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Ágrip 

Allir vefir búa yfir efni. Efni vefsins er það sem dregur notandann að, fangar athygli 

hans og leiðir hann áfram í verkefnum sínum á vefnum. Staðreyndin er sú að á 21. 

öldinni hefur aðgengi að vefnum orðið sífellt einfaldara og betra. Í kjölfar þess hefur 

flóðbylgja efnis á vefnum skollið á. Efnisstefna er aðferð sem tekst á við þá áskorun 

að gríðarlegt magns efnis er á vefnum. Hún skilgreinir lykilskilaboð vefsins, markmið 

þess, tilgang og tryggir að efni vefsins nái árangri. Hún veitir skilning á notendavænu 

efni með greiningum og rannsóknum og framleiðir efni í samræmi við það. Hún 

hjálpar einnig til við að þróa raunhæfa og sjálfbæra birtingaráætlun efnis og sér til 

þess að efni sé viðhaldið. En til þess að glæða hana lífi þarfnast hún jafnvægis milli 

viðskiptamarkmiða, þarfa notenda, ritstjórnarstefnu, hönnunarlegrar sýnar, 

upplýsingaarkitektúrs og annarra tæknilegra þátta. Efnisstefna hefur hlotið aukin 

hljómgrunn á undanförnum árum, þá sérstaklega í Bandríkjunum og mun halda áfram 

að þróast í takt við breytt vefumhverfi.  

Þessi ritgerð fjallar um grundvallaratriði efnisstefnu á vef, rætur hennar, þróun og 

helstu fræðimenn. Ritgerðin varpar ljósi á þann efnisheim sem við búum í tengslum 

við vefinn og hvernig efnisstefna hefur þróað aðferðir og skipulag sem býr til 

notendavænt efni sem nær árangri. Hún fjallar um vef sem hefur innleitt efnisstefnu 

með árangursríkum hætti og að lokum er efnisstefna sett í samhengi við íslenskan 

vefheim. 
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Inngangur 

Vefurinn er efnismiðill, hann er staður þar sem notendur nálgast efni, lesa það, birta 

eða nýta í ákveðnum tilgangi. Hindranir og takmörk við útgáfu efnis á vef eru afar 

litlar í dag sem hefur leitt af sér yfirgengilegt magn þess. Tækifærin til að skapa gott 

efni hafa að sama skapi aldrei verið meiri en magn og gæði haldast ekki alltaf í 

hendur. 

Í dag hefur hlutverk og vægi vefsíðna aukist gríðarlega og notendur eru upplýstari 

og sífellt í leit að nýrri þekkingu. Því verða vefsíður að svara þeim kröfum með 

fáguðu og notendavænu efni. En meira efni dugar ekki til, það þarf að vera 

viðeigandi, rétt og þýðingarmikið og svala þekkingarþorsta notenda. Á undanförnum 

áratug hefur orðið vakning um að lögð sé áhersla á efni vefsins og gæði þess, sem á 

sér birtingarmynd í aðferð sem kallast efnisstefna (e. content strategy). Efnisstefna er 

aðferð við að skipuleggja gerð, dreifingu og viðhald á gagnlegu og notendavænu efni 

á vef. Hún skilgreinir lykilverkefni vefsins, tilgang og markmið efnisins og brúar bilið 

milli notandans og hagsmunaaðilans. Gott efni á vef er eitt af undirstöðuatriðum í 

velgengi fyrirtækja eða stofnana á vefnum og mun halda því hlutverki um ókomna tíð. 

Því er það hlutverk skipuleggjanda efnis (e. content strategist) að vera í forystu, stilla 

saman mismunandi strengi sem skapar notendavæna, árangursríka og gagnlega 

útkomu.  

Í þessari ritgerður verður fjallað um aðferð efnisstefnu, hver eru grundvallaratriði 

hennar og hvernig skipuleggjandi efnis starfar. Eins verður fjallað um rætur þessarar 

ungu greinar og fótfestu hennar í dag ásamt því að fjallað verður um www.gov.uk 

sem hefur innleitt efnisstefnu með góðum árangri.  
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1 Ofgnótt efnis á vefnum  

Á 21. öldinni hefur aðgengi að vefnum orðið sífellt betra og auðveldara. Um 40% 

íbúa heimsins eru nú nettengdir, sem er yfir 3 milljarðar manna. Árið 1995 voru innan 

við 1% íbúafjölda heimsins nettengdur og hafa netnotendur heimsins tíufaldast frá 

árinu 1999 til 2013 (Internet users, á.á.). Vefurinn er í dag miðill sem er drifinn áfram 

á efni. Efni er birtingarmynd upplýsinga sem eru skrifaðar niður, ljósmyndaðar, 

skrásettar, teknar upp eða skipulagðar á einhvern ákveðin hátt (McGovern, 2006: 3, 

28). Vefurinn er þó ennþá ungur miðill en þrátt fyrir það stendur mannfólkið frammi 

fyrir ótrúlegu magni af upplýsingum alls staðar. Frá árinu 2013 hefur 90% af öllum 

gögnum heimsins verið búin til (What is big data? á.á.). Við stöndum ekki lengur við 

strandlengjuna og horfum á upplýsingaölduna nálgast, við erum á kafi í henni. Texti 

og efni er allt í kring, við lesum greinar, sögur, bloggfærslur, ritdóma, umfjallanir, 

leiðbeiningar, auglýsingatexta, horfum á myndbönd, hlustum á hlaðvörp og áfram 

mætti telja. Efni er skapað af okkur og er til staðar til þess að leiðbeina okkur áfram 

og virkja okkur sem notendur. Við erum annað hvort útgefendur efnis eða notendur, 

oftast nær erum við bæði.  

Bloggskrif eru gott dæmi um það hversu margir eru útgefendur efnis á vef. Meðal 

útbreiddustu og vinsælustu vefsíðna fyrir bloggskrif eru wordpress.com og 

tumblr.com. Í apríl árið 2015 voru rúmlega 230 milljón bloggsíður til á tumblr.com, 

40 milljónir bloggfærslna eru birtar á hverjum degi og heildarfjöldi bloggfærslna á 

síðunni eru um 108 milljarðar (About, á.á.). Á wordpress.com eru yfir 409 milljónir 

manna sem skoða meira en 19,1 milljarð bloggfærslna. Notendur á Wordpress birta 

um 500.000 bloggfærslur á hverjum degi, yfir 60,1 milljón nýjar bloggfærslur á 

hverjum mánuði og 61,5 milljón athugasemda koma á færslurnar á sama tíma (A live 

look at activity across WordPress.com, á.á.). Af þessum tölum má greina að það eru 

litlar sem engar hömlur á birtingu efnis á vef, það eina sem þarf er aðgangur að tölvu 

eða snjalltæki og sæmileg internettenging. Þetta hefur í för með sér mikil tækifæri en 

á sama tíma ógnanir. Fleiri tæki, fleiri rásir og stærri vettvangur til birta efni hefur í 

för með sé að miklu meira magn af efni er birt á vefnum en nokkru sinni fyrr. 

Heildarfjöldi vefsíðna í loftinu eru tæplega 1 milljarður (Total number of websites, 

á.á.) En á sama tíma og ofgnótt upplýsinga umlykur notendur því meira horfa þeir 

fram hjá þeim. Notendur hafa ekki tíma, þolinmæði né getu til að meðtaka allt efni 

sem beint er að þeim. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt að velja réttu orðin, greina 
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það sem skiptir mestu máli fyrir notendur og koma því til skila á réttum stað á réttum 

tíma. Í heimi þar sem upplýsingaflæði og efni tröllríður öllu hefur efnisstefna rutt sér 

rúms sem viðleitni til þess að koma einhverjum böndum á efni með vel útfærðri 

stefnu. 

  



 6 

2 Rætur efnisstefnu 

Efnisstefna er ung grein en á rætur sínar í greinum sem eru allt annað en nýjar af 

nálinni. Til þess að skilja að fullu hvað efnisstefnan felur í sér og hverju hún getur 

áorkað er mikilvægt að skoða hvað liggur henni að baki.  

2.1  Ritstjórn og útgáfa 

Fyrst og fremst eru fræði efnisstefnunnar nátengd ritstjórnar- og útgáfustarfi. Um leið 

og vefsíða er sett í loftið eða efni birt á vef, eru þeir sem standa að því orðnir 

útgefendur. Útgefendur bóka, dagblaða og tímarita skipuleggja langt fram í tímann 

hvernig efni þeir vilja skapa og birta. Útgefendur búa yfir mælanlegum ferlum og 

setja tímaramma utan um gerð, birtingu, dreifingu og viðhald efnis. Þeir myndu seint 

byrja á því að hanna bók og setja síðan efnið inn á síðustu stundu. Vefnotendur líkt og 

lesendur bóka og tímarita krefjast notendavæns efnis. Því þarf efni að vera 

forgangsatriði á vefnum (Halvorsson, 2010: 21).  

Erin Kissane tekur fram í bók sinni The Elements of Content Strategy að 

mannfólkið hugsi, kenni og tengist hvert öðru í gegnum sögur og frásagnir. Ritstjórar 

þekkja reglurnar um hvernig skapa eigi góða sögu eða koma frá sér framúrskarandi 

efni og vita hvernig þeir eiga að aðstoða aðra við það. Kissane telur mikilvægt að 

tileinka sér þessar reglur vegna þess að langflest verkefni efnisstefnu fjalla um og 

takast á við frásagnir, sögur eða skilaboð af einhverju tagi sem hafa áhrif á notandann 

(Kissane, 2011: 18-20). Einnig stýra ritstjórar oft á tíðum her af fólki í tengslum við 

að koma bók, dagblaði eða tímariti frá hugmynd að útgáfu og má auðveldlega 

heimfæra það á efnisstefnu. Skipuleggjandi efnis þarf að vinna með ólíkum aðilum og 

tengja mismunandi fræði saman til að fá sem besta útkomu. Skipuleggjandinn vinnur 

m.a. með vefhönnuði, markaðsmanneskju, upplýsingaarkitekt, forritara og 

hagsmunaaðila. Skipuleggjandinn þarf að búa yfir hagnýtum stjórnunarhæfileikum og 

geta tekist á við samskipti og samskiptaörðugleika rétt eins og ritstjórinn. Einnig er 

kostur að skipuleggjandi efnis hafi gott auga fyrir réttu orðalagi og tungumálanotkun 

ásamt því að hafa ástríðu fyrir því að saga sé rétt og vel sögð líkt og krafa er gerð í 

ritstjórnarstörfum. Í útgáfustarfsemi snýst allt um að vinna athygli lesandans og 

viðhalda henni, ritstjórar vinna fyrir lesendur og ef verkin ná ekki til þeirra er voðinn 

vís. Raunin er sú að góðir rithöfundar vita hvað ákveðinn hópur lesenda vill lesa, en 

ábyrgðin að stýra efninu í átt að þeim hópi liggur hjá ritstjóranum. Það sama má segja 
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um vefinn, notandinn er sá sem skiptir höfuðmáli og að ná til hans með góðu og 

gagnlegu efni sem viðheldur athygli hans er á ábyrgð skipuleggjanda efnisins. Þannig 

öðlast vefur traust og tiltrú notandans. Til þess að innleiða efnisstefnu sem virkar þarf 

að hugsa eins og útgefandi, hann er sá sem hlúir að efninu og fer með það sem 

verðmæti (Kissane, 2011: 16-18).  

Að gefa út gagnlegt og notendavænt efni á vef getur einnig verið kostnaðarsamt. 

Þetta er staðreynd sem ritstjórar hafa lengi verið meðvitaðir um. Ef litið er til þeirra 

sem fá greidd laun fyrir störf sín í tengslum við bóka- eða tímaritaútgáfu eru það í 

flestum tilfellum þónokkrir starfsmenn. Það sama ætti að gilda þegar efnisstefna er 

innleidd og efni á vef er birt. Ef ekki er tekið tillit til þess tíma og auðlinda sem 

vinnan krefst er efnið ólíklegra til árangurs. Það þarf að vinna undirbúningsvinnu og 

fá fólk í lið með sér (Kissane, 2011: 20-22). Það er því margt sem ritstjórnarstörf og 

útgefendur geta miðlað í efnisstefnu á vef. 

2.2  Sýningarstjórn 

Sýningarstjóri listasafns (e. curator) er aðili sem annast, gætir og sinnir safni og 

munum þess. Þetta er aðili sem notar skilningarvit og stíl til þess að velja og raða 

listmunum þannig að þeir segi sögu, komi skilaboðum á framfæri og skapi viðbrögð 

meðal gesta. Þetta nær til grundvallaratriða efnisstefnu því skipuleggjandi efnis þarf 

að nálgast efni með stefnu í huga sem velur og staðsetur efnið rétt, flytur skilaboð og 

hvetur til athafna. Skipuleggjandinn setur upp og forgangsraðar efni á vefnum eins og 

sýningarstjórinn stillir upp sýningarsal. Skipuleggjandinn getur sótt í handbragð 

sýningarstjórans um hvernig er hægt að skapa upplifun fyrir notandann (Scime, 2009). 

Annað áhersluatriði í listasýningum er að gestir geti varið tíma í listinni, skoðað hana, 

hugsað um hana og upplifað hana. Til þess þarf að vera góður aðgangur, litlar sem 

engar truflanir og góðar lýsingar. Þetta er grundvallaratriði sem efnisstefnan sækir í, 

að efni á vefnum sé aðgengilegt, skýrt, lesanlegt og að engar truflanir eigi sér stað svo 

notandi geti átt ánægjulega upplifun. Loks nota listasöfn og gallerí nákvæma og 

formlega ferla til þess að halda utan um viðkvæma og verðmæta muni sína. Slíkum 

ferlum má miðla í efnisstefnu, ferlar sem geta dregið verulega úr óreiðu eða 

flækjustigi í stórum og viðamiklum efnisverkefnum (Kissane, 2011: 24-25, 27). 
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2.3  Markaðssetning 

Efnisstefnan sækir einnig áhrif úr markaðssetningu. Það er í stuttu máli sú aðferð að 

setja vörur á markað, og reyna að hafa áhrif á hegðun fólks með því að sannfæra það 

um að kaupa vörur. Markaðssetningin notar aðferðir mælskulistar, að skrifa og tala til 

þess að sannfæra. Efnisstefna sækir í þær aðferðir og reglur markaðssetningarinnar að 

því leyti að efni er á sama hátt skapað til þess að sannfæra, en einnig til þess að 

upplýsa og skemmta og í mörgum tilfellum að selja. Í markaðssetningu eru það 

skilaboðin, hugmyndirnar og sögurnar á bak við þau sem skipta máli. Þessar 

hugmyndir, innihald og framsetning eiga sinn þátt í að móta efni vefsins (Kissane, 

2011: 28-30).  

2.3.1  Efnismarkaðssetning 

Markaðssetning hefur lengi notast við þá aðferð að dreifa efni sem byggir upp tengsl 

við núverandi eða verðandi viðskiptavini. Eitt þekktasta dæmið er frá aldamótunum 

1900 þegar Michelin dekkjaframleiðandinn dreifði ókeypis bæklingum til ökumanna 

með hagnýtum upplýsingum um góða viðkomustaði, viðhald bíla og bílaverkstæði á 

þjóðvegum Evrópu ásamt öðrum góðum ráðum fyrir ferðalagið. Markmiðið var að 

bæta jákvæða ímynd Michelin og fá ökumenn til að keyra meira. Michelin dreifði 

35.000 eintökum í fyrsta upplagi og hóf síðan sölu á bókum byggðar á sömu hugmynd 

(Jón Heiðar Þorsteinsson, 2013).  

Fyrirtæki hafa í síauknum mæli áttað sig á því að hefðbundin markaðssetning 

skilar ekki sama árangri og áður því miklu meira magn af efni er birt á vefnum í dag 

og kröfur notenda orðnar hærri. Fyrirtæki hafa því leitað nýrra leiða og hefur hugtakið 

efnismarkaðssetning (e. content marketing) hlotið gríðarlegt vægi á undanförnum 

misserum. Drifkrafturinn á bak við efnismarkaðssetningu er að fyrirtæki vilja betri, 

sterkari og beinni tengingu við viðskiptavini sína. Hún snýst um að fyrirtæki búi til og 

dreifi hagnýtu, skemmtilegu og áhugaverðu efni til þeirra afmörkuðu markhópa sem 

fyrirtækið vill ná til. Efnissmarkaðssetning byggir á þeirri hugmynd að með því að 

gefa fólki hagnýtar upplýsingar með áhugaverðum hætti, á þeirra forsendum mun það 

skila aukinni sölu og tryggð við fyrirtækið til lengri tíma. Efnismarkaðssetning felur í 

sér að fyrirtæki eigi samskipti við núverandi eða verðandi viðskiptavini sína og 

upplýsi þá í stað þess að reyna að selja þeim vörur beint (What is Content Marketing, 

á.á.). Efni af þessu tagi er oft í formi myndbanda, dæmisagna, bloggs, fræðsluefnis, 

mynda, fréttabréfa, tölfræðiefnis eða persónulegra frásagna. Efnismarkaðssetning er 

þó langtímaverkefni sem miðar á því að fyrirtæki verði sjálfstæðir útgefandur á efni 
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með tíð og tíma og reiði sig því ekki á kaup á auglýsingum og umfjöllunum í 

fjölmiðlum. Með þessu geta fyrirtæki stýrt efni sínu betur, sagt sínar eigin sögur og 

haft bein samskipti við viðskiptavininn. Efnismarkaðssetning má segja að sé nýtt 

hugtak á gamalli hugmynd. Í áraraðir hafa fyrirtæki sagt sögur til þess að laða til sín 

og varðveita viðskiptavini líkt og Michelin dekkjaframleiðandinn gerði á 

árangursríkan hátt (Jón Heiðar Þorsteinsson, 2013). 

Efnisstefna og efnismarkaðssetning eru aðskilin hlutverk en þau tengjast að 

verulegu leyti í markaðssetningu efnisins, þau vinna saman að því að skapa gagnlegt 

efni sem nær til viðskiptavina. Efnismarkaðssetningin teiknar upp söguna og ákveður 

á hvaða vettvangi fyrirtækið muni tengjast viðskipavininum. Efnisstefnan tryggir að 

samræmd stefna sé í ferli, skilaboðum og framsetningu þeirra á öllum vettvangi. Í 

gegnum notendapersónur, leitarvélabestun, vefgreiningartól, samkeppnisgreiningu og 

uppbyggingu efnisins deila þau hlutverkum sínum (Harbaugh, 2014).  

2.4  Upplýsingafræði 

Upplýsingafræði snýst að mestu leyti um að þróa hagnýtar leiðir að endurheimta, 

geyma og safna saman upplýsingum. Upplýsingafræði hefur haft áhrif á efnisstefnu 

og skapað það sem kallast upplýsingaarkitektúr (e. information architecture) í dag en 

það er grein innan veffræðanna sem snýst um að hanna skipulag og uppbyggingu 

efnis á vef. Upplýsingaarkitektar starfa yfirleitt náið með skipuleggjanda efnis í 

upphafi verkefna við að koma röð og reglu á óreiðu sem hjálpar notendum að leysa 

verkefni sín á vefnum. Upplýsingaarkitektúr og efnisstefna má segja að séu tvær 

hliðar á sama peningnum, það er ekki hægt að hanna árangursríka og góða 

notendaupplifun með lélegu efni. Upplýsingaarkitektinn vinnur yfirleitt að 

uppbyggingu og virkni á meðan skipuleggjandi efnis hugar að efni á hverri síðu fyrir 

sig og heildarskilaboðum vefsins (Halvorsson, 2010: 41, 92). Eins getur efnisstefnan 

lært mikið af upplýsingaarkitektúr í tengslum við skilning á nytsemi (e. usability) og 

sýnileika á vef (Kissane, 2011: 35).  

Efnisstefna á rætur í öðrum fögum en hún verður ekki skýrð til fulls án þeirra 

greina sem umlykja hana, því efnisstefnu verður ekki framfylgt í tómarúmi. 

Skipuleggjandi efnis þarf að þekkja til sjónrænnar hönnunar á þann hátt að geta séð 

hvenær efni er sett fram á auðskiljanlegan og skýran máta, þekkja til aðgengis svo að 

efni sé aðgengilegt á vef fyrir allar gerðir tækja og fyrir allar gerðir fötlunar. Auk þess 

er mikilvægt að þekkja til leitarvélabestunar og lýsigagna svo að efnið sé sýnilegt í 

leitarvélum (Kissane, 2011: 36-37).  
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3  Þróun efnisstefnu og áhrifavaldar 

Þar sem efnisstefna á rætur sínar í gamlar hefðir ritstjórnar- og útgáfustarfssemi má 

segja að efnisstefna sé í raun ný gömul hugmynd. Fyrstu vísbendingar um notkun 

efnisstefnu voru árið 1997 en árið áður var í raun fyrsta árið sem veraldarvefurinn 

náði almennri útbreiðslu (Cullinan, 2013). Frá þeim tíma hefur þróun efnisstefnu fylgt 

þeim sérfræðingum sem hafa ýtt undir mikilvægi hennar á vefnum, séð raunverulegt 

notagildi í henni og viljað ná meiri og betri fótfestu hennar sem starfsgrein. Fjallað 

verður um sérfræðinga í nytsemi og vefráðgjöf sem hafa haft áhrif á mikilvæga þætti 

efnisstefnu en einnig fyrst og fremst þá sem hafa haldið kyndli efnisstefnu á lofti í 

gegnum árin. 

Lengi vel hefur efni á vef verið vanmetin eign. Á árdögum vefsins var áherslan á 

tæknilega hluta hans, síðar færðist áherslan yfir á sjónræna hönnun. Það er ekki fyrr 

en nú á 21. öldinni að fleiri hafa áttað sig á að gæði efnis á vef er kjarninn í velgengni 

vefsíðu (McGovern, 2006: 3). Gerry McGovern er einn af þekktari vefráðgjöfum á 

sviði nytsemis á vef í dag. Hann hefur starfað við vefmál frá árinu 1994 og á þeim 

tíma haft gríðarleg áhrif á þróun og mikilvægi efnis á vef. Hann hefur alla tíð aðhyllst 

þá nálgun að setja efni á vef í fyrsta sætið. Árið 2006 skrifaði hann í bók sinni Killer 

Web Content að eftir að hafa framkvæmt rannsóknir og talað við fólk í 35 

mismunandi löndum hafi hann komist að þeirri niðurstöðu að mikilvægi efnis á vef sé 

á hröðum vexti. Á ári hverju séu fleiri og fleiri að verða meðvitaðir um að ef efni er 

stýrt og stjórnað vel getur það skilað miklum verðmætum (McGovern, 2006: 4). Að 

sama skapi er áhugavert að líta til leitarniðurstaða Google.com á árunum 2000 til 

2009. Árið 2000 sýndi orðið ,,content strategy“ rúmlega 880 leitarniðurstöður, átta 

árum síðar hafði niðurstöðum fjölgað í 286.000 niðurstöður og árið 2009 ruku 

niðurstöður upp í 4.210.000. Árið 2015 sýnir orðið um 660 milljón niðurstöður. Árið 

2009 var einnig fyrsta skipulagða og formlega ráðstefnan haldin þar sem sérfræðingar 

í efnisstefnu komu saman. Þetta ár kom einnig út bókin Content Strategy for the web 

eftir Kristinu Halvorsson og var bókin sú eina sem var til um efnið á þeim tíma, hún 

naut strax mikilla vinsælda og nýtur þeirra enn í dag (Cullinan, 2013). 

Eftir þónokkur ár af rannsóknum og greiningum telur McGovern að orð skipti máli 

og hafi jafnvel aldrei skipt jafn miklu máli og í dag í þessum erilsama, efnismiðaða 

heimi. Hugur mannsins er öflugur og margslunginn en hann hefur sín takmörk fyrir 

hversu mikið hann getur meðtekið á hverjum tíma. Eftir því sem meira magn af 
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upplýsingum verður til, því meira horfir fólk framhjá þeim (McGovern, 2006: 70-71). 

McGovern segir að vefurinn sé land athyglisbrests þar sem þarf að takast á við þá 

þversögn að þurfa að birta svo mikið efni fyrir notendur sem hafa svo litla athygli. 

Flestir notendur koma á vefinn til þess að leysa eitthvað verkefni eða finna einhverjar 

upplýsingar, þeir vilja fara inn og út eins hratt og hægt er. Ef efnið mætir ekki kröfum 

þeirra þá yfirgefa þeir (McGovern, 2006: 10-11). Notendur eru ofhlaðnir efni og þeir 

eyða ekki í tíma í það sem skiptir þá ekki máli. Því leggur McGovern áherslu á að efni 

sé skýrt, sannfærandi, gagnort og rétt. Þó að hann titli sjálfan sig ekki sem 

skipuleggjanda efnis hefur framlag hans til fræðanna óneitanlega haft áhrif.  

Rachel Lovinger, sérfræðingur í efnisstefnu og skipuleggjandi efnis birti greinina 

Content Strategy: The Philosophy of Data árið 2007 og var sú grein sú fyrsta sem 

varpaði skýru ljósi á efnisstefnu sem raunhæfa starfsgrein. Greinin er talin 

brautryðjandaverk í faginu þar sem fjallað er um með skýrum hætti hvert markmið 

efnisstefnu sé. Með henni vildi hún einnig fá fólk til að kafa undir yfirborðið og hugsa 

dýpra um efni og hvernig það er notað. Lovinger segir: ,,[..] the main goal of content 

strategy is to use words and data to create unambiguous content that supports 

meaningful, interactive experiences. We have to be experts in all aspects of 

communication in order to do this effectively (Lovinger, 2007)“. Samkvæmt henni er 

efni alls staðar og því miður halda margir að þó þeir geti skrifað og lesið, þá geti þeir 

skapað gott efni. Raunin sé hins vegar sú að eftir því sem samskipti verða flóknari og 

á breiðari grundvelli og notendur krefjast sífellt vandaðra efnis verður útgáfa á efni 

flóknari. Að hennar mati verða skipuleggjendur efnis að vera gagnasérfræðingar sem 

rannsaka frumspeki efnis, þeir verða að setja sig í spor heimspekinga og spyrja sig 

,,hvað er efni og hvað gerir það þýðingarmikið?“ (Lovinger, 2007).   

Kristina Halvorsson er þekktasti sérfræðingur í efnisstefnu í dag og leiðtogi í 

greininni. Síðan 1997 hefur Halvorsson leitt hundruði verkefna í tengslum við 

efnisstefnu og skrif á vef af öllum stærðum og gerðum. Hún er ástríðufull í sinni grein 

og hefur átt stóran hlut í því að innleiða efnisstefnu sem mikilvægan þátt í vefmálum 

fyrirtækja og stofnana (Halvorsson, 2010: 175). Líkt og fyrr segir hefur bók hennar 

Content Strategy for the Web notið mikilla vinsælda og er enn viðeigandi sem tól fyrir 

skipleggjendur efnis í dag. Í bókinni fer hún ítarlega í gegnum feril efnisstefnu og þær 

auðlindir, tæki og tól sem þarf til þess að framfylgja henni á árangursríkan hátt. Að 

hennar sögn er tilgangur bókarinnar að auka skilning á greininni, af hverju hún er 

mikilvæg og hvernig henni er framfylgt (Halvorsson, 2010: ix). Halvorsson telur að ef 
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efni á vef er ekki nálgast með stefnu í huga og ekki litið á það sem mikilvæg 

viðskiptalega eign er hætta á að tími, fjármagn og sérfræðikunnátta verði gróflega 

vanmetin sem birtist í óviðeigandi og gagnslausu efni (Halvorsson, 2010: 13). 

Umfjöllun um efnisstefnu er því að mörgu leyti byggð á fræðum hennar. Halvorsson 

birti grein á vefnum árið 2008 sem ber nafnið The Discipline of Content Strategy. Í 

henni segir hún meðal annars að eftir 15 ár af umræðu um notendaupplifun, 

upplýsingaarkitektúr, vefumsjónarkerfi, kóðun, lýsigögn, sjónræna hönnun, 

notendarannsóknir og allt annað sem fellur undir að aðstoða notandann á vefnum, hafi 

lítið verið fjallað um kjötið á beinunum, efnið sjálft. Hún telur að í alltof langan tíman 

hafi engin viljað taka ábyrgð á efni á vef sem á sér birtingarmynd í miklu magni efnis 

sem er langt undir pari. Hún telur jafnframt að efni á vef eigi skilið miklu meiri 

athygli en það hefur fengið, að hugsa eigi um það frá upphafi til enda vefverkefna og 

þar kemur efnisstefnan inn (Halvorsson, 2008).   

Framlag Erin Kissane til efnisstefnu hefur einnig verið þýðingarmikið. Hún 

skrifaði bókina The Elements of Content Strategy árið 2011, stutta en mikilvæga og 

skýra bók. Þar fjallar hún um rætur efnisstefnunnar, af hverju hún er mikilvæg og 

aðferðir hennar. Einnig tekur hún á því hvernig efni er árangursríkt efni (Kissane, 

2011: 38). Hún starfar sem skipuleggjandi efnis og er afkastamikill ritstjóri og 

yfirritstjóri, hún fylgir fast á hæla Halvorsson og er ein af þeim sem vill auka vægi 

efnisstefnu á vefnum.  

Einn af þekktari nytsemisráðgjöfum (e. usability consultant) sem vert er að nefna 

er Jakob Nielsen. Nielsen er brautryðjandi í notendarannsóknum og hafa tvær þeirra 

haft mikil áhrif á vefmál í gegnum tíðina. Árið 1997 sýndi rannsókn hans að notendur 

lesa ekki orð fyrir orð á vefnum, þeir skanna texta og augun hoppa yfir þau orð sem 

myndast ekki tenging við. Hún sýndi einnig að trúverðugleiki er mikilvægur á vef þar 

sem ekki alltaf er skýrt hver er á bak við efnið og hvort sé hægt að treysta því. Hægt 

sé að auka þennan trúverðugleika með vönduðum skrifum, tenglum og grafík 

(Nielsen, 1997). Árið 2006 sýndi önnur rannsókn hans að flestir notendur skanna 

texta á vef í gróflegu F mynstri. Yfirleitt skanna þeir í láréttri röð efsta hluta síðunnar, 

færa sig aðeins neðar og skanna aftur lárétt, eftir það skanna þeir lóðrétt niður síðuna. 

,,F for Fast“ segir Nielsen einnig. Notendur skanna og lesa hratt á vefnum. Út frá 

þessum rannsóknum ályktaði Nielsen að mikilvægt væri að búa yfir ákveðnum 

viðmiðunum þegar kemur að skrifum á vefinn. Í það fyrsta eiga mikilvægustu 

upplýsingarnar að koma fram í fyrstu tveimur setningunum, texti þarf einnig að vera 
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knappur og læsilegur. Eins þurfa fyrirsagnir, millifyrirsagnir og tenglar að bera skýr 

heiti auk þess að huga þarf að góðri hönnun, innihaldi og uppsetningu (Nielsen, 

2006). Þetta hefur spilað hlutverk í því hvernig efnisstefnan nálgast uppsetningu á 

notendavænu og gagnlegu efni.  

Vert er einnig að nefna Sigurjón Ólafsson, einn helsta vefráðgjafa á Íslandi. Hann 

hefur starfað við vefmál frá árinu 1997 og lagt sitt af mörkum til fræðanna með 

bókinni Bókin um vefinn. Sjálfshjálparkver fyrir metnaðarfullar vefstjóra. Sigurjón 

hefur lengi talað fyrir því að vefir þurfi stefnu, að orð skipti máli og að vefstjórar þurfi 

þjáfun og völd á vef sínum. Sigurjón segir:  

,,Það á enginn að velkjast í vafa um að afburðaefni er lykillinn 

að velgengni á vefnum, hvort sem um er að ræða efni sem fólk 

vill lesa og deila eða efni sem fær fólk til að hafa samband, 

kaupa eða hlaða niður, en fær aðra til að setja tengla á vef 

fyrirtækisins sem gerir það sýnilegra í leitarvélum. Gott efni 

skapar traust (Sigurjón Ólafsson, 2015: 39).“ 

Hans höfuðmarkmið er að bæta íslenska vefheiminn með því að einfalda vefi, móta 

þeim skýra stefnu, þekkja lykilverkefni notenda og verja mestum tíma í þau (Sigurjón 

Ólafsson, 2015: 28). Hans framlag til vefmála á Íslandi hefur verið þýðingarmikið og 

hægt að sækja margt í skrif hans sem tengja má við efnisstefnu.  
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4  Efnisstefna 

Skilgreining Kristinu Halvorsson á efnisstefnu er sú þekktasta og viðurkenndasta. 

Hún segir að efnisstefna sé sú aðferð sem felur í sér að skipuleggja gerð, birtingu, 

dreifingu og viðhald á notendavænu og gagnlegu efni á vef. Hún er vandlega athuguð 

og skýrt útlistuð stefna sem skilgreinir hvernig efni er notað til þess að mæta þörfum 

og markmiðum hagsmunaaðila og notenda. Efnisstefnu má líkja við vegakort, hún 

sýnir núverandi staðsetningu, áfangastaðinn og hvaða leið er best til að komast 

þangað. Efnisstefnan skipuleggur hvaða efni á að búa til og af hverju. Hvernig efni 

verður uppbyggt, hvaðan það kemur og hver ber ábyrgð á því. Hún skýrgreinir hver 

sér um yfirferð, ritstýringu og samþykki á efninu, hvar og hvernig efni mun ná til 

notenda. Sömuleiðis hver sér um viðhalda efni eftir að búið er að birta það og hvernig 

efni verður uppfært og metið þegar það er komið á vefinn (Halvorsson, 2010: 32-33). 

Tilgangur efnisstefnu er að hjálpa fyrirtækjum og stofnunum að búa til efni sem 

notendur þeirra kalla eftir. Eins að þróa raunhæfa, sjálfbæra og mælanlega 

birtingaráætlun sem heldur efninu á réttu spori til lengri tíma. Ennfremur er tilgangur 

hennar að draga úr kostnaði með því að koma böndum á og draga úr óþörfu efni og á 

sama tíma að auka áhrif notendavæns efnis. Loks að koma í veg fyrir að vefverkefni 

afvegaleiðist ef tími og fyrirhöfn til þess að skapa gott efni er vanmetinn (Kissane, 

2011: 1-2).  

Erin Kissane segir að vegna þess hve ný greinin er og enn í mótun sé aðferð 

efnisstefnu misjöfn eftir eðli verkefna og hverjir samstarfsaðilar eru. Verkefni geta 

verið stór og smá, samstarfsaðilar ólíkir og margir og því er aðlögun hvers verkefnis 

fyrir sig mikilvæg. Aðferðafræði og áherslur efnisstefnunnar geta þannig verið 

misjafnar en samkvæmt Halvorsson og Kissane eru þó eru ávallt þrír fastir fasar. Í 

fyrsta lagi er í staðan metin og greind í upphafi verkefnisins, hvaða efni er til staðar 

og hvort það sé gagnlegt fyrir notandann. Í öðru lagi er greining sem skilgreinir 

markmið, tilgang, áhættur og tækifæri efnisverkefnisins. Loks er það framkvæmd 

efnisstefnunnar, þegar skipuleggjandi efnisins setur fram skjal sem inniheldur m.a. 

hugmyndir og tillögur um efnið sjálf, dreifingu þess, ábyrgðaraðila, birtingu og 

viðhald. Í raun felur þessi fasi í sér alla þá þætti sem breyta stefnu í raunverulega 

framkvæmd og afköst (Kissane, 2011: 40). 

Efnisstefna byggir á meginreglum sem segja til um hvað gerir efni árangursríkt og 

þarf í flestum tilfellum sérfræðikunnáttu úr mismunandi áttum. Þess vegna er 



 15 

samvinna mikilvæg. Í grófum dráttum er það sérfræðiþekking eftirfarandi aðilum og 

aðferðum sem efnisstefna krefst í framvindu sinni. Sérfræðingar í markaðssetningu á 

vefnum veita mikilvæg innlegg í efnisstefnuna um markaðssetningu, gildi og form 

efnis. Upplýsingaarkitektar hanna og skipuleggja leiðarkerfi og uppsetningu vefsins. 

Ristjórnarstefna skilgreinir viðmið efnisins, s.s. rödd, tón og notendavænleika en 

einnig hversu lengi efni á að lifa á vefnum. Efnishönnuður er sá sem skrifar og 

framleiðir efni og þarf að meðal annars að hafa skilning á notendaupplifun og 

lýsigögnum. Leitarvélabestun sér til þess að efni innihaldi lykilorð sem gerir það 

sýnilegt í leitarvélum. Eins þarf að huga að lýsigögnum vefsins, sem má segja að séu 

upplýsingar um upplýsingar en þau sjá einnig til þess að efni sé sýnilegt á vef 

(Halvorsson, 2010: 33-34).  

4.1  Endurskoðun efnis og markmið vefverkefnis 

Skipuleggjendur efnis eru sammála um að mikilvægi undirbúnings vefverkefna megi 

ekki vanmeta, hvort sem verkefnið er lítið eða stórt, flókið eða einfalt í sniðum. Áður 

en hafist er handa við að ákveða hvaða efni er þörf á vefnum verður að vera til staðar 

yfirsýn yfir það efni sem er nú þegar til, þ.e. ef ekki er verið að byggja nýjan vef frá 

grunni. Endurskoðun efnis (e. content audit) má segja að sé bókhald yfir efni vefsins. 

Halvorsson leggur áherslu á þennan fasa vegna þess að hann veitir upplýsingar sem 

geta reynst mjög gagnlegar. Hún segir stærsta ávinninginn vera að geta sýnt fram á 

magn efnis sem þarf að endurskoða. Aðrir ávinningar eru að vera heimildir fyrir 

þróun á nýju efni, yfirsýn yfir umfang efnis á síðunni og jafnvel að geta áætlað 

fjármagn verkefnisins betur. Loks að sýna það á svörtu og hvítu hvaða efni er til 

staðar og hvar það er staðsett á vefnum (Halvorsson, 2010: 48). Í stuttu máli fer 

endurskoðun efnis þannig fram að smella þarf í gegnum hverja einustu síðu á 

vefsíðunni og skrá hana í skjal. Þetta er skjal með númeruðum upplýsingum um titla 

síðna og slóðir, tegund af efni (myndband, pdf skjal, texti, hljóð) og hvort það er 

lendingarsíða, grein, tenglasíða eða bloggfærsla og hver ábyrgðaraðili þess er 

(Kissane, 2011: 52). Þetta skjal getur verið stutt yfirlit eða mjög ítarleg útlistun, það 

veltur á eðli verkefnisins, stærð vefsíðunnar og tímarammanum. Hægt er að 

framkvæma megindlega eða eigindlega endurskoðun. Megindleg endurskoðun er líkt 

og lýst er hér að ofan en eigindleg lýsir gæðum og gagnsemi efnisins, hvort að 

notandinn finni notagildi í því, ánægju eða sannfæringu. Þetta krefst þess að lesa og 

skoða þarf allt efni gaumgæfilega og athuga hvort efni hafi í raun virði fyrir 
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notandann og hagsmunaaðilann. Sértæk endurskoðun felur í sér að fara í gegnum 

leitarvélabestun og lýsigögn síðunnar, þ.e. að hversu miklu marki efni er sýnilegt og 

hvort lykilorð vefsins skili árangri í leitarvélum og innri leitarvél vefsins. Ef til staðar 

er stefna um leitarvélabestun vefsins og búið að skilgreina lykilorð sem birtast í 

fyrirsögnum og texta vefsins er hægt að bæta þeim lykilorðum inn í skjalið og athuga 

hvort þau séu enn viðeigandi. Auk þess er við hæfi að fara yfir hvort að lykilorðin séu 

að íþyngja texta vefsins, hvort að texti sé vel lesanlegur og lykilorðin komi fyrir á 

slunginn hátt. Lýsigögn (e. metadata) er það sem lýsir gögnunum eins og orðið gefur 

til kynna. Þær upplýsingar eru ekki sýnilegar á vefnum heldur eru yfirleitt skrifaðar í 

kóða síðunnar. Í endurskoðun efnis er farið í gengum þessi gögn og gæði þeirra 

útlistuð (Halvorsson, 2010: 54-57). Í framkvæmd efnisstefnu er stefna í 

leitarvélabestun og lýsigögnum útfærð enn frekar.  

Þegar búið að meta stöðu efnis á vefnum er næsta skref að greina markmið, 

áhættur og tækifæri. Ef efni á vef á að skila árangri þarf það fyrst og fremst að mæta 

þörfum notenda og styðja við viðskiptamarkmið hagsmunaaðilans. Þá þarf að fara 

fram skilgreining á viðskiptamarkmiðum hagsmunaaðila, þ.e. þeirra sem verkefnið er 

unnið fyrir. Verkefni sem þessi krefjast iðulega ítarlegrar útlistunar á markmiðum og 

ferli, hvaða vinnu efnisteymið innur af hendi og skilgreining hlutverka innan 

teymisins. Einnig hvaða áhættur eru til staðar, hvenær á að birta efnið, fjármagn 

verkefnisins, hvaða markmiðum á efnið að ná og hver sér um að viðhalda efni. Eins 

þarf að skilgreina frá upphafi hvað árangur þýðir fyrir verkefnið, hverju er ætlað að 

áorka og hvernig megi mæla það. Ef markmiðið er að auka umferð á síðunni eða 

áskrift, hvaða fjölda er ætlað að ná og er hann raunhæfur? (Kissane, 2011: 49-50). 

Dæmi um markmið í efnistengdu verkefni eru t.d. að uppfæra vefsíðu sem 

endurspeglar fyrirtæki sem leiðandi í sínum geira eða fræða notendur um vörur og 

þjónustu og gera þeim auðveldara fyrir að versla á vefnum (Halvorsson, 2010: 67). Í 

stuttu máli þarf í upphafi að setja niður lýsingu á verkefninu sem felur í sér markmið 

hagsmunaaðilans, markmið vefsins og markmið og takmark vefverkefnisins. Þetta 

leggur grunninn að stefnunni og styrkir stoðir hennar. Áður en farið er af stað með 

verkefni þarf einnig að skilgreina notendahópinn vel.  
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4.2  Notendur og markaðssetning 

Notendarannsóknir eru veigamikill þáttur í ferlinu og hafa sérfræðingar lagt áherslu á 

að færast frá því að giska eða áætla um það hver notendahópur vefs sé. Það þarf að 

vera til staðar þekking á notendum, hvernig efni þeir sækiast eftir, hvaða 

samkeppnisaðila eru þeir séu einnig að skoða og hvaða efni sé líklegast til að ná til 

þeirra. Í mörgum tilfellum eru það upplýsingaarkitektar eða hönnuðir í 

notendaupplifun sem framkvæma þessar rannsóknir en eins er talið gagnlegt að fá 

nokkra viðskiptavini eða notendur í viðtöl og óska eftir viðhorfum þeirra (Kissane, 

2011: 51-52). Tilbúnir notendur og notendasögur eru síðan byggðar á þessum 

athugunum sem endurspegla kjarnanotendur vefsins. Þetta telst vera gagnlegt við að 

greina réttar áherslur á vefnum (Sigurjón Ólafsson, 2015: 42). Vefgreiningartól eru 

einnig stór þáttur í að veita betri skilning á notendum því þau sýna skýrt hvernig þeir 

nota efnið. Ef slík tól eru fyrir hendi við upphaf verkefnis er mikilvægt að greina þau 

vel, annars eru þau skoðuð og metin eftir að efni er gefið út. Einnig er gagnlegt að 

skoða samfélagsmiðla ef gögn og mælingar um það er til staðar. Hvað eru notendur að 

segja á samfélagsmiðlum, hvaða áhrif hefur það og hverjir fleiri hafa áhrif á skoðanir 

og viðhorf notenda (Halvorsson, 2010: 76, 78). 

Þegar efnisstefna er útfærð þarf að hafa í huga hvaða áhrif markaðssetningin hefur 

á hana og fá aðila í markaðssetningu í samstarf. Sú vitneskja sem ætti að vera til 

staðar er að þekkja núverandi skoðanir og tilfinningar notenda í garð hagsmunaaðilans 

og styrkleika og veikleika hans út á við. Auk þess að hafa vitneskju um stöðu 

gagnvart samkeppnisaðila (Halvorsson, 2010: 69). Velgengni markaðssetningar 

vefsins veltur að mörgu leyti á því að senda skýr og samræmd skilaboð til notenda og 

hvernig þau eru framsett. Skýrgreina þarf hvaða upplýsingar eða vitneskju notendur 

eiga að hljóta við að fara á vefsíðuna. Reglur um framsetningu efnis á vef þarf einnig 

að skilgreina þ.e. rödd vefsins, tón skilaboðanna og málfar. Hvort sem röddin er 

formleg eða afslöppuð skiptir hún verulegu máli þegar kemur að áliti notenda, hvort 

þeir skilja og treysta rödd vefsins (Halvorsson, 2010: 70). Loks er talið gott að skoða 

aðra aðila sem njóta viðurkenningar á vefnum (Sigurjón Ólafsson: 47). 

Sérfræðingar í efnisstefnu hafa lagt áherslu á að þetta ferli auki skilning og vitund 

á því efni sem er til staðar, sjá hvernig landslagið liggur og eins að fá hagsmunaaðila 

með sér í lið og styrkja grundvöll verkefnisins. Þegar samantekt er til staðar yfir 

markmið með verkefninu varpar það skýrara ljósi á verkefnið. Yfirsýn yfir efni er til 

staðar, skilningur á þörfum notenda hefur verið listaður með notendarannsóknum auk 
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aðstæðna sem efnisvinnan mun byggja á. Ef ný vefsíða er í bígerð ættu að vera til 

staðar upplýsingar um auðlindir sem eru fyrir hendi fyrir efnisvinnuna. Þetta 

efnisstefnuskjal er því búið að leggja grundvöllinn fyrir gerð efnisins. Þetta skjal er 

uppfært í gegnum allt ferlið því ferli efnisstefnu felur í sér sífelldar endurbætur, það 

felur í sér að færa sig frá því almenna til hins sértæka. Næstu skref fela í sér 

framkvæmd á efnisstefnu í samræmi við markmið og ferla. 

4.3  Framkvæmd efnisstefnu 

Þegar búið að leggja mikla vinnu í undirbúning er efnisstefnu hrint í framkvæmd, 

settar eru fram hugmyndir um hvernig allir þættir spila saman og mynda gagnlegt, 

notendavænt og ánægjulegt efni á vef. Stefnan sjálf felur í sér að þróa hugtök, 

hugmyndir og tillögur um efni sem mætir þörfum notenda, viðskiptamarkmiðum 

hagsmunaaðila og byggir á markmiðum verkefnisins.  

Samkvæmt Halvorsson teljast vefsíður notendavænar ef þær eru samkvæmar 

sjálfum sér í markaðssetningu, hönnun, rödd og tón efnis og uppbyggingu. Þetta veitir 

notendum það samræmi sem þeir þurfa til að leysa verkefni sín á einfaldan og 

þægilegan hátt á vefnum. Sú vinna að framfylgja þessum kröfum er framkvæmd í 

samvinnu við upplýsingaarkitekt eða vefhönnuð og vinna þeir saman að veftré (e. 

sitemap) og grind (e. wireframe) vefsins. Þessi atriði eru mikilvæg þegar kemur að því 

að stilla upp efni á síðunni, sérstaklega á þetta við um stórar vefsíður eins og 

fréttasíður eða alfræðirit á vefnum sem innihalda mikið efni. Veftré er það sem 

forgangsraðar efni, hvernig leiðarkerfið er uppsett, hvaða undirsíður eru hvar og 

hvaða efni á heima á hvaða síðu. Grind er líkan af vefnum sem upplýsingaarkitektar 

geta búið til án þess að gefa eitthvað til kynna um sjónræna hönnun hans. Eins gefur 

grindin skipuleggjanda efnisins beinagrind um uppsetningu þess og hvernig notendur 

geta hugsanlega leitt sig í gegnum vefinn (Kissane, 2011: 60-61). Þegar búið er að 

útfæra upplýsingaarkitektúr vefsins er næsta verkefni að ákveða hvaða efni fer á 

hvaða síður vefsins. Ákvarða þarf að hvernig efni (texti, hljóð, myndbönd, 

lýsimyndir) fer inn á síðuna og stýrist það af því hvers konar vef er um að ræða og 

hverju honum er ætlað að áorka eða koma á framfæri. Ákveða þarf hvernig þetta efni 

ýtir undir lykilskilaboð vefsins og hvernig hlutverk tengla er háttað, þ.e. að stýra 

notendum jafnvel áfram eða í einhverja sérstaka átt innan vefsins. Eins þarf að 

ákvarða hvaða tegund af vefumsjónarkerfi skal byggja síðuna á og útfæra þær rásir og 

reikninga sem eiga að við tengjast við vefsíðuna (Halvorsson, 2010: 92). Halvorsson 



 19 

telur að flokka þurfi skilaboð og efni eftir mikilvægi, það mikilvægasta ætti að koma 

fram fyrst og svo fylgir annað efni sem ýtir undir mikilvægu skilaboðin (Halvorsson, 

2010: 87).  

Það er á ábyrgð efnishönnuðar (e. content designer) að breyta þeim tillögum og 

hugmyndum sem skipuleggjandi efnis hefur mótað í raunverulegt efni, stundum 

skipar skipuleggjandinn sjálfur þetta hlutverk. Það er hlutverk efnishönnuðarins að 

hefja samræðu við notandann, að skrifa og skapa efni sem er skýrt, sannfærandi og 

býr yfir aðdráttarafli. Það þarf að hafa í huga að skrifa á vefinn er ekki það sama og að 

skrifa fyrir prent. Líkt og fyrr segir skanna notendur vefinn hratt og því þarf efnið að 

vera skýrt og læsilegt. Efnishönnuður þarf að vera meðvitaðir um gagnsemi efnisins, 

þekkja grundvallaratriði í upplýsingaarkitektúr og notendaupplifun og fylgjast með 

því hvernig notendur haga sér á vefnum. Efnishönnuður þarf að temja sér að viðhalda 

efni jafnóðum og greina hvers konar efni nær til notenda ásamt því að vera vel að sér í 

leitarvélabestun. Loks þarf efnishönnuður að þekkja lykilorð vefsins, uppbyggingu 

hans og hvaða skilaboð eru í forgangi (Halvorsson, 2010: 129). Að skrifa stuttar 

setningar og brjóta upp texta með bólulistum er ekki nóg. Efnishönnuður þarf að 

leggja áherslu á að efnið er kjarninn í árangursríkri notendaupplifun, efnið er hjarta 

vefsins, það á að auðga upplifun notandans á vefnum hvort sem það er vefur 

opinberar stofnunar eða persónulegt blogg. Efni á vefnum er það sem notandinn vill 

lesa, það veiðir lesandann, dregur hann að sér og leiðir hann áfram í gegnum vefinn 

(Simmons, 2007). Halvorsson segir í bók sinni að efnishönnuður eigi stóran hlut í því 

að vefurinn nái árangri og að efni sé viðhaldið og uppfært. Hún telur mikilvægt að 

þetta hlutverk sé ekki í höndum margra því það geti valdið ágreiningi og ósamræmi. 

Mikilvægt er að búið sé að vinna undirbúningsvinnuna það vel að efnishönnuðurinn 

hafi skýra hugmynd um hvaða efni á heima á vefnum (Halvorsson, 2010: 131).   

Loks mælir Halvorsson með að skapa verkflæði sem sýnir á svörtu og hvítu hvaða 

hlutverk og verkfæri er þörf á í gegnum feril efnis á vefnum. Það er eins og orðið 

felur í sér flæði verkefnisins, að nýtt efni sé birt og það mæti réttum viðmiðum. Að 

búa yfir slíku verkflæði kemur í veg fyrir flöskuhálsa og tafir í birtingu efnis, það 

tryggir að efni sé rétt, samræmt og tímalína þess sé raunhæf (Halvorsson, 2010: 113-

114). 
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4.3.1  Hvernig er gott efni á vef? 

Sum verkefni leggja áherslu á að bæta núverandi vef með því að koma á fót formlegu 

og skýru ferli í tengslum við efni vefsins á meðan önnur krefjast mikillar 

hugmyndavinnu við það að skapa nýtt efni fyrir vefinn. Hvernig sem vefverkefni er 

háttað eru nokkur grundvallaratriði sem segja til um hvernig efni er gott, gagnlegt og 

gæðalegt. Þessi atriði þarf að hafa í huga við gerð ný efnis eða aðlögun þess á vef 

(Kissane, 2011: 56).  

Fyrir það fyrsta er gott efni viðeigandi fyrir hagsmunaaðilann, fyrir notendur 

vefsins og samhengið. Stíll, uppbygging og umfram allt innihald þarf að sama skapi 

að vera viðeigandi. Efni er rétt og viðeigandi fyrir notanda þegar það hjálpar honum 

að leysa verkefni sín og ná markmiðum sínum á vefnum. Þegar efnið veitir honum 

nákvæmlega það sem hann þarf, á réttum tíma til að ljúka því. Þetta krefst þess að 

þekkja notendann vel og þekkja hegðun hans. Efni er á sama hátt viðeigandi fyrir 

hagsmunaaðila þegar það styður við viðskiptamarkmið á sjálfbæran hátt. Það getur 

verið að auka sölu eða bæta tæknilegan stuðning. Gott efni er einnig gagnlegt og 

sannfærandi. Til þess að vita hvort efni sé gagnlegt þarf að vera til vitneskja um 

notendur, markmið og tilgang efni vefsins (Kissane, 2011: 4-7).  

Það er morgunljóst að vefverkefni og efni á vef þurfa að miðast við þarfir notenda. 

Það felur í sér að notandinn sjái strax hvað er að gerast á vefnum, viti hver fyrstu 

skref hans eru og hverju hann gæti áorkað. Gott efni er auk þess skýrt, það kemur 

skilaboðum á framfæri á lesanlegan hátt, talar til fólks á skiljanlegan hátt og er 

skipulagt þannig að það sé auðvelt í notkun. Gott efni er einnig samkvæmt sjálfu sér 

og býr yfir samræmdri stefnu í tungumálanotkun, rödd, tón, málfari og framsetningu 

þess sem skilar sér í skýru notendaviðmóti (Kissane, 2011: 8-10). Enn fremur er gott 

efni gagnort sem ber engin ónauðsynleg eða óþarfa orð. Mikilvægustu upplýsingarnar 

eiga að koma strax fram. Erin Kissane telur sumar stofnanir falla fyrir því að birta of 

mikið efni á vef sínum vegna þess að þær geta það. Hún segir vandamálið vera það að 

margir líti á vefinn eins og fatakápinn í forstofunni sem endalaust er hægt að hrúga 

inn í. En við upplifum sömu vandræði á vefnum og í forstofunni þegar við þurfum að 

leita eftir einhverju í hrúgunni, það finnst ekki. Kjarni vandans, samkvæmt Kissane 

felst í þeim hugsunarhætti að birta allt efni sem er til staðar, í stað þess að birta efni 

sem hefur virði fyrir notandann (Kissane, 2011: 11).  

Loks er gott efni rétt og með staðreyndir á hreinu, því viðhaldið og það uppfært. 

Þetta felur í sér að það sé til staðar stefna um efnið og birtingaráætlun, þ.e. hversu 
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reglulega eigi að birta það og á hvaða tímum. Nauðsynlegt er að hafa ritstjórn yfir 

efninu og uppfæra staðreyndir efnis í takt við tíma og þegar nýjar upplýsingar berast. 

Kissane telur að ástæða þess að efni sé ekki viðhaldið á vef sé vegna þess að ekki sé 

gert ráð fyrir tíma og vinnu ásamt því að þessi verkefni lendi aftast í goggunarröðinni. 

Þetta á sér birtingarmynd í efni sem þjónar litlum tilgangi og mætir ekki kröfum 

notenda. Eins segir hún að sú trú að vefumsjónarkerfi leysi þann vanda við viðhald á 

efni sé eins og að stilla upp landbúnaðarvinnuvélum fyrir framan akur, fara svo í frí 

og vona að allt gangi upp (Kissane, 2011: 12-13). Hlúa þarf að notendavænu efni til 

þess að það blómstri. Kristina Halvorsson hefur einnig fjallað um aðferðir við að 

skapa gott efni. Hún tekur undir þætti Kissane en telur einnig mikilvægt að hlusta og 

tala til jafns og gera aðila ábyrga fyrir efninu (Halvorsson, 2010: 11-12). 

4.3.2  Leitarvélabestun og lýsigögn 

Meirihluti umferðar á vefnum fer í gegnum leitarvélar og er Google sú stærsta. Ef efni 

er ekki sýnilegt þar missir fyrirtæki eða stofnun kjörið tækifæri til að auka umferð á 

vef sínum og efnið verður nánast gagnlaust (Fishkin, 2015). Leitarvélabestun (e. 

search engine optimization) er aðferð við að auka sýnileika vefs. Þessi aðferð er þó í 

sífelldri þróun vegna þess að leitarvélar vefsins eru sífellt að breyta því hvernig þær 

skrá efni vefsins og flokka það. Góð stefna í leitarvélabestun felur í einföldu máli í sér 

að skilgreina lykilorð vefsins og hverju notendur eru líklegir til að slá upp í 

leitarvélar. Þessum orðum er komið fyrir í efni vefsins á þann hátt að það bitni ekki á 

gæðum þess. Þessi lykilorð er hægt að útlista með því að skoða vefgreiningartól 

vefsins m.a. og sjá þar hvaða leitarorðum notendur fletta upp í innri leitarvél vefsins 

(Halvorsson, 2010: 160). Góð stefna í leitarvélabestun skilar sér í aukinni umferð á 

vefnum en einnig getur hún byggt upp aukna vitund og jákvæða ímynd fyrirtækja og 

stofnana. Auk þess er mikilvægt að huga að lýsigögnum, sem eru staðsett í kóða 

vefsins, í tengslum við að efni sé sýnilegt á vef vegna þess að leitarvélar nýta oft þessi 

lýsigögn til þess að finna efni á vefnum. Flest vefumsjónakerfi bjóða þó upp á 

skráningu á grunnlýsigögnum vefsíðunnar. Eins er góð lýsigagnaskrá á innri leit vefja 

mikilvæg, sérstaklega á efnismiklum vefjum (Lýsigögn, á.á.).  

4.4  Dreifing, mælingar og viðhald efnis 

Svo að efni beri árangur þarf það að ná til notenda í gegnum rásir og reikninga sem 

henta bæði hagsmunaaðila og notanda. Þetta er valið í takt við notendarannsóknir, 
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tíma, fjármagn, innri auðlindir, tæki og tól. Í flestum tilfellum er höfuðáherslan á 

vefinn sjálfan og er hlutverk vefumsjónakerfisins (e. content management system) að 

styðja við bakið á efnisstefnu. Hins vegar má ekki leggja of mikinn þunga á að það 

leysi öll vandamál. Árangur á vefnum byggir ekki einungis á tækni heldur efni, stefnu 

og fólki. Það þarf því að huga að samfélagsmiðlareikningum, innri vef, bloggsíðum, 

myndasíðum, tölvupóstum, fréttabréfum og öðrum hugsanlegum vettvangi sem er til 

staðar og hvernig er hægt að koma efni þar á framfæri (Halvorsson, 2010: 136-137). 

Halvorsson hefur einnig lagt áherslu á að huga vel að samræmi í stefnu í gegnum alla 

reikninga og rásir og gæta þess að opna ekki of marga samfélagsmiðlareikninga, því 

aldrei fyrr hafa þeir þurft jafnmikið viðhald og aðhald og nú á dögum. Það þarf að 

hugsa vel um þetta efni og líta á það sem langtímaverkefni (Halvorsson, 2010: 140-

141).  

Vefgreiningartól er líklega mikilvægasta verkfærið ásamt notendaprófunum til að 

læra á hegðun notenda og koma auga á mælanlegar og haldbærar niðurstöður 

(Sigurjón Ólafsson, 2015: 45). Þau veita haldbær gögn um hvaða áhrif efnið hefur og 

hvaða efni notendur skoða mest. Þannig getur það veitt þýðingarmiklar upplýsingar 

við að forgangsraða og besta efni vefsins. Vefgreiningartól fela í sér mat á samansafni 

gagna, þ.e. umferð á vefnum og hvaðan notendur koma, t.d. frá leitarvélum eða beint 

inn á síðuna, hvað notendur smella á og hversu mikið þeir deila efninu annars staðar. 

Einnig hversu miklum tíma þeir eyða vefnum, hversu hátt brotthlutfallið (e. bounce 

rate) er, hvaða efni er vinsælast á vefnum, upplýsingar um getu vefþjónsins og aðrar 

heimildir sem geta upplýst, staðlað og stutt við umbætur á vefnum. Að búa yfir 

skilningi á því hvernig notendur hegða sér á vefnum er lykilatriði að forgangsraða efni 

og sjá hvar úrbóta er þörf (Halvorsson, 2010: 147-150). Vefgreiningartól fletta ofan af 

hegðun notenda því regla vefsins er að þekkja notendurna og lykilverkefni þeirra 

(McGovern, 2006: 67). 

Annar mikilvægur þáttur í efnisstefnu þegar búið er að birta efni er viðhald þess. 

Hafa staðreyndir réttar og í takt við tímann og fjarlægja efni sem er ekki lengur 

viðeigandi. Sérfræðingar í efnisstefnu telja að uppsetning á viðhaldsskipulagi og 

birtingaráætlun sé gagnlegt. Líkt og Sigurjón Ólafsson segir í Bókinni um vefinn eru 

stöðugar umbætur bestar. Það verður að aðlaga vefinn að notandanum á hverjum tíma 

með því að hlúa að honum og efni hans og hlusta á viðhorf og þarfir notenda 

(Sigurjón Ólafsson, 2015: 36). Vefurinn þróast og breytist og til þess að efni sé lifandi 

þarf það að þróast og breytast í takt við tímann og í takt við notendur.  
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4.5  Starf skipuleggjanda efnis 

Óhætt er að segja að starf skipuleggjanda efnis sé fjölbreytt, því vinnan fer eftir 

verkefninu. Allt frá djúpri gagnagreiningu að skapandi starfi. Í atvinnugrein þar sem 

litið er á vinnu vefhönnuða, bak- og framendaforritara og efnishönnuða sem 

þungamiðjuna í því að búa til góðan vef er starf skipuleggjanda efnis meira á bak við 

tjöldin. Það er ekki hægt að sjá efnisstefnu eða smella á hana á vefnum (Kissane, 

2011: 38). Að vera skipuleggjandi efnis er að vera forystusauðurinn sem vinnur 

jafnframt með öðrum og leiðir ólíkar hliðar verkefnisins. Skipuleggjandinn þarf að 

koma auga á vandamálin og leysa þau hratt (Kissane, 2011: 14-15). Skipuleggjandinn 

er sá sem er með upphafleg markmið á hreinu, hverju er ætlað að áorka og ber ábyrgð 

á því að efnisvinnan fari fram með skipulögðum hætti. Skipuleggjandinn gerir 

bakgrunnsrannsókn og greiningu fyrir hagsmunaaðila til að varpa skýrara ljósi á 

ákvarðanatöku í tengslum við hvaða efni á heima á vefnum og af hverju. 

Skipuleggjandinn leggur fram tillögur um efni byggðar á viðskiptamarkmiðum og 

þörfum notenda og vinnur með þeim aðilum sem gefa út efnið á vefinum. Auk þess að 

fylgjast með sköpunarferli þess og tryggja að skipulag yfir viðhald og birtingu til 

lengri tíma sé til staðar. Skipuleggjandi efnis er þúsundþjalasmiður sem stillir saman 

strengi mismunandi sérfræðinga til þess að fá sem besta útkomu (Halvorsson, 2010: 

39-41).  

Skipuleggjendur efnis koma úr mörgum áttum en þeir eiga það flestir sameiginlegt 

að hafa brennandi áhuga og ástríðu fyrir efni vefsins. Margir eiga bakgrunn úr 

bókasafnsfræðum, blaðamennsku, upplýsingaarkitektúr, auglýsingatextagerð eða 

öðrum greinum sem leggja áherslu á efni. Erin Kissane segir ennfremur að það sé 

jákvætt að það séu ólíkar leiðir inn í fagið en það neikvæða er að það sé ekki nógu 

skýr leið. Greinin er enn það ung að skipuleggjandi efnis í dag hóf feril sinn líklega 

ekki sem slíkur (Kissane, 2011: 73). Það eru mismunandi aðferðir við innleiðingu 

efnisstefnu, líkt og fyrr segir fer það eftir eðli verkefnisins hvort áherslan sé á 

skilaboðin og ritstjórn efnisins eða tæknilega og skipulagslega hluta þess. 

Skipuleggjandi efnisins þarf samt sem áður að vinna með efnið frá öllum hliðum, að 

þekkja til þeirra kunnáttu sem til þarf hverju sinni (Lovinger, 2012).  

Í ljósi þess að magn efnis á vef hefur aukist gríðarlega og tala nettengdra hækkað 

hefur aukin fjöldi fólks sótt sér menntun í fræðum um skipulag efnis á vef. Hvort sem 

það er í upplýsingaarkitektúr, vefhönnun eða ritstjórn, til þess að koma skipulagi á 

hlutina og innleiða stefnu í efnismálum vefsins. Samkvæmt Firehead’s Content 
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Strategy Recruitment Trends Survey sem gerð var frá mars til ágúst 2012 eru 

Bandaríkin sá staður þar sem efnisstefnan hefur náð mestri fótfestu og 

fræðasamfélagið hefur farið ört stækkandi. Bretland fylgir Bandaríkjunum í þessum 

efnum en önnur lönd Evrópu hafa ekki tekið upp starfsheiti efnisstefnu eins mikið. 

Sífellt fleiri fyrirtæki sækjast eftir fólki í þessu fagi og mikil vakning er meðal fólks 

og fyrirtækja um efnisstefnu sem starfsgrein (Content strategy jobs survey, 2012).  
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5 Gov.uk 

Breska ríkið réðst í miklar endurbætur á vefjum sínum árið 2011. Endurbæturnar fólu 

í sér að smíða einn sameiginlegan ríkisvef fyrir þau 24 ráðuneyti og 331 stofnun sem 

tilheyra breska ríkinu. Fyrir breytingarnar voru flestar þessar stofnanir með aðskilda 

vefi sem leiddi til endurtekninga og sundurleitni. Höfuðmarkmiðið var að gera 

rafræna þjónustu sjálfsagðan fyrsta kost, hugsa allt út frá þörfum notenda og einfalda 

hluti sem mest. Miðað var að því að bæta þjónustu við almenning og leggja áherslu á 

þarfir notenda, frekar en þarfir yfirvalda (Sigurjón Ólafsson, 2014).   

Ferill breytinga hjá gov.uk var umfangsmikill og í efnismálum krafðist það þess að 

ráðist var í endurskoðun efnis á öllum þeim síðum sem átti að sameina í eina. 

Fjarlægðar voru um 91.000 síður af efni og nýr vefur byggður upp þannig að 80% af 

upplýsingum sem notendur kölluðu eftir voru settar á forsíðuna (Proven: The Value of 

Content Strategy, 2013). Í upphafi voru aðstæður þó ítarlega metnar og lagðar fram 

tillögur á um hvernig ætti að nálgast verkefni sem þetta. Á átta vikna tímabili voru 

haldin yfir 50 viðtöl við sérfræðinga í vefmálum, lykilhagsmunaaðila stofnunarinnar 

og notendur, auk þess að farið var yfir birtar athugasemdir á vefnum. Einnig voru 

mismunandi nálganir, aðferðir og tæknileg atriði skoðuð. Niðurstaða þessara 

athuganna var að þrátt fyrir að stofnunin sjálf nyti trausts meðal almennings hafði 

úrelt tækni, skriffinnska og óhagkvæm uppbygging stofnunarinnar á vefnum ekki tök 

á að fylgja breytingum í vefumhverfinu. Gríðarlega miklar og mikilvægar upplýsingar 

er að finna hjá öllum þessum stofnunum og var áhersluatriði í ferlinu að gera hlutina 

einfaldari, skýrari, auðveldari og gagnlegri. Sett voru fram viðmið sem efni og 

efnishönnuðir þyrftu að mæta. Efni þyrfti einnig vera gagnlegt, aðgengilegt og mæta 

þörfum notenda. Efnishönnuðir þyrftu að vera meðvitaðir um aðra sem njóta 

viðurkenningar á vefnum, vera árangursdrifnir og sífellt opnir fyrir breytingum og 

umbótum. Einnig þurfti að koma auga á allt efni sem var lítið notað eða óþarft 

(Directgov Strategic Review, 2010). Lögð var áhersla á að upplýsingaarkitektúrinn 

væri hnitmiðaður og einfaldur þannig að notandinn sæi strax hvert hans fyrsta verk 

gæti verið og um leið leiddur á þægilegan hátt í gegnum vefinn. Eins og fyrr segir var 

farið í gegnum allt efni vefsins og útlistað hvaða efni var mest eftirspurn eftir í 

gegnum vefgreiningartól. Eftir þetta voru teknar ákvarðanir um tegundir efnis. Gov.uk 

vildi gera efnið sitt einfalt með því að fela flækjustig ýmissa mála í einföldum orðum. 

Vefurinn lagði þannig áherslu á einföldustu og gagnlegustu form efnisins, t.d. að setja 
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upp reiknivélar og brjóta upp texta í nokkur skref (Sarah Richards, 2013). Þá var 

einnig farið í gegnum hvernig vefurinn birtist í leitarvélum og voru síður sem blekktu 

notendur, þ.e. þóttust tala fyrir hönd ríkisins fjarlægðar (Bracken, 2015). Allt þetta átti 

sér birtingarmynd í nýjum, notendavænum vef breska ríkisins. Ef vefur gov.uk er 

opnaður sést einfaldleiki hans glögglega, það fyrsta sem blasir við notanda er leitin en 

á svo efnismiklum vef er gríðarlega mikilvægt að hafa leitina aðgengilega.  

Eftir yfirgripsmiklar breytingar á vef gov.uk til hins betra hefur efnisstefna verið 

skilgreind og útfærð á vefnum. Hann hefur mótað sér rödd og tón og fylgir þeim 

viðmiðum að skrifa á tungumáli notandans. Lögð var áhersla á að breyta því hvernig 

stofnunin talar til fólks. Yfir 1.500 manns skrifa á gov.uk, yfir 1.000 manns hafa 

fengið þjálfun við að skrifa fyrir vefinn og enn er verið að þjálfa fólk. Vefurinn hefur 

birt meira en 120.000 síður af efni og því mikilvægt að búa yfir samræmdum 

viðmiðum fyrir efnið (Cawthorne, 2014). Þau viðmið sem gov.uk fer eftir eru 

aðgengileg á vefnum sjálfum. Þar er sagt til um hvernig sé hægt að skrifa til að mæta 

þörfum notenda með skýrum, upplýsandi og hnitmiðuðum texta. Auk þess er tekið á 

því hvernig sé best að gera efni skannanlegt og hvernig sé best að skrifa skýra titla og 

fyrirsagnir (Writing for GOV.UK, á.á).  

Gov.uk hefur á vef sínum birt undirstöðuatriði efnisstefnu vefsins í þeim tilgangi 

að hvetja öll teymi opinberu stofnananna að tileinka sér þau og bæta efni vefsins. 

Þessi atriði fela í sér að skapa einungis það efni sem notandinn þarf og efni sem 

stofnunin getur viðhaldið sjálf, minna er meira er mantran. Þeir sem ákvarða hvaða 

efni á að búa til og birta þurfa að hafa mikla og djúpa þekkingu á staðreyndum þess, 

því efni á gov.uk er rauði þráðurinn í samskiptum við breska þegna. Enn fremur verða 

þeir að afla sér upplýsinga um þarfir notenda með vefgreiningartólum og 

raunverulegum viðbrögðum fólks á vefnum. Einnig að hafa yfirsýn yfir efni vefsins 

með því að fara reglulega í endurskoðun efnis og endurbæta það sífellt. Að búa yfir 

skipulagi yfir það hvenær á að fjarlægja efni af vefnum þegar það er ekki lengur 

viðeigandi eða úrelt og birta viðeigandi efni á viðeigandi tíma. Að búa yfir verkflæði 

sem skilgreinir ábyrgð á efni og hvenær skal setja inn nýtt efni. Að nota viðeigandi 

form af efni og nýta aðrar rásir og reikninga, t.d. blogg eða samfélagsmiða því ekki 

allt efni þarf að lifa inn á gov.uk. Vinna saman með öðrum utan teymisins, t.d. 

upplýsingaarkitekt eða markaðsmanneskju til þess að fá sem besta útkomu efnisins. 

Loks að skapa notendum snurðulaust ferli í gegnum vefinn, að hjálpa þeim að finna 
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efni sem þeir leita að (Lutgendorff, 2015). Í stuttu máli fer efnið í gegnum þessi skref 

hjá gov.uk.  

1. Þarfagreining byggð á gögnum 

2. Athugun og skipulagning á gerð efnis 

3. Efni búið til 

4. Ritstjórnarleg yfirferð 

5. Staðreyndaprófun 

6. Birting  

Eftir að efni er komið í loftið er síðan lögð áhersla á að fylgjast með viðbrögðum 

notenda, virkni og athugasemdum á vefnum í gegnum vefgreiningartól og er efni bætt 

og breytt í takt við það (Pragg, 2012). Vefurinn býr því yfir ítarlegum, mælanlegum 

og sýnilegum niðurstöðum hvort efni sé að mæta þörfum notenda og skila árangri en 

leitarvélabestun er einnig þáttur í efnisstefnu vefsins (Gibson, 2014). Það gefur auga 

leið að gov.uk er gríðarlega umfangsmikill vefur og því ekki einn aðili sem skipar 

starf skipuleggjenda efnis heldur starfa efnisteymi innan stofnananna. Gov.uk leggur 

áherslu á að vera alltaf í framþróun og að vefurinn sé lifandi. Ferill efnisstefnu hjá 

gov.uk er þannig glögglega í takt við efnisstefnu sem Kristina Halvorsson hefur sett 

fram.  

Árið 2013 hlaut vefurinn hinn virtu bresku hönnunarverðlaun Design of the Year 

Awards og í kjölfarið heimsathygli. Ástæða var sú að þetta var í fyrsta skiptið sem 

vefur hlýtur þessi verðlaun og það opinber vefur. Vefurinn var fyrst og fremst 

verðlaunaður fyrir upplýsingaarkitektúr og einfaldleika (Sigurjón Ólafsson, 2014). 

Árið 2015 lauk ferlinu formlega með yfir 350 síðum sameinuðum í einn öflugan og 

notendavænan vef. Eftir allan þennan tíma hafa vefdeildir gov.uk að eigin sögn lært 

að einblína á þarfir notenda, að gera góða vefsíðu er ekki höfuðatriðið heldur að 

einfalda líf fólks. Dæmi gov.uk sýnir glögglega að efnisstefna getur skilað miklum 

árangri þar sem vefurinn hefur sýnt fram á sparnað upp á 50-70 milljónir punda 

(Proven: The Value of Content Strategy, 2013).  

Fyrir stóra vefi eins og gov.uk er nánast nauðsynlegt að búa yfir stefnu í 

efnismálum þar sem fólk sækir vefinn í miklum mæli í leit af mikilvægum og 

gagnlegum upplýsingum. Ef efnisstefna gov.uk er sett í samhengi við þá fræðimenn 

og sérfræðinga sem fjallað hefur verið um má glögglega sjá áhrif þeirra. Gerry 

McGovern hefur lengi talað fyrir mikilvægi efnis á vef og er það orðið óumdeilt í dag. 

Orð skipta máli og efni sem er notendavænt, skýrt, sannfærandi og uppbyggt með 
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réttum ferlum nær til notenda líkt og gov.uk sýnir. Í viðmiðum um skrif á vefinn á 

gov.uk er fjallað um líkt og Jakob Nielsen sannaði svo listilega með rannsóknum 

sínum að notendum lesa öðruvísi á vef en á prenti og því þarf að haga skrifum á annan 

hátt. Áherslan er á skýr tenglaheiti og fyrirsagnir og að allur texti sé eins hnitmiðaður, 

skýr og einfaldur og best verður á kosið. Gov.uk er efnismikill vefur og inniheldur 

mikinn texta og því hafa þessi viðmið verið gríðarlega mikilvæg til þess að viðhalda 

samræmi allra stofnanna vefsins. Efnisstefna sem gov.uk grundvallast á ber einnig 

mjög saman við efnisstefnu Halvorsson, þ.e. að fara í gegnum endurskoðun efnis, 

setja niður markmið og tilgang, þekkja notendur vefsins og þarfir þeirra og útfæra efni 

á vefnum sem mætir þeim þörfum. Vefgreiningartól eru annað þýðingarmikið atriði í 

efnisstefnu gov.uk og býr vefurinn yfir ítarlegum, mælanlegum og sýnilegum 

niðurstöðum um það hvort efnið mæti þörfum notenda og skili árangri. Þetta er einnig 

í takt við fræði Rachel Lovinger og Kristinu Halvorsson. Þær hafa lagt áherslu á að 

þeir sem vinna með efni þurfi að vera gagnasérfræðingar og að mælingar og gögn séu 

það sem sýna á svart á hvítu hvort efni sé að skila árangri og hvar úrbóta sé þörf. Því 

má segja að svo stór vefur líkt og gov.uk gefi efnisstefnunni mikið vægi og sýnir 

glögglega hversu góðum árangri efnisstefna getur náð.  

 

 



 29 

6  Umræða 

Efnisstefna býr yfir mörgum kostum en er þó ekki hafin yfir gagnrýni. Gagnrýni hefur 

m.a. falið í sér að óþarflega margir þurfi að koma að efnisstefnu og af hverju ein og 

sama manneskjan geti ekki sinnt öllum eða flestum þeim hlutverkum sem efnisstefna 

tekur á. Halvorsson hefur ítrekað sagt að ef ekki er gert ráð fyrir þeirri verkaskiptingu 

sem þarf til að skipuleggja, birta og viðhalda góðu efni á vef, heldur vefurinn áfram 

að fyllast af óviðeigandi og gagnslausu efni (Halvorsson, 2008). Hins vegar er það 

ekki meitlað í stein að sérstakur aðili þurfa að skipa hvert einasta hlutverk. Oft á 

tíðum gegnir skipuleggjandi efnis mörgum þessara hlutverka og það er morgunljóst að 

skipting þeirra veltur á hæfni og hæfileikum einstaklinga auk fjármagns. En þessi 

hlutverk má þó ekki vanmeta. Það geta allir skrifað en það geta ekki allir útfært góðan 

upplýsingaarkitektúr eða hannað góðan vef. Þetta er ein af ástæðum þess að efni hefur 

lengi verið vanmetin eign á vefnum. Þetta er einnig ein af ástæðum þess að efni þarf 

stefnu, svo ekki sé skautað fram hjá því í kapphlaupinu um að vera gjaldgengur á 

vefnum. Að skrifa án þess að hafa stefnu er eins og að keyra án þess að hafa kort, að 

fara í rólegan sunnudagsbíltúr er þægilegt fyrir bílstjórann en getur verið þreytandi 

fyrir alla bílanna fyrir aftan. Efnisstefnan er þetta vegakort.  

Efnisstefna hefur einnig þurft að sæta gagnrýni fyrir að vera ekki nógu vel 

skilgreind sem atvinnugrein og sumir hafa gengið svo langt að segja að efnisstefna sé 

bara enn annað merkingarlaust tískuorð í vefbransanum (MacIntyre, 2008). Í stað þess 

að til staðar sé eitt heilagt rit efnisstefnu býr hún yfir safni af undirstöðuatriðum, 

markmiðum, aðferðum, tólum og tækjum. Vefurinn er lifandi, hann er í sífelldri 

óútreiknanlegri þróun og efni vefsins fylgir þessari þróun. Því er erfitt að setja niður 

eina rótfasta aðferð í efnisstefnu. Aðferð líkt og efnisstefna þarf sífellt að vera 

vakandi fyrir breytingum og umbótum og halda ótrauð áfram. Efnisstefna er stefna 

sem er aðlögunarhæf, það er einn af helstu kostum hennar. Kjarni hennar helst þó 

alltaf sá sami, að gera efni á vefnum betra og að bæta feril efnisins allt frá hugmynd 

að viðhaldi.  

Ef efnisstefna er sett í samhengi við íslenskan veruleika má álykta að Ísland sé enn 

að slíta barnsskónum. Sigurjón Ólafsson hefur lagt áherslu á að bæta og einfalda vefi 

með vel útfærðri stefnu. Hann hefur í skrifum sínum lagt áherslu á mikilvægi 

vefstefnu á vefjum og að í henni eigi að vera sérstök efnisstefna. Sú stefna sækir 

margt í fræði Halvorsson og Kissane og er mikilvæg fyrir þróun fagsins á Íslandi. 
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Eins hefur Sigurjón fjallað um gov.uk sem vef sem íslenskur vefheimur ætti að taka til 

fyrirmyndar og þá sérstaklega íslenskir opinberir vefir. Hann telur að mikinn lærdóm 

megi draga af endurbótunum hjá gov.uk, og það í fleiru en efnismálum. Að hans mati 

er tími til kominn að nýta reynslu þeirra bestu til að bæta íslenskan vefheim (Sigurjón 

Ólafsson, 2014).  

Efnisstefna hefur ekki náð fótfestu að verulegu leyti hér á landi enn sem komið er. 

Það er þó töluverð vitundarvakning hafin meðal fólks um mikilvægi efnis á vef, það 

hefur átt sér birtingarmynd í fleiri viðburðum, námskeiðum, umræðum, umfjöllunum 

og almennum skrifum um vefmál. Engin opinber gögn eru til um vefi sem hafa 

innleitt efnisstefnu þó að dæmi séu til um vefi sem hafa farið í gegnum 

endurskipulagningu á árangursríkan hátt. Að innleiða efnisstefnu væri íslenskum 

vefheimi til hagsbóta og gæti dregið úr tilhneigingunni til að breyta og bæta efni eftir 

á. Til þess að efnisstefna hljóti aukin hljómgrunn þurfa fleiri að taka upp kyndil 

hennar, sýna hverju hún getur áorkað, deila hugmyndum og reynslu en fyrst og fremst 

að gera kröfu um vandað og gagnlegt efni á vefnum. 

Í þessum efnum er framtíðin að nokkru leyti óljós en efnisstefna mun þó ekki 

leggja árar í bát. Það sem helst stöðugt eru atriðin sem liggja til grundvallar 

efnisstefnu og atriðin sem segja til um hvernig eigi að skapa gott efni. Því meiri 

skilningur sem er á þeim undirstöðuatriðum, því betur eru skipuleggjendur efnis, sem 

og aðrir í stakk búnir til þess að halda áfram að þróa efnisstefnu í rétta átt. 
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Lokaorð 

Efnisstefna er aðferð til að skipuleggja efni sem notendur kalla eftir. Hún stuðlar að 

því að útfæra og þróa sjálfbæra, raunhæfa og mælanlega stefnu í útgáfu efnis á 

vefnum til lengri tíma litið. Hún býr til markmið, skipulag og áætlanir fyrir efnið. Hún 

leggur áherslu á öflun upplýsinga um notendur og að uppsetning vefsins og 

grundvöllur efnisins sé byggður á þörfum þeirra. Efnisstefna leggur upp með að efni 

sé gagnlegt, aðgengilegt, skýrt og gagnort. Til þess að efni nái sem mestum árangri 

krefst efnisstefna samvinnu aðila úr ólíkum áttum sem starfa við upplýsingaarkitektúr, 

vefhönnun, leitarvélabestun og markaðssetningu svo dæmi séu tekin.  

Efnisstefna á sér rætur í gamalgrónum fræðum og störfum líkt og ritstjórn og 

útgáfu, markaðsfræði, upplýsingafræði og starfi sýningarstjórans. Þangað sækir hún 

mikil áhrif og atriði sem liggja henni til grundvallar. Efnisstefnan komst þó ekki á 

almennilegt flug fyrr en á síðasta áratug. Uppgang stefnunnar má rekja til þess að 

fyrirtæki og stofnanir víðs vegar um heiminn hafa áttað sig á þeirri þörf að meðhöndla 

það gríðarlega magn af efni á vefnum á skipulagðan og árangursríkan hátt. Ferill 

efnisstefnu getur þó verið misjafn eftir eðli verkefna. Þeir þættir sem ávallt er gott að 

skjalfesta í efnisstefnuskjal eru í grófum dráttum mat á stöðu efnis sem gert er með 

endurskoðun efnis, greining á viðskiptamarkmiðum hagsmunaaðila og þörfum 

notenda og hvernig efnið á að mæta þessum markmiðum og þörfum. Loks er það 

framkvæmd stefnunnar þar sem undirbúningi og viðmiðum sem búið er að vinna er 

breytt í raunverulegt efni. Skipuleggjandi efnis er sá aðili sem innleiðir efnisstefnu og 

sér hann m.a. til þess að skipulagið fari ekki út af sporinu vegna vanmats á tíma eða 

framlagi samstarfsaðila.  

Mikilvægi efnisstefnu er óneitanlegt og hefur það sýnt sig í íburðamiklum 

vefverkefnum eins og gov.uk en einnig hafa kannanir sýnt fram á að aukin eftirspurn 

er eftir fólki í atvinnulífinu sem hefur þekkingu á skipulagi efnis á vef. Efnisstefnan 

hefur náð varanlegri fótfestu í Bandaríkjunum og heldur áfram að teygja anga sína 

lengra. Í dag og á komandi árum felur mikilvægasta samkeppnisforskotið á vefnum 

það í sér að hafa djúpan skilning á þörfum notenda og stöðuga áherslu á hvernig þeim 

þörfum er mætt með vönduðu efni. Efnisstefna hefur sannað gildi sitt líkt og gov.uk 

gefur til kynna en heldur þó áfram að vera í minnihluta. Framtíð greinarinnar veltur á 

þróun hennar og hversu vel tekst að efla, skilgreina og afmarka þennan vettvang. 

Spennandi tímar eru framundan í efnismálum vefsins og þá sérstaklega á Íslandi. 
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Áframhaldandi þróun á efnisstefnu er í farvatninu og munu næstu ár vafalaust veita 

efnisstefnunni byr undir báða vængi með bættum aðferðum og ferlum. Aðferðum við 

að mæta síbreytilegum þörfum notenda með sannfærandi, eftirtektarverðu og 

áhugaverðu efni. Efni sem gerir meira.  
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