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Um Stafrænt Ísland

Verkefnastofa um stafrænt Ísland var sett á 

laggirnar í upphafi árs 2018. 

Stafrænt Ísland heyrir undir Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið

Í upphafi voru starfsmenn verkefnastofunnar fjórir 

en í byrjun þessa árs voru þeir orðnir níu.

Starfsmenn eru með fjölbreyttan bakgrunn og 

vinna í margvíslegum verkefnum! 
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Stefna

Úr stjórnarsáttmálanum og stefnuyfirlýsingu: 

„Að Ísland búi sig undir að mæta þeim áskorunum og nýta þau tækifæri sem felast í sífellt örari 

tæknibreytingum”

„Sett verður á fót rafræn þjónustugátt þar sem landsmenn geta á einum stað nálgast þjónustu 

hins opinbera og sinnt þeim erindum sem beinast að stjórnvöldum“

“Árið 2020 muni stafræn samskipti vera megin samskiptaleið ríkisins við fyrirtæki og almenning
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innviði
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Samrekstur



Hvað er stafrænt?

Að nota menningu, verklag, verkferla og 

tækni internet aldarinnar til að bregðast við 

auknum væntingum fólks

Tom Loosemore, Partner at Public Digital

28 Jun 2017

https://public.digital/
https://twitter.com/tomskitomski/status/880099461132845056


Stafrænn stuðningur

Við styðjum við stofnanir sem vilja bæta þjónustu sína og koma 

þjónustuferlum sínum á stafrænt form



„Ef við hefðum spurt fólk hvað 
það vildi, hefði það beðið um 

hraðskreiðari hesta“
Henry Ford
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Hvað er hönnun?

Eitthvað fallegt? Tæknileg lýsing á einhverju? Einhver vara?



Ferli framleiðslu notendamiðaðrar þjónustu

Island.is Notendamiðuð þjónustuhönnun Vöru framleiðslu/ skila fasinnUndirbúningur



Hvernig leysum við vandamál?

Vandamál Lausn



Hvernig leysum við vandamál?

Vandamál Lausn

Possible Solutions

Solution Refinements

Insights



Hönnunarhugsun



Hönnunarhugsun

Uppgvöta -

Discover
Skilgreina -

Define
Þróa -

Develope

Afhenda -

Deliver

Áskorun Frumgerð



Notendamiðuð þjónustuhönnun

Skilgreina hvaða 
vandamál á að leysa

Finna margar 
lausnir

Hugsa út fyrir 
kassann

Prófa á 
notandanum

Velja og henda

Hver er 
notandinn?

Hvert er þeirra 
vandamál?

Hvernig er 
ferlið í dag?

Hvar verkjar?

Búa til lausnir sem eru 
notaðar og leysa 

raunveruleg vandamál
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Af hverju er notendamiðað betra?





Ferli framleiðslu notendamiðaðrar þjónustu
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Þverfagleg stafræn teymi

— Vörueigandi (e.product owner)

— Vörustjóri (e. product manager)

— Þjónustueigandi (e. service owner)

— Skilastjóri (e. delivery manager) / developement

— Prófari og notendarýnir (e. user researcher)

— Efnishönnuður (e. content designer)

— Vefhönnuður (e. web designer)

— Forritari (e. developer)




