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Samantekt 

Loftslagsbreytingar eru áríðandi vandamál. Fæstir eru þó meðvitaðir um orðræðuna í kringum loftlagsmál og 

hvernig hún hefur áhrif á ákvörðunartöku fólks. Þá vaknar spurningin hvernig best sé að setja fram upplýsingar 

svo þær hafi jákvæð áhrif á fólk og hvetji það til að taka upplýstar ákvarðanir.  

Eitt slíkt er ferli þátttökuhönnunar (e. co-design). Þátttökuhönnun gengur út að skilgreina sérfræðinga og 

notendur sem hagsmunaaðila og að hafa báða hópana með í hönnunar- og þróunarferlinu. Úr því ferli verður 

til notendamiðuð afurð sem hefur þarfir notandans að leiðarljósi. Þessi skýrsla mun því kanna: Hvernig á að 

hanna og þróa notendamiðaða upplýsingasíðu sem hjálpar notendum að taka upplýstar ákvarðanir?  

Beitt verður aðferðum ferlis athugunar (e. case study) til þess að fást við rannsóknarspurninguna. Verkefnið 

fólst í að búa til upplýsingasíðuna „Stafræn jólatré“, sem fræðir notendur um af hverju íslensk jólatré séu 

besti valkosturinn með tilliti til loftslagsáhrifa þegar kemur að því að velja sér jólatré 

Útfærð var rannsókn á því hvernig er best að hanna og þróa notendamiðaða upplýsingasíðu sem hjálpar 

notendum að taka upplýstar og umhverfisvænni ákvarðanir. Afurðin af þessari rannsókn var upplýsingasíða 

um jólatré sem unnin var eftir þátttökuhönnunar ferlum en reyndist hún góð ferlis athugun, þar sem hún sýndi 

fram mikilvægi þess að hafa notendamiðað viðmót til að miðla upplýsingum um áhrif hversdagslegra athafna 

og áhrif þeirra á loftslagið. 
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1. Inngangur 

Loftslagsbreytingar eru áríðandi vandamál. Fæstir eru þó meðvitaðir um orðræðuna í kringum loftlagsmál og 

hvernig hún hefur áhrif á ákvörðunartöku fólks [1]. Rannsóknir sýna að þörf er fyrir aukna áherslu á vandaða 

framsetningu upplýsinga, fremur en magn, svo að það verði ekki yfirþyrmandi fyrir fólk að taka þátt í 

umræðunni um loftslagsbreytingar [2]. Slíka ofgnótt upplýsinga hefur heimspekingurinn Timothy Morton 

kallað „information dump“. Hann færir rök fyrir því að slíkt veki aðalega upp vonleysistilfinningu hjá fólki 

og hindri þau í að framkvæma og taka betri ákvarðanir með tilliti til upplýsinganna [3]. 

Þá vaknar spurningin hvernig best sé að setja fram upplýsingar svo þær hafi jákvæð áhrif á fólk og hvetji það 

til að taka upplýstar ákvarðanir. Leiðarvísar um hvernig best sé að miðla upplýsingum svo þær hafi æskileg 

áhrif á lesendur er efni margra fræðigreina og handbóka [4]. Það sem þessir leiðarvísar eiga sameiginlegt er 

að leggja áherslu á að miðla upplýsingum á forsendum móttakandans. Vandamálið sem við ætlum að skoða í 

þessari rannsókn er þó ekki hvernig greint er frá upplýsingum, heldur hvernig við hönnum og þróum tólin til 

að miðla þessum upplýsingum. Ekki eru til beinir leiðarvísar fyrir hvernig er best að hanna þessi miðlunartól 

en til eru góðir ferlar sem eiga mikið sameiginlegt með leiðarvísum um upplýsingamiðlun. Eitt slíkt er ferli 

þátttökuhönnunar (e. co-design). Þátttökuhönnun gengur út að skilgreina sérfræðinga og notendur sem 

hagsmunaaðila og að hafa báða hópana með í hönnunar- og þróunarferlinu [5]. Úr því ferli verður til 

notendamiðuð afurð sem hefur þarfir notandans að leiðarljósi. Þessi skýrsla mun því kanna: Hvernig á að 

hanna og þróa notendamiðaða upplýsingasíðu sem hjálpar notendum að taka upplýstar ákvarðanir? 

Beitt verður aðferðum ferlis athugunar (e. case study) til þess að fást við rannsóknarspurninguna. Verkefnið 

fólst í að búa til upplýsingasíðuna „Stafræn jólatré“, sem fræðir notendur um af hverju íslensk jólatré séu 

besti valkosturinn með tilliti til loftslagsáhrifa þegar kemur að því að velja sér jólatré. Upplýsingarsíðan var 

unnin í samstarfi við Skógræktina, Skógræktarfélag Íslands og Landssamtök skógareigenda (hér eftir nefndir 

samstarfsaðilar). Samstarfsaðilar komu með tillögu að verkefni sem þau vildu vinna með Alexöndru Diljá 

Birkisdóttur og Örnu Rut Arnarsdóttur (hér eftir nefnt teymið) upp úr bókhaldi skógarafurða. Samstarfsaðilar 

lýstu yfir áhuga á að auka aðgengi almennings að upplýsingum um skógartölur. Teymið lagðist undir feld og 

rýndi í skógartölurnar sem leiddi til þeirrar niðurstöðu að þörf væri fyrir upplýsingasíðu um jólatré sem stuðla 

gæti að upplýstari og umhverfisvænni ákvörðunum. Taldi teymið að þetta væri fullkomið verkefni til að útfæra 

ferlis athugun á fyrir þessa rannsókn. 

Tvær megin ástæður lágu fyrir því að teymið taldi þetta gott verkefni til að framkvæma ferlis athugun á. 

Annarsvegar að auðvelda mætti neytendum að skilja hvernig hversdagslegar aðgerðir eins og að kaupa jólatré 
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geta haft áhrif á loftslagsbreytingar. Hins vegar að upplýsa íslenska neytendur um ágæti íslenskra jólatrjáa 

sem hafa talsvert minni neikvæð umhverfisáhrif en innflutt jólatré og gervijólatré og mikilvægi þeirra í því að 

viðhalda íslenskum skógum. Þetta var gert í gegnum þáttökuhönnun, þar sem hagsmunaaðilar eru 

samstarfsaðilar annars vegar og notendur hins vegar. Unnið var þremur ítrunum með afturkastslykkju (e. 

feedback-loop) með hagsmunaaðilum, frá frumgerð til fullbúinnar upplýsingasíðu. 

Jólatré voru stærsta tekjulind samstarfsaðila samkvæmt skógartölunum árið 2019 þrátt fyrir að innlend jólatré 

hafi aðeins verið um 20% af heildarsölu jólatrjáa [6]. Það er því mikið tækifæri til að auka sölu á innlendum 

jólatrjám og þar með draga úr loftslagsáhrifum vegna sölu jólatrjáa á Íslandi. Með notendavænni 

upplýsingasíðu telur teymið að hægt verði að auka sölu íslenskra jólatrjáa næstu jól og þar með þessa tekjulind 

samstarfsaðilana. Hagnaður samstarfsaðilana fer aftur út í skógræktarstarfið og hægt er að gróðursetja allt að 

100 ný tré fyrir hvert selt jólatré. Samstarfaðilar hafa áður gert aðgengilegar upplýsingar um íslensku jólatrén 

á heimasíðum sínum en þær upplýsingar eru grafnar undir mörgum lögum og dreift yfir þrjár heimasíður og 

enn fleiri undirsíður. 

Þegar líða fer að jólum velta margir því fyrir sér hvort sé betra fyrir umhverfið, lifandi jólatré eða gervijólatré. 

Og þó margir velji lifandi tré eru færri sem vita að meirihluti lifandi trjáa sem seld eru á Íslandi koma frá 

Danmörku. Þar eru þau eru ræktuð á ökrum, þar sem hormónagjöf og eiturefni eru oft notuð og talsverð 

olíunotkun fer í vélarnar sem notaðar eru á ökrunum. Íslensk jólatré eru að mestu ræktuð í nytjaskógum og 

eru því öllu heldur flokkuð sem hliðarafurð af skógrækt [7]. Lifandi íslenskt jólatré er besti kosturinn fyrir 

umhverfið á íslenskum markaði. Tilgangur síðunnar er því að fræða almenning til þess að geta tekið upplýstari 

ákvarðanir þegar kemur að því að velja sér jólatré og auka sýnileika og tekjur fyrir samstarfsaðila. 

Með því að sundurliða og skilgreina umhverfisáhrif einstaklinga, og gera þeim þannig kleift að meðtaka og 

skilja áhrif aðgerða sinna má ná fram breytingu í venjum þeirra [8]. Rannsóknir sýna að stafræn 

upplýsingakerfi geta spilað lykilhlutverk í að upplýsa einstaklinga um umhverfisáhrif athafna þeirra [9]. 

Upplýsingasíður, ef rétt gerðar, geta birt áhrifamiklar upplýsingar sem víkka sjóndeildarhring notenda og gera 

þeim kleift að taka upplýstari ákvarðanir [10]. 

Í þessari rannsóknarskýrslu verður farið yfir ferlið sem fólst í því að hanna og þróa notendamiðaða 

upplýsingasíðu um íslensk jólatré. Farið verður ítarlega í vinnuna sem fór í verkefnið frá hugmyndavinnu og 

allt að loka afurð. Greint verður frá rannsóknarvinnu sem teymið fór í gegnum, hönnunarvinnu, þróunarvinnu, 

notendaprófanir, samstarf við hagsmunaaðila og lokaniðurstöður. Að lokum verður tekið saman hvernig 
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lokaniðurstöður samræmast við fræðilegan bakgrunn og hvernig sé best að hanna og þróa notendamiðaða 

upplýsingasíðu. 

2. Bakgrunnur  

Hér verður greint frá fræðilegum bakgrunni tengdum þessu verkefni. Fjallað verður um rannsóknir á 

upplýsingasíðum um umhverfismál og hlutverk þeirra í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Einnig verður 

fjallað um hugmyndafræðina á bak við þátttökuhönnun sem notuð var við framkvæmd rannsóknarinnar.  

2.1 Upplýsingavefsíður um umhverfismál 

Ríflega 20% fullorðinna á Íslandi kveðst finna fyrir loftslagskvíða [11]. Fólk upplifir margvíslegar tilfinningar 

vegna loftslagsbreytinga, en loftslagskvíði er talinn mest hamlandi og tilfelli eru þar sem hann getur hindrað 

fólk í því að breyta venjum sínum til að lifa umhverfisvænna lífi [12]. Loftslagskvíði getur meðal annars 

orsakast af því að einstaklingar nái ekki að meðtaka og vinna úr öllum upplýsingum um áhrif 

loftslagsbreytinga [13]. Rannsóknir sýna að upplýsingatækni geti verið mikilvægur liður í lausninni á þessu 

vandamáli og auðveldað aðgengi og skilning á upplýsingum [10]. Upplýsingasíður geta hjálpað notendum að 

skilja þær upplýsingar sem verið er að miðla með því að brjóta þær niður í viðráðanlegar einingar og gefa 

lesendum söguþráð [10]. Þegar upplýsingar eru gerðar skiljanlegar fyrir einstaklinga aukast líkur á að þeir 

einstaklingar geti tekið umhverfisvænni ákvarðanir og sem hjálpar í baráttunni gegn loftslagsvánni [14]. 

2.2 Þátttökuhönnun 

Þátttökuhönnun (e. co-design) er hugmyndafræði sem byggir á þeirri forsendu að æskilegt sé að 

hagsmunaaðilar sem nota munu loka afurðina taki þátt í þróun hennar. Hugmyndafræðin segir til um að 

hagsmunaaðilar ættu að koma að hönnun, virkni og uppsetningu vöru [15]. Þátttökuhönnun setur áhersluna á 

endanotandann sem gerir það að verkum að þróuð er vara sem sniðin er að þörfum áætlaðra notenda [16].  

3. Aðferðafræði og framkvæmd 

Í þessum kafla verður fjallað ítarlega um aðferðarfræði og framkvæmd verkefnisins. Byrjað verður að fara 

yfir samstarf við hagsmunaaðila verkefnisins, fundi með samstarfsaðilum og notendaprófanir. Því næst verður 

stuttlega fjallað um þróunarumhverfi teymisins. Hönnunarferli verkefnisins skiptist í þrjá megin fasa; 
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hugmyndavinnu og hönnun, notendaprófanir á frumgerð og notendaprófanir á upplýsingasíðunni. Greint 

verður frá framkvæmd hvers fasa fyrir sig og stöðu hönnunar eftir fasann. 

3.1 Hagsmunaaðilar 

Hugmyndafræði þátttökuhönnunar var nýtt við framkvæmd verkefnisins. Í því felst náið samstarf með 

hagsmunaaðilum. Hagsmunaaðilarnir skiptust í tvo hópa, annars vegar notendur, og hins vegar samstarfsaðila 

teymisins í verkefninu; sem eru þar að auki sérfræðingar í skógrækt. Samstarf með hagsmunaaðilum var nýtt 

til gagnasöfnunar fyrir rannsóknina. Samstarfið var í gangi í gegnum alla þrjá fasa hönnunarferlisins. Þátttaka 

verðandi notenda er undirstaðan í hönnun hagnýtrar afurðar fyrir notendur og er mikilvægt að fá endurgjöf frá 

þeim reglulega í ferlinu. Það var gert með tveimur umferðum af notendaprófunum. Samstarf við samstarfsaðila 

fólst að mestu í fundum og tölvupósta samskiptum. Hér að neðan má finna töflu og tímalínu sem gera grein 

fyrir samskiptum við hagsmunaaðila þar sem gagnasöfnun átti sér stað. Einnig verður greint nánar frá 

framkvæmd og aðferðarfræði á bakvið samstarf teymisins við þessa tvenna hópa hagsmunaaðila. 

Dagsetning Hagsmunaaðili Gagnasöfnun Lýsing Lengd 

14.12.2020 Samstarfsaðilar Kynning á verkefni Samstarfsaðilar kynna fyrir 
okkur upprunalegu 
hugmyndina af verkefninu. 

40 mín 

12.01.2021 Leiðbeinandi Hugmyndavinna Hugmynd samstarfsaðila 
rædd og sköluð. Hugmyndin 
að Stafræn jólatré fæðist. 

1 klst 

22.01.2021 Samstarfsaðilar Ný hugmynd kynnt Sköluð hugmynd kynnt fyrir 
samtarfsaðilum.  

1 klst 

04.02.2021 Samstarfaðilar Efnissöfnunar fundur Farið yfir hvaða upplýsingar 
ættu að koma fram á síðunni 
og hvaða efni samstarfsaðilar 
myndu þurfa að útvega. 

1 klst 30 mín 

04.03.2021 Viðmælendur Notendaprófanir á frumgerð Sjö notendur fengnir til að 
prófa frumgerð. 

4 klst 30 mín 

28.04.2021 Samstarfaðilar Efnisuppfærsla Samstarfsaðilar beðnir um að 
laga texta með tilliti til 
uppfærðrar hönnunar 
vefsíðunnar og niðurstöðu 
notendaprófana. 

2 dagar 

30.04.2021 - 
01.05.2021 

Viðmælendur Notendaprófanir á síðu Sex notendur fengnir til að 
prófa vefsíðu. 

4 klst 15 mín 

Tafla 1: Samstarfsviðburðir með hagsmunaaðilum. 
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Mynd 1: Tímalína yfir samstarfsviðburðum með hagsmunaaðilum. Samstarfsaðilar (appelsínugulur). 

Notendaprófanir (blár). 

3.1.1 Fundir með samstarfsaðilum 

Haldnir voru fjórir fundir með samstarfsaðilum. Á fyrsta fundi var upprunaleg verkefnatillaga þeirra kynnt. 

Hugmyndin var stór og umfangsmikil og taldi teymið að það myndi ekki hafa tök á að framkvæma 

hugmyndina innan tímaramma lokaverkefnisins. Teymið fundaði því næst með leiðbeinanda um skölun 

hugmyndarinnar. Þar fæddist hugmyndin að „Stafræn jólatré“ sem teymið taldi framkvæmanlega og 

hagkvæma hugmynd til að vinna fyrir samstarfsaðilana. Stafræn jólatré var svo kynnt fyrir samstarfsaðilum 

þar sem hugmyndin var samþykkt. Teymið fór þá í enn meiri hugmyndavinnu, þar sem farið var í 

þarfagreiningu og gerð grindlíkans (e. wireframe). Gerð var beinagrind fyrir efnistök vefsíðunnar sem 
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samstarfaðilar myndu þurfa að fylla inn í. Samstarfsaðilar fengu beinagrindina í hendur og fóru að fylla hana 

af upplýsingum og var fyrsta útgáfa efnis fyrir síðuna komin sem sjá má í viðauka G. Eftir að unnið var úr 

notendaprófunum á frumgerð kom í ljós að það þyrfti talsverðar breytingar á texta efninu. Önnur beinagrind 

að efnistökum var gerð þar sem komu fram tillögur að breytingum fyrir efni vefsíðunnar miðað við niðurstöður 

notendaprófana. Samstarfsaðilar fengu hana í hendurnar og skiluðu af sér texta efninu sem verður notað á 

vefsíðunni. Á meðan ferlinu stóð átti teymið regluleg samskipti við tengilið sinn hjá Skógræktarfélagi Íslands, 

sem gaf álit og hjálpaði teyminu að útfæra sýn samstarfsaðila. 

3.1.2 Notendaprófanir 

Teymið ákvað snemma í ferlinu að leggja þyrfti mikla áherslu á þátttöku notenda í hönnun vefsíðunnar. 

Ákveðið var að gera það með því að framkvæma notendaprófanir, eina á frumgerð og eina á vefsíðunni. 

Notendaprófanir eru mikilvægt tól til þess að skilja hvernig framtíðar notendur munu upplifa afurðina. Með 

því að fá viðmælendur til að hugsa upphátt á meðan þau leysa verkefni á frumgerð eða vefsíðu er hægt að 

öðlast innsýn sem annars væri erfitt að fá. Síðan er svo uppfærð með tilliti til notendaprófana og hafa notendur 

þannig bein áhrif á að gera síðuna notendavæna.  

3.2 Þróunarumhverfi 

Teymið þróaði upplýsingasíðuna með React, NextJS og Typescript. React er JavaScript forritunarsafn sem 

þróað var af Facebook. Forritunarsafnið var gefið út árið 2013 sem frjáls hugbúnaður og hefur vaxið hratt í 

vinsældum frá síðan [17]. Ákveðið var að notast við NextJS grunn (e. framework) fyrir upplýsingasíðuna en 

NextJS er með innbyggðann stuðning fyrir Typescript og auðveldar þróun beininga (e. routing) innan síðunnar 

[18]. Teymið notaði Visual Studio Code til að skrifa kóðann sem allur var skrifaður í forritunarmálinu 

Typescript. Typescript er forritunarmál byggt á JavaScript sem notast við tög (e. types) [19]. Ákvörðunin að 

nota TypeScript var tekin vegna þess að forritunarmálið fyrirbyggir frekar mistök í kóða heldur en JavaScript 

og taldi teymið því öruggara að hafa tagaðann kóða.  

Teymið hýsti verkefnið á GitHub en það er kóða hýsing á vefnum sem notast við útgáfustjórnunnar 

hugbúnaðinn Git [20]. Notkun GitHub gerði það að verkum að alltaf var til öruggt afrit af kóða verkefnisins. 

Teymið nýtti einnig GitHub til þess að deila nýjustu breytingum á verkefninu og til þess að fara til baka í eldri 

útgáfur þess.  
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3.3 Fyrsti fasi: Hugmyndavinna og hönnun 

Teymið byrjaði fyrsta fasa á að fara yfir það efni sem nú þegar er til á vefsíðum samstarfsaðila um jólatré til 

þess að fá tilfinningu fyrir því sem fram þyrfti að koma á upplýsingasíðu sem þessa. Eftir ítarlega skoðun á 

efninu og samtöl við samstarfsaðila var tekin ákvörðun um hvað skyldi koma fram á upplýsingasíðunni. Sett 

upp beinagrind af síðunni þar sem útlistað var hvaða upplýsingar teyminu fannst mikilvægt að kæmu fram. 

Teyminu þótti mikilvægt að síðan innihéldi upplýsingar um áhrif íslenskra jólatrjáa, innfluttra jólatrjáa og 

gervijólatrjáa á umhverfið, mismunandi tegundir íslenskra jólatrjáa og einnig hvernig best skal sjá um lifandi 

íslenskt jólatré.  

Þegar búið var að ákveða beinagrind upplýsingasíðunnar tók við mikil hugmynda- og rannsóknarvinna. 

Teymið skoðaði ýmsar vefsíður sem áttu það sameiginlegt að vera upplýsingasíður þar sem aðaláhersla var á 

umhverfisvænar lausnir. Í þessari vinnu sá teymið að þessar vefsíður áttu það flestar sameiginlegt að vera 

bjartar, með afmarkaðri lita pallettu, hnitmiðuðum texta og oftar en ekki fallega myndskreyttar.  

Það kom fljótt í ljós að skilgreining teymisins á stuttum og hnitmiðuðum texta væri frábrugðin skilgreiningu 

samstarfsaðilanna. Hönnun frumgerðarinnar var unnin út frá því efni sem teymið hafði í höndunum. Textinn 

um tegundir íslenskra jólatrjáa og umsjón þeirra passaði vel inn í þá hönnun sem teymið hafði sett upp áður 

en það var komið með efni síðunnar. Hins vegar var textinn um umhverfisáhrifin mikill, þungur í lestri og lítið 

brotinn niður. Teymið hófst handa við að brjóta textann niður, til að gera textann meðtækilegri. Hönnun 

síðunnar var síðan aðlöguð textanum. Ákveðið var að kanna viðbrögð notenda við textanum áður en ráðist 

væri í endurskrif.  

3.3.1 Persónur 

Mikilvægt er að vita hvern er verið að þróa fyrir. Fyrir hönnunarferlið í fyrsta fasa velti teymið fyrir sér hverja 

það væri að skapa upplýsingasíðuna fyrir og hvernig notendur væru líklegir til þess að nýta sér slíka síðu. Þrjár 

megin spurningar voru notaðar til að greina þessa hópa: Hvaða samfélags hópar kjósa frekar að kaupa 

sjálfbærar vörur? Hvaða samfélags hópar eru að kaupa sér jólatré? Hvaða samfélags hópar leita sér upplýsinga 

um vörurnar sem þau versla? 

 Teymið komst að þeirri niðurstöðu að það væru þrír notendahópar sem mögulegt væri að ná til, þeir eru 

umhverfismiðuð ungmenni, umhverfisvænt fjölskyldufólk og íhaldsamt eldra fólk. Búnar voru til persónur sem 
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taldar voru endurspegla þessa þrjá notendahópa. Persónan sem endurspeglar umhverfismiðuð ungmenni er 

Jakob, fyrir umhverfisvænt fjölskyldufólk er Erla og Sigurgeir endurspeglar íhaldsamt eldra fólk. 

Mikið af líkindum má finna hjá persónunum Jakob og Erlu. Þau hafa svipaðan hvata og markmið, þeirra hvati 

kemur frá umhverfissjónarmiðum á meðan hvati Sigurgeirs er að styðja við íslenska framleiðslu. Teymið tók 

þá ákvörðun að það myndi einbeita sér að persónunum Jakob og Erlu. Ákvörðunin var tekin í framhaldi af 

umræðu við samstarfsaðila þar sem niðurstaðan var að líklegra væri að ná til notendahópanna sem Jakob og 

Erla tilheyra heldur en notendahóps Sigurgeirs. Hér að neðan má sjá nánari upplýsingar um Sigurgeir, Jakob 

og Erlu. 
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Mynd 2: Sigurgeir sem endurspeglar notendahópinn íhaldsamt eldra fólk 
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Mynd 3: Jakob sem endurspeglar notendahópinn umhverfismiðað ungmenni  
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Mynd 4: Erla sem endurspeglar notendahópinn umhverfisvænt fjölskyldufólk 

3.3.2 Notendasögur 

Í lok fyrsta fasa setti teymið niður notendasögur til að ákvarða hvaða hluti upplýsingasíðan þyrfti að uppfylla. 

Sögurnar eru settar upp á forminu „Sem notandi vil ég geta <aðgerð> svo ég geti <markmið>“. 

Notendasögurnar voru forgangsraðaðar eftir mikilvægi, þar sem A notendasögurnar eru mikilvægastar, þar á 

eftir koma B, síðan C og að lokum D notendasögurnar. Ef rýnt er í sögurnar þá má sjá að allar notendasögurnar 
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í flokki A snúa að því hvað koma skal fram á upplýsingasíðunni og sögurnar í flokki B snúa að framsetningu 

þess efnis. Teymið kláraði allar notendasögur í flokki B sem það lagði upp með. Ein notendasaga í A flokki 

var ekki kláruð en það er notendasaga númer 4. Þar sem sölustaðir jólatrjáa eru ekki festir niður fyrr en nær 

dregur að jólum. Því var ákveðið að beðið yrði með þessa notendasögu þar til seinni hluta árs áður en 

upplýsingasíðan verður birt. 

Nr. Notendasaga Flokkur Staða 

1 Sem notandi vil ég geta fundið samanburð á gervitrjám og íslenskum 
jólatrjám svo ég geti tekið upplýsta ákvörðun um hvernig tré ég ætti 
að kaupa mér. 

A Lokið 

2 Sem notandi vil ég geta fundið samanburð á íslenskum jólatrjám og 
innfluttum jólatrjám svo ég geti tekið upplýsta ákvörðun um hvernig 
tré ég ætti að kaupa mér. 

A Lokið 

3 Sem notandi vil ég geta fundið upplýsingar um mismunandi tegundir 
af jólatrjám svo ég geti fundið þá tegund sem hentar mér best. 

A Lokið 

4 Sem notandi vil ég geta fundið upplýsingar um sölustaði svo ég geti 
fundið stað nálægt mér til að kaupa jólatré. 

A Ólokið 

5  Sem notandi vil ég geta fundið upplýsingar um umhverfisáhrif 
íslenskra jólatrjáa svo ég geti frætt mig betur um þau. 

A Lokið 

6 Sem notandi vil ég geta fengið upplýsingar um hvernig er best að sjá 
um jólatré. 

A Lokið 

7 Sem notandi vil ég að allar upplýsingarnar séu aðgengilegar og ég 
þurfi ekki að leita lengi til að finna þær. 

B Lokið 

8 Sem notandi vil ég geta séð myndræna framsetningu á upplýsingum 
á síðunni. 

B Lokið 

9 Sem notandi vil ég geta séð tölulegar upplýsingar um umhverfisáhrif 
jólatrjáa. 

B Lokið 

10 Sem notandi vil ég geta sent fyrirspurn til viðeigandi aðila um 
íslensk jólatré 

C Ólokið 

11 Sem notandi vil ég geta deilt upplýsingum með öðrum auðveldlega í 
gegnum samfélagsmiðla. 

C Ólokið 

12 Sem notandi vil ég geta skreytt jólatré í leik á síðunni. D Ólokið 

13 Sem notandi vil ég geta deilt jólatrénu sem ég skreytti í leik á síðunni 
í gegnum samfélagsmiðla. 

D Ólokið 

14 Sem notandi vil ég geta sett jólakúlur á tré í leik á síðunni. D Ólokið 

Tafla 2: Notendasögur verkefnisins 
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3.3.3 Útfærsla  

Hér að neðan verða sýnd skjáskot af síðukimum upplýsingasíðunnar. Stuttlega verður sagt frá megin atriðum 

sem komast fram á hverjum síðukima. 

3.3.3.1. Forsíða 

Forsíðan þjónar hér aðalega þeim tilgangi að bjóða notendur velkomna á síðuna, gefa þeim tengingar við aðra 

síðukima og kynna aðildarfélög síðunnar. 

 
Mynd 5: Frumgerð forsíðu 
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3.3.3.2. Umsjón 

Umsjónar síðukiminn þjónar þeim tilgangi að segja notendum frá því hvernig sé best að sjá um jólatréð sitt. 

Einingin er gagnvirk og hægt er að smella á örvarnar og flakka milli spjalda sem sýna skrefin sem farið er í 

gegnum við uppsetningu jólatrés. 

 
Mynd 6: Frumgerð umsjáar síðukima 
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3.3.3.3. Tegundir 

Hér má sjá teiknaðar myndir af tegundum íslenskra jólatrjáa. Ef smellt er á myndirnar birtist texta spjald með 

upplýsingum um tegundina. 

 
Mynd 7: Frumgerð tegunda síðukima 

 
Mynd 8: Frumgerð tegunda síðukima með upplýsingaspjaldi 
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3.3.3.4. Umhverfisáhrif 

Hér má sjá umhverfisáhrifa síðukiman. Gert var ráð fyrir að hann myndi taka miklum breytingum því eins og 

sjá má er langur og þéttur texti á honum. 

 
Mynd 9: Frumgerð umhverfisáhrifa síðukima 
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3.4 Annar fasi: Notendaprófanir á frumgerð 

Hér að neðan verður greint fyrir öðrum fasa sem fólst í framkvæmd notendaprófana á frumgerð sem unnin var 

í hönnunartólinu Figma. Farið verður yfir framkvæmd notendaprófananna, þátttakendur og hlutverkin sem 

teymismeðlimir sinntu í notendaprófunum. Að lokum verður farið yfir útfærslu frumgerðarinnar eftir ítrun 

hennar í kjölfari notendaprófanna fasans. 

3.4.1 Framkvæmd 

Framkvæmdar voru notendaprófanir í öðrum fasa á gagnvirkri frumgerð upplýsingasíðunnar. Frumgerðin var 

unnin í hönnunartólinu Figma og gátu viðmælendur athafnað sig í frumgerðinni eins og um alvöru vefsíðu 

væri að ræða . Viðmælendur fengu tækifæri til að gagnrýna hönnun og efnistöku síðunnar. Alls voru tekin sjö 

viðtöl og fóru þau öll fram 4. mars 2021. Allir viðmælendur voru beðnir um að leysa sömu átta verkefni á 

frumgerðinni. Í lok viðtalsins voru viðmælendur spurðir spurninga um almenna upplifun þeirra á 

frumgerðinni. Viðmælendur voru hvattir til að tjá sig frjálst um hvað mætti betur fara og hvað þeim líkaði við 

í frumgerðinni. Viðmælendur voru beðin um að hugsa upphátt meðan á viðtalinu stóð í þeim tilgangi að geta 

skráð niður hugleiðingar þeirra og skoðanir. Aðeins var rætt við einn viðmælenda í einu og tóku viðtölin um 

það bil 30 mínútur hvert. Viðmælandi sat við tölvu á enda borðs, ritari sat þögull fyrir aftan viðmælenda með 

útsýni á tölvuskjá viðmælandans og spyrill sat til hliðar við viðmælenda með spurningalista á spjaldtölvu. 

Viðtölin voru tekin upp með skjáupptöku á tölvu sem prófað var á. Þar að auki voru teknar upp raunupptökur 

á síma. 



Lokaverkefni  Maí 2021 

 

 23 

 
Mynd 10: Uppsetning notendaprófana 

3.4.2 Þátttakendur 

 Alls voru 7 einstaklingar sem tilheyra tveimur helstu notendahópum upplýsingasíðunnar fengnir til að taka 

þátt í notendaprófunum. Fjórir voru fengnir úr notendahópnum umhverfimiðuð ungmenni og þrír úr 

notendahópnum umhverfisvænt fjölskyldufólk. Bakgrunnsupplýsingar um viðmælendur má sjá í viðauka B. 

Allir viðmælendur gáfu leyfi fyrir að viðtölin yrðu tekin upp. 

3.4.3 Hlutverk 

Báðir einstaklingar teymisins nýttu tengslanet sín til þess að fá þátttakendur í notendaprófanirnar og voru því 

báðir teymismeðlimir tengiliðir við þátttakendur. Teymið ákvað að skipta hlutverkum spyrils og ritara á milli 

sín fyrir allar notendaprófanirnar sjö. Hlutverk spyrils tók Arna Rut að sér. Spyrillinn stýrir viðtalinu, setur 

verkefnin fyrir viðmælendur og spyr þá spurningar. Hlutverk ritara sá Alexandra um. Ritari skráir niður allt 

sem fram kemur í notendaprófununum og öll ummæli viðmælenda. Í notendaprófununum í öðrum fasa skráði 

Alexandra allar upplýsingar með blaði og penna. 

Viðmælandi
Ritari

Spyrilll
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3.4.4 Útfærsla  

Í lok fasans voru teknar saman niðurstöður notendaprófananna og var í kjölfari upplýsingasíðan ítruð út frá 

þeim. Í undirköflum hér að neðan verður gert grein fyrir þeim breytingum sem urðu á upplýsingasíðunni. 

3.4.4.1. Forsíða 

Hér má sjá ítraða útgáfu af forsíðu upplýsingasíðunnar. Útlit spjalda varð fyrir smávægilegum breytingum í 

kjölfar notendaprófana. 

 
Mynd 11: Önnur gerð forsíðu 
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3.4.4.2. Umsjón 

Ítrun á umsjónar síðukima fól í sér að bæta við gagnvirkum nöfnum skrefa í uppsetningu, ef smellt er á þau er 

flakkað á milli skrefa. 

 
Mynd 12: Önnur gerð umsjáar síðukima 

3.4.4.3. Tegundir 

Með tilliti til ummæla frá viðmælendum í notendaprófunum annars fasa var nöfnum tegunda bætt við undir 

teikningarnar af tegundunum. Þetta var gert bæði til að auka líkur á að notendur myndu smella á myndirnar 

og til að gera notendur enn kunnugri nöfnum íslenskra jólatrjáa tegunda. 
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Mynd 13: Önnur gerð tegunda síðukima 

 
Mynd 14: Önnur gerð tegunda síðukima með upplýsingaspjaldi 
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3.4.4.4. Umhverfisáhrif 

Hér má sjá aðra útgáfu umhverfisáhrifa síðukimans en eins og gert var ráð fyrir þá breytist hann talsvert milli 

fasa. Langi og þétti textinn var brotinn upp í smærri einingar og birtast nú undir fellispjöldum. Áhrifa mestu 

upplýsingarnar úr hverri texta einingu voru svo sett sem titill fellispjalds. 

 
Mynd 15: Önnur gerð umhverfisáhrifa síðukima  
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Mynd 16: Önnur gerð umhverfisáhrifa síðukima með opnum felliglugga 
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3.5 Þriðji fasi: Notendaprófanir á upplýsingasíðu 

Í þriðja fasa hönnunarferlisins voru framkvæmdar notendaprófanir á fyrstu gerð upplýsingasíðunnar. Hér að 

neðan verður greint frá framkvæmd notendaprófananna. Greint verður frá þátttakendum og hlutverkum 

teymismeðlima í notendaprófununum. Undir lok kaflans verður gert grein fyrir lokahönnun 

upplýsingasíðunnar í lok ítrunar á henni í kjölfari notendaprófananna. 

3.5.1 Framkvæmd 

Fyrir seinni umferðina af notendaprófunum voru tekin sex viðtöl. Viðtölunum var skipt upp á tvo daga, fjögur 

viðtöl voru tekin þann 30. apríl 2021 og tvö viðtöl þann 1. maí 2021. Notendaprófanirnar voru framkvæmdar 

á fyrstu gerð upplýsingasíðunnar. Viðmælendur höfðu því tækifæri á að koma með athugasemdir á virkni, 

hönnun og efnistök vefsíðunnar. Lögð voru fyrir sömu átta verkefni og í notendaprófuninni sem framkvæmd 

var í öðrum fasa, í þeim tilgangi að meta hvort að raunveruleg bæting hafi átt sér stað. Einnig voru 

viðmælendur spurðir sömu spurninga í lok viðtalsins. Að þessu sinni var ákveðið að bæta við System Usablility 

Scale (SUS) staðallinum. SUS er staðlaður skali sem inniheldur 10 fyrirfram ákvarðaðar spurningar og er 

skilvirk leið til að athuga notagildi upplýsingasíðunnar. Einnig gerði teymið smávægilegar breytingar á 

hvernig viðtölin voru skráð til að auðvelda fyrir eftirvinnslu. Tekin var hljóðupptaka í stað raunupptöku, ásamt 

skjáupptöku. Einnig voru athugasemdir ritara skráðar með tölvu í stað blaðs og penna til að flýta fyrir bæði 

skráninguni og eftirvinnslu notendaprófananna. 

3.5.2 Þátttakendur 

Sex einstaklingar tóku þátt í notendaprófunum þriðja fasa. Allir viðmælendurnir sex tilheyrðu aðal 

notendahópunum umhverfismiðuð ungmenni og umhverfisvænt fjölskyldufólk. Af viðmælendunum sex 

tilheyrði tveir hópnum umhverfisvænt fjölskyldufólk á meðan fjórir tilheyrðu hópnum umhverfismiðuð 

ungmenni. Bakgrunnsupplýsingar viðmælenda má sjá í viðauka C. 

3.5.3 Hlutverk 

Teymið ákvað að teymismeðlimir myndu halda sömu hlutverkum og þeir sinntu í fyrri notendaprófununum í 

öðrum fasa. Þetta þýðir að Arna Rut sinnti hlutverki spyrils og Alexandra hlutverki ritara. 
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3.5.4 System Usability Scale  

System Usability Scale (SUS) er staðlaður skali sem notaður er til þess að mæla notagildi á kerfum [21]. SUS 

skalinn var fyrst notaður af John Brooke árið 1986 sem leið til að mæla notagildi í kerfum á „fljótan og 

sóðalegan“(e. quick and dirty) hátt. Frá því að SUS skalinn kom fyrst fram hefur hann orðið eitt helsta tól til 

þess að mæla notagildi á kerfum [22]. Sýnt hefur verið fram á að skalinn gefi góða mynd af notagildi kerfa og 

því ákvað teymið að skalinn yrði notaður til þess að mæla notagildi upplýsingasíðunnar. SUS skalinn 

samanstendur af 10 staðhæfingum sem notendur svara á fimm punkta skala. Skalinn er frá einum upp í fimm 

þar sem einn stendur fyrir mjög ósammála og fimm stendur fyrir mjög sammála [23]. Af staðhæfingunum tíu 

hafa eru fimm jákvæðar staðhæfingar og hinar fimm neikvæðar. Allar oddatölu staðhæfingarnar eru jákvæðar 

og allar þær slétt tölu eru neikvæðar [22]. 

Niðurstöður eru fengnar með útreikningi á svokölluðum SUS stigum. Fyrir hverja spurningu er hægt að fá 0 

til 4 SUS stig, heildarfjöldi stiga er tekinn saman og margfaldaður með 2.5 sem gerir það að verkum að SUS 

stig eru á bilinu 0 upp í 100. Samkvæmt rannsóknum er almennt meðaltal SUS stiga 68 og allt yfir það er talið 

hafa notendagildi yfir meðaltali [23]. Teymið setti sér það markmið fyrir notendaprófanirnar að meðaltal SUS 

stiga notenda yrði yfir þessu gefna meðaltali. 

Sjá má SUS spurningalistann í heild sinni í viðauka E. Í viðauka F má einnig finna svör notenda við hverri og 

einni staðhæfingu auk SUS stiga útreikningana.  

3.5.5 Útfærsla  

Upplýsingasíðunni var breytt í einblöðung í kjölfar notendaprófana í þriðja fasa. Hér að neðan má sjá hvernig 

sá einblöðungur lítur út. Einingar af síðukimum voru allar færðar inn á þessa einu síðu. Voru myndrænni 

einingunum svo sem umsjón og tegundir dreift á milli fellispjalda með upplýsingum. Leiðandi spurningum 

var bætt inn milli eininga til að gefa notendum söguþráð í gegnum síðuna. 
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Mynd 17: Fyrsta sem þú sérð á upplýsingasíðunni  

  



Lokaverkefni  Maí 2021 

 

 32 

 
Mynd 18: Tegundir á upplýsingasíðunni  

 
Mynd 19: Tegundir á upplýsingasíðunni með upplýsingaspjaldi 
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Mynd 20: Samanburðartafla á mismundi gerðum jólatrjáa 

 
Mynd 21: Vissir þú kortin 
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Mynd 22: Umsjá 

 
Mynd 23: Kveðja frá skógrækt 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður úr framkvæmdar fasanum. Farið verður yfir niðurstöður úr 

samstarfi við samstarfsaðila. Einnig hvernig efnistök upplýsinga fyrir síðuna þróuðust með framvindu 

verkefnisins. Greint verður frá niðurstöðunum úr bæði notendaprófunum á frumgerð og notendaprófunum á 

vefsíðu. Fjallað verður um helstu atriði sem komu í ljós í ferlinu sem snúa að því hvernig er best að hanna og 

þróa notendamiðaða upplýsingasíðu.  

4.1 Samstarfsaðilar 

Hér verður greint frá niðurstöðum af samstarfi með samstarfsaðilum. Niðurstöður eru dregnar af mati á 

upplýsinga framsetningu þeirra, hvernig hún var unnin, af hverju það er mikilvægt og hverju það skilaði. 

Á heimasíðum samstarfsaðila er mikið af upplýsingum um jólatré. Það þarf þó ekki að þýða að þær upplýsingar 

séu aðgengilegar notendum. Megnið af þeim upplýsingum eru faldar bakvið nokkur lög af undirsíðum og 

reyndust textarnir þéttir og þungir í lestri fyrir lesendur sem ekki eru sérfræðingar. Teymið byrjaði á að reyna 

við efnissöfnun beint af þessum síðum, en reyndist það þrautinni þyngri. Ákveðið var að fá samstarfsaðilana 

til að sjá alfarið um efnissöfnun. Eftir tilraun teymisins hafði textaefnið þá þegar tekið á sig mynd og var 

tónninn í upplýsingunum til staðar. Teymið setti upp beinagrind fyrir upplýsingarnar sem vantaði í efnið, var 

einna helst efni um umhverfisáhrif íslenskra jólatrjáa, lifandi jólatrjáa og gervijólatrjáa. Það kom því ekki 

mikið á óvart þegar efnið sem samstarfsaðilar skiluðu til teymisins var líktog efnið sem nú þegar til staðar á 

heimasíðum samstarfsaðila í tón og upplýsingamagni. Teymið hefði getað gert betri grein fyrir því hvernig 

samstarfsaðilar ættu að hátta texta skrifum. Það var mikilvægt að fá skýrar upplýsingar í hendurnar sem 

auðvelt væri að setja fram á notendavænan hátt til að gera notendum kleift að öðlast skilning á upplýsingunum. 

Fyrsta útgáfa efnisins fyrir upplýsingasíðuna varð því langur og þéttur og má sjá hvernig það kemur fram í 

frumgerð. 

Í notendaprófunum á frumgerð var endurgjöfin helst að efnið á upplýsingasíðunni væri of mikið, þétt og 

krefjandi í lestri og þörf var á ítrun á efninu. Teymið tók sig til og skipti textanum upp í viðráðanlegri einingar 

eftir bestu getu og settu í textaskjal þar sem bætt var við tillögum í samræmi við niðurstöður notendaprófana. 

Samstarfsaðilar voru svo fengnir til að lagfæra og fága þetta skjal. Þetta var talin besta leiðin til að framkvæma 

breytingarnar þar sem samstarfsaðilarnir eru þrjú aðildafélög og að þetta myndi gefa þeim tíma til að funda 

öll saman og samræma sína sýn fyrir textann. Mikilvægt var að koma tillögum viðmælenda úr 
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notendaprófunum í textann og fylgdu skjalinu niðurstöður þeirra. Samstarfsaðilar létu teymið hafa endurbætt 

skjal, sem var meira í samræmi við þarfir notenda. Þar var að finna almenna samantekt upp úr upplýsinga 

einingunum.  

Seinni umferð notendaprófana studdi sig við þá nýja útgáfu af textanum. Niðurstöður þeirra prófana voru að 

enn þyrfti að brjóta textann niður í enn smærri einingar. Stuttlega eftir seinni umferð notendaprófana átti 

teymið samtal við tengilið sinn hjá samstarfsaðilum og var tekin sú ákvörðun að upplýsingasíðan yrði ekki 

sett í loftið fyrr en í haust þegar líða fer að jólum. Teymið hefur boðist til að hjálpa samstarfsaðilum að ítra 

efni upplýsingasíðunnar áður en hún fer í loftið. Ákveðið var að bíða með það þar til í haust en eins og greint 

er frá í umræðu kaflanum þá hefur teymið þróað lykil sem mun hjálpa til við þetta ferli.  

4.2 Fyrsti fasi: Hugmyndavinna og hönnun 

Hönnun upplýsingasíðunnar þróaðist mikið frá fyrstu frumgerð yfir í loka útgáfu hennar. Eftir upprunalega 

hugmynda- og rannsóknarvinnu teymisins setti það upp fyrstu beinagrindina (e. wireframe) að vefsíðunni. 

Beinagrindin var grunn uppsetning á vefsíðunni áður en farið var að hanna viðmótið. Beinagrindin nýttist vel 

þegar komið var að viðmótshönnuninni.  

Teymið vissi frá byrjun að það vildi hanna vefsíðu þar sem upplýsingarnar væru settar fram á gagnvirkan og 

myndrænan máta. Talið var að slík framsetning væri líklegri til að fá notendur til að staldra lengur á síðunni 

og koma upplýsingumarnar kæmust frekar til skila.  

Frumgerð vefsíðunnar var prófuð í fyrri notendaprófunum teymisins. Niðurstöður þeirra staðfestu kenningu 

teymisins, þ.e. þeir síðukimar sem notendum líkaði hvað best við og virtust grípa athygli notenda sem mest 

voru gagnvirkustu hlutar síðunnar. Notendaprófanirnar á frumgerðina höfðu mest áhrif á síðukimann sem 

innihélt mestan texta.  

Í kjölfari prófananna fór teymið í að greina niðurstöður úr þeim. Teknar voru saman athugasemdir notenda 

eftir síðukimum. Þegar samantekt niðurstaða var tilbúin réðst teymið í hugmyndavinnu um hvernig hægt væri 

að breyta hönnun þeirra síðukima sem notendum fannst þarfnast lagfæringa. Þessi vinna gekk svoleiðis fyrir 

sig að teymismeðlimir settu síðukimana upp á mismunandi vegu og ræddu hvað virkaði og hvað ekki. Þegar 

teymið var sátt við útkomuna var haldið í næsta skref sem var að forrita vefsíðuna.  



Lokaverkefni  Maí 2021 

 

 37 

Upplýsingasíðuna setti teymið upp á tímabundinn hlekk þar sem samstarfsaðilarnir gátu séð hvernig síðan liti 

út og gefið teyminu endurgjöf. Almenn ánægja var með útlit upplýsingasíðunnar meðal samstarfsaðilana og 

var engri hönnun breytt í kjölfari. 

Ráðist var í seinni notendaprófanir þar sem mikil áhersla var lögð á hönnun og framsetningu upplýsinganna. 

Niðurstöður prófananna voru jákvæðar og voru notendur í heildina ánægð með framsetningu upplýsinganna. 

Það sem notendum fannst helst ábótavant var uppsetning vefsíðunnar sjálfrar. Vefsíðan var brotin upp í fjóra 

síðukima, forsíðu, umsjá, tegundir og umhverfisáhrif. Töldu nokkrir notendur að vefsíðan hentaði betur sem 

einblöðungur (e. one-pager). Hugmyndin að hafa vefsíðuna einblöðung var ekki ný fyrir teyminu en allra 

fyrstu drög vefsíðunnar voru einmitt sett upp sem einblöðungur. Teymið tók þá ákvörðun að breyta 

uppsetningu vefsíðunnar í kjölfari notendaprófanna þar sem það leysti mörg af þeim vandamálum sem 

notendur minntust á.  

4.3 Þróun 

Þróun vefsíðunnar hélst mikið í hendur við hönnunina. Teymið gat ekki byrjað að þróa vefsíðuna fyrr en 

fyrsta útlit var tilbúið. Teyminu fannst rökréttast að sannreyna frumgerðina áður en hafist var handa við að 

þróa vefsíðuna. Þróun upplýsingasíðunnar hófst eftir ítrun frumgerðarinnar að loknum fyrstu 

notendaprófanna. Upplýsingasíðan var þróuð í React með Nextjs, og skrifuð með forritunamálinu 

Typescript. Teymið valdi að skrifa kóðann í Typescript þar sem einfaldara er að breyta slíkum kóða .[24] 

Þetta var gert með það í huga að vefsíðan myndi taka einhverjum breytingum á þróunarferlinu og þá 

sérstaklega eftir seinni notendaprófanirnar. 

Hönnun vefsíðunnar breyttist nokkuð mikið eftir ítrun á seinni notendaprófunum. Það kom sér vel að ákveðið 

var að nota React með Nextjs, það auðveldaði mjög endurskrif kóðans. Kóðinn var brotinn upp í litlar einingar 

sem auðvelt var að breyta uppröðun á sem gerði endurskriftina fljótlega.  

4.4 Annar fasi: Notendaprófanir á frumgerð 

Frumgerðin sem nýtt var til notendaprófana innihélt fyrstu útgáfu upplýsinga í samfelldum texta frá 

samstarfsaðilum. Textinn var langur og þéttur og torskilinn í lestri. Það var ljóst að sá texti myndi líklegast 

vera of mikil skuldbinding fyrir flesta notendur. Mikil áhersla var því lögð á að fá skoðanir viðmælenda á 

efnistökum og framsetningu upplýsinga í notendaprófununum. Notendaprófanirnar gengu vel og komu mikið 

af gagnlegum athugasemdum og hugmyndum úr þeim.  
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Flest öll ummæli um síðukimana umsjón og tegundir voru jákvæð. Viðmælendur töluðu einna mest um að þau 

væru hrifin af því hve einföld og skýr uppsetningin var. Viðmælendur höfðu gaman af því að viðmótið væri 

gagnvirkt. Margir minntust á að það væri mikilvægt að það mætti aldrei fara á milli mála hvaða efni væri 

gagnvirkt og á hvað væri hægt að smella. Aðeins einn af sjö viðmælendum hefði kosið ljósmyndir í stað 

teikninga, aðrir voru hrifnir af teikningum. Orðið „hnitmiðað“ kom oft fram þegar þessir síðukimar voru 

ræddir. Það var aldrei notað eitt og sér þegar kom að því að ræða síðukimann umhverfisáhrif, þar var það alltaf 

rætt í samhenginu „þetta er ekki nægilega hnitmiðað“. Hér er greint frá nokkrum ummælum um síðukiman 

með beinum vitnunum í viðmælendur: 

„Oh god! Mikill texti“ 

 „Of mikið af upplýsingum, þarf að draga fram aðalatriði“ 

 „Of mikið commitment að lesa allan þennan texta“ 

 „Lat auga elskar myndir og stuttar setningar“ 

Allir sjö viðmælendur voru sammála um að það þyrfti að draga fram áhrifamestu aðalatriðin til að svara aðal 

spurningunni „Af hverju eru íslensk jólatré best?“. Margir minntust á að það væri þörf á leiðandi spurningum 

til að fá þau til að lesa textann án þess að taka nauðsynlega eftir því. Eitthvað vantaði uppá til að vekja áhuga 

og forvitni. Einn viðmælandi kom með hugmyndina um að hafa „Vissir þú...“ setningar með aðalatriðum um 

umhverfisáhrif til að vekja áhuga. Taflan með yfirliti yfir mun á íslenskum, innfluttum -og gervijólatrjám var 

í miklu uppáhaldi. Allir leituðu í hana við lausn verkefna á síðukimanum. Allir viðmælendur minntust á að þó 

þau hefðu sjálf ekki áhuga á að lesa allan textann þá væri örugglega mikilvægt að hafa hann inni fyrir þá sem 

hafa áhuga á að vita meira. Einn viðmælandi sagði að síðan gæti verið öflugt kennslutól. 

Eftir viðtölin lá í augum uppi að endurhönnun á umhverfisáhrifa síðukima myndi þurfa að eiga sér stað. 

Textinn myndi þurfa að vera brotinn upp og að undirstrika þyrfti áhrifamestu punktana. Hugmynd sem 

viðmælandi kom með var að við gætum sett upplýsingarnar í einskonar fellispjald. Þar sem aðalatriði þess 

texta er birt fremst með „Vissir þú ..“ setningu. Það væri svo hægt er að smella á fellispjaldið og það birtir 

ítarlegri texta. Sú hugmynd var sett í framkvæmd við ítrun frumgerðar og var vefsíðan gerð eftir þeirri hönnun.  

4.5 Þriðji fasi: Notendaprófanir á upplýsingasíðu 

Verkefnin sem lögð voru fyrir viðmælendur í notendaprófunum á upplýsingasíðu voru þau sömu og í fyrri 

umferð notendaprófana. Áhersla prófananna var því aftur á framsetningu upplýsinga og efnistök, til að 

endurspegla viðfangsefni rannsóknar. Þrátt fyrir það sneru flest ummæli frá viðmælendum að hönnun og 
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skipulagi síðu. Það má telja talsverða framför frá fyrri notendaprófunum þar sem meirihluti athugasemda 

beindust að því að textinn á umhverfisáhrif síðukimanum umhverfisáhrif væri of langur og torskilinn. Í þessari 

samantekt af niðurstöðum mun vera greint frá athugasemdum viðmælenda um efnistök og framsetningu 

síðunnar frekar en smávægileg hönnunaratriði. 

Notendaprófanirnar á vefsíðu höfðu í för með sér mikið af gagnlegum hugmyndum. Teymið var sérstaklega 

hrifið af hugmyndinni að breyta síðunni í einblöðung. Hugmynd kom í fjórða viðtalinu. Fyrstu þrjú viðtölin 

voru skoðuð og kom í ljós að einblöðungur gæti verið lausnin fyrir margar af athugasemdunum sem kölluðu 

á endurbætur. Síðustu tvö viðtölin voru einnig nýtt í að fá álit á hvort að einblöðungur gæti gengið. Síðustu 

tveir viðmælendurnir voru sammála um að einblöðungur gæti hentað síðunni vel ef gert rétt. „One pager gæti 

virkað ef það er narrative. Þá koma quotes leiðir sterkar inn og gæti hentað umsjón og tegunda widgetum 

vel“. Áður en farið er yfir hvernig einblöðunga uppsetning yrði framkvæmd skulum við skoða fleiri 

athugasemdir og hugmyndir sem komu í ljós í viðtölunum og hvernig þau gætu verið leyst með tilkomu 

einblöðungs.  

Atriði sem stóð upp úr í þessari umferð notendaprófana var stiklustikan (e. navigation bar). Hún fékk lítil sem 

engin ummæli í fyrri notendaprófunum en í þessari umferð voru allir viðmælendur með athugasemd á hana. 

Allir titlar í stikustiklu fengu athugasemd, svo sem:  

„Þettta er ruglandi titill á hvaða tegund hentar þér, bjóst ekki við undirsíðunni miðað við titil“ 

 „Myndi frekar kalla þetta uppsetning jólatrés“ 

 „Umhverfisáhrif jólatrjáa ekki nægilega lýsandi og ætti frekar að vera subsection titill“. 

Ef síðan yrði færð yfir í einblöðung þá væri ekki þörf á stiklustiku. Til að auðvelda notendum aðgengi að síðu 

yrði þó bætt við skrunustiku (e. scrollbar) sem gefur notenda yfirlit yfir efnistök síðu sem ferðast með honum 

niður síðuna þegar skrunað er.  

Forsíðan fékk fá ummæli. Það var viðbúið þar sem engin verkefni sem lögð voru fyrir viðmælendur sneru að 

henni. Athugasemd kom um að textinn á forsíðunni væri of langur og ekki nægilega grípandi. Viðmælendum 

fannst forsíðan ekki nægilega grípandi. Með því að breyta uppsetningu síðunnar í einblöðung myndi allt efnið 

fara inn á forsíðu og leysa það vandamál. 
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Síðukimarnir umsjón og tegundir fengu jákvæðar viðtökur líkt og í fyrri prófunum. Viðmælendur voru hrifnir 

af framsetningu síðukimans umsjón, og sögðu meðal annars að „teiknuðu myndirnar eru sjónrænar og góðar 

og skrefin þægileg“. Einn viðmælenda kom með uppástunguna að færa umsjónar skrefið yfir á forsíðuna, í 

þeim tilgangi að lífga upp á forsíðuna og að leyfa notendum að skoða gagnvirkt og skemmtilegt viðmót um 

leið og þau lenda á síðunni.  

Síðukiminn tegundir sýnir teiknaðar myndir af mismunandi tegundum jólatrjáa og þegar smellt er á þær birtist 

gluggi með upplýsingum um hvert tré. Í þeim texta er vísað á síðu Skógræktarinnar þar sem má finna en meiri 

upplýsingar um tegundirnar. Skiptar skoðanir á því hvort að það ætti að vísa í meira fræðsluefni. Einn 

viðmælandi sagði að „Þið viljið alltaf reyna að halda fólki inná ykkar síðu“ á meðan annar sagði „Það er cool 

að geta lesið sig meira til um þetta“. Teymið tók ákvörðun um að það væri í lagi að vísa á síðu samstarfsaðila 

þar sem það hjálpar að auka sýnileika fyrir þau, sem er eitt af markmiðum síðunnar. Einnig var bent á að það 

mætti vera enn augljósara að það sé hægt að smella á teikningarnarnar. Teikningarnar sjálfar fengu jákvæðar 

viðtökur og einn viðmælandi var alveg sannfærður um að þetta væru ljósmyndir. Það er því er hægt að draga 

þá ályktun að ekki sé þörf á ljósmyndum fyrir þennan síðukima. Viðmælendur töluðu um að það fangaði 

athyglina að hafa eitthvað til að smella á á síðunni, að það gerði hana meira grípandi og yki áhuga. 

Eftir fyrri umferð notendaprófana var umhverfisáhrifa síðukiminn brotinn upp í fellispjöld. Viðtökur voru 

jákvæðar og voru viðmælendur ánægðir með að sjá upplýsingarnar brotnar niður í viðráðanlegri einingar. 

Viðmælendur lýstu þó allir yfir að það væri enn of mikill texti í fellispjöld þegar þau voru opnuð og komu 

með tillögu um að það mætti brjóta textann niður í enn fleiri spjöld. Ummæli komu um að síðukiminn hefði 

efslaust gott af meira myndmáli, og þá myndmáli sem undirstrikar hvað síðan er að reyna að segja 

notandanum. Að það gæti verið viðeigandi að hafa mynd af fluttningaskipi hjá texta um innflutt jólatré og að 

teikning af verksmiðju væri við hæfi hjá texta um gervijólatré. Úr viðtölunum má lesa að það sé meiri þörf á 

að leiða notandann betur í gegnum síðuna. „Það þarf að forgangsraða upplýsingum! Verð, lifandi eða gervi 

er eina sem fólk pælir í þið þurfið að segja þeim af hverju þau ættu að pæla í öðru.“ Það mætti segja að það 

vanti söguþráð á síðuna.  

Eftir að vinna upp úr notendaprófunum á vefsíðunni voru eftirfarandi ákvarðanir teknar. Að breyta síðunni í 

einblöðung. Hægt er að miðla öllum mikilvægustu upplýsingum til notenda á einum síðukima sem mun hjálpa 

notendum að halda athygli. Lögð verður áhersla á að forgangsraða upplýsingum og gefa notendum söguþráð 

sem fylgir upplýsingunum. Söguþráður mun vera útfærður með fyrirsögnum fyrir hvern kafla síðunnar sem 

vekja áhuga og „plata“ þig í að lesa meira, eins og viðmælandi úr fyrri umferð notendaprófana orðaði það. 

Með því móti er notendum sagt hvaða spurningum þessir áhrifa mestu upplýsingar eru að svara án þess að 
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notendur hafi nauðsynlega spurt sig að þessum spurningum áður. Mun þetta hjálpa þeim að meðtaka mikilvægi 

og áhrif upplýsinganna. Texta upplýsingar verða brotnar í enn smærri og viðráðanlegri einingar. 

Viðmótseiningum af síðukimunum umsjón og tegundir verða staðsettir milli fellispjalda í þeim tilgangi að 

dreifa þyngstu upplýsingunum yfir síðuna og bæta við léttara gagnvirku efni inn á milli. Með þessu viðmóti 

telur teymið að hægt sé að tryggja fræðandi og notendamiðaða upplýsingasíðu með skýrum skilaboðum.  

4.5.1 Niðurstöður úr System Usability Scale 

Ákveðið var að leggja fyrir þátttakendur seinni notendaprófananna System Usability Scale (SUS) próf til að fá 

hugmynd um hversu notendavæn vefsíðan væri. Á grafinu hér að neðan má sjá niðurstöður hvers og eins 

notenda í samanburði við markmið teymisins. Meðaltal heildastiga voru 79.17 stig sem er yfir markmiðinu og 

var aðeins einn notandi sem gaf stig undir gefna markmiði. Samkvæmt einkunnar skala í formi bókstafa sem 

þróaður var með tilliti til hina almenna meðaltali gefur meðaltalið 79.17 vefsíðunni A- í einkunn.[25] Sú 

einkunn er þriðja hæsta sem gefin er og dregur teymið því þá ályktun að gott notendagildi sé í vefsíðunni.  

 
Mynd 24: Súlurit yfir niðurstöður úr SUS  
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5. Umræður 

Það hefur aldrei verið jafn mikilvægt að miðla upplýsingum um loftslagsbreytingar til einstaklinga. 

Upplýsingar um loftslagsáhrif gjarnan verið settar fram með hræðsluaðferðum til að fá einstaklinga til að 

breyta venjum sínum [14]. Sálfræði rannsóknir hafa sýnt fram á að til þess að ógnvekjandi skilaboð geti haft 

áhrif á almenning þurfi þau að vera persónuleg, viðráðanleg og þurfa að bjóða upp á skýra lausn við 

vandamálinu [14].  

Upplýsingatækni er mikilvægur hlekkur þegar kemur að því að miðla upplýsingum um loftslagsbreytingar 

[10]. Margt bendir til þess að mikilvægt sé að hafa notendur með í hönnunarferlinu, þegar slík viðmót eru gerð 

[8]. Þannig má læra og greina hvernig notendur vilja að upplýsingar séu birtar til að þær geti haft sem mest 

áhrif á umtalaða notendur [26].  

Teymið kannaði hvernig er best að hanna og þróa notendamiðaða upplýsingasíðu sem hjálpar notendum að 

taka upplýstari og umhverfisvænni ákvarðanir. Notast var við athuganar ferli við þróun upplýsingasíðu um 

jólatré. Upplýsingasíða um jólatré er góð leið til að miðla upplýsingum um hversdagslega ákvörðun sem hefur 

áhrif á loftslagið en hefur lítil áhrif á líf notandans. Notast var við þátttökuhönnun með tveimur 

hagsmunaaðilum: sérfræðingar og notendur [27]. Sérfræðingarnir í þessu tilfelli voru samstarfsaðilar 

teymisins. Þau eiga stórt samansafn af upplýsingum um íslensk jólatré og af hverju þau eru besti valkosturinn 

á íslenskum jólatrjáa markaði [28].  

Upplýsingarnar eru dreifðar yfir heimasíður samstarfsaðilana og hefur það reynst fólki erfitt að komast að 

niðurstöðu á því hvað sé besta jólatréð, íslenskt, innflutt eða gervi. Með tilkomu upplýsingasíðunnar verður 

til einn staður með svörum við öllum helstu spurningum sem vakna þegar kemur að því að velja sér jólatré. 

Eftir að hafa hannað og þróað notendamiðaða upplýsingasíðu sem stuðlar að betri ákvarðanatöku og 

umhverfisvænni venjum notenda hefur teymið safnað saman mikið af áhugaverðum niðurstöðum. Ferlið gekk 

að mestu vel og kom skemmtilega á óvart hvað notendur raunverulega leiddu sýn verkefnisins. Hér verður 

greint frá helstu atriðunum sem komu í ljós við þessa rannsókn. Notendur vilja ekki tínast í upplýsingaflæði, 

þau vilja vera leidd í gegnum sögu. Þetta samræmir eftirfarandi rannsóknum [29] [30].  

Notendaprófanir sýndu að notendur vilja að sér sé sagt af hverju upplýsingarnar skipta máli. Hrifnust voru þau 

af því þegar það var gert með spurningum sem þeim hafði ekki endilega dottið í hug áður „af hverju eru 

innflutt jólatré svona slæm?“. Spurningin segir notendum að það eru seld innflutt tré á Íslandi (þetta kom 
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mörgum viðmælendum á óvart í notendaprófununum), og að þau séu slæm, án þess að neina röksemdarfærsla 

hafi verið færð fyrir því. Upplýsingarnar sem er verið að reyna að miðla til þeirra svarar svo spurningunni, 

með einhverju eins og „innflutt jólatré fá hormónagjöf í ræktun“ þetta eru sláandi upplýsingar fyrir flesta 

notendur, en nú er deginum ljósara að innflutt tré séu ekki besti kosturinn. Skellurinn sem virðist fylgja 

alvarlegum og áhrifaríkum staðreyndum um loftslagsbreytingar missa oft marks þegar þær koma í halarófu af 

sláandi upplýsingum. Með því að ramma upplýsingar inn með leiðandi spurningum er skapað samhengi, áhuga 

og auðveldað fólki að skilja vandamálið. „Þegar við öðlumst skilning flokkar við skynáreiti í samanburðarflokk 

sem gerir okkur fært að meðtaka, skilja, útskýra, framreikna og spá fyrir um“ [31]. 

Markmiðið með upplýsingasíðum er að auka skilning notenda. Það er auðveldara fyrir einstaklinga að taka 

ákvarðanir byggðar á upplýsingum sem þau skilja í hversdagslegu samhengi, „þetta er gott, hitt er slæmt“, 

heldur en upplýsingar sem reyna að setja staðreyndir í samhengi við öll loftslagsmál [32].  

Það er mikilvægt að miðla til sérfræðinga hvernig hegðun notenda er. Sérfræðingar hafa góðan skilning á því 

hvernig einstök atriði hafa áhrif á stærri heildarmynd, en það er ekki það sem notendur eru að leitast eftir. Svo 

dæmi sé tekið um hegðun notenda þá vilja notendur getað svarað spurningunni sem þau komu inná 

upplýsingasíðuna með, eins og „hvað er besti valkosturinn á íslenskum jólatrjáa markaði“ innan við sekúndna 

eftir að þau lenda á síðunni, eins og kom oft fram í notendaprófununum. Viðmælendur lögðu ekki á sig að 

lesa langa texta og vildu svar við spurningum eins snemma í leitinni og mögulegt var.  

Við höfum nú komist að því að „augað elskar myndir og stuttar setningar“ og að notendur vilja viðráðanlegar 

og skiljanlegar upplýsingar. Teymið setti saman leiðarvísi fyrir efnissöfnun byggðan á niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Leiðarvísirinn inniheldur þær spurningarnar sem teymið myndi byrja á að spyrja 

samstarfsaðila sína að ef byrjað væri á verkefninu í dag. Markmið upplýsingasíðunnar Stafræn jólatré er að 

gera skiljanlegar fyrir notendur upplýsingarnar um af hverju íslensk jólatré séu besti valkosturinn svo að þau 

geti byggt framtíðar ákvarðanatöku á þeim og því er leiðarvísinn eftirfarandi:  

o 3 staðhæfingar um af hverju íslenska jólatréð er umhverfisvænast 

o 3 staðhæfingar um af hverju innflutt jólatré eru verri kostur  

o 3 staðhæfingar um af hverju gervijólatré eru verri kostur 

o Svör við algengustu spurningunum sem eru: 

• Hvernig á að sjá um lifandi jólatré? 
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• Hvaða tegundir eru í boði og hvernig endast þær í stofunni? 

• Skemmi ég ekki skóginn ef ég kaupi íslensk jólatré? 

Hefði listinn verið notaður í sem lykill fyrir efnistök fyrir frumgerð hefði verið hægt að kafa betur í hvað 

notendum fannst vanta af upplýsingum í stað þess að reyna að fá þau til að grafa fram þær upplýsingar sem 

þeim fannst mikilvægar í textanum sem var til staðar. Hefði það með öllum líkindum leitt að enn 

notendamiðaðri upplýsingasíðu. Frekar en að fá notendur til að segja okkur hvernig er best að breyta 

framsetningu upplýsinga frá sérfræðingum, að fá sérfræðingana til að miðla upplýsingum á forsendum notenda 

frá fyrsta degi. 

Mikilvægt er að taka tillit til þess að ekki eru allir notendur sammála um allt en með því að búa til persónur 

fyrir upplýsingasíðuna og að velja í notendaprófun eftir því er hægt að gera sér nokkuð góða grein fyrir 

skoðunum notenda fyrir þessa tilteknu upplýsingasíðu. 

Það er flókið mál að útskýra hvað það er sem aðrir skilja ekki og þá sérstaklega þegar kemur að loftslagsmálum 

sem eru flókin og margþætt. Hægt er að aðlaga leiðarvísinn að ofan fyrir hönnun og þróun annarra 

upplýsingasíða. Leiðarvísirinn er góður grunnur til að byggja efnistök fyrir upplýsingarsíður í samstarfi við 

hagsmunaaðila. Leiðarvísirinn hentar þá sérstaklega upplýsingasíðum sem hafa það að leiðarljósi að hjálpa 

notendum að svara einni spurningu, af hverju þessi valkostur er umhverfisvænasti kosturinn?  

Listinn er eftirfarandi: 

o 3 staðhæfingar um af hverju valkosturinn er bestur fyrir loftslagið. 

o 3 staðhæfingar um af hverju hver og einn hinna valkostanna er ekki jafn góður. 

o 3 svör við algengustu spurningunum sem fólk spyr að þegar besti valkosturinn er ræddur einn og sér. 

 

6. Lokaorð 

Útfærð var rannsókn á því hvernig er best að hanna og þróa notendamiðaða upplýsingasíðu sem hjálpar 

notendum að taka upplýstar og umhverfisvænni ákvarðanir. Afurðin af þessari rannsókn var upplýsingasíða 

um jólatré sem unnin var eftir þátttökuhönnunar ferlum en reyndist hún góð ferlis athugun, þar sem hún sýndi 

fram mikilvægi þess að hafa notendamiðað viðmót til að miðla upplýsingum um áhrif hversdagslegra athafna 
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og áhrif þeirra á loftslagið. Með auknu aðgengi að notendamiðuðum og viðráðanlegum upplýsingum eykst 

skilningur notenda sem gerir þeim kleift að taka upplýstari ákvarðanir. Á tímum loftslagsbreytinga skiptir 

miklu máli að almenningur sé upplýstur, en enn mikilvægara er að almenningur hafi tök á því að taka upplýstar 

ákvarðanir. Notendaprófanir sem teymið framkvæmdi sannreyndu þetta. Telur teymið því að upplýsingasíður 

unnar með þátttökuhönnunar ferlum geti verið lykiltól fyrir miðlun upplýsinga. 
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Viðauki A – Kynningartexti fyrir notendaprófanir 

Velkomin og takk fyrir að gefa þér tíma til þess að taka þátt í þessum prófunum með okkur! Í dag mun ég sýna 

þér algjöra frumgerð svo ekki vera hrædd/ur um að gagnrýna hana.  

Frumgerðin er af vefsíðu sem við erum að þróa í samstarfi með Skógræktinni, Skógræktarfélag íslands og 

Landssamband Skógrætareigandi. Vefsíðan er upplýsingasíða fyrir íslensk jólatré. Markmið vefsíðunnar er að 

miðla helstu kostum íslenskra jólatrjá til notenda. Við erum að vinna í að gera þessa frumgerð betri og því eru 

þín skoðun okkur mjög mikils virði.  

Viðtalið mun taka um það bil 20 mínutur og er mjög óformlegt. Við munum bara spjalla um frumgerðina og 

verkefnin sem ég munum láta þig fá. Ég er ekki að prófa þig heldur erum ég að prófa frumgerðina. Ég mun 

leggja fyrir þig 8 verkefni og viljum biðja þig um að hugsa upphátt og segja allt sem þér dettur í hug. Er í lagi 

að ég taki viðtalið upp? Upptakan verður einungis notuð til þess að vinna upp úr viðtalinu og síðan mun henni 

vera eytt.  

Ég tek upp bæði skjáinn sem þú vinnur á og tek svo raunupptöku á þessum síma. 

Viðauki B – Bakgrunnsupplýsingar viðmælenda annars fasa 

Viðmælandi Aldur Búskaparstaða Jólatré 2020 Hefur verið með íslenskt 

Viðmælandi 1 24 ára  Býr ein Byko, taldi vera 
íslenskt 

Já, eigið tré 

Viðmælandi 2 38 ára Maki og 2 börn Hvítt eldgamalt 
gervitré 

Nei, en hefur verið með innflutt 

Viðmælandi 3 40 ára Maki og 3 börn Íslenskt frá 
Skógræktinni 

Já, og er alltaf með lifandi 

Viðmælandi 4 23 ára Býr með foreldrum 
og systkini 

Lítið furutré Já 

Viðmælandi 5 45 ára Maki og 2 börn 9 ára gervitré Heldur það, var með lifandi í 5-
6 ár 

Viðmælandi 6 29 ára Maki Gervitré Veit ekki en var með lifandi tré í 
æsku 
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Viðmælandi 7 20 ára Býr einn Lifandi íslenskt Alltaf með íslenskt 

Tafla 3: Bakgrunnupplýsingar viðmælenda annar fasi 

Viðauki C – Bakgrunnsupplýsingar viðmælenda þriðja fasa 

 Aldur Búskaparstaða Jólatré 2020 Hefur verið með íslenskt 

Viðmælandi 1 27 ára  Býr með maka Var ekki með 
jólatré. 

Oft. 

Viðmælandi 2 26 ára Býr með 
foreldrum og 
systkinum 

Furutré úr 
Blómavali. 

Heldur að hafi bara verið með 
íslenskt. 

Viðmælandi 3 26 ára Bý með 
foreldrum og 
systkini 

Gervitré. Hefur verið með lifandi, en oftast 
gervi. 

Viðmælandi 4 25 ára Býr með maka Danskt. Veit ekki. 

Viðmælandi 5 34 ára Maka og syni Normannsþinur 
og rauðgreni. 

Já. 

Viðmælandi 6 44 ára Maka og syni Sama gervitré 
og síðustu 11 
árin. 

Nei. 

Tafla 4: Bakgrunnupplýsingar viðmælenda þriðji fasi 

Viðauki D – Verkefni og samantektarspurningar 

Verkefni  
1. Geturðu fundið helstu eiginleika furunnar?  

2. Geturðu fundið hver besti kosturinn er fyrir jólatrjáa kaup? Íslensk, innflutt eða gervitré  

3. Geturðu fundið hverjir eru kostir íslenska trésins fram yfir gervitré?  

4. Geturðu fundið hvað er best að gera áður en jólatré er sett í fót?  

5. Geturðu fundið hvaðan flest innflutt tré koma?  

6. Geturðu fundið hve lengi þarf að eiga gervitré til þess að það borgi sig?  

7. Geturðu fundið hver losun íslensks lifandi jólatrés er í framleiðslu/ræktun?  

8. Geturðu fundið hver aðildarfélög síðunnar eru?  
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Samantektarspurningar  
○ “Núna erum við alveg að verða búin! Bara örfáar spurningar um hvernig þér fannst vefsíðan”  

○ “Hvernig myndir þú lýsa vefsíðunni eftir að þú ert búin/nn að prófa hana?”  

○ “Hvað líkaði þér við vefsíðuna?”  

○ “Hvað líkaði þér ekki?”  

○ “Ef þú þyrftir að segja 3 hluti sem mætti bæta, hverjir væru þeir?”  

 

Viðauki E – System Usability Scale spurningalistinn 

 
Mjög 

Ósammála 

   Mjög 

Sammála 

1. Ég held ég myndi vilja nota þessa vefsíðu reglulega  

I think I would like to use this product frequently 
1 2 3 4 5 

2. Mér fannst vefsíðan óþarflega flókin 

I found the product unnecessarily complex 
1 2 3 4 5 

3. Mér fannst vefsíðan auðveld í notkun 

I thought the product was easy to use 
1 2 4 4 5 

4. Ég held ég myndi þurfa hjálp tæknimanneskjun til þess að nota þessa vefsíðu 

I think I would need the support of a technical person to be able to use this product 
1 2 3 4 5 

5. Mér fannst ýmsar aðgerðir á vefsíðunni vel samþættar 

I found the various functions in the product were well integrated 
1 2 3 4 5 

6. Mér fannst of mikið ósamræmi á vefsíðunni 

I thought there was too much inconsistency in this product 
1 2 3 4 5 

7. Ég ímynda mér að flestir væru fljótir að læra á þessa vefsíðu 

I imagine that most people would learn how to use this product very quickly 
1 2 3 4 5 

8. Mér fannst óþæginlegt að nota þessa vefsíðu 

I found the product very awkward to use 
1 2 3 4 5 

9. Mér fannst ég örugg/ur að nota vefsíðuna  

I felt very confident using the product 
1 2 3 4 5 

10. Ég þurfti að læra mikið af hlutum áður en ég gat skoðað vefsíðuna  

I needed to learn a lot of things before I could get going with this product 
1 2 3 4 5 

Tafla 3: SUS spurningalistinn í heild sinni 
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Viðauki F – Niðurstöður hvers þátttakanda úr SUS 

 Notandi 1 Notandi 2 Notandi 3 Notandi 4 Notandi 5 Notandi 6 Meðaltal 

1. Ég held ég myndi vilja nota þessa vefsíðu reglulega  

I think I would like to use this product frequently 
3 3 2 3 4 4 [19] 

2. Mér fannst vefsíðan óþarflega flókin 

I found the product unnecessarily complex 
2 1 1 2 2 3 1,83 

3. Mér fannst vefsíðan auðveld í notkun 

I thought the product was easy to use 
3 4 4 4 3 3 3,5 

4. Ég held ég myndi þurfa hjálp tæknimanneskjun til 

þess að nota þessa vefsíðu 

I think I would need the support of a technical person to 

be able to use this product 

1 1 1 1 1 1 1 

5. Mér fannst ýmsar aðgerðir á vefsíðunni vel samþættar 

I found the various functions in the product were well 

integrated 

4 4 5 4 4 3 4 

6. Mér fannst of mikið ósamræmi á vefsíðunni 

I thought there was too much inconsistency in this 

product 

2 2 1 1 2 3 1,83 

7. Ég ímynda mér að flestir væru fljótir að læra á þessa 

vefsíðu 

I imagine that most people would learn how to use this 

product very quickly 

5 5 5 5 4 4 4,67 

8. Mér fannst óþæginlegt að nota þessa vefsíðu 

I found the product very awkward to use 
2 2 1 2 1 2 1,67 

9. Mér fannst ég örugg/ur að nota vefsíðuna  

I felt very confident using the product 
4 4 4 4 4 3 3,83 

10. Ég þurfti að læra mikið af hlutum áður en ég gat 

skoðað vefsíðuna  

I needed to learn a lot of things before I could get going 

with this product 

1 1 1 1 1 1 1 

Tafla 4: Niðurstöður hvers og eins notenda á SUS skalanum 
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Viðauki G – Upprunaleg útgáfa texta upplýsingasíðunnar 

Síðukimi: Forsíða 
Innihald: 

Ertu í vafa um hvaða jólatré sé best? 

- gervijólatré, sem nota má árum saman 

- grænt og gljáandi innflutt tré 

- ilmandi nýhöggvið íslenskt jólatré 

- eða hreinlega bara ekkert tré 

- Hvað er best fyrir umhverfið? Hér finnurðu allt sem þú þarft að vita um íslensk jólatré, 

ræktun þeirra, áhrifin á umhverfið, loftslagið og samfélagið. 
Síðukimi: Umsjón 
Innihald: 

o Titill: Geymsla 
Texti: Fyrir uppsetningu er best að geyma tréð á köldum stað, þar til það er sett upp. T.d. má láta 

það standa í kaldri geymslu eða úti á svölum. Bílskúrar eru oftast fullheitir til að teljast góður 

geymslustaður fyrir jólatré. Mælt er með því að láta tréð standa í vatni 

o Titill: Undirbúningur 
Texti: Áður en tréð er sett upp er gott að saga ca. 2-5 cm neðan af bolnum. Þar með er fjarlægður 

kvoðutappi sem myndast í sárinu eftir að tréð er höggvið. Við þetta opnast æðar trésins betur sem 

auðveldar trénu vatnsupptöku, sem er mikilvægt ef tréð á að haldast ferskt.  

o Titill: Uppsetning 
Texti: Mikilvægt er að tréð standi í góðum vatnsfæti. Þegar keyptur er fótur þarf að hafa í huga að 

hann taki nægt vatn, helst ekki minna en 1 lítra. Setjið tréð í rúmgóðan fót og passið að alltaf sé 

nægt vatn í honum. Gott húsráð er að fyrsta áfyllingin sé með heitu vatni. Það er talið opna æðar 

trésins betur og örva tréð til að taka upp vatn. Mjög mikilvægt er að tréð standi í vatni allar hátíðarnar 

og aldrei þorni á því.  

o Titill: Njóta 
Texti: Skreytið jólatréð að lyst. 
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Síðukimi: Tegundir 
Innihald:  

o Titill: Rauðgreni 

Texti: Rauðgreni er fíngert og ilmandi. Það hefur þessa dæmigerðu jólatrjálögun og fallegan 

ljósgrænan lit. Rauðgreni er viðkvæmt fyrir þurrki. Ef passað er að aldrei þorni á því þegar það er 

komið í jólatrésfótinn getur það haldið barrinu vel. 

o Titill: Sitkagreni 

Texti: Sitkagreni hefur þétta greinabyggingu og beittar barrnálar. Það hefur fallegan lit með 

bláleitum tóni. Sitkagreni er viðkvæmt fyrir þurrki en heldur barrinu vel ef passað er vel upp á 

vökvun. 

o Titill: Stafafura 

Texti: Stafafura hefur uppsveigðar greinar, langar nálar og er sérstaklega barrheldin. Hún ilmar vel 

og hefur afar fallegan grænan lit. 

o Titill: Blágreni 

Texti: Blágreni getur haft þétta og jafna krónu sem oft er nokkuð mjó. Það hefur fallegan blágrænan 

lit. Blágreni er viðkvæmt fyrir þurrki en heldur barrinu betur en rauðgreni. 

o Titill: Fjallaþinur 

Texti: Fjallaþinur er mjög barrheldinn og ilmar vel. Litur fjallaþins er nokkuð breytilegur og getur 

haft bláleitan blæ. Fjallaþinur er ekki algengur í ræktun en unnið hefur verið að kvæmavali og 

kynbótum á fjallaþin í þeim tilgangi að finna erfðafræðilegan efnivið sem gefur góð jólatré til 

ræktunar hérlendis.  

Síðukimi: Umhverfisáhrif jólatrjáa 
Innihald: 

Titill: Því nær sem tréð óx, því betra!  

Losun vegna flutnings 
Stór hluti af umhverfisáhrifum jólatrjáa felst í flutningi þeirra frá ræktunar- eða framleiðslustað til neytandans. 

Eftir því sem leiðin er lengri og flóknari verður losunin meiri sem tréð hefur í för með sér. Hér er stuttur 

samanburður á gervijólatrjám, innfluttum lifandi trjám og trjám sem ræktuð eru í íslenskum skógi.  
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Gervijólatré  
Framleiðslan fer í flestum tilfellum fram í Kína. Trén gæti þurft að flytja langan veg innanlands í Kína með 

olíuknúnum farartækjum til hafnar. Þar er þeim skipað um borð í olíuknúið skip sem flytur þau mörg þúsund 

kílómetra leið til heildsala í Evrópu. Þaðan fara þau mögulega með krókaleiðum í ýmsum farartækjum þar til 

þau komast í skip áleiðis til Íslands þar sem þeim er dreift í verslanir.  

Innflutt lifandi jólatré 
Innflutt lifandi jólatré sem seld eru á Íslandi koma að langmestu leyti frá Danmörku. Þau eru ræktuð á ökrum 

og þaðan eru þau flutt á bílum til hafnar þar sem þeim er skipað um borð í skip til Íslands. Á Íslandi tekur við 

flutningur í verslanir. Tréð hefur því farið með mörgum farartækjum langan veg þar til það kemst í búðina á 

Íslandi. 

Lifandi íslensk jólatré 
Flutningur íslenskra jólatrjáa er allur innan lands, einnig eru langflest jólatrén seld innan sama landshluta og 

þau voru ræktuð í. Þó er talsvert flutt af jólatrjám milli landshluta, einkum til mesta þéttbýlisins á 

höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. 

Í gamla daga var siður í skógarlöndum eins og löndum Skandinavíu að ganga út í skóg og sækja sér tré fyrir 

jólin. Þannig eru umhverfisáhrifin langminnst og enginn útblástur á CO2 nema sá sem fólkið andar frá sér. 

Fáir hafa kost á slíku hérlendis. Næstbesti kosturinn er að kaupa tré sem tekið er í nálægum skógi eða grípa 

tækifærið þar sem auglýst er að fólk geti komið og höggvið sér tré. En svo lengi sem tréð er íslenskt er það 

betri kostur en innflutt tré.  

Losun vegna flutnings 
Stór hluti af umhverfisáhrifum jólatrjáa felst í flutningi þeirra frá ræktunar- eða framleiðslustað til neytandans. 

Eftir því sem leiðin er lengri og flóknari verður losunin meiri sem tréð hefur í för með sér. Hér er stuttur 

samanburður á gervijólatrjám, innfluttum lifandi trjám og trjám sem ræktuð eru í íslenskum skógi.  

Gervijólatré  
Framleiðslan fer í flestum tilfellum fram í Kína. Trén gæti þurft að flytja langan veg innanlands í Kína með 

olíuknúnum farartækjum til hafnar. Þar er þeim skipað um borð í olíuknúið skip sem flytur þau mörg þúsund 

kílómetra leið til heildsala í Evrópu. Þaðan fara þau mögulega með krókaleiðum í ýmsum farartækjum þar til 

þau komast í skip áleiðis til Íslands þar sem þeim er dreift í verslanir.  
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Innflutt lifandi jólatré 
Innflutt lifandi jólatré sem seld eru á Íslandi koma að langmestu leyti frá Danmörku. Þau eru ræktuð á ökrum 

og þaðan eru þau flutt á bílum til hafnar þar sem þeim er skipað um borð í skip til Íslands. Á Íslandi tekur við 

flutningur í verslanir. Tréð hefur því farið með mörgum farartækjum langan veg þar til það kemst í búðina á 

Íslandi. 

Lifandi íslensk jólatré 
Flutningur íslenskra jólatrjáa er allur innan lands, einnig eru langflest jólatrén seld innan sama landshluta og 

þau voru ræktuð í. Þó er talsvert flutt af jólatrjám milli landshluta, einkum til mesta þéttbýlisins á 

höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. 

Í gamla daga var siður í skógarlöndum eins og löndum Skandinavíu að ganga út í skóg og sækja sér tré fyrir 

jólin. Þannig eru umhverfisáhrifin langminnst og enginn útblástur á CO2 nema sá sem fólkið andar frá sér. 

Fáir hafa kost á slíku hérlendis. Næstbesti kosturinn er að kaupa tré sem tekið er í nálægum skógi eða grípa 

tækifærið þar sem auglýst er að fólk geti komið og höggvið sér tré. En svo lengi sem tréð er íslenskt er það 

betri kostur en innflutt tré.  

Gervijólatré  
Engin gervijólatré eru framleidd í stórum stíl á Íslandi. Þau eru samsett úr mismunandi plastefnum með ólíkum 

eiginleikum. Þetta gerir að verkum að nær ómögulegt er að endurvinna þau. Trén enda því oftast á sorphaugum 

eða í brennslu þegar þeim er hent. Óvíst er með aðbúnað og kjör verkafólksins sem vinnur við framleiðsluna 

þótt til séu dæmi um gervijólatré sem merkt eru með viðurkenndum umhverfis- eða siðgæðismerkjum. 

Innflutt lifandi jólatré 
Innflutt lifandi jólatré sem seld eru á Íslandi eru að langmestu leyti flutt inn frá Danmörku. Þau eru ræktuð í 

beinum röðum á ökrum til að nota megi vélar við ræktun þeirra og umhirðu. Ræktuninni er stýrt með áburðar- 

og hormónagjöf og trén eru mótuð með klippingu. Sjúkdómum og meindýrum er haldið frá með eiturefnum 

þótt sífellt sé reynt að draga úr notkun slíkra efna. Eftir 10-12 ár eru trén höggvin. Akurinn er hvíldur og 

auðgaður með næringarefnum áður en næsta ræktunarlota hefst. Trén sem vor höggvin eru flokkuð eftir 

gæðum og verðlögð eftir því.  
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Lifandi íslensk jólatré 
Flest íslensk jólatré eru tekin úr ræktuðum nytjaskógum. Þau fá eina matskeið af tilbúnum áburði við 

gróðursetningu en yfirleitt enga umhirðu eftir það. Engin eiturefni eru notuð við ræktunina. Í einhverjum 

tilfellum eru tré snyrt til að bæta vaxtarlagið og fyrir kemur að borið er á trén sumarið áður en þau eru felld til 

að gera þau græn og falleg. Þetta eru þó undantekningar. Eftirsóttustu jólatrén eru þau sem eru þéttvaxin en 

slíkt vaxtarlag bendir til þess að þau hafi vaxið hægt. Þetta geta því einmitt verið trén sem þurfa að víkja úr 

skóginum fyrir hraðvaxnari trjám sem gefa eiga timbur. Að taka jólatré getur því verið hluti af eðlilegri grisjun 

skógarins. Tilraunir með akurrækt jólatrjáa á Íslandi hafa ekki gefið góða raun og því er sjónum frekar beint 

að því að rækta jólatré í skógarskjóli innan um önnur tré. Slík jólatrjáarækt kemur ekki niður á skóginum í 

heild og spillir ekki vexti íslenskra skóga. 

Ekkert jólatré 

Auðvitað eru engin umhverfisáhrif ef við sleppum því alveg að hafa jólatré í stofunni. En þá getum við hugsað 

til þess að sala á jólatrjám styður við skógrækt í landinu. Oft er sagt að mörg tré séu gróðursett fyrir hvert selt 

jólatré. Sú tala getur verið mjög breytileg en óhætt er að segja að fyrir ágóðann af einu seldu jólatré geti 

ræktandinn keypt a.m.k. 100 smáplöntur til gróðursetningar. Að kaupa íslenskt jólatré stuðlar því að 

gróðursetningu fleiri trjáa en einnig að grisjun skóganna sem er nauðsynleg til að bestu trén vaxi upp og verði 

að verðmætri timburauðlind. Jákvæð umhverfisáhrif geta nefnilega verið betri en engin umhverfisáhrif. 

Hverjir eru helstu kostir íslenskra jólatrjáa óháð öðrum valkostum: 
Íslensk jólatré eru framleidd á sjálfbæran hátt og yfirleitt er stutt úr skóginum þar sem þau uxu og heim í stofu 

kaupandans. Taka jólatrjáa verður þá hluti af nauðsynlegri grisjun skóganna. Þetta eru því gjarnan tré sem þarf 

að fella hvort sem er. Með því að velja íslenskt jólatré er stutt við skógrækt á Íslandi og við stuðlum að því að 

Íslendingar geti orðið sjálfum sér nógir um jólatré og timbur.  

Innflutt eða íslenskt 
Við ræktun á íslenskum jólatrjám er í mesta lagi notað örlítið af varnarefnum við uppeldi skógarplantna en 

ekkert í skóginum. Innfluttu jólatrén eru þaulræktuð með bæði illgresis-, sveppa og skordýraeitri. Þar er líka 

notaður mikill tilbúinn áburður en í íslenskum skógarreitum er aðeins mjög takmörkuð áburðargjöf við 

gróðursetningu og í einstaka tilfellum sumarið áður en jólatrén eru tekin. Þá er nauðsynlegt að nefna að alltaf 

er hætta á því að innflutt tré geti borið með sér plöntusjúkdóma og meindýr til landsins. Sitkalús sem herjar á 

grenitré er t.d. talin hafa borist til landsins með jólatrjám. Talsverð olíunotkun fylgir akurræktuninni ytra enda 

er farið margoft með vélar um akrana á hverju ári. Þegar horft er á orkunotkun vegna flutninga hefur íslenska 
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tréð augljós forskot. Flutningsleiðir eru stuttar og því lítil eldsneytisnotkun við að sækja íslensku trén. Talsverð 

olíunotkun fylgir hins vegar akurræktuninni ytra enda er farið margoft með vélar um akrana á hverju ári. Svo 

bætist við olíunotkun flutningstækja alla leið til neytandans á Íslandi. Öll lifandi jólatré má nýta í viðarkurl að 

notkun lokinni en íslensku trén hafa þann kost umfram þau innfluttu að þeim fylgir engin hætta á dreifingu 

skaðvalda út í íslenska náttúru. Íslenska tréð hefur því yfirburði ef horft er á varnir gegn skaðvöldum, efna- 

og orkunotkun.  

Gervitré eða íslenskt 
Framleiðsluferli á plastjólatrjám þarfnast mun meiri orku og auðlindunda en ræktun íslenskra jólatrjáa. 

Olíuvinnsla er sóðaleg starfsemi og það sama má segja um framleiðslu á plasti úr olíunni. Framleiðsla á 

efnunum í gervitréð er flókin, orkufrek og mengandi. Eins er vegalengdin löng frá framleiðslu til markaðar 

enda langflest gervitré framleidd í Asíu. Mikill úrgangur myndast í öllu ferlinu og sjálf trén er erfitt eða 

ómögulegt að endurvinna. Langlíklegast er að þau séu urðuð á sorphaugum. Lifandi tré má hins vegar 

endurvinna. Hjá Sorpu bs. í Reykjavík og Moltu ehf. í Eyjafirði eru þau notuð sem stoðefni í jarðgerð og nýtast 

því sem næring til ræktunar eða uppgræðslu. Eina leiðin til að gervijólatré geti keppt við lifandi tré í 

umhverfismálum er ef þau eru notuð árum saman. Nota þarf gervitréð í meira en 20 ár svo það geti talist betri 

kostur fyrir umhverfið en lifandi tré. Samkvæmt könnun sem gerð var í Kanada er meðalending gervitrjáa ekki 

nema 6 ár.  

Samanburður á framleiðslu og förgun lifandi jólatrjáa og gervitrjáa 

Áhrifaþáttur Lifandi íslensk jólatré Gervijólatré 

Framleiðsluferli Einfalt og stutt ferli Langt og flókið framleiðsluferli 

Umhverfismengun Lítil sem engin umhverfismengun Mikil hætta á umhverfismengun 

Flutningsleiðir Stuttar flutningsleiðir Langar flutningsleiðir 

Áhrif á heilsu manna Skógar stuðla að heilbrigði Vafi um heilbrigði verkafólks 

Losun Binding á CO2 í skógi Mikill útblástur CO2 

Nýting auðlinda Sjálfbær, endurnýjanleg auðlind Notkun óendurnýjanlegra auðlinda 

Förgun Nýtist í viðarkurl eða moltugerð Endurvinnsla ómöguleg → urðun 

Tafla 5: Samanburðartafla mengunarþátta 2 tegunda jólatrjáa 
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Kveðja frá skógræktinni:  
Lokaðu augunum og ímyndaðu þér að þú sért að þefa af jólatrénu þínu. Ef það er gervitré finnurðu plastlykt 

og engin leið er að komast að því hversu hættuleg þau efni eru heilsunni sem tréð gefur frá sér. Ýmislegt 

bendir þó til að mörg efni sem finna má í plasti séu Stöðurafmagn í plastinu dregur að sér ryk úr andrúmsloftinu 

og eftir því sem tréð eldist magnast ryklyktin í bland við plastlyktina. Ef tréð er lifandi íslenskt jólatré er 

ilmurinn allur annar. Það gæti verið svolítið rykugt eftir ferðalagið úr skóginum en þá má skola tréð í sturtunni 

eða baðkerinu til að náttúrlegur ilmur trésins njóti sín sem best. Barrtré gefa frá sér ýmis efni sem sögð eru 

holl fyrir okkur. Úr barrnálum eru eimaðar ilmolíur og notaðar með margvíslegum hætti til heilsubótar, 

slökunar og vellíðunar fyrir fólk. Rannsóknir benda til að útivera í skógi sé beinlínis holl fyrir andlega og 

líkamlega heilsu manna. Það helgast meðal annars af efnunum sem trén gefa frá sér. Meðal annars virðist sem 

slík efni geti hamlað gegn krabbameinum í fólki. Það er því beinlínis heilsusamlegt að hafa ilmandi íslenskt 

jólatré í stofunni um jólin, laust við öll aukaefni. 

Viðauki H – Önnur útgáfa texta upplýsingasíðunnar 

Síðukimi: Forsíða 
Innihald: 

o Titill: Vistvænt jólatré frá býli í stofu 

Texti: Ertu í vafa um hvaða jólatré sé best? 

- gervijólatré, sem nota má árum saman 

- grænt og gljáandi innflutt tré 

- ilmandi nýhöggvið íslenskt jólatré 

- eða hreinlega bara ekkert tré 

- Hvað er best fyrir umhverfið? Hér finnurðu allt sem þú þarft að vita um íslensk jólatré, 

ræktun þeirra, áhrifin á umhverfið, loftslagið og samfélagið. 

 

Síðukimi: Umsjá 
Innihald: 

o Titill: Geymsla 

Texti: Fyrir uppsetningu er best að geyma tréð á köldum stað, þar til það er sett upp. T.d. má láta 

það standa í kaldri geymslu eða úti á svölum. Bílskúrar eru oftast fullheitir til að teljast góður 

geymslustaður fyrir jólatré. Mælt er með því að láta tréð standa í vatni 
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o Titill: Undirbúningur 

Texti: Áður en tréð er sett upp er gott að saga ca. 2-5 cm neðan af bolnum. Þar með er fjarlægður 

kvoðutappi sem myndast í sárinu eftir að tréð er höggvið. Við þetta opnast æðar trésins betur sem 

auðveldar trénu vatnsupptöku, sem er mikilvægt ef tréð á að haldast ferskt.  

o Titill: Uppsetning 

Texti: Mikilvægt er að tréð standi í góðum vatnsfæti. Þegar keyptur er fótur þarf að hafa í huga að 

hann taki nægt vatn, helst ekki minna en 1 lítra. Setjið tréð í rúmgóðan fót og passið að alltaf sé 

nægt vatn í honum. Gott húsráð er að fyrsta áfyllingin sé með heitu vatni. Það er talið opna æðar 

trésins betur og örva tréð til að taka upp vatn. Mjög mikilvægt er að tréð standi í vatni allar hátíðarnar 

og aldrei þorni á því.  

o Titill: Njóta 

Texti: Skreytið jólatréð að lyst. 

Síðukimi: Tegundir 
Innihald: 

o Titill: Rauðgreni 

Texti: Rauðgreni er fíngert og ilmandi. Það hefur þessa dæmigerðu jólatrjálögun og fallegan 

ljósgrænan lit. Rauðgreni er viðkvæmt fyrir þurrki. Ef passað er að aldrei þorni á því þegar það er 

komið í jólatrésfótinn getur það haldið barrinu vel. 

o Titill: Sitkagreni 

Texti: Sitkagreni hefur þétta greinabyggingu og beittar barrnálar. Það hefur fallegan lit með 

bláleitum tóni. Sitkagreni er viðkvæmt fyrir þurrki en heldur barrinu vel ef passað er vel upp á 

vökvun. 

o Titill: Stafafura 

Texti: Stafafura hefur uppsveigðar greinar, langar nálar og er sérstaklega barrheldin. Hún ilmar vel 

og hefur afar fallegan grænan lit. 

o Titill: Blágreni 

Texti: Blágreni getur haft þétta og jafna krónu sem oft er nokkuð mjó. Það hefur fallegan blágrænan 

lit. Blágreni er viðkvæmt fyrir þurrki en heldur barrinu betur en rauðgreni. 
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o Titill: Fjallaþinur 

Texti: Fjallaþinur er mjög barrheldinn og ilmar vel. Litur fjallaþins er nokkuð breytilegur og getur 

haft bláleitan blæ. Fjallaþinur er ekki algengur í ræktun en unnið hefur verið að kvæmavali og 

kynbótum á fjallaþin í þeim tilgangi að finna erfðafræðilegan efnivið sem gefur góð jólatré til 

ræktunar hérlendis.  

Síðukimi: Umhverfisáhrif 
Innihald: 

o Titill: Því nær sem tréð vex, því betra! 

Texti: Íslensk jólatré eru framleidd á sjálfbæran hátt og yfirleitt er stutt úr skóginum þar sem þau 

uxu og heim í stofu kaupandans. Jólatrjáataka verður þá hluti af nauðsynlegri grisjun skóganna. 

Þetta eru því gjarnan tré sem þarf að fella hvort sem er. Með því að velja íslenskt jólatré er stutt við 

skógrækt á Íslandi og við stuðlum að því að Íslendingar geti orðið sjálfum sér nógir um jólatré og 

timbur. Þegar kemur að því að velja sér jólatré er mikilvægt að skoða umhverfisáhrif trésins. En 

hver er munurinn á jólatrjám ræktuðum á Íslandi, innfluttum og gervitrjám. Ef sundurliðun á 

losunarþáttum jólatrjáa er skoðuð, frá framleiðslu til förgunar, verður augljóst hvaða tré er besti 

kosturinn. 

o Titill: Vissir þú… að nota þarf gervijólatré í meira en 20 ár svo það geti talist betri kostur fyrir 

umhverfið? 

Texti: Framleiðsluferli á plastjólatrjám þarfnast mun meiri orku og auðlinda en ræktun íslenskra 

jólatrjáa. Olíuvinnsla er sóðaleg starfsemi og það sama má segja um framleiðslu á plasti úr olíunni. 

Framleiðsla á efnunum í gervitréð er flókin, orkufrek og mengandi. Eins er vegalengdin löng frá 

framleiðslu til markaðar enda langflest gervitré framleidd í Asíu. Mikill úrgangur myndast í öllu 

ferlinu og sjálf trén er erfitt eða ómögulegt að endurvinna. Langlíklegast er að þau séu urðuð á 

sorphaugum. Lifandi tré má hins vegar endurvinna. Sem dæmi eru þau notuð sem stoðefni í jarðgerð 

hjá Sorpu bs. í Reykjavík og Moltu ehf. í Eyjafirði og nýtast því sem næring til ræktunar eða 

uppgræðslu. Eina leiðin til að gervijólatré geti keppt við lifandi tré í umhverfismálum er ef þau eru 

notuð árum saman. Nota þarf gervitréð í meira en 20 ár svo það geti talist betri kostur fyrir umhverfið 

en lifandi tré. Samkvæmt könnun sem gerð var í Kanada er meðalending gervitrjáa ekki nema 6 ár, 

sjá nánar. 

o Titill: Vissir þú… að íslensk jólatré eru vistvænni en innflutt jólatré? 
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Texti: Flest íslensk jólatré eru tekin úr ræktuðum skógum. Þau fá eina matskeið af tilbúnum áburði 

við gróðursetningu en yfirleitt enga umhirðu eftir það. Engin eiturefni eru notuð við ræktunina. Í 

einhverjum tilfellum eru tré snyrt til að bæta vaxtarlagið og fyrir kemur að borið er á trén sumarið 

áður en þau eru felld til að gera þau græn og falleg. Þetta eru þó undantekningar. Eftirsóttustu 

jólatrén eru þau sem eru þéttvaxin en slíkt vaxtarlag bendir til þess að þau hafi vaxið hægt. Þetta 

geta því einmitt verið trén sem þurfa að víkja úr skóginum fyrir hraðvaxnari trjám sem gefa eiga 

timbur. Að taka jólatré getur því verið hluti af eðlilegri grisjun skógarins. Tilraunir með akurrækt 

jólatrjáa á Íslandi hafa ekki gefið góða raun og því er sjónum frekar beint að því að rækta jólatré í 

skógarskjóli innan um önnur tré. Slík jólatrjáarækt kemur ekki niður á skóginum í heild og spillir 

ekki vexti íslenskra skóga. Við ræktun á íslenskum jólatrjám er í mesta lagi notað örlítið af 

varnarefnum við uppeldi skógarplantna en ekkert í skóginum. Innfluttu jólatrén eru þaulræktuð með 

bæði illgresis-, sveppa og skordýraeitri. Þar er líka notaður mikill tilbúinn áburður en í íslenskum 

skógarreitum er aðeins mjög takmörkuð áburðargjöf við gróðursetningu og í einstaka tilfellum 

sumarið áður en jólatrén eru tekin. Þá er nauðsynlegt að nefna að alltaf er hætta á því að innflutt tré 

geti borið með sér plöntusjúkdóma og meindýr til landsins. Sitkalús sem herjar á grenitré er t.d. talin 

hafa borist til landsins með jólatrjám. Talsverð olíunotkun fylgir akurræktuninni ytra enda er farið 

margoft með vélar um akrana á hverju ári. Þegar horft er á orkunotkun vegna flutninga hefur íslenska 

tréð augljós forskot. Flutningsleiðir eru stuttar og því lítil eldsneytisnotkun við að sækja íslensku 

trén. Talsverð olíunotkun fylgir hins vegar akurræktuninni ytra enda er farið margoft með vélar um 

akrana á hverju ári. Svo bætist við olíunotkun flutningstækja alla leið til neytandans á Íslandi. Öll 

lifandi jólatré má nýta í viðarkurl að notkun lokinni en íslensku trén hafa þann kost umfram þau 

innfluttu að þeim fylgir engin hætta á dreifingu skaðvalda út í íslenska náttúru. Íslenska tréð hefur 

því yfirburði yfir innflutt ef horft er á varnir gegn skaðvöldum, efna- og orkunotkun.  

o Titill: Vissir þú… að innflutt jólatré eru ræktuð í beinum röðum á ökrum? 

Texti: Innflutt lifandi jólatré sem seld eru á Íslandi eru að langmestu leyti flutt inn frá Danmörku. 

Þau eru ræktuð í beinum röðum á ökrum til að nota megi vélar við ræktun þeirra og umhirðu. 

Ræktuninni er stýrt með áburðar- og hormónagjöf og trén eru mótuð með klippingu. Sjúkdómum 

og meindýrum er haldið frá með eiturefnum þótt sífellt sé reynt að draga úr notkun slíkra efna. Eftir 

10-12 ár eru trén höggvin. Akurinn er hvíldur og auðgaður með næringarefnum áður en næsta 

ræktunarlota hefst. Trén sem voru höggvin eru flokkuð eftir gæðum og verðlögð eftir því. 

o Titill: Vissir þú... að þegar þú kaupir íslenskt jólatré ertu oftast að versla úr heima- eða 

nágrannabyggð? 
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Texti: Stór hluti af umhverfisáhrifum jólatrjáa felst í flutningi þeirra frá ræktunar- eða 

framleiðslustað til neytandans. Eftir því sem leiðin er lengri og flóknari verður losunin vegna trésins 

meiri. Flutningur íslenskra jólatrjáa er allur innanlands, einnig eru langflest jólatrén seld í sama 

landshluta og þau voru ræktuð. Þó er talsvert flutt af jólatrjám milli landshluta, einkum til mesta 

þéttbýlisins á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Í gamladaga var siður í skógarlöndum eins og í 

Skandinavíu að ganga út í skóg og sækja sér tré fyrir jólin. Þannig eru umhverfisáhrifin langminnst 

og enginn útblástur á CO2 nema sá sem fólkið andar frá sér. Fáir hafa kost á slíku hérlendis. 

Næstbesti kosturinn er að kaupa tré sem tekið er í nálægum skógi eða grípa tækifærið þar sem 

auglýst er að fólk geti komið og höggvið sér tré. En svo fremi tréð sé íslenskt er það betri kostur en 

innflutt tré. Innflutt lifandi jólatré sem seld eru á Íslandi koma að langmestu leyti frá Danmörku. 

Þau eru ræktuð á ökrum og þaðan flutt á bílum til hafnar þar sem þeim er skipað um borð í skip til 

Íslands. Á Íslandi tekur við flutningur í verslanir. Tréð hefur því farið með mörgum farartækjum 

langan veg þar til það kemst í búðina á Íslandi. Gervijólatré eru í flestum tilfellum framleidd í Kína. 

Þau gæti þurft að flytja langan veg innanlands í Kína með olíuknúnum farartækjum til hafnar. Þar 

er þeim skipað um borð í olíuknúið skip sem flytur þau mörg þúsund kílómetra leið til heildsala í 

Evrópu. Þaðan fara þau mögulega með krókaleiðum í ýmsum farartækjum þar til þau komast í skip 

áleiðis til Íslands þar sem þeim er dreift í verslanir. 

o Titill: Kveðja frá íslenskum skógræktendum 

Text: Lokaðu augunum og ímyndaðu þér að þú sért að þefa af jólatrénu þínu. Ef það er gervitré 

finnurðu plastlykt og engin leið er að komast að því hversu hættuleg þau efni eru heilsunni sem tréð 

gefur frá sér. Ýmislegt bendir þó til að mörg efni sem finna má í plasti séu heilsuspillandi. 

Stöðurafmagn í plastinu dregur að sér ryk úr andrúmsloftinu og eftir því sem tréð eldist magnast 

ryklyktin í bland við plastlyktina. Ef tréð er lifandi íslenskt jólatré er ilmurinn allur annar. Það gæti 

verið svolítið rykugt eftir ferðalagið úr skóginum en þá má skola tréð í sturtunni eða baðkerinu til 

að náttúrlegur ilmur trésins njóti sín sem best. Barrtré gefa frá sér ýmis efni sem sögð eru holl fyrir 

okkur. Úr barrnálum eru eimaðar ilmolíur og notaðar með margvíslegum hætti til heilsubótar, 

slökunar og vellíðunar fyrir fólk. Rannsóknir benda til að útivera í skógi sé beinlínis holl fyrir 

andlega og líkamlega heilsu manna. Það helgast meðal annars af heilnæmu efnunum sem trén gefa 

frá sér. Það er því beinlínis heilsusamlegt að hafa ilmandi íslenskt jólatré í stofunni um jólin, laust 

við öll aukaefni. 
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Samanburður á framleiðslu og förgun lifandi jólatrjáa og gervitrjáa 

Áhrifaþáttur Lifandi íslensk jólatré Lifandi innflutt jólatré Gervijólatré 

Framleiðsluferli Einfalt og stutt ferli Langt og flókið  Langt og flókið 
framleiðsluferli 

Umhverfismengun Lítil sem engin 
umhverfismengun 

Mengun frá flutningi og 
eitri 

Mikil hætta á 
umhverfismengun 

Flutningsleiðir Stuttar  Langar  Langar  

Áhrif á heilsu manna Skógar stuðla að 
heilbrigði 

Akurrækt ekki vistvæn Vafi um heilbrigði 
verkafólks 

Losun Binding á CO2 í skógi Mengun olíuvéla Mikill útblástur CO2 

Nýting auðlinda Sjálfbær, endurnýjanleg 
auðlind 

Endurnýtanleg Notkun óendurnýjanlegra 
auðlinda 

Förgun Nýtist í viðarkurl eða 
moltugerð 

Nýtist í viðarkurl eða 
moltugerð 

Endurvinnsla ómöguleg → 
urðun 

Tafla 6: Samanburðartafla mengunarþátta 3 tegunda jólatrjáa 

 

 


