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Þakkir  
 

Við viljum þakka öllum þeim sem lögðu rannsókninni lið á einhvern hátt í gegnum ferlið. 

Sérstakar þakkir fá þeir viðmælendur sem gáfu sér tíma til þess að deila visku sinni á 

viðfangsefninu með okkur og þátttakendur spurningalistakönnunarinnar sem við hittum 

aldrei. Einnig viljum við þakka leiðbeinandanum okkar, Dr. Mörtu Kristínu Lárusdóttur fyrir 

góða leiðsögn og Önnu Signýju Guðbjörnsdóttur fyrir aðstoð og ráðleggingar. Án þessara aðila 

hefði afurðin ekki verið sú sem hún er í dag. 
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Útdráttur 
 

Tilgangur: Í þessari rannsókn munu rannsakendur greina mælingar á notkun og 

notendaupplifun á íslenskum vefjum. Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hvort 

íslensk fyrirtæki og stofnanir séu að safna gögnum um notendur og notkun síns vefs og þá 

hvernig þessi gögn komi til með að nýtast þeim. Skoðað verður hvort munur sé á fyrirtækjum 

og stofnunum hvað varðar mælingar á notendaupplifun og hvort að aldur og stærð þeirra hafi 

áhrif. Einnig verður farið yfir viðhorf fólks innan hugbúnaðariðnaðarins á GDPR og hvaða áhrif 

reglugerðin hefur haft á íslenska vefi og þeirra notendur. 

 

Aðferðir: Niðurstöður rannsóknarinnar eru byggðar á viðtölum og spurningalistakönnun. Í 

byrjun rannsóknar voru tekin fjögur viðtöl við fólk innan hugbúnaðariðnaðarins. Markmið 

viðtalanna var að fá innsýn í viðfangsefnið og fá aðstoð við gerð spurningalistakannanar, sem 

síðan var send með tölvupósti á fyrirtæki og stofnanir. Í lokin voru tvö viðtöl tekin til viðbótar 

til þess að aðstoða rannsakendur við túlkun á niðurstöðum rannsóknarinnar. Viðtölin voru því 

í heildina sex talsins og voru þau hálf-opin (e. semi-structured) og gögnin greind með 

þemagreiningu. 

 

Niðurstöður: Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að flest fyrirtæki og stofnanir safna gögnum 

um notkun síns vefs og rúmlega helmingur þeirra safna gögnum um notendur hans. Aðeins 

helmingur þátttakenda spurningalistakannanarinnar segjast mæla notendaupplifun. 

Niðurstöður greina frá því að stofnanir mæla notendaupplifun hlutfallslega oftar en fyrirtæki 

og að stærð þeirra og aldur skiptir einnig máli. Stór fyrirtæki eru líklegri en ella til þess að 

mæla notendaupplifun sem og vefir sem hafa verið starfræktir í minna en eitt ár.  
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Abstract 
 

Purpose: In this study, researchers will analyze usage and user experience on Icelandic 

websites. The goal is to find out if companies and institutions are collecting data from their 

users and their usage on the site and how they are exploiting them. Researchers will look for 

differences between companies and institutions and their emphasis on user experience as 

well as their size and website age. People’s attitudes towards GDPR within the software 

industry will also be discussed and the impact the regulation has had on Icelandic websites 

and their users.  

 

Method: This study is based on interviews and a questionnaire. Researchers took four 

interviews with people within the software industry to get insight on the subject and to help 

them construct a questionnaire which would then be sent to companies and institutions. 

Towards the end, researchers took two more interviews which were used to help analyze the 

results. The interviews were semi-structured and thematically analyzed.  

 

Results: The results of the study show that most companies and institutions collect data on 

their website on its usage and more than half of them collect data about their users. Only half 

of the questionnaire’s participants said that they did that in order to improve user experience. 

Results also show that institutions are more likely to measure user experience on their 

website than companies and that their size and the website’s age have a say. Big companies 

or institutions that have over 250 employees are more likely to measure user experience as 

well as newer websites, particularly ones that have been up for less than one year.  
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1 Inngangur 

Með aukinni tækni síðustu ára hefur það gert fyrirtækjum og stofnunum kleift að fylgjast 

betur með notkun vefsíðna sinna og notendum þeirra. Það skiptir miklu máli fyrir fyrirtæki að 

þekkja notendur sína, hvernig þeir hegða sér á vefnum og hvort og þá hvar þeir lenda í 

vandræðum. Ekki nægir að einblína á viðmót vefja heldur þarf notendaupplifun að vera 

skilvirk og góð.  

Ein af þeim leiðum sem hægt er að nota til að skoða notkun á vef eru vefgreiningar (e. 

web analytics) en þá eru gögnum safnað um allar heimsóknir inn á vefinn ásamt upplýsingum 

um notendur. Gögnin eru greind og tölfræðilegar niðurstöður birtar. Með þessum gögnum er 

hægt að skoða hegðun notenda á vefnum sem og notendaupplifun. Til eru mörg 

vefgreiningartól sem eru auðveld í notkun og má þar nefna Google Analytics. Þó tólin séu 

auðveld í notkun safna þau miklu magni upplýsinga og getur það verið flókið fyrir fólk að túlka 

niðurstöðurnar og sjá hvaða gögn geta nýst til að betrumbæta vefinn. Fyrirtæki þurfa að skoða 

niðurstöðurnar reglulega þar sem þarfir notenda eru síbreytilegar. 

Þau gögn sem safnað er um notendur vefsins geta geymt viðkvæmar persónulegar 

upplýsingar. Eftir að nýja persónuverndalöggjöfin, eða GDPR eins og hún verður kölluð hér 

eftir til styttingar, tók gildi í Evrópu, hafa fyrirtæki þurft að vinna undir ströngum reglum hvað 

varðar söfnun og greiningu gagna. Fyrirtæki þurfa meðal annars að upplýsa notendur sína 

hvaða gögnum verið er að safna um þá og hvernig þau eru nýtt. Eitt af því sem flest íslensk 

fyrirtæki gerðu við innleiðingu GDPR var að setja borða á vefinn sinn sem lætur notendur vita 

að vefurinn sé að safna gögnum í þeim tilgangi að bæta notendaupplifun.  

Megimarkmið þessarar rannsóknar er að greina mælingar á notkun og 

notendaupplifun á íslenskum vefjum og fá svör við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

1. Hvaða gögnum er safnað um notkun og notendur á íslenskum vefjum og hvernig er 

þeim safnað? 

2. Hvernig eru þessi gögn nýtt? 

3. Eru fyrirtæki og stofnanir að nýta gögnin til þess að mæla notendaupplifun? 

4. Er munur á fyrirtækjum og stofnunum í mælingum á notendaupplifun? 

5. Er munur á stórum og litlum fyrirtækjum og skiptir aldur vefja máli í mælingum á 

notendaupplifun? 
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6. Hvaða áhrif hefur innleiðing GDPR haft? 

 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru byggðar á viðtölum sem og spurningalistakönnun. Í 

byrjun voru framkvæmd viðtöl við einstaklinga sem höfðu reynslu og þekkingu á sviði 

gagnavinnslu og notendaupplifunar. Markmið þessara viðtala var að fá meiri innsýn í 

viðfangsefnið. Eftir úrvinnslu viðtala var kominn dýpri skilningur á viðfangsefninu sem 

auðveldaði gerð spurningalistans. Spurningarlistinn var sendur á vefstjóra og aðra aðila sem 

sáu um vef fyrirtækja og stofnana á Íslandi. Áður en spurningalistinn var sendur út var hann 

prófaður af vefstjóra og í lokin voru fleiri viðtöl tekin til að fá dýpri skilning á nokkrum atriðum 

úr niðurstöðum spurningalistakönnunarinnar. 

Í þessari skýrslu verður farið yfir notkun vefja á Íslandi, notendaupplifun og aðrar 

rannsóknir sem snúa að efninu. Því næst verður framkvæmd hverrar rannsóknaraðferðar fyrir 

sig greind á ítarlegri hátt ásamt niðurstöðum þeirra. Í lokin verður rætt um niðurstöður 

rannsóknarinnar og leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um notkun vefja á Íslandi ásamt öðrum rannsóknum sem 

tengjast efninu og farið lítilega yfir þau vefgreiningartól sem eru mest í notkun. Einnig 

verður farið yfir notendaupplifun ásamt persónuverndalöggjöfina GDPR. 

2.1 Notkun vefja 

Það að þekkja notendur sína, þar að segja hverjir þeir eru, hvaðan þeir koma og hvernig þeir 

hegða sér getur skipt gífurlegu máli fyrir velgengi vefsíðunnar. Tilgangur vefgreiningar er að 

fylgjast með heilbrigði vefja á netinu. Samkvæmt ISO 19731 (2017) alþjóðlegu 

staðlasamtökunum er vefgreining skilgreind á eftirfarandi hátt:  

 

Greining og tilkynning um hegðun, yfirlýsingar og viðhorf notenda á vefsíðum  

 

Vefgreining miðar að því að mæla og skilja samband notandans og vefsíðunnar. Vefgreining 

snýst ekki einungis um það að laða að nýja notendur heldur einnig um að halda utan um þá 

notendur sem nú þegar eru til staðar og að tryggja að vefsíðan uppfylli þarfir þeirra og 

væntingar (Clifton, 2012).  

Þegar fyrirtæki fóru að hafa aðgang að miklum gögnum og vefgreiningum, varð til nýtt 

vandamál sem er að fólk kunni ekki að túlka gögnin eða vissi ekki hvað ætti að gera við þau 

(Clifton, 2012). Annað vandamál er að fyrirtæki eiga það til að safna mun meiri upplýsingum 

en þau þurfa á að halda, sem oft leiðir til greiningarlömunar (e. analysis paralysis). Það er 

ástand sem veldur því að engar ákvarðanir eru teknar eða aðgerðir því fólk er að hugsa um of 

marga hluti í einu (Renjith, 2017). Til þess að vefgreining sé árangursrík þurfa fyrirtæki að vita 

hvaða upplýsingar geta nýst til að betrumbæta vefinn.  

2.1.1 Rannsókn á opinberum vefjum 

Árið 2017 var gerð úttekt á opinberum vefjum á Íslandi á vegum samgöngu- og 

sveitastjórnarráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga, sem ber heitið hvað er spunnið 

í opinbera vefi? En slík útttekt hefur verið framkvæmd annað hvert ár frá árinu 2005. 
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Alls voru 239 vefir með í úttektinni og voru þeir flokkaðir niður í ríkisstofnanir, 

sveitarfélög, opinber hlutafélög og annað. Svarhlutfallið var 80% og alls tók 191 opinber vefur 

þátt. Könnunin var framkvæmd af fyrirtækinu Sjá og fengu tengiliðir vefjanna sendan tengil á 

úttektina og var þeim falið að svara bakgrunnsspurningum um stofnunina, sjálfsmati á 

ákveðnum þáttum og yfirferð á mati Sjá. Í þætti nytsemi var spurt um atriði sem almennt 

þykja bæta notendaupplifun. Kvarðinn byggir á viðmiðum sem þróast hafa með rannsóknum 

á notendahegðun og miða að því að vefurinn sé skýr og auðveldur í notkun. Allir þættir 

könnunarinnar hafa batnað á milli ára og er þróunin enn stígandi en nytsemi er sá þáttur sem 

var með mestu bætinguna. Meðaltal allra flokka hækkaði milli ára og eru þeir nokkuð jafnir 

en heilbrigðisstofnanir fengu hæstu stigin og mestu hækkunina ásamt ríkisstofnunum. 

Áhugavert var að sjá að fylgni var á milli árangurs stofnunar og þess hversu hátt starfshlutfall 

sinnti vefumsjón. Þær stofnanir sem voru með fleiri starfsmenn sem sinntu vefumsjón komu 

best út. Sama má segja um stærð stofnanna, fylgni var á milli árangurs stofnunar og stærð þar 

sem stærri stofnanir skoruðu hærra. Spurt var hvort viðhorf notenda vefjanna væru könnuð 

og 22% stofnanna sögðust kanna viðhorf notenda og 13% sögðu það vera á döfinni 

(Stjórnarráðið, 2017). 

Inni á vef framkvæmdastjórn evrópusambandsins (e. European Commission) er hægt 

að nálgast stafræna stöðutöflu (e. scoreboard) sem mælir árangur Evrópu og aðildarríkjanna 

á fjölmörgum sviðum stafrænnar tækni, allt frá tengingu og stafrænni færni til stafrænna 

viðskipta og opinberrar þjónustu. Stöðutaflan inniheldur gögn úr Digital Economy and Society 

Index (DESI) en það er samsett vísitala sem tekur saman viðeigandi upplýsingar um stafræna 

frammistöðu Evrópu og fylgist með þróun ESB-ríkja í stafrænni samkeppnishæfni (European 

Union, European Commission for the Digital Economy and Skills, 2019). 

Við nánari skoðun á stöðutöflunni má sjá á gögnum frá árinu 2017 að íslenskir 

opinberir vefir eru yfir meðallagi í öllum þáttum stafrænnar tækni. Má þar geta að íslenskir 

opinberir vefir eru í öðru sæti af norðurlöndum á eftir Finnlandi í þætti nytsemi og fimmta 

sæti yfir Evrópu á eftir Möltu, Hollandi, Spáni og Finnlandi. Hversu auðveldir vefirnir eru í 

notkun má sjá á gögnum frá árinu 2015 en þar eru íslenskir opinberir vefir í áttunda sæti á 

eftir Möltu, Eistlandi, Hollandi, Danmörku, Finnlandi, Litháen og Bretlandi. Á 

Norðurlöndunum er Ísland í þriðja sæti á eftir Danmörku og Finnlandi (European Union, 

European Commission for the Digital Economy and Skills, 2017). Einnig má sjá að 

Internetnotkun íslendinga hefur aukist töluvert síðastliðin ár en ef skoðað er hlutfall heimila 
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á norðurlöndunum sem hafa nettengingu er Ísland efst á lista. Árið 2018 var talið að 99,2% 

heimila á Íslandi væru nettengd en næst á lista var Noregur með 96,0% af heildarmannfjölda 

á aldrinum 16 - 74 ára (European Union, European Commission for the Digital Economy and 

Skills, 2018).         

Færni íslendinga í stafrænni tækni er yfir meðallagi á öllum þáttum eins og má sjá á 

mynd 1. 

 

Mynd 1 Sýnir stafræna tækni Íslendinga miðað við aðrar Evrópuþjóðir. 0 í miðju myndarinnar táknar 90% og fara 
prósentubrotin hækkandi út frá miðjunni. IS táknar Ísland (European Union, European Commission for the Digital Economy 
and Skills,2018). 

 

Byrjað er að skoða tengingu en á því sviði standa Íslendingar ofarlega með 98% heimila 

nettengd þegar þessi rannsókn var gerð. Eins og áður hefur komið fram hafa ný gögn litið 

dagsins ljós og er talið að 99,2% íslenskra heimila þar sem einn íbúi þess sé á aldrinum 16-74 

ára séu nettengd.  

Hvað varðar mannauð er talið að 97% Íslendinga á þessu aldursskeiði noti internetið 

og 83% þessara notenda hafi þá stafrænu færni sem þarf til að nýta sér það. Íslendingar nota 

internetið til þess að lesa fréttir, skoða heimabanka, stunda viðskipti, hlusta á tónlist og horfa 
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á bíómyndir og er bæði almenn netnotkun og samþætting (e. integration of digital 

technology) yfir meðallagi. Einnig hefur verið þróun á almenningsþjónustu og eru Íslendingar 

að nýta stafræna tækni til þess að gefa út lyfseðla og senda læknagögn í gegnum netið.  

2.1.1 Vefgreiningartól 

Ein leið til að safna gögnum og greina er að nota vefgreiningartól og eru flest fyrirtæki að 

notfæra sér slík. Langvinsælasta tólið hérlendis sem og erlendis er Google Analytics en önnur 

tól sem einnig eru í notkun eru t.d. SiteImprove, Facebook Pixel og fleiri.  

Á vefsíðunni www.buildwith.com, þar sem hægt er að nálgast hlutföll vefja sem notast 

við alls kyns tól eða aðferðir, kemur fram að vinsælasta vefgreiningartólið hérlendis sem og 

út um allan heim er Google Analytics en á þeim degi sem eftirfarandi gögn voru sótt voru yfir 

níu þúsund vefsíðna á Íslandi að nýta sér þessa þjónustu og um 29 milljón vefsíða um allan 

heim. Þessu ætti þó að taka með nokkrum fyrirvara þar sem einungis eru tekin í reikninginn 

þau 44 tól sem vefsíðan telur að séu mest í notkun. 

 

 

Mynd 2 sýnir dreifingu vefgreiningartóla sem notast er við á öllu internetinu (BuildWith, 2019). 
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Mynd 3 sýnir dreifingu vefgreiningartóla sem notast er við á Íslandi (BuildWith, 2019). 

 

Google hleypti á stokk Google Analytics árið 2005 og gjörbylti með því vefgreiningu. Áður fyrr 

var vefgreining bæði dýr og flókin í framkvæmd. Þarna var komið frítt vefgreiningatól sem var 

einfalt í notkun og hver sem er gat nýtt sér það. Google Analytics fylgist með mörgum 

stöðluðum þáttum vefja eins og heimsóknum, fjölda einstakra gesta (e. unique visitors), 

flettingum (e. pageviews) og brottfallshlutfalli (e. bounce rate). Með því að setja upp markmið 

í tólinu getur fyrirtæki einnig fylgst með árangri vefsíðunnar (Cutroni, 2010).  

Facebook Pixel og Global Site Tag eru einnig tól sem virðast bæði vera vinsæl hérlendis 

sem og alþjóðlega en Facebook Pixel sem er annað mest notaða tólið á Íslandi með 7% notkun 

eða 1200 vefsíður. Heildarfjöldi mælinga á virkum íslenskum vefjum nemur allt að 16 

þúsundum. 

Vefsíðan sýnir einnig yfirlit á dreifingu þeirra vefja sem nýta sér A/B notendaprófanir 

á ákveðnum tólum en þar má sjá að um 615 þúsund vefir í heiminum nota 10 algengustu tólin 

á markaðinum í A/B prófanir. Á Íslandi eru slíkar mælingar einungis 104 en þær eru 

algengastar í Bandaríkjunum (BuildWith, 2019). 
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Mynd 4 sýnir dreifingu vefgreiningartóla sem notast er við til þess að framkvæma A/B prófanir á öllu internetinu (BuildWith, 
2019) 

 

Mynd 5 sýnir dreifingu vefgreiningartóla sem notast er við til þess að framkvæma A/B prófanir á Íslandi(BuildWith, 2019) 

 

2.3.2 Vafrakökur 

Vafrakökur eru textaskrár sem vistaðar eru af tölvu notenda að beiðni vefþjóna. Næst þegar 

vafrinn fer inn á vefsíðu er kakan send með beiðninni. Vefsíður verða þar af leiðandi skilvirkari 

þar sem kjörstillingar hvers og eins notanda vefsins fylgja honum. Þær fylgja nethegðun, safna 

upplýsingum um t.d. kauphegðun og stuðla að auglýsingum á vörum sem notandi er líklegri 

til þess að vilja kaupa. Vefsíðum sem safna kökum um notendur er ekki heimilt að gera það 

án þeirra samþykkis og ekki nægir að láta aðeins vita að verið sé að safna þeim. Þetta gildir þó 
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ekki um allar tegundir af kökum þar sem nokkrar þeirra krefjast ekki samþykkis. Hver kaka er 

bundin við vefþjón og hefur gildistímabil (European Union, The Publications, e.d). 

2.2 Notendaupplifun 

Notendaupplifun fjallar um tilfinningalega þætti í samskiptum við notendur, þá hvernig 

notendum líður á meðan og eftir að hafa notað hugbúnaðinn ásamt tilfinningu, merkingu sem 

og gildi slíkra samskipta í daglegu lífi (Marta Kristín Lárusdóttir, 2012). Samkvæmt ISO 9241-

210 (2019) er notendaupplifun skilgreind á eftirfarandi hátt:  

 

Skynjun og viðbrögð notenda sem verða til vegna notkunar eða væntanlegrar  

notkunar af vöru, kerfi eða þjónustu. Skynjun og viðbrögð notenda fela í sér 

tilfinningar notenda, skoðanir, óskir, líkamlegar og andlegar skynjanir, þægindi, 

hegðun og afrek sem eiga sér stað fyrir, meðan og eftir notkun. Að hve miklu leyti 

líkamleg, vitræn og tilfinningaleg viðbrögð notandans sem stafa af notkun kerfis, vöru 

eða þjónustu uppfylla þarfir og væntingar notandans.  

 

Fyrsta skilyrðið fyrir fyrirmyndarnotendaupplifun er að uppfylla nákvæmlega þarfir 

viðskiptavinarins, án pirrings eða truflana. Þar á eftir kemur einfaldleiki og fegurð vöru eða 

þjónustu sem ánægjulegt er að eiga eða nota. Sönn notendaupplifun nær mun lengra en 

einungis það að veita viðskiptavinum það sem þeir segjast vilja. (Norman, Nielsen, e.d.). Erfitt 

hefur verið fyrir fólk að greina á milli notendaupplifunar annars vegar og nytsemi hins vegar. 

Samkvæmt ISO 9241-210 (2019) er nytsemi skilgreind á eftirfarandi hátt:  

 

Að hve miklu leyti er hægt að nota kerfi, vöru eða þjónustu af tilgreindum notendum, 

til að ná tilteknum markmiðum með árangri, skilvirkni og ánægju í ákveðnu umhverfi 

notkunar. 

 

Munurinn á milli notendaupplifunar og nytsemi er að nytsemi snýst um hversu auðveldlega 

notandanum tekst að klára viss verkefni og hvort hann nái markmiði sínu, á meðan 

notendaupplifun snýst um tilfinningar hans fyrir, á meðan og eftir notkun. Að ná góðri 

notendaupplifun krefst meiri fyrirhafnar en árangurinn hefur mun meiri áhrif (Spool, 2007). 
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Margir telja að notendaupplifun sé eitthvað sem mjög erfitt eða jafnvel ómögulegt sé að mæla 

eða greina (Tullis og Albert, 2008). Almennt er þó talið að hægt sé að mæla notendaupplifun, 

þó suma eiginleika sé erfiðara að mæla enn aðra. 

2.1.1 Rannsókn á notendaupplifun 

Í rannsókn sem gerð var sem hluti af mastersverkefni við UCL háskólann í London voru 

vefgreiningar og hugsa upphátt prófanir skoðaðar í mati á vef til að kanna nytsemi og 

notendaupplifun hans. Aðferðafræðin sem notuð var í rannsókninni samanstóð af þremur 

meginstigum gagnaöflunar og greiningar. Á upphafstigi gagnasöfnunar var lifandi gögnum á 

vef safnað til að ákvarða hve mikið væri hægt að álykta um slíkar upplýsingar án vitundar um 

markmið notenda. Þetta gerði rannsakanda einnig kleift að skilgreina verkefni sem átti að 

ljúka í öðrum stigum rannsóknarinnar byggt á niðurstöðum úr lifandi gögnum. Næsta skref 

voru svokallaðar stýrðar vefgreiningar á vefsíðu en þá var rannsakandinn búin að velja þrettán 

þátttakendur á aldrinum 22 - 69 og setja fyrir þau verkefni. Síðasta skrefið var svo hugsa 

upphátt prófun sem innihélt átta þátttakendur á aldrinum 24 - 69 og voru sömu verkefni 

notuð og í stýrðri vefgreiningu til að tryggja sambærileg gögn.  

Rannsakandinn hafði kannað þekkta galla á vefgreiningu og fann hann að skortur á 

þekkingu um hugsanir notenda væri vandamál í greiningu gagna. Hugsa upphátt prófunin var 

því framkvæmd síðust þar sem hún er líkleg til þess að veita ítarlegustu upplýsingarnar um 

notendaupplifun og nytsemi en þær upplýsingar gætu skaðað fyrri stig rannsóknarinnar. 

Í niðurstöðunum kom fram að netgreiningar skiluðu miklum megindlegum gögnum frá 

öllum notendahópnum í heild sinni. Slík gögn eru dýrmæt í mati á vefnum þar sem þau sýna 

smáatriði um þær leiðir sem notendur fara á vefsíðunni. Vegna þess að gagnasöfnunin fer 

fram þegar notendur eru í eigin umhverfi og vafra um á náttúrulegan hátt eru gögnin gagnleg 

til að kanna vinsældir síðna. Í rannsókninni voru gagnagreiningarnar sérstaklega gagnlegar til 

að varpa ljósi á þau villuboð sem blöstu við notendum á vefsíðunni. Hinar einstöku 

niðurstöður sem fjallað er um hér að ofan ásamt fleirum sem komu fram í rannsókninni er 

aðeins hægt að afhjúpa nákvæmlega með greiningum á vefnum og ekki hugsa upphátt prófun 

vegna þess að vefgreiningargögn tákna allan notendahópinn og er safnað á lítið áberandi 

hátt.  

Hugsa upphátt prófanirnar veittu mikla innsýn í viðhorf notenda með almennum 

athugasemdum sem þátttakendur höfðu á meðan á fundunum stóð. Dæmi um athugasemdir 
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sem komu fram voru um útlit vefsíðunnar, tilfinningar notenda gagnvart síðunni eða 

vandamál á vefnum. Auk þessa lýstu nokkrir þátttakendur yfir óöryggi þegar svarað var 

öryggistengdum spurningum. Slíkar upplýsingar eru ekki eins ítarlegar þegar notaðar eru 

gagnagreiningaaðferðir en þær geta skipt sköpum fyrir árangur upplýsingamiðaðra vefsíðna. 

 Til viðbótar við almennar athugasemdir sem þátttakendur höfðu, þá gaf hugsa upphátt 

prófuninn einnig ítarlega innsýn í hugsunarferli notenda þegar þeir notuðu vefsíðuna. Þetta 

innihélt upplýsingar um væntingar notenda um tilteknar aðgerðir vefsíðunnar ásamt skynjun 

á tilteknum þáttum vefsins. Einn galli við slíkar hugsa upphátt prófanir er að umhverfið, 

prófarar og mismunandi þátttakendur getur haft áhrif á niðurstöður.  

            Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að vefgreiningarnar gáfu litlar ítarlegar 

upplýsingar um vandamálin sem notendur stóðu frammi fyrir á meðan hugsa upphátt 

prófanirnar fundu nákvæmar upplýsingar um hvar notendur áttu í vandræðum með því að 

fylgjast með aðgerðum þátttakenda og athugasemdum þeirra (Atkinson, 2007).  

2.3 GDPR 

Þann 25. maí 2018 tók gildi reglugerð innan ESB sem snýr að notkun þeirra gagna sem er 

safnað um notendur vefja og þurfa fyrirtæki og stofnanir nú að vinna eftir strangari reglum 

hvað varðar söfnun, tilgang og geymslu þeirra. Þessi reglugerð ber heitið The General Data 

Protection Regulation, eða GDPR. Markmið laganna er m.a. að tryggja áreiðanleika og gæði 

persónuupplýsinga og frjálst flæði þeirra á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins (Lög um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr.90/2018). Vefjum ber nú skylda að hafa 

auðskiljanlega persónuverndarstefnu og yfirsýn yfir varðveislu og notkun þessa gagna. 

Með þessu fylgja auknar kröfur um innra eftirlit og yfirvöldum er kleift að bæði sekta 

sem og birta upplýsingar um þau fyrirtæki sem fara á mis við GDPR. Ef að fyrirtæki brjóta gegn 

ákvæðum reglugerðarinnar geta þau átt von á dagsektum upp á 200.000 kr. fyrir hvern dag 

sem líður eða byrjar að líða áður en fyrirmælum er fylgt. Einnig geta 

ábyrgðaraðilar/vinnsluaðilar átt von á stjórnvaldssektum. Eftir alvarleika brotsins geta þessar 

sektir numið frá 100 þúsund kr. til 1,2 milljarða kr. eða allt að 2% af árlegri heildarveltu 

fyrirtækisins á heimsvísu á næstliðnu fjárhagsári, hvort heldur er hærra þegar brotið hefur 

verið gegn ákveðnum ákvæðum.  
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3 Aðferðir 

Í þessum kafla verður greint frá þeim gagnasöfnunaraðferðum sem voru notaðar í verkefninu. 

Bæði voru notaðar eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru notaðar ef markmiðið er að grafast fyrir um hvaða merkingu eða 

skilning fólk leggur í ákveðna hluti. Aldrei er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum sem fengnar 

eru með þessum hætti yfir á stærri hóp heldur veita eigindlegar rannsóknir dýpri innsýn í 

viðfangsefnið. Megindlegar rannsóknaraðferðir eru notaðar til að safna tölulegum gögnum, 

t.d. með spurningalista sem lagður er fyrir úrtak þess hóps sem ætlunin er að alhæfa um. Þær 

henta vel til að fá yfirlit yfir tiltekið svið, um viðhorf eða hegðunarmynstur 

(Félagsvísindastofnun HÍ, 2014). Þessar tvær rannsóknaraðferðir vega hvor aðra upp og gefa 

skýrari niðurstöður. 

Í þessari rannsókn var byrjað á að taka viðtöl við einstaklinga innan 

hugbúnaðariðnaðarins, sem er eigindleg aðferð. Markmiðið með viðtölunum var að fá dýpri 

skilning á viðfangsefninu. Síðan voru sett saman frumdrög að spurningalistakönnun og þau 

prófuð með nokkrum viðmælendum og endurbætt samkvæmt athugasemdum þeirra. 

Lokaútgáfa spurningalistans var svo send á íslensk fyrirtæki og stofnanir. Með 

spurningalistanum söfnuðu rannsakendur bæði tölulegum upplýsingum, en einnig skoðunum 

og útskýringum frá þátttakendum með opnum spurningum. Spurningalistinn safnaði því bæði 

megindlegum og eigindlegum gögnum. Í lokin voru tekin fleiri viðtöl við einstaklinga til að fá 

svör við þeim spurningum sem komu upp við úrvinnslu gagna úr spurningalistakönnuninni.  

3.1 Viðtöl 

Markmið þess að framkvæma viðtöl í þessu verkefni var að fá dýpri skilning á viðfangsefninu. 

Hvert og eitt viðtal hafði mismunandi markmið og spurningarnar í viðtalinu voru sniðnar að 

hverjum og einum viðmælenda. Hér í þessum hluta verður farið yfir viðmælendur, 

framkvæmd viðtala, greiningu gagna og í lokin samantekt þeirra.  

3.1.1 Framkvæmd og þátttakendur  

Framkvæmd voru hálf-opin (e. semi-structured) viðtöl en þeim má lýsa sem stýrðum 

samræðum. Rannsakendur höfðu meðferðis spurningar fyrir viðtalið sem höfðu verið 

undirbúnar fyrirfram en gáfu viðmælendum tækifæri til þess að koma sínum skoðunum og 
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hugmyndum á framfæri með opnum spurningum og umræðum. Með þessari aðferð fékkst 

dýpri innsýn í viðfangsefnið þar sem hver viðmælandi hafði einstaka þekkingu og reynslu á 

sínu sviði. Hálf-opin viðtöl eru dýrmæt vegna þess að þau leyfa rannsakendum að kanna 

huglæg sjónarmið og safna ítarlegum frásögnum af reynslu fólks (Evan, 2017). 

Spurningarnar í viðtalinu voru aðlagaðar að hverjum og einum viðmælanda. Öll voru 

þau framkvæmd af báðum rannsakendum þar sem annar aðilinn var spyrill og hinn bar ábyrgð 

á upptöku viðtalsins ásamt því að punkta niður svör viðmælanda, að undanskilinni prófuninni 

sem var ekki tekin upp. Staðsetning viðtala var valin út frá óskum hvers viðmælanda og voru 

þau ýmist haldin á vinnustað þeirra eða kaffihúsi og stóðu þau yfir í um 40-50 mínútur. Í byrjun 

hvers viðtals voru viðmælendur upplýstir um að viðtalið væri með nafnleynd bæði þeirra og 

fyrirtækis eða stofnunar sem þeir starfa hjá. Einnig var fengið leyfi til að taka viðtalið upp á 

farsíma rannsakenda og þeim tjáð að upptöku yrði eytt að rannsókn lokinni.  

Viðtölin voru í raun þrenns konar. Fyrst voru framkvæmd þrjú viðtöl sem höfðu það 

markmið að hjálpa rannsakendum að mynda spurningalista sem myndi nýtast sem best til 

útsendingar. Eftir þessi viðtöl var fyrsta útgáfa af spurningalistanum gerð. Þá var framkvæmt 

viðtal og hugsa upphátt prófun með vefstjóra til að prófa spurningalistakönnunina þar sem 

prófari var beðinn um að þylja upp hvað hann var að gera, þær hugsanir sem spruttu upp á 

meðan og hvernig honum leið. Að prófun lokinni átti sér stað umræða varðandi heildarálit 

prófara á spurningalistakönnuninni og hvort hann hefði einhverju við að bæta eða hefði 

athugasemdir. 

Eftir þessa prófun var spurningalistinn lagfærður og sendur út. Á meðan beðið var eftir 

niðurstöðum var tekið viðtal við persónuverndarfulltrúa fyrirtækis. Markmið þessa viðtals var 

að auka skilning rannsakenda á viðfangsefninu til að geta túlkað betur niðurstöður 

spurningalistakönnunarinnar. Viðmælendurnir voru fimm talsins frá mismunandi fyrirtækjum 

en viðtölin í heildina sex. Leitast var eftir því að fá viðmælendur með þekkingu og reynslu á 

bæði notkun gagna og mælingum á notendaupplifun. Fyrstu þrír viðmælendur voru vefstjóri, 

sérfræðingur í notendarannsóknum og gagnasérfræðingur og seinni tveir tæknimenntaður 

persónuverndarfulltrúi og sérfræðingur í notendaprófunum. 

3.1.2 Greining gagna 

Báðir rannsakendur sátu viðtölin en skiptu á milli sín verkum þegar kom að því að rita þau 

niður orðrétt. Til þess að tryggja rétta túlkun á þeim upplýsingum sem fram komu í viðtölunum 
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hittust rannsakendur að ritun lokinni og ræddu innihald viðtalsins. Eftir fyrsta, annað og þriðja 

viðtalið fannst rannsakendum mikilvægt að gera viðeigandi breytingar á spurningum fyrir 

viðtalið fyrir næsta viðmælanda til þess að fá sem mest út úr hverjum og einum viðmælenda 

þar sem nýjar hugmyndir kviknuðu og breytingar urðu á innihaldi könnunarinnar eftir hvert 

viðtal. Við greiningu viðtalanna var notast við þemagreiningu.  

3.2 Spurningalistakönnun 

Til að fá megindlegar niðurstöður var send út könnun á íslensk fyrirtæki og stofnanir. Tilgangur 

hennar var að skoða hvað er gert við gögnin sem safnað er um notendur og notkun á vef 

þeirra. Rannsakendur vildu vita hvernig gögnin væru nýtt og hvernig þeim væri safnað og þá 

helst hvort það væri í þeim tilgangi að bæta notendaupplifun. Einnig var skoðað hvort munur 

væri á milli stærðar eða aldurs fyrirtækja og á milli fyrirtækja og stofnana, hversu mikil áhersla 

er lögð á mælingar á notendaupplifun. Í lok spurningalistakönnunarinnar voru lagðar fyrir 

nokkrar opnar spurningar þar sem m.a. var spurt út í persónuverndarlöggjöfina og var 

markmið þeirra að vita hvaða áhrif innleiðing hennar hafði haft á notendur sem og fyrirtæki 

og stofnanir. 

Í þessum hluta verður farið yfir þátttakendur spurningalistakönnunarinnar, 

framkvæmd hennar og hvernig greining á þeim gögnum sem lágu fyrir fór fram. 

3.2.1 Framkvæmd  

Notast var við niðurstöður viðtala og ábendingar frá viðmælendum við gerð spurninga og voru 

þær 22 talsins. Spurningalistakönnunin var sett upp á vefsvæðinu www.freeonlinesurvey.com 

og hlekkur sendur á þátttakendur í gegnum tölvupóst. Skipulag hennar var á eftirfarandi vegu: 

1. Bakgrunnur  

2. Notkun vefja 

3. Mælingar á notendaupplifun  

4. Opnar spurningar 

Byrjað var á nokkrum bakgrunnspurningum um þátttakendur og þeirra fyrirtæki eða stofnun 

og síðan var spurningalistakönnuninni skipt upp í tvo meginhluta. Fyrsti hlutinn var um söfnun 
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gagna á vef fyrirtækis eða stofnunar og seinni hlutinn um mælingu á upplifun notenda af vef. 

Könnunin endaði svo á nokkrum opnum spurningum.  

Helsti gallinn við spurningalistakannanir er að það eru ekki bein samskipti á milli 

rannsakenda og þátttakenda og því geta rannsakendur ekki útskýrt spurningar fyrir 

þátttakendum ef þær eru óljósar eða leiðrétta þarf misskilning. Þetta krefst þess að 

spurningalistinn sé skýr, ótvíræður og grípandi (Brace, 2018). Lögð var mikil vinna og tími í að 

útbúa spurningarnar og prófa spurningalistann á einstaklingum áður en hann var sendur á yfir 

100 fyrirtæki og stofnanir. Könnunin var virk frá 1. október - 1. nóvember og var 

ítrekunarpóstur sendur þann 9. október til að minna á könnunina og auka svarhlutfallið auk 

þess sem sendir voru tölvupóstar á ný fyrirtæki vikulega, í þrjár vikur.  

3.2.2 Þátttakendur 

Dreifing á stærð fyrirtækja var nokkuð jöfn. Flestir sögðust vera að vinna hjá 50-249 manna 

fyrirtæki eða stofnun en það flokkast undir meðalstórt fyrirtæki samkvæmt Small Medium 

Enterprises (SME) staðlinum sem flokkar fyrirtæki eftir fjölda starfsmanna í stór, meðalstór, 

lítil og örfyrirtæki. 26% svarenda sögðust vera að vinna hjá fyrirtæki eða stofnun með 250 eða 

fleiri starfsmenn sem teljast vera stórfyrirtæki. Þess má geta að 99,6% fyrirtækja á Íslandi eru 

lítil og meðalstór fyrirtæki og því eru fyrirtæki með 250 eða fleiri mjög fá eða einungis 0,4% 

(Samtök Atvinnulífsins [SA], 2016). 19% svarenda sögðust vinna hjá 10-49 manna fyrirtæki eða 

stofnun sem flokkast undir lítil fyrirtæki og 17% sögðust vinna hjá 1-9 manna fyrirtæki eða 

stofnun en það flokkast sem örfyrirtæki.  

 

Mynd 6 sýnir dreifingu á stærð stofnanna og fyrirtækja eftir SME staðli. 
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Verksvið þeirra sem svöruðu könnuninni var fjölbreytt. Þeir voru meðal annars: stjórnendur, 

vefstjórar, verkefnastjórar, starfsmenn markaðsteymis og grafískir hönnuðir. Beðið var um að 

einungis einn starfsmaður frá hverju fyrirtæki eða stofnun svaraði könnuninni þar sem annars 

yrði hætta á skekkju í rannsókninni. Fyrirtækin og stofnanirnar voru valin með því hugarfari 

að fá sem mesta dreifingu á bæði stærð og aldri fyrirtækja, sem og svör frá bæði fyrirtækjum 

og stofnunum og var tölvupósturinn sendur á öll þau fyrirtæki sem rannsakendum datt í hug 

sem héldu úti vefsíðu.  

3.2.3 Greining gagna 

Notast var við þemagreiningu til þess að finna mynstur í opnum spurningum. Byrjað var á því 

að flokka opnu spurningarnar með því að finna sameiginlega þætti í svörum og hópa þá 

saman. Skoðaðir voru annars vegar þeir þátttakendur sem ekki mældu notendaupplifun á 

sínum vef og hins vegar þeir sem sögðust mæla notendaupplifun og þá sérstaklega 

bakgrunnur þeirra, almennar venjur og skoðanir. Þetta var gert til þess að fá betri innsýn í 

ástæður þess að fyrirtæki mæli notendaupplifun frekar en ekki og hvers konar fyrirtæki og 

stofnanir eru líklegri til þess að safna gögnum um sína notendur. 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst verður farið yfir 

niðurstöður spurningalistakönnunarinnar og þar á eftir viðtalanna. 

4.1 Spurningalistakönnunin 

Spurningalistakönnunin innihélt 14 krossaspurningar og voru tölfræðileg gögn á netsvæði 

könnunarinnar nýtt til greiningar. Rannsakendur skoðuðu niðurstöður út frá stærð fyrirtækja 

og stofnanna og einnig hvenær vefur þeirra fór í loftið. Rannsakendum þótti einnig áhugavert 

að kanna hvort munur væri á milli fyrirtækja og opinberra stofnanna. Hér verður farið yfir 

niðurstöður spurningalistakönnunarinnar sem flokkast niður í notkun vefja, mælingar á 

notendaupplifun og önnur gögn. 

4.1.1 Notkun vefja  

Þegar spurt var hvaða tól þátttakendur væru að nota til þess að safna gögnum um notendur 

og/eða notkun vefsins voru alls 30 manns sem svöruðu og voru 48 tól nefnd. Meirihluti 

þátttakenda, eða 87% þeirra nota Google Analytics í gagnasöfnun og mælingum. 13% 

svarenda notast við Facebook Pixel og það sama má segja með SiteImprove. Eins og við mátti 

búast, miðað við þann fjölda tóla sem í boði eru, nefndu margir mismunandi tól sem komu 

aðeins einu sinni fyrir í könnuninni dæmi um þau eru Mix panel, Umbraco, ComScore og fleiri. 

Ákveðið var að setja þau öll saman undir flokkinn Annað sem sjá má í mynd 7. 
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Mynd 7 sýnir hlutfallslega dreigingu á vefgreiningartólum sem íslensk fyrirtæki og stofnanir notast við. 

  

Við spurningunni “Í hvaða tilgangi er gögnum safnað?” fengust margvísleg svör og ákváðu 

rannsakendur að flokka svörin niður eftir þremur þemum sem lágu nokkuð skýrt fyrir. Af þeim 

30 sem svöruðu spurningunni var meirihluti þeirra, eða 57% fyrirtækja/stofnanna, að safna 

gögnum í þeim tilgangi að fylgjast með notkun vefsins. 17% þeirra nýttu gögnin í 

markaðssetningu eða höfðu það markmið að auka sölu fyrirtækisins og 27% sögðu þeirra 

markmið með söfnun gagna vera að bæta notendaupplifun viðskiptavina sinna.  

Þegar spurt var hvað af þeim upplýsingum sem safnað er nýtist fyrirtækjum eða 

stofnunum best voru niðurstöður í takt við fyrri spurninguna að því leyti að flestum fannst 

áhugaverðast að fylgjast með notkun vefsins, þá hvaða efni væri mest skoðað, kauphegðun 

og svo upplýsingar um notendur sem hægt væri að nýta í markaðsskyni eins og netföng, aldur, 

kyn, tækni og þjóðerni.  

Langflestir eða 93%, sögðu að einhver innan fyrirtækisins eða stofnunarinnar bæri 

ábyrgð á vefnum. Höfundum fannst einkum áhugavert að sjá að þessi 7% áttu það öll 

sameiginlegt að mæla ekki notendaupplifun á sínum vef. Þessi tala er samt sem áður það lág 

að ekki er hægt að segja til um tenginu þar á milli, en ef um stærri hóp hefði verið að ræða 

hefði verið áhugavert að sjá hvort að þetta mynstur hefði haldið áfram.  

Spurt var hvort fyrirtæki eða stofnanir væru að safna gögnum um notkun vefsins 

annarsvegar og notendur vefsins hins vegar. Flestir sögðust vera að safna gögnum um notkun 

vefsins eða 91% en einungis 64% sögðust vera að safna gögnum um notendur vefsins.  
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4.1.2 Mælingar á notendaupplifun 

Í spurningunni “Mælið þið notendaupplifun?” kom í ljós að 50% þátttakenda sögðust mæla 

notendaupplifun og 40% svöruðu því neitandi. Af þeim 10% sem merktu við svarið “Annað” 

skrifuðu þau öll ummæli þess efnis að það væri samt sem áður áætlunin í framtíðinni. Þess 

vegna má flokka þessi tvö svör til helminga.  

Af þeim sem mæla notendaupplifun voru þeir sem starfa hjá stórum fyrirtækjum og 

stofnunum hlutfallslega oftast að mæla hana, eða 77% þeirra. Næst á eftir komu litlu 

fyrirtækin með 57% hlutfall og þar á eftir þau meðalstóru. Þau fyrirtæki/stofnanir sem voru 

síst að mæla notendaupplifun á sínum vef voru örfyrirtækin, eða þau sem einungis höfðu 1-9 

manns í vinnu.  

 

 

Mynd 8 sýnir dreifingu á stærð fyrirtækja og stofnana sem sögðust mæla notendaupplifun. 

 

Eftirfarandi niðurstöður fengust úr spurningunni “Hversu oft á ári eru mælingar á 

notendaupplifun nýttar. Markmið hennar var að sjá hvort munur væri á þeim fyrirtækjum eða 

stofnunum sem nýta gögn um notendaupplifun oftar en ekki. 
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Mynd 9  sýnir hversu oft á ári íslensk fyrirtæki og stofnanir nýta mælingar á notendaupplifun. 

  

Við skoðun á aldri þeirra vefja sem mæla notendaupplifun kom í ljós að flestir þeirra voru 

undir árs gamlir, eða 80%. Eftir það fór svörun lækkandi eftir aldri fyrirtækja þar sem 66% af 

1-2 ára gömlum vefum, og 33% 3-5 ára og 6-10 ára vefum voru að mæla notendaupplifun. Í 

lokin kom samt sem áður óvænt sveifla í mælingar þar sem 50% af þeim 

fyrirtækjum/stofnunum sem voru eldri en 10 ára gömul voru að mæla notendaupplifun á 

sínum vefum. Þetta má mögulega rekja til þess að stofnanir eru líklegri en ella til þess að mæla 

notendaupplifun og þeir vefir eru hlutfallslega eldri. 

 

 

Mynd 10 sýnir dreifingu á aldri þeirra fyrirtækja og stofnana sem sögðust mæla notednaupplifun 
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Mynd 11 sýnir hlutfall fyrirtækja og stofnana sem mæla notendaupplifun 

 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru að framkvæma A/B notendaprófanir kom í 

ljós að einungis 19% svöruðu játandi en 72% sögðust ekki framkvæma A/B prófanir. Þegar þeir 

sem framkvæma A/B prófanir voru skoðaðir út frá stærð fyrirtækis eða stofnun, kom í ljós að 

þeir sem störfuðu hjá litlum fyrirtækjum og stofnunum með 10 - 49 starfsmenn svöruðu 

hlutfallslega oftast játandi, eða 29% þeirra. 22% þátttakenda svöruðu játandi hjá 

miðlungsstórum og stórum fyrirtækjum en engin sagðist vera að framkvæma A/B prófanir hjá 

örfyrirtækjum með 1-9 starfsmenn. Allir þeir sem svöruðu játandi voru einnig að mæla 

notendaupplifun á sínum vef. 

 

 

Mynd 12 sýnir framkvæmd A/B prófana miðað við stærð fyrirtækja. 
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Mynd 13 sýnir framkvæmd A/B prófana miðað við stærð fyrirtækja. 

 

Spurningalistinn innihélt fimm sammála/ósammála spurningar sem varpa áttu ljósi á hversu 

mikilvægt þátttakendum þótti að mæla notendaupplifun hjá sínu fyrirtæki eða stofnun. Allir 

voru frekar sammála eða mjög sammála um að notendaupplifun væri mikilvægur þáttur í 

velgengni fyrirtækis eða þjónustu. 

  

 

Mynd 14 sýnir afstöðu þátttakenda við fullyrðingunni Notendaupplifun er mikilvægur þáttur í velgengni 
fyrirtækis/þjónustu.. 

 

84% þátttakenda voru frekar eða mjög sammála því að þeir væru að safna gögnum með það 

aðalmarkmið að bæta notendaupplifun á meðan 17% voru frekar eða mjög ósammála. Rúmur 

helmingur eða 53% voru að safna gögnum í öðrum tilgangi en að bæta notendaupplifun. 
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Mynd 15 sýnir afstöðu þátttakenda við fullyrðingunni Við söfnum gögnum með það aðalmarkmið að bæta 
notendaupplifun.. 

 

 

Mynd 16 sýnir afstöðu þátttakenda við fullyrðingunni Við söfnum gögnum í öðrum tilgangi en að bæta notendaupplifun.. 

 

80% þátttakenda voru frekar eða mjög sammála því að gerðar væru reglulegar breytingar á 

þeirra kerfi út frá mælingum á notendaupplifun á meðan 21% var því frekar eða mjög 

ósammála. Langflestir eða 95% voru því frekar eða mjög sammála að hægt væri að bæta 

notendaupplifun á vefnum þeirra.  
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Mynd 17 sýnir afstöðu þátttakenda við fullyrðingunni Ég tel að við getum bætt notendaupplifun á vefnum okkar. 

 

 

Mynd 18 sýnir afstöðu þátttakenda við fullyrðingunni Við gerum reglulega breytingar á okkar kerfi út frá mælingum á 
notendaupplifun. 

4.1.3 Önnur gögn 

Að könnun lokinni voru lagðar fyrir nokkrar opnar spurningar sem þeim sem kusu bauðst til 

þess að svara. Þessar spurningar höfðu það markmið að fá innsýn í hvaða áhrif GDPR hafði 

haft á þeirra fyrirtæki/stofnun og hvar þau töldu að Ísland stæði varðandi gæði 

notendaupplifunar. Lítið samræmi var í svörum á þessum spurningum. Sumir töldu að 

Íslendingar væru ágætlega staddir á heimsmælikvarða en miðað við Evrópulöndin værum við 

örlítið eftir á hvað varðar áherslur á notendaupplifun, á meðan aðrir töldu okkur vera langt á 

eftir samtímanum. Nokkur fyrirtæki/stofnanir höfðu orð á því að GDPR hafi tekið langan tíma 

að innleiða og verið kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki. Hvað notandann varðar töldu nokkrir 

svarendur að GDPR hefði haft slæm áhrif á notendaupplifun á sínum vef með því að þurfa að 
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hafa kökuborðann neðst á síðunni, hann sé stundum truflandi og skerði upplifun notenda. 

Flestir töldu þó að breytingin myndi hafa góð áhrif til lengri tíma. 

4.2 Viðtöl  

Hér munu rannsakendur fara yfir niðurstöður viðtala. Eins og áður hefur komið fram voru 

fyrstu fjögur viðtölin tekin í þeim tilgangi að öðlast betri skilning á efninu og safna 

upplýsingum til þess að spurningalistinn yrði sem árangursríkastur. Viðtal fimm hafði það 

markmið að forvitnast um áhrif GDPR á notendur og þeirra upplifun. Síðasta viðtalið, viðtal 

sex, hjálpaði við greiningu þeirra gagna sem lágu fyrir undir lok rannsóknar.  

4.2.1 Viðtöl framkvæmd fyrir gerð spurningalistakönnunar 

Viðmælendur álykta að mun fleiri vefir á Íslandi safni gögnum án þess þó að nýta þau á 

einhvern hátt og þá í þeim tilgangi að geta notað þau seinna meir en þetta er einmitt atriði 

sem GDPR á að sporna gegn. Fyrirtæki og stofnanir þyrftu því að framkvæma mælingar með 

því hugarfari að vera með einhverjar spurningar og tilgang. Viðmælendur áttu það 

sameiginlegt að finnast kökuborðar á íslenskum vefsíðum, sem sumir segjast vera að safna 

gögnum um notendaupplifun, vera bæði ónotendavænir og truflandi. Sumir töldu einnig að 

innihald þeirra væri ekkert meira en hvít lygi þar sem margir hverjir segjast vera að mæla 

notendaupplifun en svo lengi sem ekkert ferli sé í gangi á þeim mælingum, ættu fyrirtæki ekki 

að fullyrða þetta. Nefndi þá einn viðmælandi að þau gögn sem safnað er um notendur ætti 

einungis að nota þeim í hag og eigi notendur rétt til þess gleymast og að engin 

persónurekjanleg gögn um þau séu geymd að óþörfu. 

Einn viðmælandi taldi mikilvægt að fyrirtæki nýti sér gögn notenda sinna til þess að 

fylgjast með notkun á hugbúnaði sínum fyrir bætta þjónustu við viðskiptavini og 

notendaupplifun þeirra. Hann taldi að íslensk fyrirtæki væru ekki að standa sig nægilega vel í 

að nýta öll þau gögn sem eru í boði til þess að gera betur fyrir sína notendur. „Fyrirtækjum 

ber skylda að nýta þau gögn sem kúnninn hefur gefið því til að hafa eitthvað vit á hvernig 

reksturinn er. Fyrirtæki sem eru ekki að nota þessar upplýsingar til að bæta þjónustu eru að 

bregðast viðskiptavinum sínum.” Hann telur einnig að fyrirtæki eigi að hafa allan rétt á að 

safna og nýta sér gögn sem notendur hafa samþykkt að sé safnað um þá, með því skilyrði að 

ekki sé verið að blanda utanaðkomandi gögnum um notandann saman við.  
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Hvað varðar markvissa notkun á tólum og mælingum á notendaupplifun taldi einn 

viðmælandi íslenska vefi, og þá sérstaklega vefi stofnana, vera aðeins á eftir Norðurlöndunum 

en á þeim sviðum væru Danir ansi framarlega. Nefndi hann þá að þegar hann starfaði þar fyrir 

u.þ.b. fimm árum síðan hafi þeir verið á svipuðum stað og við Íslendingar erum á í dag en á 

meðan þeir voru með heilu vefdeildirnar að sjá um þessi mál vorum við með einn vefstjóra 

með öll þau verk á sinni könnu.  

Viðmælendur sögðu notendur sífellt vera að sækjast eftir því að fá að afgreiða sig 

sjálfir og séu að kalla eftir stafrænum lausnum. Spurður að því hvaða upplýsingar einum 

viðmælanda fannst nýtast best til þess að finna vandamál á vef sínum sagði hann að það væri 

blanda af eigindlegum og megindlegum gögnum. Honum þykir best að hafa bæði gögn úr 

vefgreiningartóli sem og viðtöl eða eitthvað slíkt til þess að blanda þessu saman og fá skýrari 

mynd. Um mælingar og gagnasöfnun sagði hann einnig: „Ég myndi mæla með því við alla að 

vera alltaf að mæla eins og hægt er en það er samt sem áður ekki nóg. Það þarf einhver að 

kíkja á þetta reglulega og skoða og meta gögnin og mér finnst ekki nógu margir gera það - 

Gögnin í dag eru ekkert eins og gögnin eftir þrjá mánuði.“ 

Einum viðmælanda finnst A/B prófanir virkilega gagnleg aðferð en finnst líklegt að hún 

væri oft á tíðum notuð rangt þar sem hlutverk prófananna sé að gera litlar umbætur en fólk 

væri oft að gera of stórar breytingar í einu og þar af leiðandi fengjust ekki eins markvissar 

niðurstöður. Flestir viðmælendur voru sammála því að þau tól sem væru helst í notkun í dag 

væru virkilega öflug ef þau væru notuð rétt og að margir gerðu sér líklega ekki grein fyrir því 

hvað það væri hægt að gera ótrúlegustu hluti eins og jafnvel að njósna um samkeppni og 

þeirra stefnur. 

4.2.2 Viðtöl framkvæmd fyrir greiningu gagna 

Í spurningalistakönnuninni voru þátttakendur spurðir að því hversu oft á ári mælingar á 

notendaupplifun væru nýttar. Vildu rannsakendur fá álit eins þessara viðmælenda á því hvað 

væri við hæfi og var hann því spurður hversu oft á ári hann teldi að vefir ættu að nýta þessar 

mælingar. Hann sagðist þá telja það vera mjög algengt að þetta væri gert of sjaldan og að 

það væri mikilvægt að hafa takt á þessu, hafa mælingar vikulega, mánaðarlega eða ákveðið 

oft á ári. Segir hann að fylgnin mætti ekki vera mikið sjaldnar en mánaðarlega þar sem 

maður væri næmari á breytingar ef mælingar eru framkvæmdar með takti en annars væri 

erfiðara að greina þær. Spurður að því hvers vegna hann teldi Google Analytics vera 
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vinsælasta tólið á markaðinum nefndi hann að ástæður fyrir því gætu verið margvíslegar, 

tólið væri frítt, fólk þekkti til þess og margir væru með Google aðgang auk þess að Opni 

háskólinn og fleiri fyrirtæki og stofnanir bjóði upp á námskeið í notkun þess. Einnig hafði 

hann lent í því sjálfur að þurfa á tæknilegri aðstoð að halda og að Google Analytics byði upp 

á góða þjónustu við notendur sína. Telur hann þó miður að ekki allir kynnu nógu vel á tólið 

og gætu þar með ekki nýtt sér alla þá kosti sem það býður upp á.  

Viðmælanda finnst mikilvægt að þegar notendaprófanir og mælingar eru 

framkvæmdar og verið sé að fá endurgjöf frá sterkum notendum, eins og í innra kerfi vefja, 

að notendur fái að sjá mun. “Öll þessi quick wins sem við sjáum, ég vil fá þetta út strax því 

notendur verða að geta séð breytingarnar svo að þau viti að verið sé að hlusta og að þeirra 

endurgjöf skipti máli”. Spurður hvernig hann myndi ráðleggja fyrirtækjum og stofnunum að 

bæta notendaupplifun á sínum vef telur hann aðalatriðið vera að tala við fólk og 

notendaprófa. Einnig finnst honum mikilvægt að fá einhvern utanaðkomandi til að rýna í 

gögnin þar sem fólk verður svo samdauna eigin lausnum, fólk ætti erfiðara með að sjá hvað 

mætti fara betur í sínum lausnum og það væri gott að fá annað sjónarhorn hvort sem það 

væri frá sérfræðingi eða notendum vefsins. 

Annar viðmælandinn taldi tilganginn með GDPR vera göfugan en hluti af 

innleiðingunni væri samt sem áður pirrandi fyrir notendur fyrir sakir þessara endalausu 

kökuborða fullra af hálfsönnum klisjum. “Það væri mun auðveldara ef að vafrinn myndi hjálpa 

notendum að sjá um þetta, að geta bara valið ókei, ég samþykki Google Analytics mælingar 

en ekki Facebook pixel - þá ætti vafrinn bara að muna það og hver vefur fyrir sig þyrfti ekki að 

taka þetta fram.“ Sami viðmælandi hefur miklar skoðanir á kökuborðunum sem fylgdu 

innleiðingu GDPR. Flesta þessara borða telur hann vera ómarktæka og gagnslausa, þá 

sérstaklega þar sem flestir þeirra bjóða aðeins upp á samþykki og að það sé ekki veitt með 

aðgerðarleysi. Um sé að ræða borða sem spyr hvort megi nota vafrakökur en ekki sé spurt 

hvort megi safna upplýsingum um notkun á vef sem sé í raun það sem eigi sér stað, og að 

þarna komi hvít lygi til sögu. Finnst honum í stað þess að það sé einungis hægt að staðfesta 

eða loka þessum borðum eigi að vera hnappur sem býður notanda upp á að stilla vefkökurnar. 

Einnig fannst honum líklegt að borðarnir væru byggðir á misskilningi fyrirtækja og stofnanna 

þar sem þau héldu að með því að setja hann á vefsíðuna sína væru þau að fylgja GDPR en 

hvorki reglugerðin né íslensk lög talar um notkun þeirra. Hinn viðmælandinn var sammála 
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þessu og taldi að í stað þess að hafa kökuborða á síðum ættu fyrirtæki frekar að hafa skýra og 

aðgengilega persónuverndarstefnu á síðunni sinni. 

Spurður út í ályktanir annars viðmælanda á þeim afleiðingum sem fyrirtæki eiga hættu 

á að þurfa að takast á við, séu þau að brjóta á persónuverndarlöggjöfinni, telur hann að það 

sé einungis tímaspursmál hvenær persónuvernd byrjar að slá á úlnliði. Þó telur hann að það 

sé ólíklegt að þau fari að sekta í þeim tilgangi að gera dæmi úr einhverjum sem mögulega 

veldur því að fyrirtækið fari á hausinn heldur frekar til þess að reyna að koma hlutum í 

framkvæmd.  

Annar viðmælandinn var spurður út í A/B prófanir og kosti þeirra og galla. 

Rannsakendur spurðu hvort að viðmælandi teldi fyrirtæki og stofnanir vera að nota 

notendaprófunina í þeim tilgangi að mæla notendaupplifun eða nytsemi en hann telur að um 

hvort tveggja sé að ræða og það færi eftir því hvaða mælingar séu settar í prófun. „Þetta er 

mögulega meira nytsemi en notendaupplifun en ég held að fólk eigi það til að grípa orðið 

notendaupplifun frekar en nytsemi. Það er skörun þarna á milli að mínu mati.“ 
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5 Umræður 

Í þessum kafla munum við ræða um niðurstöður rannsóknarinnar með því að svara 

bakgrunnspurningum sem lagðar voru fram í inngangi rannsóknar með hjálp þátttakenda 

spurningalistakönnunarinnar og viðmælenda. Einnig munu rannsakendur bera niðurstöður 

saman við fræðilegan bakgrunn.  

5.1 Rannsóknarspurningar 

Í þessum kafla verður þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram í inngangi 

rannsóknar svarað út frá rannsóknum, spurningalistakönnun og viðtölum. 

5.1.1 Hvaða gögnum er safnað um notkun og notendur á íslenskum vefjum og 
hvernig er þeim safnað? 

Algengast er að fyrirtæki og stofnanir séu að safna gögnum um notkun vefsins og má þar nefna 

fjölda notenda, hvaðan notendurnir koma, brottfallshlutfall (e. bounce rate) og fjölda 

flettinga. Þau fyrirtæki og stofnanir sem eru að safna gögnum um notendur vefsins eru 

aðalega að safna netföngum, aldri og kyni notenda og staðsetningu.  

Langflest fyrirtæki og stofnanir eru að notfæra sér vefgreiningatól til að safna og greina 

gögn. Algengasta tólið er Google Analytics og má áætla að ástæðan sé sú að það er bæði frítt 

og einfalt í notkun. Önnur tól voru einnig nefnd eins og t.d SiteImprove og Facebook Pixel og 

var þá algengast að fyrirtæki væru að nota þessi tól samhliða Google Analytics.  

5.1.2 Hvernig eru þessi gögn nýtt? 

Gögnin eru nýtt til að fyrirtæki og stofnanir geti fylgst með árangri vefsíðu sinnar og kynnst 

notendum sínum. Viðmælendur höfðu allir orð á því að þó flestir væru að safna og greina 

gögn, væru alls ekki allir að skoða niðurstöðurnar eða nýta sér þær. Þó að tólið sjálft sem 

notast er við sé einfalt í notkun þurfa aðilar að kunna að lesa úr niðurstöðum tólsins og vita 

hvaða upplýsingar nýtast og hverjar ekki. Einn viðmælandi taldi íslensk fyrirtæki alls ekki 

standa sig nógu vel og taldi að fyrirtæki væru að bregðast viðskiptavinum sínum með því að 

vera ekki að fylgjast með rekstrinum og bæta þjónustuna með hjálp gagnanna.  

Samkvæmt niðurstöðum spurningalistakönnunarinnar eru fyrirtæki og stofnanir að 

nýta gögnin mest í markaðstilgangi og til að gera vefsíðuna notendavænni.  
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5.1.3 Eru fyrirtæki og stofnanir að nýta gögnin til þess að mæla 
notendaupplifun? 

Viðmælendur voru nokkuð samróma í svörum þegar þeir voru spurðir hvar þeir töldu 

Íslendinga vera stadda varðandi mælingar á notendaupplifun. Töldu þá sumir Ísland vera á 

eftir Norðurlöndunum og að mörg fyrirtæki væru ekki að mæla notendaupplifun en 

Íslendingar væru samt sem áður á góðri leið með að ná nágrönnum sínum í þessum þáttum. 

Öll voru þau þó sammála mikilvægi þess að slíkar mælingar yrðu framkvæmdar og að þau 

gögn sem verið sé að safna um notendur eigi að vera notuð í þeirra hag.  

Þennan grun staðfesta þátttakendur spurningalistakönnunarinnar þar sem 

niðurstöður sýna að einungis helmingur þeirra segjast mæla notendaupplifun á sínum vef 

þrátt fyrir að hlutfall þeirra sem segjast safna gögnum um notendur og notkun sé mun hærra. 

Mikil dreifing var á því hversu oft á ári þátttakendur sögðust nýta mælingar á 

notendaupplifun. Einn viðmælandi taldi að lámarksfylgni væri á mánaðarfresti en ef litið er á 

mynd 9 þar sem svör þátttakenda eru sýnd kemur í ljós að 66% þeirra eru að framkvæma 

slíkar mælingar of sjaldan.  

5.1.4 Er munur á fyrirtækjum og stofnunum í mælingum á notendaupplifun? 

Í niðurstöðum spurningalistakönnunarinnar kom fram að hlutfallslega voru stofnanir mun 

meira að mæla notendaupplifun en almenn fyrirtæki. Rannsakendur og viðmælendur töldu í 

byrjun rannsóknar að stofnanir væru ekki jafnlangt komin og almenn fyrirtæki þegar kemur 

að vefgreiningu og væru ekki að leggja mikla áherslu á notendaupplifun. Komu því niðurstöður 

rannsóknarinnar mikið á óvart.  

5.1.5 Er munur á stórum og litlum fyrirtækjum og skiptir aldur vefja máli í 
mælingum á notendaupplifun? 

Dreifing á stærð fyrirtækja og stofnanna sem svöruðu spurningalistanum var nokkuð jöfn. 

Áhugavert var að sjá að 26% þeirra sem svöruðu voru frá fyrirtæki eða stofnun með 250 eða 

fleiri starfsmönnum eða stóru fyrirtæki þar sem einungis 0,4% fyrirtækja á Íslandi eru stór og 

99,6% lítil eða miðlungsstór, því er þetta talsvert stór hópur.  

Þegar niðurstöður eru skoðaðar má sjá að stór fyrirtæki með 250 eða fleiri starfsmenn 

eru hlutfallslega oftar að mæla notendaupplifun en lítil og miðlungsstór fyrirtæki. Einn 

viðmælandi nefndi að möguleg ástæða þess að mælingar á notendaupplifun væru lengra 
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komnar í Danmörku fyrir nokkrum árum síðan heldur en á Íslandi væri sú að þeir væru oftar 

með stærri deildir sem sjá um vefmál á meðan á Íslandi tíðkaðist að vefstjóri sæi um þessi 

mál. Þetta þykir oftar tíðkast í dag hjá stórum fyrirtækjum fremur en litlum. Eins og kom fram 

í rannsókninni þá voru stór fyrirtæki oftar að mæla notendaupplifun en þau litlu svo það má 

velta því fyrir sér hvort ástæðan fyrir því sé að þau stærri fyrirtæki séu líklegri til að hafa 

fjármagn fyrir mælingar og prófanir.  Hins vegar þar sem einungis einn vefstjóri sinnir þessum 

málum upp á eigin spýtur gæti hann skort tíma og frið og þá séu mælingar á notendaupplifun 

aftar í forgangsröðinni. 

Þegar það kom að aldri vefja voru annars vegar vefir undir tveggja ára og hins vegar 

vefir eldri en 10 ára líklegri en ella til þess að mæla notendaupplifun. Rannsakendur telja að 

ástæðan fyrir því að nýir vefir séu að leggja meiri áherslu á slíkar mælingar sé vitundarvakning 

á mikilvægi þeirra í samfélaginu. Varðandi þá vefi sem eru eldri en 10 ára gæti verið bein 

tenging í stofnanir, en þær eru hlutfallslega eldri og líklegar til þess að mæla notendaupplifun.  

5.1.6 Hvaða áhrif hefur innleiðing GDPR haft? 

Viðmælendur töldu innleiðingu GDPR vera þarfa þar sem algengt væri að fyrirtæki og 

stofnanir væru að safna persónurekjanlegum gögnum langt aftur í tímann og væru jafnvel enn 

í dag að því í þeim tilgangi að geta átt tækifæri á að nýta þau seinna meir. GDPR væri því að 

vernda réttindi notenda með því að stuðla að því að notendur fái að gleymast. Þátttakendur 

spurningalistakönnunarinnar voru einnig heilt yfir jákvæðir er spurðir út í áhrif 

innleiðingarinnar á vefi og notendur þeirra þrátt fyrir að einhverjir hafi nefnt að innleiðingin 

sjálf hafi verið tímafrek og kostnaðarsöm. 

Þrátt fyrir að GDPR hefði í för með sér marga kosti kom alltaf upp sú umræða í 

viðtölum að kökuborðinn væri fylgifiskur sem flestir vildu losna við. Hann væri ónotendavænn 

og þreytandi fyrir notendur vefja. Töldu þá nokkrir viðmælendur að um misskilning væri að 

ræða þar sem ekkert innan reglugerðarinnar hafi sagt til um þörf hans heldur ættu fyrirtæki 

heldur að passa upp á að vera með skýra og aðgengilega persónuverndarstefnu og losa sig við 

kökuborðann. Hann innihéldi hvort eð er oft á tíðum hvítar lygar og fölsk loforð þar sem í raun 

væri ekki hægt á öllum vefsíðum að slökkva á öllum kökum. Einnig með því að hafa einungis 

“samþykkja” hnapp á slíkum borðum væri ekki verið að biðja um raunverulegt samþykki. 
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5.2 Samanburður við fræðilegan bakgrunn 

Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar og svör við rannsóknaspurningum borin saman við 

fræðilegan bakgrunn. 

5.2.1 Notkun vefja 

Það tól sem mest var notað samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var Google Analytics en 

53% þátttakenda sögðust nota það tól. Því næst var Facebook pixel með 8% ásamt 

Siteimprove og 27% voru að nota önnur tól. Sú niðurstaða stemmir við þær niðurstöður sem 

koma fram á vefsíðunni www.buildwith.com en þar kemur fram að 54% íslenskra vefja nota 

Google Analytics, 7% vefja nota Facebook pixel og 26% nota önnur tól. Íslenskir vefir eru í 

samræmi við vefi annarstaðar í heiminum þar sem 37% allra vefja nota Google Analytics, þar 

á eftir nota 10% vefja greiningatól frá Facebook (pixel, conversion tracking og domain insight) 

og svo eru 35% allra vefja að nota önnur tól sem til eru.  

Í gæðaúttekt sem gerð var á opinberum vefjum árið 2017 kom fram að fylgni hafi verið 

á milli árangurs stofnanna og hversu hátt starfshlutfall sinnti vefumsjón. Kom þá í ljós að í 

þeim stofnunum þar sem fjöldi starfsmanna sem sinnti vefmálum var hærri, komu mælingar 

best út. Velta má því fyrir sér hvort þetta geti verið áhrifavaldur í niðurstöðu rannsóknarinnar 

sem benti til þess að stór fyrirtæki væru hlutfallslega oftast að mæla notendaupplifun. Má þar 

álykta að stærri fyrirtæki hafi fleiri aðila innan fyrirtækisins sem sjá um vefmál ásamt auknu 

fjármagni miðað við minni fyrirtæki.  

Einnig kom fram í gæðaúttektinni að stofnanir hafi bætt sig töluvert milli ára á öllum 

sviðum könnunarinnar og var nytsemi sá þáttur sem hefur hækkað mest. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýna að stór hluti stofnanna leggur áherslu á góða notendaupplifun. 

Viðmælendur í byrjun rannsóknar töldu að líklegt væri að stofnanir væru ekki eins mikið að 

safna gögnum og mæla notendaupplifun miðað við önnur Evrópulönd og mögulega væru 

einkafyrirtækin framar í þessum efnum. Þó hafa rannsóknir Evrópusambandsins sýnt að 

opinberir vefir á Íslandi eru vel yfir meðallagi í öllum þáttum sem mældir voru í flokki nytsemi 

ásamt því hversu auðveldir vefirnir voru í notkun.  
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5.2.2 Notendaupplifun 

Í viðtölum kom fram að viðmælendur telja að áhrifaríkasta leiðin til að mæla notendaupplifun 

sé að tvinna saman greiningar á gögnum úr vefgreiningatólum og framkvæma 

notendaprófanir. Með því safnast bæði eigindleg og megindleg gögn sem vega hvort annað 

upp og hjálpa til við túlkun á niðurstöðum.  

Rannsóknin sem gerð var um notkun vefgreiningar og hugsa upphátt prófanir við 

mælingar á notendaupplifun sýndi að sambland af þessum tveimur aðferðum væri líklegast 

til árangurs. Í þeirri rannsókn voru fyrst lifandi gögn af vefsíðu skoðuð, næst var gerð stýrð 

gagnasöfnun og síðast var framkvæmd hugsa upphátt prófun. Lifandi gögnin gáfu mikið af 

dýrmætum megindlegum gögnum þar sem stór notendahópur er skoðaður í heild sinni. 

Gagnasöfnunin fer fram í eigin umhverfi notenda og notendur geta vafrað um vefsíðuna á 

eigin spýtur ásamt því að gögnum er safnað á lítið áberandi hátt. Þetta eru gögn sem erfitt er 

að fá með hugsa upphátt prófun. Rannsakandinn notaði svo niðurstöður úr lifandi 

gagnagreiningu til að byggja upp verkefnalista fyrir stýrðu gagnasöfnunina. Þó svo að 

vefgreiningar séu mjög gagnlegar er erfitt að sjá út frá niðurstöðunum hvað notandinn er að 

hugsa, hvar hann lendir í vandræðum og hvernig honum líður gagnvart vefnum. Því er 

áhrifaríkt að enda á hugsa upphátt prófun þar sem athugasemdir þátttakenda geta leitt í ljós 

allskyns vandamál sem geta hjálpað fyrirtækinu að bæta upplifun notenda á vefnum sínum 

sem mögulega hefði ekki komið fram í vefgreiningum.  
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6 Lokaorð 

Eftir að hafa fengið niðurstöður úr rannsókninni varð rannsakendum ljóst að langflest íslensk 

fyrirtæki og stofnanir væru að safna gögnum á sínum vef á einn eða annan hátt. Kom það 

rannsakendum þá sérstaklega á óvart hversu lágt hlutfall þeirra væri að mæla 

notendaupplifun og grunar okkur einnig að það sé ansi algengt að fyrirtæki séu að safna 

gögnum um notendur og notkun án þess þó að vera með ferli í gangi varðandi úrvinnslu 

þeirra.  

Það kom rannsakendum einnig skemmtilega á óvart hvað stofnanir stóðu framarlega 

en grunurinn áður en rannsókn hófst var einmitt öfugur. Eftir á hyggja hefðu mátt vera fleiri 

spurningar í könnuninni varðandi kökuborðana en það fannst okkur áhugaverður vinkill sem 

hefði verið gaman að skoða áfram.  

Á heildina litið voru rannsakendur ánægðir með afrakstur rannsóknarinnar og því má 

sérstaklega þakka þeim viðmælendum sem fengust en mismunandi sérsvið og áhugasvið 

þeirra reyndist ómetanlegt, þá sérstaklega við gerð spurningalistakönnunarinnar.  
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Viðauki 1 

Spurningalistakönnunin  

Hér má sjá spurningalistakönnunina sem send var á þátttakendur í heild sinni.  

 

Greining mælinga á notkun og notendaupplifun á íslenskum vefjum  

Við erum tveir nemendur úr Háskólanum í Reykjavík að vinna að rannsóknarverkefni. 

Markmið okkar er að afla upplýsinga um hvort og hvernig gögn eru skráð um notkun 

notenda af íslenskum vefjum en einnig hvort notendaupplifun er mæld. 

Athugið að allar upplýsingar eru trúnaðarmál og ekki er hægt að rekja svör til þeirra sem 

svara. Niðurstöður könnunarinnar munu einungis verða notaðar til að skrifa 

rannsóknarskýrslu í lok verkefnisins. 

Við byrjum á nokkrum bakgrunnsspurningum um þig og síðan mun könnunin skiptast í tvo 

meginhluta. Fyrsti hlutinn er um skráningu gagna um notkun á vef þíns fyrirtækis eða þinnar 

stofnunar og seinni hlutinn er um mælingu á upplifun notenda af vefnum. Könnunin endar á 

nokkrum opnum spurningum. 

 

Góð svörun í þessari könnun skiptir okkur miklu máli svo við erum ótrúlega þakklátar fyrir 

þína þátttöku. 

 

1. Hvert er þitt hæsta menntunarstig? 

o Grunnskólapróf 

o Stúdentspróf 

o Bachelor gráða 

o Masters gráða  

o Annað: ________________________ 
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2. Hversu margir vinna hjá fyrirtækinu eða stofnuninni í heildina? 

o 1-9 

o 10-49 

o 50-99 

o 100-249 

o 250 eða fleiri 

o Annað: ________________________ 

 

3. Hvert er þitt megin verksvið? 

 __________________________________________________________________ 

 

4. Hvar er meginstarfsemi fyrirtækisins/stofnarinnar sem þú starfar hjá?  

__________________________________________________________________ 

 

5. Tilheyrir fyrirtækið/stofnunin hinu opinbera? 

o Já  

o Nei 

o Á ekki við 

o Annað: ________________________ 

 

Notkun gagna (e. usage) 

Þessi hluti spurningalistans hefur það markmið að afla upplýsinga um hvort og hvernig 

gögnum er safnað um notkun vefsins og notendur hans. 

 

6. Hversu gamall er vefur fyrirtækisins/stofnarinnar? (Miðað við þann tíma sem hann 

var settur fyrst í loftið) 

o 0-12 mánaða 

o 1-2 ára 

o 3-5 ára 

o 6-10 ára 

o 10 ára + 
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7. Ber einhver innan fyritækisins/stofnarinnar ábyrgð á vefnum? Ef já, vinsamlegast 

tilgreinið starfstitil viðkomandi aðila 

o Já  

o Nei  

o Á ekki við  

o Annað: ________________________ 

 

8. Eruð þið að safna gögnum um notkun vefsins? 

o Já  

o Nei 

o Á ekki við  

o Annað: ________________________ 

 

9. Eruð þið að safna gögnum um notendur vefsins? 

o Já  

o Nei  

o Á ekki við  

o Annað: ________________________ 

 

10. Hvaða tól notið þið til að  safna gögnum um notkun vefsins og/eða notendur? 

__________________________________________________________________ 

 

11. Í hvaða tilgangi er gögnum safnað? 

__________________________________________________________________ 

 

12. Hvaða upplýsingar sem þið skráið nýtast best? 

__________________________________________________________________ 
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13. Framkvæmið þið A/B prófanir? 

o Já  

o Nei  

o Á ekki við  

o Annað: ________________________ 

 

14. Mælið þið notendaupplifun? 

o Já  

o Nei  

o Á ekki við  

o Annað: ________________________ 

 

Notendaupplifun (e. UX) 

Í þessum hluta spurningalistans koma spurningar sem varða mælingar á notendaupplifun.  

Notendaupplifun: Skynjun og viðbrögð notenda sem verða til vegna notkunar eða 

væntanlegrar notkunar af vöru, kerfi eða þjónustu. 

Skynjun og viðbrögð notenda fela í sér tilfinningar notenda, skoðanir, óskir, líkamlegar og 

andlegar skynjanir, þægindi, hegðun og afrek sem eiga sér stað fyrir, meðan og eftir notkun. 

ISO 9241-210:2019 (E) 

 

15. Hvað finnst þér áhugaverðast að skoða í úrvinnslu mælinga á notendaupplifun? 

__________________________________________________________________ 

 

16. Hvað gerið þið við mælingar á notendaupplifun? Hvernig nýtast þær? 

__________________________________________________________________ 

 

17. Hversu oft á ári eru mælingar á notendaupplifun nýttar? 

__________________________________________________________________ 
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18. Hversu sammála/ósammála ert þú eftifarandi fullyrðingum varðandi 

notendaupplifun? 

 

 

Að lokum 

Opnar spurningar.  

 

19. Hvar telur þú að íslenskir vefir standi varðandi gæði notendaupplifunar?  

__________________________________________________________________ 

 

20. Hvaða áhrif telur þú að persónuverndarlögin (GDPR) hafi haft á þitt 

fyrirtæki/stofnun? 

__________________________________________________________________ 

 

21. Hvaða áhrif telur þú að persónuverndarlögin (GDPR) hafi haft á upplifun notenda á 

þínum vef? 

__________________________________________________________________ 

 

22. Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 

__________________________________________________________________ 
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