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Um vefinn 

• ferdamalastofa.is 

• Frétta- og viðburðavefur greinarinnar 

• Gagnabanki um útgefið efni 

• Þjónusta Ferðamálastofu 

• Greinin - nemendur – fjölmiðlar 

• 400-500 heimsóknir á dag 



Af hverju notendaprófun? 

• Kominn tími á góða yfirhalningu 

• Hafði ekki reynslu af notendaprófunum en 
spenntur fyrir að prófa þá leið 

• Sammið við Sjá ehf. um framkvæmdina 

• Ein prófun áður en vinna við endurnýjun hófst  

• 4 notendur leysa fyrirfram ákveðin verkefni 

• Sömu verkefni þegar nýr vefur var á 
lokametrunum í lok febrúar 

 

 



Hvað sagði fyrri prófunin? 



Dæmi um niðurstöður 

• Notendur gátu ekki leyst eða lenntu í verulegum 
vandræðum með þriðjung verkefna 

• Notendum fannst vefurinn gamaldags og ljótur 

• Forsíðan gefur ekki góða yfirsýn yfir það efni sem 
vefurinn hefur að geyma 

• Heiti yfirflokka eru óskýr og notendum finnst þau skarast 

• Leitin virkar ekki nógu vel 

• Tveimur þátttakendum fannst vefurinn Lélegur og 
tveimur Sæmilegur.  

• Mér fannst þetta bara ljót vefsíða 



Notendapróun - niðurstöður 

• Mikil breyting til batnaðar 

• 2 atriði af 28 tókst ekki að leysa en voru 
þriðjungur á gamla vefnum 

 



Forsíða, útlit og leiðakerfi 

• Notendur voru almennt mjög ánægðir með 
útlit og hönnun forsíðunnar.  

• Leiðarkerfi reynist mjög vel, bæði eru heiti 
yfirflokka skýr og þykir gott að hafa aðeins 
fjóra aðalflokka.  

• Eins finnst notendum mjög gott að sýna 
undirflokka í fellilista eins og gert er 



Helstu niðurstöður 

• Meðaleinkunn 8,25 en var 5,5 á ganla 

• Öllum þátttakendum fannst ganga vel að leysa 
verkefnin 

• Þremur þátttakendum fannst vefurinn Mjög 
góður og einum Góður.  

• Í október sögðu tveir lélegur og tveir sæmilegur 

• Tveimur þátttakendum fannst leiðarkerfi og 
uppbygging  Mjög skýr, einum fannst hún 
Sæmilega skýr. 



Umsagnir þátttakenda 

• Tek mjög stuttan tíma að finna það sem ég 
þurfti 

• Skipulagður og góður vefur – ekki 
ruglingslegur 

• Fáir hnappar og vel fókuseraður. 

• Aðgengilegur miðað við verkefnin sem átti að 
leysa 

• Skipulagt og vel sett upp 

 



Umsagnir þátttakenda 

• Vefurinn inniheldur mikið af upplýsingum og efni en mér 
fannst ekki flókið að finna það sem ég var að leita að 

• Þægilegt að leita, skýr nöfn á yfirsíðum, flettilisti vel 
skilgreindur og skýr 

• Skýr og aðgengilegur, alls ekki flókinn, mjög mikið af 
fjölbreyttum upplýsingum 

• Allir þátttakendur telja líklegt að þeir muni nota vefinn í 
framtíðinni 

• Allir segjast einnig myndu mæla með vefnum við aðra 

• Mikil breyting frá fyrri umsögnum 



Hverju skilaði notendaprófunin mér? 

• Gamli vefurinn verri en ég hélt og ekki að 
sinna hlutverki sínu 

• Lærdómsríkt að geta fylgst með notendum 
leysa verkefnin 

• Athugasemdir þeirra og hegðun nýttust við 
skipulag nýja vefsins 

• Leiddi til meiri og gagngerari endurbóta en ella 

• Betri vefur! 

 



Framhaldið 

• Sannfærður að notendaprófanir eru afar góð 
leið við skipulag vefja 

• Nauðsynlegt að framkvæma með 
reglubundnum hætti 

• Laga að umfagi vefja og þeim fjármunum sem 
eru fyrir hendi 



Takk fyrir! 

halldor@ferdamalastofa.is 


