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Áhættugreining 
Teymið fann í sameiningu þær helstu áhættur sem við gætum mögulega staðið frammi fyrir, 

bæði sértækar fyrir okkar verkefni og almennar. Áhættugreiningin er lifandi skjal í gegnum 

vinnu verkefnisins þar sem áhættur eru reglulega uppfærðar, líkur þeirra og áhrifin. Fyrri 

taflan sýnir þær áhættur sem enn er talið eiga við svo í töflunni að neðan eru þær áhættur sem 

talið er vera búið að útiloka. 

Áhættan er skilgreind, fundið eru út hverjar eru líkurnar á að viðkomandi áhætta muni eiga 

sér stað, hversu alvarlegt það yrði, auk þess er ábyrgðaraðili skilgreindur auk 

mótvægisáætlun, það er hvað er gert til að koma í veg fyrir áhættuna, ef ekki er hægt að koma 

í veg fyrir hana er skilgreint hvað skal gera ef áhættan mun eiga sér stað.  

Líkur og áhrif eru skilgreind á skalanum 1 til 10, þar sem 1 táknar mjög litlar líkur eða mjög 

lítil áhrif, og 10 táknar mjög miklar líkur og mjög mikil áhrif.  

 

Áhættugreining 

  nr. Lýsing áhættu Líkur 

(1-10) 

Áhrif 

(1-10) 

Áhættu-

stuðull 

Ábyrgð Mótvægisáætlun 

1 Sögur/kröfur/verkþæt

tir bætast við sem við 

gerðum ekki ráð fyrir 

í upphafi 

 1 9 9 Teymið Þar sem seinasti spretturinn 

er í gangi þyrfti að bæta við 

vinnuklukkustundum 

og/eða vinnudögum í 

núverandi sprett. 

2 Rangt tímamat á 

sögum/verkliðum 

8 5 40 Teymið Bæta við vinudögum til að 

vinna upp það sem tók 

lengri tíma en áætlað var  

8 Ekki allir 

hópmeðlimir mættir 

þegar þarf að taka 

ákvörðun 

3 2 6 Teymið Ef tveir meðlimir eru mættir 

er það nægur fjöldi til að 

taka ákvörðun 

9 Lítil reynsla að vinna 

eftir Scrum 

5 3 15 Teymið Kynna sér scrum, horfa á 

fyrirlestur áður en hafist er 

handa 

10 Óreiða í kóða og kóði 

óskiljanlegur því allir 

hópmeðlimir koma að 

kóðanum 

9 4 36 Teymið Lesa vel documentation um 

kóðareglur og lesa kóðann 

vel áður byrjað er að kóða 

11 Veikindi 4 5 20 Teymið Þegar hópmeðlimur hefur 

náð bata að reyna þá að 



 

vinna upp eitthvað af 

tímanum.  

12 Bókasafnið (aðstaðan 

okkar) er í notkun af 

starfsmönnum 

seðlabankans 

6 3 18 Starfsfólk 

seðlabanka

ns 

Finnum okkur aðstöðu til að 

vinna uppí HR 

13  Tölvubúnaður 

hópsins bilar 

 2 5 10 Teymið Hýsa allan kóða á git auk 

þess eru öll skjöl á google 

drive 

Tafla 1 - Áhættugreining (Síðast uppfært 4. maí 2018) 

Þar sem skjalið var reglulega uppfært og skoðað hvað við gætum gert til að minnka 

áhættustuðulinn. Það kom til þess að áhættustuðull nokkura krafa varð enginn. Hér að neðan 

eru þær áhættur sem við teljum að séu leystar, þ.e. með áhættustuðulinn 0.  

 

3 Lítil reynsla af React Teymið Eyða meiri tíma í undirbúning og 

læra á React eða jafnvel finna aðra 

leið til að vinna verkefnið. 

5 Lítil reynsla af Angular Teymið Eyða meiri tíma í undirbúning og 

læra á Angular eða jafnvel finna aðra 

leið til að vinna verkefnið. 

4 Hönnun og undirbúningur tekur 

meiri tíma en áætlað var 

Teymið Hönnunar og undirbúningsvinnu er 

lokið 

6 Erfitt að bæta við 

vinnudögum/vinnustundum vegna 

þess að tveir hópmeðlimir eru í 

vinnu með skóla 

Teymið Hópmeðlimir hafa eingöngu einbeitt 

sér að þessu verkefni í seinustu 

þremur sprettum verkefnisins 

7 Tekur starfsmenn Seðlabankans 

langan tíma að setja upp 

gagnagrunninn fyrir kerfið 

Starfsmenn 

Seðlabankans 

og teymið 

Búið er að setja upp gagnagrunn 

fyrir kerfið 

Tafla 2 - Þær áhættur sem búið er að útiloka 

 

 


	Áhættugreining

