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1. Inngangur 
Teknar voru notendaprófanir á starfsmönnum Icelandair. Þessar notendaprófanir áttu að gefa           

mynd á það hversu notendavænn MyWork er fyrir starfsmenn, hversu vel starfsmönnum líkaði             

nýi vefurinn og finna út hvort það væri eitthvað sem þurfti að laga. 

Þar sem vefurinn er eingöngu ætlaður starfsmönnum Icelandair er mikilvægt að vefurinn henti             

þeim vel og þeim líki vel við, því er nauðsynlegt að fá athugasemdir og ábendingar frá                

starfsmönnum fyrirtækisins.  

Hér að neðan verður farið yfir þau verkefni sem notendur áttu að leysa, hvernig gekk að leysa                 

þau og hvað notendum fannst um vefinn. 
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2. Notendaprófanir 

Notendaprófanir voru gerðar til þess að sjá hvernig starfsmenn Icelandair nota nýja MyWork             

innri vefinn. Aðal tilgangurinn var að kanna hvort flæðið á síðunni væri gott fyrir notendur og                

hvað mætti bæta.  

Athugað var hvort notandinn gat leyst verkefnin sem lögð voru fyrir sjálfur, hvort hann þurfti               

aðstoð við að leysa þau og hversu hratt hann gerði það. Vildi teymið einnig sjá hvaða leið                 

notandinn myndi fara til þess að leysa verkefnið sem hann þurfti að leysa. Einnig vildi teymið fá                 

álit notenda á síðunni og hvað honum fannst mætti bæta. 

2.1 Framkvæmd 

Notendaprófanir fóru fram á skrifstofu Icelandair á vinnutíma. Tveir teymismeðlimir fóru í verkið             

að finna starfsmenn til þess að taka þátt. Þegar þátttakendur voru fundnir voru þeir fengnir inn í                 

fundarherbergi einn í einu. Annar teymismeðlimur las upp spurningar og fylgdist með hvernig             

gekk að leysa verkefnin sem lögð voru fyrir ásamt því að hjálpa við að leysa verkefnin ef þess                  

þurfti. Hinn teymismeðlimurinn tók tímann fyrir hvert og eitt verkefni og skráði niður             

athugasemdir og upplýsingar sem bárust. 

2.2 Þátttakendur 

Allir þeir sem tóku þátt í notendaprófununum voru starfsmenn Icelandair. Þeir höfðu allir reynslu              

af eldri MyWork vefnum sem er í notkun núna. MyWork er aðeins aðgengilegur starfsmönnum              

Icelandair og þurfa þeir að nota Icelandair netfangið sitt ásamt lykilorði til að komast inn á                

vefinn. Lögð var áhersla á fjölbreytni notenda og því er enginn af þátttakendum frá sömu deild                

innan fyrirtækisins. 
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Kyn Aldur Titill 

KVK 47 ára Sales employee 

KK 30 ára Data engineer 

KK 30 ára Customer relations 

KK 43 ára Agent 

KK 29 ára Specialist 

KVK  55 ára Publication specialist 

KVK 52 ára Specialist in crew records 

Tafla 1: Kyn, aldur og starfstitill þátttakenda 

2.3 Verkefni 

Þátttakendur voru fengnir í það að leysa ýmis verkefni og eru eftirfarandi verkefni listuð hér að                

neðan.  

2.3.1 Verkefni 1 

Í þessu verkefni átti notandinn að finna Icelandair netfangið sitt. Hægt var að nota tvær leiðir til                 

þess að finna þessar upplýsingar og voru þær að nota leitina eða með því að fara inn í “My                   

Profile”. 

Niðurstaða 

● Hversu margir náðu að leysa verkefnið sjálfir: 6 

● Hversu margir þurftu aðstoð við að klára verkefnið: 1 

● Meðaltími sem tók að leysa verkefnið: 31,4 sek 

 
Graf 1: Tölfræði úr verkefni 1  
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2.3.2 Verkefni 2 

Í þessu verkefni átti notandinn að finna afslætti sem starfsmenn Icelandair fá. Hægt er að nota                

tvær leiðir til þess að finna þessar upplýsingar og er það með því að nota leitina eða með því að                    

fara inn í “Company”.  

Niðurstaða 

● Hversu margir náðu að leysa verkefnið sjálfir: 6 

● Hversu margir þurftu aðstoð við að klára verkefnið: 1 

● Meðaltími sem tók að leysa verkefnið: 21 sek 
 

 
Graf 2: Tölfræði úr verkefni 2 

2.3.3 Verkefni 3 

Í þessu verkefni átti notandinn að flokka uppáhalds aðgerðarkassa. Það er aðeins ein leið til               

þess að gera þetta og það er á “Welcome”. 

Niðurstaða 

● Hversu margir náðu að leysa verkefnið sjálfir: 5 

● Hversu margir þurftu aðstoð við að klára verkefnið: 2 

● Meðaltími sem tók að leysa verkefnið: 34 sek 

 
Graf 3: Tölfræði úr verkefni 3 
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2.3.4 Verkefni 4 
Í þessu verkefni átti notandinn að finna friðhelgisstefnuna (e. privacy policy). Hægt er að nota               

tvær leiðir til þess að finna þessar upplýsingar og er hægt að nota leitina eða með því að fara                   

inn í “Company” og svo í “Policies”. 

Niðurstaða 

● Hversu margir náðu að leysa verkefnið sjálfir: 7 

● Hversu margir þurftu aðstoð við að klára verkefnið: 0 

● Meðaltími sem tók að leysa verkefnið: 21,7 sek 

 
Graf 4: Tölfræði úr verkefni 4 

2.3.5 Verkefni 5 

Í þessu verkefni átti notandinn að finna dagatalið sitt. Það er aðeins ein leið til þess að fara í                   

dagatalið sitt. Það í gegnum notanda gluggann efst í hægra horninu. 

Niðurstaða 

● Hversu margir náðu að leysa verkefnið sjálfir: 5 

● Hversu margir þurftu aðstoð við að klára verkefnið: 1 

● Hversu margir náðu ekki að klára verkefnið: 1 

● Meðaltími sem tók að leysa verkefnið: 26,7 sek 

 
Graf 5: Tölfræði úr verkefni 5 
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2.3.6 Verkefni 6 

Í þessu verkefni átti notandinn að skrá sig út. Það er aðeins ein leið til þess að skrá sig út og er                      

það í gegnum notanda gluggann efst í hægra horninu. 

Niðurstaða 

● Hversu margir náðu að leysa verkefnið sjálfir: 7 

● Hversu margir þurftu aðstoð við að klára verkefnið: 0 

● Meðal tími sem það tók að leysa verkefnið: 7 sek 

 

 
Graf 6: Tölfræði úr verkefni 6 
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3. Niðurstöður 

Yfir heildina litið gengu notendaprófanirnar vel og hratt fyrir sig. Að loknum prófunum fóru              

teymismeðlimir í verkið að vinna úr upplýsingunum. Taflan hér að neðan sýnir meðaltíma sem              

tók að klára hvert og eitt verkefni ásamt hlutfalli þeirra sem kláruðu og þeirra sem þurftu hjálp.                 

Það var aðeins eitt verkefni sem allir náðu ekki að klára og var það að finna dagatalið.                 

Vandamálið við það verkefni var að þátttakanda fannst ekki vera nógu augljóst hvar dagatalið              

var staðsett en það var staðsett í hægra horni vefsins undir notenda glugganum. Þátttakandinn              

hafði ekki áttað sig á leitarglugganum efst á síðunni og gafst því upp. Þetta má bæta með því að                   

hafa dagatalið augljósara á persónulegu svæði notenda. 

  

 Meðaltími Verkefni klárað - hlutfall Verkefni kláruð án hjálpar - hlutfall 

Verkefni 1 31.4 Sekúndur 100% 85.7% 

Verkefni 2 21 Sekúndur 100% 85.7% 

Verkefni 3 34 Sekúndur 100% 71.4% 

Verkefni 4 21.7 Sekúndur 100% 100% 

Verkefni 5 26.7 Sekúndur 85.7% 71.4% 

Verkefni 6 7 Sekúndur 100% 100% 
Tafla 2: Niðurstöður úr prófunum 

 
Þeir þátttakendur sem áttuðu sig á því að það var leit í boði áttu mun auðveldara með að klára                   

verkefnin. Flestir þeir þátttakendur sem nýttu sér leitina bentu á að gott væri að geta einnig                

leitað með íslenskum orðum þar sem leitin svaraði aðeins við enskum orðum. Fyrir utan þær               

athugasemdir var viðhorfið við leitinni gott. Önnur tillaga kom í ljós varðandi verkefnið, það var               

að finna starfsmanna afslætti. Sá notandi benti á að hún ætti frekar heima í sér einingu eða                 

undir ‘Staff Travel’ síðunni frekar en ‘Company’ síðunni. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvað þeir notuðu gamla MyWork vefinn mest í var algengasta              

svarið til þess að leita af frímiðum í flug ásamt starfsmannaafsláttum, því voru þátttakendur hæst               

ánægðir með leitarvélina á síðunni þar sem hún flýtti mikið fyrir leit í bæði MyWork og  

Confluence.  
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Grafið hér að neðan sýnir yfir heildina litið hversu stórt hlutfall af notendum þurftu aðstoð við að                 

klára verkefnin, gátu ekki klárað verkefnin eða gátu klárað án aðstoðar. 

 

 

 

 

Graf 7: Tölfræði úr öllum verkefnunum 
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4. Lokaorð 

Ferlið gekk vel fyrir sig og fannst teyminu gott að fá athugasemdir svo hægt væri að bæta                 

MyWork enn fremur. Auðvelt reyndist að finna þátttakendur þar sem starfsmenn innanhúss            

virtust spenntir og áhugasamir fyrir nýjum innri vef. 

Það helsta sem teymið komst að í þessu ferli er það hversu mikilvæg leitin er og að það mæti                   

uppfæra hana örlítið. Notendum fannst viðmótið almennt mjög gott og eru flestir sem prófuðu              

vefinn voru mjög jákvæðir gagnvart nýjum MyWork vef. 

 
 
 
 
 
 
 

11 


