
 

 

 

 

Háskólinn í Reykjavík 
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1 Inngangur 

Markmið vinnuskýrslunnar er að fara yfir þá vinnu sem fór í rannsóknina. Greint verður frá 

megintilgangi rannsóknarinnar, afurð, umfangi, verklagi, áhættugreiningu og verkáætlun. 

Einnig verður farið yfir framvindu og mat lagt á hvernig rannsóknin vannst.  

 

2 Verkefnið 

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.  

Fengin voru bæði eigindleg og megindleg gögn þar sem viðtöl voru tekin við aðila innan 

hugbúnaðariðnaðarins ásamt því að spurningalistakönnun var send á fyrirtæki og stofnanir. 

Viðtölin voru sex talsins þar sem fyrstu fjögur höfðu það markmið að aðstoða við gerð 

spurningalistakannanarinnar sem síðan var send á íslensk fyrirtæki og stofnanir. 

Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi: 

 

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? 

6. Hvaða áhrif hefur innleiðing GDPR haft? 

 

Frá upphafi rannsóknar stóð alltaf til að svara fyrstu þrem rannsóknarspurningunum en seinni 

þrjár bættust við þegar við fórum að taka viðtöl og kynna okkur viðfangsefnið. Markmið 

spurningalistakannanarinnar var að fá innsýn í hvort munur væri á stofnunum og fyrirtækjum 

og hvort stærð þeirra skipti máli hvað varðar mælingar á notendaupplifun. Aldur vefsíðna var 

skoðaður til að finna hvort hann væri áhrifavaldur. Í lok spurningalistakannanarinnar voru 
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opnar spurningar sem sneru að GDPR og áhrifum innleiðingar reglugerðarinnar á notendur. 

Voru bæði þau svör sem fengust úr spurningalistakönuninni sem og niðurstöður viðtala notuð 

til þess að gera grein fyrir þessu. 

 

2.1 Afurð 

Afurð þessa verkefnis eru tvær skýrslur. Annarsvegar rannsóknarskýrsla sem skiptist í 

fræðilegan bakgrunn, rannsóknaraðferðir, niðurstöður og umræður og hins vegar 

vinnuskýrslu sem inniheldur framgang rannsóknarinnar.  

 

2.2 Umfang 

Verkefnið er metið til 12 ECTS-eininga (European Credit Transfer and Accumulation System) 

sem gerir ráð fyrir að hver um sig verji um 300 klukkustundum í vinnu rannsóknarinnar. Þar 

sem við erum tvær ætti umfang rannsóknarinnar að nema 600 klukkustundum. 

 

3 Verklag 

Unnið var eftir Scrum aðferðarfræði vegna þekkingu okkar á aðferðinni. Samkvæmt scrum er 

mælt til þess að skipta með sér hlutverkum en þar sem við erum einungis tvær var ákveðið að 

gera það ekki. Samt sem áður var farið eftir öðrum vinnureglum eins og skipulögðum fundum, 

tímaskráningu, sprettum og endurskoðun þeirra.  

 

3.1 Sprettir 

Í Scrum eru verkefnum öllu jafna skipt í spretti sem hver um sig er tvær til fjórar vikur og fer 

það eftir teymi hvernig þeir eru skipulagðir. Við ákváðum að skipta verkþáttum upp í níu 

spretti. Fyrstu sex sprettirnir spönnuðu 12 vikna tímabil og var hver og einn tvær vikur. Síðustu 

þrír sprettirnir voru eina viku hver. Engin vinna átti sér stað á tímabilinu 9.11.19 - 22.11.19 

vegna lokaprófa. Skipulag spretta var á eftirfarandi hátt: 
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3.1.1 Fundir 
Vinnufundir voru haldnir á hverjum miðvikudegi frá 12:00 - 18:00 og var þessi tími notaður til 

að vinna að því að klára verkþætti sprettsins. Í byrjun hvers vinnufundar fór fram 15 mínútna 

stöðufundur þar sem við fórum yfir hvað væri komið, að hverju við værum að vinna hverju 

sinni og dagurinn skipulagður. Eftir hvern vinnufund var þeim verkefnum sem þurfti að klára 

fyrir næsta fund skipt á milli okkar. Oftast hittumst við tvisvar til þrisvar í viku og unnum 

rannsóknina í sameiningu en milli þess var verkþáttum skipt á milli. Á meðan sprettir sjö, átta 

og níu stóðu yfir voru haldnir daglegir 15 mínútna fundir á Skype til þess að fara yfir markmið 

dagsins.  

3.1.2 Enduskoðun  

Í lok hvers spretts hittumst við og tókum hann til endurskoðunar (e. retrospective). Farið var 

yfir hvað hefði gengið vel, hvað betur mætti fara og hvernig spretturinn stóðst tímaáætlun. 

Einnig var farið yfir þá þætti sem enn voru ókláraðir og þeir færðir yfir á næsta sprett. Í lokin 

var farið yfir alla þá spretti sem eftir voru og mátum við hvort tímaáætlun hvers verkþáttar 

væri raunhæf miðað við gengi síðustu spretta og endurbætur gerðar ef þess þyrfti. 

3.1.3 Tímaskráning 

Við skráðum niður alla vinnutíma í sameiginlegu skjali. Tímaskráningarformið innihélt 

dagsetningu, fjöldi stunda, númer spretts, nafn rannsakenda, flokk og verkþátt. Reiknaði þá 
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skjalið hversu margir tímar fóru í hvern sprett ásamt tímum sem hver rannsakandi vann í 

verkefninu. Verkþættir voru eftirfarandi:  

 

Undirbúningur:   Val á verkefni, uppsetning tímaskráningarforms  

og skipulag. 

Rannsóknavinna:   Lestur á á fræðigreinum sem og öðru efni tengdu  

Viðfangsefninu 

Viðtöl:    Finna viðmælendur fyrir viðtöl sem og undirbúningur,   

framkvæmd og úrvinnsla þeirra.  

Spurningalistakönnun:  Finna þátttakendur fyrir spurningalistakönnun,  

undirbúa hana, senda hana út og úrvinnsla gagna.  

Fundir og kynningar:   Fundir með leiðbeinanda ásamt stöðufundum og  

kynningum. 

Greinaskrif:    Skrif á rannsóknar- og vinnuskýrslu. 

 

Hér má sjá dæmi úr tímaskráningarformi: 

Dagsetning Byrjar Endar Klst. Verkþáttur Sprettur nr. Hver Hvað 

14/08/2019 15:10 17:10 2.00 5 Sprettur 1 Helga Fundir/kynningar 

14/08/2019 15:10 16:10 1.00 2 Sprettur 1 Kara Rannsóknarvinna 

 

3.1.4 Vinnuaðstaða  

Þar sem þessi rannsókn var ekki gerð í samvinnu við utanaðkomandi aðila, var engin föst 

vinnuaðstaða. Við framkvæmd og vinnslu rannsóknarinnar fór flest vinna fram í Háskólanum 

í Reykjavík, heimahúsum, kaffihúsum eða þar sem hentaði best hverju sinni.  

 

3.2 Stöðufundir og skýrsluskil 

Hér má sjá skil og dagsetningu þeirra yfir tímabil rannsóknarinnar. Fyrstu skilin voru nánari 

lýsing á rannsókninni, ásamt því að taka fram ef breytingar hefðu átt sér stað frá byrjun 

rannsóknar. Fyrir hvern stöðufund fyrir sig átti að skila glærukynningu sem síðan var kynnt 
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fyrir framan leiðbeinanda, prófdómara og umsjónarmann áfangans. Síðustu skil tímabilsins 

voru rannsóknarskýrsla og vinnuskýrsla. 

 

Dagsetning Skil 

Föstudagur 30/08/19 Skila inn nánari lokaverkefnalýsingum 

Föstudagur 6/09/19 Skil fyrir stöðufund 1 
1. Um verkefnið 
2. Verkáætlun  
3. Áhættugreining  
4. Framvinduyfirlit  

Föstudagur 18/10/19 Skil fyrir stöðufund 2 
1. Gögn sem tillekin eru í verkáætlun 
2. Framvinduyfirlit  

Föstudagur 06/12/19  Skil fyrir stöðufund 3 

1. Æfing fyrir lokakynningu  
2. Þau gögn sem liggja fyrir  

Föstudagur 13/12/19 
kl. 12:00 Lokaskil 

1. Verkefnaskýrsla 
2. Rannsóknarskýrsla 

 

 

4 Áhættugreining 
Í byrjun rannsóknar var framkvæmd áhættugreining. Með því að greina mögulegar hættur 

fyrirfram var líklegra að hægt væri að bregðast við fyrr og minnka afleiðingar ef eitthvað hefði 

farið úrskeiðis í rannsókninni. Staða áhættu var uppfærð eftir því sem á leið. 

Áhættugreiningunni var skipt í eftirfarandi áhættuþætti:  

 

Númer:   Hverjum áhættuhóp var gefið númer og þeim raðað upp í  

töflu eftir áhættustigi 

Áhætta:   Hætta á atburði sem getur haft lítil til mikil áhrif á framvindu  
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Rannsóknar 

Líkur:    Hversu líklegt sé að tiltekin áhætta komi upp á  

skalanum 1 - 5 þar sem 1 er mjög litlar líkur og 5, mjög miklar 

líkur   

Áhriif:    Hversu mikil áhrif mun tiltekin áhætta hafa á rannsóknina ef  

hún skyldi rætast á skalanum 1 - 5 þar sem 1 táknar mjög lítil 

áhrif og 5 táknar mjög mikil áhrif 

Áhættustig:   Áhættustig segir til um alvarleika áhættunnar og er margfeldi  

af líkum og afleiðingum. Áhættum er svo skipt í þrjá 

áhættuhópa eftir fjölda stiga og er raðað eftir litunum grænn, 

gulur og rauður. Þetta segir okkur hversu mikil þörf er á að 

bregðast við. Stig 1-5 er litað grænt, stig 6-10 er litað gult og 11-

15 er litað rautt.  

Forvarnir:   Hvað er hægt að gera til að minnka líkurnar og áhrifin á að  

einhver áhætta komi upp.  

Viðbrögð:   Segir til um hvað hægt sé að gera til að lágmarka skaða  

áhættunnar 
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Hér má sjá áhættugreininguna í heild sinni. 
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5 Verkáætlun 

Hér má sjá yfirlit fyrir hvern sprett fyrir sig. Fyrir hvern sprett voru ákveðnir þeir verkþættir 

sem við vildum ljúka ásamt áætluðum fjölda klukkustunda. Verkþættir voru merktir með 

stöðu sem var ýmist ólokið, í vinnslu eða lokið og var uppfærð er leið á sprettinn. 

Athugasemdir voru gerðar ef verkþætti var ekki lokið eða honum frestað, en þá voru þeir 

færðir yfir á næsta sprett. Flokkarnir voru þeir sömu og notast var við í 

tímaskráningarforminu.  
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6 Framvinduyfirlit 

Hér verður farið yfir hvern sprett fyrir sig ásamt heildaryfirliti spretta frá viku 1-9. 

 

6.1 Heildaryfirlit 

Skipting verkþátta var eftirfarandi auk þess sem hér má sjá hversu mikið hlutfall af þeim tíma 

sem fór í rannsóknina hver og einn verkþáttur tók.   

 
 

Hér má sjá þann tímafjölda sem fór í hvern og einn sprett fyrir sig. Eins og sjá má í töflunni hér 

að neðan var tímafjöldi ansi jafn en skýringin er líklega sú að verkefnum var dreift jafnt okkar 

á milli út frá áætluðum tímafjölda hvers verkþáttar fyrir sig. 
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6.2 Sprettir 

Hér verður farið yfir spretti, hvernig þeir unnust og rit sem sýna skiptingu hvers og eins.  

6.2.1 Sprettur 1 

Fyrsti spretturinn fór í það að velja verkefni og undirbúa það. Við hittum leiðbeinanda, fórum 

yfir verkefnatillögu og kynntum okkur viðfangsefnið. Einnig lásum við yfir aðrar ritgerðir og 

fræðigreinar og skipulögðum næstu vikur. Búin var til beinagrind af bæði vinnuskýrslu og 

rannsóknarskýrslu í sameiginlegu skjali ásamt tímaskráningaformi. Mappa var búin til í google 

drive sem bar heitið Lokaverkefni þar sem öll gögn voru geymd út tímabilið. Áhættugreining 

var gerð þar sem skrifað var niður allt það sem gæti farið úrskeiðis í vinnslu rannsóknarinnar 

og greint frá því hversu alvarleg áhættan var,  forvarnir gegn henni og viðbrögð. Verkefnið var 

skipt niður í verkhópa og hver verkhópur skipt niður í verkþætti sem voru raðaðir niður í níu 

vinnuspretti. Ítarleg verkefnalýsing var útbúin og send á prófdómara og leiðbeinanda.  

 

 

6.2.2 Sprettur 2 

Við ákváðum að byrja á því að taka viðtöl við einstaklinga innan hugbúnaðariðnaðarins til að 

fá meiri innsýn í viðfangsefnið. Sprettur númer tvö fór í að finna viðmælendur og skipuleggja 

fundi með þeim. Skrifaðar voru niður spurningar sem við vildum fá svör við hjá viðmælendum. 

Viðtölin voru hálf-skipulögð og voru spurningarlistarnir ólíkir eftir hverjum og einum 

viðmælenda. Tekin voru viðtöl við þrjá viðmælendur sem tekin voru upp á síma. Við vorum 

báðar viðstaddar viðtölin og var önnur spyrill á meðan hin skrifaði niður punkta og sá um 

upptöku. Viðtölin voru afrituð orðrétt. 
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6.2.3 Sprettur 3 

Viðtal við viðmælanda þrjú átti að klárast í spretti tvö en seinkaði vegna anna viðmælanda, 

það var því fært á næsta sprett. Undirbúningur á gerð spurningalistakannanar hófst í spretti 

þrjú og var hún einnig prufukeyrð af utanaðkomandi aðila og send á leiðbeinanda til 

yfirferðar.  

 

6.2.4 Sprettur 4 

Ekki náðist að senda út spurningalistakönnunina í spretti þrjú eins og áætlað var þar sem 

vanda þarf til verka við gerð hennar og senda hana á fleiri aðila til yfirferðar. Endurbætur voru 

gerðar og loks var spurningalistakönnunin sett í loftið og tölvupóstur sendur á þátttakendur. 

Þessi sprettur fór hægt af stað þar sem ekki fékkst viðtal sem gert var ráð fyrir og duttu því út 

nokkrir verkþættir. Einnig var mikið álag í öðrum áföngum. Við eyddum þeim tíma sem gafst 

til þess að skoða aðrar rannsóknir og vinna í skýrslum ásamt því að senda reglulega tölvupóst 

á fleiri þátttakendur spurningalistakannanarinnar.  
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6.2.5 Sprettur 5 

Í spretti fimm voru síðustu tvö viðtölin undirbúin og annað þeirra framkvæmt. Markmið þeirra 

var að aðstoða við úrvinnslu gagna sem komu fram í fyrri viðtölum og þeim sem þegar voru 

komin fram í spurningalistakönnuninni. Einnig var unnið í því að klára kafla í bæði 

rannsóknarskýrslu og vinnuskýrslu út frá þeim gögnum sem komin voru og þeirri vinnu sem 

var þegar kláruð. Einn kafli rannsóknarskýrslunnar var sendur til leiðbeinanda til yfirferðar og 

gerðar voru endurbætur út frá athugasemdum.  

 

 

6.2.6 Sprettur 6 

Þátttöku spurningalistakannanarinnar lauk í spretti sex og hófst þá vinna við að rýna í 

niðurstöður hennar. Til að byrja með unnum við í sitthvoru lagi en hittumst síðan og bárum 

saman niðurstöður. Reynt var að finna fleiri rannsóknir fyrir bakgrunn rannsóknarskýrslunnar 

auk þess sem inngangur var að mestu kláraður og vinnuskýrsla uppfærð. 
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6.2.7 Sprettur 7 

Sprettur sjö fór mest megnis í greinarskrif þar sem flest gögn lágu fyrir. Haldið var þó áfram 

að leita uppi tengdar rannsóknir auk þess sem unnið var að kynningu fyrir stöðufund þrjú. 

Lögð var lokahönd á aðferðarkafla og var hann ásamt því sem komið var í bakgrunnskafla 

rannsóknarskýrslunnar yfirfarið. 

 

6.2.8 Sprettur 8 

Skjal sem innihélt eitt af fyrstu viðtölum rannsóknarinnar glataðist og því fór tími af sprett 

átta í það að rita það aftur upp. Við kláruðum niðurstöður í sprett átta ásamt því að komast 

langleiðina með umræður. Einnig fór síðasta viðtal rannsóknarinnar fram ásamt úrvinnslu 

þeirra gagna. 
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6.2.9 Sprettur 9 

Sprettur níu var síðasti sprettur rannsóknarinnar og fór mestur tími í greinarskrif á bæði 

rannsóknarskýrslu og vinnuskýrslu auk þess sem rannsóknarskýrsla var send í yfirferð.  

 

 

7 Niðurstaða  
Samstarf okkar var mjög gott og engir árekstrar á milli okkar áttu sér stað við vinnslu 

rannsóknarinnar. Á heildina litið gekk vinnan mjög vel og náðum við að fylgja áætlun mest 

allan tímann. 

Í byrjun rannsóknar töldum við ekki við hæfi að nota scrum aðferðina þar sem við 

vorum einungis tvær í hóp og með rannsóknarverkefni. Við byrjuðum á að setja upp verkhópa 

og verkþætti í gantt rit og fyrstu þrjár vikurnar fylgdum við þeirri verkáætlun. Í ljós kom að við 

áttum erfitt með að fylgja þeirri áætlun. Ástæðan var sú að við höfðum ekki notað slíkt rit 

áður en í gegnum námið höfum við notað scrum í nokkrum áföngum og þekkjum þá aðferð 

vel. 
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Við endurskipulögðum alla verkáætlunina, settum upp spretti, vorum með reglulega 

fundi og fastan vinnutíma. Einnig áttum við fundi með leiðbeinanda klukkan 11 á 

miðvikudögum. Við tókum tíma í endurskoðun í lok hvers spretts til þess að fara yfir hvernig 

spretturinn hafði gengið og endurskipulögðum í leiðinni næsta sprett út frá því. Eftir að við 

skiptum yfir í scrum vorum við með betri yfirsýn yfir hvað þyrfti að klára og vinnan við 

rannsóknina gekk mun betur.  

Okkur gekk mjög vel að fá viðmælendur og hjálpuðu viðtölin okkur mikið með 

framvindu rannsóknarinnar. Með hverju viðtalinu kom skýrari mynd á hvaða svör við vildum 

fá úr spurningalistakönuninni. Vel gekk að afrita viðtölin og greina gögnin en það var tímafrekt 

verkefni. Mikil vinna fór í að sníða spurningalistakönnunina og prófa hana þar sem við vildum 

vera vissar um að vanda verkið vel. Til að byrja með var tölvupóstur sendur á 70 vefstjóra eða 

umsjónarmenn vefs fyrirtækja eða stofnanna. Ekki fékkst næg svörun og þar að leiðandi var 

sendur tölvupóstur á 20 fleiri mögulega þátttakendur, í þrjár vikur. Alls voru því 130 manns 

beðnir um að taka þátt í spurningalistakönnuninni fyrir hönd síns fyrirtækis eða stofnannar. 

 

8 Lokaorð 

Lokaafurðin er annarsvegar rannsóknarskýrsla sem fer yfir fræðilegan bakgrunn, 

rannsóknaraðferðir og niðurstöður ásamt umræðum þar sem rannsóknarspurningum var 

svarað. Vinnuskýrslan fer yfir vinnslu verkefnisins, verklag, áhættugreiningu og verkáætlun 

ásamt því að sýna framvindu rannsóknarinnar. 

Við erum mjög ánægðar með útkomu þessa verkefnis og þá afurð sem við skiluðum af 

okkur. Samvinnan gekk mjög vel og höfðum við báðar mikinn metnað og áhuga á 

viðfangsefninu. Teljum við að sú þekking sem við hlutum við gerð rannsóknarinnar eigi eftir 

að vera okkur dýrmæt í framtíðinni.  
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