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1. Inngangur 

Skjal þetta er viðauki á lokaskýrslu fyrir Matartorg. Innihald þessarar skýrslu eru allar upplýsingar sem snúa að þörfum 

síðunnar. Þarfagreining er nauðsynleg áður en haldið er af stað í þróun hugbúnaðar en hún inniheldur skilgreiningu 

á þeim kröfum sem kerfið þarf að geta uppfyllt, upplýsingar um notendahópa kerfisins og fleira. Farið verður vel yfir 

hönnunarákvarðanir sem teknar voru með tilliti til notendaprófana og þeirrar aðferðarfræði sem stuðst var við. 

2. Þarfagreining 

Í þessum kafla verða notendahóparnir skoðaðir og farið yfir þær virknikröfur sem komu frá Stefnu en þær tóku 

einhverjum breytingum sem farið verður yfir og af hverju þær voru gerðar.  

2.1. Lýsing notandahópa 

Skilgreining notendahópa er lykilatriði þegar kemur að þróun hugbúnaðar. Séu notendur ekki vel skilgreindir getur 

kerfið orðið marklaust. Í tilfelli Matartorgs hafa notendahópar verið skilgreindir fyrirfram og geta þeir haft 4 

mismunandi hlutverk (e. roles), vefstjórn, matráður, greiðandi, notandi og öll hlutverkin hafa mismunandi heimildir. 

- Vefstjórn 

o Vefstjórn er í höndum Stefnu og hefur viðkomandi vefstjórn allar þær heimildir sem kerfið býður 

upp á, svosem að búa til mötuneyti, búa til mat, panta mat og annað sem býðst. 

- Matráður 

o Er næst æðstur í heimildastiganum. Getur gert all sem vefstjórn getur gert nema búð til mötuneyti. 

Vefstjórn býr til mötuneyti og tengir viðkomandi matráð við mötuneytið. Þá er það undir matráð 

komið að tengja notendur við mötuneytið. Matráður getur búið til matseðla og tekið út skýrslur. 

- Greiðandi 

o Hefur heimild til þess að skrá þá einstaklinga sem hann hefur til umráða í mat og getur einnig lokað 

á að þeir sem eru undir honum geti skráð sig í mat. 

o Getur fengið yfirlit yfir eigin notkun og notkun þeirra sem eru undir honum. 

- Notandi 

o Getur skráð sig í og úr mat og skoðað yfirlit yfir sína eigin notkun í mötuneytinu. 
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2.2. Kröfulisti 

Á töflu 1 má sjá þær virknikröfur sem áætlað er að verði gerðar. Virknikröfur eru þær kröfur sem ætlast er til af 

kerfinu, þ.e.a.s. hvað kerfið á að geta gert. Þeim hefur verið forgangsraðað og þær merktar hverjum notendahóp 

fyrir sig. Forgangur A þýðir að krafan sé lykilkrafa fyrir virkni kerfisins en allt kapp verður lagt á að klára þær kröfur. 

B kröfur eru kröfur sem gott væri að hafa en eru ekki nauðsynlegar til þess að kerfið virki. C kröfur eru viðbótarkröfur 

sem má líta á sem kröfur sem er dreymt um að kerfið geti á einhverjum tímapunkti uppfyllt. Þær kröfur sem merktar 

eru bláar koma frá hópnum en upphafleg verklýsing var víð og því getur hópurinn ekki eignað sér allar bláa kröfurnar. 

Sumar af þeim kröfum sem bætt var við eru nauðsynlegar kröfur fyrir kerfið sem ekki voru teknar fram, svo sem 

innskráning, útskráning og skráning greiðanda en aðrar eru ekki eins mikilvægar. 

Hlutverkin eru eftirfarandi: 

1) Vefstjóri 

2) Matráður / Skólaritari 

3) Greiðandi (fyrirtæki eða forráðamaður) 

4) Notandi 
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Tafla 1: Kröfulisti raðaður eftir forgang 

 

 

Nr. Nafn (lýsing) Notandahópur Forgangur Aðrar upplýsingar

1 Skrá greiðanda 2 A Hægt er að skrá greiðanda fyrir hvern notanda

2 Skrá sig inn 1,2,3,4 A

Notendur þurfa að geta skráð sig inn og ef notandi er ekki ti l  í 

kerfinu verður hann stofnaður með upplýsingum frá Island.is

3 Breyta prófíl 1,2,3,4 A

Notendur geta skipt um símanúmer og netfang, sem og sett inn 

viðbótarupplýsingar

4 Tengja notanda við mötuneyti 1,2 A Stjórnandi og matráður þarf að geta tengt notanda við mötuneyti

5 Að geta bókað undirnotanda í mat 1,2,3 A Notendur geta bókað notendur sem þau hafa ti l  umráða í mat

6 Búa til  matseðil 1,2 A Matráður og stjórnandi geti búið ti l  matseðla

7 Skrá sig í mat 1,2,3,4 A

Allir geta skráð sig í mat, allt frá notanda til  stjórnanda, ef 

mötuneyti er fyrir hendi

8 Yfirsýn yfir fjölda skráðra í mat 1,2 A

Matráður og stjórnandi þarf að geta séð hversu margir eru skráðir í 

mat á hverjum degi.

9 Útkeyrsla gagna 1,2 A

Matráður og stjórnandi þarf að geta keyrt út gögn, s.s. 

hreyfingalista notanda í mötuneyti ásamt greiðanda, í xml sniðmáti

10 Innkeyrsla gagna 1,2 A

Matráður og stjórnandi þarf að geta keyrt inn gögn, s.s. notendur 

og greiðendur.

11 Yfirl it yfir hreyfingar notanda 1,2,3,4 A

Að hægt sé að fá yfirl it yfir notendur, hverjir er skráðir og hverjir 

hafa verið skráðir og hvaða verð þeir eru að borga.

12 Skrá sig út 1,2,3,4 A Allir notendur geta skráð sig út á auðveldan hátt

13 Hvenær er notandi í mat 1,2,3,4 A

Allir notendur geta séð á auðveldan hátt hvenær hann er skráður í 

mat

14 Hægt er að skilgreina lokunartíma á skráningu í mat 1,2 B Matráður og stjórnandi getur skilgreint skráningarfrest á mat

15 Skrá notanda í mat fyrir ákveðið tímabil 1,2 B

Matráður og stjórnandi þarf að geta skráð notanda í mat fyrir 

skilgreint tímabil

16 Endurnýta upplýsingar af matseðli 1,2 B Að matráður og stjórnandi geti endurnýtt upplýsingar af matseðli.

17 Tungamálastuðningur 1,2,3,4 B

Að kerfið sé gert þannig að auðvelt sé að bæta við nýjum 

tungumálum.

18 Breyta innihaldi matseðils 1, 2 B

Að matráður og stjórnandi geti breytt þeim mat sem hann hefur sett 

inn.

19 Afskrá sig úr mat 1,2,3,4 B Allir notendur geta skráð sig úr mat

20 Skrá ofnæmi á sig 1,2,3,4 C

Ef notandi er með ofnæmi fyrir ákveðnum mat þá getur hann skráð 

það á sig.

21 Yfirl it yfir ofnæmi 1,2 C

Matráður og stjórnandi getur séð yfirl it af notendum með ákveðið 

ofnæmi.

22 Setja ofnæmisvalda á mat 1,2 C Matráður og stjórnandi geta sett ofnæmisvalda á mat

23 Setja inn myndir á matseðil 1,2 C

Matráður og stjórnandi geta sett mynd af matnum, þegar hann er 

settur á matseðil

24 Halda utan um næringargildi 1,2,3,4 C Að kerfið geti haldið utan um næringargildi

25 Aðgengilegar leiðbeiningar 1,2,3,4 C

Kerfið sé með aðgengilegar leiðbeiningar fyrir notendur. Gætu verið 

stutt youtubemyndbönd eða myndir sem lýsa helstu aðgerðum.

26 Hægt að búa sér ti l  l ista 1,2,3,4 C Allir geta t.d. búið sér ti l  l ista, t.d. fyrir innkaup eða minnislista.

27 Fá tilkynningu 1,2,3,4 C

Allir notendur sem skráðir eru í mat getur hann valið um að fá 

ti lkynningu þess efnis í sms eða í tölvupósti.

28 Hægt að setja skráningu í rafrænt dagatal 1,2,3,4 C

Allir notendur geta keyrt þær skráningar sem hann hefur í dagatal 

sem er ti l  dæmis í símanum sínum.

29 Halda utan um matarsóun 1,2,3,4 C Að kerfið geti haldið utan um matarsóun.

30 Eyða af matseðli 1,2 C Matráður og stjórnandi getur eytt mat úr matseðli

31 Darkmode 1,2,3,4 C Allir notendur geta valið um viðmótið dark

32 Breyta mat, ti lkynning á þá sem eru í mat 1,2,3,4 C

Þegar mat á matseðli er breytt ættu all ir þeir sem skráðir eru á 

þann mat að fá ti lkynningu.

33 Bjóða í mat 1,2,3,4 C Allir notendur geta boðið með sér í mat

34 Tilkynning um nýjan matseðil 1,2,3,4 C

Notendur geta fengið ti lkynningu þegar nýjum mat er bætt við 

matseðil
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3. Aðferðarfræði notendaprófana 

Úr mörgu er að velja þegar það kemur að vali á aðferð fyrir notendaprófanir en mikilvægt er að velja þá aðferð sem 

skilar á sem bestan hátt þeim upplýsingum sem prófarar sækjast eftir. Helstu aðferðir sem komu til greina voru 

vinnustofur og viðtöl en vegna aðstæðna í þjóðfélaginu varð “hugsa upphátt” aðferðin fyrir valinu en meðlimir 

hópsins hafa reynslu af þeirri aðferð frá fyrri verkefnum og hefur hún reynst vel. 

3.1. Hugsa upphátt 

Notast verður við “hugsa upphátt” aðferðina í þeim frumgerðarviðtölum sem tekin voru. Þegar notast er við þá 

aðferð er mikilvægt að skilgreina vel þau verkefni sem þarf að leysa og leiða ekki notandann áfram eða hjálpa honum. 

Notandinn er beðinn um að leysa fyrirfram skilgreindu verkefnin sem snúa að virkni kerfisins og farið fram á að hann 

reyni eftir fremsta megni að hugsa upphátt við lausn verkefnanna. 

Einn af kostum þessarar aðferðar er að hönnuðir geta fengið mikla endurgjöf frá hverjum viðmælanda. Takist 

viðmælanda ekki að leysa þau verkefni sem lögð eru fyrir er samt möguleiki á góðri endurgjöf ef hann hugsar upphátt. 

3.2. Framkvæmd viðtala 

Eins og kom fram að ofan voru frumgerðarviðtölin framkvæmd með “hugsa upphátt” aðferðinni en hver prófun var 

haldin á Zoom fundi og viðtalið tekið upp til þess að hægt væri að skoða framkvæmd viðmælandans aftur eftir 

þörfum.  

Í upphafi hverrar prófunar var verkefnið kynnt ásamt meðlimum þróunarteymisins. Viðmælendum var gerð grein 

fyrir því að ekki væri verið að prófa færni þeirra heldur skýrleika, flæði og virkni kerfisins. Nafnleynd var í boði en var 

hún afþökkuð í öllum tilfellum. Viðmælendur voru látnir vita af því að ef þeir vildu hætta í prófuninni þá gætu þeir 

gert það hvenær sem þeir vildu en allir viðmælendur kláruðu viðtalið og leystu verkefnin eftir bestu getu. 

Fyrst voru framvæmdar prófanir með frumgerðum og svo með millihönnunum. Heildarfjöldi viðtala var fyrirfram 

ákveðinn að skildi vera 14 en vegna tímaramma þá var niðurstaðan sú að þessi fjöldi gæti gefið þróunarteyminu 

mynd af flæði síðunnar og varpað ljósi á það sem betur mætti fara. 
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3.3. Frumgerðir 

Í frumgerðarviðtölunum var ákveðið að láta viðmælendur taka 2 aðskilin próf, annað sem matráður og hitt sem 

venjulegur notandi með 2 börn. Ákvörðun þessi var byggð á því að notendur væru í raun að prófa sitthvora 

valmyndina og þar sem þeir þyrftu að setja sig í spor einstaklings í ákveðnu hlutverki var talið að með þessum hætti 

yrðu niðurstöðurnar skýrari og verkefnin einfaldari og raunverulegri fyrir viðmælendur. 

3.3.1. Viðmælendur 

Fengnir voru 8 viðmælendur í fyrstu prófun og við val á þeim var lögð áhersla á góða aldursdreifingu og dreifða 

tölvuþekkingu til þess að endurspegla notendahópana á sem bestan hátt. 

Viðmælendurna má sjá í töflu 2 hér að neðan: 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Verkefni 

Misvel gekk að byrja fundinn á Zoom og koma öllu í rétt horf áður en verkefnin hófust en á endanum hófst það hjá 

öllum. Viðmælendur fengu aðgang að frumgerðunum í Figma og gátu vafrað þeirra á milli eins og þeir væru að vafra 

um raunverulega vefsíðu en áhersla var lögð á að gera tengingar milli mynda eins líkar raunveruleikanum og hægt 

var. Verkefnin sem átti að leysa voru eftirfarandi: 

Sem almennur notandi: 

★ Skrá sig í kaffi á fyrirfram skilgreindri dagsetningu 

★ Skrá undirnotanda/barn í hádegismat á fyrirfram skilgreindri dagsetningu 

★ Breyta símanúmeri undirnotanda 

★ Skoða yfirlit yfir hversu oft notandi borðaði í mötuneytinu sem hann er skráður í, í ákveðnum mánuði 

★ Skrá sig út úr kerfinu 

Viðmælendur Aldur Kyn Starfsheiti Tölvukunnátta 1-5

Nr. 1 24 KVK Að læra málvísindi við HÍ 4

Nr. 2 35 KK Tölvunarfræðingur 5

Nr. 3 37 KK Viðskiptafræðingur 4

Nr. 4 58 KVK Snyrtifræðingur 3

Nr. 5 60 KK Verkfræðingur 3

Nr. 6 45 KK Viðskiptafræðingur 5

Nr. 7 63 KK Verkamaður 2

Nr. 8 59 KVK Öryrki 3

Tafla 2: Viðmælendur í fyrstu notendaprófunum 
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Sem matráður/stjórnandi mötuneytis: 

★ Bæta nýjum notanda við mötuneyti 

★ Búa til nýjan matseðil 

★ Bæta mat við matseðilinn “kaffi” 

★ Skoða hvaða notendur eru skráðir í hádegismat á ákveðnum degi 

★ Skoða hvaða notendur eru skráðir í kaffi á ákveðnum degi 

★ Skrá sig út úr kerfinu 

 

3.4. Millihönnun  

Í viðtölunum fyrir millihönnunina var ákveðið að hafa eitt próf í stað tveggja og var það gert vegna breytinga á 

útfærslu sem átti sér stað og verður komið betur inn á í kafla 4. 

3.4.1. Viðmælendur 

Í þessari seinni prófun voru fengnir 6 viðmælendur en þar af voru þrír sem tóku þátt í fyrri prófunum. Líkt og áður 

var gætt var að aldursdreifingu og dreifingu á tölvukunnáttu til þess að endurspegla notendahópinn á sem bestan 

hátt. Upplýsingar um viðmælendur má sjá í töflu 3 hér að neðan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðmælendur Aldur Kyn Starfsheiti Tölvukunnátta 1-5

Nr. 1 24 KVK Að læra málvísindi við HÍ 4

Nr. 2 22 KVK Að læra líffræði 5

Nr. 3 32 KK Viðskiptafræðingur 4

Nr. 4 58 KVK Snyrtifræðingur 3

Nr. 5 60 KK Verkfræðingur 3

Nr. 6 38 KK Íþróttafræðingur 4

Tafla 3: Viðmælendur í seinni notendaprófunum 
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3.4.2. Verkefni 

Þau verkefni sem lögð voru fyrir voru eftirfarandi:  

★ Byrjaðu á því að skrá þig inn 

★ Þú vilt tengja einstakling við mötuneytið þitt svo hann geti pantað sér mat 

★ Skráðu dóttir þína, Önnu, í hádegismat þann 15.október 

★ Friðrik, sonur þinn, var að fá nýtt símanúmer. Breyttu um númer og vistaðu. 

★ Búa til matseðil 

★ Núna viltu bæta mat við matseðilinn 

★ Hverjir voru í kaffi 11.september 

★ Þú elskar vöfflur og þess vegna viltu skrá þig í kaffi þann 17.október. 

★ Þú þarft að vita hversu oft þú borðaðir í mötuneyti Matarsjoppunar, Bitagötu 7, í janúar 2020. 

★ Þú vilt skrá þig úr kerfinu. 
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4. Hönnun 

Í þessum kafla verður útlitshönnunin skoðuð. Hönnunarferlið sem unnið var eftir verður skoðað gaumgæfilega og 

farið verður yfir þau markmið sem sett voru fyrir notendaprófanirnar og helstu myndir skoðaðar. Í verkefni þessu 

voru frumgerðirnar hannaðar í kerfinu Figma þar sem boðið er upp á lifandi flæði á milli mynda og þar með hægt að 

líkja eftir því kerfi sem verið er að hanna á viðunandi hátt. Notast verður við “material design” að mestu leyti sem er 

hönnunarkerfi frá Google þar sem áhersla er lögð á einfalda og stílhreina hönnun.  

4.1. Hönnunarferlið 

Eitt af því sem fyrst var gert var að skilgreina hönnunarferlið, þ.e.a.s. hvaða skref yrðu tekin til þess að útlitið yrði 

fallegt og til þess að hámarka tímann. Skrefin voru 8 talsins: 

1) Hönnun á nokkrum lykilkröfum og forritun á grunnvirkni 

Í ljósi þess að kerfið yrði skrifað í umhverfi sem hópmeðlimir könnuðust ekki við var í upphafi ákveðið að hanna 

nokkrar lykilkröfur samhliða því að forrita grunnvirkni fyrir síðuna. Með þessu móti var í framhaldinu hægt að aðlaga 

hönnunina útfrá því sem forritunarumhverfið byði uppá en einnig hægt að sjá betur hvernig teikningar myndu þá líta 

út á síðunni. 

2) Hönnun allra lykilkrafna 

Þegar komin var mynd á kerfið var hönnun allra lykilkrafna kláruð í Figma og tenging gerð á milli mynda eins og um 

raunverulega heimasíðu væri að ræða. 

3) Frumgerðarprófanir 

Teikningarnar voru prófaðar á þeim viðmælendum sem nefndir voru áður í gegnum fjarbúnað með ákveðin markmið 

til hliðsjónar (nánar í kafla 4). 

4) Greining frumgerðarviðtala 

Að viðtölum loknum hófst greining á viðtölunum og til þess að greina viðtölin var fyllt upp í töflur og mátað við 

markmiðin. Niðurstaðan og þær breytingar sem þyrfti að gera myndu þá endurspeglast í millihönnun. 

5) Millihönnun 

Breytingar gerðar með tilliti til fyrri prófana og farið yfir þær tengingar í Figma sem mögulega vantaði til þess að hægt 

væri að vafra um síðuna að vild. 
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6) Millihönnunarprófanir 

Teikningarnar voru prófaðar á þeim viðmælendum sem nefndir voru áðan í gegnum fjarbúnað ákveðnum 

markmiðum til hliðsjónar.(nánar í kafla 4). 

7) Greining millihönnunarviðtala 

Greiningin var gerð með sama hætti og fyrri greining en nú með það bakvið eyrað að lokaútkoman ætti að vera 

handan við hornið. 

8) Myndir sendar á Stefnu 

Stefna fékk aðgengi að myndunum og kryddaði þær að hætti Stefnu, valdi lit og breytti litlum hlutum eins og tökkum 

og öðru. 

Hönnunarferlið má sjá á mynd 1 hér að neðan. 

 

 

 

 

Mynd 1: Hönnunarferlið 
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4.2. Frumgerðir 

Frumgerðir geta verið margskonar, svo sem teiknaðar á blað eða útfærðar í þess til gerðum forritum. Einnig geta þær 

verið lo-fi eða hi-fi. Ef þær eru lo-fi þá er útlitið hrátt og er oft gott að gera það áður en lengra er haldið. Hi-fi 

frumgerðir eru teikningar sem sýna betri mynd af því hvernig kerfið ætti að líta út en er samt sem áður nokkuð hrátt. 

Eitt af markmiðunum sem stefnt er að með frumgerðum er að fá viðbrögð frá ákveðnum notendahóp við 

útlitshönnun og flæði á hugbúnaði áður en tíma er eytt í að fullmóta það. 

4.2.1. Hönnun lykilkrafna 

Hér að neðan má sjá myndir af frumgerðum nokkurra lykilkrafna kerfsins. 

Skrá í mat: Til þess að skrá sig í mat þarf notanda að byrja á því að velja mötuneytið sitt eða þá mötuneyti þess sem 

hann hefur umráð yfir og ýtir síðan á bláa takkann hægra megin á myndinni. 

 

Mynd 2: Skrá í mat 
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Stillingar notanda: Í stillingum notanda getur hann breytt upplýsingum um sig eða þá sem hann hefur til umráða. Þá 

velur hann tiltekinn notanda efst í fellilistanum og breytir þeim upplýsingum sem hann vill breyta og vistar. 

 

 

Yfirlit notanda: Notandi getur séð yfirlit fyrir sig og sitt umráða fólk. Þá velur hann yfirlit úr valmynd vinstra megin 

og síar síðan eftir því sem hann vill. Hann getur einnig smelt á línuna til þess að skoða nánar hvað er á bakvið línuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3: Stillingar notanda 

Mynd 4: Yfirlit notanda 



16 
 

Stofna matseðil: Matráður getur stofnað matseðil 

 

Forsíða matráðs: Á forsíðunni getur matráður bætt við matseðlum, bætt mat við matseðilinn, bætt við notendum 

og tekið út skýrslur. Einnig getur hann séð hverjir eru í mat með því að smella á karlinn eða töluna. Plúsinn við hlið 

matseðils er til þess að stofna nýjan matseðil en plúsinn á botninum á síðunni er til þess að bæta rétt við matseðil. 

Svo er fellilisti sem inniheldur alla matseðlana. 

Mynd 5: Stofna matseðil 

Mynd 6: Forsíða matráðs 
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Bæta mat við matseðil: Þegar matráður ætlar að bæta við mat af forsíðu fær hann upp modal þar sem hann setur 

inn dagsetningu og lýsingu á matnum og staðfestir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skýrsla matráðs: Matráður getur valið af forsíðunni að taka út skýrslur með “skýrslur” takkanum og velur hann þá 

tímabil sem hann vil sjá og fær það þá upp. Síðan getur hann valið línu til þess að grafa lengra. 

 

Mynd 7: Bæta mat við matseðil 

Mynd 8: Skýrsla matráðs 
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Bæta við notanda: Af forsíðu getur matráður einnig bætt notanda við mötuneytið sitt með því að ýta á bæta við 

notanda takkann og setur hann þá viðeigandi upplýsingar inn eða les inn úr CSV skrá og notandinn er þá tengdur við 

mötuneytið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hver er í mat: Með því að ýta á línuna þar sem karlinn er, er hægt að sjá hverjir eru í hverjum mat fyrir sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9: Bæta við notanda 

Mynd 10: Hver er í mat 
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4.2.2. Markmið 

Sett voru markmið fyrir prófanirnar og var þeim tvískipt eins og prófununum sjálfum. Markmið áttu að endurspegla 

mikilvægustu kröfur kerfisins og er markmiðunum skipt eftir nytsemisþætti, þ.e.a.s. árangri, skilvirkni, ánægja, 

notendaupplifun. 

Markmiðin má sjá í töflum 4 og 5: 

 

 

Nr Nytsemismarkmið Nytsemisþáttur Hvernig er prófað Hvaða gögnum er safnað

1 Að 90% notenda geti bókað sig í mat. Árangur Viðmælandi beðinn um að bóka sig í mat. Tókst notanda að klára verkefnið

2
Að 90% notenda geti bókað starfsmann/barn í 

mat
Árangur

Viðmælandi beðinn um að bóka starfsmann/barn í 

mat
Tókst notanda að klára verkefnið

3
Að 80% notenda séð yfirlit yfir hvaða notendur 

voru skráðir í mat í ákveðnu mötuneyti
Árangur

Viðmælandi beðinn um að skoða hvaða notendur 

voru skráðir í mat í mötuneyti Matarsjoppunar, 

Bitagötu 7

Tókst notanda að klára verkefnið

4 Að 80% notenda geti keyrt gögn úr úr kerfinu Árangur
Viðmælandi beðinn um að geta keyrt út skýrslu yfir 

færslur í kerfinu
Tókst notanda að klára verkefnið

5
Að 80% notenda geti skoðað yfirlit sem síað er 

eftir mötuneyti
Árangur

Viðmælandi beðinn um að geta séð yfirlit sem sýnir 

einungis notendur sem hafa verslað við mötuneyti 

Matarsjoppunar, Bitagötu 7

Tókst notanda að klára verkefnið

6
Að 85% notenda geti skoðað upplýsingar um 

undirnotanda
Árangur

Viðmælandi beðinn um að skoða notandaupplýsingar 

undirnotanda
Tókst notanda að klára verkefnið

7
Að allir notendur sem gátu bókað sig í mat gátu 

gert það 4 músarsmellum eða minna
Skilvirkni Viðmælandi beðinn um að bóka sig í mat. Músarsmellir taldir

8

Að allir notendur sem gátu bókað undirnotanda í 

mat gátu gert það með 4 músarsmellum eða 

minna

Skilvirkni
Viðmælandi beðinn um að bóka undirnotanda/barn í 

mat
Músarsmellir taldir

9
Að allir notendur geti skoðað sundurliðað yfirlit 

yfir einn mánuð á innan við 30 sekúndum
Skilvirkni

Viðmælandi beðinn um að sundurliðun á 

matarkaupum í janúar mánuði
Tími tekinn

10
Að allir notendur geti skoðað notandaupplýsingar 

undirnotanda/barns á innan við 30 sekúndum
Skilvirkni

Notandi beðinn um að skoða notandaupplýsingar 

barns
Tími tekinn

11

Að upplifun allra notenda af lausn verkefnisins 

(bóka notanda í mat) verði að meðaltali 4 eða 

meira á skalanum 1-5

Ánægja
Viðmælandi beðinn um að lýsa upplifun sinni á 

skalanum 1 - 5

Reiknað meðaltal af tölum allra 

viðmælanda

12

Að upplifun allra notenda af lausn verkefnisins 

(skoða sundurliðun færslna eftir mánuði) verði að 

meðaltali 4 eða meira á skalanum 1-5

Ánægja
Viðmælandi beðinn um að lýsa upplifun sinni á 

skalanum 1 - 5

Reiknað meðaltal af tölum allra 

viðmælanda

13
Að notandi geti skráð sig í mat án þess að spyrja 

spurninga
Notendaupplifun Veita viðmælanda eftirtekt

Notandinn gat leyst verkefnið sjálfur eða 

ekki

14
Að notandi geti skoðað sundurliðun færslna eftir 

mánuði án þess að spyrja spurninga
Notendaupplifun Veita viðmælanda eftirtekt

Notandinn gat leyst verkefnið sjálfur eða 

ekki

Tafla 4: Nytsemismarkmið fyrir venjulegan notanda 
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4.2.3. Niðurstöður prófana 

Þegar litið er til markmiðana hér að ofan þá náðust flest markmiðin. Því má draga þá ályktun að flæðið á síðunni sé 

gott og auðvelt sé að vinna með kerfið. Hins vegar er sá möguleiki fyrir hendi að markmiðin séu ekki nógu hátt sett 

en heilt yfir var almenn ánægja með kerfið. Helstu punktar sem sameiginlegir voru með 2 eða fleiri viðmælendum: 

- Notendur leituðu að aðgerðum í valmynd vinstra megin þrátt fyrir að allir aðgerðirnar væru á einni síðu 

- Þetta mætti vera meira rammað inn, of langt á milli takka og textans sem á við og því erfitt að átta sig á því 

strax hvar ætti að ýta 

- Mætti aðgreina takkana betur með línum á milli valmöguleika 

- Gæta að samræmi í aðgerðartökkum, ekki hafa of margar tegundir ef virknin er svipuð 

Í lok allra prófana var viðmælandi beðinn um að gefa einkunn fyrir upplifun af flæði kerfisins og hversu skýrt það 

væri og var meðaleinkunnin 4.25 af 5 mögulegum.  

Nr. Nytsemismarkmið Nytsemisþáttur Hvernig er prófað Hvaða gögnum er safnað

15
Að 90% notenda geti tengt einn notanda við 

mötuneyti
Árangur

Viðmælandi beðinn um að tengja einn notanda við 

viðkomandi mötuneyti
Tókst notanda að klára verkefnið

16 Að 90% notenda geti stofnað matseðil Árangur Viðmælandi beðinn um að stofna matseðil Tókst notanda að klára verkefnið

17
Að 80% notenda geti bætt mat á matseðilinn 

"hádegismatur"
Árangur

Viðmælandi beðinn um að bæta mat á matseðilinn 

"hádegismatur"
Tókst notanda að klára verkefnið

18
Að 80% notenda geti séð hverjir eru skráðir í 

hádegismat 11. september
Árangur

Viðmælandi beðinn um að sjá hverjir eru skráðir í 

hádegismat 11. september
Tókst notanda að klára verkefnið

19
Að 80% notenda séð hverjir voru skráðir í kaffi 11. 

september
Árangur

Viðmælandi beðinn um að sjá hverjir eru skráðir í 

kaffi 11. september
Tókst notanda að klára verkefnið

20
Að 80% notenda geti skoðað yfirlit yfir sínar 

færslur í mötuneyti Matarsjoppunnar, Bitagötu 7
Árangur

Viðmælandi beðinn um að skoða yfirlit yfir færslur 

sínar í mötuneyti mötuneyti Matarsjoppunnar, 

Bitagötu 7

Tókst notanda að klára verkefnið

21

Að allir notendur sem gátu tengt notanda við 

mötuneyti gátu gert það með 4 músasmellum 

eða minna

Skilvirkni
Viðmælandi beðinn um að tengja einn notanda við 

viðkomandi mötuneyti
Músarsmellir taldir

22
Að allir notendur sem gátu stofnað nýjan 

matseðil gátu gert það með 2 músasmellum
Skilvirkni Viðmælandi beðinn um að stofna matseðil Músarsmellir taldir

23
Að allir notendur geti séð hverjir séu skráðir í 

hádegismat 11. september á undir 30 sekúndum
Skilvirkni

Viðmælandi beðinn um að sjá hverjir eru skráðir í 

hádegismat 11. september
Tími tekinn

24
Að allir notendur geti séð hverjir séu skráðir í kaffi 

11. september á undir 30 sekúndum
Skilvirkni

Viðmælandi beðinn um að sjá hverjir eru skráðir í 

kaffi 11. september
Tími tekinn

25

Að allir notendur geti skoðað yfirlit yfir færslur 

sínar í mötuneyti Matarsjoppunar, Bitagötu 7 á 

30 sekúndum eða minna

Skilvirkni

Viðmælandi beðinn um að skoða yfirlit yfir færslur 

sínar í mötuneyti mötuneyti Matarsjoppunar, 

Bitagötu 7

Tími tekinn

26

Að upplifun notenda af lausn verkefnisins (tengja 

einn notanda við mötuneyti) verði að meðaltali 4 

eða meira á skalanum 1-5

Ánægja
Viðmælandi beðinn um að lýsa upplifun sinni á 

skalanum 1 - 5

Reiknað meðaltal af tölum allra 

viðmælanda

27

Að upplifun notenda af lausn verkefnisins (stofna 

nýjann matseðil) verði að meðaltali 4 eða meira á 

skalanum 1-5

Ánægja
Viðmælandi beðinn um að lýsa upplifun sinni á 

skalanum 1 - 5

Reiknað meðaltal af tölum allra 

viðmælanda

28
Að allir notendur geti séð hverjir séru skráðir í 

mat 11. september án þess að spyrja spurninga
Notendaupplifun Veita viðmælanda eftirtekt

Notandinn gat leyst verkefnið sjálfur eða 

ekki

Tafla 5: Nytsemismarkmið frá matráð 
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Töflur með niðurstöðum má sjá í töflum 6 og 7. 

 

 

 

Nytsemismarkmið Niðurstaða Uppfyllt

Að 90% notenda geti tengt einn notanda við mötuneyti Öllum tókst það Já

Að 90% notenda geti stofnað matseðil Öllum tókst það Já

Að 80% notenda geti bætt mat á matseðilinn 

"hádegismatur"
Öllum tókst það Já

Að 80% notenda geti séð hverjir eru skráðir í hádegismat 11. 

september
Öllum tókst það Já

Að 80% notenda séð hverjir voru skráðir í kaffi 11. 

september
Öllum tókst það Já

Að 80% notenda geti skoðað yfirlit yfir sínar færslur í 

mötuneyti Matarsjoppunnar, Bitagötu 7
Öllum tókst það Já

Að allir notendur sem gátu tengt notanda við mötuneyti 

gátu gert það með 4 músasmellum eða minna
Öllum tókst það Já

Að allir notendur sem gátu stofnað nýjan matseðil gátu gert 

það með 2 músasmellum
4 tókst það ekki Nei

Að allir notendur geti séð hverjir séu skráðir í hádegismat 

11. september á undir 30 sekúndum

Öllum tókst það. Meðaltími: 10 

sekúndur
Já

Að allir notendur geti séð hverjir séu skráðir í kaffi 11. 

september á undir 30 sekúndum

Öllum tókst það. Meðaltími: 8 

sekúndur
Já

Að upplifun allra notenda af lausn verkefnisins (tengja einn 

notanda við mötuneyti) verði að meðaltali 4 eða meira á 

skalanum 1-5

4,6 Já

Að upplifun allra notenda af lausn verkefnisins (stofna nýjan 

matseðil) verði að meðaltali 4 eða meira á skalanum 1-5
4,2 Já

Að allir notendur geti séð hverjir séu skráðir í mat 11. 

september án þess að spyrja spurninga
Allir gátu það Já

Tafla 6: Niðurstöður venjulegs notanda 
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Nytsemismarkmið Niðurstaða Uppfyllt

Að 90% notenda geti tengt einn notanda við mötuneyti Öllum tókst það Já

Að 90% notenda geti stofnað matseðil Öllum tókst það Já

Að 80% notenda geti bætt mat á matseðilinn "hádegismatur" Öllum tókst það Já

Að 80% notenda geti séð hverjir eru skráðir í hádegismat 11. september Öllum tókst það Já

Að 80% notenda séð hverjir voru skráðir í kaffi 11. september Öllum tókst það Já

Að 80% notenda geti skoðað yfirlit yfir sínar færslur í mötuneyti 

Matarsjoppunnar, Bitagötu 7
Öllum tókst það Já

Að allir notendur sem gátu tengt notanda við mötuneyti gátu gert það 

með 4 músasmellum eða minna
Öllum tókst það Já

Að allir notendur sem gátu stofnað nýjan matseðil gátu gert það með 2 

músasmellum
4 tókst það ekki Nei

Að allir notendur geti séð hverjir séu skráðir í hádegismat 11. september 

á undir 30 sekúndum
Öllum tókst það. Meðaltími: 10 sekúndur Já

Að allir notendur geti séð hverjir séu skráðir í kaffi 11. september á undir 

30 sekúndum
Öllum tókst það. Meðaltími: 8 sekúndur Já

Að upplifun allra notenda af lausn verkefnisins (tengja einn notanda við 

mötuneyti) verði að meðaltali 4 eða meira á skalanum 1-5
4,6 Já

Að upplifun allra notenda af lausn verkefnisins (stofna nýjan matseðil) 

verði að meðaltali 4 eða meira á skalanum 1-5
4,2 Já

Að allir notendur geti séð hverjir séu skráðir í mat 11. september án þess 

að spyrja spurninga
Allir gátu það Já

Tafla 7: Niðurstöður matráðs 
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4.3. Millihönnun 

Í miðjum notendaprófunum á frumgerðum kom upp hugmynd hjá hópmeðlimi um að breyta aðeins útfærslunni. Allir 

meðlimir hóps voru hrifnir af hugmyndinni og þegar niðurstöður notendaprófana voru skoðaðar þá kom í ljós að nýja 

útfærslan var í takt við niðurstöðurnar. Með þessari útfærslu er búið að ramma betur inn ákveðin svæði og báðar 

tegundir notanda velja þá aðgerðir úr valmynd á vinstri hlið síðunnar. Þetta má sjá betur á myndum í næsta kafla.  

4.3.1. Hönnun lykilkrafna 

Skrá í mat: Notandi skráir sig í mat með því að fara í valmyndina og velja skrá mig í mat og svo hakar hann í viðeigandi 

box. Ef hann vill skrá notanda sem hann hefur til umráða (t.d. barn) þá velur hann viðkomandi einstakling úr fellilista 

fyrir ofan matseðilinn. 

 

Mynd 11: Millihönnun, skrá í mat 
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Yfirlit notanda: Notandi velur þá yfirlit úr valmynd og getur þá síað eftir þörfum. Hann getur einnig smelt á línuna til 

þess að fá nánari upplýsingar. 

 

Stillingar notanda: Notandi velur stillingar úr valmynd vinstra megin og getur þá breytt upplýsingum um sig eða þá 

notendur sem hann hefur til umráða. Þá þarf hann einungis að velja þann notanda úr fellilistanum fyrir neðan 

myndina hans og að lokum vistar hann. 

Mynd 12: Millihönnun, yfirlit notanda 

Mynd 13: Millihönnun, stillingar notanda 
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Forsíða matráðs: Forsíða matráðs eða matseðlar úr valmynd inniheldur þá matseðla sem matráðurinn hefur um að 

ráða. Þar getur hann bætt við matseðla, breytt þeim o.s. frv. 

 

Mynd 14: Millhönnun, forsíða matráðs 

 

Búa til matseðil: Þegar matráður smelir á nýr matseðill þá fær hann upp modalglugga þar sem hann fyllir inn 

viðeigandi upplýsingar. Sjálfgefið verð (e. default price) er það verð sem fer þá sjálfskrafa á alla þá rétti sem eru á 

þeim matseðli en svo getur hann breytt því. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd 15: Millihönnun, búa til matseðil 
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Bæta mat við matseðil: Matráður getur smellt á “nýr réttur” og þá bætir hann mat við matseðilinn. Hann fær upp 

modalglugga og fyllir þar inn viðeigandi upplýsingar og vistar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hverjir eru í mat: Með því smella á matinn á forsíðunni, sem inniheldur karlinn, töluna og upplýsingar um mat dagsins 

fær matráður upp modalglugga sem inniheldur þá notendur sem skráðir eru í mat þann daginn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 16: Millihönnun, bæta mat við matseðil 

Mynd 17: Millihönnun, hverjir eru í mat 
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Skýrslur matráðs: Matráður getur valið skýrslur úr valmynd á vinstri hönd og sér hann þá upplýsingar um þá notendur 

sem eru í mötuneytinu fyrir tiltekið tímabil sem hann velur. Svo getur hann smelt á línuna og sér þá nánar um færslur 

notandans. 

 

Mynd 18: Millihönnun, skýrsla matráðs 

 

Bæta við notanda: Matráður getur bætt við notanda með því að velja notendur í vinstri valmynd og þar er takki 

“Bæta við notanda” annars vegar og “bæta við notendum” hins vegar. Þá fyllir hann út reitina eða eða nær í skja l 

sem hann vill lesa inn. 

 

 

 
Mynd 19: Millihönnun, bæta við notanda 

Mynd 20: Millihönnun, bæta við notendum 
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4.3.2. Markmið 

Í ljósi þess að útfærslan breyttist þá var ákveðið að skipta prófunum fyrir millihönnun ekki í tvennt heldur hafa eitt 

próf til þess að fá tilfinningu fyrir nýju útfærslunni, þar sem unnið er með prófíla. Einnig var tíminn minnkaður örlítið. 

Markmiðin má sjá hér að neðan í töflu 8: 

Tafla 8: Millihönnun, markmið beggja aðila 

 

  

Nr. Nytsemismarkmið Nytsemisþáttur Hvernig er prófað Hvaða gögnum er safnað

1

Að 90% notenda geti tengt einn 

notanda við mötuneyti Árangur

Viðmælandi beðinn um að leysa 

verkefnið Tókst notanda að klára verkefnið

2

Að 90% notenda geti stofnað 

matseðil Árangur

Viðmælandi beðinn um að leysa 

verkefnið Tókst notanda að klára verkefnið

3

Að 80% notenda geti bætt mat á 

matseðili Árangur

Viðmælandi beðinn um að leysa 

verkefnið Tókst notanda að klára verkefnið

4

Að 90% notenda geti skráð 

undirnotanda í mat Árangur

Viðmælandi beðinn um að leysa 

verkefnið Tókst notanda að klára verkefnið

5

Að 80% notenda séð hverjir voru 

skráðir í mat á fyrirfram 

skilgreindri dagsetningu Árangur

Viðmælandi beðinn um að leysa 

verkefnið Tókst notanda að klára verkefnið

6

Að 80% notenda geti skoðað 

yfirlit yfir sínar færslur í því 

mötuneyti sem hann er skráður Árangur

Viðmælandi beðinn um að leysa 

verkefnið Tókst notanda að klára verkefnið

7

Að allir notendur sem gátu tengt 

notanda við mötuneyti gátu gert 

það með 4 músasmellum eða 

minna Skilvirkni

Viðmælandi beðinn um að leysa 

verkefnið Músarsmellir taldir

8

Að allir notendur sem gátu 

stofnað nýjan matseðil gátu gert 

það með 3 músasmellum eða 

minna Skilvirkni

Viðmælandi beðinn um að leysa 

verkefnið Músarsmellir taldir

9

Að allir notendur geti séð hverjir 

séu skráðir í ákveðinn mat á 

ákveðnum degi á 20 sekúndum 

eða minna Skilvirkni

Viðmælandi beðinn um að leysa 

verkefnið Tími tekinn

10

Að notandi geti skoðað yfirlit yfir 

færslur sínar í mötuneytinu sínu á 

20 sekúndum eða minna Skilvirkni

Viðmælandi beðinn um að leysa 

verkefnið Tími tekinn

11

Að upplifun notenda af lausn 

verkefnanna verði að meðaltali 4 

eða meira á skalanum 1-5 Ánægja

Viðmælandi beðinn um að lýsa 

upplifun sinni á skalanum 1 - 5

Reiknað meðaltal af tölum allra 

viðmælanda

12

Að allir notendur geti séð hverjir 

séu skráðir í mat á ákveðinni 

dagsetningu án þess að spyrja 

spurninga Notendaupplifun Viðmælenda veitt eftirtekt

Notandinn gat leyst verkefnið 

sjálfur eða ekki

13

Að notandi geti skoðað yfirlit yfir 

sínar færslur í mötuneytinu sínu 

án þess að spyrja spurninga Notendaupplifun Viðmælenda veitt eftirtekt

Notandinn gat leyst verkefnið 

sjálfur eða ekki
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4.3.3. Niðurstöður prófana 

Niðurstaðan úr þessum prófunum er ekki jafn jákvæðar og úr fyrra prófi og var ekki nema um það bil helmingur 

markmiða sem náðist. Þegar litið er í baksýnisspegilinn þá er ljóst að mistök voru að hafa eitt próf og leggja áherslu 

á að notendur geti skipt um prófíl enda er um jaðartilvik að ræða að notanda sé bæði matráður og foreldri og þurfi 

að nota báða prófíla. Baksagan reyndist of flókin fyrir flesta viðmælendur og áttu margir hverjir erfitt með að muna 

að þeir voru ákveðin persóna með ákveðinn fjölda barna og yfir mötuneyti. En þrátt fyrir þetta mældist 

notendaupplifunin 4.33 sem er aðeins hærra en fyrri prófanir og þær athugasemdir sem voru sameiginlegar með 2 

eða fleiri voru eftirfarandi: 

- Auðvelt væri að læra á kerfið 

- Endurgjöf vantar, þ.e.a.s. þegar þú hefur til dæmis skráð einhvern í mat vantar einhverja staðfestingu á að 

það hafi tekist. 

Niðurstöðurnar má sjá í töflu 9. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nr. Nytsemismarkmið Niðurstaða Uppfyllt

1 Að 90% notenda geti tengt einn notanda við mötuneyti Öllum tókst að leysa verkefnið Já

2 Að 90% notenda geti stofnað matseðil Öllum tókst að leysa verkefnið Já

3 Að 80% notenda geti bætt mat á matseðil Öllum tókst að leysa verkefnið Já

4 Að 90% notenda geti skráð undirnotanda í mat Öllum tókst að leysa verkefnið Já

5
Að 80% notenda séð hverjir voru skráðir í mat á fyrirfram 

skilgreindri dagsetningu
Öllum tókst að leysa verkefnið Já

6
Að 80% notenda geti skoðað yfirlit yfir sínar færslur í því 

mötuneyti sem hann er skráður
Öllum tókst að leysa verkefnið Já

7
Að allir notendur sem gátu tengt notanda við mötuneyti gátu gert 

það með 4 músasmellum eða minna

3 viðmælendum af 6 tókst það 

ekki. Meðaltalið var 3,83 smellir
Nei

8
Að allir notendur sem gátu stofnað nýjan matseðil gátu gert það 

með 3 músasmellum eða minna

5 viðmælendum af 6 tókst það 

ekki. Meðaltalið var 4,17 smellir
Nei

9
Að allir notendur geti séð hverjir séu skráðir í ákveðinn mat á 

ákveðnum degi á 20 sekúndum eða minna

4 viðmælendum af 6 tókst það 

ekki. Meðaltalið var 40 sekúndur
Nei

10
Að notandi geti skoðað yfirlit yfir færslur sínar í mötuneytinu sínu 

á 20 sekúndum eða minna

4 viðmælendum af 6 tókst það 

ekki. Meðaltalið var 55 sekúndur
Nei

11
Að upplifun notenda af lausn verkefnanna verði að meðaltali 4 eða 

meira á skalanum 1-5

Upplifun allra viðmælenda var á 

bilinu 4-5. Meðaltalið var 4,33
Já

12
Að allir notendur geti séð hverjir séu skráðir í mat á ákveðinni 

dagsetningu án þess að spyrja spurninga
3 viðmælendum af 6 tókst það ekki Nei

13
Að notandi geti skoðað yfirlit yfir sínar færslur í mötuneytinu sínu 

án þess að spyrja spurninga
4 viðmælendum af 6 tókst það ekki Nei

Tafla 9: Millihönnun, niðurstöður prófana 
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4.4. Samantekt prófana 

Heildarniðurstaðan er því sú  að almenn ánægja er með kerfið og þótt markmiðin hafi ekki öll náðst í seinni prófunum 

var notendaupplifun hærri en í fyrra skipti. Endurgjöf á aðgerðir er eitthvað sem þarf að hafa í huga og tryggja þarf 

að hún komi þegar við á. Þegar rætt var sérstaklega við þá viðmælendur sem tóku þátt í báðum prófunum voru þeir 

allir sammála um að seinni útfærsla væri betri að því að leyti að auðveldara væri að læra á hana og hún væri talsvert 

skýrari, þótt gögnin hafi sagt annað. 
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5. Lokaafurð (Aðkoma Stefnu) 

Stefna fékk síðan aðgang að myndunum og gerði myndir sem farið verður eftir þegar kerfið verður forritað. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Upphafssíða 

Mynd 21: Lokaafurð, upphafssíða 
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Lokafurð – Skrá í mat 

Mynd 22: Lokaafurð, skrá í mat 
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Lokaafurð - Stillingar notanda 

Mynd 23: Lokaafurð, stillingar notanda 
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Lokaafurð - yfirlit 

Mynd 24: Lokaafurð, yfirlit 
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Lokafurð - matseðlar 

Mynd 25: Lokaafurð, matseðlar 
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Lokaafurð – Skýrsla matráðs 

Mynd 26: Lokaafurð, skýrsla matráðs 
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Bæta við matseðli og bæta við mat 

Mynd 27: Lokaafurð, bæta við notanda og notendum 
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Lokaafurð, stofna matseðil og bæta við á matseðil 

Mynd 28: Lokaafurð, stofna matseðil 

Mynd 29: Lokaafurð, bæta við á matseðil 
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 Lokaafurð, hverjir eru í mat 

Mynd 30: Lokaafurð, hverjir eru í mat 


