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Ágrip 

 

Verkefni þetta er tvíþætt lokaverkefni til M. A-prófs í hagnýtri menningarmiðlun við 

Háskóla Íslands. Verkefnið skiptist annars vegar í vefinn huxa.is og hins vegar þessa 

greinargerð. Gerð vefsins huxa.is skiptist í þrjá hluta sem eru þarfagreining, efnisvinnsla 

og uppsetning vefsins. Sá hluti var unnin í samvinu við samnemanda minn Dagbjörtu 

Tryggvadóttur. Greinargerðin leggur upp með rannsóknarspurninguna Hvernig nýtast 

niðurstöður þarfagreiningar sem best til að hámarka notendaupplifun á vef? 

 Í fyrsta kaflanum er leitast við að skoða hvort tengsl séu á milli góðrar notendaupplifunar 

og rannsókna og skilnings á þörfum notenda. Þar eru skilgreind viðeigandi hugtök eins 

og menning, samfélag, neytendur, notendur og notendaupplifun.  

Í kafla tvö er sett fram tilgáta sem er samsett af forsendum höfunda vefsins í upphafi 

verkefnis. Í kaflanum er kafað í þarfagreiningarferlið og útskýrt hvernig niðurstöður 

sérstakra þátta þess voru notaðar til þess að móta tilgátuna  

Í kafla þrjú er fjallað um miðlunarhlutann sem felur í sér gerð þarfagreiningarinnar og 

uppsetningu vefsins. Framtíðarsýn vefsins er útskýrð og gerð er grein fyrir stofnkostnaði 

verkefnisins. Helstu niðurstöður sýna að þarfagreining er notendarannsókn þar sem 

mismunandi aðferðir eru notaðar til þess að fá sem besta innsýn í hugarheim, atferli og 

þarfir ákveðins hóps notenda. Innsýn, skilningur og stöðug aðlögun að þörfum notenda 

stuðla að því að notendaupplifun sé hámörkuð. Þarfagreining ber því heilmikið vægi 

þegar hámarka á notendaupplifun á vef. 
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Inngangur  

 

Sem lokaverkefni í hagnýtri menningarmiðlun valdi ég að setja upp vef sem miðlar efni 

tengdri stafrænni miðlun. Þegar setja á upp vef er góður undirbúningur mikilvægur og 

huga verður að því að vefurinn sé hannaður að þörfum notenda. Sigurjón Ólafsson (2015) 

segir undirbúning vefverkefna það allra áhugaverðasta í ferlinu við smíði vefs. Það verða 

til uppgötvanir, við kynnumst notendum og öðlumst nýja þekkingu sem jafnvel eyðir 

fyrirfram mótuðum hugmyndum.  

  

Þarfagreining fór fram áður en gengið var í að semja efni og hanna uppsetningu á vefnum. 

Sá hluti lokaverkefnisins var unninn í samvinnu við samnemanda minn, Dagbjörtu 

Tryggvadóttur. 

  

Í þessari greinargerð verður skýrt frá rannsókn minni sem unnin var samhliða 

miðlunarhlutanum. Unnið var út frá rannsóknarspurningunni: 

Hvernig nýtast niðurstöður þarfagreiningar sem best til að hámarka notendaupplifun á 

vef? 

  

Greinargerðin skiptist í þrjá kafla. Fyrsti kaflinn er fræðilegur og þar eru skilgreind 

viðeigandi hugtök eins og menning, samfélag, neytendur, notendur og notendaupplifun. 

Með þessu er meðal annars verið að skoða hvort tengsl séu á milli góðrar 

notendaupplifunar og rannsókna og skilnings á þörfum notenda. 

  

Í upphafi kafla tvö er sett fram tilgáta sem er samsett af forsendum höfunda vefsins. Í 

kaflanum verður kafað í þarfagreiningarferlið og útskýrt hvernig niðurstöður sérstakra 

þátta þess voru notaðar til þess að móta tilgátuna. Þá verður skýrt frá því hvernig 

niðurstöður voru hverju sinni aðlagaðar að næstu aðferð þarfagreiningarinnar til þess að 

fá innsýn í hugarheim og atferli notendanna. Loks er tilgátan fullmótuð og byrjað að nota 

hana við að hanna uppsetningu og efni vefsins. Að endingu er gerð tilraun til að nota 
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viðskiptamódelslíkan, sem mikið er notað í nýsköpun, til þess að ramma inn verkefnið og 

ná jafnvægi á milli virðissköpunar fyrir notendur sem og stofnendur síðunnar. 

  

Í kafla þrjú er fjallað um miðlunarhlutann sem felur í sér gerð þarfagreiningarinnar og 

uppsetningu vefsins. Framtíðarsýn vefsins er útskýrð og gerð er grein fyrir stofnkostnaði 

verkefnisins. Að lokum eru helstu niðurstöður dregnar saman. 
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1.0 Þarfagreining og notendaupplifun 

 

 1.1 Menning og notendur 

Menning hefur verið skilgreind á margan hátt enda frekar víðtækt hugtak, jafnvel flókið. 

Í grein sinni „Menning er máttur“ fjallar Arnar Árnason (1996) um hefðbundnar 

hugmyndir mannfræðinga á hugtakinu menning. Þar er í víðum skilningi litið svo á að 

menning séu þær venjur, siðir, hugmyndir og gildi sem við lærum sem hluti af félagshóp 

og menning þar með það vald sem mótar okkar hugsun og hegðun sem einstaklingar.  

 

Heimspekingar hafa mikið velt fyrir sér hegðun okkar sem félagshóp með tilliti til 

mótunar samfélaga. Þeir halda því fram að þó svo við höfum eigin þarfir þá sé okkur 

eðlislægt að lifa saman í hópum. Til þess að þetta gangi allt saman upp, þá samþykkjum 

við ákveðnar reglur sem skylda okkur til að láta af persónulegum og eigingjörnum hvötum 

og hegða okkur þannig að velferð hópsins sé gætt. Innan stærri samfélaga myndast síðan 

minni samfélög, hópar fólks með líka hegðun, venjur og gildi. Þótt ekki séu alltaf skráðar 

reglur þá er það grundvallarsiðferði sem rammar inn hegðun og gildi meðlima (Rachaels, 

1997). 

 

Í bókinni „Maður og Menning“ leitast Haraldur Ólafsson (1998) við að skilgreina orðið 

samfélag og þar er aftur rætt um þetta vald eða mótandi afl í lífi einstaklinga. Samfélag 

er hópur einstaklinga sem lítur á sig sem afmarkaða heild og býr við sameiginlega 

menningu.  

 

Félagsfræðingar hafa mikið rannsakað samfélagshópa, bæði stóra og smærri. Þar er 

einblínt á stöðu einstaklinga innan samfélaga, hlutverk og samskipti einstaklinga innan 

ákveðinna hópa (Garðar Gíslasson,1997).  

 

Í markaðsfræði er síðan talað um neytendasamfélag og neytendahegðun (Cannon, 

Perreault, & McCarthy, 2008). Þar segir að markaðsfræðin snúist um að fyrirtæki eða 
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stofnanir reyni að uppfylla þarfir og skapa ánægju fyrir viðskiptavini með ákveðinn 

hagnað, eða annan mælanlegan árangur, að leiðarljósi. Ánægja viðskiptavina er sögð 

markast af því hversu langt fyrirtæki ganga til að uppfylla þarfir neytenda, óskir og 

væntingar.  

 

Með tilkomu Internetsins og aukinnar tæknivæðingar varð fljótlega ljóst að við lifðum í 

upplýsingasamfélagi. Í helstu skilgreiningum á því hugtaki er talað um það gífurlega 

magn upplýsinga sem við höfum aðgang að og að eðli þessara upplýsinga er það 

valdamikið að það hefur gjörbreytt því hvernig við lifum (Webster, 2006). 

 

Í dag fer stór hluti samskipta okkar og viðskipta fram rafrænt. Við erum orðnir notendur. 

Paul Boag (2017) lýsir ágætlega hvað átt er við með orðinu notendur í bókinni „User 

experience revolution“.  Notandi sé neytandi sem er tengdur, það er sá hluti neytenda sem 

notar Netið til samskipta og til að sækja sér þjónustu.  

 

Boag (2017) segir þessa þróun hafa leitt í för með sér mikla tilfærslu á valdi yfir til 

notenda. Notendur hafi val, því að aðgengi og framboð af upplýsingum, vöru og þjónustu 

hefur stóraukist. Með tilkomu samfélagsmiðla hafi þeir einnig fengið rödd og geti látið 

til sín heyra.  

 

Valdið og valið er hjá notandanum og við þurfum að bregðast við með því að hugsa og 

hanna út frá notandanum. Það þarf að nálgast hann, kynnast honum og skilja. Takist þetta 

er hægt að bjóða upp á góða notendaupplifun (Klein, 2013). 

 

1.2 Notendaupplifun 

Þegar talað er um notendaupplifun er oftast átt við íslensku þýðinguna á 

orðasamsetningunni user experience (UX). Á vefsíðunni „All about ux“ er listi af 

skilgreiningum á notendaupplifun sem teknar hafa verið úr hinum ýmsu áttum. Þar er m.a. 

að finna einfalda skilgreiningu ISO 9241-210 (2010). Notendaupplifun er skilgreind 

sem mannleg skynjun og viðbrögð sem stafa af notkun eða fyrirhugaðri notkun á vöru, 

kerfi eða þjónustu (All about ux, e.d.)  
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Notendaupplifun felur samkvæmt (Norman & Nielsen, e.d.)  í sér alla þætti í samskiptum 

notanda við fyrirtækið, þjónustu og vörur þess. Til þess að geta boðið upp á fyrirmyndar 

notendaupplifun, þarf fyrst og fremst að mæta þörfum notandans án nokkurra vandkvæða 

eða truflana. Næst á eftir kemur einfaldleiki og glæsileiki, hönnun sem framkallar ánægju 

í notkun. Til þess að geta boðið upp á hágæða notendaviðmót, þarf að ná fram samvinnu 

og sameiningu milli mismunandi deilda/greina sem koma að hönnun, þar með talin 

verkfræði, markaðsfræði og grafísk hönnun (Norman & Nielsen, e.d.). 

  

Leah Buley (2013) ítrekar þetta í sínum skrifum. Hún segir að erfitt geti verið að 

skilgreina notendaupplifun þar sem þetta sé í raun frekar umdeilt hugtak. Notendaupplifun 

sé almennt orð sem á við ferli sem margir fagaðilar stuðla að, þar með talið stjórnendur. 

Þó megi segja að þau svið sem tengjast notendaupplifun hvað mest, séu 

notendarannsóknir (þarfagreiningar) og notendamiðuð hönnun.  

  

Hugtökin notendaupplifun og notendamiðuð hönnun eru frekar ný en þau eru notuð í 

síauknum mæli í dag. Talið er að Donald Norman hafi fyrstur byrjað að nota þau í 

kringum árið 1990 þegar hann fór að vinna hjá Apple. Hann segist sjálfur hafa viljað ná 

yfir alla snertifleti notenda við kerfið (Buley, 2013). 

  

Donald Norman er höfundur bókarinnar „Design of everyday things“ (Norman D. , 2013). 

Bókin kom fyrst út árið 1988 og hét þá „The psychology of everyday things“. Í bókinni 

útskýrir Norman hvernig hönnun á að virka til að gera notkun auðveldari og skapa 

ánægjulega upplifun. Helstu skilaboðin eru þau að alltaf ætti að hanna með það í huga að 

tilvonandi notandi geti áttað sig á notkunargildi og tilgangi. Norman heldur því fram að 

oft lendi fólk í vandræðum með að nota hluti og kenni sjálfu sér um þau vandræði. Sökin 

liggi þó í hönnuninni sem á að útskýra sig sjálf, það er að segja notandanum á að vera 

ljóst hvert hlutverkið sé út frá hönnuninni. 

  

Þótt hugtakið notendaupplifun hafi fyrst fylgt tilkomu Internetsins nær hugtakið að mati 

Norman (2013) til nær allrar hönnunar sem hefur eitthvert notagildi.  Það má þó segja að 

með aukinni tæknivæðingu hafi þörfin fyrir notendamiðaðri hönnun aukist að sama skapi. 

Staðan í dag er sú að þótt notkun hugtaksins snúi oft að vefnum þá hefur virði og gildi 

þess teygt anga sína út fyrir það svið og á við um mjög breiða þjónustu. Notendaupplifun 

er orðin hluti af okkar daglegu verkefnum og samskiptum. Við reiðum okkur á tæki og 
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tól og erum orðin vön því að miðlað sé til okkar alls kyns efni. Allt sem við notum veitir 

okkur í raun  einhvers konar upplifun, slæma eða góða. Við treystum því að allt sé þetta 

hannað með okkar þarfir í huga og fari eitthvað úrskeiðis eða hlutirnir virka illa þá erum 

við gjörn á að áfellast okkur sjálf (Garrett, 1997). 

  

Eins og fram hefur komið, þá er notendaupplifun ferli, hún er ferðalag notandans frá því 

að hann tekur ákvörðun um að nýta sér ákveðna þjónustu og þangað til hann segir skilið 

við þjónustuaðilann, vonandi sáttur því að ferðalagið var honum vandkvæðalaust. Í 

skilgreiningum (Norman & Nielsen , e.d.) er lögð áhersla á einfaldleika og ánægju, en 

líka nefnt mikilvægi samvinnu/samruna milli mismunandi þátta. Þetta er mikilvægt vegna 

þess að til þess að geta hámarkað notendaupplifun, þá þarf notandinn að vera í fyrirrúmi 

í öllu ferlinu.  

  

Boag (2017) ítrekar þetta og segir að við verðum að líta á samhengið og horfa á 

notendaupplifun sem ferðalag en ekki bara þann tíma sem notandinn situr fyrir framan 

tölvuna. Aðalatriðið er að hjálpa notandanum að komast hraðar áfram og gera færri 

mistök á leiðinni.  

  

Ástæðan fyrir því að það að hanna út frá notandanum skiptir svo miklu máli þegar talað 

er um vef og tækni, er sú að því margþættari sem þjónustan er, því meiri líkur eru á að 

notandinn lendi í vandræðum. Vefsíður reyna á notandann sjálfan, það kemur ekki með 

þeim neinn leiðarvísir eða þjónustuaðili. Notandinn situr einn og þarf að reiða sig á eigin 

kunnáttu og reynslu. Það er notendaupplifun sem myndar skoðun notandans á fyrirtækinu, 

skilur það að frá samkeppnisaðilum og ákvarðar hvort notandinn snúi aftur eða ekki 

(Garrett, 1997). 

  

1.3 Notendarannsóknir og þarfagreining  

Þegar við þurfum að vita eitthvað þá förum við í upplýsingaleit, til dæmis með því að 

spyrjast fyrir eða lesa okkur til. Þegar þetta er gert á kerfisbundinn hátt er það kallað 

rannsókn. Erika Hall (2013) skrifar um rannsóknir. Frumrannsókn er það kallað þegar 

búa á til nýja þekkingu. Rannsakandi vill kannski ná framförum á ákveðnu sviði og gerir 

það með athugunum og/eða tilraunum. Niðurstöðurnar eru síðan birtar í virtum 
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vísindatímaritum. Við hagnýta rannsókn (e. applied research) er notast við aðferðir og 

niðurstöður úr frumrannsóknum til að ná fram ákveðnum markmiðum, leysa vandamál 

eða svara ákveðnum spurningum. Síðan er talað um hönnunarrannsókn sem er breitt 

hugtak. Þegar það kom fyrst fram á sjöunda áratugnum átti það fyrst og fremst við um 

rannsóknir á hönnun, tilgangi hennar og þróun. Hugtakið hefur víðari merkingu í dag og 

hægt er að fella rannsóknir á notendum og þeirra þörfum þarna inn, enda ættu þær að vera 

hluti af hönnunarferlinu. Til þess að hönnun verði árangursrík þá þarf hún að geta mætt 

þörfum hins raunverulega notanda (Hall, 2013). 

  

Við getum giskað á hverjar þessar þarfir eru en við vitum það ekki með vissu fyrr en við 

erum búin að tala við notendur og skoða þeirra notendahegðun. Við þurfum að kynnast 

þeim og hlusta á sögu þeirra og reynslu. Þannig greinum við þarfir þeirra og getum hannað 

út frá því (Boag, 2017). 

  

Notendarannsóknir fela í sér margvíslegar rannsóknaraðferðir sem notaðar eru til að 

öðlast samhengi og innsýn í hönnunarferlið. Aðferðafræðin er í raun ekki komin beint frá 

einhverju ákveðnu fræðasviði, heldur hafa sérfræðingar innan notendaupplifunar fengið 

mismunandi aðferðir lánaðar úr mismunandi áttum og fræðasviðum, auk þess sem þeir 

beita líka aðferðum sem þekkjast aðeins innan fagsins (Ux booth editorial team, 2016). 

 

 Líkt og aðrar rannsóknir skiptast notendarannsóknir í eigindlegar og megindlegar 

aðferðir. Hinar eigindlegu aðferðir mæla tölulegar upplýsingar eins og hversu margir nota 

þjónustuna eða hversu oft hún er notuð og megindlegu aðferðirnar útskýra af hverju eða 

hvernig (Ux booth editorial team, 2016). 

  

Á vef Interaction design foundation (Mortensen, e.d.) er notendarannsókn lýst sem 

rannsókn þar sem fólk (notandinn) er þungamiðjan (fókusinn) í hönnunarferlinu. 

Aðferðafræðin getur verið mjög fjölbreytt, allt frá viðtölum upp í mælanlegar prófanir.  

Notendarannsóknir eiga það allar sameiginlegt að notandinn er alltaf miðpunkturinn og 

niðurstöður eru notaðar við hönnun og vöruþróun. 

  

Notendarannsóknir þjóna margvíslegum tilgangi í gegnum hönnunarferlið. Þær hjálpa 

okkur að bera kennsl á, sanna eða hrekja forsendur okkar. Þær koma okkur í samband við 

markhópa okkar og skilgreina þarfir þeirra, markmið og einkenni. Rannsóknirnar bæta 
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almennt skilning og hjálpa okkur að taka upplýstar ákvarðanir (Ux booth editorial team, 

2016). 

  

Þetta er í raun greining á þörfum notandans og því verður notast við orðið þarfagreining  

um rannsóknarferlið í þessari greinargerð. 

 

1.4 Þarfagreiningartól 

Rannsóknaraðferðir sem notaðar eru við þarfagreiningu eru margvíslegar en eitt tengir 

þær þó saman. Rannsakandinn þarf að vera athugull, skilningsríkur og fær í að greina 

niðurstöður (Ux booth editorial team, 2016).  

 

Hvaða aðferðir notaðar eru hverju sinni fer í raun alveg eftir eðli rannsóknarinnar. Vegna 

þess hversu ólíkar aðferðir eru notaðar, sem allar gegna mismunandi hlutverki, þá er þetta 

oft kallað þarfagreiningartól og líkt við verkfærakistu (Tsech, e.d.). 

 

Þarfagreiningartólin eru heilmörg og í raun er alltaf að bætast í verkfærakistuna en hér 

verður farið yfir þau helstu. 

 

Viðtöl eru mikilvægur hluti notendarannsókna, því þau eru mjög góð leið til þess að 

komast inn í hugarheim notandans og sjá heiminn með þeirra augum. Lykillinn að 

árangursríku viðtali er góður undirbúningur. Spyrja þarf réttu spurninganna og nota réttu 

viðtalstæknina. Þetta er eitthvað sem kemur með þjálfun en það hjálpar að geta sett sig í 

spor viðmælenda og hlustað án allra fyrirfram gefinna hugmynda (Hall, 2013). 

  

Notendaprófun er einfaldlega bein athugun á aðferðum og líðan notanda þegar hann 

notar ákveðna vöru eða frumgerð af vöru. Markmiðið er að mæla að hve miklu leyti vara 

er notendavæn, hvort hún auðveldi notandanum að leysa þau verkefni sem ætlast er til. 

Notendaprófun getur afhjúpað galla sem auðveldlega á að vera hægt að leysa áður en 

varan er þróuð áfram. Notendaprófun er gagnlegust ef hún er gerð snemma og oft í 

vöruþróunarferlinu (Hall, 2013). 
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Hugarflugsfundur er leið til að meta hvað þarf að gera til að bæta reynslu notenda, hvað 

þykir forgangsverkefni frá sjónarhorni fyrirtækis og hvað mun hafa mest áhrif frá 

sjónarhorni notandans. Mælt er með að boða saman fulltrúa bæði frá fyrirtæki og 

notendum. Rannsakandi stjórnar fundinum en lætur þátttakendur um að ræða saman um 

markhópa og markmið. Einnig eru kallaðir fram styrkleikar og veikleikar. Í lokin er gott 

að forgangsraða verkefnum í sameiningu (Buley, 2013). 

 

Flokkunaræfing er gerð til þess að kanna tengsl milli efnis og skilja betur hvaða áherslur 

og stigveldi notandinn skynjar. Notandanum eru gefnir ákveðnir skilmálar sem hann er 

síðan beðinn um að flokka. Misjafnt er hvort flokkaheiti eru gefin upp eða notandinn 

beðinn að búa þau til sjálfur eftir því hvað hann telur helst viðeigandi (Ux booth editorial 

team, 2016) 

  

Skissa er nákvæmlega það sem orðið gefur til kynna, þ.e. skissa að hugmynd eða hönnun, 

gerð með blaði og penna. Í þarfagreiningunni hefur hún þó mikla þýðingu því að á þessum 

stað í ferlinu er byrjað að kanna og setja niður hugmyndir að mismunandi uppbyggingu 

og hönnun. Rétta skissan er síðan valin og sett upp á svokallað „wireframe“ sem er í raun 

tölvuteiknuð beinagrind af hönnun vörunnar eða síðunnar (Buley, 2013). 

  

Persónur og notendasögur eru skapaðar til þess að vekja upp samkennd og skilning á 

notendunum. Niðurstöður notendarannsókna eru oft notaðar til þess að skapa þessar 

persónur sem gefin eru andlit, persónueinkenni og þarfir og eru þessar persónur fulltrúar 

fyrir ákveðinn markhóp (Buley, 2013). 

  

Netkönnun er auðveld leið til að safna mikið af upplýsingum um ákveðinn hóp án þess 

að þurfa að eyða í það miklum tíma. Rannsakandi getur búið til könnun á Netinu, sent 

hana út og mögulega fengið mikla svörun á aðeins nokkrum mínútum. Kannanir hafa þó 

þann ókost að rannsakandinn getur ekki átt bein samskipti við svarandann (Ux booth 

editorial team, 2016). 
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2.0 Þarfagreiningarferlið 

 

Þarfagreiningin er ferli þar sem valin eru ákveðin þarfagreiningartól og þau síðan notuð í 

ákveðinni röð. Niðurstöður úr hverjum þætti fyrir sig eru notaðar til þess að fá sem mest 

út úr næsta þætti. Leiðandi þráður í gegnum allt ferlið er sá að notandinn er hafður í 

fyrirrúmi. 

 

Þau þarfagreiningartól sem valin voru fyrir þetta verkefni voru hugarflugsfundur sem 

markaði upphaf þarfagreiningarferlis og þar sem sett var fram tilgáta. 

Þá fóru fram viðtöl við notendur, bæði þar sem rætt var við þá augliti til auglitis en einnig 

voru sendir út spurningalistar. Viðtölin voru mikilvægur hluti þarfagreiningarinnar. 

Samanburðargreining var gerð þar sem valdir voru 6 vefir sem höfðu sambærilegan 

tilgang og markmið. Leitast var við að finna jákvæða hluti sem hægt væri að nota sem 

fyrirmynd á nýja vefnum. Loks fór fram netkönnun sem send var út til markhópa vefsins. 

 

Niðurstöður þarfagreiningarinnar voru notaðar til þess að skilgreina lykilverkefni, búa til 

persónur og skissa upp vefinn. 

 

2.1 Tilgáta og mótunarhringrás 

Þegar ákveðið var að smíða vef höfðu stofnendur ákveðnar hugmyndir um markmið hans, 

markhóp og efni og voru þessar hugmyndir skrásettar á hugarflugsfundi. 

 

 

Mynd 1 sýnir upprunalega tilgátu um markhópa, efni og markmið 
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Þarfagreining er síðan framkvæmd og í gegnum ferli hennar er tilgangur rannsóknarinnar 

að kanna hvernig ferlið í raun mótar þessa tilgátu samkvæmt þörfum notenda, (sjá viðauka 

1). 

Notendamiðuð hönnun er oft tengt ákveðinni aðferðafræði sem vísar til enskra hugtaka 

eins og „agile“ eða „lean“. Þessi hugtök virðast þó eiga ýmislegt sameiginlegt (Klein, 

2013). 

 

Sú aðferð sem hér er notuð fellur í raun undir þennan sameiginlega flöt, það er að segja 

hún tekur eitthvað frá báðum hugtökunum. Hún er notendamiðuð, það er brugðist við, 

aðlagað og breytingum fylgt eftir. 

 

 

Mynd 2 sýnir hvernig hringrás þarfagreiningar mótar tilgátuna 

 

Markhópar, markmið og efni eru tilgáta rannsóknarinnar.  Mótun ísar til þess þegar 

tilgátan er sett fram. Rannsókn er notkun þarfagreiningartólanna þar sem viðhorf 

notenda eru könnuð.  

Niðurstöður: Niðurstöður eru unnar jafnóðum úr hverri rannsókn fyrir sig og 

niðurstöður notaðar í áframhaldandi vinnu. Eftirfylgni vísar í þegar niðurstöður eru 

prófaðar með því að fylgja þeim eftir. Aðlögun tilgátu að þörfum notenda,. 

(Endur)Mótun tilgátu og  sama ferli upphefst aftur. 
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2.2 Áhrif þarfagreiningar 

Eins og áður hefur komið fram þá er leiðin til að hámarka notendaupplifun á vef sú að 

kynnast notendum og hanna vefinn samkvæmt þeirra viðhorfum, skoðunum og hegðun. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig niðurstöður einstakra þátta þarfagreiningar 

hafa áhrif á hönnunarferlið, eða í þessu tilviki mótun markhópa, markmiða og efnisstefnu.  

Niðurstöður viðtala  

Mikil áhersla var lögð á viðtölin, enda er verið að kanna þörf fyrir nýjan vef og því 

mikilvægt að hitta mögulega notendur og kynnast þeirra viðhorfum og þörfum. 

Undirbúningsvinna fólst í því að semja opnar spurningar sem næðu fram ákveðnum 

upplýsingum en væru þó á engan hátt leiðandi, (sjá viðauka 2). 

Viðmælendur voru átta, fjórir nemendur og fjórir fagaðilar. Bæði voru sendir út 

spurningalistar og tekin viðtöl augliti til auglitis. Báðar aðferðirnar hafa sína kosti og 

galla. Það að hitta viðmælendur augliti til auglitis er álitinn betri kostur vegna þess að þá 

er hægt að leyfa viðmælandanum algerlega að leiða viðtalið og ná þannig fram góðum 

upplýsingum. Þetta getur þó verið tímafrekt og erfitt getur reynst að fá viðmælendur sem 

eru tilbúnir að taka þátt. Þegar sendir eru út spurningalistar þá getur viðmælandinn svarað 

á sínum eigin hraða og er jafnvel tilbúinn að svara af meiri hreinskilni. Það að svara 

spurningalista tekur yfirleitt styttri tíma en viðtal augliti til auglitis. 

Niðurstöður viðtalanna gáfu góða innsýn, (sjá viðauka 1). 

 

Stafræn miðlun 

Margir viðmælenda tóku fram að stafræn miðlun væri frekar vítt hugtak og margt sem 

getur fallið þar undir. Flestir voru sammála um að þörf væri á vef eða vettvangi fyrir 

stafræn mál á Íslandi og þá sérstaklega með áherslu á notendaupplifun. 

Aðlögun: Hlutverk vefsins verður áfram að miðla efni um stafræna miðlun en þrengist þó 

í að vera með áherslu á notendaupplifun. 

 

Samfélagsmiðlar 

 Flestir viðmælenda sögðust aðallega nota samfélagsmiðla til að fylgjast með og fá 

aðgang að efni. 

Aðlögun: Áhersla á hlutverk samfélagsmiðla sem stuðning við vef var ítrekuð. 
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Samanburðargreining  

Viðmælendur nefndu Smashing Magazine, Medium og Norman Group sem dæmi um 

vefi þar sem þessum málum eru sögð góð skil. 

 

Efnisstefna 

Viðmælendur nefndu ýmis dæmi um hvað þeir töldu að ætti heima á slíkum vef. Einnig 

kom sterklega fram krafa um að efnið væri á mannamáli fremur en of fræðilegt. 

Aðlögun: Dæmin voru tekin inn í efnisstefnu en einnig sem valmöguleikar við gerð 

netkönnunar. Áhersla var lögð á að efnið yrði auðskiljanlegt fremur en fræðilegt. 

 

Sérstaða 

Viðmælendum fannst mikið til af erlendu efni en sáu fram á þörf á efni á íslensku. 

Einnig kom sterkt fram að vöntun væri á dæmisögum/reynslusögum (e. case studies). 

Aðlögun: Sérstaða vefsins var mótuð, allt efni yrði á íslensku og áhersla lögð á 

reynslusögur. Þessar niðurstöður voru kannaðar betur í netkönnun. 

 

Kostir og gallar 

Kostur er að það var enginn skortur á umfjöllunarefni og gott að hafa allt á einum stað. 

Galli var að erfitt gæti reynst að viðhalda svona vef, efnið er viðamikið og gæti úrelst 

fljótt. 

Aðlögun: Hugmynd var að fara í samstarf við nemendur sem hverju sinni gætu tekið að 

sér ábyrgð og umsjón með vefnum sem hluta af sinni verkefnavinnu.  

 

Mynd 3 sýnir tilgátu lagaða að niðurstöðum viðtala 
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Niðurstöður seinni viðtala 

Þegar búið var að endurmóta tilgátu samkvæmt niðurstöðum viðtala þá var ákveðið að 

fylgja þeim eftir með því að bera stefnu tilgátunnar undir notendur. Spurningalistinn var 

yfirfarinn en inn í hann var bætt upplýsingum um endurmótuð markmið, (sjá viðauka 3). 

 

Tekið var viðtal við tvo viðmælendur augliti til auglits. Viðmælendur voru einn nemi og 

einn fagaðili. 

 

Niðurstöður úr þessum viðtölum voru notaðar til þess að hrekja eða staðfesta fyrri 

niðurstöður, (sjá viðauka1). 

  

Vefur um stafræn mál - með áherslu á notendaupplifun 

Viðmælendum leist vel á þessa afmörkun. 

 

Ábendingar frá viðmælendum 

·        Mikilvægt að hafa ábyrgðarmann vefs 

·        Efni þarf að vera vel skrifað og yfirfarið 

·        Fyrirvari á að fara í samvinnu við háskóla.  

·        Mikilvægt að nota samfélagsmiðlana rétt 

·        Væri hægt að byggja upp skemmtilegt samfélag með hjálp samfélagsmiðla 

·        Sammála um að hafa þetta á mannamáli en ekki sérfræðimáli 

·        Sammála um stutt myndskeið en löng eiga líka rétt á sér 

·        Mjög skynsamlegt að hafa reynslusögur 

·        Mikilvægt að texta vel myndskeið 

·        Góður vettvangur til að miðla viðburðum og vinnustofum 
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Aðlögun: Samstarf við nema þarf að útfæra betur, jafnvel að taka út sem möguleika. Hafa 

skal skýran ábyrgðarmann og ákveðinn gæðastaðal á efni. Gott að hafa myndskeið textuð. 

 

Mynd 4 sýnir þann hluta tilgátu sem lagaður er að niðurstöðum seinni viðtala 

 

 

Niðurstöður samanburðargreiningar 

Niðurstöður viðtala voru notaðar til að velja vefi til samanburðargreiningar. Valdir voru 

sex vefir, þrír innlendir og þrír erlendir. Allt voru þetta vefir sem miðla efni á sviði 

stafrænnar miðlunar og notendaupplifunar. 

Tilgangur samanburðargreiningar var að finna jákvæða hluti sem hægt væri að nýta við 

gerð vefsins. 

 Fram kom eftirfarandi: 

·        Myndræn framsetning jákvæð 

·        Hvetja notendur til að senda inn eigið efni sem verði samt yfirfarið af ritstjórn 

·        „Bak við tjöldin“ upplýsingar gerir efnið persónulegra 

·        Vinsælt að auglýsa viðburði og námskeið 

·        Mannamál 

·        Sniðugt að hafa upptökur frá ráðstefnum 
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Aðlögun: Miðla upptökum frá ráðstefnum og taka við innsendu efni. 

 

Mynd 5 sýnir hvernig tilgáta hefur verið löguð að niðurstöðum samanburðargreiningar 

 

 

Niðurstöður netkönnunar  

Niðurstöður hugarflugsfundar, viðtala og samanburðargreiningar voru teknar saman og 

hafðar til hliðsjónar þegar sett var upp netkönnun (sjá viðauka 4). Hlutverk 

netkönnunarinnar var að kanna viðhorf markhópa vefsins. Þar sem markhóparnir eru 

afmarkaðir var netkönnuninni aðeins dreift til nemenda vefmiðlunar, í tölvupósti til 

valinna sérfræðinga og í faghópum stafrænnar miðlunar á Facebook. Einungis fengust 

svör frá 32 þátttakendum af en þau svör sem fengust gáfu mjög góða innsýn og 

hjálplegar niðurstöður.  



21 
 

 

Afmörkun og sérstaða  

Myndir þú nýta þér vef á íslensku sem miðlar efni um stafræna miðlun með áherslu á 

notendaupplifun (User Experience - UX)?    

 

 

Mynd 6 sýnir niðurstöður netkönnunar þegar spurt var hvort þátttakendur myndu nýta 

sér vefinn 

 

Hér var verið að kanna hvort notendum líkaði afmörkun og sérstaða fyrirhugaðs vefs. 

Sterk jákvæð svörun. 

Aðlögun: Staðfesting varð á að afmörkun og sérstaða væri að taka rétta stefnu.  

 

Efni  

Þátttakendur voru beðnir að merkja í allt það efni sem þeir myndu helst vilja fá 

umfjöllun um 

1. Verkfæri þarfagreiningar 90,6% 

1. Framsetning efnis 87,5% 

2. Aðgengismál 78,1%% 

3. Mælingar 78,1% 

4. Stefnumótun fyrir vef 78,1% 

5. Rannsóknir 71,9% 

6. Skrif fyrir vef 68,8% 

7. Samfélagsmiðlar 68,8% 

8. Myndbandagerð 43,8% 

9. Ljósmyndun 28,1% 
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Þátttakendur voru beðnir um að merkja við allt það sem þeim fyndist að ætti heima á 

slíkum vef 

1. Dæmisögur (e. case studies) 93,1% 

2. Innlendar greinar 86,2% 

3. Viðtöl 79,3% 

4. Þýddar greinar 58,6% 

5. Viðburðadagatal 58,6% 

6. Orðalisti yfir helstu hugtök 58,6% 

7. Atvinnuauglýsingar 55,2% 

8. Rannsóknargögn 50,8% 

 

Þátttakendur voru beðnir um að velja á  hvaða formi þeir myndu helst vilja nálgast efnið 

1. Stutt myndbönd 90,6% 

2. Texti 84,4% 

3. Viðtöl 78,1% 

4. Myndir 62,5% 

5. Viðburðadagatal 56,3% 

6. Hlaðvarp 46,9% 

7. Löng myndbönd 34,4% 

8. Bein útsending 31,3% 

 

Þátttakendur voru áhugasamir um að fá upplýsingar um flest það efni sem lagt er upp 

með í efnisstefnu. 

Aðlögun: Áhersluþættir efnistefnu voru settir upp samkvæmt þessu.  

 

Áherslur 

Þátttakendur voru beðnir að meta á skalanum 1 – 5 hversu mikilvægt þeir teldu að efnið 

væri fræðilegt, auðskiljanlegt, á íslensku, myndrænt eða skemmtilegt og lifandi.  



23 
 

 

 

Mynd 7 sýnir niðurstöður netkönnunnar þegar þátttakendur voru beðnir að meta 

mikilvægi 

  

Afgerandi niðurstöður fengust um að hafa efnið auðskiljanlegt, myndrænt og 

skemmtilegt. 

Misjafnar skoðanir voru á því hvort efnið eigi að vera á íslensku eða hvort það eigi að 

vera fræðilegt en þar svöruðu flestir hlutlaust.  

Aðlögun: Hér kemur fram ákveðin krafa um auðskilið efni og verður stefna aðlöguð að 

því. Áfram verður lögð áhersla á efni úr íslenskum veruleika til að skapa sérstöðu. 

 

Mynd 8 sýnir hvernig búið er að laga tilgátu að niðurstöðum netkönnunnar 



24 
 

2.3 Markmið, markhópar og efni 

Upphafleg tilgáta voru hugmyndir stofnenda um markmið, markhópa og efni vefsins. Í 

gegnum þarfagreiningarferlið voru þessar hugmyndir síðan aðlagaðar að þörfum notenda. 

  

Markhópar 

Niðurstöður þarfagreiningar studdu við hugmyndir um markhópa og héldust þeir því 

óbreyttir. Markhópar vefsins skiptast í áhugafólk, nemendur og fagfólk. 

  

Markmið 

Upphafleg markmið voru að miðla fræðsluefni, skapa vettvang fyrir umræður, miðla 

viðburðum og atvinnuauglýsingum. Niðurstöður þarfagreiningar studdu þessi markmið 

að miklu leyti en mótuðu þau einnig og bættu við áherslum. Markmið vefsins verða að 

miðla efni um stafræn mál með áherslu á notendaupplifun, að miðla efni úr íslenskum 

raunveruleika og að skapa vettvang fyrir umræður með stuðningi samfélagsmiðla. 

Áhersla lögð á að nýta samfélagsmiðla. 

  

Efni og efnisstefna 

Þarfagreiningarferlið hafði mikil áhrif á val á efni og lagði góðan grunn að efnisstefnu. 

Þó svo að stofnendur hafi haft ákveðnar hugmyndir að efni í upphafi, þá voru það að 

miklu leyti getgátur. Notendur komu með hugmyndir að nýju efni og það kom skýr 

niðurstaða á í hvaða formi þeir vilja hafa efnið. 

 

Mynd 9 sýnir mótaða tilgátu um markhópa, markmið og efni í lok þarfagreiningar 



25 
 

2.4 Nýsköpun og viðskiptaáætlunarlíkan 

Þegar leið á verkefnið áttaði ég mig á því að eitthvað vantaði til þess að ramma inn 

hugmyndina og framkvæmd hennar. Þar sem fókusinn er á að mæta sem best þörfum 

notenda, þá þarf að skapast ákveðið jafnvægi milli virði notenda og stofnenda. 

Notendamiðað hönnunarferli fyrir vef hefur, að mínu mati, í raun margt sameiginlegt 

með nýsköpun. Það lá því beint við að leita til nýsköpunar og finna tól sem gæti ekki 

bara rammað inn hugmyndina, heldur gæti líka skilyrt framkvæmd hennar.  

  

Viðskiptaáætlunarlíkan (e. Business Canvas Model) er vinsælt í nýsköpun (Osterwalde & 

Pigneur, 2010). Það lýsir á myndrænan hátt þeim þáttum sem þarf til að framkvæma 

viðskipta hugmynd, þar með talið  sérstöðu hugmyndar, uppbyggingu fyrirtækis, 

viðskiptavinum og fjármálum þess. Í grundvallaratriðum snýst líkanið um að skapa virði 

fyrir fyrirtæki, jafnt sem viðskiptavini og samfélagið.  

 

 

Mynd 10 sýnir viðskiptaáætlunarlíkan þar sem búið er að gera grein fyrir helstu þáttum 

þess og skilyrða þannig framkvæmd verkefnisins 

 

Lykilsamstarf: Stefnt er á að fara í samstarf við háskóla og jafnvel fá nema til að taka 

að sér að reka vefinn hverju sinni sem hluti af verkefnavinnu. Á vefsíðunni verða 
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notendur hvattir til að senda inn efni sem ritstjóri vefsins fer yfir og birtir ef efnið stenst 

kröfur. Stefnt er á að fara líka í samstarf við fyrirtæki og fá þau til að deila 

reynslusögum frá raunverulegum verkefnum. Möguleiki sé á samstarfi vegna 

auglýsinga eða kynninga. 

 

Lykilstarfsemi verður viðhald og umsjón vefsins. Í því felst meðal annars að framleiða 

efni og uppfæra reglulega. Mikilvægt er að vera vel að sér í nýjungum innan sviðsins 

hverju sinni. 

 

Lykilauðlindir: Mannauður er helsta auðlind verkefnisins. Nám, reynsla og áhugi 

stofnenda sem og annarra þátttakenda mun í fyrstu reka verkefnið áfram. 

 

Ávinningur fyrir notendur er að þeir hafa aðgang að fræðsluefni, aðgang að vettvangi 

sem heldur utan um allt sem tengist notendaupplifun og með hjálp samfélagsmiðla 

skapar umræður. Vefsíðan virkar einnig sem gluggi inn í íslenskan raunveruleika með 

því að vera með reynslusögur frá raunverulegum verkefnum. 

Til að ná jafnvægi vil ég bæta við að ávinningur fæst fyrir stofnendur, þar sem þeir fá 

reynslu á sínu sviði og halda sér vel upplýstum. 

 

Samskipti við notendur verða aðallega í gegnum samfélagsmiðla en einnig verður 

óskað eftir ábendingum á vefsíðunni. 

 

Leiðir í viðskiptum: Vefsíðunni verður komið á framfæri með kynningum en einnig 

verður treyst á að notendur kynni síðuna hver fyrir öðrum (e. word by mouth). 

 

Hópar viðskiptavina eru nemar, fagfólk og áhugafólk (notendur). 

 

Kostnaðaruppbygging: Helsti kostnaður er stofnkostnaður sem samanstendur af kaupi 

á léni og hýsingu. Þó er gert ráð fyrir launakostnaði vegna vinnu stofnenda. 

 

Tekjustreymi: Áætlað er að sækja um styrki til þess að fjármagna verkefnið í byrjun. 

Ef umferð eykst um vefinn verður skoðað að ná inn tekjum af auglýsingum. 
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3.0 Miðlunarleiðin 

 

Valið var að smíða vef sem miðlar efni um stafræna miðlun. Niðurstöður 

þarfagreiningar mótuðu markmið, markhópa og efnisstefnu vefsins. Einnig lögðu þær 

grunninn að vefstefnu. Vefurinn huxa.is verður vefur um stafræna miðlun með áherslu á 

notendaupplifun.  

3.1 Undirbúningur og val á verkefni 

 Við val á verkefni var mjög fljótlega ákveðið að gera vef. Vefur býður upp á ótal 

möguleika og er góð leið til miðlunar á  mismunandi formum. Einnig getur vefur, með 

hjálp samfélagsmiðla, skapað vettvang fyrir umræður. Í gegnum námið í hagnýtri 

menningarmiðlun höfum við lært um mismunandi efnisvinnu og miðlunarleiðir. Vefur 

gefur möguleika á enn meiri þjálfun í þessu og þá sérstakelga í upptökum, klippingu 

myndskeiða, viðtalstækni, greinaskrifum fyrir vef og vinnslu myndefnis.  

Gerð var framkvæmdaáætlun og verkefninu skipt upp í:  

 Framkvæmd þarfagreiningar  

 Vefsmíði og uppsetning 

 Búa til efni (myndbönd, greinar, reynslusögur)  

 Samfélagsmiðlar 

 

Mynd 11 sýnir framkvæmdaáætlun sem sett var upp í byrjun verkefnis 
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3.2 Aðferðafræði og framkvæmd þarfagreiningar 

Þarfagreining var framkvæmd og ferlið tók 13 vikur. Rannsóknaraðferðir 

þarfagreiningar voru bæði eigindlegar og megindlegar. Unnið var úr niðurstöðum hverju 

sinni og þær settar saman í þarfagreiningarskýrslu, (sjá viðauka 1). 

 

3.3 Smíði vefsins huxa.is 

Fallist var á í upphafi að nota vefumsjónarkerfið Wordpress til að setja upp vefinn sem 

fékk nafnið huxa.is.  

Niðurstöður þarfagreiningar voru hafðar til hliðsjónar þegar leiðarkerfi og áherslur á 

forsíðu voru ákveðnar. Var farin sú leið að skissa upp átta mismunandi forsíður og þær 

síðan valdar sem þóttu bestar.  

Forritið Balsamiq var notað til þess að skissa upp wireframe sem hægt væri að nota við 

uppsetningu forsíðu og val á þema í Wordpress.  

 

 

Mynd 12 sýnir wireframe skissu af forsíðu vefsins 

 

Merki Huxa verður samkvæmt hefð lengst til vinstri, leit lengst til hægri og leiðarkerfi 

efst fyrir miðju. 
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Aðalflokkar á forsíðu verða efst og eru: 

UX-Blogg þar sem birt verður frumsamið efni á alls kyns formi en einnig verður 

áhugaverðu efni deilt. 

Reynslusögur verður aðalflokkur þar sem notendur sýndu þessu mikinn áhuga og 

miðlun á reynslusögum því eitt af sérkennum vefsins. 

Viðburðir þar sem miðlað verður alls kyns viðburðum sem markhópar vefsins gætu 

vakið áhuga markhópa vefsins. 

Atvinna Miðlað verður atvinnuauglýsingum til notenda. 

 

 

 

Mynd 13 sýnir merki og leiðarkerfi vefsíðunnar sem staðsett er efst á síðunni 

 

Í fæti verða upplýsingar um huxa, „hafðu samband“, upplýsingar og tenglar í 

samfélagsmiðla. 

Lagt verður kapp á að hafa vefinn aðgengilegan og einfaldan. Leiðarkerfið verður skýrt 

og markmið vefsins sýnileg. 

 

Á vef Huxa.is verður lögð áhersla á eftirfarandi form miðlunar: 

• Stutt myndskeið. Stefnan er að taka þau upp á snjallsíma og nota forritið 

Moviepro til upptöku. Myndskeiðin verða klippt saman með hjálp forritsins  

Premiere Pro. Öll myndskeiðin verða textuð til að auka aðgengi notenda að efni 

Huxa.  

• Greinar. Lögð er áhersla á auðskiljanlegan texta þar sem myndefni er notað til 

stuðnings. 

• Í framtíðaráætlun er gert ráð fyrir að birta einnig efni á hljóðvarpsformi. 
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3.4 Kostnaðaráætlun og framtíðarsýn 

Kostnaðaráætlun gerir eingöngu ráð fyrir útlögðum stofnkostnaði við uppsetningu á 

vefnum huxa.is. Hann samanstendur af kostnaði við lén hjá ISNIC, hýsingu hjá 1984 og 

þema hjá Wordpress. 

 

Mynd 14 sýnir stofnkostnað vefsins 

 

Í framtíðaráætlunum er gert ráð fyrir innkomu í formi auglýsinga, styrkja og útseldrar 

vinnu. Þar af leiðandi mun bætast við launakostnaður.  

Stefnt er að því að fara í samstarf við nema sem gætu þá sem hluti af sinni 

verkefnavinnu haft umsjón með vefnum og sinnt efnisvinnslu. Notendur eru hvattir til 

að senda inn tillögur að efni eða ábendingar um hvað betur mætti fara. Áhersla verður 

lögð á góð samskipti við fyrirtæki og miðlun reynslusagna úr íslenskum raunveruleika.  
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Niðurstöður og lokaorð 

 

Lögð var fram rannsóknarspurningin: 

Hvernig nýtast niðurstöður þarfagreiningar sem best til að hámarka notendaupplifun á 

vef? 

  

Í upphafi greinargerðar skoða ég hvernig menning hefur verið skilgreind sem mótandi afl 

á hegðun og gildi manna. Hún bindur fólk líka saman í hina mismunandi samfélagshópa. 

Fjallað hefur verið um neytendasamfélag og neytendahegðun og innan þess hóps eru 

síðan notendur. Notendur hafa vald, því að með tilkomu Internetsins geta notendur bæði 

valið og tjáð sig um sína upplifun. Það er því mikilvægt að þessi upplifun sé jákvæð og 

til þess að geta boðið upp á fyrirmyndar notendaupplifun þá þurfa fyrirtæki/stofnanir að 

þekkja vel sína notendur og hanna vöruna út frá þeirra þörfum. Þarfagreining er 

notendarannsókn þar sem mismunandi aðferðir eru notaðar til þess að fá sem besta innsýn 

í hugarheim, atferli og þarfir notenda. 

  

Þegar ákveðið var að setja upp vefinn huxa.is var strax hafist handa við undirbúning og 

þarfagreining var framkvæmd. Vegna þekkingar og reynslu höfðu stofnendur ákveðnar 

hugmyndir um markmið, áherslur, markhópa og efni fyrir síðuna. Þessar hugmyndir setti 

ég fram sem tilgátu í byrjun. Í gegnum þarfagreiningarferlið kafaði ég  í niðurstöður úr 

hverjum þætti fyrir sig og skoðaði hvernig þær höfðu sinn þátt í að móta tilgátuna þar til 

niðurstaða fékkst. 
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Ef tilgátan í upphafi þarfagreiningar er borin saman við endurmótaða tilgátu í lok 

þarfagreiningar er ljóst að ýmislegt hefur tekið breytingum þó svo að sumir þættir hafi 

haldist óbreyttir. 

 

Mynd 15 sýnir bæði tilgátu í upphafi rannsóknar og mótaða tilgátu eftir þarfagreiningu 

Markhópar haldast óbreyttir sem og markmið vefsins, en þó hafa markmið vefsins þrengst 

og við bætist að lögð er áhersla á notendaupplifun. 

 

Áherslur hafa breyst, sérstaða vefsins verður að miðla reynslusögum úr íslenskum 

raunveruleika fremur en að leggja of mikla áherslu á að efnið sé á íslensku. Aukin áhersla 

verður á hlutverk samfélagsmiðla til að styðja við efni vefsins og skapa vettvang fyrir 

umræður. 
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Efni var sá þáttur sem mótaðist hvað mest og eftir þarfagreininguna er kominn mjög góður 

grunnur að efnisstefnu. Leitað verður eftir innblæstri úr íslenskum veruleika og stefnt á 

að fá að fylgjast með alls kyns spennandi verkefnum og deila sögu þeirra á síðunni. 

 

Þörfin eftir þessu kom fram í viðtölum við tilvonandi notendur. Í seinni viðtölum var þetta 

borið undir notendur við góðar undirtektir. Netkönnun var sett upp með efni í huga og 

grunnur að efnisstefnu aðlagaður samkvæmt þeim niðurstöðum. 

  

Á vefsíðunni huxa.is verður fjallað um verkfæri þarfagreiningar, framsetningu efnis, 

aðgengismál, vefmælingar og stefnumótun. Leitast verður við að setja inn reynslusögur, 

greinar, viðtöl og rannsóknargögn. Efnið verður aðallega í formi stuttra textaðra 

myndbanda og greina með myndum til stuðnings en í framtíðinni verða einnig hlaðvörp 

í boði. Viðburðir og atvinnuauglýsingar (er tengjast efninu) verða í sér flokkum á forsíðu. 

  

Þegar leið á rannsóknina fékk ég þá hugmynd að nota viðskiptaáætlunarlíkan til þess að 

ná fram jafnvægi milli virðissköpunar fyrir notendur og stofnendur vefsíðunnar. Þetta 

heppnaðist vel og voru niðurstöður notaðar til þess að skilyrða framkvæmdina. 

  

Hefði þarfagreining ekki verið framkvæmd hefði strax verið farið í að búa til efni eftir 

hugmyndum okkar stofnenda síðunnar huxa.is. Eins og niðurstöður leiddu í ljós þá voru 

þessar hugmyndir um efni ekki alltaf í samræmi við þarfir þeirra sem það var ætlað. Það 

er því nokkuð ljóst að óþarfa tíma hefði verið eytt í eitthvað sem ekki hefði skapað neitt 

virði fyrir notendur síðunnar. Framkvæmd þarfagreiningar og niðurstöður hennar hafa 

veitt stofnendum mikilvæga innsýn í hegðun, hugarheim og þarfir okkar markhóps. Með 

því að miðla samkvæmt þessu er hægt að bæta upplifun notenda. 

  

Stefnt er á að halda áfram að kynnast notendum og aðlaga síðuna að þeirra þörfum með 

því að gera reglulega notendaprófanir og vefmælingar. 
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Notendarannsóknir snúast að miklu leyti um að kynnast þörfum notenda með því að hitta 

þá, spyrja þá spurninga og mæla þeirra hegðun. Þó svo að við höfum fyrirframmótaðar 

hugmyndir þá er líklegt að notendarannsóknir leiði annað í ljós og þá þarf að bregðast 

við. Það er þessi þekking og stöðuga aðlögun sem stuðla að því að notendaupplifun sé 

hámörkuð. Það sem á yfirborðinu virðist kannski smávægileg getur skipt miklu máli ef 

dýpra er kafað. Því tel ég að niðurstöður þarfagreiningar beri heilmikið vægi þegar 

hámarka á notendaupplifun á vef. 
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Viðauki 1 - Þarfagreining 

 

Sem hluti af lokaverkefni í Hagnýtri menningarmiðlun, vorið 2018, var ákveðið að gera 

vef um stafræn mál. Í upphafi slíks verkefnis er mikilvægt að gera þarfagreiningu til að 

kynnast mögulegum notendum og þeirra þörfum. Tilgangur þarfagreiningarinnar er að 

ákveða markmið vefsins, markhópa og setja fram efnisstefnu. Eðli verkefnisins vegna 

var ákveðið að nýta þau tól þarfagreiningarinnar sem gefa góða innsýn þegar búa til 

nýjan vef. Haldinn var hugarflugsfundur, tekin viðtöl við notendur, gerð 

samanburðargreining, send út netkönnun, samdar persónur og notendasögur, 

lykilverkefni voru skilgreind og að lokum var gerð skissa að vef (e. wireframe).  

 

Hugarflugsfundur 

Hugarflugsfundur var haldinn þann 27. febrúar 2018. Þátttakendur voru Dagbjört 

Tryggvadóttir og Heiðrún Ásta Guðmundsdóttir sem eru stofnendur væntanlegs vefs. 

Tilgangur hugarflugsfundar var að leggja grunninn að verkefninu, ná fram hugmyndum 

stofnenda og skrásetja upphafleg markmið, markhópa og efnisstefnu vefsins. Einnig var 

gerð stutt SVÓT greining með áherslu á styrkleika og veikleika.  

Eðli vefsins mun vera vefur um stafræn mál en það þarf væntanlega eitthvað að þrengja 

efnið samkvæmt niðurstöðum þarfagreiningar. 

 

Markmið 

• Miðla fræðsluefni   

• Skrifaðar greinar 

• Viðtöl 

• Hugtakalisti 

• Skapa vettvang fyrir umræður með stuðningi samfélagsmiðla 

• Miðla viðburðum 

• Miðla atvinnuauglýsingum 
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Markhópar 

• Áhugafólk 

• Nemendur 

• Fagfólk 

 

Efni 

• Innri vefir 

• Samfélagsmiðlar 

• Notendaupplifun 

• Þarfagreiningar-verkfæri 

• Brjóta upp sílóin 

• Lagalegur rammi - persónuvernd 

 

SVÓT Greining 

 

Styrkleikar 

• Reynsla og menntun stofnenda 

• Innsýn í heim notenda 

• Samstarf við grafískan hönnuð 

• Góður tækjakostur 

• Vefur á íslensku 

 

Veikleikar 

• Lítil reynsla í efnisvinnu 

• Vera betur upplýstar um stafræna miðlunar 

• Erfitt að halda afmörkun á efni  
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Tækifæri 

• Vöntun á sameiginlegum miðlunarvettvang  

• Vaxandi áhugi  

• Hröð þróun innan sviðsins 

• Auknar kröfur um gæði 

  

Ógnanir 

• Víðtækt hugtak 

• Mikið framboð á efni á ensku 

• Efni úreldist hratt 

• Aukin samkeppni 

  

 

Viðtöl 

Ákveðnir markhópar voru markaðir á hugarflugsfundi og var því næsta skref að leita 

uppi tilvonandi notendur og taka við þá viðtöl. Bæði voru sendir út spurningalistar en 

líka tekin viðtöl augliti til auglitis. Viðmælendur voru átta. Fjórir nemendur og fjórir 

fagaðilar.  

 

Spurning 1: Hvað myndir þú flokka undir stafræna miðlun?  

Nefnd voru eftirfarandi atriði:  

• Gerð og uppbygging vefs  

• Notendaupplifun 

• Framsetning efnis  

• Tæknimál  

• Öryggismál  

• Staðlar  

• Aðgengi  
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• Hönnun  

• Samfélagsmiðlar  

• Frelsi til tjáningar á mismunandi formi (hljóð, myndbönd, texti) 

• Samskipti við vini og vinnu 

• Ytri og Innri vefir 

• Netverslanir  

• Rafrænar gáttir og ýmis skráningarkerfi 

• Markaðsetning á netinu  

Samantekt  

Margir viðmælanda tóku fram að stafræn miðlun væri frekar vítt hugtak og margt sem 

getur fallið þar undir. 

 

Spurning 2: Hvernig aflar þú þér upplýsinga og þekkingar á þínu sviði? 

Nefnd voru eftirfarandi atriði:  

• Fyrirlestrar  

• Námskeið  

• Ráðstefnur 

• Bækur 

• Vefir 

• Youtube  

• Twitter 

• Network 

• Blogg 

• Vinnustofur 

• Áhrifavaldar 

• LinkedIn 

• Case studies 

Samantekt  

Flestir viðmælenda sögðust aðallega nota samfélagsmiðla til að fylgjast með og fá 

aðgang að efni.  



41 
 

Spurning 3: Getur þú nefnt dæmi um vefi eða aðrar miðlunarleiðir þar sem 

þessum málum eru gerð góð skil?  

Nefnd voru eftirfarandi atriði:  

• Youtube  

• Blogg (t.d Paul Boag) 

• Podcast 

• Smashing Magazine 

• Medium 

• Norman Group 

• Íslensk vefhönnun (á facebook) 

• Hópar á facebook 

• Sky.is 

• Online námskeið 

 

Spurning 4: Finnst þér vera þörf á vef eða vettvangi um stafræn mál á Íslandi og ef 

svarið er já, hvað myndir þú þá vilja hafa á þannig vef? 

Nefnd voru eftirfarandi atriði:  

▪ „Já og nei, frábært ef það væri meira efni á íslensku.“  

 

▪ „Já. Það væri þægilegt að hafa nýjustu upplýsingar í vefmálum á einum stað og 

geta fylgst með örri þróun.“ 

 

▪ „Já það væri gott að hafa vef um stafræn málefni sem drægi saman og útskýrði 

vel hvað stafræn miðlun er og fjallaði svo um nýjungar og almenna fræðslu í 

hverjum þætti fyrir sig t.d. Umfjöllun um vefi, samskiptamiðlar, rafrænar gáttir, 

netverslanir, öryggismál ofl.“ 
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▪ „Nei í raun ekki, eða sé ekki virðið á þessari stundu. Held líka að digital sé 

alltof vítt hugtak og nái svo djúpt í almennt líf okkar, miklu dýpra en við áttum 

okkur á.“ 

 

▪ „Já, ég væri til í að sjá meira um það. Ég væri til að lesa um allt það nýjasta 

sem er að gerast í markaðsmálum og samfélagsmiðlum.“ 

Samantekt 

Flestir viðmælanda fannst vera vöntun á vef um stafræn mál og þá sérstaklega með 

áherslu á notendaupplifun. 

 

Spurning 5: Hvaða hópar heldur þú að myndu nýta sér slíkan vef?  

Nefnd voru eftirfarandi atriði:  

• Fagfólk/Sérfræðingar 

• Auglýsingastofur 

• Einstaklingar í fyrirtækjarekstri 

• Nemar 

• Fólk að fóta sig í nýjum stöðum innan fyrirtækja 

• Vefstjórar 

• Áhugafólk um rafræna miðlun 

 

Spurning 6: Hvað gæti átt heima á þannig vef? 

Nefnd voru eftirfarandi atriði:  

 

• Tæknimál; bakendi, kódar, forritun, netöryggi 

• Hönnun: litir, leturgerð, aðgengismál, uppbygging 

• Framsetning efnis: uppbygging efnis fyrir vef, framsetning texta, mynda og 

myndbanda. Inní þessu má hafa tæknilegar upplýsingar varðandi 

mynduppbyggingu, lýsingu og hljóð, hvernig er saga sögð 
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• Fræðandi greinar/fyrirlestrar um nýjar rannsóknir og strauma og stefnur 

• Dæmi um framúrskarandi vefi á nokkrum sviðum (þyrfti eflaust að endurskoða 

mjög oft) 

• Umfjöllun um það sem gefst vel og illa í stafrænni miðlun 

• Samfélagsmiðlar 

• Vefstefnur 

• Notendaupplifun  

• Sýn helstu sérfræðinga landsins 

• Umgengni á vef/samfélagsmiðlum, mannasiðir! 

• Rannsóknir 

• Kynning/sala á ólíkum kerfum til starfrænnar notkunar 

• Samskipti milli áhugafólks um stafræn málefni 

• Kynning á fagfólki innan geirans 

• Hafa orðalista yfir helstu hugtök 

 

Tilvitnanir í viðmælendur: 

 

▪ „Ég sé fyrir mér að þetta gæti verið svona community. Facebook - LinkedIn. 

Það eru ekkert margir sem eru sérfræðingar hér heima. Auka aðgang að fólki 

sem er með þekkingu og menntun. Sé þetta meira fyrir mér eins og félag.“  

 

▪ „Fólk vill sjá hvað fyrirtækin eru að gera, vill sjá mannlegu hliðina en ekki 

eitthvað fake front.“  
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Spurning 7: Getur þú séð fyrir þér mögulega kosti eða galla við slíkan vef? 

Nefnd voru eftirfarandi atriði:  

 

Kostir 

• Hafa upplýsingar um vefmál aðgengileg og á einum stað  

• Hafa aðgang að efni á íslensku 

• Vettvangur til að skiptast á hugmyndum og skoðunum 

• Enginn skortur á umfjöllunarefni 

 

Gallar 

• Menn ekki alltaf sammála um strauma og stefnur 

• Erfitt að viðhalda svona vef og halda honum lifandi 

• Alltof viðamikið efni 

• Efni gæti úrelst fljótt 

 

Spurning 8: Í sambandi við stafræna miðlun, hvað myndir þú helst vilja fá 

upplýsingar og umræðu um?  

Nefnd voru eftirfarandi atriði:  

▪ Persónuupplýsingar matreiddar fyrir almenning 

▪ Fleiri mælanleg gögn 

▪ Case studies (hvaða aðferðir, hvernig eru aðrir að vinna?) 

▪ Deiling á þekkingu og reynslu 

▪ Skilgreining á stafrænni miðlun 

▪ Hvaða samfélagsmiðlar eru vinsælastir hverju sinni 

 

Samantekt 

Notendur vilja upplýsingar og sögur af sérfræðivinnu innan mismunandi sviða 

stafrænnar miðlunar á persónulegum nótum og á mannamáli. 
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Spurnin 9: Í alþjóðlegum samanburði hvernig finnst þér Ísland standa sig í þessum 

málum?  

Nefnd voru eftirfarandi atriði:  

• Ísland stendur sig almennt vel og við erum með fullt af góðu fólki  

• Við erum að dragast aftur úr á ákveðnum sviðum 

• Gætum staðið okkur betur í miðlun þekkingar 

• Það þurfa allir að hafa aðgang að þessari þekkingu í nútímasamfélagi 

 

Spurning 10: Hvernig sérð þú fyrir þér þróunina á Íslandi í þessum málum næstu 

5 árin? 

Tilvitnanir í viðmælendur: 

▪ „Þekking á vefmálum og skilningur fyrir góðum vef og framsetningu efnis mun 

batna. Vefurinn á eftir að bæta og létta líf margra með margvíslegri þjónustu 

sem áður tók tíma að sinna.“ 

 

▪ „Stafræn samskipti halda áfram að vaxa.“  

 

▪ „Aukna kynslóðagjá þar sem yngra fólkið gerir allt í stafrænum heimi og þykir 

meira en sjálfsagt, eldra fólkið áfram hikandi.“  

 

▪ „Við verðum komin lengra. Ég vona að það verði stökk en sé það ekki alveg 

gerast en við erum samt hægt og bítandi að ná einhverju, bilið fer minnkandi.“ 

 

▪ „Eftir því sem verslun á netinu eykst og vefsíður verða mikilvægari þáttur í 

atvinnulífinu mun meiri pening vera veitt í þetta og fleiri og fjölbreyttari störf 

verða til.“ 
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Spurning 11: Hvaða samfélagsmiðlar finnst þér passa best til að styðja við vef um 

stafræn mál?  

Nefndir voru eftirfarandi samfélagsmiðlar:  

• Facebook 

• Instagram 

• LinkedIn 

• YouTube 

Samantekt  

Það kom fram þörf fyrir fleiri myndbönd og podcast frekar en texta, t.d channel sem 

teiknar upp á töflu. Auðveldara að horfa á myndband en lesa langa grein. Hægt að 

hlusta án myndar meðan maður gerir eitthvað annað eða horfa án hljóðs. 

 

Spurning 12: Hvað finnst þér um leiki á samfélagsmiðlum?  

Samantekt  

Leikir á samfélagsmiðlum eru ofnotaðir, fólk er komið með leið á þeim.  

 

Spurning 13: Manstu eftir einhverju dæmi á samfélagsmiðlum þar sem fyrirtæki 

stóð sig einstaklega vel á samfélagsmiðlum og ef svo er hvernig þá? 

Samantekt 

Lögreglan, Macland, Grímur kokkur, Origo, Kolibri, Kosmos hafa verið að standa sig 

vel. Sumar fataverslanir hafa verið að standa sig vel sem styðja við netverslanir. Sum 

tímarit og leikhús hafa einnig verið að gera góða hluti. 
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Spurning 14: Manstu eftir dæmi þar sem illa var staðið að verki? 

Tilvitnanir í viðmælendur: 

▪ „Verslanir lélegar að svara skilaboðum biðja jafnvel um að það sé frekar 

hringt.“  

 

▪ „Versta sem ég veit eru fyrirtæki sem tala eins og unglingar, skrifa illa og eru 

með lélegt málfar.“ 

 

▪ „Mýmörg dæmi þar sem verið er að vanvirða viðskiptavini, oft sökum 

þekkingarleysis á miðlunum.“ 

 

Spurning 15: Hvað er það sem notendur vilja sjá frá fyrirtækjum/stofnunum á 

samfélagsmiðlum að þínu mati?  

Nefnd voru eftirfarandi atriði:  

• Upplýsingar um vöru/þjónustu 

• Glens og gaman, þarf að vera létt og á persónulegum nótum 

• Skjót svör 

• Virði fyrir viðskiptavininn 

• Gagnlegt  

• Aumýkt/samkennd (e. empathy) 

• Hreinskilni 

• Reglulegir póstar 

• Persónulegar sögur 

• Myndbönd 

• Lifandi og myndrænt efni 

• Meira af alvöru starfsemi (behind the scenes) 
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Spurning 15: Einhverjar ábendingar frá þér í lokin?   

Tilvitnanir frá viðmælendum:  

▪ „Ég tel nauðsynlegt að fá til liðs við sig sérfræðinga á hverju sviði fyrir sig.“ 

 

▪ „Verðugt verkefni að hafa þetta blogg með sérfæðingum í þessum málum, hafa 

svona panel. Lítið svona á Íslandi - er svona á Smashing Magazine. Taka svona 

upp á næsta level. Hafa fasta penna.“ 

 

▪ „Oft erfitt að finna upplýsingar um ráðstefnur erlendis. Gætu verið greinar og 

sérfræðingar að skrifa um einhver ákveðin verkefni. Einhver gæti skrifað um 

vinnustofur hvernig á að gera sketchboards, hvaða tól. Þetta fyrirtæki er að nota 

þetta tól og þau eru að gera þetta og þetta.“  

 

▪ „Einfaldara að viðhalda ef það væru fleiri editorar og þið væruð þá admin. 

Fullt af fólki sem væri til í að contributa.“  

 

▪ „Passa að detta ekki of mikið í sérfæðinga….. passa að þetta sé meira svona 

almennt, fyrir alla.“   

 

 

▪ „Gefa innsýn inn í hvað sérfræðingarnir eru að gera en á mannamáli. Almenn 

fyrirtæki/fólk fatti af hverju þetta skiptir máli.“  

 

▪ „Mikilvægt að þetta sé ekki of sérhæft, þannig að allir geti lesið.“  
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Viðtöl endurmótuð 

Niðurstöður viðtalanna voru notaðar til þess að endurmóta hugmyndina að verkefninu. 

Til að fá viðhorf á endurmótuðum markmiðum og efnisstefnu var gerður nýr 

spurningalisti og tekið viðtal við einn sérfræðing og einn nema.  

 

Vefur um stafræn mál - með áherslu á notendaupplifun 

• Viðmælendum líst vel á þessa afmörkun. 

 

Ábendingar frá viðmælendum 

• Vefur þarf að vera uppfærður a.m.k. þrisvar í viku  

• Ritstjóri þarf að sjá um að uppfæra vef  

• Mikilvægt að hafa ábyrgðarmann vefs 

• Vefurinn á að vera efnisveita 

• Efni þarf að vera vel skrifað og yfirfarið 

 

Spurning: Við höfum haldið okkur að mestu leyti við upphaflegu markhópana sem 

eru nemar, fagfólk innan sviðsins og áhugafólk. Við gerum ráð fyrir að nemar 

verði stór hluti notenda og jafnframt höfum við hugsað okkur að gera vefinn 

sjálfbæran með þeim hætti að nemar Háskóla Íslands myndu á hverri önn taka 

ábyrgð á vefnum. Þá myndu þeir sem hluti af verkefnavinnu vera virkir í að 

uppfæra og miðla efni. Einnig myndu þeir sjá um samfélagsmiðlana. Okkur langar 

að spyrja þig , hvað finnst þér um þetta? 

 

Ábendingar frá viðmælendum 

• Fyrirvari á að fara í samvinnu við háskóla. Spurning hvort nemendur gætu verið 

óáreiðanlegir og ekki tekið nógu mikla ábyrgð. 

• Mikilvægt að nota samfélagsmiðlana rétt 

• Væri hægt að byggja upp skemmtilegt samfélag með hjálp samfélagsmiðla 



50 
 

 

Spurning: Í sambandi við efnisstefnu vefsins þá hefur þarfagreiningin leitt í ljós að 

þetta þyrfti að vera lifandi, skemmtilegt og á mannamáli. Til dæmis stutt video og 

case studies af raunverulegum verkefnum innan fyrirtækja og jafnvel skóla. Þetta 

væri kannski að einhverjum hluta behind the scenes fílingur. Þar sem nemendur 

væru með umsjón þyrfti gott samband við sérfræðinga til að halda ákveðnum 

gæðum. Ert þú með einhver ráð fyrir okkur í þessu sambandi? 

 

Ábendingar frá viðmælendum 

• Sammála um að hafa þetta á mannamáli en ekki sérfræðimáli 

• Sammála um stutt video en löng video eiga líka rétt á sér 

• Mjög skynsamlegt að hafa case studies  

• Mikilvægt að texta vel myndskeið 

• Umfjöllun um efni sem eru „relevant“ til dæmis hvernig á að taka upp efni á 

síma 

• Góður vettvangur til að miðla viðburðum og vinnustofum 

• Sniðugt að deila efni frá öðrum og vitna í það 

 

Ráðleggingar fyrir undirbúningsvinnu fyrir val á samfélagsmiðlum 

• Skoða markhópinn 

• Mælingar á Gallup 

• Betra að sérsníða 

• Greina samfélagsmiðilinn 

 

Framtíðarsýn og þróun 

• Erum eftir á í mörgu en ekki samfélagsmiðlum 

• Facebook mun þróast 

• Meiri áhersla á beinar útsendingar innan samfélagsmiðla 

• Instagram er að vaxa 
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• Verslun færast að miklu leyti inn á netið 

• Mikilvægi og gæði vefmiðla mun aukast  

 

 

Samanburðargreining 

Eftir að búið var að ræða við notendur voru niðurstöður úr viðtölunum notaðar til að 

velja vefi til samanburðargreiningar. Valdir voru  sex vefir, þrír innlendir og þrír 

erlendir. Tilgangur samanburðargreiningar var að finna jákvæða hluti sem hægt væri að 

nýta við gerð vefsins. Allt voru þetta vefir sem að miðla efni á sviði stafrænnar 

miðlunar og notendaupplifunar.  

 

Innlendir vefir 

• Kolibri.is 

• Origo.is 

• Kosmosogkaos.is 

 

 

Erlendir vefir 

• Nngroup.com 

• Ux.dk 

• Smashingmagazine.com 

 

Haldinn var fundur þann 14. mars 2018 þar sem vefirnir voru rýndir. 

 

Niðurstöður 

Leitin á vef Smashing Magazine er mjög aðgengileg. Flokkunin sniðug og gott að geta 

leitað eftir flokkum.  
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Valmyndin  er skýr og skemmtilega framsett þar sem hún er bæði hefðbundin og 

notkun tákna gefur ákveðinn frumleika.  

 

 

 

Á áberandi stað á síðu Smashing magazine eru notendur hvattir til að senda inn eigið 

efni en þó tekið fram að ritstjórar munu hjálpa til við að fullvinna og passa að efnið 

uppfylli gæðastaðla síðunnar.  

 

 

 

Í „about us“ er behind the scenes og viðtal/skemmtilegar upplýsingar um valda 

rithöfunda Smashing magazine.  
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Smashing Magazine notast við Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram. 

Smashing magazine nota mismunandi samfélagsmiðla en virðast þó vera virkastir á 

Twitter og Facebook. Eru mannlegir og lifandi, nota fjölbreytt myndefni. Pósta 

reglulega margs konar efni. Það vakti athygli að engir tenglar í samfélagsmiðla var að 

finna á vef Smashing Magazine. 

 

Origo eru gera viðburðum og námskeiðum hátt undir höfði á forsíðu en mætti vera 

aðgengilegt í leiðarkerfinu. 

 

 

Origo notast við Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube og Instagram. 

Tenglar í samfélagsmiðla aðgengilegir neðst á forsíðu Origo.  
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Virkir á öllum miðlunum og pósta reglulega góðu efni. Heildrænn tónn milli 

samfélagsmiðla. 

 

 

Kolibri eru með bæði case studies og upplýsingar um starfsfólk sem er vel uppsett og á 

mannamáli.  

 

Kolibri eru á LinkedIn og líka mjög virkir á Facebook. Pósta reglulega og eru að deila 

fróðleik í bland við persónulegra efni á léttu nótunum.  

Athyglisvert að á forsíðu er hvorki leit né tenglar í samfélagsmiðla.  

 

Norman group er umfangsmikill vefur en tekst vel til með uppsetningu og flokkun. 

Training and events skemmtilega sett upp og aðgengilegt.  
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Leitin hjá Norman group skýr og hægt að sía leitarniðurstöður.  

 

 

 

 

Norman group eru virkir á LinkedIn og YouTube en virðast leggja mesta áherslu á 

Twitter og er það eini tengilinn í samfélagsmiðla á vefnum. Á Twitter eru aðallega 

tenglar í greinar og stutt myndskeið á eigin síðu. 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Einnig bjóða þeir upp á tengla í vinsælt efni í fæti 

 

 

UXdk  

Forsíðan grípandi og stílhrein.  
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UXDK er mikið byggt upp á myndskeiðum frá ráðstefnum, spurning um að gera 

eitthvað svipað?  

Sniðugt að hafa tengla í tengd myndskeið/efni undir.  

 

 

 

 

Hjá UXdk er áherslan á Twitter og Facebook með tengla í báða miðla á vefnum. Þó 

virðist Facebook liggja í dvala en mikil virkni á Twitter í að deila efni frá öðrum. 

 

Verkefnin flott sett upp myndrænt hjá Kosmosogkaos 
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Bloggið hjá kosmosogkaos er skemmtilegt og mannlegt.  

 

Kosmosogkaos eru með Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram og Dribble. Virkir á 

Twitter í að pósta á ensku fyrir erlendan markað og á Facebook á íslensku fyrir 

íslenskan markað. Lifandi og skemmtilegu efni deilt sem og atvinnuauglýsingum.  

 

 

Netkönnun 

Niðurstöður hugarflugsfundar, viðtala og samanburðargreiningar voru teknar saman og 

hafðar til hliðsjónar þegar sett var upp netkönnun. Hlutverk netkönnunarinnar var að 

kanna viðhorf markhópa vefsins. Þar sem markhóparnir eru afmarkaðir var 

netkönnuninni aðeins dreift til nemenda vefmiðlunar, í tölvupósti til valinna sérfræðinga 

og í faghópum stafrænnar miðlunar á Facebook.  

 

Svör fengust frá 32 þáttakendum og gáfu þau mjög góða innsýn og hjálplegar 

niðurstöður.  

 

 

Hvaða vefi sækir þú reglulega til að fylgjast með stafrænni miðlun? 

 

● Alistapart.com 

● Bentley User Experience Center 

● Blogg 

● Boagworld.com 

● Creative live, 

● Design news 

● DigitalMarketer.com 

● Dribbble 

● F-stoppers 
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● Facebook 

● Gerry McGovern 

● Google 

● Hootsuite 

● Hubspot 

● Invision 

● Jacob Nielsen 

● Kissmetrics.com 

● LinkedIn 

● Martech.com 

● Medium.com 

● Muzli 

● NNGroup 

● NeilPatel.com 

● Paul Boag 

● Smashing Magazine 

● Stafrænt forskot 

● TechCrunch 

● Twitter 

● Usability.gov 

● Webcredible 

● Yost 

● Canva.com 

● Facebook 

● Hubspot, 

● Reddit 

● Resume.se 

● Social bakers 

● Social media today 

● Sverigeskommunikatorer.se 

● Youtube 
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Myndir þú nýta þér vef á íslensku sem miðlar efni um stafræna miðlun með 

áherslu á notendaupplifun (User Experience - UX)? 

 

 

 

 

 

Hvað af eftirtöldu ætti að fjalla um á slíkum vef? (velja má fleiri en einn 

möguleika) 

10. Verkfæri þarfagreiningar 90,6 

11. Framsetning efnis 87,5% 

12. Aðgengismál 78,1%% 

13. Mælingar 78,1% 

14. Stefnumótun fyrir vef 78,1% 

15. Rannsóknir 71,9% 

16. Skrif fyrir vef 68,8% 

17. Samfélagsmiðlar 68,8% 

18. Myndbandagerð 43,8% 

19. Ljósmyndun 28,1% 

 

Eftirfarandi var bætt við upptalninguna 

● Öryggismál, leitarvélabestun (SEO), upplýsingaarkitektúr og hönnun 3,4% 
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● Samskipti við viðskiptavini, s.s. hvernig er hægt að láta þarfir viðskiptavina og 

notenda vinna saman 3,4% 

● Viðmótshönnun 3,4% 

 

Hvað af eftirtöldu finnst þér að ætti heima á slíkum vef? (velja má fleiri en einn 

möguleika) 

 

1. Dæmisögur (e. case studies) 93,8% 

2. Innlendar greinar 87,5% 

3. Viðtöl 78,1% 

4. Orðalisti yfir helstu hugtök 62,5% 

5. Viðburðadagatal 56,3% 

6. Þýddar greinar 56,3% 

7. Atvinnuauglýsingar 56,3% 

8. Rannsóknargögn 53,1% 

 

 

 

Eftirfarandi var bætt við upptalninguna 

● Spjallþræðir, linkar á aðrar erlendar síður sem fjalla um svipuð mál 3,1%  

● Íslenskt efni 3,1% 

 

Á hvaða formi myndir þú helst vilja nálgast þetta efni? (velja má fleiri einn 

möguleika) 

 

9. Stutt myndbönd 90,6% 

10. Texti 84,4% 

11. Viðtöl 78,1% 

12. Myndir 62,5% 

13. Viðburðadagatal 56,3% 
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14. Hlaðvarp 46,9% 

15. Löng myndbönd 34,4% 

16. Bein útsending 31,3% 

 

Hversu mikilvægt finnst þér að: 

 

1 = Mikilvægt 

5 = Ekki mikilvægt 

 

 

1 = Mikilvægt 

5 = Ekki mikilvægt 
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1 = Mikilvægt 

5 = Ekki mikilvægt 

 

 

1 = Mikilvægt 

5 = Ekki mikilvægt 
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1 = Mikilvægt 

5 = Ekki mikilvægt 

 

 

 

Hvers konar efni líkar þér á samfélagsmiðlum? 

 

● Allt sem grípur athygli 

● Áhugavert efni 

● Efni með skemmtanagildi 

● Efni um martech 

● Einhvað tengt vefiðnaðinum 

● Fræðandi og virðisaukandi efni 

● Fréttir 
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● Fyrirlestrar 

● Greinar 

● Grín 

● Myndbönd 

● Myndir 

● Persónulegt efni 

● Reynslusögur 

● Samskipti við vini 

● Stutt efni með áhugaverðri fyrirsögn og umfjöllun 

● Stutt innskot 

● Viðburðir 

● Ytri viðurkenningu 

 

 

 

Hvers konar efni mislíkar þér á samfélagsmiðlum? 

 

● Auglýsingar 

● baby spam 

● Clickbaite 

● Fake news 

● Frægt fólk 

● Langt textar 

● Leikir 

● Matarmyndir 

● Neikvæðni 

● Rusl 

● Ræktarstatusar 

● Sjálfsupphafning 

● Sölumennska 

● Væl 
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Persónur og notendasögur  

Skrifaðar voru notendasögur um fimm persónur sem hver um sig er fulltrúi ákveðins 

markhóps huxa.is. Leitast var eftir því að búa til persónur sem skýra betur þarfir, gildi 

og væntingar notenda. 

 

Persóna 1 er fulltrúi fyrir markhópinn nemar 

 

Persóna 2 er fulltrúi fyrir markhópinn áhugafólk  

 



67 
 

 

Persóna 3 er fulltrúi fyrir markhópinn fagfólk 

 

Persóna 4 er annar fulltrúi fyrir markhópinn áhugafólk 

 

 

Myndir fegnar af flickr. 

Notkunarskilmálar: öll notkun leyfð. 
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Lykilverkefni 

Niðurstöður þarfagreiningar voru notaðar til þess að fá hugmynd um lykilverkefni fyrir 

vefinn huxa.is. Þessi lykilverkefni verða notuð til þess ákveða áherslur á forsíðu vefsins 

1. Afla upplýsinga á sviði stafrænnar miðlunar með áherslu á UX 

a. Greinar 

b. Myndskeið 

c. Hljóðvarp 

2. Fá innsýn í heim UX á Íslandi - reynslusögur 

3. Afla upplýsinga um viðburði innan UX bæði hérlendis og erlendis 

4. Afla upplýsinga um laus störf á sviði UX 

 

Áhersla: Tenglar í samfélagsmiðla sem skapar vettvang um umræðu um UX 

- Facebook, Instagram og LinkedIn. 

 

 

Skissur (Wireframe)  

Niðurstöður þarfagreiningar voru hafðar til hliðsjónar þegar leiðarkerfi og áherslur á 

forsíðu voru ákveðnar. Var farin sú leið að skissa upp 8 forsíður og síðan valdar þær  

sem þóttu bestar. 
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Forritið Balsamiq var notað til þess að skissa upp wireframe sem að hægt væri að nota 

við uppsetningu forsíðu og val á þema í wordpress. 

 

 

 

Merki Huxa verður samkvæmt hefð lengst til vinstri, leit lengst til hægri og leiðarkerfi 

efst fyrir miðju. Aðalflokkar á forsíðu verða: 

Blogg þar sem að póstað verður í bloggformi frumsömdu efni á alls kyns formi en 

einnig verður áhugaverðu efni deilt. 

Reynslusögur verður aðalflokkur þar sem að notendur sýndu þessu mikinn áhuga og 

miðlun á reynslusögum eitt af sérkennum vefsins. 

Viðburðir þar sem að miðlað verður alls kyns viðburðum sem markhópar vefsins gætu 

vakið áhuga markhópa vefsins 
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Atvinna það sem miðlað verður atvinnuauglýsingum til notenda. 

Í fæti verða upplýsingar um huxa, hafðu samband upplýsingar og tenglar í 

samfélagsmiðla. 

Vefurinn verður skalanlegur á snjalltækjum 
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Viðauki 2 – Spurningalisti  

 
Spurningalisti fyrir meistaraverkefni í Hagnýtri menningarmiðlun.  

Hluti af þessu verkefni er miðlunarverkefni þar sem við munum gera þarfagreiningu. Ætlunin er að þetta 

sé vefur (eða vettvangur) fyrir áhugafólk um stafræna miðlun með áherslu á notendaupplifun.  

 

Við erum að leita eftir viðmælendum sem eru með áhuga og/eða þekkingu á stafrænni miðlun (t.d. 

notendaupplifun, markaðssetningu á netinu, innri vefir, samfélagsmiðlar, vefstjórnun, aðgengismál o.fl.).  

 

Niðurstöður viðtalanna munu nýtast okkur við þarfagreininguna. 

 

Takk fyrir að taka þátt. 

 

Bestu kveðjur, 

Dagbjört Tryggvadóttir og Heiðrún Ásta Guðmundsdóttir 

nemar í Hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands 

 

 

 

Hvað myndir þú flokka undir stafræn miðlun?   

 

Getur þú sagt okkur aðeins um þig og aðkomu þína að stafrænni miðlun?   

 

Getur þú nefnt dæmi um vefi eða aðrar miðlunarleiðir þar sem þessum málum eru gerð 

góð skil?    

 

Finnst þér vera þörf á vef eða vettvangi um stafræn mál á Íslandi og ef svarið er já, hvað 

myndir þú þá vilja hafa á þannig vef? 

 

Hvaða hópar heldur þú að myndu nýta sér slíkan vef?  

 

Hvað gæti átt heima á þannig vef?  

 

Getur þú séð fyrir þér mögulega kosti eða galla við slíkan vef?  

 

Í sambandi við stafræna miðlun, hvað myndir þú helst vilja fá upplýsingar og umræðu 

um?  



72 
 

 

Í alþjóðlegum samanburði hvernig finnst þér Ísland standa sig í þessum málum?  

  

Hvernig sérð þú fyrir þér þróunina á Íslandi í þessum málum næstu 5 árin?  

 

Hvaða samfélagsmiðlar finnst þér passa best til að styðja við vef um stafræn mál?  

 

Hvað finnst þér um leiki á samfélagsmiðlum?  

 

Manstu eftir einhverju dæmi á samfélagsmiðlum þar sem fyrirtæki stóð sig einstaklega 

vel á samfélagsmiðlum og ef svo er hvernig þá? 

 

En manstu eftir dæmi þar sem illa var staðið að verki? 

 

Hvað er það sem notendur vilja sjá frá fyrirtækjum/stofnunum á samfélagsmiðlum að 

þínu mati?  

 

Einhverjar ábendingar frá þér í lokin?   
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Viðauki 3 – Seinni spurningalisti 

 

Viðtöl til að fá endurgjöf vegna endurmótaðrar hugmyndar út frá niðurstöðum 

þarfagreiningar. 

 

Getur þú sagt okkur aðeins um þig og aðkomu þína að stafrænni miðlun?   

 

Hvernig aflar þú þér upplýsinga og þekkingar á þínu sviði? 

 

Við erum að gera lokaverkefni í hagnýtri menningarmiðlun og hluti af henni er þessi 

þarfagreining. Markmiðið var að kanna hvort þörf er á vef til að miðla efni og þekkingu um 

stafræn mál á íslensku. Við erum komnar með staðfestingu á því að „stafræn mál” er vítt 

hugtak. Við erum því búnar að þrengja efni vefsins þannig að áherslan verður á 

notendaupplifun. Við erum líka að skoða sérstaklega hlutverk samfélagsmiðla í að styðja við 

vefinn og auka þannig upplifun notenda. Hvað finnst þér um þessa nálgun? 

 

Við höfum haldið okkur að mestu leyti við upphaflegu markhópana sem eru nemar, fagfólk 

innan sviðsins og áhugafólk. Við gerum ráð fyrir að nemar verði stór hluti notenda og jafnframt 

höfum við hugsað okkur að gera vefinn sjálfbæran með þeim hætti að fara í samstarf við nema 

á sviði stafrænnar miðlunar. Þá myndu þeir sem hluti af verkefnavinnu vera virkir í að uppfæra 

og miðla efni. Einnig myndu þeir koma að samfélagsmiðlunum. Okkur langar að spyrja þig sem 

sérfræðing, hvað finnst þér um þetta? 

 

Í sambandi við efnisstefnu vefsins þá hefur þarfagreiningin leitt í ljós að þetta þyrfti að vera 

lifandi, skemmtilegt og á mannamáli. Til dæmis stutt video og case studies af raunverulegum 

verkefnum innan fyrirtækja og jafnvel skóla. Þetta væri kannski að einhverjum hluta „bakvið 

tjöldin“ -stemmning. Þar sem nemendur væru með umsjón þyrfti gott samband við 

sérfræðinga til að halda ákveðnum gæðum. Ert þú með einhver ráð fyrir okkur í þessu 

sambandi? 

 

Ef þú ættir að skrifa stutta grein um hvað er efst á baugi innan þíns sviðs hvað myndir þú skrifa 

um? 
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Eins og við höfum komið inn á þá leggjum við áherslu á hlutverk samfélagsmiðla til að styðja 

við efni vefsins. Við val á samfélagsmiðlum, hvaða undirbúningsvinnu ráðleggur þú? 

 

Þarfagreiningin hefur leitt í ljós að þeir samfélagsmiðlar myndu henta best eru: Facebook, 

Instagram og LinkedIn. 

 

Hefur þú einhverjar ráðleggingar í sambandi við þessa miðla? 

 

Hvernig sérð þú fyrir þér þróunina á Íslandi í þessum málum?  
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Viðauki 4 - Netkönnun 
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