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Útdráttur 

Upplýsingaþjónusta sem stofnanir og fyrirtæki veita í gegnum vefsíður sínar er 

mikilvægur þáttur í rekstri þeirra. Ritgerðin er til BA-gráðu í bókasafns- og 

upplýsingafræði. Fjallað er um upplýsingaþjónustu, hvað það þýðir að viðhalda 

góðri upplýsingaþjónustu hjá stofnunum og fyrirtækjum. Sögu og tilurð 

listasafnanna og gerð matskvarðans eru einnig gerð skil. Búinn var til matskvarði 

til að meta vefsíður listasafna. Vefsíður Listasafns Íslands, Listasafns Reykjavíkur 

og Sjónlistamiðstöðvarinnar voru valdar fyrir matið. Ritgerðin fjallar um mat á 

hverri vefsíðu fyrir sig og samanburð á vefsíðunum þremur. Helstu niðurstöður 

matsins voru þær að öll listasöfnin þurfa að taka sig á, gera breytingar á vefsíðum 

sínum og huga meira að þörfum notendanna við hönnun þeirra. Listasafn Íslands 

og Listasafn Reykjavíkur standa nokkuð jöfnum fótum hvað varðar vefsíður þeirra 

en Sjónlistamiðstöðin er langt frá því að flokkast undir að vera með notendavæna 

vefsíðu. 
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Formáli 

Ritgerðin er 12 eininga verkefni til BA-gráðu í bókasafns- og upplýsingafræði við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um mat sem gert 

var á vefsíðum Listasafns Íslands, Listasafns Reykjavíkur og Sjónlista-

miðstöðvarinnar á Akureyri.  

Ég stend í mikilli þakkarskuld við vinkonu mína Arndísi Dögg Arnardóttur fyrir 

mikið umburðarlyndi, þolinmæði og alla þá hjálp sem hún hefur veitt mér í námi 

mínu, svo ekki sé minnst á ómetanlegann stuðning í hverju sem er í gegnum árin. 

Fjölskylda mín fær einnig sérstakar þakkir fyrir ómetanlegan stuðning í gegnum 

árin. 

Leiðbeinandi minn við gerð ritgerðarinnar var Sigríður Björk Einarsdóttir og var 

Dr. Ágústa Pálsdóttir með yfirumsjón með vinnunni. Ég færi þeim mínar bestu 

þakkir fyrir alla aðstoðina, ábendingar og góð ráð.  
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1.0 Inngangur 

Listasöfn ættu að huga að hönnun og framsetningu efnis á vefsíðum sínum en 

upplýsingarnar sem þar eru í boði endurspegla þá upplýsingaþjónustu sem 

viðkomandi safn veitir. Gestir listasafna eru af öllum toga og nauðsynlegt er því 

að huga að þörfum sem flestra við hönnun vefsíðna. Skipulag, skráning og 

framsetning upplýsinga skipa stóran sess í vefsíðugerð. 

Ritgerðin fjallar að mestu leyti um mat sem gert var á vefsíðum þriggja listasafna, 

Listasafns Íslands, Listasafns Reykjavíkur og Sjónlistamiðstöðvarinnar. Búinn var 

til matskvarði til að meta vefsíður listasafna. Drög að matskvarðanum voru unnin 

sem verkefni í bókasafns- og upplýsingafræði á haustönn 2012. Á vorönn 2013 

var lögð lokahönd á matskvarðann og hann svo notaður við matið á vefsíðunum. 

Matskvarðanum er skipt upp í sjö flokka og inniheldur heildarstigafjölda upp á 

100. Voru vefsíðurnar metnar á tímabilinu 27. mars til 4. apríl 2013. Með matinu 

var kannað hvernig listasöfn væru að standa sig í framsetningu á upplýsingum á 

vefsíðum sínum, upplýsingum er viðkemur meðal annars starfsemi safnanna og 

þeirri þjónustu sem söfnin hafa upp á að bjóða. 

Ritgerðin byrjar á því að fjalla um upplýsingaþjónustu. The International 

Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) eru alþjóðleg samtök 

bókasafns- og upplýsingafræðinga og er markmið þeirra að ýta undir mikilvægi 

upplýsingaþjónustu sem hlýst með aðgengi og miðlun upplýsinga. Alexandríu-

yfirlýsingin kemur inn á upplýsingalæsi sem hlýst með því að aðgengi og miðlun 

er til staðar á upplýsingum sem gerir fólki kleift að leita að, meta, nota og vinna úr 

upplýsingunum. Kafli er um listasöfnin sem valin voru í könnunina, þar sem sagt 

er frá sögu þeirra, tilurð og hvernig listasöfn þau eru. Næst er kafli um 

matskvarðann, fjallað er almennt um matskvarða, sagt frá hvernig drög að 

matskvarðanum, sem unninn var sem verkefni í bókasafns- og upplýsingafræði á 
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haustönn 2012, voru unnin og svo í hverju vinnan fólst þegar lokahönd var lögð á 

matskvarðann og hann gerður tilbúinn til notkunar við matið.  

Í seinni hluta ritgerðarinnar er sagt frá matinu á hverri vefsíðu fyrir sig, þar sem 

tekin eru fram þau atriði sem viðkomandi safn stóð sig vel með og það sem betur 

mætti fara. Í lokin er gerður samanburður á vefsíðunum þremur þar sem hver 

flokkur er tekinn fyrir sig, sagt frá hvað vefsíðurnar áttu sameiginlegt, hvað ekki 

og hvar vel væri að verki staðið og hvar ekki. 

Matið fyrir hverja vefsíðu fyrir sig auk samanburðarins fylgja með sem fylgiskjöl. 
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2.0 Upplýsingaþjónusta 

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) eru 

alþjóðleg leiðandi samtök á sviði bóksafns- og upplýsingaþjónusta og stofnana. 

Innan bókasafns- og upplýsingafræðanna eru þau sterkur alþjóðlegur 

hagsmunafulltrúi. Samtökin voru stofnuð á alþjóðlegri ráðstefnu í Edinborg í 

Skotlandi þann 30. september 1927. Yfir 1500 manns eru meðlimir í samtökunum 

í um 150 löndum. Aðalstöðvar samtakanna eru staðsettar í Haag í Hollandi en 

samtökin voru skráð þar árið 1971 (IFLA, 2013b). 

Markmið IFLA er að ýta undir mikilvægi upplýsingaþjónustu, efla gæði og 

þjónustu bókasafns- og upplýsingaþjónusta auk þess að koma á framfæri 

mikilvægi slíkrar þjónustu um allan heim. Til að framfylgja markmiðum sínum 

hafa samtökin sett sér gildi til að starfa eftir. Gildin fela meðal annars í sér að fara 

eftir 19. grein Mannréttindassáttmála Sameinuðu þjóðanna en þar segir:  

Allir skulu frjálsir skoðana sinna og að því að láta þær í ljós. Felur sá réttur í 

sér frelsi til að hafa skoðanir óáreittur og að leita, taka við og miðla 

upplýsingum og hugmyndum með hverjum hætti sem vera skal og án tillits 

til landamæra (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

Það að fólk, samfélagið og stofnanir/fyrirtæki hafi þörf fyrir altækan og 

sanngjarnan aðgang að upplýsingum og hugmyndum til að fullnægja félagslegri, 

menningarlegri, lýðræðislegri og efnahagslegri velferð þeirra, er sú kenning sem 

IFLA fylgir eftir. Samtökin skuldbinda sig til þess að sjá til þess að allir meðlimir 

þeirra taki þátt og fái að njóta þeirra án tillits til ríkisfangs, kyns, tungumáls, 

stjórnmálaskoðanna og trúarbragða (IFLA, 2013b). 

Í nóvember 2005 í Alexandríu í Egyptalandi var skrifað undir yfirlýsingu sem 

segir að upplýsingalæsi og símenntun séu vegvísar í upplýsingasamfélaginu, 

yfirlýsingin hefur verið kölluð Alexandríuyfirlýsingin. Upplýsingalæsi og 
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símenntun er náskylt og gerir fólki á öllum aldri kleift að leita að, meta, nota og 

vinna úr upplýsingum á þann veg að það nái fram bæði félagslegum og 

persónulegum markmiðum, hvort sem er í hinu daglega lífi eða starfi. Í 

yfirlýsingunni segir að upplýsingalæsi:  

er lykillinn að öflugu aðgengi að upplýsingum og hvernig hægt er að nýta sér 

innihald þeirra til að efla efnahagsþróun, menntun, heilbrigðisþjónustu og 

alla aðra þætti er snerta nútímaþjóðfélag (Upplýsing, e.d.). 

Hægt er að rekja hugmyndir um upplýsingaþjónustu aftur til ársins 1876, til 

Samuel Green sem þá var bókasafnsfræðingur í Worcester Free Public Library í 

Massachusetts í Bandaríkjunum. Hann vakti athygli á því að bókasafnsfræðingar 

ættu að aðstoða notendur við fyrirspurnir, leiðbeina þeim við að nota söfnin og 

kynna og efla hlutverk þeirra í samfélaginu (Cassell og Hiremath, 2006). 

Þegar aðgangur að upplýsingum er veittur og þeim miðlað á sér stað 

upplýsingaþjónusta sem stuðlar að vitsmunalegu frelsi og sér til þess að 

upplýsingasamfélagið dafni (IFLA, 2013a).  

Oftast er talað um upplýsingaþjónustu í tengslum við bókasöfn en hún er svo 

miklu meira en það, hún viðkemur fyrirtækjum og stofnunum af öllum stærðum 

og gerðum og ekki síst vefsíðum þeirra. Að starfrækja upplýsingaþjónustu og 

upplýsingamiðlun innan fyrirækja/stofnana er alveg jafnmikilvægt og framsetning 

vefsíðna. Þeir sem sjá um vefsíðugerð þurfa að hafa þörf fyrirtækisins og 

viðskiptavininn í huga þegar vefsíða er hönnuð. Stofnunin/fyrirtækið hefur þörf 

fyrir að koma upplýsingum um starfsemi/þjónustu á framfæri og viðskipta-

vinurinn hefur greiðan aðgang að upplýsingum sem hann leitar eftir. Til þess að 

starfrækja góða upplýsingaþjónustu þarf skipulag, skráning og framsetning 

upplýsinga að vera góð en þetta eru atriði sem bóksafns- og upplýsingafræðingar 

þekkja mjög vel og vert er að nýta sér við hönnun vefsíðna.  
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3.0 Listasöfnin 

Listasöfnin sem urðu fyrir valinu eru Listasafn Íslands, Listasafn Reykjavíkur og 

Sjónlistamiðstöðin. 

 

3.1 Listasafn Íslands 

Listasafn Íslands skiptist í þrennt, Listasafn Íslands að Fríkirkjuvegi 7, Safn 

Ásgríms Jónssonar að Bergstaðastræti 74 og Listasafn Sigurjóns Ólafssonar að 

Laugarnestanga 70, öll í Reykjavík. 

Listasafn Íslands var stofnað í Kaupmannahöfn árið 1884 af Bjarna 

Benediktssyni, sem síðar varð sýslumaður (Listasafn Íslands 1884-1984, 1985, 

bls. 7). Safnið var sjálfstæð stofnun frá stofnun þess til ársins 1916 er það var gert 

að deild innan Þjóðminjasafns Íslands. Árið 1928 fór það undir Menntamálaráð 

samkvæmt lögum sem þá voru sett (Listasafn Íslands, e.d.b). Árið 1961 voru lög 

nr.53/1961 um Listasafn Íslands undirrituð í Alþingi, sem gerði safnið að 

sjálfstæðri stofnun á ný (Listasafn Íslands 1884-1984, 1985, bls. 13). Í 65 ár voru 

verk safnsins sýnd í Alþingishúsinu eða frá 1885-1950, árið 1951 opnaði það í 

Safnahúsinu á Hverfisgötu og var þar til húsa til ársins 1987 er það flutti í 

núverandi húsnæði að Fríkirkjuvegi 7 (Listasafn Íslands, e.d.b). Hlutverk 

Listasafns Íslands er að vera höfuðsafn á sviði myndlistar sem felst í því að sinna 

söfnun, varðveislu, rannsóknum, heimildasöfnun og miðlun (Myndlistarlög nr. 

64/2012). 

Ásgrímur Jónsson var myndlistamaður og málaði mikið af íslenskri náttúru, þar 

sem hann einbeitti sér að því að láta birtu dagsins koma í ljós í verkum sínum. 

Ásgrímur lést árið 1958 og arfleifði hann íslensku þjóðina að öllum verkum í sinni 

eigu, sem og að húsnæði sínu. Tveimur árum eftir andlát hans, árið 1960 var Safn 
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Ásgríms Jónssonar opnað að Bergstaðastræti 74 í húsakynnum listamannsins. 

Safn Ásgríms Jónssonar var sjálfstætt safn til ársins 1988, þegar það var sameinað 

Listasafni Íslands og er í dag rekið sem deild innan þess (Listasafn Íslands, e.d.a). 

Listasafn Íslands tók Listasafn Sigurjóns Ólafssonar yfir árið 2012 og er það rekið 

sem deild innan Listasafns Íslands. Sigurjón var myndhöggvari og hefur safnið að 

geyma höggmyndir og teikningar eftir hann, auk þess að vera heimildar- og 

rannsóknarsafn um Sigurjón. Hann er talinn hafa verið einn fremsti portrett-

listamaður síns tíma (Listasafn Sigurjóns Ólafssonar, e.d.a). Safnið var stofnað 

árið 1984 af eiginkonu Sigurjóns tveimur árum eftir andlát hans. Safnið var í 

upphafi einkasafn en var opnað almenningi árið 1988. Ári síðar var því breytt í 

sjálfseignarstofnun og var það til 2012 er safnið var afhent Listasafni Íslands 

(Listasafn Sigurjóns Ólafssonar, e.d.b). 

 

3.2 Listasafn Reykjavíkur 

Listasafn Reykjavíkur er í dag rekið í þrem húsakynnum, Hafnarhúsinu, 

Kjarvalsstöðum og Ásmundarsafni.  

Kjarvalsstaðir voru vígðir þann þann 24. mars 1973 með stórri sýningu verka 

Jóhannesar S. Kjarvals (Kjarvalsstaðir vígðir, 1973). Borgarráð samþykkti árið 

1965 í tilefni af sextugs afmæli Jóhannesar S. Kjarval að reisa myndlistarhús sem 

hefði tvo sýningarskála, einn helgaðan verkum Kjarvals, bæði verkum sem hann 

gaf Reykjavíkurborg og þeim sem keypt væru inn á safnið, og einn almennan 

sýningarskála. Fyrsta skóflustungan var tekin þann 18. ágúst 1966 á 180 ára 

afmælisdegi Reykjavíkurborgar og var það Jóhannes S. Kjarval sem tók hana. 

Kjarvalsstaðir tóku við af Listamannaskálanum við Kirkjustræti, sem var þá búinn 

að vera í notkun frá 1943 sem sýningarstaður verka í eigu Reykjavíkurborgar 

(Myndlistarhúsið á Miklatúni, 1973).  
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Ásmundarsafn er staðsett í sérstæðu húsi sem Ásmundur Sveinsson myndhöggvari 

hannaði og byggði og er safnið helgað honum. Í fyrstu var um tvö hús að ræða, 

sem í voru híbýli Ásmundar, vinnustofa og sýningarsalur, seinna var byggð 

viðbygging til að tengja þessi tvö húsnæði saman. Höggmyndagarður, sem 

höggmyndir listamannsins prýðir, er umhverfis safnið (Listasafn Reykjavíkur, 

e.d.c). Ásmundur arfleifði Reykjvíkurborg að verkum sínum og húsnæði sínu. 

Safnið var opnað 1983 og hefur að geyma höggmyndir, skissur, teikningar, 

vatnslitamyndir og önnur verk eftir Ásmund (Listasafn Reykjavíkur, e.d.d). 

Hafnarhúsið var um tíma ein stærsta bygging landsins og hýsti skrifstofur og 

vörugeymslur Reykjavíkurhafnar. Árið 2000 var hluti þess tekinn í notkun sem 

listasafn borgarinnar eftir endurbætur og hefur húsið að geyma sex sýningarsali, 

fjölnotasal auk útiports (Listasafn Reykjavíkur, e.d.g). Frá árinu 1989 hefur 

Guðmundur Guðmundsson, öðru nafni Erró, gefið Reykjavíkurborg um 4000 verk 

og er í dag föst sýning á verkum hans í Hafnarhúsinu (Listasafn Reykjavíkur, 

e.d.f). 

Listasafn Reykjavíkur á mjög stórt safn verka en það samanstendur af Almennu 

listaverkaeigninni, Errósafninu, Kjarvalsafninu, Ásmundasafninu og byggingar-

listasafni (Listasafn Reykjavíkur, e.d.i). Almenna listaverkaeignin inniheldur verk 

eftir unga sem aldna íslendinga og útlendinga. Verk sem tilheyra eigninni eru 

lánuð til fyrirtækja á vegum Reykjavíkurborgar til sýnis, auk þess sem reglulega 

eru settar upp sýningar á Kjarvalsstöðum og í Hafnarhúsinu á þeim (Listasafn 

Reykjavíkur, e.d.b). Byggingarlistasafnið samanstendur af líkönum og teikningum 

eftir íslenska arkitekta og húsameistara auk ýmissa heimilda um byggingarlist 

(Listasafn Reykjavíkur, e.d.e). Listasafn Reykjavíkur hefur umsjón með 

útilistaverkum í borginni, en þau eru yfir 100 talsins (Listasafn Reykjavíkur, 

e.d.k). Tímabundnar sýningar á öðrum verkum tengdum samtímalist eru í öllum 

húsum safnsins (Listasafn Reykjavíkur, e.d.j). 
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3.3 Sjónlistamiðstöðin 

Þegar Listasafnið á Akureyri og Menningarmiðstöðin í Grófargili, sem samanstóð 

af sýningar- og fjölnotasölunum í Ketilhúsinu og Deiglunni, sameinuðust árið 

2012 varð Sjónlistamiðstöðin til (Sjónlistamiðstöðin, e.d.c). Grófargil er staðsett í 

miðbæ Akureyrar og liggur Kaupvangsstræti gegnum gilið. Nú á seinni árum 

hefur gilið verið kallað Listagil vegna starfseminnar sem tengd er listum í gilinu 

(Gilfélagið, 2007).  

Listasafnið á Akureyri var opnað árið 1993 í húsnæði sem áður hýsti 

Mjólkursamlag Kaupfélags Eyfirðinga (KEA) að Kaupvangsstræti á Akureyri 

(Sjónlistamiðstöðin, e.d.c). Það var Jónas Jónsson frá Hriflu sem setti fyrstur fram 

hugmyndina um Listasafn á Akureyri árið 1960 (1960) en það var ekki fyrr en 

rúmum 30 árum seinna sem hugmyndin varð að veruleika. Aðföng safnsins eru 

ekki mikil þar sem hlutverk þess hefur gengið frekar út á uppsetningu á sýningum 

í samstarfi við hina ýmsu aðila, en kaup á listaverkum (Sjónlistamiðstöðin, e.d.c). 

Árið 2003 tók Akureyrarbær við rekstri Menningarmiðstöðvarinnar í Grófargili 

(Listagili) af Gilfélaginu (Sjónlistamiðstöðin, e.d.c), samtökum áhugafólks um 

uppbyggingu listamiðstöðvar í Grófargili (Samband íslenskra myndlistarmanna, 

e.d.). Til Menningarmiðstöðvarinnar tilheyrði Ketilhúsið og Deiglan (Akureyri, 

e.d.). Bæði húsnæðin eru staðsett í Grófargili en í Ketilhúsinu hefur ýmis 

starfsemi verið starfrækt í gegnum árin en lengst af var þar ketilstöð KEA. Eftir að 

Akureyrarbær tók við starfseminni af Gilfélaginu voru gerðar endurbætur á 

húsnæðinu og því breytt í sal sem hægt var að nota fyrir hina ýmsu viðburði eins 

og ráðstefnur og fyrirlestra (Sjónlistamiðstöðin, e.d.c).  

Eftir að Menningarhúsið Hof tók til starfa árið 2010, var séð fram á að starfsemin 

í Ketilhúsinu þyrfti að breytast. Var tekin sú ákvörðun að sameina Listasafnið, 

Ketilhúsið og Deigluna í fyrrnefnda Sjónlistamiðstöð, sem er nokkurs konar 

regnhlífarheiti yfir þessi húsakynni (Sjónlistamiðstöðin, e.d.c).  
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Eitt af markmiðum Sjónlistamiðstöðvarinnar er að byggja upp myndlistarlíf á 

Akureyri. Hluti af uppbyggingunni er að auka áhuga og þekkingu fólks á myndlist 

og er það gert með því að stuðla að framgangi sjónlista og listmenntunar af ýmsu 

tagi (Sjónlistamiðstöðin, e.d.c). Með fjölbreyttu þverfaglegu sýningarhaldi með 

hinar ólíku listgreinar að leiðarljósi leggur miðstöðin áherslu á safnfræðslu, útgáfu 

og fyrirlestrahald (Sjónlistamiðstöðin, e.d.c). Listasafnið og Ketilhúsið sinna í dag 

svipuðu hlutverki á sýningarvettvangi, auk þess sem hægt er að vera með 

tónleikahald og fyrirlestra í Ketilhúsinu. Húsakynni Deiglunnar er meira hugsað 

fyrir yngri listamenn og grasrótarsamtök (Sjónlistamiðstöðin, e.d.c).  
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4.0 Matskvarðinn 

 

4.1 Almennt um matskvarða 

Í hvert skipti sem einhver vafrar inn á vefsíðu hvort sem er hjá fyrirtæki/stofnun 

eða einkaaðila er notandinn að meta vefsíðuna ómeðvitað. Við metum vefsíður 

meðal annars út frá þeim upplýsingum sem eru til staðar, innihaldi síðanna og 

útliti. Oftast er vafrað inn á vefsíður í því markmiði að leita eftir ákveðnum 

upplýsingum og/eða svörum við fyrirfram greindum spurningum. Við viljum 

finna þær skjótt og vel og því þarf aðgengi að upplýsingum að vera auðvelt 

(Redish, 2004). Notendur vafra mjög sjaldan inn á vefsíður til að lesa, í flestum 

tilfellum fara þeir til að sækja upplýsingar sem þá vantar, skilja það sem þeir finna 

og halda svo áfram (Redish, 2004).  

Tilgangurinn með vefsíðu þarf ávallt að vera í forgrunni við vefsíðugerð og þarf 

hann að vera skýr þeim sem vafra um vefsíðuna (Martha Ricart og Svanur Már 

Snorrason, 2007). Ef fram kemur á vefsíðu hver ábyrgðaraðili hennar er, hvort 

hann sé sérfræðingur á sínu sviði, er notandinn líklegri til að telja að inntak 

síðunnar sé í samræmi við tilgang hennar (University of Pennsylvania, 2010). 

Tilgangurinn með vefsíðu listasafna ætti því að vera sá, að upplýsa væntanlega 

gesti um safnið, sem og að útlista hvað það hefur upp á bjóða. 

Orðfæri og orðalag þarf að vera gott á vefsíðum og ekki má vera mikið um 

samfelldan texta. Þegar notendur eru að afla sér upplýsinga lesa þeir yfirleitt ekki 

samfelldan texta heldur skanna efnið, því eru stuttar og hnitmiðaðar setningar það 

sem virkar best (Redish, 2004). Þætti sem tilheyra upplýsingatækni og aðgangi 

notenda að vefsíðum þarf að hafa í huga. Sjá þarf til þess að vefsíðan sé ekki 

hönnuð með of flókinni upplýsingatækni sem getur meðal annars valdið því að 
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notendur eru ekki með búnað til að opna vefsíðurnar eða þær eru of lengi að 

opnast (University of Alberta Libraries, 2012). Notendur nota mikið almennar 

leitarvélar og því er mikilvægt fyrir þá sem annast vefsíðugerð að sjá til þess að 

viðkomandi vefsíða komi fram í leitarvélum. Með tilkomu spjaldtölva og 

snjallsíma hefur aðgengið að upplýsingum aukist til muna og þurfa umsjónarmenn 

vefsíðna að hafa í huga að efnið sé aðgengilegt í gegnum þessa nýju tækni og 

uppfæra vefsíðurnar hjá sér í samræmi við það. Á sama tíma er nauðsynlegt að 

huga að innihaldi vefsíðunnar og hvaða upplýsingar það eru sem þurfa að vera 

aðgengilegar (Þórdís T. Þórarinsdóttir, 1999). Hjá listasöfnum eru það upplýsingar 

er varða þjónustu þeirra sem þarf að koma fram á vefsíðum þeirra. Þetta er mjög 

mikilvægur þáttur þegar vefsíður eru metnar með upplýsingaþjónustu að 

leiðarljósi. Huga þarf að öllum þörfum notenda eins ólíkir og þeir geta verið. Því 

er gott er að fá notendur í lið með sér og prófa reglulega gagnsemi síðunnar með 

könnunum því enginn segir betur til um notagildi síðunnar en sá sem sækir sér 

þangað upplýsingar (Tidal, 2012). Til að ná til eins breiðs hóps notenda og hægt 

er, verða umsjónarmenn vefsíðna að tileinka sér þá samfélagsmiðla sem mikið eru 

notaðir í því nútíma þjóðfélagi sem við lifum í. 

Upplýsingar er varða ábyrgð á vefsíðum er nauðsynlegt að hafa til að gefa 

notendum hugmynd um hvað og hver stendur á bakvið vefsíðuna. Ef vefsíðan er 

rekin af fyrirtæki eða stofnun er gott að fram komi um hvern er að ræða, og sagt 

frá sögu og tilurð fyrirtækisins/stofnunarinnar, en það eykur áreiðanleika síðunnar 

(University of Pennsylvania, 2010). Samræmi í útliti eins og leturgerð, 

uppsetningu á krækjum og bakgrunnslit eru meðal annars atriði sem þurfa að vera 

til staðar við hönnun vefsíðna, ásamt því að síðan sé aðgengileg sem flestum 

notendahópum (University of Alberta Libraries, 2012). Einn af þáttunum sem 

tilheyra uppsetningu er að hægt sé að opna vefsíðurnar í öllum gerðum vafra og að 

hún líti eins út alls staðar. 

Meðferð persónuupplýsinga á vefsíðum, hvort þær innihaldi óþarfa auglýsingar og 

hvort notkun þeirra sé notendum að kostnaðarlausu eru einnig þættir sem 

hönnuðir vefsíðna þurfa að hafa í huga. Öll fyrirtæki, stofnanir, hópar og 
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einstaklingar sem halda úti vefsíðu ættu að stefna að því að vera með bestu 

vefsíðuna á viðkomandi sviði ef þau vilja hafa möguleikann á að hljóta 

viðurkenningu fyrir hana. Viðurkenning fyrir vefsíður er rós í hnappargatið sem 

vert er að hafa, hún er staðfesting á notagildi og áreiðanlega vefsíðunnar. 

Viðurkennd vefsíða veitir notandanum öryggistilfinningu, efnið er marktækt, 

tilgangur vefsíðunnar er skýr (SVEF, e.d.).  

 

4.2 Drög að matskvarða fyrir vefsíður listasafna 

Drög að matskvarðanum (sjá Fylgiskjal 1) var unnið sem tveggja eininga verkefni 

í bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands. Ákveðið var að gera 

matskvarða fyrir vefsíður listasafna og með upplýsingaþjónustu listasafna að 

leiðarljósi. Áður en hafist var handa við gerð matskvarðans reyndi höfundur að 

gera sér grein fyrir þeim upplýsingum sem hann taldi að listasöfn ættu að vera 

með á vefsíðum sínum. Einkenni listasafna og um hvernig listasöfn er að ræða er 

stór þáttur í því. Upplýsingarnar sem fólk leitar eftir geta verið mjög misjafnar og 

fjölbreytilegar og getur ástæðan fyrir upplýsingaleitinni skipt verulegu máli. Við 

gerð matskvarðans var haft í huga að listasöfn eru með breytilegar sýningar, það 

er að segja að sýningar eru settar upp í ákveðinn tíma og svo skipt út fyrir nýjar 

sýningar. Mörg listasöfn hafa auk þess fastar sýningar á verkum í eigu safnsins og 

var einnig tekið tillit til þess. 

Í umfjölluninni um matskvarðann kemur orðið „atriði“ mjög oft fyrir en á það við 

spurningarnar sem fram koma í matskvarðanum. 

Í fyrstu gerði höfundur nákvæman lista yfir öll þau atriði sem hann taldi að ættu 

að koma fram á vefsíðum listasafna. Matskvarðar og gátlistar sem aðgengilegir 

eru á veraldarvefnum voru skoðaðir og metnir, auk þess sem greinar er tengdust 

vefsíðugerð og mati á vefsíðum voru lesnar. Þeir gátlistar sem höfundur ákvað að 

nota og hafa sér til hliðsjónar voru frá Salvöru Gissurardóttur (1998), Penn 

Libraries (University of Pennsylvania, 2010), University of Alberta Libraries 
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(2012) og US Berkeley Library (2012). Samkvæmt gátlistunum er áreiðanleiki, 

gæði heimilda og tíðni uppfærslu mikilvægast við mat á vefsíðum. Höfundur taldi 

að útlit og almennt notendaviðmót auk upplýsingatækni skipti líka máli. 

Upplýsingarnar sem fólk sækist helst eftir þegar það skoðar vefsíður listasafna 

skipta einnig máli. 

Eftir að höfundur var kominn með listann yfir atriðin og gátlistana sér til 

hliðsjónar ákvað hann að gera smá könnun og biðja fjóra af vinum sínum að gefa 

sér upp þau atriði sem þeir töldu að væri mikilvægt að fram kæmu á vefsíðum 

listasafna. Vinirnir mynduðu fjóra ímyndaða notendahópa. Hóparnir voru: 

einstaklingar, fjölskyldufólk, ferðamenn og viðskiptamenn. Voru þeir beðnir um 

að ímynda sér það að þeir ætluðu að heimsækja listasafn en fyrir heimsóknina 

þyrftu þeir að fara á vefsíðu viðkomandi listasafns og afla sér einhverra 

upplýsinga. Þær upplýsingar eða þau atriði sem þeir sóttust eftir var það sem 

höfundur vildi fá að vita um. Ekki þurftu þeir að gefa upp ákveðinn fjölda af 

atriðum heldur einungis þær upplýsingar sem þeim fannst að vefsíður listasafna 

ættu að búa yfir. Flest voru atriðin tólf og fæst sex. Svörunin var mjög góð og 

fékk höfundur svör skjótt til baka. Hver opnunartími safnsins væri, staðsetning, 

hvaða sýningar væru í gangi, væntanlegar sýningar, upplýsingar um aðgangseyri, 

leiðsögn og hvort veitingaaðstaða væri á staðnum voru atriði sem allir hóparnir 

töldu mikilvæg. Að auki komu fram spurningar hvort eitthvað áhugavert væri fyrir 

fjölskyldufólk og börn, upplýsingar um verk í eigu safnsins, myndir af verkum og 

upplýsingar um listamenn. Flest af atriðunum sem út úr könnuninni komu voru 

atriði sem höfundur hafði þegar sett niður hjá sér en einnig komu ný atriði fram 

sem höfundur notaði við gerð matskvarðans. 

Á þessu stigi hafði höfundur fjöldan allan af atriðum frá sjálfum sér, vinum og 

gátlistum sem hann taldi að þyrfti að koma fram í matskvarðanum. Mikil vinna fór 

í það að vega og meta öll atriðin, hvað væri mikilvægt og hvað ekki, hvaða atriði 

mætti sameina með öðrum og ákveða flokkana sem ættu að vera í matskvarðanum 

og hvað hvert og eitt atriði ætti að gilda mörg stig af heildarstigunum 100 sem 

matskvarðinn átti að ganga út frá. 
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Úr varð að flokkarnir skyldu vera Útgáfa og uppfærsla, Höfundar- og 

ábyrgðaraðild, Útlit og notendaviðmót, Innihald og upplýsingagildi, Reynsla, 

Aðgangur og upplýsingatækni og að lokum Ýmislegt. Matskvarðinn var mjög 

ítarlegur sérstaklega hvað viðkemur innihaldi og upplýsingagildi vefsíðanna. 

Ákvað höfundur að nota sömu skiptingu á heildarstigunum og Salvör 

Gissurardóttir (1998) notar í sínu matsblaði fyrir vefsíður, þannig að frábær 

vefsíða fær 90-100 stig, góð 80-89 stig, í meðallagi 70-79 stig, svona á mörkunum 

60-69 stig og þær vefsíður sem flokkast sem ekki góð síða eru að fá undir 60 

stigum. 

Á þessu stigi voru drög að matskvarðanum tilbúin. 

 

4.3 Lokahönd lögð á matskvarðann fyrir vefsíður listasafna 

Eftir að umsögn leiðbeinanda um drögin á matskvarðanum barst hófst vinna við 

lagfæringu á honum og gerðar prufukeyrslur, fyrst á vefsíðu Þjóðminjasafns 

Íslands þar sem það er stórt og fjölbreytt safn og svo á vefsíðu Nonnahúss á 

Akureyri sem er lítið og sérhæft safn. Lagfæringarnar voru ekki miklar frá því 

matskvarðinn var drög í það að vera fullgerður til að meta vefsíður listasafna, 

miðað við hvað hann er viðamikill.  

Helstu breytingarnar áttu sér stað í byrjun eftir að umsögn frá kennara barst. Undir 

flokknum Innihald og upplýsingagildi bættust við tvö atriði er varða upplýsingar 

um starfsmenn safnsins annars vegar og upplýsingar almenns eðlis um listastefnur 

hins vegar. Hvað varðar starfsmenn safnsins, telur höfundur mikilvægt að 

upplýsingar séu um hverjir starfi á safninu, hvaða störfum þeir sinna og hvort 

hægt er að komast í samband við einstaka starfsmenn, hvort sem er í tölvupósti 

og/eða síma. Upplýsingar um listastefnur er vert fyrir listasöfn að hafa á vefsíðum 

sínum, notendum sínum til fróðleiks. Breyting var gerð á atriðinu þar sem spurt er 

hvort safn sé meðlimur í safnakortinu og því breytt þannig að í stað safnakortsins 

var sett inn menningarkort Reykjavíkur. Safnakortið eða sund- og safnakortið 



22 

 

veitir aðgang að yfir 40 sundlaugum og söfnum víðs vegar um landið (Sund og 

Safnakortið, e.d.). Til eru þrjár tegundir af Menningarkorti Reykjavíkur; blá, rauð 

og græn. Bláa menningarkortið gildir sem árskort í Listasafn Reykjavíkur, 

Minjasafn Reykjavíkur og sem bókasafnskort í Bókasafn Reykjavíkur. Rauða 

menningarkortið gildir sem árskort í Listasafn Reykjavíkur. Græna menningar-

kortið gildir sem árskort í Minjasafn Reykjvíkur. Að auki gilda þau öll sem 

fríðindakort (Menningar- og ferðamálasvið, e.d.). Eftir að matskvarðinn var 

notaður við mat á vefsíðu Þjóðminjasafns Íslands, var aftur gerð breyting á þessu 

atriði og ákveðið að þarna ætti í raun að spyrja hvort söfn bjóði upp á magnafslátt, 

til dæmis árskort. Þar sem Þjóðminjasafn Íslands bíður upp á árskort en er hvorki 

meðlimur í Menningarkorti Reykjavíkur né Safnakortinu. 

Frá flokknum Innihald og upplýsingagildi voru þrjú atriði flutt undir aðra flokka. 

Tvö atriðanna voru um leit á vefsíðunni og voru þau flutt undir flokkinn Útlit og 

notendaviðmót þar sem þau flokkast réttar þar en með innihaldi og upplýsinga-

gildi. Þriðja atriðið sem flutt var, varðaði hvort safnið byði notendum að skrá sig á 

póstlista hjá því og var atriðið flutt undir flokkinn Aðgangur og upplýsingatækni. 

Að auki var undir þennan flokk sett nýtt atriði um hvort allar krækjur á vefsíðunni 

virki. 

Eftir umsögn frá leiðbeinanda var ákveðið að breyta einu atriði undir flokknum 

Höfundar- og ábyrgðaraðild. Atriðið er um hvort komi fram að safnið eigi 

einhver listaverk sem eru til sýnis á safninu eða hvort þau séu öll fengin að láni. 

Breytingin fólst í því að bæta við atriðið hvort það séu myndir og upplýsingar um 

þau verk sem eru í eigu viðkomandi safns. Um leið og breytingin átti sér stað 

komu upp vangaveltur um hvort rétt væri að spyrja hvort verk væru fengin að láni. 

Höfundur velti einnig fyrir sér hvort gera ætti greinarmun á hvort söfn hefðu 

keypt verkin, fengið þau að gjöf eða að láni eða. Við mat á vefsíðu 

Þjóðminjasafns Íslands staldraði höfundur við þetta sama atriði þar sem 

Þjóðminjasafn Íslands er sérhæft safn sem á meirihlutann af þeim verkum sem þar 

eru til sýnis. Spurningin sem kom upp var hvort það sé við hæfi fyrir söfn að gefa 



23 

 

upp á vefsíðu sinni öll þau verk sem eru í þeirra eigu, öryggisins vegna. Eftir að 

hafa rætt við leiðbeinanda var ákveðið að taka atriðið alveg út úr matskvarðanum.  

Eftir að atriðið um hvort fram komi að safnið eigi listaverk sem eru til sýnis á 

safninu eða hvort þau séu fengin að láni var tekið út var nauðsynlegt að breyta 

orðalaginu á öðru atriði í matskvarðanm undir flokknum Innihald og upplýsinga-

gildi þar sem það tengdist framangreindu atriði að miklu leyti. Atriðið sem um 

ræðir spurði hvort myndir og upplýsingar væru um listaverkin, hvort sem þau 

væru í eigu safnsins, á núverandi sýningum eða frá fyrri sýningum. Taka þurfti út 

hlutann um hvort listaverkin væru í eigu safnsins og spurningin var því umorðuð. 

Eftir mat á vefsíðu Þjóðminjasafns Íslands vöknuðu vangaveltur um tvö atriði 

undir flokknum Höfundar- og ábyrgðaraðild. Atriðin snúa að hvort höfundar/ 

umsjónarmenn safnsins og vefsíðunnar séu sérfræðingar á sínu sviði. Taldi 

höfundur að þarna væri verið að spyrja um upplýsingar sem litlar líkur eru á að 

gefnar séu upp, sérstaklega þegar um stór söfn er að ræða og söfn sem eru í eigu 

eða rekin af ríkinu. Á sama tíma eru þetta mikilvægar upplýsingar þegar um minni 

og einkarekin söfn er að ræða. Eftir samtal við leiðbeinanda var ákveðið að láta 

fyrra atriðið standa en það er mjög mikilvægt ef halda á úti góðri vefsíðu að það 

komi fram á síðunni hvort höfundar/umsjónarmenn hennar séu sérfræðingar á sínu 

sviði. Þetta getur verið sérlega mikilvægt þegar hafa á samband við viðkomandi 

aðila. Ákveðið var að breyta orðalaginu á seinna atriðinu og taka út 

höfundar/umsjónarmenn og setja í staðinn starfsfólk.  

Eftir að allar ofangreindar breytingar voru gerðar var matskvarðinn prufukeyrður 

á vefsíðu Nonnahúss á Akureyri. Engar athugasemdir komu fram við matið. 

Ein breyting til viðbótar átti sér stað áður en matskvarðinn var notaður við mat á 

vefsíðum Listasafns Íslands, Listasafni Reykjavíkur og Sjónlistamiðstöðvarinnar. 

Breytingin var sú að í seinna atriðinu undir Útgáfa og uppfærsla kemur ekki fram 

tími, heldur er bara spurt hvort stutt sé síðan vefsíðan var uppfærð. Þó að 

höfundur hafi ákveðna skilgreiningu á því hvað stutt tímabil sé, þarf ekki að fylgja 

að aðrir leggi sama skilning í og því var þessu orðalagi breytt og í staðinn spurt 
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hvort vefsíðan hafi verið uppfærð síðastliðinn mánuð. Mikilvægt er að vefsíður 

listasafna séu lifandi, að sýna fram á að safnið starfi einnig í hinum rafræna heimi, 

þannig getur notandinn verið viss um að listasafnið sér virkt og umsjónamenn 

þess leggi áherslu á að upplýsingum sé vel komið til skila til notandans. 

Breytingar á stigafjölda atriða frá drögum yfir í fullgerðann matskvarða voru mjög 

litlar. Í fyrsta breytingarferlinu bættust við þrjú atriði sem öll fengu stigagjöfina 

eitt stig og til að vega á móti þeim var stigafjöldanum hjá þrem öðrum atriðum 

breytt úr tveimur stigum í eitt stig. Með breytingum sem áttu sér seinna stað, var 

eitt atriði tekið út og var þá ákveðið að breyta stigagjöfinni á atriðinu um hvort 

viðkomandi vefsíða virki í flestum gerðum vafra undir flokknum Aðgangur og 

upplýsingatækni, sem er mjög mikilvægt atriði við mat á vefsíðum. 

Eftir að allar ofangreindar breytingar áttu sér stað og vefsíður Þjóðminjasafns 

Íslands og Nonnahúss á Akureyri voru metnar til að prufa matskvarðann, var 

kominn hinn fullgerði matskvarði (sjá Fylgiskjal 2). 
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5.0 Niðurstöður matsins 

Vefsíðurnar voru allar metnar í vöfrunum Google Chrome útgáfu 26.0, Internet 

Explorer útgáfu 10.0, Mozilla Firefox útgáfu 20.0 og Opera útgáfu 12.15 fyrir 

Windows stýrkikerfið. Vafrinn Safari útgáfa 5.0 fyrir Mac OS stýrkikerfið var 

einnig notaður. Vefsíðurnar voru allar metnar á tímabilinu 27. mars til 4. apríl 

2013. 

 

5.1 Vefsíða Listasafns Íslands 

Listasafn Íslands á lénið www.listasafn.is, upplýsingar er varða söfnin að 

Fríkirkjuvegi og Bergstaðastræti eru undir því léni. Listasafn Sigurjóns Ólafssonar 

er með sér lén www.lso.is en sú vefsíða er metin sem undirsíða lénsins 

www.listasafn.is. 

Haustið 2004 hóf Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn að safna reglulega og 

varðveita íslenskt vefefni (Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, e.d.), 

svokallað vefsafn. Samkvæmt vefsafninu er hægt að skoða vefsíðu Listasafns 

Íslands aftur til 23. október 2004 (Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, 

2013a). Þegar sú vefsíða er skoðuð er hægt að sjá að hún hefur lítið breyst frá 

þeirri útgáfu til þess sem hún er í dag. 

Eitt af því mikilvægasta við vefsíður er að dagsetning sé til staðar sem segir 

hvenær vefsíðan var síðast uppfærð. Enga dagsetningu var að finna á vefsíðunni 

en undir “Listasafnið – Upplýsingar” var hægt að sjá upplýsingar um opnunartíma 

yfir páskana 2013. Þetta gaf höfundi þær upplýsingar að vefsíðan hefði verið 

uppfærð síðastliðinn mánuð. Atriðin tvö hér að framan vega hátt í matskvarðanum 

eða tíu stig í flokknum Útgáfa og uppfærsla. Fékk vefsíðan fimm stig af tíu 

mögulegum fyrir þennan flokk (sjá Fylgiskjal 3). 
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Flokkurinn Höfundar- og ábyrgðaraðild gefur sex stig. Úr flokknum fékk 

vefsíðan fimm stig. Það atriði sem vefsíðan fékk ekki stig fyrir var hvort tekið 

væri fram á vefsíðunni hverjir væru höfundar/umsjónarmenn vefsíðunnar/safnsins. 

Tekið er fram hverjir starfsmenn safnins eru og hvert starfsheiti þeirra er en engar 

upplýsingar er að finna um hver sjái um vefsíðuna sjálfa.  

Útlit og notendaviðmót vefsíðunnar var allt í lagi. Eins og áður hefur komið fram 

hefur hún lítið breyst frá því að byrjað var að safna íslensku vefefni árið 2004 sem 

segir ýmislegt um hvernig vefsíðan er og að mati höfundar er kominn tími á að 

uppfæra hana þótt hún standist nokkurn veginn tímans tönn. Útlit vefsíðunnar var 

ekki mjög aðlaðandi og samræmi á leturgerð er ekki til staðar en sama heildarútlit 

var á öllum síðum. Þar sem lítið hefur verið gert fyrir vefsíðuna síðan árið 2004 

eru engir valmöguleikar fyrir notendur með lestrartruflanir að breyta vefsíðunni á 

þann veg sem hentar þeim best með því að nota Stillingar.is. Stillingar.is er 

þjónusta til að gera aðgengismál einföld og þægileg fyrir sem flesta (Hugsmiðjan 

ehf., e.d.). Að hafa leitarvalmöguleika á vefsíðu er mjög gott, sérstaklega ef 

notendur eru að leita að einhverju ákveðnu efni innan vefsíðunnar. Hvorki er 

boðið upp á einfalda leit né ítarleit á vefsíðu Listasafns Íslands. Stigafjöldinn sem 

hægt var að fá fyrir flokkinn Útlit og notendaviðmót var 11 stig en vefsíðan fékk 

einungis 5 stig. 

Flokkurinn Innihald og upplýsingagildi gefur næstum því helminginn af 

heildarstigafjölda matskvarðans eða 48 stig og atriðin sem spurt er um eru 23 

talsins. Vefsíðan fékk samtals 39 stig. Það sem dró vefsíðuna helst niður í 

flokknum var að ekki komu fram upplýsingar um hvort opnunartími væri misjafn 

eftir tímabilum, vefsíða Safns Ásgríms Jónssonar innihélt þær en vefsíða 

Listasafns Íslands ekki. Einnig voru engar upplýsingar að finna um væntanlegar 

sýningar hjá safninu þegar matið á vefsíðunni var gert, en þær eru alveg jafn 

mikilvægar og um núverandi og fyrri sýningar. Nokkrum dögum eftir að matið 

var framkvæmt var búið að setja inn upplýsingar um væntanlega sýningu. Af þeim 

sökum ákvað höfundur að gefa vefsíðunni fullt hús stiga fyrir það atriði. Breyttist 

þá heildarstigafjöldinn fyrir flokkinn Innihald og upplýsingagildi úr 37 stigum í 
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39 stig. Boðið er upp á leiðsögn með starfsmanni um safnið en það er einungis 

fyrir hópa og verður að greiða fyrir það samkvæmt gjaldskrá Listasafns Íslands. 

Hægt er að fá táknmálstúlk eftir samkomulagi en engar upplýsingar voru um hvort 

einstaklingar gætu fengið þá þjónustu þeim að kostnaðarlausu eða hvort/hvað 

þyrfti að borga fyrir hana. Lítið er af myndum og upplýsingum um listaverk og 

listamenn af núverandi og fyrri sýningum. Boðið er upp á að panta bækur, kort og 

plaköt sem safnið er með í safnbúð sinni í gegnum tölvupóst. Hvers konar pöntun 

um ræðir, kemur ekki fram og engar upplýsingar eru varðandi greiðslu og 

afhendingu.  

Flokkurinn Reynsla tekur á því hvort inntak síðunnar sé í samræmi við tilgang 

hennar, hvort notendum finnist tíma sínum vel varið í að skoða síðuna og hvort sá 

hinn sami aðili vilji skoða vefinn lengi. Flokkurinn gefur sex stig og fékk vefsíðan 

fimm stig en atriðið sem dregið var frá varðaði hvort notandinn vildi skoða vefinn 

lengi. Vegna þess að uppsetningin á vefsíðunni er ekki mjög aðlaðandi var eitt stig 

dregið frá því atriði. 

Ávallt er mikilvægt að huga að aðgangi og upplýsingatækni á vefsíðum. 

Aðgangurinn þarf að vera til staðar og skjótur. Lén vefsíðunnar þarf líka að vera í 

samræmi við um hvernig vefsíðu er að ræða. Hvort notandi þurfi annan búnað en 

vafrann til að skoða vefsíðuna og hvort vefsíðan virki í sem flestum gerðum vafra 

eru atriði sem snúa að upplýsingatækni. Vefsíðan er til á ensku og er hún nokkurn 

veginn afrit af íslensku vefsíðunni. Á einstaka stöðum á ensku síðunni er líka að 

finna texta á íslensku og á einum stað undir “Education” er smá texti á frönsku. 

Flokkurinn Aðgangur og upplýsingatækni gefur mest 14 stig og fékk vefsíðan 11 

stig í þessum flokki. Alltof margar krækjur virka ekki á vefsíðunni og ekki er 

boðið upp á farsímavef né „app“ en þetta voru þau atriði sem drógu vefsíðuna 

niður í þessum flokki. Einnig er engin regla til staðar hvort krækjur opnist í nýjum 

glugga eður ei. Listasafn Íslands er með Facebook og Twitter síður og virðist 

safnið vera virkt á Facebook en ekki er sömu sögu á segja með Twitter en þar 

hefur ekki verið sett inn færsla síðan 30. ágúst 2012. 
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Fyrir flokkinn Ýmislegt fékk vefsíðan fjögur stig af fimm mögulegum. Síðan hefur 

ekki hlotið neina viðurkenningu en það er farið vel með persónulegar upplýsingar, 

engar óþarfa auglýsingar eru til staðar og tilgangur hennar er skýr. 

Við matið á vefsíðunni komu nokkur atriði fram sem höfundur tók sérstaklega 

niður, atriði sem voru bæði jákvæð og neikvæð fyrir vefsíðuna. Jákvætt var að á 

vefsíðunni er að finna lista yfir ný aðföng safnsins frá árunum 2000-2010, hvort 

þau voru keypt eða gjafir. Myndir eru af flestum verkunum. Einnig veitir safnið 

aðgang að rafrænum gagnagrunni með ljósmyndum og heimildum um öll verk 

safnsins. Neikvætt var að ekki var samræmi á skráningu netfanga starfsmanna, 

sum eru skráð með „@“-merkinu og sum með „(at)“. Einnig eru ekki krækjur á 

netföngunum. Ein fréttatilkynning er undir “Listasafnið – Fréttatilkynningar” á 

vefsíðunni og var krækjan í þá frétt ekki virk. Samræmi á krækjunni „Til baka“ er 

ábótavant en hún er á sumum undirsíðum og sumum ekki. 

Vefsíðan virkaði eins í öllum vöfrunum sem hún var prófuð í. 

Af heildarstigunum 100 sem hægt er að fá fékk vefsíða Listasafns Íslands 74 stig 

sem flokkast undir að vera vefsíða í meðallagi. 

 

5.2 Vefsíða Listasafns Reykjavíkur 

Listasafn Reykjavíkur á lénið www.listasafnreykjavikur.is. Þegar sagt er 

sérstaklega frá síðum Hafnarhússins, Kjarvalsstaða og Ásmundarsafns er átt við 

þær undirsíður vefsíðu Listasafn Reykjavíkur sem fjalla sérstaklega um 

viðkomandi húsakynni. 

Vefsíðu Listasafns Reykjavíkur er hægt að finna aftur til 23. október 2004 eins og 

vefsíðu Listasafns Íslands samkvæmt Vefsafninu (Landsbókasafn Íslands – 

Háskólabókaafn, 2013b). Þegar sú vefsíða er skoðuð er hægt að sjá að það hafa 

orðið miklar breytingar á henni frá þeim tíma.  
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Engin dagsetning er til staðar sem segir til um hvenær vefsíðan var síðast uppfærð 

en af efni frétta á síðunni má sjá að hún hefur verið uppfærð síðastliðinn mánuð, 

þó ekkert ártal sé á dagsetningum. Af þessum sökum fékk vefsíðan sama 

stigafjölda og vefsíða Listasafns Íslands fyrir flokkinn Útgáfa og uppfærsla eða 

fimm stig af 10 mögulegum (sjá Fylgiskjal 4). 

Upplýsingar er varða flokkinn Höfundar- og ábyrgðaraðild eru til staðar fyrir 

utan upplýsingar um hverjir höfundar/umsjónarmenn vefsíðunnar. Ósamræmi í 

skráningu á netföngum starfsmanna er eins og hjá Listasafni Íslands, sum skráð 

með „@“-merkinu og sum með „(at)“ en krækjur fyrir þau eru virkar. Af sex 

stigum mögulegum fékk vefsíðan fimm stig. 

Sjö stig af 11 mögulegum fékk vefsíðan fyrir flokkinn Útlit og notendaviðmót. 

Skipulagning vefsíðunnar og almennt útlit er fínt en vefsíðan er ekki gerð fyrir 

fólk með lestrartruflanir. Hægt er að stækka letrið úr 8,5 punktum upp í 10 punkta 

og minnka það svo aftur niður í 8,5 punkta. Krækjur er ekki auðvelt að sjá. 

Vefsíðan bíður upp á einfalda leit en ekki ítarleit. 

Fyrir flokkinn Innihald og upplýsingagildi fékk vefsíðan 39 stig af 48. 

Opnunartími og hvort hann sé misjafn eftir tímabilum er gefið upp. Upplýsingar 

um heimilisfang og símanúmer er ábótavant á íslensku og ensku síðunni en 

símanúmer fyrir hvert hús fyrir sig er gefið upp á forsíðu vefsíðunnar en eina 

heimilisfangið sem gefið er upp er undir “Um safnið” og er það fyrir skrifstofu 

Listasafns Reykjavíkur að Tryggvagötu 17. Aftur á móti eru upplýsingar um 

nákvæmt heimilisfang að finna á forsíðu frönsku, þýsku, spönsku, sænsku og 

pólsku síðanna. Undir starfsmannalistanum koma símanúmer ekki fram en aðrar 

upplýsingar eru fyrir hendi. Safnið býður upp á árskort ásamt því að vera 

meðlimur meðal annars í Menningarkorti Reykjavíkur, Menningarkorti Listasafns 

Íslands, ICOM og fleiri. Fram kemur að aðgangseyrir að safninu veitir aðgang að 

sýningum, fyrirlestrum og öðru sem sett er upp í tengslum við sýningar (Listasafn 

Reykjavíkur, e.d.a). Aðgengi fyrir hreyfihamlaða er gott í Hafnarhúsinu og á 

Kjarvalsstöðum en ekki á Ásmundasafni. Hægt er að panta leiðsögn um safnið 
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fyrir hópa og verður að greiða fyrir þá þjónustu. Ekki kemur fram á hvaða öðru 

tungumáli en íslensku er boðið upp á leiðsögn en það er í boði. Reiknar höfundur 

með að leiðsögnin sé þá á ensku en upplýsingarnar um leiðsögn er einungis að 

finna á íslensku og ensku síðunni. Hægt er að lesa um eldri sýningar aftur til 

ársins 2002. Skráning þeirra er þannig að ef sýning hefur staðið yfir áramót er 

hægt að nálgast upplýsingar um hana bæði fyrir til dæmis árið 2010 og 2011. Að 

mati höfundar getur þetta verið ruglingslegt og telur að það sé betra að skrá 

sýningar á eitt ár, annað hvort árið sem sýningin hefst eða lýkur. Þótt að kort af 

inniviði hússins sé til staðar á vefsíðunni er það ekki auðfundið. Kort ásamt 

grunnteikningum af húsum listasafnins er undir “Útleiga” og þar fyrir hvert hús 

fyrir sig. Ólíklegt þykir að gestir safnsins skoði upplýsingar um útleigu þegar þeir 

eru leita að almennum upplýsingum áður en farið er í heimsókn á safnið. 

Veitingahús Listasafns Reykjavíkur heitir Kaffi Kompaníið og er staðsett í 

Hafnarhúsinu og á Kjarvalsstöðum. Kaffi Kompaníið heldur úti Facebook síðu þar 

sem fram kemur meðal annars hvað er í boði hjá þeim. Á síðu safnsins undir 

“Fræðsla og viðburðir” er að finna þjónustu fyrir fjölskyldufólk. Þar eru 

upplýsingar um Smiðjuna sem staðsett er á Kjarvalsstöðum og fyrirfram ákveðna 

dagskrá í öðrum húsakynnum Listasafns Reykjavíkur. Fjölskyldufólki er boðið 

upp á Safnabeltið í öllum húsakynnum safnsins því að kostnaðarlausu en það 

hefur að geyma fjölbreytt „verkfæri“ sem hægt er að nota til að auka við 

upplifunina á söfnunum og listaverkunum (Listasafn Reykjavíkur, e.d.h). 

Upplýsingar um Safnabeltið eru ekki undir þjónustunni fyrir fjölskyldufólk heldur 

undir “Fræðsla og viðburðir”, því telur höfundur að mikið af fjölskyldufólki fari á 

mis við þessa þjónustu safnsins, þar sem ólíklegt er að þeir skoði þetta á 

vefsíðunni. 

Flokkurinn Reynsla fékk fullt hús stiga eða sex stig. Inntakið er í samræmi við 

tilganginn og tímanum er vel eytt í að skoða vefsíðuna. 

Listasafn Reykjavíkur stendur sig nokkuð vel hvað varðar aðgangsmál og 

upplýsingatækni. Nokkuð var um að krækjur virkuðu ekki, einnig er engin regla 

hvort krækjur opnist í nýjum glugga eða ekki, eins og hjá Listasafni Íslands. 
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Safnið er mjög virkt á samfélagsmiðlunum en það er á Facebook, Twitter, Flickr, 

Vimeo og Youtube. Nokkuð er um myndbönd á vefsíðunni þeirra, kynningarefni 

og upptökur af fyrirlestrum. Farsímavefur er til en „app“ er ekki fyrir hendi. 

Boðið er upp á að lesa vefsíðuna á ensku, frönsku, þýsku, spænsku, sænsku og 

pólsku. Ekki er öll vefsíðan þýdd á þessi tungumál heldur aðallega á ensku. Undir 

hinum tungumálunum eru almennar upplýsingar á viðkomandi tungumáli en 

nánari efni á ensku. Af 14 stigum sem hægt var að fá í þessum flokki fékk 

vefsíðan 12 stig. 

Vefsíðan fékk ekki stig fyrir atriðið varðandi viðurkenningu en stig fyrir önnur 

atriði undir flokknum Ýmislegt og fékk því fjögur stig af fimm mögulegum.  

Aðrar upplýsingar sem höfundur sá á vefsíðunni sem vert er að minnast á er að á 

vefsíðunni eru upplýsingar um bækur eða útgáfu á vegum Listasafns Reykjavíkur 

allt aftur til ársins 1976. Einnig að hannaðar hafa verið vefsíður sem kennsluefni 

fyrir grunnskóla. Krækjan “Til baka” er ekki til staðar á öllum undirsíðum 

vefsíðunnar sem gefur til kynna ósamræmi í hönnun á síðunni. Á mörgum 

undirsíðum er boðið upp á útprentun með krækjunni “Prenta”. Hönnunin á bakvið 

krækjuna virkar ekki alveg rétt en þegar krækjan er valin birtist skjámynd af því 

sem á að prenta. Á skjámyndina kemur dagsetning sem er röng.  

Vefsíðan virkaði eins í öllum vöfrunum sem hún var prófuð í. 

Af heildarstigunum 100 sem hægt er að fá fékk vefsíða Listasafns Reykjavíkur 78 

stig sem flokkast undir að vera vefsíða í meðallagi. 

 

5.3 Vefsíða Sjónlistamiðstöðvarinnar 

Sjónlistamiðstöðin á lénið www.sjonlist.is. Þegar sagt er frá Listasafninu á 

Akureyri, Ketilhúsinu og Deiglunni sérstaklega er átt við undirsíður vegna 

viðkomandi húsakynna. 
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Sjónlistamiðstöðin er ungt safn í því formi sem það er í dag. Vefsíðan eða 

vefslóðin fyrir safnið (www.sjonlist.is) er til í Vefsafninu frá 15. nóvember 2006 

(Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, 2013c). Frá desember 2007 var 

vefslóðinni vísað á vefslóð Listasafns Akureyrar (www.listasafn.akureyri.is) 

(Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, 2013d). Vefsafnið hefur að geyma 

gögn um vefsíðu Listasafn Akureyrar frá því að söfnun á vefefni hófst í október 

2004 (Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, 2013e). Útlitið sem notað er í 

dag á vefsíðu Sjónlistamiðstöðvarinnar er keimlíkt útliti Listasafns Akureyrar frá 

því í júlí 2010 (Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, 2013f) en virðist vera í 

stöðugri þróun á síðustu mánuðum. Þar sem verið er að nota og breyta eldri 

vefsíðu á sama tíma og nýtt lén er tekið í notkun á sér stað smá ruglingur fyrir 

gesti vefsíðunnar. Þetta lýsir sér þannig að um leið og farið er af forsíðu 

vefsíðunnar (www.sjonlist.is) breytist lénið í www.listasafn.akureyri.is og eina 

leiðin til baka á forsíðu vefsíðunnar er að velja kennimerki Sjónlista-

miðstöðvarinnar. Höfundur telur að nauðsynlegt sé að laga þetta. 

Fyrir flokkinn Útgáfa og uppfærsla fékk vefsíðan fimm stig af 10 mögulegum (sjá 

Fylgiskjal 5) eins og vefsíður Listasafns Íslands og Listasafns Reykjavíkur. Engar 

dagsetningar er að finna á síðunni en hægt var að sjá að hún hefði verið uppfærð 

síðastliðinn mánuðinn á því að upplýsingar um opnunartíma fyrir páskana var til 

staðar. Taka skal fram að búið var að taka tilkynninguna um páskaopnunina út af 

vefsíðunni nokkrum dögum eftir páska, þegar vefsíðan var skoðuð að nýju og því 

ekki hægt að gera sér grein fyrir hvenær vefsíðan var í raun síðast uppfærð. 

Eins var með vefsíðu Sjónlistamiðstöðvarinnar og hinar vefsíðurnar, engar 

upplýsingar um höfunda/umsjónarmenn vefsíðunnar. Önnur atriði undir flokknum 

Höfundar- og ábyrgðaraðild voru í lagi og fékk vefsíðan fimm stig af sex í 

flokknum. 

Haus og fótur vefsíðunnar er dökk grár að lit sem er ekki mjög aðlaðandi fyrir 

listasafn, kennimerki safnins er meðal annars á gráa fletinum og er letrið í svörtum 

lit og merkið sjálft í öðrum gráum lit sem veldur því að kennimerkið er ekki mjög 
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auðlesanlegt. Annar texti á gráa svæðinu er hvítur og er hann nokkuð læsilegur. 

Hausinn og fóturinn bæði á forsíðu og undirsíðum eru of breiðir og taka of mikið 

pláss að mati höfundar. Einnig er heildarútlit vefsíðunnar öðruvísi á undirsíðunum 

en forsíðu, meðal annars er ósamræmi í leturgerð. Krækja til þess að fara til baka 

á forsíðu vefsíðunnar, sem oftast er nefnd “Heim”, er ekki til staðar og aðrar 

krækjur eru ekki merktar sérstaklega og því ekki auðvelt að finna út hvar þær eru 

að finna. Aðgengi fyrir notendur með lestrartruflanir er ekki til staðar. Ekki er 

hægt að gera ítarleit á vefsíðunni. Ofangreind atriði tilheyra flokknum Útlit og 

notendaviðmót og fékk vefsíðan því einungis fimm stig af 11 mögulegum. 

Upplýsingagildi og innihald vefsíðu Sjónlistamiðstöðvarinnar er mjög ábótavant 

en flokkurinn fékk einungis 21 stig af 48 mögulegum. Á forsíðu vefsíðunnar er að 

finna dagskrá fyrir árið 2013, hún er í formi bæklings sem kom út í byrjun mars 

og er hægt að opna hann í gegnum vefsíðuna. Í bæklingnum eru upplýsingar um 

að opnunartími er misjafn eftir tímabilum og væntanlegar sýningar eða þær 

sýningar sem verða árið 2013, hvorugt af framangreindu er á vefsíðu safnsins. 

Heimilisfang og símanúmer Sjónlistamiðstöðvarinnar er gefið upp en ekki fyrir 

Listasafnið, Ketilhúsið og Deigluna. Kort af staðsetningu og upplýsingar um 

hvernig hægt er að komast á safnið eru ekki á vefsíðunni. Netföng starfsmanna eru 

ekki virk sem krækjur. Almennar upplýsingar um aðgangseyrir vantar en 

höfundur fann út að það væri helst að finna upplýsingar um aðgangseyri inni í 

umsögnum um sýningar en það var ekki almennt. Leiðsögn er ekki í boði á 

safninu en stefnt er að því að bjóða upp á hana (Sjónlistamiðstöðin, e.d.b). Engar 

upplýsingar eru um hvort safnið veiti einhvern afslátt af aðgangseyri, aðgengi 

hreyfihamlaðra, veitingahús, framboð á efni fyrir fjölskyldufólk og börn, 

minjagripabúð og fleira. Töluverð umfjöllun er um sýningar fyrir árin 2012 og 

2013 og er verið að vinna í því að koma efni af eldri vefsíðu safnins inn á nýju 

síðuna (Sjónlistamiðstöðin, e.d.a). Umfjöllunin er samfelldur texti til fræðslu en 

það er stefna fræðslufulltrúa safnsins að hafa umfjöllunina ítarlega þannig að hún 

sé góður undirbúningur fyrir heimsókn á safnið (Sjónlistamiðstöðin, e.d.b). Þessi 

texti er ágætlega brotinn niður og nokkuð auðlesanlegur. Að mati höfundar telur 
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hann að uppsetningu á textanum mætti þó laga, til að gera hann enn aðgengilegri 

gestum vefsíðunnar. Oft fælast gestir frá þegar þeir sjá mikinn samfelldan texta, 

sem getur þá gert hann tilgangslausann.  

Inntak vefsíðunnar er ekki alveg í samræmi við tilgang hennar og það vantar 

upplýsingar um þjónustu safnsins. Í heildina er tímanum vel varið í að skoða 

síðuna en samt telur höfundur að sá sem kemur á vefsíðuna vilji ekki skoða vefinn 

lengi til dæmis vegna ósamræmis í uppsetningu, vöntun á upplýsingum um 

þjónustu og ruglings með lén safnsins. Flokkurinn Reynsla fékk því fjögur stig af 

sex mögulegum. 

Vefsíða Sjónlistamiðstöðvarinnar fékk fæstu stigin af vefsíðunum þrem í 

flokknum Aðgangur og upplýsingatækni eða 10 stig af 14. Ekki er hægt að skrá 

sig á póstlista hjá safninu. Samkvæmt forsíðu vefsíðunnar er hægt að gerast vinur 

safnsins á Facebook. Af samfélagsmiðlum sem til eru á markaðnum er Facebook 

sá eini sem safnið bendir á á vefsíðu sinni. Sjónlistamiðstöðin er með síðu á 

Youtube en tengja ekki þangað af vefsíðunni. Höfundur fann út að Listasafnið á 

Akureyri ætti síður hjá Twitter og Flickr sem ekki hafa verið notaðar síðastliðin 

tvö ár en ný færsla var þó á Twitter frá því í febrúar 2013. Safnið ætti að setja inn 

krækjur fyrir þá samfélagsmiðla sem það hyggst nota og vera virkari í að nota þá. 

Bæklingurinn fyrir dagskrána 2013 og aðrir bæklingar hafa verið gefnir út rafrænt 

með Issuu. Issuu er framsækið útgáfufyrirtæki á rafrænum tímaritum, bæklingum 

og dagblöðum (Issuu, e.d.). Hvorki farsímavefur né „app“ er í boði fyrir 

viðskiptavini. Boðið er upp á að skoða vefsíðuna á ensku en eini textinn sem er á 

ensku er um safnið og markmið og leiðarljós, annar er á íslensku. 

Það eina sem dró vefsíðuna niður í flokknum Ýmislegt er að hún hefur ekki fengið 

viðurkenningu. Á vefsíðunni eru kennimerki tveggja fyrirtækja en fyrir ofan þau 

stendur „Styrktaraðilar“, því dró höfundur ekki frá fyrir atriðið um hvort óþarfa 

auglýsingar væru á vefsíðunni. Síðan fékk fjögur stig af fimm mögulegum. 

Vefsíðan virkaði eins í öllum vöfrunum sem hún var prófuð í. 



35 

 

Af heildarstigunum 100 sem hægt er að fá fékk vefsíða Sjónlistamiðstöðvarinnar 

54 stig sem flokkast undir að vera ekki góð vefsíða.  

 

5.4 Samanburður á vefsíðum listasafnanna þriggja 

Dagsetningu sem segir hvenær vefsíðan var síðast uppfærð vantar á allar 

vefsíðurnar en hægt var að finna út að þær hefðu verið uppfærðar nýlega með því 

að skoða nýjar fréttir og en öll söfnin höfðu auglýst opnunartíma yfir páskana. 

Taka skal fram að páskarnir árið 2013 voru frá og með 28. mars til og með 1. apríl 

og matið var unnið á tímabilinu 27. mars til 4. apríl 2013. Útgáfa og uppfærsla 

vefsíðanna er í meðallagi (sjá Fylgiskjal 6). 

Höfundar- og ábyrgðaraðild er nokkuð góð á öllum vefsíðunum. Þær eru allar 

með lista yfir starfsmenn safnanna en hvergi eru upplýsingar um hverjir séu 

höfundar/umsjónarmenn vefsíðunnar en safnins eru fyrir hendi. Önnur atriði er 

varða höfundar- og ábyrgðaraðild eru í lagi á öllum vefsíðunum. 

Vefsíða Listasafns Reykjavíkur fékk flest stig fyrir flokkinn Útlit og 

notendaviðmót eða sjö stig en hinar fengu fimm stig af 11 mögulegum. Á öllum 

vefsíðunum sést strax hvernig þær eru skipulagðar og hvaða valmöguleikar eru í 

boði, orðfæri og orðaforði er við hæfi fyrir alla aldurshópa og krækja aftur á 

heimasíðuna er frá öllum undirsíðum. Engin af vefsíðunum eru gerðar fyrir 

notendur með lestrartruflanir. Listasöfnin ættu öll hafa vefsíðu sem er gerð fyrir 

alla hópa notenda til að viðhalda góðri upplýsingaþjónustu. Útlit vefsíðanna var 

misjafnt. Letur og bakgrunnur er í lagi á vefsíðu Listasafns Íslands og Listasafni 

Reykjavíkur en Sjónlistamiðstöðin notar dökkgráan lit í bakgrunn og svartan texta 

í kennimerki safnsins sem gerir textann ógreinilegan. Haus og fótur á vefsíðunni 

eru líka of breiðir að mati höfundar. Á vefsíðu Listasafns Íslands og 

Sjónlistamiðstöðvarinnar er verið að nota fleiri en eina leturgerð í texta sem er 

ekki gott og uppsetningin hjá Listasafni Íslands er á þann veg að hún nýtir ekki 

alla breidd skjásins. Áríðandi er að hafa krækjur sýnilegar fyrir notendur. Vefsíða 
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Listasafns Íslands var sú eina sem uppfyllti þau skilyrði. Einföld leit er á vefsíðu 

Listasafns Reykjavíkur og Sjónlistamiðstöðvarinnar en ekki Listasafns 

Reykjavíkur. Engin vefsíðanna, sem skoðaðar voru, býður upp á ítarleit sem gefur 

til kynna að efnið er ekki efnisflokkað sem myndi auðvelda notendum mjög mikið 

við leit að efni.  

Listasafn Íslands og Listasafn Reykjavíkur eru að standa sig vel hvað varðar 

Innihald og upplýsingagildi á vefsíðum sínum. Báðar fengu 39 stig af 48 

mögulegum en Sjónlistamiðstöðin fékk einungis 21 stig. Öll söfnin standa sig að 

fullu með þrjú atriði af 23. Þau eru að allar vefsíðurnar veita upplýsingar um 

opnunartíma, starfsmenn og hvaða sýning er í gangi. Ósamræmi er á skráningu 

netfanga á starfsmannalistunum bæði hjá Listasafni Íslands og Listasafni 

Reykjavíkur, getur það haft það í för með sér að fólk sem kemur inn á vefsíðuna 

og sér ósamræmi finnist að þarna séu ekki fagaðilar á ferð og geta fengið neikvætt 

álit á safninu sjálfu í heild sinni. Hvort opnunartími er misjafn eftir tímabilum er 

vitneskja sem þarf að vera til staðar fyrir væntanlega gesti safnanna en Listasafn 

Reykjavíkur var eina safnið sem var með þessar upplýsingar auðfundnar á 

vefsíðunni. Nákvæmt heimilisfang og símanúmer eru upplýsingar sem öll 

fyrirtæki eiga að láta koma fram á vefsíðum sínum. Söfnin eru öll staðsett á fleiri 

en einum stað og því nauðsynlegt fyrir þau að hafa nákvæmar upplýsingar um 

heimilisfang og símanúmer allra staðsetninganna á vefsíðum sínum. Kom það 

höfundi á óvart að Listasafn Íslands gaf upp nákvæm heimilisföng fyrir allar 

staðsetningar safnsins á vefsíðu sinni. Nákvæmt heimilisfang allra 

staðsetninganna er að finna á forsíðu frönsku, þýsku, spönsku, sænsku og pólsku 

síða Listasafns Reykjavíkur, en ekki á íslensku og ensku síðunum. Kort sem sýna 

staðsetningu safnanna og upplýsingar um hvernig best er að komast þangað er 

einn af þáttum þeirrar upplýsingaþjónustu sem listasöfnin ættu að bjóða upp á. 

Listasafn Íslands og Listasafn Reykjavíkur voru með kort á sínum vefsíðum og 

voru með krækju í vefsíðu Strætó. Upplýsingar um aðgangseyrir og afslátt til 

dæmis fyrir börn, öryrkja og árskort voru til staðar á vefsíðum Listasafns Íslands 

og Listasafns Reykjavíkur. Listasafn Íslands er eina safnið sem býður upp á 
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vildarklúbb eða Listaklúbbinn Selmu. Góðar upplýsingar er varða aðgengi 

hreyfihamlaðra og leiðsögn er á vefsíðum Listasafns Íslands og Listasafns 

Reykjavíkur en ekki hjá Sjónlistamiðstöðinni. Þeir stefna að því að veita leiðsögn 

en það er ekki gert í dag, samkvæmt vefsíðunni þeirra (Sjónlistamiðstöðin, e.d.b). 

Að upplýsa væntanlega gesti um sýningar, listaverk, og listamenn, núverandi, 

væntanlegar og fyrri, er einn af tilgangi vefsíðna listasafna. Allar vefsíðurnar 

uppfylla þessi skilyrði nokkurn veginn að fullnustu. Taka skal fram að þegar 

matið var gert á vefsíðu Listasafns Íslands voru engar upplýsingar um 

væntanlegar sýningar en nokkrum dögum seinna voru þær komnar inn, höfundur 

ákvað því að breyta stigagjöfinni hjá þeim og gaf þeim fullt hús stiga fyrir þetta 

atriði á matskvarðanum. Kort eða teikningar af inniviði húsanna eða 

grunnteikningar er gott að hafa á vefsíðu, það gefur gestum til kynna hvernig 

húsin eru uppbyggð og stærð þeirra. Listasafn Reykjavíkur og Sjónlistamiðstöðin 

höfðu gögnin en fyrra safnið ætti að hafa þessar upplýsingar aðgengilegri, en þær 

er að finna á sama stað og upplýsingar um leigu á húsnæðinu eru. Listasafn 

Íslands og Listasafn Reykjavíkur eru meðvituð um að veita fjölskyldum og 

börnum þjónustu sem er jákvætt fyrir söfnin og fær fjölskyldufólk til að koma 

frekar í heimsókn. Að vísu þarf Listasafn Reykjavíkur að flytja upplýsingar er 

varða Safnabeltið undir þjónustu fyrir fjölskyldufólk frá því að vera beint undir 

upplýsingum um fræðslu og viðburði. Sjónlistamiðstöðin hefur ekkert í boði fyrir 

börn og fjölskyldufólk, samkvæmt vefsíðunni þeirra. Ekkert safnanna gefur 

möguleika á að kaupa aðgangsmiða í gegnum vefsíðuna og engar upplýsingar eru 

almenns eðlis um listastefnur. Veitingahús er í tveimur af húsnæðum Listasafns 

Reykjavíkur og í aðalbyggingu Listasafns Íslands, engin vitneskja um slíkt er á 

vefsíðu Sjónlistamiðstöðvarinnar. Ekkert listasafnananna er með vefverslun en 

Listasafn Íslands bíður upp á panta bækur, kort og plaköt frá safnbúð sinni í 

gegnum tölvupóst. Hvers konar pöntun um ræðir, kemur ekki fram og engar 

upplýsingar eru varðandi greiðslu og afhendingu. Söfn sem bjóða upp á 

vefverslun hafa meira upp á að bjóða fyrir alla gesti safnins.  



38 

 

Inntak vefsíðna þarf að vera í samræmi við tilgang þeirra, notendum á að finnast 

tíma þeirra vel varið í skoða þær og lengi en þetta eru þau atriði sem flokkast 

undir Reynslu á vefsíðum. Höfundur telur að tímanum sé vel varið í allar 

vefsíðurnar en að bæta megi inntakið í vefsíðu Sjónlistamiðstöðvarinnar. Bæta má 

uppsetningu og útlit vefsíðna Listasafns Íslands og Sjónlistamiðstöðvarinnar til að 

notendum finnist tíma þeirra vel varið í skoða þær. Vefsíða Listasafns 

Reykjavíkur fékk fullt hús stiga fyrir flokkinn Reynsla eða sex stig en hinar fimm 

og fjögur stig. 

Vefsíðurnar fengu nokkuð há stig fyrir Aðgang og upplýsingatækni. Vefsíða 

Listasafns Reykjavíkur fékk flest stig eða 12, Listasafns Íslands 10 og vefsíða 

Sjónlistamiðstöðvarinnar 10, af 14 stigum mögulegum. Þær fengu allar stig fyrir 

atriðin um að heiti síðanna og lénið segir til um hvernig vefsíður um er að ræða, 

að fljótlegt er að kalla á þær, að ekki þurfi annað búnað til að skoða þær og að 

þeim sé hægt að fletta upp í leitarvélum. Að mati höfundar var vefsíða 

Sjónlistamiðstöðvarinnar aðeins lengur en hinar að hlaðast inn og gaf hann því 

vefsíðunni eitt stig af tveim fyrir atriðið. Einnig þarf það að lagfæra vefsíðuna 

þannig að það sé einungis að nota eitt lén en ekki tvöl. Á vefsíðu Sjónlista-

miðstöðvarinnar eru fáar krækjur, virkuðu þær allar og opnuðust í sama glugga og 

vefsíðan. Ekki virkuðu allar krækjur á vefsíðum hinna safnanna og var enga reglu 

að finna á því hvort krækjurnar opnuðust í sama glugga eða í nýjum glugga. Setja 

þarf reglu þegar vefsíður er hannaðar að krækjurnar sem vísa í efnin innan 

vefsíðunnar opnist í sama glugga og krækjur sem vísa út fyrir vefsíðuna opnist í 

nýjum glugga (De Troyer og Leune, 1998). Samræmi er mjög mikilvægt við 

hönnun vefsíðna (W3schools.com, e.d.). Til dæmis ef sett er krækja fyrir „Til 

baka“ á eina undirsíðu verður krækjan að vera á öllum undirsíðunum. Þetta var 

þarf að laga á vefsíðu Listasafns Íslands og Listsafns Reykjavíkur. Krækjan er 

ekki til á vefsíðu Sjónlistamiðstöðvarinnar, sjálfsagt vegna þess að hönnuðurinn 

hefur ákveðið að hún ætti ekki að vera í boði. Sama á við krækjur sem eiga að 

framkvæma ákveðna skipun eins og að prenta. Krækjuna „Prenta“ er víða að finna 

á vefsíðu Listasafns Íslands en hún virkar ekki rétt. Öll söfnin eru virk á 
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samfélagsmiðlunum en þau eru öll á Facebook og Twitter og Listasafn 

Reykjavíkur er líka á Youtube, Vimeo og Flickr. Allar vefsíðurnar virka í flestum 

gerðum vafra en vefsíðurnar voru prufaðar í Internet Explorer, Google Chrome, 

Safari, Opera og Mozilla Firefox. Listasafn Reykjavíkur er eina safnið sem er með 

farsímavef og ekkert þeirra er með „app“. Notendur vefsíða Listasafns Íslands og 

Listasafns Reykjavíkur geta skráð sig á póstlista. Allar vefsíðurnar eru á öðrum 

tungumálum en íslensku eða ensku. Á vefsíðu Listasafns Íslands eru upplýsingar á 

íslensku að læðast með inn á milli sem er ekki gott. Sama á við um ensku 

vefsíðuna hjá Listasafni Reykjavíkur. Það býður líka upp á frönsku, þýsku, 

spænsku, sænsku og pólsku. Þegar þessi tungumál eru valin eru upplýsingar á 

viðkomandi tungumáli um safnið og húsnæðin sem þau eru í, aðrar upplýsingar 

eru á ensku. 

Engin af vefsíðunum hefur hlotið viðurkenningu. Kostnaður við notkun 

vefsíðanna er enginn, farið er vel með persónulegar upplýsingar, engar óþarfa 

auglýsingar eru á þeim og tilgangur þeirra er skýr. Framgreind atriði tilheyra 

flokknum Ýmislegt og fengu allar vefsíðurnar fjögur stig af fimm mögulegum. 

 

Niðurstaða matsins er sú að alltaf má gera betur. Mörg af atriðunum á 

matskvarðanum er auðvelt að bæta úr og myndi gera vefsíður safnanna 

eftirsóknarverðari fyrir væntanlega gesti þeirra. Að vefsíða Listasafns Íslands og 

Listasafns Reykjavíkur skuli flokkast sem vefsíður í meðallagi kom höfundi á 

óvart og að vefsíða Sjónlistamiðstöðvarinnar skuli vera ekki góð vefsíða er alls 

ekki gott.  
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6.0 Lokaorð 

Upplýsingaþjónusta er mikilvægur þáttur í rekstri stofnana og fyrirtækja. Með því 

að vera með góða upplýsingaþjónustu í gegnum vefsíður sínar sýna stofnanir og 

fyrirtæki að þau hafi þarfir notendanna að leiðarljósi.   

Listasöfnin sem eiga vefsíðurnar sem metnar voru þurfa að taka sig á og gera 

breytingar á þeim til að sýna að þau sinni góðri upplýsingaþjónustu í gegnum 

vefsíðurnar sínar. Listasafn Íslands og Listasafn Reykjavíkur þurfa ekki að gera 

mikið á vefsíðum sínum til að laga þau atriði er viðkoma upplýsingaþjónustu. 

Listasafn Íslands þyrfti einnig að gera breytingar á uppsetningu á vefsíðunni sinni 

en hún er að mestu leyti óbreytt síðan árið 2004. Þessar tvær vefsíður flokkuðust í 

það að vera vefsíður í meðallagi. Sjónlistamiðstöðin þarf virkilega að taka sig á og 

gera breytingar á vefsíðunni sinni en samkvæmt matinu flokkaðist vefsíðan í það 

að vera ekki góð vefsíða sem er ekki nógu gott fyrir listasafn.  

Ómeðvitað var höfundur búinn að gera sér í hugarlund að þar sem Sjónlista-

miðstöðin er yngsta safnið að það yrði með bestu vefsíðuna og að Listasafn 

Íslands, rótgróin stofnun, væri með þá sem væri verst stödd en svo var nú ekki. 

Eftir að hafa framkvæmt matið hefur vaknað áhugi hjá höfundi um að fara lengra 

með verkefnið og gera stærri könnun á vefsíðum safna á Íslandi, fara úr 

listasöfnun og yfir í söfn af öllum stærðum og gerðum. Ef af þeirri könnun verður 

þarf að gera smá breytingar á matskvarðanum en í grundvallaratriðum myndi hann 

vera sá sami.  
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Fylgiskjal 1 

Matskvarði – drög. 

 

Titill vefsíðu sem er metin:    

 Nafn vefsíðunnar    

Vefslóð (URL):    

  
 Heildar-

stig 
Stig Athugasemdir 

Útgáfa og uppfærsla (0 - 10 stig)    

 Dagsetning er til staðar sem 
segir hvenær vefsíðan var 
uppfærð. 

5    

 Það er stutt síðan síðan var 
uppfærð. 

5    

  
Höfundar- og ábyrgðaraðild (0 - 7 
stig) 

   

 Er tekið fram hverjir eru 
höfundar/umsjónarmenn 
vefsíðunnar/safnsins? 

1    

 Er tekið fram af hverjum safnið 
er rekið, t.d. af ríki, einkarekstri, 
félaga- og/eða áhugasamtökum? 

1    

 Eru höfundar/umsjónarmenn 
sérfræðingar á sínu sviði? 

1    

 Hægt er að hafa samband við 
safnið í gegnum tölvupóst eða 
annað form. 

1    

 Er skýrt tekið fram um hvernig 
safn er að ræða, t.d. almennt 
safn eða með sérhæfingu á 
ákveðnu sviði? 

1    

 Er sagt frá sögu og tilurð 
safnsins? 

1    

 Kemur fram hvort safnið eigi 1    
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einhver listaverk sem eru á 
safninu eða eru þau fengin að 
láni? 

  
Útlit og notendaviðmót (0 - 8 stig)    

 Það sést strax á fyrstu síðu 
hvernig vefurinn er skipulagður 
og hvaða valmöguleikar eru í 
boði. 

1    

 Letur og bakgrunnur gera síðuna 
skýra og auðlesanlega. 

1    

 Útlit síðunnar er aðlaðandi. 1    

 Það er sama heildarútlit á öllum 
síðum. 

1    

 Orðfæri og orðaforði er 
viðhæfandi öllum aldurshópum. 

1    

 Auðvelt er að sjá hvar krækjur 
eru. 

1    

 Það er krækja aftur á 
heimasíðuna frá öllum 
undirsíðum. 

1    

 Vefsíðan er gerð fyrir notendur 
með lestrartruflanir 
(www.stillingar.is)? 

1    

  
Innihald og upplýsingagildi (0 - 50 
stig) 

   

 Er opnunartími safnsins er 
gefinn upp? 

4    

 Eru upplýsingar hvort 
opnunartími sé misjafn eftir 
tímabilum? 

3    

 Er nákvæmt heimilisfang og 
símanúmer gefið upp? 

4    

 Er kort eða hægt að fara inn á 
kort sem sýnir staðsetninguna? 

2    

 Eru upplýsingar um hvernig 
hægt er að komast á safnið t.d. 
keyrandi, strætó, hópferðir? 

1    

 Eru upplýsingar um 
aðgangseyrir? 

4    
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 Er tekið fram hvort börn, 
öryrkjar eða aðrir fái afslátt af 
aðgangseyri? 

2    

 Er tekið fram hvort safnið sé 
meðlimur í safnakortinu? 

1    

 Býður safnið upp á vildarklúbb, 
sem veitir t.d. afslátt inn á 
sýningar og að vera viðstaddur 
opnanir á sýningum? 

1    

 Eru upplýsingar um aðgengi 
hreyfihamlaðra á safninu? 

2    

 Er boðið upp á leiðsögn um 
safnið (t.d. starfsmaður eða 
hljóðupptaka)? 

2    

 Er hægt á fá leiðsögn á fleiri en 
einu tungumáli? 

2    

 Eru upplýsingar um sýningu/ar 
sem eru í gangi hverju sinni? 

4    

 Eru upplýsingar um eldri og/eða 
væntanlegar sýningar? 

4    

 Eru upplýsingar um 
listamennina sem gerðu verkin á 
núverandi og fyrri sýningum? 

2    

 Eru myndir og upplýsingar um 
listaverkin, hvort sem þau eru í 
eigu safnsins, á núverandi 
sýningu eða frá fyrri sýningum? 

2    

 Er til staðar kort af safninu 
(innviði hússins), t.d. ef 
húsnæðinu er skipt í fleiri en 
einn sýningarsal þá er hægt að 
sjá það og hægt að gera sér grein 
fyrir umfangi 
hússins/sýningarinnar? 

1    

 Kemur fram hvort á safninu sé 
veitingarhús? 

1    

 Kemur fram hvort eitthvað 
sérstaklega er í boði fyrir börn á 
safninu, t.d. eitthvað 
áþreifanlegt? 

1    

 Er hægt að kaupa miða á 
sýningu í gegnum vefsíðuna? 

1    
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 Er hægt að skrá sig á póstlista 
hjá safninu? 

1    

 Er boðið er upp á leit á síðunni? 1    

 Er hægt að gera ítarleit, t.d. leita 
þá eftir efnisorðum, nafni 
listarmanna og/eða nafni á 
listaverki? 

2    

 Er minjagripabúð á staðnum 
og/eða vefverslun? 

2    

  
Reynsla (0 - 6 stig)    

 Inntak síðunnar er í samræmi 
við tilgang hennar. 

2    

 Tímanum er vel varið í að skoða 
síðuna. 

2    

 Sá sem kemur á síðuna vill 
skoða vefinn lengi. 

2    

  
Aðgangur og upplýsingatækni (0-14 
stig) 

   

 Heiti síðunnar og lénið segir til 
um hvernig vefsíða þetta er? 

1    

 Fljótlegt er að kalla á síðuna. 1    

 Síðan hleðst fljótt inn eða eru 
myndir kannski að hægja á 
hleðslunni. 

2    

 Hægt er að fletta síðunni upp í 
leitarvélum. 

1    

 Þarf annað búnað en vafrann til 
að skoða vefsíðuna? 

1    

 Safnið er að finna á 
samfélagsmiðlum (t.d. 
Facebook, Twitter) 

2    

 Er farsímavefur til? 2    

 Býður safnið upp á "app"? 1    

 Er vefsíðan á fleiri en einu 
tungumáli? 

2    

 Virkar vefsíðan eins í flestum 
gerðum vafrarar, t.d. Internet 
Explorer, Chrome, Safari, 
FireFox og Opera? 

1    
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Ýmislegt (0 til 5 stig)    

 Síðan hefur fengið 
viðurkenningu. 

1    

 Það kostar ekkert að nota 
síðuna. 

1    

 Það er farið vel með 
persónulegar upplýsingar. 

1    

 Eru óþarfa auglýsingar á 
síðunni? 

1    

 Tilgangur vefsíðunnar er skýr. 1    

 Heildarstig 100 0  

  
 Athugasemdir utan 

matskvarða: 
   

      

      

     90 - 100 Frábær  

     80 - 89 Góð  

     70 - 79 Í meðallagi  

     60 - 69 Svona á 
mörkunum  

     Undir 60 Ekki góð 
síða 
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Fylgiskjal 2 

Matskvarði – lokaútgáfa. 

 

Titill vefsíðu sem er metin:    

 Nafn vefsíðunnar    

Vefslóð (URL):    

  
 Heildar-

stig 
Stig Athugasemdir 

Útgáfa og uppfærsla (0 - 10 stig)    

 Dagsetning er til staðar sem segir 
hvenær vefsíðan var uppfærð. 

5    

 Síðan hefur verið uppfærð 
síðastliðinn mánuð. 

5    

  
Höfundar- og ábyrgðaraðild (0 - 6 stig)    

 Er tekið fram hverjir eru 
höfundar/umsjónarmenn 
vefsíðunnar/safnsins? 

1    

 Er tekið fram af hverjum safnið er 
rekið, t.d. af ríki, einkarekstri, 
félaga- og/eða áhugasamtökum? 

1    

 Er starfsfólk safnsins sérfræðingar á 
sínu sviði? 

1    

 Hægt er að hafa samband við safnið 
í gegnum tölvupóst eða annað form.

1    

 Er skýrt tekið fram um hvernig safn 
er að ræða, t.d. almennt safn eða 
með sérhæfingu á ákveðnu sviði? 

1    

 Er sagt frá sögu og tilurð safnsins? 1    

  
Útlit og notendaviðmót (0 - 11 stig)    

 Það sést strax á fyrstu síðu hvernig 
vefurinn er skipulagður og hvaða 
valmöguleikar eru í boði. 

1    

 Letur og bakgrunnur gera síðuna 1    
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skýra og auðlesanlega. 

 Útlit síðunnar er aðlaðandi. 1    

 Það er sama heildarútlit á öllum 
síðum. 

1    

 Orðfæri og orðaforði er viðhæfandi 
öllum aldurshópum. 

1    

 Auðvelt er að sjá hvar krækjur eru. 1    

 Það er krækja aftur á heimasíðuna 
frá öllum undirsíðum. 

1    

 Vefsíðan er gerð fyrir notendur með 
lestrartruflanir (www.stillingar.is)? 

1    

 Er boðið er upp á leit á síðunni? 1    

 Er hægt að gera ítarleit, t.d. leita þá 
eftir efnisorðum, nafni listarmanna 
og/eða nafni á listaverki? 

2    

  
Innihald og upplýsingagildi (0 - 48 stig)    

 Er opnunartími safnsins er gefinn 
upp? 

4    

 Eru upplýsingar hvort opnunartími 
sé misjafn eftir tímabilum? 

3    

 Er nákvæmt heimilisfang og 
símanúmer gefið upp? 

4    

 Eru upplýsingar um starfsmenn 
safnsins, t.d. nöfn, starfsheiti, 
netfang, símanúmer? 

1    

 Er kort eða hægt að fara inn á kort 
sem sýnir staðsetninguna? 

2    

 Eru upplýsingar um hvernig hægt er 
að komast á safnið t.d. keyrandi, 
strætó, hópferðir? 

1    

 Eru upplýsingar um aðgangseyrir? 4    

 Er tekið fram hvort börn, öryrkjar 
eða aðrir fái afslátt af aðgangseyri? 

2    

 Býður safnið upp á magnafslátt, t.d. 
árskort? 

1    

 Býður safnið upp á vildarklúbb, 
sem veitir t.d. afslátt inn á sýningar 
og að vera viðstaddur opnanir á 
sýningum? 

1    
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 Eru upplýsingar um aðgengi 
hreyfihamlaðra á safninu? 

2    

 Er boðið upp á leiðsögn um safnið 
(t.d. starfsmaður eða hljóðupptaka)?

2    

 Er hægt á fá leiðsögn á fleiri en 
einu tungumáli? 

2    

 Eru upplýsingar um sýningu/ar sem 
eru í gangi hverju sinni? 

4    

 Eru upplýsingar um eldri og/eða 
væntanlegar sýningar? 

4    

 Eru upplýsingar um listamennina 
sem gerðu verkin á núverandi og 
fyrri sýningum? 

2    

 Eru myndir og upplýsingar af 
listaverkum sem eru á núverandi 
sýningu eða frá fyrri sýningum? 

2    

 Er til staðar kort af safninu (innviði 
hússins), t.d. ef húsnæðinu er skipt í 
fleiri en einn sýningarsal þá er hægt 
að sjá það og hægt að gera sér grein 
fyrir umfangi 
hússins/sýningarinnar? 

1    

 Kemur fram hvort á safninu sé 
veitingarhús? 

1    

 Kemur fram hvort eitthvað 
sérstaklega er í boði fyrir börn á 
safninu, t.d. eitthvað áþreifanlegt? 

1    

 Er hægt að kaupa miða á sýningu í 
gegnum vefsíðuna? 

1    

 Er minjagripabúð á staðnum og/eða 
vefverslun? 

2    

 Eru upplýsingar almenns eðlis um 
listastefnur á vefsíðunni? 

1    

  
Reynsla (0 - 6 stig)    

 Inntak síðunnar er í samræmi við 
tilgang hennar. 

2    

 Tímanum er vel varið í að skoða 
síðuna. 

2    

 Sá sem kemur á síðuna vill skoða 
vefinn lengi. 

2    
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Aðgangur og upplýsingatækni (0-14 
stig) 

   

 Heiti síðunnar og lénið segir til um 
hvernig vefsíða þetta er? 

1    

 Fljótlegt er að kalla á síðuna. 1    

 Síðan hleðst fljótt inn eða eru 
myndir kannski að hægja á 
hleðslunni. 

2    

 Virka allar krækjur á vefsíðunni? 1    

 Hægt er að fletta síðunni upp í 
leitarvélum. 

1    

 Þarf annað búnað en vafrarann til 
að skoða vefsíðuna? 

1    

 Er hægt að skrá sig á póstlista hjá 
safninu? 

1    

 Safnið er að finna á 
samfélagsmiðlum (t.d. Facebook, 
Twitter) 

1    

 Er farsímavefur til? 1    

 Býður safnið upp á "app"? 1    

 Er vefsíðan á fleiri en einu 
tungumáli? 

1    

 Virkar vefsíðan eins í flestum 
gerðum vafrarar, t.d. Internet 
Explorer, Chrome, Safari, FireFox 
og Opera? 

2    

  
  
Ýmislegt (0 til 5 stig)    

 Síðan hefur fengið viðurkenningu. 1    

 Það kostar ekkert að nota síðuna. 1    

 Það er farið vel með persónulegar 
upplýsingar. 

1    

 Eru óþarfa auglýsingar á síðunni? 1    

 Tilgangur vefsíðunnar er skýr. 1    

 Heildarstig 100 0  

  
 Athugasemdir utan matskvarða:    
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     90 - 100 Frábær  

     80 - 89 Góð  

     70 - 79 Í 
meðallagi  

     60 - 69 Svona á 
mörkunum  

     Undir 60 Ekki 
góð síða 
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Fylgiskjal 3 

Mat á vefsíðu Listasafns Íslands. 

 

Titill vefsíðu sem er metin:    

 Listasafn Íslands   1. apríl 2013 

Vefslóð (URL):    

 www.listasafn.is    

 Heildar-
stig 

Stig Athugasemdir 

Útgáfa og uppfærsla (0 - 10 stig)    

 Dagsetning er til staðar sem segir 
hvenær vefsíðan var uppfærð. 

5 0   

 Síðan hefur verið uppfærð 
síðastliðinn mánuð. 

5 5 Upplýsingar um 
opnunartíma um 
páskana. 

  
Höfundar- og ábyrgðaraðild (0 - 6 
stig) 

   

 Er tekið fram hverjir eru 
höfundar/umsjónarmenn 
vefsíðunnar/safnsins? 

1 0   

 Er tekið fram af hverjum safnið er 
rekið, t.d. af ríki, einkarekstri, 
félaga- og/eða áhugasamtökum? 

1 1   

 Er starfsfólk safnsins sérfræðingar 
á sínu sviði? 

1 1   

 Hægt er að hafa samband við 
safnið í gegnum tölvupóst eða 
annað form. 

1 1 Tölvupóst 

 Er skýrt tekið fram um hvernig 
safn er að ræða, t.d. almennt safn 
eða með sérhæfingu á ákveðnu 
sviði? 

1 1   

 Er sagt frá sögu og tilurð safnsins? 1 1   

  
Útlit og notendaviðmót (0 - 11 stig)    
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 Það sést strax á fyrstu síðu 
hvernig vefurinn er skipulagður 
og hvaða valmöguleikar eru í 
boði. 

1 1   

 Letur og bakgrunnur gera síðuna 
skýra og auðlesanlega. 

1 1   

 Útlit síðunnar er aðlaðandi. 1 0   

 Það er sama heildarútlit á öllum 
síðum. 

1 0 Samræmi á 
leturgerð er ekki til 
staðar. 

 Orðfæri og orðaforði er 
viðhæfandi öllum aldurshópum. 

1 1   

 Auðvelt er að sjá hvar krækjur 
eru. 

1 1   

 Það er krækja aftur á heimasíðuna 
frá öllum undirsíðum. 

1 1   

 Vefsíðan er gerð fyrir notendur 
með lestrartruflanir 
(www.stillingar.is)? 

1 0   

 Er boðið er upp á leit á síðunni? 1 0   

 Er hægt að gera ítarleit, t.d. leita 
þá eftir efnisorðum, nafni 
listarmanna og/eða nafni á 
listaverki? 

2 0   

  
Innihald og upplýsingagildi (0 - 48 
stig) 

   

 Er opnunartími safnsins er gefinn 
upp? 

4 4   

 Eru upplýsingar hvort 
opnunartími sé misjafn eftir 
tímabilum? 

3 1 Ekki gefið upp 
undir 
Listasafnið/Upplýs
ingar en þegar 
lesið er um Safn 
Ásgríms Jónssonar 
eru upplýsingar 
um vetraropnun. 

 Er nákvæmt heimilisfang og 
símanúmer gefið upp? 

4 4   

 Eru upplýsingar um starfsmenn 
safnsins, t.d. nöfn, starfsheiti, 
netfang, símanúmer? 

1 1 Allt af 
framangreindu en 
krækjur í netföng 
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eru ekki til staðar. 

 Er kort eða hægt að fara inn á kort 
sem sýnir staðsetninguna? 

2 2   

 Eru upplýsingar um hvernig hægt 
er að komast á safnið t.d. 
keyrandi, strætó, hópferðir? 

1 1 Vísun í vefsíðu 
Strætó. 

 Eru upplýsingar um aðgangseyrir? 4 4   

 Er tekið fram hvort börn, öryrkjar 
eða aðrir fái afslátt af 
aðgangseyri? 

2 2   

 Býður safnið upp á magnafslátt, 
t.d. árskort? 

1 1 Árskort. 

 Býður safnið upp á vildarklúbb, 
sem veitir t.d. afslátt inn á 
sýningar og að vera viðstaddur 
opnanir á sýningum? 

1 1 Listaklúbburinn 
Selma. 

 Eru upplýsingar um aðgengi 
hreyfihamlaðra á safninu? 

2 2   

 Er boðið upp á leiðsögn um safnið 
(t.d. starfsmaður eða 
hljóðupptaka)? 

2 1 Starfsmaður fyrir 
hópa, greitt samkv. 
gjaldskrá 
Listasafns Íslands. 
Hægt að fá 
táknmálstúlk eftir 
samkomulagi. 

 Er hægt á fá leiðsögn á fleiri en 
einu tungumáli? 

2 2   

 Eru upplýsingar um sýningu/ar 
sem eru í gangi hverju sinni? 

4 4   

 Eru upplýsingar um eldri og/eða 
væntanlegar sýningar? 

4 4 Eldir sýningar, 
ekki væntanlegar. 
Nokkrum dögum 
eftir að matið var 
framkvæmt 
(05.04.2013) voru 
komnar inn 
upplýsingar um 
væntanlega 
sýningu. 
Stigafjöldi 
hækkaði úr 2 
stigum í 4 stig. 
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 Eru upplýsingar um listamennina 
sem gerðu verkin á núverandi og 
fyrri sýningum? 

2 1 Fyrri sýningum, 
ekki núverandi. 

 Eru myndir og upplýsingar af 
listaverkum sem eru á núverandi 
sýningu eða frá fyrri sýningum? 

2 1 Lítið en til staðar. 

 Er til staðar kort af safninu 
(innviði hússins), t.d. ef 
húsnæðinu er skipt í fleiri en einn 
sýningarsal þá er hægt að sjá það 
og hægt að gera sér grein fyrir 
umfangi hússins/sýningarinnar? 

1 0   

 Kemur fram hvort á safninu sé 
veitingarhús? 

1 1   

 Kemur fram hvort eitthvað 
sérstaklega er í boði fyrir börn á 
safninu, t.d. eitthvað áþreifanlegt? 

1 1 Vinnustofa barna 
sem er á 
jarðhæðinni að 
Fríkirkjuvegi. 

 Er hægt að kaupa miða á sýningu í 
gegnum vefsíðuna? 

1 0   

 Er minjagripabúð á staðnum 
og/eða vefverslun? 

2 1 Safnbúð. Boðið er 
upp á panta í 
gegnum tölvupóst 
- telst ekki 
vefverslun. Engar 
upplýsingar um 
greiðslu og 
afhendingu. 

 Eru upplýsingar almenns eðlis um 
listastefnur á vefsíðunni? 

1 0   

  
Reynsla (0 - 6 stig)    

 Inntak síðunnar er í samræmi við 
tilgang hennar. 

2 2   

 Tímanum er vel varið í að skoða 
síðuna. 

2 2   

 Sá sem kemur á síðuna vill skoða 
vefinn lengi. 

2 1 Uppsetning er ekki 
mjög aðlaðandi. 

  
Aðgangur og upplýsingatækni (0-14 
stig) 

   

 Heiti síðunnar og lénið segir til 1 1   
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um hvernig vefsíða þetta er? 

 Fljótlegt er að kalla á síðuna. 1 1   

 Síðan hleðst fljótt inn eða eru 
myndir kannski að hægja á 
hleðslunni. 

2 2   

 Virka allar krækjur á vefsíðunni? 1 0 Alltof margar 
krækjur sem virka 
ekki. 

 Hægt er að fletta síðunni upp í 
leitarvélum. 

1 1   

 Þarf annað búnað en vafrarann til 
að skoða vefsíðuna? 

1 1   

 Er hægt að skrá sig á póstlista hjá 
safninu? 

1 1 Með tölvupósti. 

 Safnið er að finna á 
samfélagsmiðlum (t.d. Facebook, 
Twitter) 

1 1 Facebook og 
Twitter. 

 Er farsímavefur til? 1 0   

 Býður safnið upp á "app"? 1 0   

 Er vefsíðan á fleiri en einu 
tungumáli? 

1 1   

 Virkar vefsíðan eins í flestum 
gerðum vafrarar, t.d. Internet 
Explorer, Chrome, Safari, FireFox 
og Opera? 

2 2   

  
  
Ýmislegt (0 til 5 stig)    

 Síðan hefur fengið viðurkenningu. 1 0   

 Það kostar ekkert að nota síðuna. 1 1   

 Það er farið vel með persónulegar 
upplýsingar. 

1 1   

 Eru óþarfa auglýsingar á síðunni? 1 1   

 Tilgangur vefsíðunnar er skýr. 1 1   

 Heildarstig 100 74  

  
 Athugasemdir utan 

matskvarða: 
   

  - Netföng starfsmanna eru sum 
skráð með "@" merkinu og sum 
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með "(at)". 

  + Listi er yfir ný aðföng á safninu 
frá 2000-2010, kaup og gjafir. 
Myndir er af einhverjum verkanna 
en ekki öllum. 

   

  - Engar fréttatilkynningar eru til 
undir "Fréttatilkynningar". 

  90 - 100 Frábær  

  - Samræmi á krækjunni "Til 
baka" er ábótavant. Hún er á 
sumum síðum en sumum ekki. 

  80 - 89 Góð  

  + Fræðslumiðstöð er að 
Fríkirkjuvegi þar sem aðgangur er 
að rafrænum gagnagrunni með 
ljósmyndum og heimildum um öll 
verk safnsins. 

  70 - 79 Í 
meðallagi  

     60 - 69 Svona á 
mörkunum  

     Undir 60 Ekki góð 
síða 
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Fylgiskjal 4 

Mat á vefsíðu Listasafns Reykjavíkur. 

 

Titill vefsíðu sem er metin:    

 Listasafn Reykjavíkur   31. mars 2013 

Vefslóð (URL):    

 www.listasafnreykjavikur.is    

 Heildar-
stig 

Stig Athugasemdir 

Útgáfa og uppfærsla (0 - 10 stig)    

 Dagsetning er til staðar sem segir 
hvenær vefsíðan var uppfærð. 

5 0   

 Síðan hefur verið uppfærð 
síðastliðinn mánuð. 

5 5 Upplýsingar um 
opnunartíma um 
páskana og 
nýlegar fréttir. 

  
Höfundar- og ábyrgðaraðild (0 - 6 stig)    

 Er tekið fram hverjir eru 
höfundar/umsjónarmenn 
vefsíðunnar/safnsins? 

1 0   

 Er tekið fram af hverjum safnið er 
rekið, t.d. af ríki, einkarekstri, félaga- 
og/eða áhugasamtökum? 

1 1   

 Er starfsfólk safnsins sérfræðingar á 
sínu sviði? 

1 1   

 Hægt er að hafa samband við safnið í 
gegnum tölvupóst eða annað form. 

1 1   

 Er skýrt tekið fram um hvernig safn 
er að ræða, t.d. almennt safn eða með 
sérhæfingu á ákveðnu sviði? 

1 1   

 Er sagt frá sögu og tilurð safnsins? 1 1   

  
Útlit og notendaviðmót (0 - 11 stig)    

 Það sést strax á fyrstu síðu hvernig 
vefurinn er skipulagður og hvaða 

1 1   
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valmöguleikar eru í boði. 

 Letur og bakgrunnur gera síðuna 
skýra og auðlesanlega. 

1 1   

 Útlit síðunnar er aðlaðandi. 1 1   

 Það er sama heildarútlit á öllum 
síðum. 

1 1   

 Orðfæri og orðaforði er viðhæfandi 
öllum aldurshópum. 

1 1   

 Auðvelt er að sjá hvar krækjur eru. 1 0   

 Það er krækja aftur á heimasíðuna frá 
öllum undirsíðum. 

1 1   

 Vefsíðan er gerð fyrir notendur með 
lestrartruflanir (www.stillingar.is)? 

1 0   

 Er boðið er upp á leit á síðunni? 1 1   

 Er hægt að gera ítarleit, t.d. leita þá 
eftir efnisorðum, nafni listarmanna 
og/eða nafni á listaverki? 

2 0   

  
Innihald og upplýsingagildi (0 - 48 stig)    

 Er opnunartími safnsins er gefinn 
upp? 

4 4   

 Eru upplýsingar hvort opnunartími sé 
misjafn eftir tímabilum? 

3 3   

 Er nákvæmt heimilisfang og 
símanúmer gefið upp? 

4 2 Simanúmer allra 
safnanna er 
gefið upp á 
forsíðu en eina 
nákvæma 
heimilisfangið 
sem gefið er upp 
er undir "Um 
safnið" og það 
er fyrir 
skrifstofuna að 
Tryggvagötu 17. 

 Eru upplýsingar um starfsmenn 
safnsins, t.d. nöfn, starfsheiti, 
netfang, símanúmer? 

1 1 Nafn, starfsheiti 
og netfang er 
gefið upp. 

 Er kort eða hægt að fara inn á kort 
sem sýnir staðsetninguna? 

2 2   
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 Eru upplýsingar um hvernig hægt er 
að komast á safnið t.d. keyrandi, 
strætó, hópferðir? 

1 1 Vísað er á 
vefsíðu Strætó 
fyrir upplýsingar 
um 
strætisvagnaleiði
r. 

 Eru upplýsingar um aðgangseyrir? 4 4   

 Er tekið fram hvort börn, öryrkjar 
eða aðrir fái afslátt af aðgangseyri? 

2 2   

 Býður safnið upp á magnafslátt, t.d. 
árskort? 

1 1   

 Býður safnið upp á vildarklúbb, sem 
veitir t.d. afslátt inn á sýningar og að 
vera viðstaddur opnanir á sýningum? 

1 0   

 Eru upplýsingar um aðgengi 
hreyfihamlaðra á safninu? 

2 2 Gott aðgengi í 
Hafnarhúsinu og 
á 
Kjarvalsstöðum 
en ekki í 
Ásmundarsafni. 

 Er boðið upp á leiðsögn um safnið 
(t.d. starfsmaður eða hljóðupptaka)? 

2 1 Starfsmaður 
fyrir hópa. 

 Er hægt á fá leiðsögn á fleiri en einu 
tungumáli? 

2 1 Ekki gefið 
nákvæmlega 
upp en sagt er 
frá leiðsögninni 
á erlendu 
síðunum. Borga 
þarf fyrir 
leiðsögnina og 
er hún einungis 
fyrir hópa. 

 Eru upplýsingar um sýningu/ar sem 
eru í gangi hverju sinni? 

4 4   

 Eru upplýsingar um eldri og/eða 
væntanlegar sýningar? 

4 3 Já, eldri 
sýningar er hægt 
að skoða eftir ári 
en sama sýning 
kemur upp árið 
2010 og 2011 ef 
hún hófst 2010 
og endaði 2011. 
Spurning um að 
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breyta þessu og 
hafa einungis 
upplýsingar á 
því ári sem 
sýningin hefst 
eða endar. 

 Eru upplýsingar um listamennina 
sem gerðu verkin á núverandi og 
fyrri sýningum? 

2 2   

 Eru myndir og upplýsingar af 
listaverkum sem eru á núverandi 
sýningu eða frá fyrri sýningum? 

2 2   

 Er til staðar kort af safninu (innviði 
hússins), t.d. ef húsnæðinu er skipt í 
fleiri en einn sýningarsal þá er hægt 
að sjá það og hægt að gera sér grein 
fyrir umfangi hússins/sýningarinnar? 

1 1 Undir krækjunni 
"Útleiga" og 
grunnteikningar. 

 Kemur fram hvort á safninu sé 
veitingarhús? 

1 1 Já, á 
Kjarvalsstöðum 
og í 
Hafnarhúsinu. 
Kaffi 
Kompaníið, er 
með Facebook 
síðu. 

 Kemur fram hvort eitthvað 
sérstaklega er í boði fyrir börn á 
safninu, t.d. eitthvað áþreifanlegt? 

1 1 Boðið er upp á 
Safnarbeltið á 
öllum söfnunum 
og á 
Kjarvalsstöðum 
er Smiðjan. 

 Er hægt að kaupa miða á sýningu í 
gegnum vefsíðuna? 

1 0   

 Er minjagripabúð á staðnum og/eða 
vefverslun? 

2 1 Safnverslun 

 Eru upplýsingar almenns eðlis um 
listastefnur á vefsíðunni? 

1 0   

  
Reynsla (0 - 6 stig)    

 Inntak síðunnar er í samræmi við 
tilgang hennar. 

2 2   

 Tímanum er vel varið í að skoða 2 2   
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síðuna. 

 Sá sem kemur á síðuna vill skoða 
vefinn lengi. 

2 2   

  
Aðgangur og upplýsingatækni (0-14 stig)    

 Heiti síðunnar og lénið segir til um 
hvernig vefsíða þetta er? 

1 1   

 Fljótlegt er að kalla á síðuna. 1 1   

 Síðan hleðst fljótt inn eða eru myndir 
kannski að hægja á hleðslunni. 

2 2   

 Virka allar krækjur á vefsíðunni? 1 0 Það voru 
nokkrar sem 
virkuðu ekki. 

 Hægt er að fletta síðunni upp í 
leitarvélum. 

1 1   

 Þarf annað búnað en vafrarann til að 
skoða vefsíðuna? 

1 1   

 Er hægt að skrá sig á póstlista hjá 
safninu? 

1 1 Fréttabréf 
Listasafns 
Reykjavíkur. 

 Safnið er að finna á 
samfélagsmiðlum (t.d. Facebook, 
Twitter) 

1 1 Facebook, 
Twitter, Flickr, 
Vimeo og 
Youtube. 

 Er farsímavefur til? 1 1   

 Býður safnið upp á "app"? 1 0   

 Er vefsíðan á fleiri en einu 
tungumáli? 

1 1   

 Virkar vefsíðan eins í flestum 
gerðum vafrarar, t.d. Internet 
Explorer, Chrome, Safari, FireFox og 
Opera? 

2 2   

  
  
Ýmislegt (0 til 5 stig)    

 Síðan hefur fengið viðurkenningu. 1 0   

 Það kostar ekkert að nota síðuna. 1 1   

 Það er farið vel með persónulegar 
upplýsingar. 

1 1   

 Eru óþarfa auglýsingar á síðunni? 1 1   
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 Tilgangur vefsíðunnar er skýr. 1 1   

 Heildarstig 100 78  

  
 Athugasemdir utan matskvarða:    

  - Krækjan "Prenta" er til staðar á 
mörgum stöðum en þegar hann er 
valinn kemur inn dagsetning á það 
sem prentað er út og er hún röng. 

   

  + Upplýsingar eru til staðar um 
útgáfu safnsins sem er töluverð. 

  90 - 100 Frábær  

  - Samræmi á krækjunni "Til baka" er 
ábótavant. Hún er á sumum síðum en 
sumum ekki. 

  80 - 89 Góð  

  + Vefsíður sem notaðar eru sem 
kennsluefni fyrir grunnskóla hafa 
verið búnar til. 

  70 - 79 Í 
meðallagi  

  - Engin regla er hvort krækjur opnist 
í nýjum glugga eður ei. 

  60 - 69 Svona á 
mörkunum  

     Undir 60 Ekki 
góð síða 
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Fylgiskjal 5 

Mat á vefsíðu Sjónlistamiðstöðvarinnar. 

 

Titill vefsíðu sem er metin:    

 Sjónlistamiðstöðin   1. apríl 2013 

Vefslóð (URL):    

 www.sjonlist.is    

 Heildar-
stig 

Stig Athugasemdir 

Útgáfa og uppfærsla (0 - 10 stig)    

 Dagsetning er til staðar sem segir 
hvenær vefsíðan var uppfærð. 

5 0 Engar 
dagsetningar er að 
finna. 

 Síðan hefur verið uppfærð 
síðastliðinn mánuð. 

5 5 Upplýsingar um 
opnunartíma um 
páskana. 

  
Höfundar- og ábyrgðaraðild (0 - 6 stig)    

 Er tekið fram hverjir eru 
höfundar/umsjónarmenn 
vefsíðunnar/safnsins? 

1 0   

 Er tekið fram af hverjum safnið er 
rekið, t.d. af ríki, einkarekstri, 
félaga- og/eða áhugasamtökum? 

1 1   

 Er starfsfólk safnsins sérfræðingar á 
sínu sviði? 

1 1   

 Hægt er að hafa samband við safnið 
í gegnum tölvupóst eða annað form.

1 1 Í gegnum 
tölvupóst. 

 Er skýrt tekið fram um hvernig safn 
er að ræða, t.d. almennt safn eða 
með sérhæfingu á ákveðnu sviði? 

1 1   

 Er sagt frá sögu og tilurð safnsins? 1 1   

  
Útlit og notendaviðmót (0 - 11 stig)    

 Það sést strax á fyrstu síðu hvernig 
vefurinn er skipulagður og hvaða 

1 1   
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valmöguleikar eru í boði. 

 Letur og bakgrunnur gera síðuna 
skýra og auðlesanlega. 

1 0 Dökk grár litur og 
svartur texti, ekki 
auðlesanlegt. 

 Útlit síðunnar er aðlaðandi. 1 0 Haus og fótur 
vefsíðunnar eru of 
breiðir og taka þar 
af leiðandi of 
mikið pláss. 

 Það er sama heildarútlit á öllum 
síðum. 

1 1   

 Orðfæri og orðaforði er viðhæfandi 
öllum aldurshópum. 

1 1   

 Auðvelt er að sjá hvar krækjur eru. 1 0   

 Það er krækja aftur á heimasíðuna 
frá öllum undirsíðum. 

1 1   

 Vefsíðan er gerð fyrir notendur með 
lestrartruflanir (www.stillingar.is)? 

1 0   

 Er boðið er upp á leit á síðunni? 1 1   

 Er hægt að gera ítarleit, t.d. leita þá 
eftir efnisorðum, nafni listarmanna 
og/eða nafni á listaverki? 

2 0   

  
Innihald og upplýsingagildi (0 - 48 stig)    

 Er opnunartími safnsins er gefinn 
upp? 

4 4   

 Eru upplýsingar hvort opnunartími 
sé misjafn eftir tímabilum? 

3 2 Ekki að finna á 
vefsíðunni sjálfri 
en í bæklingi fyrir 
dagskrána fyrir 
árið 2013 sem 
hægt er að velja 
af forsíðunni. 

 Er nákvæmt heimilisfang og 
símanúmer gefið upp? 

4 2 Heimilisfang og 
símanúmer fyrir 
Sjónlistamiðstöði
na er gefið upp en 
engar upplýsingar 
um heimilisfang 
og símanúmer hjá 
Listasafninu, 
Ketilhússinu og 
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Deiglunni. 

 Eru upplýsingar um starfsmenn 
safnsins, t.d. nöfn, starfsheiti, 
netfang, símanúmer? 

1 1 Nafn, starfsheiti 
og netfang. 
Netfang er ekki 
virkt sem krækja. 

 Er kort eða hægt að fara inn á kort 
sem sýnir staðsetninguna? 

2 0   

 Eru upplýsingar um hvernig hægt er 
að komast á safnið t.d. keyrandi, 
strætó, hópferðir? 

1 0   

 Eru upplýsingar um aðgangseyrir? 4 0 Þegar upplýsingar 
um eldri sýningar 
eru skoðaðar, sést 
þar að á nokkrum 
sýningum hefur 
verið ókeypis inn. 

 Er tekið fram hvort börn, öryrkjar 
eða aðrir fái afslátt af aðgangseyri? 

2 0 Engar 
upplýsingar. 

 Býður safnið upp á magnafslátt, t.d. 
árskort? 

1 0 Engar 
upplýsingar. 

 Býður safnið upp á vildarklúbb, 
sem veitir t.d. afslátt inn á sýningar 
og að vera viðstaddur opnanir á 
sýningum? 

1 0 Engar 
upplýsingar. 

 Eru upplýsingar um aðgengi 
hreyfihamlaðra á safninu? 

2 0 Engar 
upplýsingar. 

 Er boðið upp á leiðsögn um safnið 
(t.d. starfsmaður eða hljóðupptaka)?

2 0 Býður ekki upp á 
leiðsögn en 
stefnir að því. 

 Er hægt á fá leiðsögn á fleiri en 
einu tungumáli? 

2 0 Engar 
upplýsingar. 

 Eru upplýsingar um sýningu/ar sem 
eru í gangi hverju sinni? 

4 4   

 Eru upplýsingar um eldri og/eða 
væntanlegar sýningar? 

4 3 Á vefsíðunni eru 
upplýsingar um 
sýningar frá árinu 
2012 en eldri en 
það er væntanlegt 
á síðuna (verið er 
að vinna við að 
færa upplýsingar 
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yfir á síðuna) en 
væntanlegar 
sýningar, það er 
að segja fyrir árið 
2013 í 
bæklingnum sem 
kom út með 
dagskránni fyrir 
árið 2013. 

 Eru upplýsingar um listamennina 
sem gerðu verkin á núverandi og 
fyrri sýningum? 

2 2   

 Eru myndir og upplýsingar af 
listaverkum sem eru á núverandi 
sýningu eða frá fyrri sýningum? 

2 2   

 Er til staðar kort af safninu (innviði 
hússins), t.d. ef húsnæðinu er skipt í 
fleiri en einn sýningarsal þá er hægt 
að sjá það og hægt að gera sér grein 
fyrir umfangi 
hússins/sýningarinnar? 

1 1 Grunnteikningar 
eru af 
Listasafninu og 
Ketilhúsinu. 

 Kemur fram hvort á safninu sé 
veitingarhús? 

1 0   

 Kemur fram hvort eitthvað 
sérstaklega er í boði fyrir börn á 
safninu, t.d. eitthvað áþreifanlegt? 

1 0   

 Er hægt að kaupa miða á sýningu í 
gegnum vefsíðuna? 

1 0   

 Er minjagripabúð á staðnum og/eða 
vefverslun? 

2 0 Engar 
upplýsingar. 

 Eru upplýsingar almenns eðlis um 
listastefnur á vefsíðunni? 

1 0   

  
Reynsla (0 - 6 stig)    

 Inntak síðunnar er í samræmi við 
tilgang hennar. 

2 1   

 Tímanum er vel varið í að skoða 
síðuna. 

2 2   

 Sá sem kemur á síðuna vill skoða 
vefinn lengi. 

2 1   

  
Aðgangur og upplýsingatækni (0-14    
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stig) 

 Heiti síðunnar og lénið segir til um 
hvernig vefsíða þetta er? 

1 1   

 Fljótlegt er að kalla á síðuna. 1 1   

 Síðan hleðst fljótt inn eða eru 
myndir kannski að hægja á 
hleðslunni. 

2 1   

 Virka allar krækjur á vefsíðunni? 1 1   

 Hægt er að fletta síðunni upp í 
leitarvélum. 

1 1   

 Þarf annað búnað en vafrarann til 
að skoða vefsíðuna? 

1 1   

 Er hægt að skrá sig á póstlista hjá 
safninu? 

1 0   

 Safnið er að finna á 
samfélagsmiðlum (t.d. Facebook, 
Twitter) 

1 1 Facebook og 
Twitter. 

 Er farsímavefur til? 1 0   

 Býður safnið upp á "app"? 1 0   

 Er vefsíðan á fleiri en einu 
tungumáli? 

1 1 Ensku og eru það 
einungis 
upplýsingar um 
safnið. 

 Virkar vefsíðan eins í flestum 
gerðum vafrarar, t.d. Internet 
Explorer, Chrome, Safari, FireFox 
og Opera? 

2 2   

  
  
Ýmislegt (0 til 5 stig)    

 Síðan hefur fengið viðurkenningu. 1 0   

 Það kostar ekkert að nota síðuna. 1 1   

 Það er farið vel með persónulegar 
upplýsingar. 

1 1   

 Eru óþarfa auglýsingar á síðunni? 1 1 Logo Eimskips og 
Flugfélags Íslands 
er á síðunni undir 
styrktaraðila en 
engar aðrar 
upplýsingar er að 
finna um það. 
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 Tilgangur vefsíðunnar er skýr. 1 1   

 Heildarstig 100 54  

  
 Athugasemdir utan matskvarða:    

  - Krækjan "Til baka" er hvergi að 
finna. 

   

 Engar krækjur vísa út fyrir 
vefsíðuna. 

   

    90 - 100 Frábær  

     80 - 89 Góð  

     70 - 79 Í 
meðallagi  

     60 - 69 Svona á 
mörkunum  

     Undir 60 Ekki 
góð síða 
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Fylgiskjal 6 

Samanburður á stigagjöf vefsíðanna. 

 

  
Samanburður á stigafjölda     

   
   
 Heildar-

stig 
Listasafn 
Íslands 

Listasafn 
Reykja-

víkur 

Sjónlista-
miðstöðin 

Útgáfa og uppfærsla (0 - 10 
stig) 

    

 Dagsetning er til staðar 
sem segir hvenær 
vefsíðan var uppfærð. 

5 0 0 0 

 Síðan hefur verið 
uppfærð síðastliðinn 
mánuð 

5 5 5 5 

   5 5 5 

     

Höfundar- og ábyrgðar-
aðild (0 - 6 stig) 

    

 Er tekið fram hverjir eru 
höfundar/umsjónarmenn 
vefsíðunnar/safnsins? 

1 0 0 0 

 Er tekið fram af 
hverjum safnið er rekið, 
t.d. af ríki, einkarekstri, 
félaga- og/eða 
áhugasamtökum? 

1 1 1 1 

 Er starfsfólk safnsins 
sérfræðingar á sínu 
sviði? 

1 1 1 1 

 Hægt er að hafa 
samband við safnið í 
gegnum tölvupóst eða 
annað form. 

1 1 1 1 
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 Er skýrt tekið fram um 
hvernig safn er að ræða, 
t.d. almennt safn eða 
með sérhæfingu á 
ákveðnu sviði? 

1 1 1 1 

 Er sagt frá sögu og 
tilurð safnsins? 

1 1 1 1 

   5 5 5 

     

Útlit og notendaviðmót (0 - 
11 stig) 

    

 Það sést strax á fyrstu 
síðu hvernig vefurinn er 
skipulagður og hvaða 
valmöguleikar eru í 
boði. 

1 1 1 1 

 Letur og bakgrunnur 
gera síðuna skýra og 
auðlesanlega. 

1 1 1 0 

 Útlit síðunnar er 
aðlaðandi. 

1 0 1 0 

 Það er sama heildarútlit 
á öllum síðum. 

1 0 1 1 

 Orðfæri og orðaforði er 
viðhæfandi öllum 
aldurshópum. 

1 1 1 1 

 Auðvelt er að sjá hvar 
krækjur eru. 

1 1 0 0 

 Það er krækja aftur á 
heimasíðuna frá öllum 
undirsíðum. 

1 1 1 1 

 Vefsíðan er gerð fyrir 
notendur með 
lestrartruflanir 
(www.stillingar.is)? 

1 0 0 0 

 Er boðið er upp á leit á 
síðunni? 

1 0 1 1 

 Er hægt að gera ítarleit, 
t.d. leita þá eftir 
efnisorðum, nafni 
listarmanna og/eða nafni 
á listaverki? 

2 0 0 0 
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   5 7 5 

     

Innihald og upplýsingagildi 
(0 - 48 stig) 

    

 Er opnunartími safnsins 
er gefinn upp? 

4 4 4 4 

 Eru upplýsingar hvort 
opnunartími sé misjafn 
eftir tímabilum? 

3 1 3 2 

 Er nákvæmt 
heimilisfang og 
símanúmer gefið upp? 

4 4 2 2 

 Eru upplýsingar um 
starfsmenn safnsins, t.d. 
nöfn, starfsheiti, 
netfang, símanúmer? 

1 1 1 1 

 Er kort eða hægt að fara 
inn á kort sem sýnir 
staðsetninguna? 

2 2 2 0 

 Eru upplýsingar um 
hvernig hægt er að 
komast á safnið t.d. 
keyrandi, strætó, 
hópferðir? 

1 1 1 0 

 Eru upplýsingar um 
aðgangseyrir? 

4 4 4 0 

 Er tekið fram hvort 
börn, öryrkjar eða aðrir 
fái afslátt af 
aðgangseyri? 

2 2 2 0 

 Býður safnið upp á 
magnafslátt, t.d. árskort?

1 1 1 0 

 Býður safnið upp á 
vildarklúbb, sem veitir 
t.d. afslátt inn á sýningar 
og að vera viðstaddur 
opnanir á sýningum? 

1 1 0 0 

 Eru upplýsingar um 
aðgengi hreyfihamlaðra 
á safninu? 

2 2 2 0 

 Er boðið upp á leiðsögn 
um safnið (t.d. 

2 1 1 0 
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starfsmaður eða 
hljóðupptaka)? 

 Er hægt á fá leiðsögn á 
fleiri en einu tungumáli? 

2 2 1 0 

 Eru upplýsingar um 
sýningu/ar sem eru í 
gangi hverju sinni? 

4 4 4 4 

 Eru upplýsingar um 
eldri og/eða væntanlegar 
sýningar? 

4 4 3 3 

 Eru upplýsingar um 
listamennina sem gerðu 
verkin á núverandi og 
fyrri sýningum? 

2 1 2 2 

 Eru myndir og 
upplýsingar af 
listaverkum sem eru á 
núverandi sýningu eða 
frá fyrri sýningum? 

2 1 2 2 

 Er til staðar kort af 
safninu (innviði 
hússins), t.d. ef 
húsnæðinu er skipt í 
fleiri en einn sýningarsal 
þá er hægt að sjá það og 
hægt að gera sér grein 
fyrir umfangi 
hússins/sýningarinnar? 

1 0 1 1 

 Kemur fram hvort á 
safninu sé veitingarhús? 

1 1 1 0 

 Kemur fram hvort 
eitthvað sérstaklega er í 
boði fyrir börn á 
safninu, t.d. eitthvað 
áþreifanlegt? 

1 1 1 0 

 Er hægt að kaupa miða á 
sýningu í gegnum 
vefsíðuna? 

1 0 0 0 

 Er minjagripabúð á 
staðnum og/eða 
vefverslun? 

2 1 1 0 

 Eru upplýsingar 
almenns eðlis um 

1 0 0 0 
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listastefnur á 
vefsíðunni? 

   39 39 21 

     

Reynsla (0 - 6 stig)     

 Inntak síðunnar er í 
samræmi við tilgang 
hennar. 

2 2 2 1 

 Tímanum er vel varið í 
að skoða síðuna. 

2 2 2 2 

 Sá sem kemur á síðuna 
vill skoða vefinn lengi. 

2 1 2 1 

   5 6 4 

     

Aðgangur og 
upplýsingatækni (0-14 stig) 

    

 Heiti síðunnar og lénið 
segir til um hvernig 
vefsíða þetta er? 

1 1 1 1 

 Fljótlegt er að kalla á 
síðuna. 

1 1 1 1 

 Síðan hleðst fljótt inn 
eða eru myndir kannski 
að hægja á hleðslunni. 

2 2 2 1 

 Virka allar krækjur á 
vefsíðunni? 

1 0 0 1 

 Hægt er að fletta síðunni 
upp í leitarvélum. 

1 1 1 1 

 Þarf annað búnað en 
vafrarann til að skoða 
vefsíðuna? 

1 1 1 1 

 Er hægt að skrá sig á 
póstlista hjá safninu? 

1 1 1 0 

 Safnið er að finna á 
samfélagsmiðlum (t.d. 
Facebook, Twitter) 

1 1 1 1 

 Er farsímavefur til? 1 0 1 0 

 Býður safnið upp á 
"app"? 

1 0 0 0 

 Er vefsíðan á fleiri en 1 1 1 1 
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einu tungumáli? 

 Virkar vefsíðan eins í 
flestum gerðum 
vafrarar, t.d. Internet 
Explorer, Chrome, 
Safari, FireFox og 
Opera? 

2 2 2 2 

   11 12 10 

   
Ýmislegt (0 til 5 stig)     

 Síðan hefur fengið 
viðurkenningu. 

1 0 0 0 

 Það kostar ekkert að 
nota síðuna. 

1 1 1 1 

 Það er farið vel með 
persónulegar 
upplýsingar. 

1 1 1 1 

 Eru óþarfa auglýsingar á 
síðunni? 

1 1 1 1 

 Tilgangur vefsíðunnar 
er skýr. 

1 1 1 1 

   4 4 4 

 Heildarstig 100 74 78 54 

   
   
   
 Athugasemdir utan 

matskvarða: 
    

   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


