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Útdráttur 

 

Í skýrslunni er rannsakað hvort ný vefsíða Brimborgar ehf standist þær kröfur sem gerðar eru til 

vefsíðna og er þá einnig horft til þeirra ólíku tóla sem neytendur hafa með höndum.  Helstu tólin 

eru borð- og/eða fartölvur, spjaldtölvur og snjallsímar. Þessi tól er áhugavert að skoða hvert fyrir 

sig þar sem nútíma vefsíða þarf að vera hönnuð sérstaklega með þau í huga. 

 

Við vinnslu skýrslunnar var litið til aðferða og tóla til greininga sem til staðar eru á 

veraldarvefnum ásamt því að könnun var framkvæmd.  Að gagnasöfnun lokinni var aflað 

frumheimilda með spurningakönnun sem lögð fyrir sérvalinn hóp sem endurspeglar þýði 

mögulegra notenda vefsíðunnar. Þátttakendur samanstóðu af almennum notendum, bílasölum, 

bifvélavirkjum og stórum viðskiptavinum fyrirtækisins. 

 

Að lokinni greiningu á vefsíðu Brimborgar gefa niðurstöður vísbendingar um að nýja síðan muni 

vera vel unnin og margt mjög gott þar á ferð, einhver atriði má gera betur og er það von 

skýrsluhöfundar að stjórnendur Brimborgar ehf geti nýtt sér niðurstöðurnar til þess að laga þau 

atriði.  Skýrsla þessi gefur í heildina jákvæða mynd af stöðu vefsíðunnar. Greiningartól gáfu 

síðunni háa einkunn, sér í lagi í samanburði við síður samkeppnisaðila og niðurstöður 

spurningakönnunarinnar voru á sömu leið.  
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1. Inngangur  
 

Skýrsluhöfundur afmarkar sig við greiningu á nýrri vefsíðu Brimborgar ehf (www.brimborg.is) 

 

Megintilgangur þess að framkvæma greiningu á vefsíðu er að reyna að átta sig á hvaða þættir það 

eru sem virki á henni og hvað ekki gagnvart notendum síðunnar. Skýrsla á þessu sviði má 

gjarnan taka á hvoru tveggja þar sem gott er að halda til haga því sem vel er gert jafnt sem verr er 

gert. Í framhaldi slíkrar greiningar er mögulega tekið skref lengra í greiningum, svo sem með 

notendagreiningum (e.user experience). Markmið greiningarinnar lýtur að því að stjórnendur 

Brimborgar geti nýtt sér niðurstöður hennar til stöðugreiningar á nýrri heimasíðu fyrirtækisins 

sem og að niðurstöðurnar séu þeim mögulegar ábendingar um endurbætur á því sem miður þykir 

hafa tekist, með beinum eða óbeinum hætti. 

 

Greiningartól eru gríðarlega mörg á veraldarvefnum, sum hver frí og opin öllum til notkunar, 

önnur eru til sölu.  Þau tól sem höfundur nýtti sér til greiningar voru opin, restin er héðan og 

þaðan, fundin eftir víðfema leit að hentugum lausnum, í ritum og ræðum þeirra sem til þekkja og 

úr fræðunum, er þá helst stuðst við bókina: Internet Marketing: Strategy, Implementation and 

Practice1  

 

Greining á vefsíðum getur átt sér stað í og með að þær eru notaðar af viðskiptavinum við ýmis 

konar leit að vöru og/eða þjónustu.  Ekki sóttist það vel að framkvæma könnun meðal daglegra 

notenda þeirrar vefsíðu sem skýrsluhöfundur greindi en þess í stað var notast við sérvalinn hóp 

þátttakenda sem þótti endurspegla þýði mögulegra notenda þessarar vefsíðu.  

 

Af aðferðum sem nýttar voru til greininga eru hin ýmsu tól sem til staðar eru á veraldarvefnum:  

Sitebeam, SEO Sitecheckup, Woorank og Quick Sprout urðu fyrir valinu sem greiningartól í 

fyrsta hluta rannsóknar þessarar.  Spurningakönnun var lögð fyrir sérvalinn hóp einstaklinga sem 

getur endurspeglað þýði mögulegra notenda vefsíðunnar. Þátttakendur samanstóðu af almennum 

notendum, bílasölum, bifvélavirkjum og stórum viðskiptavinum fyrirtækisins. 

 

                                                
1 (Chaffey, Chadwick, Fiona Ellis, Johnston, Kevin, & Mayer, Richard, 2008) 
2 (“10 Usability Heuristics for User Interface Design,” e.d.) 
3 (Chaffey et al., 2008) 
4 (“10 Usability Heuristics for User Interface Design,” e.d.) 



 9 

Af fræðilegum greiningum höfundar sjálfs er stuðst við “10 þumalputtareglur” Jakobs Nielsens2  

Í þeim leitaðist höfundur við að gefa einkunn á skalanum 1 – 10 þar sem 1 er ófullnægjandi og 

10 mjög gott. Stuðst var við fræði fengin úr riti Dave Chaffey ofl, Internet Marketing: Strategy, 

Implementation and Practice3 

 

Ofangreind verkfæri sem nefnd eru hér að framan taka á nokkrum af þeim lykilþáttum 

vefsíðuvirkni og mælir þær út frá ákveðnum leitarorðum, hraða, sýnileika síðunnar út á við svo 

eitthvað sé nefnt. Skýrsluhöfundur leitaðist við að nýta sér þessi verkfæri  ásamt því að leggja 

fyrir spurningakönnun til þess að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

 

“Hvernig upplifa notendur nýja vefsíðu Brimborgar ?”  

  

1.1 Markmið skýrslunnar 
 

Markmið skýrslunnar er að leita  svara við rannsóknarspurningunum og sýna fram á að 

skýrsluhöfundur geti valið, undirbúið og fullunnið verkefni, með fræðilegt gildi. Einnig er 

mikilvægt að sýna fram á áreiðanleika, fræðslu og að verkefnið fullnægi kröfum um ritsmíðar 

sem þessa. Að auki er markmið skýrslunnar að veita stjórnendum Brimborgar áreiðanlegar 

upplýsingar um stöðu nýrrar vefsíðu fyrirtækisins með greiningum. 

1.2 Annmarkar  
 

Úrtakið sem notast var við er lítið og takmarkast við ákveðinn hóp einstaklinga sem höfundi þótti 

endurspegla vel þýði mögulegra notenda vefsíðunnar og eitt fyrirtæki.  Dýpri greining fæli 

vafalaust í sér stærra úrtak og fleiri fyrirtæki til að fá samanburð. Rannsókninni er ætlað að hafa 

leiðbeinandi gildi fyrir stjórnendur Brimborgar en ekki sem kennsluefni í greiningum á 

vefsíðum.  Öflun raunhæfra gagna og tölulegra upplýsinga var gert eftir bestu getu og vitneskju. 

 

Í kafla tvö er farið yfir aðferðarfræðina, sagt frá úrtaksaðferðinni og spurningakönnuninni.  Sagt 

er frá þeirri greiningu sem höfundur framkvæmdi sjálfur sem og aðrar vefsíðugreiningar. 

Í kafla þrjú er fjallað um fyrirtækið sjálft, Brimborg ehf. Dreypt á því helsta í sögu þess. 

                                                
2 (“10 Usability Heuristics for User Interface Design,” e.d.) 
3 (Chaffey et al., 2008) 
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Fjallað er um bílgreinina og fyrir hvað greinin stendur og aðallega skoðaðar tölur um seldar 

fólksbifreiðar og framtíðarhorfur metnar lauslega.   

Í næsta kafla þar á eftir, eða kafla fjögur, er farið yfir vefsíðugreiningar og nokkur verkfæri af 

vefnum kynnt og útskýrt hvað þau framkvæma í máli og myndum.   

Þá er farið í vefsíðugreiningu skýrsluhöfundar í tíu liðum í kafla fimm.  

Í sjötta kafla er þá komið að rannsókninni sem framkvæmd var. Fjallað stuttlega um þáttakendur, 

framkvæmd hennar og mælitækin.  Niðurstöður kynntar í lok kaflans ásamt umræðu um þær í 

lok þessa kafla eru helstu annmarkar framkvæmdarinnar reifaðir.  

Í kafla sjö er samantekt skýrslunar lögð fram ásamt tillögum um úrbætur og tillagna um frekari 

rannóknir.  

Kafli átta samanstendur af  lokaorðum sem dregin hafa verið saman. 

2. Aðferðarfræði 
 

Eftir að hafa valið viðfangsefni var unnin rannsóknaráætlun. Hvort tveggja frumheimilda 

(e.primary sources) og afleiddra heimilda (e.secondary sourses) var aflað. Frumheimilda var 

aflað með spurningakönnun sem lögð var fyrir sérvalinn hóp einstaklinga sem höfundi þótti 

lýsandi fyrir þýði notenda vefsíðunnar. Þátttakendur samanstóðu af almennum notendum, 

bílasölum, bifvélavirkjum og stórum viðskiptavinum fyrirtækisins.  Þessi aðferð við val á 

þátttakendum er svo kölluð matsúrtaksaðferð.  Við beitingu þessarar aðferðar  er ekkert 

alhæfingargildi yfir þýðið þar sem þátttakendur eru ekki valdir af handahófi heldur eru þeir 

fulltrúar þess þýðis sem versla við fyrirtækið. Höfundur hannaði  eigin spurningalista en studdist 

við gögn af netinu og eigin hugmyndir með hliðsjón af rannsóknarspurningunni. Listinn 

samanstóð af 10 spurningum.  Spurningarnar voru lagðar fyrir þátttakendur könnunarinnar í 

gegnum vefpóst með hjálp forrits af vefnum frá fyrirtækinu SurveyMonkey. 

 

Flestar afleiddu heimildana sem notast var við, við skýrslugerð þessa voru sóttar af netinu, 

skrifaðar fræðigreinar og greinar úr fræðum. Vefsíðugreiningar þær sem höfundur framkvæmdi 

með tólum af vefnum höfðu það að markmiði að greina þá umferð sem um vefsíðu Brimborgar 

fór, hraða síðunnar og önnur mælanleg gæði. Í einhverjum tilfellum voru framkvæmdar eins 

greiningar samhliða á vefsíðum samkeppnisaðila til þess að fá raunsamanburð.  Höfundur 
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framkvæmdi einnig sína eigin greiningu byggða alfarið á  “10 þumalputtareglum” Jakobs 

Nielsens4. 

3. Um Brimborg 
 

Brimborg ehf. er rótgróið fyrirtæki á farartækjamarkaði.  Fyrirtækið er að mestu í eigu einnar 

fjölskyldu og hefur verið þannig allt frá stofnun þess árið 1964 undir nafninu Ventill.  Fyrirtækið 

var í upphafi bifreiðaverkstæði en sótti hratt í sig veðrið og var á fimm árum orðið að 

innflutningsfyrirtæki með bílavarahluti með fimm starfsmenn. Einungis 7 árum eftir að 

fyrirtækið var stofnað var eigið húsnæði þess byggt og umsvifin jukust enn. Með sölu og 

dreifingu á Daihatsu bifreiðum frá Japan árið 1977 fjölgaði starfsmönnum í 27 nafni félagsins 

var breytt í Brimborg. Á þessum tímapunkti er Brimborg orðið myndarlegt fyrirtæki sem sækir 

stöðugt í sig veðrið.  Árið 1988 er öll Volvo umboðið yfirtekið, strafsmenn orðnir 65 talsins.  

Árið 1995 er svo Ford umboðið tekið yfir, starfsmenn orðnir 85.  Árin þar á eftir einkenndust af 

mikilli grósku og nýtt sérhæft húsnæði byggt, umboðsskrifstofa á Akureyri sett á laggirnar.  Árið 

2000 og 2005 eru svo Citroën og Mazda umboðin yfirtekin, 150 starfsmenn í lok árs 2005.  

Gróskan hélt áfram fram að efnahagshruninu í lok árs 2008. Urðu starfsmenn fyrirtækisins þegar 

mest gékk á nokkuð yfir 200 manns en eru árið 2014 um 150 talsins5.  Bílaleiga var stofnuð í 

upphafi árs 2009 og markaði hún tímamót í rekstrinum sem stóð illa í kjölfar bankhrunsins eins 

og flest önnur fyrirtæki. Bílaleigan sem og fyrirtækið í heild er í sókn árið 2014 enda sér 

mögulega loks fyrir endan á margra ára niðursveiflu markaða hérlendis.  Margt hefur gerst í 

umhverfi fyrirtækisins frá stofnun þess eins og að framan er greint frá og hafa stjórnendur þess 

þurft að laga sig að breyttum tímum eins og önnur langlíf fyrirtæki.  Sumt hefur gengið betur en 

annað og má segja að vel hafi verið fylgst með framþróun á hinum ýmsu sviðum rekstursins og 

rekstrartengdri tækni.  Má þar nefna tölvutækni, símtækni og að tileinka sér nútíma 

stjórnunarhætti.  Fyrirtækið heldur meðal annars úti öflugum vefsíðum undir eftirfarandi lénum: 

 

brimborg.is     ford.is     mazda.is     volvo.is     citroen.is     max1.is     velaland.is  

sagacarrental.is     thrifty.is     dollar.is     volvobus.is     volvopenta.is 

 

                                                
4 (“10 Usability Heuristics for User Interface Design,” e.d.) 
5 (“Brimborg bílaumboð,” e.d.) 
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Af þessari upptalningu á vefsíðum er ljóst að þar sem tími til greiningarvinnu er takmarkaður er 

farsælast að einbeita sér að greiningu á upphafssíðu fyrirtækisins sem er:  www.brimborg.is 

 

Til að varpa ljósi á stöðu bílgreinarinnar í dag, þau tækifæri sem greinin gæti átti í náinni framtíð 

sem og tækifæri tengdum nýjum miðlum þá er samanburður á markaðshlutdeild fyrirtækja 

greinarinnar fyrir hrun og árið 2013 lagður til grundvallar. 

 

Við efnahagshrunið í lok árs 2008 lagðist nánast öll sala nýrra bifreiða af og þá sérstaklega til 

einstaklinga.  Þróunin síðan hefur verið uppá við en á enn langt í land með að ná þeim hæðum 

sem hún stóð í árið 2005.  Markaðurinn er í raun mikið stærri en sala á nýjum bílum eingöngu, 

má þar nefna þjónustu við bíleigendur svo sem viðerðir og skoðanir á bifreiðum, sölu á notuðum 

bifreiðum, vinnuvélum, atvinnutækjum og varahlutum svo eitthvað sé nefnt. Það er því brýnt að 

ná augum og eyrum neytenda, hvort sem um einstaklinga eða fyrirtæki er að ræða. 

Hér að neðan gefur að líta helstu samkeppnisaðila Brimborgar ásamt markaðshlutdeild þeirra í 

prósentum seldra fólksbifreiða árið 2013, eða frá 1 janúar til 31 desember: 

 

o Hekla     24,94% 

o IH     16,71%  

o Toyota      15,90% 

o Askja     10,61% 

o Brimborg    9,37% 

o Bílabúð Benna    8,51% 

o Suzuki umboðið   6,70% 

o Bernhard    5,46% 

o Aðrir     1,65% 

Undir flokkinn “aðrir” eru ýmsir innflytjendur nýrra bifreiða, sum hver án þess að vera með 

eiginlegt umboð, má þar nefna fyrirtækin isband.is og diesel.is 

 

Samkvæmt tölum um nýskráningar fólksbifreiða árið 2013 fengnum frá Samgöngustofu6 er 

heildarmagn á tímabilinu 1 janúar til og með 31 desember 2013 alls 7.270 fólksbifreiðar.  

 
                                                
6 (“Tegundir | Umferðarstofa,” 2013.) 
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                                                                                                  Mynd 1(“Umferðarstofa | Tegundir,” 2014.)                        

 

Mynd 1 sýnir að Hekla er stærst bifreiðaumboða um þessar mundir með 24,94% 

markaðshlutdeild eða alls 1.813 tæki nýskráð og Brimborg í því fimmta með 9,37% hlutdeild 

nýskráninga fyrir árið 2013 eða alls 681 tæki.   

 

Metárið 2005 með sína 22.548 nýskráðu fólksbifreiðar eins og sjá má á töflu hér að neðan  

(mynd 2) sem sýnir samantekt á nýskráningum fólksbifreiða árin 2005 til 2013.  

 

Lakasta ár síðustu tuttugu ára var árið 2009 með einungis 2.211 nýskráðar bifreiðar.   

 

 
       Mynd 2(“Umferðarstofa | Tegundir,” 2014.-b) 
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Að þessari útlistun lokinni liggur fyrir að mikill samdráttur hefur átt sér stað jafnframt því að 

meðalaldur bifreiða fer hækkandi þar sem endurnýjun er hæg.  Það hljóta því að liggja mikil 

tækifæri í þessari stöðu sem upp er komin.  Þar sem skýrsluhöfundur hefur mikin áhuga á 

nýjungum í markaðsmálum svo sem í gegnum snjallsíma og spjaldtölvur og starfar innan 

bílgreinarinnar þá lá beint við að gera greiningu á heimasíðu Brimborgar ehf.   

4. Vefsíðugreiningar 
 

Vefsíðugreiningar eru mælitæki, söfnun, greining og skýrsla vefgagna til þess að skilja betur og 

hámarka vefnotkun7.  Það eru fjölmargir aðilar sem sérhæfa sig í vefsíðugreiningum á 

veraldarvefnum, flestir eru að notast við mörg greiningartól ýmissa fyrirtækja á netinu sem keyrð 

eru saman í eina skýrslu í því tilliti að varpa ljósi á stöðu tiltekinnar vefsíðu.  Fjöldi aðila sem 

bjóða slíka þjónustu er töluverður og dæmin sem tekin eru hér að neðan eru fyrst og fremst 

framsett til að varpa ljósi á hvernig slík greiningartól virka lesendum skýrslunar til fróðleiks og 

mögulega gagns.  Greiningar þessar eru alsjálfvirkar og greina þau gögn sem notendur vefsíðu 

skilja eftir sig við heimsókn (e.logfile analysis). Einnig er horft til leitarorða, það er hversu vel 

sýnileg síðan er (e.visibility), greina á hvað notendur vefsíðu eru að smella á (e. click analitics), 

landfræðilegur uppruni notenda (e.geolocation of visitors).  Þá eru tengingar vefsíðu við aðra 

miðla greindar (e.marketing), hraði vefsíðna svo fátt eitt sé nefnt.  

4.1 Sitebeam 
 

Við skoðun á vefsíðum sem skýrir eða mælir stöðu þeirra í leitarvélum (e.rankning) studdist 

skýrsluhöfundur við vefgreiningartól frá fyrirtækinu Sitebeam (www.sitebeam.net)8 sem gefur 

einkunn á nokkrum lykilþáttum vefsíðna.   

Aðgengi (e.accessibility) mælir hversu öflug síða er fyrir t.d blinda og er þá verið að greina hvort 

mikið sé um endurtekin orð en það gefur lægri einkunn, blindir þurfa ólík orð til að átta sig á því 

hvar þeir eru hverju sinni. Vefsíða með ólíkum orðum fyrir sama hlut skora hærra. 

Innihald (e.content) þarna er verið að mæla hversu vel innihald, efni, síðunnar skorar í 

leitarvélum, ef einkunn er lág þarf að fara í svo kallaða “leitarvéla bestun” en þá er innihald 

                                                
7 (“Web analytics,” 2014) 
8 (“Sitebeam,” 2014) 
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síðunnar skoðað mjög vel og enduruppsett með nýjum orðum sem eiga betur við þau orð sem 

notendur leitarvéla nota til að finna ákveðna vöru eða þjónustu.  

Markaðsfærsla (e.marketing) Hér er greint hvort síðan véfsíðna sé tengd samfélagsmiðlum svo 

sem Facebook, Twitter, Linkdin m.m. Hraði er mældur hér, en hægar síður fá lægri einkunn. Í 

þessari greiningu er mælt hvort síðan leyfi greiningar á heimsóknum t.d Google analytics.  

Tækni (e.technology) hér er t.d hraði síðu mældur.  

 

Neðar á síðunni eru dæmi um greiningar þessa tóls (mynd 3). 

Þegar þetta tól er notað má sjá að Hekla, sem er leiðandi fyrirtæki á markaði, er að mælast betur 

en Brimborg í einum lið, í “aðgengi” en í heildina mælist hún ekki betur.  Þegar skoðuð eru 

nokkur önnur bílaumboð á Íslandi má sjá að Brimborg mælist þar best, þó litlu muni.  

Samanburður fimm umboða sýnir að síða Toyota kemur verst út af  þeim stærstu.  

  

Að neðan er mynd af vefsíðu sitebeam sem sýnir þeannan samnaburð (mynd 3): 

 

 
                 Mynd 3(“Sitebeam,” 2014) 

 

Samantekt þessarar greiningar sýnir að heildarstig lénsins brimborg.is eru ágæt, mætti vera betri 

samanber að af fimm samkeppnisaðilum þá skora Hekla og Askja svipað, þarna er mögulega 

hægt að finna leiðir til að gera betur.  Samantekin stig sýna að Brimborg er með vefsíðu sinni að 

fá bestu einkunn þeirra síðna sem greindar voru til samanburðar. 
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4.2 SEO Sitecheckup 
 

Í heiti fyrirtækisins er SEO en það stendur fyrir Search Engine Optimization eða leitarvéla 

bestun. Fyrirtækið keyrir yfirgripsmikla greiningu og með vel framsettri skýrslu sem leggur 

einnig til úrlausnir ef greining er undir væntingum eða meðaltali. Tólið greinir hraða vefsíðu, 

öryggi síðunnar, snjalltækja notkun og tengingar við samfélagsmiðla. 

Síðan skorar 70% og setur vefsíðuna í B flokk.  Þarna var ekki boðið uppá að keyra 

samanburðarskýrslu nema geng gjaldi 

 

 
Mynd 4(“SEO Tools, Software and Articles | SeoSiteCheckup.com,” 2014) 

 

Annað sem vakti áhuga höfundar var orð-greining (e.wordle) sem sýnir á myndrænan hátt  

(mynd 5) hversu oft ákveðin orð koma fyrir á vefsíðunni, með þessu er hægt að laga texta, bæta 

við ákveðnu orði sem mikilvægt þykir í samhenginu eða fækka orðum sem eru of 

fyrirferðarmikil en lítilvæg. 

 

 
Mynd 5(“SEO Tools, Software and Articles | SeoSiteCheckup.com,” 2014) 
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4.3 Woorank 
 

Eitt margra tóla sem höfundur gat nýtt sér til að framkvæma hraðagreiningu á öðrum tækjum svo 

sem snjallsíma og spjaldtölvu.  Greining Woorank gefur til kynna að síður hlaðist hægt inn. 

(mynd 6)  

 

 
Mynd 6(“Website Review - SEO Tool | WooRank.com,” 2014) 

 

4.4  Quick Sprout 
 

Það er mikilvægt fyrir notendur að vefsíðan sem heimsótt er virki hratt og vel.  Quick Sprout 

keyrir greiningu á hraða (e.load time) og gefur einkunn. Það er í boði að gera 

samanburðargreiningu gegn gjaldi á fleiri en einni vefsíðu.  Niðurstaðan fyrir vefsíðu 

Brimborgar var ekki góð og gefur tilefni til frekari skoðunar. 

 

 
Mynd 7(“Quick Sprout,” 2014) 
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4.5 Vefsíðuútlit - yfirlit 
 

Vefsíðan www.brimborg.is er í vefumsjón Stefnu Hugbúnaðarhúss á Akureyri en öll vinnsla við 

efni liggur hjá starfsmönnum fyrirtækisins sjálfs. Vefsíðan er nútímaleg með lykilþætti þjónustu 

á forsíðu. Vefsíðan www.brimborg.is hefur það fram yfir vefsíður flestra samkeppnisaðila sinna 

að vefborðinn inniheldur flestar þær upplýsingar um vörumerki sem Brimborg ehf. stendur fyrir 

og það á ágætum stað, vel sýnilegt með stórum hnöppum efst á síðunni (mynd 8).  Vel er gert í 

því að benda á þjónustu þá sem í boði er í felliflipum á mjög aðgengilegan og fljótvirkan hátt, 

neðar á síðunni eru svo frekari leiðir í boði svo sem flýtileið í verðlista á vefsíðu viðkomandi 

vörumerkis. Upplýsingar um opnunartíma, símanúmer og netspjall er ávallt til staðar í efsta 

borðanum sem fylgir notanda í gegnum flestar undirsíður, veftré síðunnar er aðgengilegt. Fréttir 

eða fréttatengt efni er ekki að sjá á síðunni, bílablogg er valkostur en höfundi er ekki ljóst hvort 

það eigi að vísa til frétta eða einungis skrifaðra greina, sá hluti er í vinnslu þegar greiningin átti 

sér stað. 

 

 
         Mynd 8(“Brimborg ehf,” 2014) 
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5. 10 þumlar Nielsen (e.10 usability heuristics for user interface design) 
 

Greiningin sem á eftir fylgir er byggð á 10 leiðbeinandi þumalputtareglum Jakobs Nielsens9 sem 

talin er vera einn af fremstu sérfræðingum heims í dag á sviði notkunargreininga á vefsíðum.  

Þessi 56 ára gamli dani er með doktorsgráðu í HCI (e. human-computer-interaction)10 sem leggja 

mætti upp sem samskipti notenda og tölva (tillaga höfundar) Greiningin verður tekin fyrir í þeirri 

röð sem hann setti reglurnar fram, þýðingar eru skýrsluhöfundar sjálfs. Einkunn sem gefin er í 

lok hvers kafla er á bilinu 1 – 10 þar sem einn er lægst en 10 er hæst.  Greiningin er einungis 

hugsuð til að gefa mynd af þessari aðferð.  Til að marktæk niðurstaða fengist þyrfti fleiri en einn 

þátttakanda í könnun sem þessa þar sem sjónarmið geta verið mismunandi eftir svarendum.  

 

5.1. Sýnileiki á stöðu síðu (e.visibility of system status) 
 

Hér er verið að greina virkni síðu þegar kemur að upplýsingum um staðsetningu gagnvart öðrum 

síðum á vefsíðunni.  Þetta er gert með ágætum samanber skjáskot af þriðju síðu frá forsíðu  

(mynd 9) en þar kemur fram að upphaf var forsíða síðan nýir bílar og þá bílalán, mjög skýrt. 

 

 
Mynd 9(“Bílalán | Vaxtalaus bílalán,”2014) 

Einkunn:9 

                                                
9 (“Jakob Nielsen (usability consultant),” 2013) 
10 (“Human–computer interaction,” 2013) 
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5.2. Tenging kerfis við umhverfið (e.match between system and the real world) 
 

Vefsíður þurfa að “tala” við notendur sína með einföldum og skiljanlegum hætti, notandinn er að 

sækjast eftir því að það sem verið er að leita að gangi hratt og vel fyrir sig.  Það eru margar leiðir 

í því og leiðin sem valin er á vefsíðu Brimborgar er ágæt. Þeir flýtihnappar sem notandi hefur úr 

að velja á forsíðu gefur hratt góða innsýn í það hvað valið snúist um sé á hnappinn stutt.  

Í skjáskoti hér að neðan (mynd 10) af hluta forsíðunnar kemur þetta glöggt fram. Mat 

skýrsluhöfundar er að hér sé textinn skýr og auðskiljanlegur. 

 

 
Mynd 10(“Brimborg ehf,” 2014)  

Einkunn: 9   

 

5.3. Notendavald og frelsi (e. user control and freedom) 
 

Í þessum lið hefur svo kallaðri flóttaleið ekki verið komið fyrir á öllum síðum sem hún gæti 

mögulega verið.  Notandi hefur hér ágætis vald á því að fara hratt á nýjan stað ef valið hefur 

verið röng leið samanber að gluggar opnast gjarnan í forsíðunni og þannig fylgja flýtihnapparnir 

og flettifliparnir notanda allan tímann, hér að neðan er dæmi um flóttaleið undir “Fyrirspurnir” 

(mynd 11) um er að ræða skjáskot af stærra svæði. 
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Mynd 11(“Fyrirspurn,” 2014) 

Einkunn: 7 

 

5.4. Samkvæmni á vefsíðu (e.consistency and standards) 
 

Að vefsíða sé samkvæm sjálfri sér þýðir í raun að orð, aðstæður og aðgerðir eiga að vera eins í 

gegnum alla síðuna, síðurnar.  Að þessu leiti er vefsíða Brimborgar greinilega enn í þróun, þar 

sem sumar undirsíður voru slæmar en aðrar mjög góðar hvað þetta varðar.  Að neðan  

(myndir 12 og 13) eru tvö skjáskot sem sýna þetta glöggt og segja myndirnar meira en mörg orð. 

 

 

 
Mynd 12(“MAX1 Bílavaktin || Bílaþjónusta,” 2014) 

 

Mjög kunnuglegt viðmót á tengdri síðu á Max1 Bílavaktin.  Sjáum svo seinna skjáskotið. 
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Mynd 13(“Ford.is,” 2014) 

Einkunn: 6 

 

5.5. Villulaus (e. error prevention) 
 

Vel útfærð vefsíða bíður ekki uppá villugildru svo sem að geta sent skilaboð oftar en einu sinni.  

Hver kannast ekki við að hafa fengið meldingu þess efnis að ýta ekki aftur á “senda” hnappinn.  

Á vefsíðu Brimborgar eru þessu háttað þannig að þegar ýtt hefur verið á senda opnast ný síða 

með upplýsingum um að sending skilaboða hafi tekist. (mynd 14) 

 

 
Mynd 14(“Ábending, Hrós, Kvörtun,”2014) 

Einkunn: 8 
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5.6. Þekkja leið í stað minnis (e.recognition rather than recall) 
 

Vefsíðan kemur höfundi fyrir sjónir sem auðveld síða í notkun án þess að þurfa að muna mikið 

ef notandi kýs að fara tilbaka til fyrri síðna. Helstu upplýsingar eru til staðar frá öllum 

undirsíðum í felligluggum sem leiða þig auðveldlega áfram í ferlinu. 

Einkunn: 7 

 

5.7. Sveigjanleiki og skilvirkni síðunnar (e. flexibilitiy and efficiency of use) 
 

Hluti af skilvirkninni liggur í því að notandinn veit hvar hann er með því að skoða ferðastikuna  

þar er auðvelt fyrir notandann að fara aftur á fyrri stað án þess að þurfa að muna það sérstaklega. 

Sá vankantur er á þessu að ef farið er útfyrir sviðið þá týnist sú slóð sem fyrir var, einnig er ekki 

um eiginlega sögu að ræða (e.history) á síðunni sjálfri þó hægt sé að skoða það í vafranum 

sjálfum. Ekki er hægt að nota flýtileiðir svo sem pílur né annað sem höfundur reyndi. Flýtileiðir 

eru um alla vefsíðuna sem sýnir heiti lendingarsíðunnar eða aðgerðar (mynd 15) , einföld leit og 

veftré allt með jákvæða virkni. 

 

 
Mynd 15(“Brimborg ehf,” 2014) 

 

Á þessari mynd er bendli haldið yfir flýtileiðinni “booking@dti.is”  gluggi opnast þá sem sýnir 

hver lendingarsíðan er. 

 

Einkunn: 7 
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5.8. Fagurfræðilegt útlit síðunnar (e. aesthetic and minimalist design) 
 

Vefsíðan er að mati skýrlsuhöfundar mjög stílhrein og auðveld fyrir augað án þess þó  að verða 

leiðinleg. Hún er með stórum skyggnu-glugga sem flettir fimm sinnum litríkum og áhugaverðum 

“auglýsingum”. Við fyrstu sýn gæti virst sem of lítið sé af upplýsingum en þegar betur er að gáð 

kemur heill heimur af upplýsingum í ljós á undirsíðum vefíðunnar.  

 

Einkunn: 9 

 

5.9. Villuhjálp við notendur (e.help users recognize, diagnos, and recover fr. error) 
 

Villmelding og útskýring er með ágætum, óútfylltur reitur þarf að fyllast út (mynd 16)  

 

 
Mynd 16(“Fyrirspurn,” 2014) 

 

Aftur á móti var enga hjálp að fá ef orð var stafað ranglega við leit, þá fannst ekkert. Mögulegur 

kostur er að það komi fram  uppástunga  í stíl við “varstu mögulega að meina...?” 

 

Einkunn: 7 

 

5.10. Hjálp og skjöl (e.help and documentation) 
 
Reiturinn á vefsíðunni Spurt og svarað ætti að geta  svarað  algengustu spurningum varðandi 

vandamál notenda síðunnar en sú undirsíða var í vinnslu þegar greining átti sér stað. Staðsetning 

þessa flýtihnapps er vel sýnileg. Þrátt fyrir að síðan sé í vinnslu þykir höfundi rétt að þessu 
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staðið, viljinn fyrir hendi að aðstoða notendur með þau vandamál sem upp koma. Þá er notendum 

boðið að senda fyrirspurn ef eitthvað misferst til dæmis við leit. 

 

Einkunn: 7 

 

5.11 Samantekt 
 

Höfundur gefur hverju atriði jafnt vægi og gefur það vefsíðunni einkunn af vegnu meðaltali. 

Heildareinkunn: 7,6 

Þarna virðist vera á ferðinni ágæt vefsíða að dómi höfundar og líklega ekki mikið mál að laga 

nokkur atriði sem  var ábótavant.  Þar sem höfundur framkvæmdi þetta mat einn er marktækni 

ekki mikil en gefur mögulega vísbendingu um heildarásýnd og virkni síðunnar.  Til að fá 

raunhæfari niðurstöður þyrfti að framkvæma þessa tilraun með fleiri þátttakendum í 

notendakönnun.   Höfundur hafði ekki tök á því þar sem slík fyrirlögn er mjög tímafrek. Þessi í 

stað var lagt upp með einfalda könnun sem lögð var fyrir þátttakendur á netinu.  Fyrirlögn og 

niðurstöður eru kynntar hér á eftir í kafla 7. 

6. Rannsókn 

6.1 Inngangur 
 

Rannsókn var gerð til þess að kanna viðhorf raunverulegra notenda til vefsíðu Brimborgar.  

Vefsíðan er hugsuð sem þjónustu-og sölusíða fyrir bíleigendur, fagaðila innan bílgreinarinnar og 

kaupendur bifreiða nýrra sem notaðra. Hún þarf að skarta fjölbreyttum upplýsingum um 

starfsemi fyrirtækisins, það er því mikilvægt að notendum finnist auðvelt að sækja þessar 

upplýsingar og að þeir fái þær upplýsingar sem þeir sækjast eftir og að sama skapi mikilvægt 

fyrir stjórnendur Brimborgar að fá upplýsingar um hvort vel hafi tekist til með hönnun og 

frágang síðunnar.  Þá gætu niðurstöðurnar auðveldað þeim að bregðast við mögulegum hnökrum 

hennar. Kaupákvörðunarferlið (sjá mynd 17) við val á til dæmis bifreið getur reynst langt og enn 

þann dag í dag telur neytandi sig þurfa að sjá vöruna sem um ræðir. Vefsíða getur því reynst 

mikilvæg í ferlinu eins og við upplýsingaleit, það er í skrefi tvö í ferlinu, og jafnvel í þriðja 
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skrefinu, mati á valkostum. Þá má leiða líkum að því að skref fimm, eftirkaupaáhrif flokkist með 

öðru og þriðja skrefinu hvað mikilvægi góðrar vefsíðu áhrærir. 

 

 
Mynd 17 Kaupákvörðunarferlið (Kotler & Keller, 2011, bls. 208) 

 

Til að hafa áhrif á kauphegðun þurfa markaðsfræðingar að átta sig á og þekkja hegðun neytenda. 

Þeir þurfa að skilja það hverjar þarfir þeirra eru og hvernig neytendur afla sér upplýsinga um 

vöruna sem þeir sækjast eftir og bera hana saman við aðra valkosti. Þeir þurfa að átta sig á og 

skilja hvernig kaupákvörðun verður til, til dæmis með markaðsáhrifum (e. marketing stimuli). 

Það er því mikilvægt fyrir markaðsfólk að skilja að ástæður fyrir kaupákvörðun getur verið 

mismunandi fyrir hina ýmsu hópa og  ólíku neytendur 11 og vefsíður í  ólíkum miðlum gegnir allt 

stærra hlutverki þar um. 

 

Eitt af lykilfyrirbærum markaðsfræðinnar og sálfræðinnar er viðhorf (e. attitude) og hefur það 

verið mikið rannsakað.  Það er til dæmis hægt að hafa áhrif á jákvæðan hátt án þess þó að það 

leiði til kaupákvörðunar neytandans.  Viðhorf mælast gjarnan með því að biðja neytendur að 

meta hversu mikinn áhuga þeir hafi á vöru eða þjónustu.12  Algeng aðferð við mælingar á 

viðhorfi neytenda styðst við svo kallaðan Likert - kvarða en með honum er leitast við að meta 

hversu sterkt viðhorf neytanda er gagnvart ákveðinni spurningu og er notuð fimm eða sjö punkta 

mælistika.  Merkt er inn á hvað svaranda finnst um spurninguna sem borin var upp og gefur það 

til kynna viðhorf hans. 13 Höfundur studdist við Likert - kvarða í rannsókn sinni. 

 

Spurningakönnun var lögð fyrir sérvalinn hóp sem höfundi þótti lýsandi fyrir þýði notenda 

vefsíðunnar.  Bílgreinin sjálf er frekar karlæg starfsgrein14 en viðskiptavinir eru af báðum 

kynjum.  Hlutfallið á milli kynja var ekki fengið fram með nákvæmri greiningu heldur er um 

                                                
11 (Peter og Olson, 2009) 
12 (Peter og Olson, 2009) 
13 (Perloff, 2002) 
14 (“Meistari í bílasmíði fyrst kvenna á Íslandi,” 2012) 
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eigin samsetningu höfundar á hlutföllum eftir kynni hans af starfsemi Brimborgar um tveggja ára 

skeið.  Ekki tókst höfundi að finna rannsókn né skýrslur sem vörpuðu skýrara ljósi á þennan þátt. 

 

6.2 Aðferð 

6.2.1 Þátttakendur 
 

Þátttakendur samanstóðu af almennum notendum, bílasölum, bifvélavirkjum og stórum 

viðskiptavinum fyrirtækisins samtals ellefu manns.  Þessi aðferð við val á þátttakendum er svo 

kölluð matsúrtaksaðferð15.  Við beitingu þessarar aðferðar þá er ekkert  hægt að segja til um 

alhæfingargildi yfir þýðið þar sem þátttakendur eru ekki valdir af handahófi heldur eru þeir 

fulltrúar þess þýðis sem versla við fyrirtækið. Konur voru þrjár og karlar átta talsins með 

aldursaðgreiningu við bílprófsaldur, eða 17 ára og eldri.  Alls svöruðu 9 manns könnuninni sem 

gefur tæplega 82% svarhlutfall. Konur sem svöruðu voru alls 2 eða rétt rúmlega 22% svarenda, 

karlar meðal svarenda því rétt tæplega 78%.  Flestir voru á aldrinum 46 – 55 ára eða alls 44,44% 

svarenda könnunarinnar og 56 – 65 ára voru alls 33,33% svarenda.  

 

6.2.2 Mælitæki 
 

Höfundur notaði spurningalista með 10 spurningum en könnunina er að finna í heild sinni í 

viðauka aftast í skýrlunni. Fyrstu tvær spurningarnar voru bakgrunnsspurningar, annars vegar var 

spurt um  kyn svaranda og hins vegar aldur hans. Lagðar vour fram 8 spurningar sem snéru beint 

að vefsíðunni og viðmóti hennar.   Spurningarnar voru lagðar fyrir þátttakendur könnunarinnar í 

gegnum vefpóst með hjálp forrits af vefnum frá fyrirtækinu SurveyMonkey. Könnunin var send 

út í tölvupósti höfundar með hlekk í könnunina sem var á miðlægu svæði (SurveyMonkey).  

Úrvinnsla fór að hluta til fram í Excel en einnig studdist höfundur við myndræna framsetningu 

SurveyMonkey.  Einkunn spurninga númer 3 til 8 sem  hver um sig samanstóð af  5 spurningum 

á Likert – kvarða var fengin með því að gefa hverju svari stig þar sem 1 var lakasta gildið og 5 

hæsta gildið. Gildin  voru því næst lögð saman og deilt í með fjöldanum. Í spurningu númer 9 var 

um að ræða Likert-kvarða með 7 spurningum og þar var 0,714 lægsta gildið og 5 hæsta gildið. 

Svör þátttakenda gáfu ákveðna niðurstöðu þar sem gildin voru  lögð saman og deilt í með fjölda 

                                                
15 (Lárusdóttir, 2013) 
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svara.  Þá var einkunn umbreytt í skala fyrir 10 í einkunn (tíu sem hæsta einkunn) til að setja 

svörin og einkunn þeirra í samhengi við greiningu höfundar í kaflanum á undan, þar sem gefin 

var einkunn á skalanum 1 til 10. 

 

6.2.3 Framkvæmd 
 

Þar sem höfundur hafði valið matsúrtaksaðferð með fengnum netföngum var sendur póstur á 

viðkomandi þátttakendur þar sem þeim var formlega boðin þátttaka í könnuninni.  Könnunin var 

lögð fyrir þann 31. mars 2014 kl. 22.43 og lauk þann 3. apríl 2014 á miðnætti. Í tölvupósti var 

ástæða könnunarinnar kynnt og að um nafnlausa könnun væri að ræða, svarendur voru einnig 

hvattir til þess að kynna sér vefsíðu Brimborgar áður en svörun hæfist til þess að auðvelda 

svörun og flýta henni.  Þeir sem ekki höfðu svarað fengu senda áminningar í tölvupósti og í lokin 

var sendur tölvupóstur á þá síðustu þar sem tilkynnt var að könnun lokaði á miðnætti þess 3 apríl 

2014  

Spurningalistinn var lagður fyrir utanaðkomandi aðila sem ekki þekktu til Brimborgar til þess að 

athuga hvort spurningarnar væru auðskiljanlegar og hvort könnunin væri hæfileg í tíma.   

 

6.3 Niðurstöður 
 

Í fyrstu spurningunni var spurt um kyn og voru valmöguleikarnir einfaldlega tveir eða : 1 = Karl, 

2 = Kona.  Svarendur skiptust þannig niður:  Karlar voru 77,78% og konur voru 22,22%.  Þarna 

hallar á konur en höfundi þykir þessi skipting nokkuð lýsandi fyrir þýðið “notendur vefsíðu 

Brimborgar” af upphaflega úrtakinu voru fleiri konur eða alls 27,3%. 

 

Engin einkunn gefin. 

 

Í annari spurningunni og seinni bakgrunnsspurningunni var spurt um aldur svarenda.  

Valmöguleikarnir voru: 1 = 17 – 25 ára,    2 = 26 – 35 ára,    3 = 36 – 45 ára,    4 = 46 – 55 ára,   

5 = 56 – 65 ára,    6 = 66 ára og eldri. Svörunin var á þá leið að flestir svarenda tilheyrðu 

aldurshópnum 46 – 55 ára eða 44,44%, næst stærsti hópur svarenda voru á aldrinum 56 – 65 ára 

eða 33,33%, 17 – 25 ára og 26 – 35 ára svarenda voru 11,11% engir svarenda voru á aldrinum  
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36 – 45 ára og 66 ára og eldri.  Þarna kemur veikleiki í ljós þar sem fulltrúar aldurshópa í 

upphaflega úrtakinu tóku ekki þátt og skilja eftir sig gat í aldursgreiningunni. 

 

Engin einkunn gefin. 

 

Í þriðju spurningunni sem var fyrsta spurningin sem tengist beint vefsíðunni var spurt um hönnun 

síðunnar og þá hvort viðkomandi væri viljugur til þess að skoða hana frekar. Spurningin var: 

“Eftir að hafa séð hönnun síðunnar, hversu líklegt er að þú skoðir hana frekar?” 

Valmöguleikarnir voru: 1 = Mjög líklegt,    2 = Frekar líklegt,    3 = Nokkuð líklegt,    4 = ekki 

líklegt,    5 = Alls ekki líklegt.  Svörunin var á þá leið að 55,56% svarenda taldi það mjög líklegt 

að þeir myndu skoða vefsíðuna frekar eftir að hafa séð hönnun hennar, 44,44% töldu það frekar 

líkegt.  Alls töldu því 100% aðspurðra “mjög líklegt” eða “frekar líklegt” að þeir myndu skoða 

vefsíðuna frekar.  Tafla 1 sýnir samanburð á svörum eftir kyni, svörun er frekar áþekk en þó eru 

karlkyns svarendur líklegri til þess að skoða síðuna frekar, vegið meðaltal af svörun þeirra gaf  

einkuninna 9,14 sem er hærra en einkunn allra svarenda. 

 

 
     Tafla 1 (spurning 3) 

Einkunn allra svarenda: 4,56 eða 9,11 á skala með 10 sem hæstu einkunn. 

 

Í fjórðu spurningunni var spurt um hversu grípandi svarendum þætti vefsíðan, það er útlit hennar.  

Spurningin var: “Hversu grípandi er hönnun síðunnar?”  Valmöguleikarnir voru:  1 = Mjög 

grípandi,     2 = Frekar grípandi,    3 = Nokkuð grípandi,    4 = Ekki grípandi,    5 = Alls ekki 

grípandi.  Svörunin var á þá leið að 22,22% svarenda þótti vefsíðan mjög grípandi, 55,56% þótti 

hún frekar grípandi og að lokum þóttu 22,22% svarenda hún vera nokkuð grípandi.  Tafla 2 sýnir 

samanburð á svörum eftir kyni, svörun er frekar áþekk en þó þykir kvenkyns svarendum vefsíðan 

vera meira grípandi en 100% þeirra þótti síðan vera frekar grípandi eða 8 í einkunn aftur á móti 
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var meiri dreifni í svörum karla en vegið meðaltal gaf þó sömu einkunn eða 8 sem er sama og 

einkunn allra svarenda 

 

 
Tafla 2 (spurning 4) 

Einkunn allra svarenda: 4,00 eða 8,00 á skala með 10 sem hæstu einkunn. 

 

Fimmta spurningin snéri að því að fá svör tengdum því að rata um vefsíðuna, þarna er þá verið 

að kanna hvort svarendur eigi auðvelt með að fara fram og aftur á milli undirsíðna og forsíðu.  

Spurningin var:  “Hversu auðvelt er að rata um síðuna?”  Valmöguleikarnir voru:  1 = Mjög 

auðvelt,    2 = Frekar auðvelt,    3 = Nokkuð auðvelt,    4 = Ekki auðvelt,    5 = alls ekki auðvelt.  

Svörunin var á þá leið að 77,78% þótti mjög auðvelt að rata um vefsíðuna og 22,22% þótti það 

frekar auðvelt.  Tafla 3 sýnir samanburð á svörum eftir kyni, svörun er frekar áþekk en þó þykir 

kvenkyns svarendum auðveldar að rata um síðuna en karlkyns svarendum. Einkunn kvenkyns 

svarenda er því 10 sem er hærra en einkunn allra svarenda. 

 

 
Tafla 3 (spurning 5) 

 

Tafla 4 sýnir samanburð á svörum eftir aldri, svörun er nokkuð áþekk, frekar auðvelt eða mjög 

auðvelt, greiningin sýnir þó að yngri svarendum þykir auðveldar að rata um síðuna en eldri 

svarendum en tveir yngstu svarenda hóparnir gáfu einkunina 10 sem er hærri en einkunn allra 
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svarenda.  56 til 65 ára þótti erfiðast að rata um síðuna af öllum aldurshópum en þeir gáfu 

einkunina 9,33 sem er töluvert lægri en yngstu svarendurnir og lægri en einkunn allra svarenda.  
 

 
Tafla 4 (spurning 5 aldursgreint) 

Einkunn:  4,78 eða 9,56 á skala með 10 sem hæstu einkunn. 

 

Í sjöttu spurningunni var spurt um sýnileika upplýsinga og flýtileiðir sem nýst gætu í leit að 

upplýsingum og til að svara spurningum sem notandi gæti haft.  Spurningin var:  “Hversu 

auðvelt er það fyrir þig að finna þær upplýsingar sem þú leitar að?”  Valmöguleikarnir voru.  1 = 

Mjög auðvelt,    2 = Frekar auðvelt,    3 = Nokkuð auðvelt,    4 = Ekki auðvelt,    5 = Alls ekki 

auðvelt.  Svörun varð á þá leið að 44,44% svarenda þótti það mjög auðvelt að finna þær 

upplýsingar sem þeir leituðu að en 55,56% þeirra þótti það frekar auðvelt. Tafla 5 sýnir 

samanburð á svörum eftir kyni, svörun er frekar áþekk en þó eru karlkyns svarendur líklegri til 

finna þær upplýsingar sem þeir leita að. Dreifni var einnig meiri hjá karlkyns svarendum 

Einkunn þeirra var 9,14 sem er hærri en einkunn allra svarenda. Einkunn kvenkyns svarenda var 

8 sem er töluvert lægri en einkun karla og lægri en einkunn allra svarenda. 
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Tafla 5 (spurning 6) 

Einkunn: 4,44 eða 8,89 á skala með 10 sem hæstu einkunn 

 

Sjöunda spurningin átti að varpa ljósi að það hversu líklegt það væri að notandi vefsíðunnar 

myndi mæla með síðunni við aðila sem hann þekkir.  Spurningin var:  “Hversu líklegt er að þú 

mælir með þessari vefsíðu við aðila sem þú þekkir?”  Valmöguleikarnir voru.  1 = Mjög líklegt,    

2 =  Frekar líklegt,    3 = Nokkuð líklegt,    4 = Ekki líklegt,    5 = Alls ekki líklegt.  Svörun var á 

þá leið að 55,56% svarenda þótti það mjög líklegt að þeri mæltu með vefsíðunni við aðila sem 

þeir þekktu, 22,22% svarenda þótti það frekar líklegt, 11,11% svarenda nokkuð líklegt og loks 

11,11% þeirra þótti það ekki líklegt.  Tafla 6 sýnir samanburð á svörum eftir kyni, svörun er 

frekar óáþekk, tölvert meiri dreifni er í svörum karlsyns svarenda. Kvenkyns svarendur eru 

líklegri til þess að mæla með vefsíðunni við aðila sem þær þekkja en karlkyns svarendur. Þær 

gáfu einkunina 9 sem er töluvert hærri en einkunn karlkyns svarenda sem gáfu 8,29 

 

 
Tafla 6 (spurning 7) 

Einkunn:  4,22 eða 8,44 á skala með 10 sem hæstu einkunn 

 

Í áttundu spurningu var verið að spyrja um virkni vefsíðunnar í öðrum miðlum svo sem 

spjaldtölvum og snjallsímum, í þessari spurningu var bætt við auka svar valmöguleika þar sem 
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það gæti átt við að svarendur eigi ekki slík tæki.  Spurningin var: “Hversu ánægð(ur) ertu með 

síðuna í öðrum tækjum svo sem snjallsíma og/eða spjaldtölvu?”  Valmöguleikarnir voru:  1 = 

Mjög ánægð(ur),    2 = Frekar ánægð(ur),   3 = Nokkuð ánægð(ur),    4 =  Ekki ánægð(ur),    5 = 

Alls ekki ánægð(ur),    6 = Á ekki slík tæki.   Svörun var á þá leið að 22,22% svarenda voru mjög 

ánægð(ir) með síðuna í öðrum miðli/miðlum, 44,44% voru frekar ánægð(ir), 22,22% voru 

nokkuð ánægð(ir) en 11,11% svarenda áttu ekki slíka miðla/tæki.  Tafla 7 sýnir samanburð á 

svörum eftir kyni, svörun er frekar dreifð en þó eru karlkyns svarendur ánægðari með vefsíðuna í 

öðrum tækjum svo sem spjaldtölvu og/eða snjallsíma, þeir gáfu einkunina 8,33 sem er hærri en 

einkunn allra svarenda, meðal karkyns svarenda var einn sem á ekki slík tæki. 

 

 
Tafla 7 (spurning 8) 

 

Tafla 8 sýnir samanburð á svörum eftir aldri, svörun er frekar dreifð en þó eru yngstu hópar 

svarenda líklegri til þess að vera mjög ánægðir með síðuna í öðrum tækjum svo sem spjaldtölvu 

og/eða snjallsíma. Yngsti hópurinn 17 til 25 ára gaf einkunina 10 sem er tölvert hærri en einkunn 

allra svarenda, hópurinn 26 til 35 ára gaf einkunina 8 sem er á pari við einkunn allra svarenda.  

Einn svarenda á ekki slík tæki og var hann í eldsta samanburðarhópnum, 56 til 65 ára. 
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Tafla 8 (spurning 8 aldursgreint) 

Einkunn:  4,00 eða 8,00 á skala með 10 sem hæstu einkunn, en einn svarenda átti ekki slík tæki. 

 

Í níundu spurningu var varpað fram spurningu um heildaráhrifin og var brugðið útaf þessum 

vanalegu fimm valkosta spurningum og notast við 7 valkosta spurningu að þessu sinni.  

Spurningin var:  “Á heildina litið, ertu ánægð(ur) með vefsíðuna, hvorki ánægð(ur) né 

óánægð(ur) eða óánægð(ur) með síðuna?”  Valmöguleikarnir voru:  1 = Mjög ánægð(ur),    2 = 

Frekar ánægð(ur),    3 = Nokkuð ánægð(ur),    4 = Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur),   5 = 

Nokkuð óánægð(ur),    6 = Frekar óánægð(ur),    7 = Mjög óánægð(ur).  Svörun var á þá leið að 

33,33% voru mjög ánægð(ir) með síðuna í heild sinni, 55,56% voru frekar ánægð og 11,11% 

nokkuð ánægð(ir) með síðuna í heild sinni.  Tafla 9 sýnir samanburð á svörum eftir kyni, svörun 

er frekar áþekk en þó er dreifni meiri hjá karlkyns svarendum þeir eru einnig ánægðari með 

síðuna heild sinni en kvenkyns svarendur, þær gáfu einkuninna 8 sem er lægri en einkun allra 

svarenda.  Karlkyns svarendur gáfu einkunina 8,57 sem er hærri en einkun allra svarenda. 

 

 
Tafla 9 (spurning 9) 

Einkunn:  4,22 eða 8,44 á skala með 10 sem hæstu einkunn 
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Tíunda og jafnframt lokaspurningin var opin spurning og snérist hún um skoðun svarenda 

almennt á vefsíðunni.  Þarna var verið að falast eftir hugmyndum þeirra og / eða skoðun þeirra á 

notagildi síðunnar.  Svörun þessarar spurningar var með dræmasta móti en einungis 44,44% 

svarenda settu inn athugasemdir en þær voru: 

 

• “Mætti leggja áherslu á að klára undirsíður sem fyrst í samræmi við forsíðu” 

• “Auðvelt að fara á milli flokka og finna það sem maður þarf að nota” 

• “Mér finnst vanta myndir innan úr bílunum líka” 

• “Nei” 

Engin einkunn gefin fyrir þennan lið. 

   

6.4 Umræða 
 

Höfundi þótti mjög mikilvægt að kanna hvort einhver munur væri á svörun eftir aldri svarenda 

og kyni.  Á heildina litið var sá munur í megin atriðum ekki mikill en það skýrist mögulega af 

fáum þáttakendum.  Höfundi þótti áhugavert að sjá að svörun við spurningu númer átta: “Hversu 

ánægð(ur) ertu með síðuna í öðrum tækjum svo sem snjallsíma og/eða spjaldtölvu?” Karlkyns 

svarendur voru ánægðari með síðuna í öðrum tækjum svo sem snjallsímum eða spjaldtölvum, 

það rennir stoðum undir þann grun höfundar að karlmenn séu fljótari að tileinka sér tækni 

sérstaklega þeir yngri.   

 

Einnig renndu niðurstöður samanburðarkeyrslu á aldri svarenda stoðum undir þær grunsemdir 

höfundar að eldra fólk eigi síður þessi nútíma tæki, snjallsíma og/eða spjaldtölvur.  Áhugavert 

væri að keyra sambærilega samanburðargreiningu á stærri hóp með jafnara hlutfalli kvenna og 

karla til að renna mögulega stoðum undir þessar grunsemdir höfundar.  Ánægjulegt þykir 

höfundi að yngri svarendur voru almennt ánægðari með síðuna en eldri svarendur þar sem 

þessari samkeyrslu var beitt.  Áhugavert uppá framhaldið væri að fara í frekari rannsókn og 

greina þá notendahópinn betur, hver er aldur hans? Hverju eru notendur að leita að? Hver er 

kynskiptingin? Svo eitthvað sé talið upp en listinn er langur.  Þá þarf að aðlaga síðuna að nútíma 

fólki, það á eftir að færast í vöxt að nýju tækin verði notuð við alla mögulega leit og skoðun á 

vöru og þjónustu, þess vegna þarf að auka hraðan á vefsíðunni gagnvart þessum nýju tækjum. En 
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þetta er eitt af þeim atriðum sem kom höfundi mest á óvart þar sem vefsíðan er ný.  Ýmislegt 

þarf að laga smálegt og hefur eitthvað af því verið nefnt þegar við greiningarnar en vert er að 

nefna aftur þætti eins og myndir inn í bílum, helst í 360° sjónarhorni að sama skapi aðrar myndir 

af bílum.  Þá þykir höfundi mikilvægt að greina hverju notendur síðunnar eru að leita að, greina 

hegðun þeirra, spyrja spurninga eins og: Er hægt að selja varning fyrirtækisins á síðunni? Eru 

tækifæri fyrir hendi varðandi sjálfsafgreiðslu viðskiptavina? 

 

 

6.5 Takmarkanir 
 

Úrtak könnunarinnar var takmarkað við ellefu einstaklinga, vissulega valda af kostgæfni, en það 

hefur vafalítið áhrif á dreifnina.  Þýðið átti að endurspegla notendur vefsíðu Brimborgar en þegar 

við svörun kom fyrrgreindur galli bersýnilega í ljós þegar þátttakendur völdu að svara ekki 

könnuninni. Við það vantaði svör frá mikilvægum aldurshópum eða 36 – 45 ára og 66 ára og 

eldri sem skekkti dreifnina.   

 

Höfundur tók sjálfur þá ákvörðun að nota veftól til útsendingar könnunarinnar sem og 

utanumhald hennar.  Þetta tól sem er ekki frítt, gaf eingungis kost á 10 spurningum áður en til 

greiðslu kæmi (prufuáskrift) en höfundur hefði eftir á að hyggja gjarnan viljað hafa þær fleiri 

enda ekki öllum atriðum svarað hvað varaðar virkni og útlit vefsíðunnar.   

7. Samantekt 
Skýrsluhöfundur nálgaðist verkefnið útfrá greiningum á vefsíðu Brimborgar, annars vegar 

greiningu höfundar sjálfs á vefsíðunni með hjálp greiningarreglna kenndum við Dr. Jakob 

Nielsen og hins vegar greiningu með spurningakönnun meðal notenda vefsíðunnar og hvernig 

þeir upplifðu síðuna. 

 

Niðurstöður rannsóknar á viðhorfi notenda síðunnar sýndi að almennt voru þeir ángægðir með 

eða mjög ánægðir með síðuna, einkun sú sem höfundur sett fram við hverja spurningu byggða á 

svörum notendanna sýndi að þeir liðir sem höfundur ákvað að kanna reyndust hafa tekist vel við 

uppsetningu þessarar nýju vefsíðu Brimborgar ehf.  
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Mörg atriði þarf að kanna meðal notenda og fullklára þarf undirsíður til að full virkni fáist.  Þrátt 

fyrir að vinna við vefsíðuna sé enn í gangi gefa þessar niðurstöður stjórnendum vísbendingar um 

hvar síðan stendur og að þeir séu að nálgast verkefnið á ágætan hátt.  Vissulega eru þættir sem 

betur mega fara samanber niðurstöður greiningar höfundar sjálfs þar sem kafað var dýpra í fleiri 

þætti síðunnar.  Áhugavert gæti verið að velja nýtt úrtak valinna einstaklinga til að taka þátt í 

rannsókn í formi tilraunar (e.experiment) þar sem setið yrði við tölvu, spjaldtalva notuð sem og 

snjallsími allt í sömu rannsókninni og vefsíðan þannig greind útfrá spurningalista Dr. Jakobs 

Nielsens.  Þá fengist raunhæfari niðurstað á þeirri greiningu en ljóst er að þrátt fyrir að höfundur 

hafi framkvæmt sína greiningu af heilindum og hlutlaust þá endurspegla svörin hans skoðun.  

Fleiri einstkalingar gætu haft mismunandi skoðun á sömu spurningu. 

 

Með rannsókninni og greiningum var reynt að varpa ljósi á stöðu vefsíðunnar, finna styrkleika 

hennar sem og veikleika hennar.  Reynt var að kanna hug notenda síðunnar og svara 

rannsóknarspurningunum: “Hvernig upplifa notendur nýja vefsíðu Brimborgar ?”  

“Hvaða viðbrögð er vefsíðan að fá frá notendum?” svarið telur höfundur liggja í heildareinkunn 

þeirri sem fékkst með því að leggja saman einkunnir hverrar spurningar fyrir sig og taka af henni 

meðaltal eða 8,63 í einkun af 10 sem mögulega hæsta einkunn. Þessi einkunn endurspeglar allt 

þýðið og gefur þar af leiðand ágæta heildarmynd.  Þegar spurningunum er svarað eftir kyni eða 

aldri svarenda koma nýjar hliðar á svörin.  Yngri svarendur eru almennt jákvæðari en þeir eldri í 

svörum sínum og gefa að jafnaði hærri einkunn, ekki voru allar spurningar greinda með þeim 

hætti einungis þær sem höfundur taldi áhugavert að skoða dýpra. Þá kom það á höfundi á óvart 

að karlkyns svarendur almennt án tillits til aldurs voru ánægðari með vefsíðu Brimborgar þegar á 

heildina litið.  Það kom einnig á óvart að meðaleinkunn allra svarenda óháð aldri og kyni var 

8,63. Ef gerður er samanburður við meðaleinkun greiningar höfundar samkvæmt 10 

þumalputtareglum Dr. Jakobs Nielsens þar sem einkun var 7,6. Þá gefa báðar einkunnir tilefni til 

að ætla að vefsíðan virki á heildina litið vel eða jafnvel mjög vel. 

8. Lokaorð 
 

Það er von skýrsluhöfundar að greining þessi og tillögur að úrlausnum verði til þess fallnar að 

gefa stjórnendum Brimborgar ágætt tækifæri til endurbóta á annars ágætu vefsíðuumhverfi sínu, 
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sér til framdráttar og viðskiptavinum sínum hagræðingar.  Telur höfundur að flestar þær tillögur 

sem lagðar séu til séu til þess að gera frekar einfaldar í framkvæmd þó svo að nokkrar tillagnana 

gangi langt í tækniþörf og þarf það auðvitað að skoðast betur og þá helst kostnaðarhlið 

framkvæmdar á hverjum lið fyrir sig. 

9. Viðauki 
 
Hér að neðan er spurningakönnunin eins og hún byrtist svarendum, með framvindustiku og fyrir 
neðan spurningamyndirnar eru myndir af hinum ýmsu stigum tölvupósta til svarenda. 
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