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ruddu sér til rúms



Panta ferð
Panta borð

Millifæra peninga 
Ná sér í far

Ná sér í vinnu
Ná sér í íbúð

Ná sér í kærasta/u



Fjölskyldur
dagsins í dag



Iðnbyltingar
▪ Fyrsta (gufuafl) 1760-1870

▪ Önnur (rafvæðing) 1870-1970

▪ Þriðja (upplýsingatækni) 1970-2010

▪ Fjórða (gervigreind) 2010-



Þjóðir standa misvel þegar
kemur að innleiðingu tækni

• Á Íslandi tölum við um að
takast á við fjórðu
iðnbyltinguna. 

• Hér eru tæknilegir innviðir til
staðar sem gerir það
mögulegt. 

• Mörg ríki aftur á móti eru enn
að innleiða tækni úr fyrri
iðnbyltingum. 



Tæknin er tilbúin

• Gervigreind

• Vélrænt nám (Machine learning)

• Sýndarveruleiki

• Viðbótarveruleiki 

• Vélmennavæðing

• CRISPR

• Blockchain

• Hlutanetið (IoT)

• Gagnagnótt (Big data)

• O.s.frv.



Gervigreind
Vélar eru að verða

það greindar að þær
geta framkvæmt

hlutina eins vel og
manneskja



Gervigreind

• Gervigreind er þegar farið að filtera
spam úr tölvupósti hjá okkur

• Spá fyrir um veður

• Machine learning er sá þáttur sem fólk
telur að muni sjálfvirknivæða mjög mörg
störf á næstu 20 árum



Alls konar
þjónusta

að verða til



Að klæðast 
tækni



Talað við tæknina



Sýndarveruleiki

• Ofan í sjó

• Inn í tæki

• Upp í geim

• Inn í frumur

• Aftur í fortíðina

• Inni í óbyggð hús



Viðbótarveruleiki fyrir markaðssetningu



Viðbótarveruleiki til að leiðbeina



Leiðbeinandi og 
fókus á þarfir 

einstaklingsins



Róbótar til að 
létta störf





Umbylting



60% af störfum 
barnanna okkar eru 
óþekkt





Viðskiptamódel
eru að breytast



Þekking á hverju strái



Samskipta-
mynstur 

breytt









Listnám er 
mikils virði





Sí- og endurmenntun
30



Ungt fólk sér
tækifæri
erlendis



Kynslóðin sem 
þekkir ekkert annað 
en tengdan heim

• Líður óþægilega í 
hefðbundnu og stífu 
skrifstofu skipulagi

• Finnst skipulag í síló-um
vera óaðlaðandi

• Vilja umræðu, endurgjöf og 
hvatningu reglulega



Vinnurýmið

• Startup senan og 
tæknifyrirtækin er að 
skilgreina nýtt norm

• Fleiri co-working spaces

• Meiri sveigjanleiki tengt 
leiguskilmálum

• Minni skil á milli heimila og 
vinnustaða

• Húsnæðið er meira 
sveigjanlegt og tengt kúltúr 
hvers og eins fyrirtækis



Þörfin fyrir
að aftengjast
netinu mun
aukast



HE YR T UM 
„ P HO NE  
S TA CKI NG“?





Breytingar
á allri
þjónustu

Hraði er lykilatriði



Nálægð við
náttúruna
Vestfirðir



Eru finnar að massa
þetta?



Danir ætla að umbylta opinberri þjónustu
Disruptionsrådet

40



Japanir gefa
öldruðum

spjaldtölvur



MIT háskólinn leggur áherslu á
nýsköpunar- og frumkvöðlagetu

Innovative Capacity & Entrepreneurial 

Capacity Are Distinct Regional Assets

E-Capacity

Ability to start and build new to 
the world businesses from 

inception to maturity.

Strong I-Cap: 

Universities, Central R&D,

Network of researchers,

Medical Centers

Strong E-Cap:

Entrepreneurs, Mentors, 

Founding Teams

Investors at all stages

I-Capacity

Ability to develop new to the
world innovations from inception

through to the market.

6 @MIT_REAP

System





SME  → IDE 



Auðlindadrifið 
hagkerfi



Nýsköpunardrifið
hagkerfi



Vísindamaður Frumkvöðull

Brú á milli vísindastarfs og 
frumkvöðlastarfs



Hver eru 
tækifærin í 

dreifðari 
byggðum?

• Fókus á nýsköpunardrifin fyrirtæki 

• Endurhugsum hvernig við menntum börn og 
fullorðna

• Pössum upp á tæknilega innviði

• Drögum til okkar þekkingu 

• Úrvals þjónusta hjá opinberum aðilum

• Spilum á styrkleika svæðisins 



Það verða breytingar



Startup thinking in not 
just for startups



Forvitni mun leiða 
okkur að 
sköpunarkraftinum


