líkur Afleiðingar Viðbrögð
1 Skortur á aðföngum tefur

verkefni
25% 3 Hafa samband við samskiptaaðila og

láta vita svo hægt sé að bregðast sem
fyrst við.

2 Tímaáætlun raskast 90% 2 Endurmeta tímaáætlun með tilliti til
raskana - endurmeta tíma sem fer í
verkþætti

3 Kostnaður fer fram úr
áætlun

25% 2 Meta vel þá þætti sem peningur fer í
og reyna að bregðast við með að auka
fjármagn eða skera niður þar sem þarf.

4 Hópmeðlimir ná ekki að
sinna verkefnum

80% 3 Taka fyrir á daglegum fundi og gera ráð-
stafanir með því að fá auka aðstoð eða
úthluta öðrum verkefnið, eða hjálpast
að við að leysa verkefnið sem hópur.

5 Hópmeðlimir komast ekki
á fundi, svosem daily scr-
um eða retro fundi

50% 2 Skrásetja efni fundar og miðla upplýs-
ingum til þess sem forfallast

6 Þróunarumhverfi sem val-
ið er fyrir hugbúnað getur
ekki annað kröfum

25% 4 Leita til leiðbeinanda til að fá ráðgjöf
varðandi val á aðföngum og tæknilausn-
um

7 Leiðbeinandi er ekki til
staðar til að aðstoða

40% 2 Geyma erindi til næsta fundar eða hafa
samband með tölvupósti. Ef svör fást
ekki reyna að leita annað, aðrir aðilar
inna skólans til dæmis.
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8 Breytingar á kröfum frá
notanda á þróunartímabili

75% 4 Taka breytingar sérstaklega fyrir og
bregðast við þeim. Endurmeta kröfur
til kerfisins með tilliti til breytinga og
upplýsa um mögulega töf eða breyting-
ar á afurð. Uppfæra umfang og tíma-
áætlun

9 Þarfir og kröfur notenda
hafa ekki verið nógu vel
skilgreindar

60% 3 Kafa nánar ofan í kröfurnar og hafa
samband við notenda aftur, mögulega
fá fleiri sjónarhorn. Nota notendavið-
töl.

10 Utanaðkomandi kröfur
breytast á meðan verkefni
er í gangi (svosem frá
yfirvöldum eða hags-
munaaðilum)

25% 2 Meta hvort breytingar hafi áhrif á um-
fang verkefnisins, bregðast við með að
endurmeta verkefni ef breytingar skipta
máli fyrir kröfur á kerfið.

11 Hópurinn missir vinnuað-
stöðuna

10% 5 Hefja leit að nýrri aðstöðu, upplýsa
samskiptaaðila, kvarta til skólans.

12 Eigandi verkefnis verður
ekki viðverandi þegar á
þarf að halda

90% 3 Skype, eða geyma erindi og skrifa tölvu-
pósta. Koma upp fyrirkomulagi til að
hafa samskipti í fjarveru.

13 Eigandi verkefnis er ekki
hafður með í ráðum þeg-
ar breytingar eru gerðar á
kerfinu

40% 3 Fara aftur yfir kröfur á kerfið út frá
þörfum notenda, upplýsa samskiptaað-
ila ef breytingar eru þarfar.

14 Tíma verður sóað í kröfur
sem eru ekki mikilvægar

85% 3 Gera grein fyrir töfum sem verða af
þeim völdum og skipuleggja verkþætti
betur. Upplýsa alltaf aðra hópmeðlimi
og samskiptaaðila um þau verkefni sem
verið er að vinna í.

15 Bilun á þróunarvél forrit-
ara

25% 5 Upplýsa samskiptaaðila, útvega nýja
vél eða laga það sem er að. Gera grein
fyrir töfum.
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Mynd 1: Myndræn framsetning áhættumats
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