
UT vil ek

Hvar stöndum við?

Hvert viljum við fara?

Sæmundur Sæmundsson

saemi@teris.is



Þá, nú og hvað svo

Þá - Netbólan og eftirköst hennar

Nú - Útrásin og eftirköst hennar

Hvað svo - Hvað ber framtíðin í 
skaut sér?



Netbólan

Íslensk UT-fyrirtæki sem voru alveg
að sigra heiminn skiptu tugum

Botnlaus eftirspurn eftir UT-fólki

Það var í tísku að vera í UT

Launskrið hjá UT-fólki var mjög mikið

Stjórnvöld

Talað var fjálglega um þriðju stoðina



Netbólan

Vorum við eitthvað sérstök?

Ástandið var svipað í öllum hinum 
vestræna heimi

Við vorum að sjálfsögðu bjartsýnust, 
flottust og gáfuðust

Höfðum við eitthvað forskot?

Hátt menntunarstig

Nýjungagirni

Frumkvæði

Smæð samfélagsins



Netbólan sprakk

UT fór úr tísku

Það sem verra er, á langt í land með að 
ná fyrri stöðu

Flest var sett á ís

Trúin á þessa nýju grein beið mikinn 
hnekki



Útrásin og góðærið

Þriðja stoðin varð til - fjármálageirinn

Áhrifin á UT

Mikil þörf fyrir UT-þekkingu

Bankarnir soguðu til sín fólk

Útrás bankanna er líka útrás UT

UT er algjör lykilforsenda 
fjármálastarfsemi

Útrásin var miklu víðtækari



Útrásin og góðærið

Vorum við eitthvað sérstök?

Við virtumst ná að nýta tækifærin betur 
en margir aðrir

Höfðum við eitthvað forskot?

Hátt menntunarstig

Nýjungagirni

Frumkvæði / frumkvöðlahugsun

Litla samfélagið fór allt í einu að hugsa 
stórt



Lánsfjárhurðin skall í lás

Flest er komið á ís

Trúin á útrásina hefur beðið hnekki

Sagan endurtekur sig!

Lánsfjárkreppan



Staðan í dag

Erum við eitthvað sérstök?

Höfum við eitthvað forskot?

Eiga stjórnvöld að gera eitthvað 
meira, annað, öðruvísi?



Erum við eitthvað sérstök?

Við erum ríkari

Við erum ríkari af reynslu

Við höfum meira sjálfstraust

Sem er samt svolítið brothætt

En er UT á Íslandi eitthvað sérstök?

Samkeppni hefur aukist með eflinu Asíu

UT virðist ekki vera nægilega spennandi

Þar sem við finnum sillur við okkar hæfi 
þar liggja ótal tækifæri



Stjórnvöld

Eiga fyrst og fremst að skapa góð 
skilyrði fyrir

Menntun

Sköpun

Rekstri fyrirtækja

Og umfram allt stöðugleika



Hvað svo?

Íslensk fyrirtæki, eins og erlend, 
munu sækja í staðlaðar UT-lausnir

Séríslenskum lausnum mun fækka

Samkeppni á bara eftir að aukast

Alþjóðavæðingin mun banka á fleiri dyr

Aðgangur að öðrum mörkuðum er 
akvegur í báðar áttir



Getur UT orðið fjórða stoðin?

UT ein og sér – NEI

UT er hluti af daglegu lífi okkar

Samþætting þekkingar opnar ótal dyr

Bara innan fjármálageirans eru margar 
sillur

Samþætting felur í sér að blanda 
saman þekkingu í einstaklingum



Sillur

Við þurfum að finna vel skilgreindar 
og afmarkaðar sillur og þróa lausnir 
fyrir þær

Lausnir verða ekkert endilega UT-lausnir

Samþættar lausnir þar sem þekking úr 
mörgum greinum er lögð saman í eina 
lausn



Að lokum

Hættum að hugsa um UT sem 
afmarkað svið

Lítum á UT sem hluta af stærri heild

Hlutur UT fer stækkandi í þessari heild

Það er ávísun á bjarta framtíð


