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1 Inngangur 

Markmið þessarar vinnuskýrslu er að fara yfir alla þá þætti sem snúa að vinnu 

rannsóknarverkefnisins. Farið verður yfir tilgang verkefnisins, afurð og umfang, verklag 

rannsakenda, áhættugreiningu og verkáætlun ásamt því að gera grein fyrir framvindu verksins og 

hvernig það vannst miðað við áætlun. Í lok skýrslunnar er lagt mat á hvernig verkefnið vannst. 

2 Verkefnið 

Markmið rannsóknarverkefnisins er að greina og öðlast dýpri og betri skilning á því hvernig 

samskipti hugbúnaðarsérfræðinga við notendur er háttað þegar unnið er að 

hugbúnaðarverkefnum. Skoðuð eru tvö sambærileg hugbúnaðarfyrirtæki og greint hvernig 

samskiptum er háttað við notendur út frá mismunandi hlutverkum hugbúnaðarsérfræðinga innan 

fyrirtækjanna. Einnig er skoðað hvernig sjónarmiðum notenda er komið á framfæri við 

hugbúnaðarsérfræðinga sem ekki eiga í beinum samskiptum við notendur. Skoðað verður 

sérstaklega hvernig skipulagningu samskipta við notendur er háttað og hvernig sú skipulagning 

er skjöluð. Skoðað er hvernig framkvæmd samskiptanna fer fram, t.d. hvort tekin eru viðtöl við 

notendur, þeir beðnir um að gefa álit á frumgerðum eða haldnir fundir með þeim. Einnig er 

skoðað hvernig þeir nálgast notendur, samskiptin þeirra á milli og viðhorf þeirra til ferlisins.  

Í síðasta lagi er skoðað hvað er gert við gögnin sem koma út úr samskiptum við notendur og 

hvernig þau nýtast.  

Tekin voru viðtöl við 11 manns sem tilheyra mismunandi starfshópum til þess að afla 

gagna um viðhorf og reynslu starfsfólksins varðandi samskipti við notendur. Viðtölin voru tekin 

upp á stafrænt form og skrifuð niður orðrétt eftir viðmælendum. Viðtölin voru svo greind með 

þemagreiningu (e. Thematical analysis). 
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2.1 Afurð 

Lokaafurð verkefnisins er í formi tveggja skýrslna. Annars vegar rannsóknarskýrslu sem lýsir 

bakgrunni, framkvæmd, niðurstöðum viðtala og umræðum ásamt loka niðurstöðum 

rannsóknarverkefnisins, og hins vegar vinnuskýrslu sem lýsir ferlinu við vinnslu verkefnisins, og 

hvernig því miðaði ásamt niðurstöðum. 

2.2 Umfang 

Verkefnið er metið til 12 ECTS-eininga (European Credit Transfer and Accumulation System) 

og gert er ráð fyrir að hvor nemandi verji að minnsta kosti 300 klukkustundum í vinnslu þess eða 

samtals um 600 klukkustundum. Sá tími verður nýttur í alla þætti verkefnisins, s.s. gagnasöfnun, 

viðtöl, úrvinnslu gagna, skýrslugerð og fleiri verkþætti sem munu falla til í ferlinu. 

3 Verklag 

Hér verður farið yfir helstu þætti sem snúa að verklagi við vinnslu verkefnisins. Notast var við 

Scrum aðferðafræðina og því verður gerð grein fyrir þáttum á borð við hlutverk teymismeðlima, 

sprettir og skiptingu þeirra, daglega fundi, endurskoðun spretta og tímaskráningu. Einnig verður 

farið yfir vinnuaðstöðu og sýningu afurða. 

3.1 Hlutverk 

Hlutverk og ábyrgð eiganda verkefnisins (e. Product Owner) er að hafa skýra sýn á verkefnið og 

útkomu þess og kynna þessa sýn fyrir öðrum meðlimum teymisins. Hlutverk og ábyrgð Scrum 

meistara (e. Scrum Master) er að sjá til þess að rannsakendur vinni eftir skipulagi svo að 

verkefnið haldist á áætlun. Ákveðið var að Heiðar Örn Stefánsson yrði Scrum meistari sökum 

þess að hann býr yfir meiri reynslu af framkvæmd verkefna samanborið við hinn meðlim 

teymisins. Rannsakendur og meðlimir teymisins eru Heiðar Örn Stefánsson og Sveinn 

Guðmundsson. 
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3.2 Sprettir 

Þar sem unnið var eftir Scrum aðferðarfræðinni var notast við spretti (e. Sprints), en lengd þeirra 

er almennt á bilinu 1-4 vikur. Við skipulag spretta (e. Sprint Planning) töldu rannsakendur best 

að hafa lengd spretta 2 vikur með það að leiðarljósi að fá hraða endurgjöf á framgang 

verkefnisins. Verkefninu var skipt í 8 spretti; einn 20 daga sprettur í upphafi, auk 6 tveggja vikna 

spretta og eins 11 daga lokaspretts, fram að skiladegi verkefnisins. 

3.3 Skipulagning spretta 

Tvær töflur eru fyrir skipulag spretta í verkefninu. Ástæðan fyrir því er að í lok spretts 4 var ljóst 

að myndast hafði munur á áætluðum tíma og skiluðum tíma. Til að vinna upp þann mun var 

ákveðið að endurskipuleggja spretti 5-8 og bæta inn óunnum tímum frá spretti 1-4. 

 

Sprettur Frá dags Til dags Áætlaður tími Skilaður tími Tími á meðlim % 

1 22.01.18 04.02.18 72 48 36 67% 

2 05.02.18 18.02.18 72 29 36 40% 

3 19.02.18 04.03.18 72 54 36 75% 

4 05.03.18 18.03.18 72 59.5 36 83% 

   288 190,5   

 

Sprettur Frá dags Til dags Áætlaður tími Skilaður tími Tími á meðlim % 

5 19.03.18 01.04.18 110 110 55 100% 

6 02.04.18 15.04.18 90 84.5 45 94% 

7 16.04.18 29.04.18 110 126 55 115% 

8 30.04.18 11.05.18 100 111 50 111% 

   410 431.5   
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3.4 Daglegir fundir 

Í upphafi voru haldnir daglegir 10-15 mínútna fundir að kvöldi til á virkum dögum í gegnum 

Google Hangout þar sem rannsóknaraðilar voru staðsettir í sitthvorum landsfjórðungnum. 

Tilgangur þessara funda var að samstilla rannsakendur, ræða verkefnið og bera saman bækur. 

Þegar að leið á verkefnið urðu þessir fundir ávallt tveggja tíma fundir með fyrr greindu innihaldi 

ásamt því að vinna sameiginlega í verkefninu. Undantekning var gerð á þessum fundum ef um 

almennan frídag var að ræða, en þá unnu rannsakendur saman að verkefninu yfir daginn í 

gegnum Google Hangout og því ekki talin þörf á daglegum fundi síðar um kvöldið. 

3.5 Endurskoðun 

Á síðasta degi hvers spretts var spretturinn tekinn til endurskoðunnar (e. Retrospective). 

Endurskoðun fólst í því að líta yfir sprettinn og skoðað hvernig til tókst með framkvæmd hans. 

Hvað gekk vel og hvað gekk illa og hvernig hlutirnir stóðust tímaáætlun. Í framhaldinu voru svo 

gerðar úrbætur á því sem gekk illa með það að leiðarljósi að gera betur í næsta spretti. 

3.6 Tímaskráning 

Til að halda utan um þá tíma sem fóru í alla hluta verkefnisins og í hvern sprett fyrir sig voru 

vinnutímar skráðir daglega í þartilgert tímaskráningarskjal sem var útbúið og aðgengilegt 

meðlimum í Google Sheets. Hver rannsakandi var með sér skráningarsvæði þar sem þeir skráðu 

eftirfarandi fyrir hvern dag: dagsetningu, tímafjölda, verkefnisflokk og athugasemdir fyrir nánari 

lýsingu á verkþætti. 

 Vinnutímar rannsakenda skiptust niður í eftirfarandi flokka: 

1. Uppsetning: Uppsetning á skipulags- og vinnuumhverfi. 

2. Skýrslur: Vinna við rannsóknar- og vinnuskýrslu. 

3. Viðtöl: Útvega viðmælendur, vinna við spurningalista, taka og skrifa upp viðtöl. 

4. Fundir: Verkefnafundir með leiðbeinanda og stöðufundir. 

5. Kynning: Vinna við kynningar fyrir stöðufundi og lokakynningu. 
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3.7 Vinnuaðstaða 

Við framkvæmd og vinnslu þessarar rannsóknar hafði teymið ekki sameiginlega vinnuaðstöðu 

þar sem rannsakendur voru staðsettir í sitthvorum landshlutanum. Starfsstöðvarnar voru aðallega 

inni á heimili sitthvors aðila þar sem notast var við eigin tölvubúnað. Einnig fór vinnan fram að 

einhverjum hluta í húsnæði Háskólans í Reykjavík hjá öðrum rannsakanda. 

3.8 Stöðufundir og skýrsluskil 

Í þessum hluta gefur að líta yfirlit yfir dagsetningar stöðufunda og lokaskila ásamt upptalningu á 

þeim gögnum sem skilað var í hvert sinn. 

 

Dagsetning Heiti Skilagögn 

Laugardagur 27. janúar, 2018  Fyrstu skil 
Lokaverkefnislýsing 

Verkskipulag 

Fimmtudagur 22. febrúar, 2018 Stöðufundur 1 

Spurningalisti 

Áhættumat 

Rannsóknarskýrsla 

Vinnuskýrsla 

Fimmtudagur 22. mars, 2018 Stöðufundur 2 
Rannsóknarskýrsla 

Vinnuskýrsla 

Miðvikudagur 2. maí, 2018 Stöðufundur 3 Rannsóknarskýrsla 

Föstudagur 11. maí, 2018 Lokaskil 
Rannsóknarskýrsla 

Vinnuskýrsla 
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4 Áhættugreining 

Áhættugreining var gerð fyrir verkefnið og haldið lifandi yfir verkferilinn til að lágmarka 

líkurnar á óvæntum uppákomum sem gætu tafið eða skemmt fyrir vinnslu verkefnisins. 

Áhættuþættir voru listaðir upp og skipt í 8 dálka. 

1. Númer : Hverjum áhættuþætti var gefið númer frá 1 og uppúr. 

2. Áhætta : Skilgreining á því í hverju áhættan felst. 

3. Líkur : Hversu líkleg áhættan er á skalanum 1-5 þar sem 1 er ólíklegt en 5 líklegt. 

4. Áhrif : Hversu mikil áhrifin áhættuþátturinn hefi ef af honum yrði á skalanum 1-5 þar 

sem 1 er lítill áhætta en 5 er mikil áhætta. 

5. Áhættustig : Er margfeldi af “líkum” og “áhrifum” og gefur gildi sem notað var til að 

forgangsraða áhættuþáttum. Því hærra gilda, því alvarlegra. 

6. Forvarnir : Leið að minnka líkurnar á áhættuþættinum. 

7. Viðbrögð : Hvað hægt er að gera til að lágmarka skaða ef af honum verður. 

8. Ábyrgð : Ábyrgðarmaður viðkomandi áhættuþáttar. 

 

Áhættugreiningin kom sér vel í verkferlinu þar sem meðlimir höfðu betri sýn á þeim 

hættum sem til staðar voru og tóku þá þætti til greina við áætlunargerðir og skipulag. 

 

Nr. Áhætta Líkur Áhrif Áhættustig Forvarnir Viðbrögð Ábyrgð 

9 Veikindi meðlima. 2 3 6 Hugsa vel um sig og fá 
nægan svefn. 

Góð samskipti og 
endurskipuleggja 
vinnu til að ná upp 
töpuðum tíma. 

Allir 

1 Google Drive 
óaðgengilegt. 1 5 5 

Tryggja að kveikt sé á 
"backup and sync" og 
stillt sé á reglulegt sync 
inn á vélar 
hópmeðlima. 

Bera saman gögn 
á vélum og tryggja 
að sömu útgáfur 
séu í gangi. 

Allir 

8 
Áætlaður tími í 
verkhluta er ekki 
nægur. 

2 2 4 

Áætla rúman tíma í 
verkþætti og nota 
umfram tíma til að 
vinna í tímafrekari 
þáttum. 

Enduráætla fyrir 
verkþátt og 
uppfæra 
tímaáætlun í 
samræmi. 

Heiðar 
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2 Tölvan bilar. 1 1 1 

Varast að setja upp 
óþarfa hugbúnað í 
tölvur, ganga vel um 
þær og forða frá 
hnjaski. 

Hafa aðgang að 
annarri tölvu og 
afrita öll gögn á 
vélina úr Google 
Drive. 

Allir 

7 Verkefni í öðrum 
áföngum. 0 3 0 

Ákveðnir fastir tímar til 
að vinna í verkefninu 
þannig að hægt sé að 
skipuleggja önnur 
verkefni í kringum þann 
tíma. 

Skipuleggja strax 
hvenær áætlað er 
að vinna upp 
tapaðan tíma. 

Sveinn 

3 Viðtalsgögn 
glatast. 0 5 0 

Taka viðtölin upp á 2 
tækjum auk þess að 
taka niður punkta á 
meðan viðtali stendur. 
Vista gögn á fleiri en 1 
stað. 

Taka viðtölin aftur, 
við sömu aðila eða 
nýja. 

Heiðar 

10 Ófullnægjandi 
gögn. 0 5 0 

Vanda vel vinnu við 
spurningalista, sækjast 
eftir ítarlegum svörum 
forðast já og nei 
spurningar og svör. 

Skoða aðra 
útfærslu á verkefni 
útfrá gögnum. 

Allir 

4 
Viðmælandi 
forfallast/hættir 
við. 

0 4 0 
Ganga frá föstum tíma 
fyrir viðtalið sem fyrst 
(merkja í dagatal). 

Finna annan tíma 
eins fljótt og hægt 
er eða finna annan 
viðmælanda. 

Allir 

6 
Finnum ekki 
fyrirtæki með 
viðmælendum. 

0 5 0 
Vera með varaplan um 
val á fyrirtæki ef fyrsta 
val er ekki mögulegt. 

Leita að nýju 
fyrirtæki eins fljótt 
og hægt er. 

Allir 

5 Finnum ekki 
viðmælanda. 0 5 0 

Vera með varaplan um 
viðmælendur ef fyrsta 
val er ekki mögulegt. 

Leita að nýjum 
viðmælanda eins 
fljótt og hægt er. 

Allir 
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5 Verkáætlun 

Hér fyrir neðan gefur að líta verkáætlunina eins og hún leit út í lok verkefnisins. Verkáætlunin 

var unnin í Google Sheets, en í lok hvers spretts voru ákveðnir næstu þættir og tímafjölda fyrir 

næsta sprett.  

 

Verkáætluninni var skipt í eftirfarandi 6 flokka: 

1. Sprettur nr: Notað til aðgreiningar á milli spretta.  

2. Verkefni: Heiti eða nánari lýsing á verkefni innan spretts. 

3. Áætlun: Fjöldi klukkutíma sem áætlaðir eru í sérhvert verkefni.  

4. Staða: Segir til um hvort verkþáttur sé í vinnslu eða lokið. 

5. Athugasemd: Hægt að skrifa athugasemdir við viðkomandi verkþátt. 

6. Flokkur: Flokkur (úr verklýsingu) sem verkþáttur tilheyrir. 

 

Sprettur nr. Verkefni Áætlun Staða Athugasemd Flokkur 

1 Finna og lesa fræðigreinar 30 Lokið  Skýrslur 

1 Vinna úr niðurstöðum fræðigreina 10 Lokið  Skýrslur 

1 Útvega fyrirtæki/viðmælendur 2 Lokið  Viðtöl 

1 Útvega viðmælendur 10 Lokið  Viðtöl 

1 Byrja uppsetningu á spurningalista 12 Lokið  Viðtöl 

1 Verkskipulag 2 Lokið  Uppsetning 

1 Verkáætlun 2 Lokið  Uppsetning 

1 Setja upp vinnuumhverfi 4 Lokið  Uppsetning 

2 Spurningalisti 8 Lokið  Viðtöl 

2 Taka prufu viðtal 8 Lokið  Viðtöl 

2 Taka viðtöl 22 Lokið  Viðtöl 

2 Skrifa upp viðtöl 24 Lokið  Viðtöl 

2 Útvega viðmælendur 4 Lokið  Viðtöl 

2 Stöðufundur/Fundir með leiðbeinanda 6 Lokið  Fundir 

3 Taka viðtöl 22 Lokið  Viðtöl 

3 Skrifa upp viðtöl 32 Lokið  Viðtöl 
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3 Stöðufundur/Fundir með leiðbeinanda 2 Lokið  Fundir 

3 Fræðigreinar 6 Lokið  Skýrslur 

3 Vinnuskýrsla 10 Lokið  Skýrslur 

4 Taka viðtöl 6 Lokið  Viðtöl 

4 Skrifa upp viðtöl 36 Lokið  Viðtöl 

4 Vinnuskýrsla 14 Lokið  Skýrsla 

4 Rannsóknarskýrsla 14 Lokið  Skýrsla 

4 Fundir 2 Lokið  Fundir 

5 Fundir 12 Lokið  Fundir 

5 Viðtöl 4 Lokið  Viðtöl 

5 Skrifa upp viðtöl 12 Lokið  Viðtöl 

5 Vinnuskýrsla 20 Lokið  Skýrsla 

5 Rannsóknarskýrsla 62 Lokið  Skýrsla 

6 Fundir 4 Lokið  Fundir 

6 
Rannsóknarskýrsla - Greina 
niðurstöður 80 Lokið  Skýrsla 

6 Vinnuskýrsla 6 Lokið  Skýrsla 

7 Fundir 2 Lokið  Fundir 

7 Bakgrunnur - Rannsóknarskýrsla 12 Lokið  Skýrsla 

7 Niðurstöður - Rannsóknarskýrsla 60 Lokið  Skýrsla 

7 Vinnuskýrsla 6 Lokið  Skýrsla 

7 Rannsóknarspurningar 30 Lokið  Skýrsla 

8 Fundir 6 Lokið  Fundir 

8 Kynning 40 Vinnsla  Kynning 

8 
Yfirferð og lokafrágangur 
rannsóknarskýrslu 38 Lokið  Skýrsla 

8 
Yfirferð og lokafrágangur 
vinnuskýrslu 16 Lokið  Skýrsla 
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6 Framvinduyfirlit 

Í framvinduyfirlitinu förum við yfir hvernig vinnan við verkefnið gekk og hvernig hver og einn 

sprettur kom út miðað við áætlanir. 

6.1 Heildar niðurstaða 

Þegar áttunda spretti lauk var heildar tíminn sem rannsakendur höfðu lagt í skýrslurnar 622 

klukkustundir sem skiptist nánast til helminga, eða 311,5 og 310,5 tímar. Áætlunarlínan fyrir 

brunarit heildartímans var reiknuð út með því að deila áætluðum tímafjölda (600) í áætlaðan 

dagafjölda (114). Út frá þessu má sjá að gert er ráð fyrir rúmlega 5 tímum á dag í verkefnið 

(5,263..) út verkefnatímann eða um 2,5 tíma á mann. Ef tímanum er deilt í fjölda spretta (600/8) 

gerir það 75 tímar á hvern sprett. Hér fyrir neðan má sjá brunaritið fyrir heildartímann og kökurit 

yfir tímaskiptingu á milli flokka.  
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6.2 Sprettir 

6.2.1 Sprettur 1 

Í fyrsta spretti var áherslan lögð á að móta verkefnið, setja upp verkskipulag og vinnuumhverfi. 

Haldinn var fundur með leiðbeinanda þar sem farið var yfir verkefnalýsingu og fyrstu skref. Því 

næst var farið í að skrifa ítarlegri verkefnalýsingu og skila inn til leiðbeinanda og prófdómara. 

Næsta skref var svo að koma upp vinnuumhverfi á Google Drive, ákveða vinnufyrirkomulag og 

setja upp áætlanir og fyrsta sprett. Ákveðið var að skipta vinnunni niður á 8, tveggja vikna spretti 

þar sem áætlaður tímafjöldi fyrir fyrstu 5 sprettina var 72, en tíminn fyrir þrjá síðustu sprettina 

yrði aukinn eftir þörfum miðað við framgang verkefnisins. Við lögðum einnig áherslu á 

rannsóknarvinnu og lásum fræðigreinar tengdar efninu við undirbúning spurningalistans. Við 

höfðum samband við fyrirtæki A varðandi þátttöku í verkefninu, útbjuggum áhættugreiningu og 

trúnaðaryfirlýsingu. Hér fyrir neðan má sjá yfirlit yfir tímana sem fóru í sprett 1 í brunariti og 

kökuriti sem sýnir skiptingu tíma á milli flokka. 
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6.2.2 Sprettur 2 

Í öðrum spretti var lokið við spurningalistann. Byrjað var á því að skrifa niður allar spurningar 

sem komu upp í hugann og tengdust markmiðum verkefnisins. Því næst var farið í gegnum 

fræðigreinar um tengt efni og spurningar fundnar út frá þeim. Þegar búið var að skrifa niður allar 

spurningarnar fórum við yfir þær og tókum út þær sem voru of líkar og skiptum þeim svo niður í 

þemu. Við lögðum spurningarnar fyrir leiðbeinandann og lagfærðum svo listann í samræmi við 

ráðleggingar. Áður en við hófum að taka viðtölin ákváðum við að taka prufuviðtal við ótengdan 

aðila og eftir það gerðum við svo síðustu breytingar á spurningalistanum. Fyrsta viðtalið fór fram 

í lok sprettsins. Haft var samband við fleiri viðmælendur hjá fyrirtæki A og einnig athugað með 

samstarf við fyrirtæki B. Hér fyrir neðan má sjá yfirlit yfir tímana sem fóru í sprett 2.  
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6.2.3 Sprettur 3 

Í þriðja sprettinum var lokið við að útvega viðmælendur en við enduðum með vilyrði frá 7 manns 

í fyrirtæki A og 6 í fyrirtæki B. Einn viðmælandinn var enskumælandi þannig að þýða þurfti 

spurningarnar yfir á ensku fyrir það viðtal. Haldinn var stöðufundur 1 þar sem farið var yfir 

verkefnið, stöðuna og næstu skref. Áhættumatið var uppfært og byrjað að vinna í efnisyfirliti, 

aðferðafræði og vinnuskýrslu. 8 viðtöl voru tekin í sprettinum og hafist handa við að skrifa þau 

upp. Hér fyrir neðan má sjá yfirlit yfir tímana sem fóru í sprett 3.  
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6.2.4 Sprettur 4 

Í fjórða spretti var mikil áhersla lögð á að skrifa upp öll viðtölin sem sem búið var að taka.  

Að sprettinum loknum var búið að skrifa upp 11 viðtöl, 6 frá fyrirtæki A og 5 frá fyrirtæki B. 

Haldinn var fundur með leiðbeinanda og farið yfir stöðuna og næstu skref, gerðar voru 

breytingar á þemu fyrir úrvinnslu á niðurstöðum en þeim fækkaði úr níu í fimm. Einnig var 

unnið í bæði rannsóknar- og vinnuskýrslunni. Hér fyrir neðan má sjá yfirlit yfir tímana sem fóru í 

sprett 4. 
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6.2.5 Sprettur 5 

Við upphaf fimmta spretts var ljóst að bil hafði myndast á milli áætlaðs tíma og tíma sem við 

höfðum lagt í verkefnið. Í kjölfarið fórum við í að endurskipuleggja verkáætlun spretta og 

vinnufyrirkomulag. Við settum upp kynningu fyrir stöðufund 2 sem innihélt uppfærða 

tímaáætlun, stöðuna á verkefninu og næstu skref. Auk stöðufundar var einnig fundað með 

leiðbeinanda þar sem lagðar voru fram spurningar vegna verkefnis. Um miðjan sprettinn 

ákváðum við að notast við þau gögn sem við höfðum þegar aflað og byrja úrvinnslu gagna, og 

sækjast ekki eftir þeim tveimur viðtölum sem við höfðum ekki náð að taka. Viðtölin vorum búin 

að dragast töluvert umfram áætlanir og töldum við mikilvægt að hefja úrvinnslu þeirra. Við 

byrjuðum að greina gögnin frá viðmælendum í fyrirtæki A og að því loknu fórum við í að greina 

frá viðmælendum í fyrirtæki B. Við greininguna var skrifað jafnóðum inn í rannsóknarskýrsluna.  

Hér fyrir neðan má sjá yfirlit yfir tímana sem fóru í sprett 5. 
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6.2.6 Sprettur 6 

Sprettur 6 fór að mestu í að greina niðurstöður viðtala og skrifa þær niður. Byrjuðum við á því að 

fara í gegnum hvert og eitt svar hjá viðmælendum í fyrirtæki A og skrifa niðurstöðuna. Þegar 

búið var að fara í gegnum allar spurningar var tekin önnur umferð í yfirferð á svörum og texti 

lagfærður og í sumum tilfellum skrifaður upp aftur. Að því loknu voru niðurstöðurnar settar 

saman í heildar texta. Unnið var svo eftir sama ferli fyrir fyrirtæki B. Þegar við greindum 

niðurstöður milli fyrirtækja var notast við niðurstöðurnar úr köflum rannsóknarskýrslunnar frá 

viðmælendum A og B. Einnig skrifuðum við aðferðarkaflann, skilgreindum 

rannsóknarspurningar upp á nýtt og funduðum með leiðbeinanda.  

Hér fyrir neðan má sjá yfirlit yfir tímana sem fóru í sprett 6.  
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6.2.7 Sprettur 7 

Í spretti 7 var haldinn einn fundur með leiðbeinanda, auk þessa að við fengum hann til að líta yfir 

drög að rannsóknarskýrslunni og gerðum við lagfæringar á skýrslunni samkvæmt þeim 

athugasemdum. Unnið var í öllum köflum rannsóknarskýrslunnar, byrjað að yfirfara málfar og 

orðanotkun, bakgrunns- og aðferðarkaflinn var kláraður auk þess byrjuðum við á að skoða 

heimildaskrá út frá APA staðlinum. Seinasti spretturinn var settur inn í vinnuskýrsluna og byrjað 

var að setja upp beinagrind fyrir glærupakka í lokakynningu.  

Hér fyrir neðan má sjá yfirlit yfir tímana sem fóru í sprett 7. 
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6.2.8 Sprettur 8 

Í upphafi spretts 8 byrjuðum við á að taka saman helstu gögn og útbúa kynningu fyrir stöðufund 

3, sem var einnig loka stöðufundurinn. Á fundinum kynntum við verkefnið eins og staðan var á 

því og fórum yfir rannsóknarskýrsluna, verk- og tímaáætlanir. Að loknum stöðufundi fórum við 

yfir þær athugasemdir sem við fengum á fundinum og gerðum lagfæringar á 

rannsóknarskýrslunni og kynningunni, en kynningin á stöðufundinum verður notuð sem grunnur 

að lokakynningu. Restin af sprettinum fór svo að mestu í að leggja lokahönd á alla kaflana, skrifa 

niðurstöður og inngang fyrir báðar skýrslurnar, auk þessa að fara yfir stafsetningu og lagfæra 

málfar. Einnig notuðum við tíma í að setja upp kynningu og æfa hana. Skýrslunum var svo skilað 

á pdf. formi til leiðbeinanda og prófdómara og send inn á Skemmuna.  

Hér fyrir neðan má sjá yfirlit yfir tímana sem fóru í sprett 8. 
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7 Niðurstaða  

Samstarf okkar var mjög gott í gegnum allt verkefnið og engir alvarlegir árekstrar eða ósætti 

komu upp við vinnslu þess. Þrátt fyrir að við höfum ekki alltaf verið sammála náðum við að 

leysa málin með samræðum og röksemdafærslum. Það hafði lítil áhrif á vinnslu verkefnisins að 

það var nánast allt unnið í gegnum samskipti á netinu þar sem við voru staddir á sitthvorum 

landsfjórðungi út verktímann. 

Í heildina gekk verkefnið mjög vel en við lentum þó í vandræðum með að skila áætluðum 

tímum í fyrstu sprettunum. Það má að miklu leyti rekja til þess að það tók lengri tíma en við 

ráðgerðum að fá samþykki fyrirtækja fyrir viðtölum og komast í samband við viðmælendur. Til 

að bregðast við þessu var ákveðið eftir sprett 4 að endurskipuleggja verkáætlun spretta og 

vinnufyrirkomulag. Þeir tímar sem vantaði uppá í sprettum var bætt við þá 4 spretti sem eftir 

voru. Breytt verklag fólst meðal annars í því að í stað þess að hafa 10-15 mínútna stöðufundi alla 

virka daga tókum við tveggja tíma vinnufundi og um helgar og á frídögum var ávallt stefnt á að 

hver meðlimur skilaði að lágmarki 8 tíma vinnu á dag. Þessar breytingar skiluðu því að við 

náðum að vinna þá tíma sem uppá vantaði og koma verkefninu á réttan kjöl. 

Viðtöl gengu öll vel fyrir sig og það var ánægjulegt hvað viðmælendur voru jákvæðir í 

garð spurninganna og þeim áhuga sem þeir sýndu verkefninu. Við gerðum þá öryggisráðstöfun 

að taka öll viðtölin upp á tvö upptökutæki. Það skilaði sér, því þrátt fyrir að það gerðist tvívegis 

að önnur upptakan klikkaði, glötuðust engar upplýsingar. Vel gekk að skrifa upp viðtölin og 

greina gögnin, en vinna við það hófst í spretti 5 og varð þetta lang tímafrekasti liðurinn í 

verkefninu. Rannsóknarspurningarnar þróuðust með verkefninu þar sem við leituðumst eftir að 

hafa þær skýrar og hnitmiðaðar og voru þær í mótun allt til loka verkefnisins. 

  



21 

8 Lokaorð 

Við erum mjög sáttir við vinnslu þessa verkefnis, og þá afurð sem við skiluðum af okkur.  

Við höfum dregið mikinn lærdóm af bæði framkvæmd verkefnisins og þeirri niðurstöðu sem við 

komumst að. 

Samvinnan gekk vel fyrir sig og við teljum okkur hafa komið jafnt að borðinu og báðir 

skilað okkar besta. Höfðum við báðir bæði gagn og gaman af vinnslu verkefnisins og teljum að 

sú þekking sem við fengum útúr þessu verkefni eigi eftir að koma að góðum notum í framtíðinni. 

Lokaafurð er í formi tveggja skýrslna, rannsóknarskýrslu þar sem farið er yfir niðurstöður 

rannsóknarinnar og svo vinnuskýrsla þar sem farið er í gegnum verkferlið og framgang 

verkefnisins. Við vonum að þessi rannsókn komi að notum til að varpa innsýn á viðhorf til 

þátttöku notenda í þróunarferli hugbúnaðar og hvernig sjónarmið hans skila sér í það ferli. 


