


Skýrr

Um mælikvarða fyrir opinbera vefi
Sigrún Eva Ármannsdóttir

25. mars 2010



Af hverju mælikvarðar?

• Fagna því að verið sé að taka út vefi reglulega 

• Göfugt markmið og sjálfsagt að hafa lágmarks 

standard á vefjum hins opinbera

• Viljum vera framarlega sem þjóð með gott aðgengi 

allra og aðgengi á öllum tímum að þjónustu hins 

opinbera



Samspil og samvinna

• Að uppfylla mælikvarðana er samspil

– Innihald = á ábyrgð vefstjóra eftir hönnun/greiningu

– Nytsemi = þróunaraðilar í samstarfi við verkkaupa

– Aðgengi = mjög mikið vefstjórans, en einnig þróunaraðila

• Öll þroskuð vefumsjónarkerfi styðja alla þessa þætti

• Ramminn gerður í upphafi af þróunaraðila, en 

viðhald mikið á könnu vefstjóra

• Stofnanir misstórar, mismikið fjármagn fyrir vef og 

mismunandi áhugi og forgangsröðum vefmála



Ábyrgð þróunaraðila

• Við horfum mikið á aðgengi og nytsemi

– Horfum á WAI staðlana, minna á gátlistann

• Ekki verið nógu dugleg að ýta á stofnanir að 

viðhalda/endurmeta vefsvæðum út frá mælikvörðum?

• Erfitt að uppfylla á gömlum vefjum, því fylgir forritun 

og því kostnaður

• Við því ráðlagt að gera það frekar á tímapunki þegar 

skipta á um útlit

• Stofnun þarf að vera sannfærð sjálf um mikilvægi 

þess að uppfylla mælikvarðana



Rýni á mælikvarðana



Innihald

• Listinn fínn sem gátlisti, en inniheldur fáa liði, sem 

hafa mikið vægi hver. 

• Er ekki opnunartími og símanúmer jafn mikilvægt og 

staðsetning o.sv. frv?

• Er mikilvægt að hægt sé að smella á skipurit?

• Vantar þjónustuþáttinn

• Hvað vilja notendur?
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Nytsemi

• Myndum vilja ræða nánar t.d.:

– 3.6 Veftré

– 3.7 Tenglar í nýjum lit 

– 3.8 Lengd forsíðu

– 3.9 Markhópatenglar

• Líka hugsandi yfir: 

– 3.12 og 3.13 Um leit: að hluta að mæla sömu hluti

– 3.14 og 3.15 Um nánari leit: að hluta að mæla sömu hluti

– 3.14 Þurfa allir vefir ítarleit? 

– Hvað með birtingu niðurstaðna?



Aðgengi

• Margir góðir punktar í gátlistanum

• Sumir á höndum vefstjóra, aðrir þjónustuaðilans

• Finnst vanta t.d. um uppröðun 

eininga og headinga

– Snýr að þjónustuaðila

– Skiptir máli hvernig forritað

– Mikilvægt fyrir lesvélar





Spurningalistar

• Þjónustuaðilar hafa ekki aðgengi að spurningalistunum, 

svo erfitt að ræða þá nema út frá niðurstöðum

• Rafræn þjónusta, af hverju skorar hún ekki hærra?

• Af hverju er rafræn þjónusta ekki partur af gátlistanum?

• Rafræn þjónusta kostar, en er það eina ástæðan?

• Er tilgangurinn óljós?

• Vantar vefstefnu hjá einhverjum stofnunum?

• ?



Samantekt og tillögur

• Ættu spurningar að hafa mismunandi vægi

• Nokkur atriði sem vert væri að uppfæra

• Gátlistar verða að vera lifandi skjal, staðlar og 

vefþróun breytast ört

• Vefstjórar/verkkaupar verða að vera meðvitaðir um 

mælikvarðana og hvað þeir þýða

• Þjónustuaðilar mættu vera duglegri að benda á hvað 

hægt sé að gera

• Metnaðarfullt samspil þarf ekki að kosta mikið




