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Útdráttur 

 

Markmið þessa verkefnis var að sjá fyrir þróun safnaðarstarfs með því að nota eina 

aðferð framtíðarfræðanna, sviðsmyndaaðferðina. Aðal hugðarefni var þróun 

safnaðarstarfs í Keflavíkurkirkju. Í verkefninu var reynt að útskýra eigindi 

sviðsmyndaaðferðarinnar, grundvallaratriði sviðsmyndaáætlunar og ágæti 

sviðsmyndaaðferðarinnar við að skoða breytingar og þróun í safnaðarstarfi.  

Í fræðilega hluta verkefnisins var gerð grein fyrir nokkrum fræðilegum rannsóknum á 

trúarlegum skipulagsheildum og hvað ýtir undir virkni safnaða og ástæður samdráttar í 

aðsókn að kirkjum og starfi þeirra. 

Í reynsluhluta verkefnisins voru fjórar mismundandi sviðsmyndir dregnar upp af 

framtíð safnaðarstarfs í Keflavík. Sviðsmyndirnar voru grundvallaðar á núverandi 

þekkingu og umræðu sjálfboðaliða í Keflavíkurkirkju og íbúa í Keflavík með þátttöku í 

sviðsmyndavinnustofu. Í mótun sviðsmyndanna var stuðst við blöndu eigindlegra og 

megindlegra þátta. Hinar 4 mótuðu sviðsmyndir gefa til kynna að kirkjan verður að vera 

árvökul og virk í að þróa framtíð sína til að geta gripið og nýtt sér þau tækifæri sem 

framtíðin mun færa henni. 
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1 Inngangur  

Ljóst er að framtíðin mun bera marga óvænta atburði í skauti sér og hægt er að hugsa sér 

fjölmargar mögulegar framtíðir. Framtíðina og óvissuna sem henni fylgir er ekki hægt að 

hundsa. Framtíðina verður að rannsaka (Du Preez & Pistorius, 1999). Þær aðferðir sem 

notaðar eru við rekstur fyrirtækja gætu orðið algerlega úreltar innan fárra ára vegna þess 

að heimurinn er undirorpin stöðugum breytingum. Við getum ekki litið fram hjá þeirri 

staðreynd að öll þekking okkar er byggð á því sem gerðist í fortíðinni en allar ákvarðanir 

sem við þurfum að taka munu varða framtíðina. Skipulagsheildir sem vilja ná árangri í 

framtíðinni verða að undirbúa sig fyrir þær breytingar sem henni fylgja. Þótt aldrei verði 

hægt að spá fyrir um framtíðina af öryggi er hæfileikinn til að sjá fyrir þróun og leitni 

skipulagsheildum lífsnauðsynleg (Coyle, 1997; Ralston & Wilson, 2006). 

Sviðsmyndaaðferðin er mikið notuð til framtíðarrannsókna. Sviðsmynd er lýsing á 

aðstæðum í framtíðinni og röð atburða sem mögulega og líklega verða frá nútíð til 

framtíðar (Godet & Roubelat, 1996). Oftast er sviðsmyndaaðferðin notuð af stjórnendum 

til að skilja betur það svið (e. range) ákvarðana sem skipulagsheild þeirra mun standa 

frammi fyrir í framtíðinni (Millett, 2003). Sviðsmyndaaðferðin er mjög góð aðferð til að 

huga að mögulegum framtíðum ákveðins kima skipulagsheilda. Með réttri notkun og á 

markvissan hátt er sviðsmyndaaðferðin aflmikið verkfæri í stefnumótun fyrir stjórnendur. 

Lokaniðurstaða sviðsmyndaaðferðarinnar er ekki nákvæm mynd af morgundeginum 

heldur auðveldar að taka ákvörðun um framtíðina (Schwartz, 1998). 

Í þessu verkefni er möguleg framtíð safnaðarstarfs í Keflavíkursókn skoðuð með 

sviðsmyndaaðferðinni. 

1.1 Aðdragandinn að verkefninu  

Allt frá upphafi viðskiptafræðináms míns, árið 1995, nánar tiltekið í hagfræðitíma hjá 

Guðmundi Magnússyni prófessor sem sagði og hafði eftir Yogi Berra „að það væri erfitt 

að spá, sérstaklega fyrir um framtíðina“ hef ég velt vöngum yfir hvort hægt sé að gægjast 

inn fyrir tjaldið sem skilur að nútíð og framtíð. Í námskeiðinu Stefnumiðuð stjórnun 

komu þann 12. febrúar 2009 tveir gestafyrirlesarar, þeir Karl Friðriksson og Eiríkur 

Ingólfsson frá Netspori. Fyrirlestur þeirra fjallaði um sviðsmyndagerð. Þar kviknaði 

áhugi minn á efninu, þótt ég hafi velt fyrir mér allt frá barnæsku hvað framtíðin ber í 

skauti sér. 
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Árið 2006 réðst Keflavíkurkirkja í stefnumótun til átta ára sem miðuð var við 100 ára 

afmæli kirkjunnar 2015. Í dag hafa nánast öll verkefni sem þar voru sett á dagskrá annað 

hvort komist til framkvæmda eða eru í vinnslu. Það er því tímabært að huga að næstu 

stefnumótun fyrir kirkjuna og innra starf hennar. Séra Skúli S. Ólafsson, sóknarprestur 

við Keflavíkurkirkju, ræddi það á námskeiði að fara þyrfti að nýju í stefnumótunarvinnu 

fyrir kirkjuna. Höfundur hafði setið á nokkrum námskeiðum í kirkjunni og verið 

sjálfboðaliði í nokkur ár. Því var kjörið tækifæri á að sameina áhugamálið, það er 

framgang safnaðarins í Keflavík, og lokaverkefni í meistaranámi í stjórnun og 

stefnumótun við Háskóla Íslands.  

1.2 Rannsóknarmarkmið  

Aðalmarkmið ritgerðarinnar er að skoða nothæfi sviðsmyndaaðferðarinnar til að sjá fyrir 

þróun safnaðarstarfs í Keflavíkursókn. Eiginleiki sviðsmyndaaðferðarinnar og gagnsemi 

er skilgreind og sviðsmyndir eru byggðar á bæði innri og ytri þáttum sem áhrif hafa á 

breytingar og atburði. Einnig er gerð grein fyrir breytingum og mögulegri þróun 

safnaðarstarfs. Verkefnið er á sviði stefnumótunar.  

Rannsóknum á framtíðinni hefur verið misjafnlega tekið síðastliðna þrjá áratugi og 

framtíðarfræðin (e. futures studies) er hægt að skilgreina á marga vegu. Samkvæmt Coyle 

(1997) getur maður tekist á við breytingar á tvennan hátt: Annars vegar er hægt að 

bregðast við með aðgerðaleysi og bíða þar til að breyting hefur átt sér stað. Stundum er 

skynsamlegt að gera ekki neitt. Hinsvegar er hægt að bregðast við fyrir atburðinn ef 

einhver vitneskja er til um hvað kann að gerast. Lýsing á mögulegum breytingum og 

framþróun leggur grunn að sviðsmyndunum.  

Í stefnumótun fyrir skipulagsheildir er byggt á þeirri forsendu að hægt sé að gera 

áætlun og spá fyrir um framtíðina. En þegar nánar er skoðað þá er þessi fullyrðing ekki 

gild fyrir margar greinar (Ralston & Wilson, 2006). Framtíðin felur í sér óvissu. 

Heimurinn er flókinn og áhættusamur frá félagslegu, efnahagslegu og tæknilegu 

sjónarhorni. En ekki er skynsamlegt að hundsa framtíðina og forðast það að skipuleggja 

hana. Ralston & Wilson (2006) telja að við getum aldrei flúið frá þeirri úlfakreppu að 

þekking okkar á allan sinn uppruna í fortíðinni en allar ákvarðanir okkar varða 

framtíðina.  

Með aðferðinni sviðsmyndagerð er gerð tilraun til að hanna aðferð sem líklega gæti 

brugðið skýrara ljósi á framtíðarmöguleika. Sviðsmyndir eru ekki framtíðarsýn, spá, 
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stefna eða framreikningur, heldur aðferð til að skilja umhverfið og skapa sameiginlegan 

skilning á því hvað rétt er að gera í dag til að búa sig undir það sem koma skal.  

Í þessari rannsókn er sviðsmyndaaðferðin notuð til að sjá fyrir framtíðaraðstæður 

Keflavíkursafnaðar. Sviðsmyndaaðferðin er gott verkfæri til að huga að mögulegum 

framtíðum. Safnaðarstarf er á margan hátt háð mikilli óvissu og breytingum í 

fyrirsjáanlegri framtíð sem gætu gerst tiltölulega hratt.  

Með því að skilgreina drifkrafta í safnaðarstarfi, sem er nauðsynlegur þáttur 

sviðsmyndaferlisins, getur sóknarnefnd Keflavíkursafnaðar að minnsta kosti að einhverju 

marki séð fyrir mögulega og líklega atburði og breytingar sem verða í framtíðinni og 

hagað aðgerðum sínum og ákvörðunum samkvæmt því.  

Lausn vandamáls í dag gæti mögulega skapað annað vandamál í framtíðinni svo 

nauðsynlegt er að vera vakandi yfir henni, vegna þess að margt í framtíðinni er háð þeim 

ákvörðunum og aðgerðum sem skipulagsheildin þarf að taka innan tíðar. Því er gagnlegt 

að huga að mörgum möguleikum, sem gætu orðið afleiðing ákveðinna atburða eða 

aðgerða og reyna að miða að þeirri framtíð sem virðist farsælust. Kostir 

sviðsmyndaaðferðarinnar fyrir ákvarðanatöku eru augljósir en notkun aðferðarinnar 

krefst virkrar aðkomu stjórnenda og viljans til að „skapa“ framtíðina.  

Markmið verkefnisins er tvíþætt: Annarsvegar að gera fræðilega umfjöllun um 

sviðsmyndagreiningu og rannsóknir á trúarlegu safnaðarstarfi. Hinsvegar hvernig nota 

má sviðsmyndaaðferðina til að sjá fyrir þróun í safnaðarstarfi Keflavíkurkirkju á næstu 

15 árum með því að beita aðferðum sviðsmyndagreiningar. Aðalrannsóknarspurning er 

hér að aftan ásamt þremur undirspurningum  

Aðal rannsóknarspurning: 

Hvernig má nota sviðsmyndaaðferð til að sjá fyrir þróun í trúarlegum 

skipulagsheildum?  

Undirrannsóknarspurningar: 

i. Hvernig er safnaðarstarf að breytast og hvernig má sjá slíkar breytingar fyrir? 

ii. Hvað er sviðsmyndaaðferð og hvernig hægt er að skoða breytingar í safnaðarstarfi 

með henni? 

iii. Hvaða eining og árekstrar verða milli mismunandi sjónarmiða innan 

sviðsmyndanna?  
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2  Raundæmisrannsóknir 

Raundæmisrannsóknum má skipa í þrenns konar flokka; leitandi (e. exploratory), lýsandi 

(e. descriptive) og skýrandi (e. explanatory) raundæmisrannsóknir. Aðferðafræðileg 

nálgun raundæmisrannsókna byggir á bæði eigindlegum (e. qualitative) aðferðum, 

megindlegum (e. quantitative) aðferðum og aðferðafræði tilrauna. Raundæmisrannsóknir 

byggja á fáeinum atriðum eins og; mörgum heimildum úr sömu átt, prófun á tilgátu, 

afleiðsluaðferðum sem byrja á tilgátu eða kenningu, samhengi gagna til greiningar og 

eigindlegri greiningu til að meta gögn rannsóknarinnar. Hægt er að blanda saman ólíkum 

aðferðum í rannsóknum í raundæmisrannsóknum eins og t.d. með því að blanda saman 

eigindlegum viðtölum og megindlegum gögnum eða útskýringum (Yin K. R., 2009). 

Raundæmisrannsóknir gefa rannsakandanum tækifæri á að kafa dýpra í rannsóknarefnið, 

safna gögnum úr ólíkum áttum og renna þeim saman til að útskýra rannsóknarefnið 

(Baxter og Jack, 2008). 

2.1 Rannsóknaraðferð. 

Sú rannsóknaraðferð sem notuð er í verkefninu má lýsa sem athafnamiðari rannsókn í 

raundæmisrannsókn. Raundæmið er Keflavíkursöfnuður. Aðferðum athafnamiðaðra 

rannsókna er beitt til að skapa umræðu um framtíðar vandamál og lausnir þeirra. 

Aðferðum athafamiðaðra rannsókna eins og vinnustofufundir, aðferð uppbyggilegrar 

umræða, spennukort og hugkort voru nýtt til að skrá niður þau hugtök til að skapa grunn 

sviðsmynda og söguþráð þeirra.  

Bryman og Bell (2007) segja frá skilgreiningu Argrys og félaga (1985) á 

athafnamiðaðri rannsókn (e. action research) sem:  

 Tilraun á raunvandamálum innan skipulagsheildar sem hönnuð er til að 

aðstoða við lausn þeirra.  

 Hefur í för með sér gagnvirkan ferli að greina vandmál, skipulag, aðgerð og 

endurmat. 

 Athafnamiðuðrannsókn leiðir á endanum til endurmenntunar, breyttra 

hugsanamynstra og aðgerða. Nýjar leiðir að lausn vandamála eru háðar því 

viðfangi sem til rannsóknar er (Bryman og Bell, 2007).  

Hægt er að lýsa athafnamiðari rannsókn sem fjölskyldu rannsóknaraðferða sem hefur 

þann tilgang að fylgja eftir aðgerðum eða breytingum og rannsóknum eða skilningi.   
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Gagnasöfnun getur bæði verði megindleg og eigindleg. Aðferðir við gagnasöfnun 

gætu náð yfir athafnir eins og að halda dagbók yfir viðbrögð þátttakenda, söfnun skjala 

sem fjalla um aðstæður, athugsemdir frá fundum, spurningakannanir, viðtöl, hljóð og 

/eða mynd upptökur og fleira.  Í athafnamiðari rannsókn verður rannsakandinn hluti af 

rannsókninni. Athafnamiðuð rannsókn gerir kröfur til rannsakandans að hann sé 

meðvitaður um bæði hlutverk sín sem rannsakandi og ráðgjafi. Hann verður að vera 

reiðubúinn að verja rannsókna sína á þessum forsendum. 

Þegar rannsóknarniðurstöður athafnamiðaðrar rannsóknar eru ritaðar verður  

rannsóknarskýrslan umræðuskjal, sem kemur á framfæri mörgum mögulegum leiðum að 

lausn vandamálaanna sem samstarfsaðilar velja í sameiningu bestu leiðina. Mælt er með 

að frásagnarstíll sé notaður til að láta í ljós röð framkvæmda og ígrundun sem 

athafnamiðuð rannsókn leiðir af sér (Bryman og Bell, 2007).  

Rannsóknaraðferð í þessu verkefni er lýsandi (e. descriptive) með innsæisrökum (e. 

intuitive logic) þar sem gögnum er safnað úr ólíkum áttum og þau nýtt til að skoða 

líklega og mögulega þróun og breytingar í framtíð safnaðarstarfs við Keflavíkurkirkju. 

Vinnustofufundir voru haldnir til að skapa umræðu um lykilóvissuþætti, drifkrafta, 

spennukort og söguþráð sviðsmyndanna fjögurra. Í vinnustofum var unnið út frá 

vinnubók sem þýdd var úr ensku eftir þá George Wright og George Cairns (2011). Til að 

styrkja umræðugrundvöll í vinnustofu var lýsandi tölfræði og helstu atriðin sem kom út 

úr stöðluðum viðtölum við presta, organista og skrifstofustjóra Keflavíkurkirkju lögð 

fram.  

Meginforsenda aðferðar raundæmisrannsókna er að nota saman megindlegar og 

eigindlegar aðferðir til að bæta skilning á viðfangsefninu. Eitt af markmiðum 

rannsóknarinnar er að nota samspil eigindlegrar aðferðafræði (viðtöl, hópavinnu og 

vinnustofu) og megindlegrar gagnasöfnunar og greiningu þeirra.  

2.1.1 Hvaða gögn skipta máli í rannsókninni 

 Lýðfræðiupplýsingar um íbúa í söfnuðinum frá Hagstofu Íslands. Íbúafjöldi 
Keflavíkursóknar og Suðurnesja eftir aldri og kyni. Gerðir voru íbúapíramídar sjá 
kafla 5.8, skráðir íbúar í þjóðkirkjuna. 

 Fjöldi annarra safnaða í Reykjanesbæ.  

 Upplýsingar frá Vinnumálastofnun um atvinnuástand íbúa Keflavíkur til 
samanburðar við Suðurnesin og landið í heild út frá kyni, menntun og aldri.  
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 Upplýsingar frá Umboðsmanni skuldara um hve mörg erindi til UMS koma frá 
íbúum Keflavíkur og annarra bæjarfélaga á Suðurnesjum 

 Álit og skoðanir þeirra sem koma að safnaðarstarfi og einnig þeirra sem koma 
ekki nálægt því.  

 Álit og skoðanir stjórnenda við Keflavíkurkirkju, það er presta, organista og 
skrifstofustjóra. 

 Fræðileg úttekt á hvað máli skiptir við notkun sviðsmyndaaðferðarinnar. 

 Fræðileg úttekt á hver þróun safnaðarstarfs hefur verið í öðrum löndum.  

 Tölugögnum sem fengin voru frá hinu ýmsu stofnunum var breytt í lýsandi 
tölfræði og má sjá gröf og umræðu um þau í köflum 5.8.1 til 5.8.5. 

 

2.1.2 Viðtöl  

Viðtöl presta og skrifstofustjóra og organista voru rituð upp og kóðuð. Sú kóðun var 

síðan nýtt til kynningar í upphafsvinnustofu. Allir viðmælendur voru spurðir sömu 

spurninga. Þær má sjá í viðauka A. Tekið var eitt viðtal við hvern stjórnanda 

Keflavíkurkirkju. Lengd viðtala var frá 20-35 mínútur. Viðtöl í eigindlegum rannsóknum 

eru tekin til að safna lýsandi gögnum með orðum viðmælenda svo rannsakandinn geti 

fengið innsýn í það hvernig hann túlkar þann hluta af lífi sínu sem tilheyrir 

rannsóknarefninu. Markmiðið er að vita hvernig sýn viðmælenda er á framtíðina og 

grennslast fyrir um hvað viðmælendur teldu vera helstu vörður í starfi sínu við 

Keflavíkurkirkju. Notast var við spurningar úr smiðju Dutch Shell International. Viðtölin 

voru hljóðrituð með samþykki viðmælenda og kóðuð og notuð sem minnispunktar í 

vinnustofum. Viðtölin voru afrituð og að því loknu kóðuð og greind í efnisflokka út frá 

spurningunum. Kóðun viðtala er, eins og kemur fram hjá Bryman og Bell (2007), 

einskonar hraðritunarbúnaður til að merkja, aðskilja, taka saman og skipuleggja gögn 

(Bryman & Bell , 2007). 

Álits og skoðana þeirra sem ekki koma að safnaðarstarfi var aflað með óformlegum 

viðtölum við fólk í bæjarfélaginu og lestri greina og viðtala í blöðum og tímaritum.  

Vinnubók eftir höfunda bókarinnar Scenario Thinking Practical Approcoach to the 

Future þá George Wright og George Cairns var þýdd af höfundi og dreift til þátttakenda í 

vinnustofu ásamt lýsandi tölfræði er varðaði Keflavíkursókn, og minnisatriðum úr 

viðtölum við stjórnendur Keflavíkurkirkju. 
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2.1.3 Tímarammi verkefnisins  

Höfundur hóf vinnu við fræðilega umfjöllun um sviðsmyndagerðina á sumarið 2010. 

Öflun tölulegra gagna var að mestu lokið í febrúar, mars 2012. Vinnustofufundir fóru 

fram á tímabilinu maí til ágúst 2012. Ritun sviðsmyndanna fór fram í júlí og ágúst.  

2.2 Vinnustofur 

Schweiger og félagar (1986) fjalla um tvær aðferðir sem kerfisbundið búa til ágreining og 

umræðu í stjórnunarteymi með því að nota tvo hópa í hlutverkaleikjum. Annars vegar 

umræðuúttekt (e. dialectical inquiry) og hinsvegar málsvari myrkrahöfðingjans (e. devils 

advocacy) (Wright og Carnis, 2011). Báðar aðferðirnar hvetja þátttakendur til að koma 

með aðra valkosti til aðgerða og lágmarka tilhneigingu hópa til of snemmbúins 

samþykkis. Án slíkrar skipulagðrar gagnrýni leitast hópurinn til að viðhalda samheldni 

sín á milli með því að ræða ekki umdeildar hugmyndir. Rannsóknir hafa sýnt að með 

báðum aðferðunum þróast betri skilningur á lokaákvörðun hópsins (Wright og Carnis, 

2011).  

Wright og Carnis hafa notast við hópavinnustofur í mörgum sviðsmyndaverkefnum 

sem þeir hafa unnið að; ýmist með yfirstjórnendur eingöngu, blöndu yfir- og 

millistjórnenda og haghafa þeirrar skipulagsheildar sem sviðsmyndagreiningin er unnin 

fyrir.  

Í vinnustofu í sviðmyndaverkefnum er treyst á þrennskonar framlag hópa.  

1. Álit á fyrirfram ákveðnum þáttum, eins og til dæmis hlutfall íbúa yfir 65 ára á 

næstu 15 árum. 

2. Álit á mikilvægum óvissuþáttum í framtíðinni sem hver gætu haft mikil áhrif á 

einhvern hátt.  

3. Aðgerðir haghafa, viðskiptavina, stjórnvalda, samkeppnisaðila og svo framvegis, 

hvernig þeir bregðast þróun atburða, til að viðhalda eða treysta hagsmuni sína 

(Wright & Carnis, 2011). 

Í þessu verkefni voru haldnir fjórir vinnustofufundir og stóð hver í um 1,5 til 2 klst. 

Alls tóku 11 manns þátt í þeim. Misjafnt var hve fjölmennur hver fundur var. Hópurinn 

samanstóð af sjálfboðaliðum er starfað hafa við safnaðarstarf og fólki sem kosið er í 

sóknarnefnd Keflavíkurkirkju. Auk þess var einn fundur með stjórnendum 

Keflavíkurkirkju þar sem efnt var til umræðu um þróun breytinga safnaðarstarfs út frá 

drifkröfum og spennukortum.  
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Höfundur stýrði umræðu í vinnustofu út frá þeim aðferðum Schweiger og félaga 

(1986) sem fyrr er getið. Hópnum var skipt í tvennt og hvor um sig var beðinn um að 

ræða málið sem til umræðu var útfrá fyrirfram gefinni afstöðu, með eða móti. Höfundur 

lagði fram aðferðafræði umræðunnar og spennukortanna sem voru voru öllum 

þátttakendum ókunn í byrjun. Höfundur ritaði niður hugtök og hugmyndir jafnóðum í 

spennukort sem varð síðar við úrvinnslu að hugkorti. Þau nýttust síðar við að spinna 

söguþráð sviðsmyndanna.   

Í vinnustofunum var unnið að könnun á eðli lykilmálefna er varða safnaðarstarf við 

kirkjuna. Spennukortin voru rædd og fyllt út í þau eftir ákveðinni aðferðafræði sem lýst 

er í kaflanum um spennukort 2.3. Unnið var með hvernig margvísleg óvissa um 

lykilmálefni verður leyst í framtíðinni. Þessum úrlausnarefnum er lýst í fjórum 

sviðsmynda sögum – römmum sem við samlestur þeirra, lýsa takmörkum þess mögulega 

og sennilega í framtíðinni.  

2.3 Spennukortin  

Í umræðu um óvissuþætti og drifkrafta eru oft málefni sem virðast í eðli sínu óleysanleg. 

Því voru málefnin sett í spennukort (e. polarity map) og þau nýtt í uppbyggilegri 

umræðu.  

Spennukortið skiptist í fjóra hluta eins og sjá má af skýringarspennukorti í viðauka B. 

Spennukort koma úr smiðju Barry Johnson. Þau eru gerð til að vinna við andstæða póla 

þegar málin virðast óleysanleg. Sjá mynd 1. Spennukort. Ef til dæmis stjórnendahópur 

innan skipulagsheildar er ósammála um málefni verður forystan að skera úr um hvort um 

er að ræða vandamál sem hægt er að leysa eða pólun (e. polarity) sem verður að stýra. Til 

Mynd 1. Spennukort.      Heimild Oswald R.M., Johnson B. (2010) 
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að komast að um hvort sé að ræða er pólun eða vandamál er nauðsynlegt að spyrja sig 

nokkurra spurninga.  

1. Er málefnið viðvarandi? Er líklegt að málefnið verði enn til staðar eftir fimm ár? 

Eftir tíu ár? Vegna þess að póluð málefni eru bæði óhjákvæmileg og óleysanleg 

verða þau enn til eftir langan tíma.  

2. Eru þessir tveir valkostir háðir hver öðrum? Það er hægt að horfa á annan í 

ákveðin tíma áður en nauðsynlegt er að beina athyglinni á hinn?  

Ef svarið við þessum spurningum er jákvætt þá eru líkur á að um pólun sé að ræða og 

henni verður að stýra.  

Á lárétta ásinn er sett það málefni sem pólast í afstöðu. t.d. ef tekin er forysta innan 

kirkjunnar um, hvort hún ætti að vera í höndum prestanna eða leikmanna. Á lárétta 

ásnum eru annars vegar sett forysta presta og hinsvegar forysta leikmann. Þá er ofan við 

láréttaásinn teknar jákvæðar hliðar þess að leggja áherslu á forystu leikmanna og einnig 

presta og undir ásnum eru ritaðar neikvæðar hliðar þess sama. Á lóðrétta ásinn að ofan er 

sett ástand sem æskilegt er að ná og í neðri hlutann þau atriði sem óæskileg þykja. 

Skilgreint er hvernig fara má bil beggja þannig að kostirnir séu ráðandi en neikvæð áhrif 

víkjandi (Oswald & Johnson, 2010 ; Jacobson, ED).  

Fylgjendur annars pólsins einblína oft á ókosti hins pólsins. Í raun er allur vindur 

tekinn úr seglum þeirra er þeim er bent á spennukortið, þar sem ókostunum er raðað upp. 

Tvær hliðar eru á úlfakreppunni þar sem með því að tilgreina jákvæðar og neikvæðar 

hliðar beggja þýðir að auðveldara verður að sætta ólík sjónarmið á málefninu þar sem 

fylgendur eru tilbúnari til að viðurkenna neikvæðar hliðar gagnstæðs pól þegar tekið er 

tillit til jákvæðra hliða þeirra eigin póls um leið (Oswald og Johnson, 2010). 

2.4 Hugkort  

Eftir að hópurinn hafði unnið með spennukort drifkraftanna og fundið út jákvæða og 

neikvæða kosti nokkurra andstæðna, voru niðurstöður spennukortanna notaðar í 

hugkortagerð, eitt fyrir hverja sviðsmynd. Hugkort eru gott verkfæri, til að skapa 

heildaryfirsýn á ákveðið verkefni. Dregin eru ákveðin orð, tákn eða myndir sem skapa 

þessa sýn. Auðvelt er að bæta atriðum við ef þurfa þykir. Hugkort sviðsmyndanna eru í 

viðauka D. 
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3 Rannsóknir á trúarlegum skipulagsheildum  

Mikilvægi rannsókna á trúarlegum skipulagsheildum Rannsóknir á trúarlegum 

skipulagsheildum á Íslandi eru af mjög skornum skammti. Höfundur fann enga íslenska 

rannsókn.  

Í þessum kafla er fjallað um nokkrar rannsóknir á kirkjusöfnuðum og þátttöku í 

safnaðarstarfi. Einnig er félagsauður í félagstarfi skilgreindur og helstu ástæður 

hnignunar í safnaðarstarfi á Vesturlöndum. Auk þess er fjallað um breytingar og þróun í 

safnaðarstarfi.  

3.1 Félagsauður og tengslanet  

Norðmaðurinn Kristin Strömsnes (2008) rannsakaði gögn frá Noregi og fjallar um í 

rannsókn sinni hvort aðsókn í kirkjur og félagsaðild í trúarlegum 

sjálfboðaliðsskipulagsheildum stuðli að félagsauði í samfélaginu og ef svo er hvort trú, 

aðild eða stig virkrar þátttöku sé lykilþáttur. Hún skilgreinir félagsauð á svipaðan hátt og 

Putnam (1993 og 2002) sem þau norm gagnkvæmni, félagslegs traust og borgaralegrar 

skuldbindingar sem sköpuð er meðal annars gegnum félagsleg tengsl og sjálfboðin 

samtök og sem álitin eru afgerandi fyrir virkt lýðræði. Almenn mælistika á félagsauð er 

félagslegt traust, þ.e. að hve miklu leyti treystir einstaklingur ókunnugum (Strömsnes, 

2008).  

Sjöfn Vilhelmsdóttir og Gunnar Helgi Kristinnson rita grein í Þjóðarspegli 2010 þar 

sem þau greina frá mælingum á félagasauði sem félagslegu fyrirbæri er horft fram hjá 

viðhorfum og gildum, en félagstengslin sjálf greind.  Tengslin geta bæði verið formleg 

og óformleg. Formleg tengsl eru þau sem einstaklingar mynda til dæmis með þátttöku í 

félagsstarfi. Óformleg tengsl mynda einstaklingar meðal vina og á vinnustað og innan 

fjölskyldunnar. (Sjöfn Vilhelmsdóttir og Gunnar Helgi Kristinsson, 2010). 

Fræðigreinar sem fjalla um trúarsöfnuði hafa löngum séð þá sem vettvang þar sem 

vinátta myndast, huggun og stuðningur er veittur og tækifæri fyrir aðstoð efld. Ef 

félagsauður samanstendur af tengslaneti milli fólks sem hjálpar fólki við að ná 

markmiðum sínum þá getur þátttaka í trúarlegum hreyfingum verið ein leið til að efla 

tengslanet sitt. Þess vegna er trúarsöfnuðum í sívaxandi mæli lýst sem uppruna 

félagslegrar þjónustu fyrir þurfandi, sem stað til að afla sjálfboðaliða og falast eftir 

framlagi eða gjöfum, sem mótsstað fyrir sjálfhjálparhópa og stjórnunarlegt gangverk fyrir 

trúarleg verkefni stjórnvalda (Wuthnow, 2002).  
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Strömsnes (2008) rannsakaði hvernig trúarleg afstaða hefði áhrif á þátttöku 

borgaranna í stjórnmálum og að hvaða leyti þátttaka í trúarlífi byggir upp traust og 

umburðarlindi gagnvart öðrum hópum í samfélaginu. Niðurstöður Strömsnes eru í stuttu 

máli þær að félagslegt traust var áberandi meira meðal þeirra sem sóttu kirkju en þeirra 

sem gerðu það ekki.  

Strömsnes (2008) komst að þeirri niðurstöðu að einstaklingar sem fara oft í kirkju og 

eru þátttakendur í trúarlegum sjálfboðaliðasamtökum byggju yfir meira umburðarlyndi en 

þeir sem ekki sækja kirkju.  

3.2 Safnaðarstarf og mannvirðing  

Robert Wuthnow hefur rannsakað tengsl milli þátttöku í trúarlegu safnaðarstarfi og brúar 

milli félagsauðs og mannvirðingar (e. status-bridging social capital) með því að greina 

gögn úr stórri könnun í Bandaríkjunum þar sem spurt var um þátttöku í trúarstarfsemi og 

vináttu við kjörna embættismenn, stjórnendur fyrirtækja, vísindamenn og auðugt fólk. 

Helstu niðurstöður Wuthnow (2002) eru þær að með virkri aðild í trúarlegum söfnuði og 

að leiða safnaðarstarf eru meiri líkur á að viðkomandi búi við ofangreinda vináttu. Að 

sinna leiðtogastöðu í söfnuði hefur sterka og jákvæða fylgni við að segjast eiga vini í 

háum stöðum. Tvær mögulegar útskýringar á þessu sambandi eru annars vegar, 

safnaðarmeðlimir sem eiga áhrifamikla vini eru líklegir til að veljast í leiðtogahlutverk í 

sínum söfnuði eða eftir að hafa verið valdir í leiðtogahlutverkið aukast líkurnar á mynda 

vinskap við fólk í háum stöðum.  

Að mati Wuthhnow (2002) eru aðrar leiðir að trúarlegri aðkomu og félagsauði sem 

fengið hefur minni athygli í rannsóknum. Ef félagsauður samanstendur af tengslaneti sem 

aðstoðar fólk við að ná markmiðum sínum, þá getur trúarlega þátttaka verið ein 

uppspretta þess háttar tengslanets og sérstaklega getur söfnuður verið staðurinn þar sem 

þátttakendur geta hitt áhrifamikið fólk í samfélagi sínu eða að minnsta kosti umgengist 

aðra safnaðarmeðlimi sem þekkja slíkt fólk (Wigren, 2003; Wuthnow, 2002).  

3.3 Trúfélög og markaðsöfl 

Miller (2002) skoðaði samkeppnisstefnu trúarsamtaka með ljósi hagfræðinnar og komst 

að því að trúarsamtök nýta sér sífellt meira verkfæri stefnumótunarfræðanna til að mæta 

samkeppni. Síðustu áratugina hafa félagsfræðingar nýtt sér hliðstæðu úr samkeppni á 

markaði til að skýra út fjölgun og fækkun í trúarlegum skipulagsheildum. „Hagfræði 

trúarinnar“ sjónarmiðið hefur breytt rannsóknum á trúmálum í að skoða 
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skipulagsheildina með kastljósum stefnumótunarfræðanna. Með hagfræði trúarinnar áttu 

Finke og Stark við að líta beri á trúarlegan „búskap“ með sömu augum og aðrar greinar í 

hagkerfinu. Innan trúargreinarinnar sé „markaður“ og innan hennar séu fyrirtæki sem 

sækjast í að þjóna þeim markaði. Hagfræðingar hafa tekið virkan þátt í rannsóknum með 

því að notast við hið nýklassíska sjónarmið um „skynsamlegt val“ (e. rational choice) til 

að skýra út trúarval einstaklinga (Miller, 2002).   

Það að líta á trúarlegar skipulagsheildir sem samkeppnisaðila á markaði hefur leitt til 

aukins skilnings á stefnumótandi hegðun þeirra. Miller finnst samt sem áður að félags- og 

hagfræðingar hafi ekki tekið eftir þróun í kenningum um stefnumiðaða stjórnun í 

umfjöllun sinni um trúarlegar skipulagsheildir. Þótt félagsfræðingar beri saman átök 

innan heildarinnar nýta þeir sér ekki hugtök og greiningartól stefnumótunarfræðanna. 

Skrif þeirra einblína á svör trúarlegra skipulagsheilda við mismunandi neytendavali. 

Umræða þeirra skortir nákvæmari útlistun á stjórnunarhlutverki, eðli samkeppni innan 

skipulagsheildarinnar og skilyrðum fyrir sjálfbærni samkeppnisyfirburða trúarlegar 

skipulagsheilda. Rannsakendur stefnumiðaðrar stjórnunar hafa þróað fræðilegt samhengi 

samkeppnisstefnu fyrir fyrirtæki en algerlega gleymt trúarlegum skipulagsheildum í 

þessu tilliti (Miller, 2002). 

3.4 Afurð trúarinnar  

Erfitt er að henda reiður á nákvæma skilgreiningu á afurð trúarlegra skipulagsheilda. 

Félagsfræðingarnir Rodney Stark og William Bainbridge benda á gagnlega afmörkun. 

Þeir segja: „Trúarleg skipulagsheild er félagslegt framtak (e. social enterprises) sem 

aðalhlutverk er að skapa, viðhalda og víxlun á yfirnáttúrlegri umbun“. Þessi skilgreining 

er hliðstæð skilgreiningu þeirra á trúarbrögðum sem er: „kerfi almennar umbunar sem 

byggð er á yfirnáttúrlegum forsendum“ (Miller 2002).  

Mörkin milli trúarbragða og annar greina geta verið óskýr. Að mati Miller (2002) 

birtist óskýrleikinn hvað skýrast í veraldlegri ummyndun trúarlegar skipulagsheilda og 

andlegri ummyndun veraldlegra skipulagsheilda. Aðrar félagslegar skipulagsheildir eins 

og klúbbar geta veitt umbun eða viðurkenningu í beinni samkeppni við trúarlegar 

skipulagsheildir. Á hinn bóginn er yfirnáttúrleg umbun sérstök afurð trúarlegar 

skipulagsheilda, sem engin veraldleg staðganga er fyrir. (Miller, 2002) 
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3.5 Trúarleg samkeppni  

Sama hver uppruni og eðli trúar er, afkoma og vöxtur trúarlegra skipulagsheilda er háð 

aðgengi þeirra að aðföngum úr ytra umhverfi. Þetta er grundvallarviðfangsefni sem allar 

skipulagsheildir deila með sér. Eins og Barnard ritaði fyrir 74 árum: „Aðal verkefni 

trúarlegra skipulagsheilda hefur oft verið áberandi og alltaf óumflýjanlegt“. Hagsmunir 

liggja ekki aðeins í fjárhagslegum eignum, heldur einnig fjölda fylgjenda og þeim tíma 

og viðleitni sem þeir verja í trúfélaginu (Miller, 2002).  

Miller (2002) segir frá hvernig Berger lýsti árið 1967, átökum milli trúarlegra 

skipulagsheilda sem:  

„.......trúarleg hefð, sem áður var hægt að þröngva upp á með valdi verður nú að 

markaðssetja. Hana verður að „selja“ til viðskiptavina sem eru ekki lengur neyddir til að 

„kaupa“. Þessar fjölþættu aðstæður eru umfram allt markaðsaðstæður. Í þeim verða 

trúarstofnanir umboðsaðilar á markaði og trúarleg hefð verður neytenda varningur. Við 

þessar aðstæður verður stór hluti trúarlegrar starfsemi undir ríkjandi áhrifum 

markaðsafla 

(Miller, 2002). 

Ogilvy rökræðir um að fyrr á tímum hafi nýting bjarga verið tekin eftir því hvað stóð í 

ritningunni. Bestu menntunina var að fá í klaustrum. Kirkjan var ríkjandi stofnun í 

samfélaginu. Fólk heldur áfram að kjósa, eins og það heldur áfram að biðja. En 

aðalatburðarásin hefur flust frá kjörkassanum yfir á markaðinn, líkt og fyrrum fluttist hún 

úr dómkirkjum í ráðhúsin. Aldnar stofnanir deyja ekki, þær hvílast í sögulegu mikilvægi. 

Myndirnar í forgrunni eru þær sömu, kirkjurnar munu setja svip á landslagið og 

ríkisstjórnir sinna sínum daglegu skyldum. En undir öllum hávaðanum hefur orðið 

grundvallarbreyting í líkingu við siðbótina. Það er einkavæðingin. Opinberi geirinn er að 

afsala sér völdum til einkageirans (Ogilvy, 2002). 

3.6 Breytingar og þróun 

Breytingar eru óumflýjanlegar en það sem skiptir máli er að sjá þær fyrir og leiða þær. 

Breytingar eru eðlilegar í umhverfi okkar og geta verið erfiðar og áhættusamar en 

umfram allt krefjast breytingar mikillar vinnu (Drucker, 1999). 

Hafa verður í huga að fyrirtæki og stofnanir eru oft „háðar leið“ sem þýðir að stefna 

þeirra er mjög takmörkuð við núverandi stöðu þeirra og af þeim sérstöku tækifærum sem 
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framtíðin býður. Aðallega eru það tvennar takmarkanir sem gera nýsköpunarstefnu 

fyrirtækja óhjákvæmilega; núverandi og líkleg framtíðartækniþekking og skortur á hæfni. 

Fyrirtæki geta ekki auðveldlega stokkið af einni leið yfir á aðra, þar sem starfshæfni er 

sjaldnast öll bundin við einn einstakling en mikilvægt er að byggja á sérþekkingu hópsins 

sem er háður innra samræmi og býr yfir leyndri þekkingu og tækni innan 

skipulagsheildarinnar. Jafnvel þótt hæfnin fáist utan skipulagsheildarinnar, getur 

mismunandi framkvæmd og hugvit gert samlögun kostnaðarsama og jafnvel ómögulega 

(Tidd, Bessant, & Pavitt, 1997). 

Kirkjan er ein elsta skipulagsheild heims og hefur gengið í gegnum miklar breytingar 

á líftíma sínum. En kjarnastarfsemi hennar, trúin á hina heilögu þrenningu hefur staðist 

tímans tönn.  

Samkvæmt McGahan (2004) geta ógnanir innan atvinnugreinar komið fram á tveimur 

stigum; í kjarnastarfsemi og einnig í kjarnaeignum (e. core assets). Eignirnar skilgreinir 

hún sem varanleg verðmæti í eigu fyrirtækis. Starfsemi er skilgreind sem framkvæmdar 

athafnir eða aðgerðir til að skapa fyrirtækinu hagnað. Með „kjarna“ á hún við athafnir 

eða eignir sem eru mikilvægar í virðisaukningu í grein. Virðissköpun kjarnaathafna og 

eigna er ógnað og verða í raun ónauðsynleg með nýjum nálgunum og aðferðum. Þessu er 

lýst í töflu 1.  

Tafla 1. Eðli breytinga og þróunarbrautir atvinnugreinar (McGahan.2004) 

  Kjarnaathafnir 

 Ógnað Ekki ógnað 

Ógnað 

 

Róttækar breytingar 

Allt upp í loft 

Skapandi breytingar 

Greinin er stöðugt í 

endurmótun á eignum og 

auðlindum sínum 

 

Ekki 

ógnað 

 

Millistig breytingar 

Viðkvæm sambönd 

Framsæknar breytingar 

Fyrirtæki útfæra smáskrefa 

prófanir og bregðast við 

endurgjöf 

 

Róttækar breytingar (e. Radical change ) verða þegar bæði kjarnaathafnir og 

kjarnaeignir fyrnast. Venjulega koma þær í kjölfar mikilla tæknibreytinga eða við 

Kjarnaeignir  
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stórkostlegar laga- og reglugerðabreytingar. Velgengni róttækra breytinga er háð gerð 

stefnumótunar sem gerir ráð fyrir umbreytingum greinarinnar (McGahan 2004).  

Skapandi breytingar (e. Creative change) fela í sér meiriháttar nýsköpun en engin 

ógn steðjar að kjarnaathöfnum sem þýðir að samband við haghafa er tiltölulega stöðugt 

og aðeins kjarnaeignum stendur ógn af fyrningu (McGahan 2004).  

Framsæknar breytingar (e. Progressive change) er algengust þessara fjögurra 

flokka þróunarbrauta; bæði kjarnaathafnir og eignir eru stöðugar. Fyrirtæki innan greinar 

leitast við að byggja á hæfileikum fremur en að yfirgefa gamlar aðferðir við að gera 

hlutina. Nýsköpun er tiltölulega lítil og ef hún er þá birtist hún í smáskrefum (McGahan 

2004). 

Millistigs breytingar (e. Intermediating evolution) verða þegar nýjar aðferðir eða 

nálganir ógna kjarnaathöfnum og stefna þar af leiðandi sambandi fyrirtækis við haghafa í 

hættu. Kjarnaeignum stendur hinsvegar ekki ógn af fyrningu, þrátt fyrir að gildi þeirra sé 

háð sambandi við nýja haghafa (McGahan 2004). 

McGahan (2004) metur það svo að verði róttækar og /eða millistigs breytingar kalli 

það einnig á nýjar nálganir við að mæta ógnunum samkeppnisaðila. Hún telur einnig að 

nauðsynlegt sé að ráða fram úr baráttu innan skipulagsheildarinnar á nýjan hátt. 

„Borgarstríð“ gæti skollið á innan skipulagsheildarinnar þar sem mismunandi sjónarmið 

gætu kristallast eftir eðli og hraða breytinganna.  

Drucker (1999) varaði við þremur keldum, sem betra væri að krækja framhjá, í 

nýsköpun.  

 Fyrsta keldan er að nýsköpun sé ekki í samræmi við raunveruleika 

skipulagsheildarinnar.  

 Önnur keldan er að rugla saman nýbreytni og nýsköpun. Nýsköpun skapar virði, 

nýbreytni skemmtun.  

 Þriðja keldan er að rugla hreyfingu saman við aðgerðir. Endurskipulagning er 

hreyfing, hún kemur í kjölfar aðgerða.  

Breytingar er oft ekki hægt að sjá fyrr en þær eru orðnar. Breytingar eru ekki aðeins 

hagfræðilegar eða tæknilegar, þær eru lýðfræðilegar, stjórnmálalegar, félagslegar í 

skoðunum og um fram allt breytingar á alþjóðlegu viðhorfi.  
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Fyrirtæki og stofnanir eiga á hættu að þjást af sjálfsblekkingunni um að framtíðin 

verði eins og fortíðin og aðeins meira af því sama dugi. Það er áhætta að skapa 

framtíðina, en það er minni áhætta en að gera ekki neitt í að hafa áhrif á hana (Drucker, 

1999). 

Samkvæmt Randle (1998) er að um að ræða menningarlega tilfærslu, frá því að 

vegsama samræmi yfir í að vegsama mismun (Rendle, 1998). Bandarískir söfnuðir voru 

samsettir af svipuðu fólki sem iðkaði trú sína á svipaðan hátt. Í raun ræðir hann um 

tilgang kirkjusafnaða, í víðu félagslegu samhengi, sem mótun góðborgara (e. good 

citizens). Borgararéttur er studdur af „samræmi“ safnaðarins, sem lagði áherslu á þörf 

fólksins til að haga sér eins. Að vera góður safnaðarmeðlimur og að vera góður borgari 

eða góður þátttakandi í samfélaginu var eitt og hið sama. Þetta eru forsendur margra 

safnaðarleiðtoga sem aftur minnast gömlu tímanna um hvernig hlutirnir voru gerðir þá, 

þegar þeir standa frammi fyrir vandamálum nútímans (Rendle, 1998). 

3.7 Breytingar innan safnaða  

Naut (2007) heldur því fram að trúarlegt mikilvægi í samfélaginu sé frekar óstöðugt í 

félagslegu tilliti. Þegar aðild að söfnuði sé aðeins skilgreind sem lauslegt samlyndi, 

vaknar spurningin um, hvað sé einkennandi og sérstakt við sóknarkirkjuna? Svarið við 

þeirri spurningu skiptir máli þegar velja á milli hvaða stefnu á að taka og hvaða 

uppbyggingu á að þróa svo að kirkjan megi vaxa. Erfiðara er að fá einhlít svör við 

spurningunni en áður. Afleiðingin er að þegar verkefni og yfirbragð eru óljós verður enn 

erfiðara að höfða til safnaðarmeðlima og afla nýrra. Ef óvissa er um eðli aðalverkefnis 

kirkjunnar, um hvað hver á að gera og hvers vegna, týnist úr tölu safnaðarmeðlima og 

svo fer einnig um hlutverk kirkjunnar, fagnaðarerindið (Nauta, 2007). 

Drucker (1999) talar um að það þurfi kerfisbundna stefnu til að leita, á sex til tólf 

mánaða fresti, eftir breytingum sem gætu falið í sér tækifæri sem hann kallaði „glugga 

tækifæra“. 

 Óvæntu láni eða óláni sem skipulagsheildin verður fyrir og einnig óláni eða láni 

sem aðrar skipulagsheildir verða fyrir. 

 Ósamræmi í ferlum, hvort sem er framleiðslu eða dreifingu eða ósamræmi í 

hegðun viðskiptavina. 

 Lýðfræðilegum breytingum.  

 Breytingum á merkingu eða skilningi. 

 Nýrri þekkingu.   
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Breytingar í einhverjum ofangreindra „glugga“ vekur upp spurninguna um „hvort það 

sé tækifæri fyrir nýsköpun hjá okkur?“ (Drucker, 1999). 

Minnkandi þátttaka í atburðum kirkjunnar og fækkun safnaðarmeðlima virðist vera 

dæmigerð fyrir hið veraldlega samfélag nútímans. Þessa fækkun í trúarlegri þátttöku er 

ekki hægt að útskýra með auknu vali innan, milli og á móti trúarlegra skipulagsheilda. 

Einnig nefnir Nauta (2007) að hugsanlega sé ástæðan sú að söfnuðir hafi misst sjónar á 

hlutverki sínu með því að setja stefnuna sín um of á félagslegt líf (e. social live). Í þessu 

tilliti er öll viðleitni til að blása nýju lífi í samfélagið innan safnaðar með því að breyta 

uppbyggingu, ferlum og siðum dæmd til að mistakast, vegna þess að þeir sem eru enn 

virkir eru ánægðir þrátt fyrir að engir aðrir séu það. Endurnýjun mun aðeins verða þegar 

nýtt fólk tekur þátt í atburðum innan safnaðarins. Uppbygging og aðferðir og hugsanir 

munu breytast er fólk breytist eða þegar nýir meðlimir eru öðruvísi en þeir sem eru fyrir. 

En nýtt fólk mun ekki laðast að samfélaginu vegna þess að því finnst það vera of ólíkt, í 

viðhorfum og afstöðu, þeim sem fyrir eru. Brotthvarf úr söfnuði í nútímanum verður 

frekar vegna úlfúðar milli einstaklinga, fremur en vantrúar eða kulnunar trúar. Fólk 

hverfur úr kirkjunni vegna þess að því finnst það ekki eiga heima í samfélagi þeirra fáu 

ánægðu (Nauta, 2007). 

3.8 Náttúruleg safnaðaruppbygging  

Með náttúrulegri safnaðaruppbyggingu er átt við að sjálfsprottnum og sjálfkrafa vexti er 

leyft að njóta sín. Markmiðið er að upp frá grasrótinni fái söfnuðurinn vöxt og dafni af 

sjálfum sér. Leiðtogarnir innan safnaðarstarfsins grisja, hlúa að, rækta og snyrta 

vaxtarsprota í starfinu. Náttúruleg safnaðaruppbygging víkur frá aðferðum sem byggðar 

eru á gagnsemishyggju, það er að tilgangurinn helgi meðalið, og tekur þess í stað mið af 

kristnum viðhorfum. Lykill að velgengni innan safnaða er samkvæmt kenningunni um 

náttúrulega safnaðaruppbygginu byggð á átta gæðamörkum (Schwarz, 1996). 

Gæðamörkin eru: 

1. Eflandi stjórnun, einnig þekkt sem þjónandi forysta  

2. Þjónusta sem tekur mið af náðargjöfum 

3. Heitt og einlægt trúarlíf  

4. Virkt skipulag  

5. Helgihald sem gefur innblástur 
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6. Altækir smáhópar  

7. Boðun sem tekur mið af þörf og kærleiksríkum samskiptum 

8. Virkt öflugt og sjálfsprottið hópastarf er vettvangur kristins fólks til að læra að 

þjóna öðrum með náðargjöfum sínum.  

Einstaklingar eru efldir til að taka að sér leiðtogahlutverk og til að axla ábyrgð með 

styrkingu, hvatningu og uppörvun. Það sem grefur undan að þessi uppbygging verði að 

veruleika er óvirkt skipulag t.d. óheppilegir fundartímar, letjandi viðhorf í fjármálum og 

fleiri þættir. Innan kirkjunnar verður því að ríkja skipulag og formfesta til að 

safnaðarstarf lifi og vaxi. Grósku í safnaðarstarfi fylgir aukinn áhugi safnaðar á að lifa í 

trú og deila henni með öðrum. Rannsóknir Schwarz leiddu í ljós að smáhópar eru ekki 

tómstundagaman í ákveðinn tíma heldur eru þeir kjarninn í safnaðarstarfi. Kraftur þess er 

falinn í litlum hópum og þeir eru í raun burðarstoðir vaxandi safnaðarstarfs (Schwarz, 

1996). 
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4 Sviðsmyndaaðferðir 

Framtíðin er flókin og síbreytileg. Leiðin að hinni eða þessari framtíðinni getur verið 

margs konar (Godet & Roubelat, 1996). Besta leiðin til að spá fyrir um framtíðina er að 

skapa hana. Þessi hugsun er kunnugleg úr daglegu lífi okkar – það býst enginn við því að 

hlutirnir gerist af sjálfum sér, við vinnum að og reynum að stýra lífi okkar í ákveðna átt.  

Þessi kafli fjallar um sviðsmyndaaðferðina, eina af mikið notuð aðferð við meta 

framtíðina. Í fyrstu er stutt kynning á almennum framtíðarrannsóknum. Þá er nánar litið á 

sviðsmyndaaðferðina; skilgreiningar, tilgang og bakgrunn, kosti hennar og galla, 

dæmigerða skiptingu sviðsmynda, margvíslegar leiðir til að stjórna sviðsmyndaferlinu og 

helstu áfanga hvers sviðsmyndaverkefnis.  

4.1  Rannsóknir á framtíðinni 

Í mörgum skipulagsheildum er stefnumótun skipulögð á þeirri forsendu að mögulegt sé 

að skipuleggja og spá fyrir um framtíðina. Í flestum greinum heldur þessi forsenda ekki 

lengur. (Ralston & Wilson, 2006). Framtíðin er óviss. Hún inniheldur fleiri óvænta 

atburði en áður, margir hlutir gerast án þess að nokkur geti haft áhrif á þá, við getum 

aðeins búið okkur undir þá. Félagslegt-, hag- og tækniumhverfið er flóknara og 

áhættusamara. Framtíðina og óvissuna sem henni fylgir er ekki hægt að hundsa (Coyle, 

1997; Ralston & Wilson, 2006).  

Við getum haft áhrif á hagsæld okkar í breytilegum heimi og það byggist á virku 

viðhorfi til framtíðarinnar. Nauðsynlegt er að ræða og rannsaka framtíðina, þar sem að 

minnsta kosti sumt í framtíðinni er hægt að sjá fyrir. Framtíðin er rannsökuð til að ná 

betri tökum á henni og til að undirbúa traustari og betri ákvarðanir (van der Heijden K. , 

2000).  

Framtíðar rannsóknir hafa fengið misjafnar móttökur síðustu 30 árin eða svo og 

framtíðarfræðin (e. future studies) er hægt að skilgreina margvíslega. Samkvæmt Coyle 

(1997) er hægt að eiga við breytingar á tvennan hátt. Annarsvegar er mögulegt að vera 

aðgerðarlaus þangað til eftir að breytingarnar eru um garð gengnar og stundum er það 

eina viðeigandi hegðunin. Við aðrar kringumstæður væri hægt að skoða breyttar 

aðstæður til að sjá hvað hægt er að gera, fylgjast með málum til að sjá hvernig þau fara 

og vinna eftir tillögum. Hins vegar er hægt að bregðast við fyrir atburðinn. Ef bregðast á 

við breytingum opnast tvær ólíkar leiðir; vörn og eftirvænting (Coyle, 1997). Með 

varnarleiðinni er áhættunni deilt með öðrum með tryggingum og fullvissu. Hinsvegar 
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Aðferðir 
framtíðafræða 

Matskendar  

Ekki er hægt að 
endurtaka 

Hugsandi 
þekking 

Delphi aðferðin 

Sviðsmyndir 

Rannsókn 

Skoðanakönnun 

Viðtal 

Könnun 

Orsakatengsl 

Rökvíslegarar 

Hægt að 
endurtaka  

Aðleiðslu 

Söguleg greining 

Mistakagreining 

Myndrænar 

Áhrifa-
skýringamyndir 

Víxlverkunarfylki 

Orsakaröð 

Ákvarðanatré 

Tölulegar 

Söguleg greining 

Kerflisafl 

Hermilíkön 

Leikjafræði 

inniheldur eftirvæntingarleiðin (e. anticipatory) fjölda af matsaðferðum og rökvíslegum 

aðferðum framtíðarfræðanna. Matsaðferðirnar, eða huglægar aðferðir, eru háðar áliti og 

dómgreind fólks. Rökvíslegarar aðferðir eru til dæmis stærðfræði, myndrænar og 

aðleiðslu aðferðir.  

Hægt er að skipa rannsóknaraðferðum á framtíðinni í þrennt. (Schwartz, 1998) 

 Í fyrsta lagi er hægt að skipa aðferðunum eftir eðli gagna í megindlegar og 

eigindlegar.  

 Í öðru lagi er hægt að skipta þeim eftir ferli við að spá fyrir um og meta 

framtíðina í stærðfræðilegar og endurtakanlegar aðferðir annars vegar og 

hinsvegar í huglægar og óendurtakanlegar aðferðir.  

 Í þriðja lagi er hægt að skipta þeim eftir almennu viðhorfi til framtíðarinnar  

eða rannsóknartilgangi í könnunar (e. explorative) og forskriftar (e. 

normative) aðferðir.  

Yfirlit yfir aðferðir framtíðarfræða sem er fengið frá Coyle (1997) og Gáspár og 

Nováky (2002) er sýnt á mynd 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 2. Yfirlit aðferða framtíðarfræða. 
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Á grunni þessara sjónarmiða er hægt að sjá sviðsmyndaaðferðina sem matsaðferð sem 

nýtir sér aðallega eigindleg gögn og er í eðli sínu huglæg, sem leiðir til þess að aldrei er 

hægt að endurtaka hana á nákvæmlega sama hátt (sjá stöðu sviðsmyndaaðferðarinnar 

innan  framtíðarfræði á mynd 2.). Nálgun sviðsmyndanna getur verið annað hvort 

könnunar (e. explorative) eða forskriftar (e. normative). Þessi hugtök skoðum við nánar 

seinna.  

4.2 Forsaga sviðsmyndaáætlana.  

Nafnið sviðsmynd (e. scenario) er sótt í leikhús- og kvikmyndamál og vísar það til 

ástands eða tiltekinnar atburðarásar í kvikmynd eða leikriti (Eiríkur Ingólfsson, Karl 

Friðriksson og Sævar Kristjánsson, 2007; Schwartz, 1998; Coates, 2000). 

Sviðsmyndagerð á sér langa sögu. Fólk hefur alltaf sýnt framtíðinni áhuga og notað 

sviðsmyndir sem verkfæri til að kanna óbeint framtíð samfélaga og stofnana þeirra. 

Sviðsmyndir verða síðan að stefnumótunar verkfæri hjá skipulagsheildum eftir að hafa 

tekið á sig mynd í herstjórnarfræðum á þriðja tug síðustu aldar (Bradfield, Burt, Camis, 

& van der Heijden, 2005). 

Sambland tölvuþróunar, leikjafræði og þarfa bandaríska hersins fyrir stríðsleikja 

hermum, plægði jarðveginn fyrir vöxt sviðsmyndaaðferðarinnar. Sviðsmyndagerð 

þróaðist svo um munar í starfsemi RAND Corporation (stytting úr Research and 

Development), sérstaklega fyrir tilstuðlan Herman Kahn í og eftir seinni heimsstyrjöldina 

(van der Heijden 2005, Bradfield et al. 2005). Eftir starfslok hjá RAND stofnuninni og 

stofnun Hudson Institute, hóf Kahn að beita sviðsmyndaaðferðinni til að spá fyrir um 

félagslega þróun og opinbera stefnumörkun. Hann ritaði sjálfur, og ásamt öðrum, margar 

greinar í dagblöð og tímarit og skrifaði bækur þar sem hann setti fram framtíðar 

sviðsmyndir. Umdeildust var bók Kahn og Wiener „The Year 2000: A Framework for 

Speculation on the Next Thirty-Three Years” sem kom út 1967. Vegna verka sinna er oft 

vitnað í Khan sem föður nútíma sviðsmyndagerðar (Bradfield et al. 2005, Schwartz 

1998). 

Fljótlega eftir að Kahn hætti hjá RADN Corporation yfirgáfu Olaf Helmer og Ted 

Gordon hana einnig og stofnuðu Institute of the Future. Í samvinnu við Stanford 

Research Institute (SRI) hófu þeir tilraunir með sviðsmyndir sem verkfæri í stefnumótun 

og urðu brautryðjendur á sviði framtíðarfræða í Bandaríkjunum. Bandaríkin og Frakkland 
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urðu einskonar þróunarkjarnar sviðsmyndatækninnar í heiminum á sjöunda áratug 

síðustu aldar (Bradfield, Burt, Camis, & van der Heijden, 2005; Schoemaker P. , 1995). 

Snemma á áttunda áratugnum rann upp tími sviðsmyndanna í viðskiptum, til dæmis 

með verkum Ian Wilson hjá General Electric, Pierre Wack hjá Shell and Peter Schwartz 

hjá SRI (Millett 2003). Líta mætti á vinnu Wack hjá Shell sem þá þýðingarmestu. Wack 

vann við áætlanagerð hjá Royal Dutch /Shell, alþjóðlegu olíufyrirtæki. Þar sem hann 

þekkti störf Kahn vel ákvað hann að betrumbæta aðferð hans og gerði tilraunir með 

tækninna í fyrirtæki sínu í Frakklandi. Wack og félagar leituðu að atburði sem gæti haft 

áhrif á verð á olíu, og þeim tókst að spá rétt fyrir um hvernig olíumarkaðurinn myndi 

þróast (Bradfield, Burt, Camis, & van der Heijden, 2005; Schwartz, 1998). Shell hefur 

sett fram og nýtt sviðsmyndir, með góðum árangri, í yfir 35 ár og er með réttu kallað 

frumkvöðull fyrirtækja í nýtingu sviðsmynda í fyrirtækjarekstri. (Schoemaker P., 1995; 

Bradfield, Burt, Camis, & van der Heijden, 2005). Frá fyrstu sviðsmynd Wack, sem olli 

þáttaskilum í notkun fyrirtækja á sviðsmyndaaðferðinni, hafa mörg afbrigði sviðsmynda 

séð dagsins ljós og notkun þeirra færst út, vegna þess að hvert sviðsmyndaverkefni fyrir 

sig, hefur ólíkar áherslur og tilgang. (Schoemaker 1995, Bradfield et al. 2005) 

Á Íslandi hefur fyrirtækið Netspor verið í fararbroddi innleiðingar 

sviðsmyndatækninnar sem tæki í stefnumótunarvinnu íslenskra fyrirtækja og stofnana. 

Sem dæmi um fyrirtæki sem nýtt hafa sviðsmyndaaðferðina er Þróunarfélag 

Keflavíkurflugvallar KADECO. Einnig er Staðaráætlun Ísland 2020 gerð með aðferðum 

sviðsmyndaaðferðarinnar. Samtök aðila í ferðaþjónustu (SAF) hafa einnig nýtt sér þessa 

aðferð. (Eiríkur Ingólfsson, Karl Friðriksson og Sævar Kristjánsson, 2007)  

4.3 Sviðsmyndir – skilgreining og tilgangur 

Sviðsmynd samanstendur af lýsingu á mögulegri framtíð og þróun hennar. Sviðsmynd er 

þess vegna lýsing á framtíðaraðstæðum og þeirri röð atburða sem verða frá núverandi 

stöðu til þeirrar aðstæðna sem gilda í framtíðinni. (Godet & Roubelat, 1996). Áætlun sem 

byggð er á sviðsmyndum gerir ekki tilraun til þess að spá fyrir um það sem ekki er hægt 

að spá fyrir um, en höndlar óvissu, með því að huga að mörgum, jafn líklegum 

framtíðum (van der Heijden K. , 2005).  

Í stefnumótun fyrir skipulagsheildir er byggt á þeirri forsendu að hægt sé að gera 

áætlun og spá fyrir um framtíðina. En þegar nánar er skoðað þá er þessi fullyrðing ekki 

gild fyrir margar greinar (Ralston & Wilson, 2006). Framtíðin felur í sér óvissu. 
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Heimurinn er flókinn og áhættusamur frá félagslegu, efnahagslegu og tæknilegu 

sjónarhorni. En ekki er samt skynsamlegt að hunsa framtíðina og forðast að skipuleggja 

hana.  

 

Mynd 3.Tegundir framtíða fengið frá Thinking Futures (Brand, 2007). 

Í mynd 3 er reynt að draga upp mynd af hvar sviðsmyndir gætu æskilega, líklega og 

mögulega fallið innan hugsanlegrar framtíðar. 

Oftast eru sviðsmyndir nýttar af æðstu stjórnendum skipulagsheilda til að auka 

skilning þeirra á litrófi möguleika í viðskiptaumhverfi framtíðarinnar (Millett, 2003). 

Endanlegur tilgangur höfunda sviðsmynda er að skapa sveigjanlegri skipulagsheild sem 

kemur auga á breytingar og óvissu og nýtir þær á skapandi hátt sér til framdráttar (van 

der Heijden K. , 2005. og Schoemaker P. J., 1991). Samkvæmt Schwartz (1998) gefur 

sviðsmyndaferillinn samhengi til að hugsa skýrar um flókna þætti sem áhrif hafa á 

ákvörðun. Kjarnaniðurstaða sviðsmyndaáætlunar er úrbætur á ákvörðunartöku 

skipulagsheildarinnar. Stefnumótun er lokamarkmið áætlanagerðar sem byggð er á 

sviðsmyndum. Þegar ekki hægt er að segja fyrir um framtíðina þarf skipulagsheildin á 

framtíðarfræðum að halda til að huga að hver framtíðin ætti að verða, myndi verða og 

gæti orðið. Stefnumótunin þarf því margar sviðsmyndir með margs konar framtíð. 

Framtíðinni má lýsa sem ólíkum valkostum eða leiðum og stefnuna þarf að setja með 

tilliti til þessara ólíku leiða (van der Heijden K., 2005 og Schwartz, 1998). 

Cornelius og félagar (2005) telja að sviðsmyndir þjóni fimm ólíkum hlutverkum:  
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 Í fyrsta lagi kynna þær bakgrunn fyrir hönnun og vali ólíkra stefna.  

 Í öðru lagi gera þær stjórnendur meðvitaðri um óvissu í umhverfi með því að láta þá 
horfast í augu við ólíka framtíð.  

 Í þriðja lagi eru sviðsmyndirnar verkfæri til að koma auga á hvað hugsanlega gæti 
gerst og hvernig skipulagsheildin getur brugðist við þróun framtíðarinnar.  

 Í fjórða lagi bjóða þær möguleika á að blanda saman eigindlegum og megindlegum 
gögnum, sem gerir höfundum sviðsmyndanna kleift að nýta aðrar spáaðferðir og gera 
ráð fyrir mjúkum og smáum breytum.  

 Í fimmta lagi „teygja þær“ á hugmyndalíkönum (e. mental models) stjórnenda með 
því beinlínis að láta þá standa frammi fyrir eigin fordómum. (Cornelius, Van De 
Putte, & Romani, 2005) 

Schoemaker (1991) raðar upp nokkrum skilyrðum þess að notkun sviðsmynda í 

skipulagsheildum verði hagfelld:  

 Óvissa er mikil (hlutfallslega við getuna að spá fyrir um eða aðlagast).  

 Of margar dýrkeyptar uppákomur hafa átt sér stað upp á síðkastið.  

 Fá ný tækifæri hafa gefist eða myndast. 

 Stefnumótandi hugsun er lítil (t.d. vegna þess að áætlanagerð er of vanabundin). 

 Miklar breytingar hafa orðið á greininni eða um það bil að gerast. 

 Óskað er eftir sameiginlegu tungumáli og ramma, án þess að fórna fjölbreytni. 

 Sterkur skoðanaágreiningur er fyrir hendi og hver hefur eitthvað til síns máls.  

 Samkeppnisaðilar nýta sér sviðsmyndaáætlun.  

Jafnvel þótt sviðsmyndir séu víða þekktar sem stefnumótunarverkefni fyrir fyrirtæki, 

er það ekki eina samhengið þar sem sviðsmyndir hafa borið árangur. Þær eru einnig 

nýttar á sjúkrahúsum, háskólum og góðgerðar- sem og ríkisstofnunum (Ralston & 

Wilson, 2006). Í stuttu máli eru sviðsmyndir viðeigandi í hvaða aðstæðum þar sem 

ákvörðun þarf að taka og ígrunda þarf hvað framtíðin gæti snúist um (Schoemaker P. J., 

1991; Schoemaker P.J., 1995).Tafla 2 lýsir því hvað sviðsmyndir eru og eru ekki.  
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Tafla 2. Það sem sviðsmyndir eru og eru ekki 

Sviðsmyndir eru…… Sviðsmyndir eru ekki ….. 

Lýsing á valkostum mögulegrar framtíðar Spádómar 

Verulega ólíkar skoðanir á framtíðinni Tilbrigði út frá miðju „grunni“ 

Kvikmyndir af breytilegri þróun framtíðar Skyndimynd af endapunkti 

Sérstök ákvarðanadrifin sýn á framtíðina Almenn sýn á ógnandi eða þráða framtíð 

Árangur innsæi og næmi stjórnenda  Afurð utanaðkomandi framtíðarsjáanda 

Heimild: Ralston & Wilson, 2006 

 

Sviðsmyndaferillinn er þróaður til að stjórna þekkingarsköpun og miðlun með 

samskipti milli einstaklinga og skipulagsheilda. Tilgangur sviðsmyndanna er að breyta 

sýn á veruleikann, það er að koma raunveruleikanum saman við það sem hann verður í 

framtíðinni. Sviðsmyndir eru verkfæri til að koma skipulagi á skilning á framtíðar 

umhverfi þar sem ákvarðanir verða teknar. Lokaniðurstaðan er ekki nákvæm mynd af 

morgundeginum heldur betri ákvarðanir er varða framtíðina (Schwartz, 1998; van der 

Heijden K. , 2005) 

4.4 Kostir og gallar sviðsmyndaaðferðarinnar  

„Hugsum okkur samkeppnisyfirburði sem orsakast af því að vera tveimur árum á undan 

samkeppnisaðilum. Það þarf ekki nákvæma forsjálni og framsýni til að ná 

samkeppnisyfirburðum. Að auka hæfileika skipulagsheildarinnar til skynjunar og 

aðlögunar að breytingum í umhverfi sínu og að skapa hugmyndaríkari og skjótari 

viðbrögð við þeim en samkeppnisaðilar, er allt sem þarf“  

(van der Heijden 2005). 

Spár eru venjulega byggðar á þeirri forsendu að morgundagurinn verði mjög líkur 

deginum í dag. Fyrr en seinna verða samt stórar breytingar. Sviðsmyndagerðin 

viðurkennir þessa óvissu og reynir að gera hana að hluta af rökstuðningi. Önnur tækni 

við framtíðarspá reynir aftur á móti að útiloka alla óvissu með því að gera aðeins eina 

spá. Greining og gerð fleiri sviðsmynda fær ákvörðunartaka til að horfast í augu við 

breytingar í umhverfinu, með því að kynna margar sviðsmyndir sem eru í 

grundvallaratriðum mismunandi sýn á mögulega framtíð (Peter Cornelius, Van de Putte, 

& Romani, 2005; Schoemaker P. J., 1991). Í stað þess að geta sér til um „framtíðina“, er 

með sviðsmyndum mögulegt að geta sér til um mismunandi framtíðir sem gæti orðið 

vegna óvissu um krafta breytinganna (Ralston & Wilson, 2006). Að huga að ólíkum 
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sögum framtíðarinnar og með djúpri umræðu um afleiðingarnar, má færa fullyrðingar um 

framtíðina upp á yfirborðið (van der Heijden K., 2005).  

Schoemaker (1995) kynnir mikilvægt forskot sem sviðsmyndirnar hafa umfram aðrar 

stefnumótunaraðferðir. Samkvæmt honum er sviðsmyndaaðferðin tilraun til að ná utan 

um fjölbreytileikann og svið möguleikanna og örva stjórnendur til að horfa til breytinga 

sem þeir annars litu framhjá (Schoemaker P., 1995). Um leið og aðferðin verður ljós 

kemst skipan á möguleikana í frásögnum sem er auðvelt að skilja og innihalda mikið af 

upplýsingum. Sviðsmyndaverkefni hafa gætt margan leiðtogann yfirsýn í leit hans að 

samkeppnisyfirburðum (Millett, 2003).  

Sviðsmyndir eru aflmikið tæki til að skora á hólm viðteknar hugmyndir um heiminn 

og aflétta hömlum sem takmarka sköpunargáfuna (Schwartz, 1998). Masini og Vasques 

(2000) undirstrika sköpunar og félagsleg áhrif á sviðsmyndaferilinn - sviðsmyndir geta 

víkkað hugmyndaleg útmörk og framkallað jákvæðari viðhorf gagnvart nýrri þekkingu. 

Þær eru á margan hátt margvídda. Mikilvægt er því að leiða saman ólíka reynslu og 

áleitnar athugasemdir. Aðal kostur sviðsmyndagerðarinnar er að margra áliti 

sviðsmyndaferillinn. Þau samskipti og nám sem eiga sér stað í ferlinu er ætlað að leiða 

fram betri ákvörðun (Schoemaker P. J., 1991; Masini & Vasques, 2000; Godet M. , 

2000). Þessir greinahöfundar leggja allir áherslu á aðgerðamiðað (e. action-oriented) eðli 

sviðsmyndaferlisins, þar sem ákvörðun og aðgerðir eru byggðar á sviðsmyndunum. 

Eins og við allar rannsóknaraðferðir er gagnrýni einnig óvægin á 

sviðsmyndagreiningu. Til dæmis setur Hamel (2000) fram mjög beitta gagnrýni á 

sviðsmyndagerðina og færir fram rök fyrir því að hún sé ekki í eðli sínu framvirk 

vinnuaðferð. Hann sér að sviðsmyndavinnan geti auðveldlega snúist upp í að verja 

núverandi aðstæður þegar einblínt er á að finna „hina vondu framtíð“ (Hamel, 2000).  

Bradfield og félagar (2005) greina frá því að svo virðist sem að ekki sé til víðtæk 

eining um nein svið sviðsmynda. Í greinum og bókum um fræðin kemur í ljós fjöldinn 

allur af ólíkum skilgreiningum, einkennum og meginatriðum auk þess sem aðferðafræði 

sviðsmyndagerðarinnar er ruglandi. Þar af leiðandi er nauðsynlegt að leysa úr hringlinu 

með skilgreiningar og aðferðir og stunda meiri nákvæmni í hugtakanotkun í lýsingu á 

aðferðinni (Bradfield, Burt, Camis, & van der Heijden, 2005). 

Millett (2003) minnir á að sviðsmyndagerðin og rannsóknir geta verið töluvert 

kostnaðarsamar og taki langan tíma. Sviðsmyndir þarfnast mikillar liðsvinnu og aðstoðar 
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sérfræðinga. Sviðsmyndaverkefni krefst einnig skuldbindingar þátttakenda sem getur oft 

verið erfiðleikum háð (Millett, 2003; Ralston & Wilson, 2006).  

Eiríkur Ingólfsson og félagar leggja mikla áherslu á að sviðsmyndir séu fersk vara, 

krefjist mikil undirbúnings og stuðnings stjórnenda. Áherslu verði að leggja á vinnuferlið 

(Eiríkur Ingólfsson, Karl Friðriksson og Sævar Kristjánsson, 2007). 

Í töflu 3 eru kostir og gallar sviðsmyndaaðferðarinnar taldir upp: 

 

Tafla 3. Kostir og gallar sviðsmyndaaðferðarinnar  

Kostir Gallar 

Kynna margar ólíkar framtíðir 
Er ekki séð sem eðlileg framvirk 

hagnýt aðgerð 

Gefur almennt tungumál til að 

ræða þætti sem varða 

ákvarðanatöku 

Getur auðveldlega sett fólk í vörn 

þar sem einblínt er á hvernig „hin 

mikla og vonda framtíð“ hefur áhrif 

á viðskipti 

Örvar stjórnendur til að hugleiða 

breytingar sem þeir annars 

hunsuðu 

Ekki víðtæk eining – mismunandi 

skilgreiningar, einkenni, 

meginhugtök og aðferðir í notkun 

Skipuleggur möguleikana í 

frásögn sem auðveldar skilning 
Kostnaðarsamt og tímafrekt ferli 

Aflmikið verkfæri til að skora 

viðtekna hugsun á hólm. 

Þarfnast skuldbindingar þátttakenda 

sem erfitt er að afla 

Leiðir saman ólíka reynslu og 

skoðanir 
 

 

Eins og sjá má hefur sviðsmyndaaðferðin sínar góðu og slæmu hliðar. Aðferðin getur 

verði árangursríkt verkfæri, ef hún er notuð rétt.  

Næst verða skoðaðir þeir þættir sem gerir sviðsmyndirnar að góðu verkfæri til að sjá 

framtíðina fyrir. 
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4.5 Hvað gerir sviðsmynd góða 

Sérfræðingar sjá nokkur atriði sem ákjósanlegar niðurstöður í sviðsmyndaferlinum. 

„.....góðar sviðsmyndir eru tæki til að hugsa og skynja. Þær snúast ekki um að spá 

hæðum og lægðum heldur um að ramma inn nýja sýn“ (van der Heijden 2005). 

Að mati Godet og Roubelat er hugtakið „sviðsmynd“ oft misnotað og látið renna 

stoðum undir hvaða tilgátur sem er (Godet & Roubelat, 1996). Þeir minna á að 

sviðsmyndanálgunin er aðeins trúverðug og gagnleg ef hún fylgir eftirfarandi fimm 

forsendum:  

 Mikilvægi – hver sviðsmynd ætti að gefa ákveðinn skilning á framtíðinni sem 

aftur stuðlar að betri ákvarðanatöku.  

 Samræmi – sviðsmyndirnar verða að vera rökréttar og tryggja að ekki sé innbyggt 

innra ósamræmi sem dregur úr trúverðugleika þeirra.  

 Þýðingu – skrifuð sviðsmynd ætti að segja frá einhverju ákveðnu 

 Líkleg eða trúverðug – valin sviðsmynd verður að vera vís til að rætast 

 Gegnsæi – heildarhugmynd sviðsmyndarinnar verður koma skýrt í ljós.  

Til dæmis halda þeir van der Heijden (2005) og Schwartz (1998) því fram að áætlun 

byggð á sviðsmyndum eigi ekki að vera eftir forskrift. Árangursríkar áætlanir verða að 

vera upprunalegar og gerðar af skipulagsheildum, og þess vegna þarf að beita ferlum sem 

ýta undir hæfileika skipulagsheildarinnar í að virkja auðlindir sínar í átt að hugvitsemi og 

nýsköpun. Sviðsmyndir verða alltaf að beinast að stefnumótandi atriðum ef þær eiga að 

verða árangursríkar. Að þeirra mati ættu allir mikilvægir drifkraftar og atburðir að vera 

með í sviðsmyndunum.  

Van der Heijden(2005) endar á að taka fram að skilvirkar sviðsmyndir ættu að hafa 

nógu margar krækjur inn í hin hugrænu líkön (e. mental models) skipulagsheilda til að 

gera þær trúverðugari í hinum krítíska fjölda innan skipulagsheildarinnar. Þær ættu 

einnig að hafa nýbreytni og beina skipulagsheildinni í óvæntar áttir.  

Selin (2006) sér sviðsmyndir sem orsakavald hvorutveggja, trausts eða tortryggni. 

Hún minnir á að hugrænt traust fyrirhugaðs lesanda er það sem sker úr um loka 

niðurstöðuna. Selin kynnir fimm grunnatriði trúverðugleika, sem eykur á trúverðugleika 

sviðsmyndanna. 

 Traust á heimildum – hver tekur þátt í uppbyggingu sviðsmyndanna 
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 Traust á innhaldi – styrkur og trúverðugleiki gagna og upplýsinga í 

sviðsmyndinni 

 Trúverðugleiki aðferðafræðinnar- traust á ferlinu og aðferðinni sjálfri  

 Traust á frásögninni – sannfæringarkrafturinn og myndmál sem skapað er í huga 

lesenda sviðsmyndanna (Selin, 2006). 

Í sviðsmyndum þýða „fleiri smáatriði“ ekki endilega „betri“ sviðsmynd. Mikilvægara 

er að sviðsmyndirnar séu skiljanlegar og viðráðanlegar. Sviðsmyndir verða að skila 

gagnlegri, skiljanlegri og ögrandi hugmyndasköpun og um leið vera einskonar próf á 

ástand sem hægt er huga að í framtíðarviðskiptaáætlunum og stefnumörkun 

skipulagsheilda (van der Heijden K. , 2005). 

Eitt mikilvægasta atriðið er að höfundar sviðsmyndanna viti hvað þeir eru að gera. 

Sviðsmyndagerðin er eins og hvert annað verkfæri. Masini og Vasques (2000) leggja 

áherslu á að nauðsyn þess að ákveðin reynsla og þekking á verkefninu sé til staðar svo 

skilja megi mismunandi samhengi til að nota verkfærið rétt.  

Í stuttu máli eru sviðmyndirnar nokkrar ólíkar sögur um hugsanlega framtíð(Eiríkur 

Ingólfsson, Karl Friðriksson og Sævar Kristjánsson, 2007). 

4.6  Flokkun sviðsmynda 

Sviðsmyndir má að flokka og raða margvíslega. Algengasta flokkunin er byggð á 

tímaspönn; það er rannsóknar – forskriftar (e. explorative-normative) eða á eðli 

sviðsmyndanna; það er bjartsýnis, svartsýnis, sennileg, æskileg o.s.frv. Í þessum kafla er 

kynnt almenn flokkun, gerð af van Notten og félögum (2003). Að því loknu eru kynntar 

nokkrar nákvæmari flokkunaraðferðir sem eru athyglisverðar og nauðsynlegar verkefni 

Mynd 4. Flokkun sviðsmynda.  Heimild van Notten og félagar (2003) 
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þessu.  

Van Notten og félagar (2003) færðu rök fyrir að mikill fjöldi ólíkra sviðsmynda kallaði á 

notahæfa yfirsýn. Þess vegna sköpuðu þeir fjölhliða samþætta flokkunaraðferð 

sviðsmynda. Þessi flokkunaraðferð er kynnt í mynd 4, og er fengin frá van Notten og 

félögum (2003). Tafla 4. lýsir flokkun sviðsmynda í smáatriðum. 

Fyrsti þáttur myndarinnar, markmið verkefnis, lýsir markmiði 

sviðsmyndagreiningarinnar. Markmiðið getur annarsvegar verið rannsókn til að auka 

skilning, örva skapandi hugsun eða auka innsýn inn á hvernig félagslegir ferlar hafa áhrif 

hver á annan. Hinsvegar getur markmiðið verið að styðja við ákvörðun. Innan þessa 

þáttar eru  eiginleikar eins og efni, tímarammi, umfang og sjónarhóll (Van Notten,, 

Rotmans, van Asselt , & Rothman, 2003). 

Annar þáttur myndarinnar hönnun ferla, tekur á viðfangsefnum eins og magni 

megindlegra og eigindlegra gagna og aðferðum sem notaðar eru við gagnaöflun. 

Annarsvegar er þessi þáttur háður innsæi og hinsvegar er hann formlegur. Ferill 

sviðsmynda, byggður á innsæi, hallast mjög að eigindlegri þekkingu og skilningi og 

skapandi aðferðir eru notaðir í þessum ferli.  

Þriðji þáttur myndarinnar innihald sviðsmynda lýtur að samsetningu sviðsmyndanna; 

eðli breyta og drifkrafta sviðsmynda og hvernig þær tengjast innbyrðis. Hægt er að raða 

innihaldi sviðsmynda eftir flækjustigi, frá einföldum til margþátta.  

Ofngreindum þáttum og einkennum þeirra er raðað í fleiri smáatriðum í töflu 4. hér að 

neðan. 
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Tafla 4. Flokkun sviðsmynda í smáatriðum (frá van Notten og félögum 2003) 

Þáttur Einkenni 

 

Markmið verkefnis 

Rannsókn / stuðningur við 

ákvarðanatöku  

Viðmið: lýsandi / forskriftar 

Sjónarhóll: Framrýni / bakrýni (e. forecasting vs 

backcasting) 

Efni: Málefnis-/ svæðis- / stofnana-grunduð  

Tímarammi: langtíma / skammtíma  

Staðsetning: alþjóðleg / þjóðleg / bæjarfélag 

 

Hönnun ferla 

Innsæis / formlegir 

Gögn: Eigindleg / megindleg 

Aðferð við gagnaöflun: Þátttökurannsókn vs 

skrifborðsrannsókn 

Bjargir: Víðtækar vs takmarkaðar 

Skilyrði Stofnunar: opin / lokuð 

 

Innihald sviðsmynda 

Flókið / einfalt. 

Tímalegt eðli: Fullyrðing / skyndimynd 

Breytur: Sundurleitar / einsleitar 

Hreyfing: Óveruleg / stefna  

Frávik: Val / hefðbundin 

Samþætting: Mikil / lítil 

Godet og Roubelat (1996) kynna athyglisverða nálgun í flokkun sviðsmynda. Þeir líta 

svo á að sviðsmyndir falli í tvo víða flokka. Í fyrri flokkinn falla sviðsmyndir sem segja 

frá aðstæðum eða skilyrðum sem skipulagsheild býr við í framtíðinni. Sú sviðsmynd er 

síðan notuð til að örva notendur í að þróa og skýra hagnýta kosti, stefnur og val á 

aðgerðum sem hægt er að ráðast í vegna afleiðinga sviðsmyndanna. Í seinni flokknum er 

gert ráð fyrir að stefnan hafi nú þegar verið tekin. Stefnan og afleiðingar hennar eru 

samþættar sögunni um framtíðaraðstæður. Frekar en að örva umræðu um stefnuvalkosti, 

sýnir þessi tegund sviðsmynda afleiðingar tiltekinna kosta. Fyrsti flokkur sviðsmynda 

örvar hugsun og seinni flokkurinn er nýttur sem verkfæri til að gera grein fyrir og kanna 

afleiðingar stefnuákvörðunar.  

Godet og Roubelat (1996) settu einnig fram flokkun sviðsmynda líka þeirri sem nefnd 

er hér að ofan. Þeir greindu sviðsmyndirnar í könnunar- og forskriftarflokka eftir því 

hvernig þær þróast – frá deginum í dag til framtíðar eða úr framtíðinni og til dagsins í 

dag. Uppbygging könnunarsviðsmynda byrjar í fortíð og kynnir strauma og stefnur sem 

leiða til sennilegrar framtíðar.  

Forskriftar- eða eftirvæntingarsviðsmyndir eru byggðar upp á ólíkri sýn á æskilega 

eða óæskilega framtíð. Forskriftarsviðsmyndir eru afturvirkar, þ.e. þær eru skrifaðar frá 

ákveðnum tímapunkti í framtíðinni til dagsins í dag.  
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Þessi nálgun eru einnig notuð af van Notten og félögum (2003) sem þeir nefndu 

„sjónarhóls“ sviðsmyndir.  

4.7 Sviðsmyndagerðin 

Chermack lagði áherslu á skýran greinarmun á milli hugmyndanna um 

sviðsmyndáætlunargerð (e. scenario planning) og sviðsmyndagerð (e. scenario building) 

(Chermack, 2004). Hann sér sviðsmyndaáætlunargerðina sem yfirgripsmikið ferli til að 

staðsetja trúverðugt umhverfi eða aðstæður eins og muni gilda í framtíðinni. Þessar 

aðstæður eru síðan nýttar til að draga lærdóm af, breyta hugsun eða prófa (van der 

Heijden, 2005) og prufukeyra ákvarðanir stjórnenda. Sviðsmyndagerðin er hinsvegar 

ferillinn við að skrifa og hanna sjálfar sögurnar, sem hluta af sviðsmyndaáætlanagerðinni. 

Gardner (2004) skilgreinir sögu sem lýsandi frásögn af atburðum sem þróast með 

tímanum. Að lágmarki innihalda sögur sögupersónu eða aðalsöguhetju, yfirstandandi 

athafnasemi sem stefnir í átt að takmarki, hremmingum og lausn eða að minnsta kosti 

tilraun til lausnar á vandamáli (Gardner, 2004). 

Fjölmargar leiðir eru til í þróun og notkun sviðsmynda. Mikilvægt er að átta sig á að 

ekki er til ein almenn sviðsmynd eða almenn sviðsmyndaaðferð, engin ein, sem allir geta 

notað, sem hægt væri að kaupa úti í búð. Hvert verkefni verður að hanna á grundvelli 

sérstakra markmiða og þarfa. Engin ein leið er til að sviðsmyndum og sömu aðferðina er 

ekki hægt að nota á nákvæmlega sama hátt í öllum sviðsmyndaverkefnum. (van der 

Heijden K., 2005; Masini & Vasques, 2000). Ekki er til hin eina rétta sviðsmyndaaðferð, 

heldur er um fjölbreytt skipulag að ræða (Godet & Roubelat, 1996). Porter og félagar 

minntu á að tilgangur sviðsmyndaferlisins verður ávallt að fara saman með þörfum og 

hagsmunum notenda þeirra (Porter, Roper, Thomas, Thomas, Rossini, & Banks, 1991). 

Skoðanir um æskilegan fjölda sviðsmynda eru nokkuð breytilegar. Ekki eru nein 

takmörk á hve margar sviðsmyndir ætti að gera. Æskilegur fjöldi er þó misjafn hjá þeim 

sem ritað hafa um sviðsmyndir. Til dæmis álítur van der Heijden (2005) að tvær til fjórar 

sviðsmyndir sé nægilegt, Schwartz (1998) virðist ákveðinn í að fleiri en þrjár sé bruðl, 

Coates (2000) færir rök fyrir því að lágmarksfjöldinn ætti að vera fjórar og Schoemaker 

(1995) telur að fyrst ætti að þróa sjö til níu sviðsmyndir og síðan ætti að velja og sameina 

nægilega margar sviðsmyndir úr þeim (van der Heijden K., 2005; Coates, 2000; 

Schwartz, 1998; Schoemaker P. , 1995). 
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Hvað sem fjölda sviðsmynda líður, er aðalhugmyndin að fleiri en ein möguleg sýn á 

framtíðina sé sköpuð til að ná utan um drifkraftana og mismunandi gildi þeirra sem munu 

hafa mest áhrif á framtíðina (Porter, Roper, Thomas, Thomas, Rossini, & Banks, 1991).  

Einnig eru margar ólíkar skoðanir á tímaramma og umfangi sviðsmynda. Þær eru 

mjög háðar aðstæðum og fjölda þátta, eins og tæknibreytingum, líftíma vöru, kosningum, 

áætlanaspönn samkeppnisaðila o.s.frv. (Schoemaker, 1995). Í öndverðri sögu 

sviðsmyndanna var tímaspönn sviðsmyndanna allt að fjörutíu árum og umfangið 

venjulega miðað við héruð og lönd eða alþjóðleg verkefni. Í dag er notkun 

sviðsmyndaaðferðarinnar víðari. Hægt er að sjá dæmi um stjórnun nýsköpunar, val á 

tækni, framsetningu stefnumótunar skipulagsheilda og rekstraráætlun, og tímabilið er allt 

niður í fáein ár (Bradfield, Burt, Camis, & van der Heijden, 2005; Schoemaker P. , 1995). 

4.7.1 Ólíkar aðferðir við sviðsmyndagerð 

Þar sem til eru margar tegundir sviðsmynda, er fjöldinn allur af aðferðum við 

sviðsmyndaferilinn sjálfan (Gausmeier, Fink, & Schalke, 1998). Masini og Vasques 

gerðu glögga grein fyrir mismunandi aðferðum við sviðsmyndagerðina þótt verkefnin 

væru lík.  

Samkvæmt Masini og Vasques (2000) er hægt að setja aðferðir við sviðsmyndagerð í 

tvo andstæða flokk. Þeir eru tölfræði (eða formfastar) og innsæisaðferðir. Einn þekktasti 

fulltrúi formfestuaðferðarinnar er franski sviðsmyndasérfræðingurinn Michel Godet með 

„la prospective“ eða sjónarhólsaðferðina. Þessi aðferð er undir miklum áhrifum af 

líkindareikningi og aðferðafræðirannsóknum (Godet M., 2000). Godet gerir einnig mikið 

til að blanda saman megindlegum og eigindlegum þáttum. Meginsjónarmið 

tölfræðiaðferðarinnar er að staðfesting á ferli sem tvinnar saman ólíkar en formaðar 

aðferðir. Miklum tíma er varið í að koma auga á líklega framtíð. 

Innsæisrök (e. intuitive logic) voru upphaflega þróuð af Ian Wilson og Stanford 

Research Institute og eftir það nýtt af áætlunarhópi Shell Oil Company, sem leiddur var 

af Pierre Wack. Peter Scwartz hefur fullkomnað aðferðina að miklu leyti. 

Innsæisröksemd leggur áherslu á gagnsemishyggju (e. pragmatism). Sviðsmyndirnar eru 

sögulegar frásagnir og ritun þeirra tekur á sig skáldsagnakenndan blæ sem engar reglur 

eða aðferðir ná yfir. Aðferðinni er venjulega beint að sérstakri ákvörðun, og dvelur ekki 

við greiningu á líkum að einhver atburður gerist (Masini & Vasques, 2000). 
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Milli þessara tveggja aðferða eru leitaraðferðir (e. heuristic methods), runnar undan 

rifjum Kees van der Heijden og Peter Schoemaker (van der Heijden, 2005. (Schoemaker 

P. J., 1991). Þeir sem vinna eftir leitaraðferðinni telja að ekki sé til nein stöðluð 

aðferðafræði í þróun sviðsmynda. Þeir telja að sviðsmyndagerðin sé fremur ferli sem 

nærist á þekkingu og sköpunargáfum þátttakenda til að vinna á uppbyggilegan hátt að 

valkostunum með því að láta í ljós og greina hugmyndir í frjálsu og skapandi umhverfi. 

(Masini & Vasques, 2000). Schoemaker (2005) taldi að öfgarnar í aðferðafræðunum 

væru áhættusamar. Annarsvegar í aðferðinni sem byggir á innsæi gæti niðurstaðan verið 

of skapandi til að vinna traust og hinsvegar gæti tölfræðiaðferðin orðið of vélræn og ýttir 

ekki nægilega undir nýjungagirni. 

Þessum ólíku aðferðum fylgir fjöldinn allur af rökréttum skrefum (Schwartz, 1998; 

Burt & van der Heijden, 2003; Schoemaker P., 1995; Godet M., 2000). Í doktorsritgerð 

sinni tók Bergman saman eftirfarandi nálgun á flokkun Masini og Vasques í töflu 5. Sem 

gefur skýra mynd af ólíkum sviðsmyndaaðferðum.  

Tafla 5. Bregður ljósi á ólíkar aðferðir við sviðsmyndagerð.  
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Tafla 5. Mismunandi aðferðir við sviðsmyndagerð  (Bergman, 2005) 

Aðferð Innsæisaðferð Leitar aðferðir Tölfræðiaðferð 

Höfundur 

 

Schwartz 

 

van der 

Heijden 

 

Schoemaker 

 

Godet 

Skilgreining á 

ferlinum og því 

sem hann beinist 

að 

1. Könnun á 

stefnumótandi 

málefni eða 

ákvörðun 

1. Uppbygging 

sviðsmynda 

ferilsins 

1. Skilgreining 

málefnis 

1. Takmörkun 

aðferða 

2. Staðfesting á 

aðalhaghöfum eða 

áhrifavöldum 

2. Greining 

áhrifavalda 

 

Greining á 

samhengi og 

lykil þáttum 

2. Staðfesting 

staðbundinna 

lykilkrafta 

 

 

2. Könnun á 

samhengi 

ólíkra þátta 

3. Könnun á leitni 

og fyrirfram 

ákveðnum þáttum 

3. Greining á innri 

og ytri 

lykilbreytum 

 

3. Könnun drifkrafta 

 

 

4. Staðfesting á 

lykilóvissuþáttum 

 

4. Greining á 

samspili milli 

áhrifavalda og 

umhverfis 
4. Röðun kraftanna 

eftir mikilvægi og 

óvissu 

 

 

 

 

Uppbygging 

sviðsmyndanna 

 

5. Val á rökfærslu 

sviðsmyndanna 

 

3.Framköllun 

sviðsmyndanna 

 

5. Samsetning 

tveggja fyrstu 

uppgerðar 

sviðsmynda 

 

5. Teikna upp 

líklegasta umhverfi 

sviðsmyndanna 

 

 

6. Meira kjöt á bein 

sviðsmyndanna 

 

4. Greining 

haghafa 

6. Mat á innra 

samhengi og 

trúverðugleika á 

upphafs 

sviðsmyndunum 

 

 

6. Byggja upp 

lokasviðsmyndirnar 

5. Athugun á 

kerfinu og 

endurmat 

7. Sköpun loka 

sviðsmyndanna 

8. Mat á 

haghöfum 

 

 

Ályktun 

 

7. Vísbendingar fyrir 

ákvörðunartöku 

 

 

6. Aðgerðar-

áætlun 

9. Endurmat á 

sviðsmyndunum 

og ákvarðanataka 

 

7. Mat á valkostum 

stefnumótunar 

 

8. Rannsókn eftirá  

10. Aðgerðar 

áætlun 

 

8. Aðgerðaráætlun 
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4.8 Sviðsmyndaaðferðin  

Jafnvel þótt hvert sviðsmyndaverkefni sé einstakt, eru þrátt fyrir það sameiginlegir þættir 

og ákveðin uppbygging í öllum aðferðum eins og áður koma fram. Allar 

sviðsmyndaaðferðirnar deila sömu grunnatriðum í uppbyggingu (Masini & Vasques, 

2000). Börjeson og félagar (2006) lýsa sviðsmyndaferlinu á mjög einfaldan og 

skiljanlegan hátt. Samkvæmt þeim er í fyrsta lagi um að ræða hugmyndaframleiðslu og 

gagnasöfnun. Í öðru lagi samþætting gagna, þar sem hlutar eru sameinaðir heildinni. Og í 

þriðja lagi er samræmi sviðsmyndanna athugað. (Börjeson, Höjer, Karl-Henrik, Ekvall, & 

Finnved, 2006).  

Venjulega er horft á sviðsmyndaaðferðina sem fjögur grunnskref líkt og Phelps og 

félagar (2001) greina frá: 

1. Skilgreina umfangið 

2. Byggja upp gagnagrunn 

3. Uppbygging sviðsmyndanna 

4. Val á stefnu 

  (Phelps, Chan, & Kapsalis, 2001).  

Ralston og Wilson (2006) skilgreina hinsvegar grunnskrefin á eftirfarandi hátt: 

1. Byrja 

2. Leggja grunn að umhverfisgreiningu 

3. Skapa sviðsmyndirnar og  

4. Hreyfast frá sviðsmynd að ákvörðun 

 (Ralston & Wilson, 2006).  

Grunnþættir, mjög líkir skilgreiningum hér að ofan, eru einnig sýndir í dálknum lengst 

til vinstri í töflu 5. Aðalatriði hvers skrefs eru kynnt hér að neðan.  

4.8.1 Skilgreining á ferlinu 

Í fyrstu er nauðsynlegt að skoða ákveðin málefni þegar hrinda á af stað 

sviðsmyndaverkefni, að skilgreina umfang og markmið sviðsmyndanna, breytingar í 

starfsliði, menningu og endurbótum á allri áætlanagerð. Skilgreining á umfangi verkefnis 

afmarkar áætlanagerðina með því að skrá allar breytur sem taka á tillit til. Þessar breytur 
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fela í sér til dæmis tímarammann, ákveðnum hluta markaðar eða greinar og haghafa (e. 

stakeholders). Því miður virðast þessi málefni vera svolítið vanrækt í ferlinu þegar þau 

ættu í raun að vera í forgrunni þegar hugað er að hönnun þess og til að tryggja árangur af 

notkun sviðsmyndanna (Phelps, Chan, & Kapsalis, 2001; Ralston & Wilson, 2006). 

Í skilgreiningarþrepinu er nauðsynlegt að finna svarið við spurningunni um hvers 

vegna ætti að ráðast í sviðsmyndagerðina yfir höfuð. Þá þarf að skilgreina hvaða 

ákvörðun sviðsmyndirnar eiga að snúast um. Svo þarf að fá þá sem eru í tengslum við 

verkefnið til að skilja aðferðina og skuldbinda til að nota hana og að skilgreina þær 

viðmiðunarreglur sem ferillinn er skipulagður í kringum (Ralston & Wilson, 2006). 

4.8.2 Greining á samhengi og lykilatriðum  

Hver sviðsmyndavettvangur samanstendur af fjölda áhrifaþátta. Á greiningarstiginu er 

mikilvægt að skoða samhengi lykilþáttanna í ytra umhverfi og reyna að fylla í eyðu 

þekkingar og skilnings á málefninu sem til skoðunar er. Leitað er nýrra merkja 

yfirvofandi breytinga og nýrra fyrirmynda þess hvernig umhverfið gæti starfað í 

framtíðinni og reynt að skoða ytri óvissu, þá er reynt er að tengja mikilvæga drifkrafta 

við áhrif ákvarðana á framtíðina (Gausmeier, Fink, & Schalke, 1998; Ralston & Wilson, 

2006). 

Nokkrir fræðimenn gefa nákvæma skilgreiningu á mismunandi drifkröftum í 

umhverfinu. Samt sem áður eru flokkarnir ekki alltaf nægilega aðskildir og gagnlegra er 

að festa sig ekki í skilgreiningar heldur einbeita sér að því að skynja undirstöðuatriðin við 

breytilegar aðstæður. Gausemeier og félagar (1998) færðu rök fyrir því að hægt er að 

leita þáttanna á þremur umhverfissvæðum; í atvinnugrein, í nærumhverfi greinar og 

alþjóðlegu umhverfi. Einskonar gátlisti félagslegra, pólitískra, efnahagslegra, umhverfis 

og tæknilegra drifkrafta (PEST) kemur að notum til að greina samhengi eins nákvæmlega 

og mögulegt er (Ralston & Wilson, 2006; Schwartz, 1998). 

4.8.3 Uppbygging sviðsmyndanna 

Eftir að hafa fundið viðeigandi drifkrafta, er nauðsynlegt að ákveða þá mikilvægustu. 

Eftir að mikilvægustu drifkraftarnir hafa verið fundnir, eru næstu skref að byggja grunn 

að upphafs- eða undirbúnings sviðsmyndum, með ákveðinni röksemdafærslu – hvernig 

drifkraftarnir birtast í framtíðinni og hvernig þeir tengjast hver öðrum. Útlínur mögulegra 

sviðsmynda eru dregnar og sviðsmyndahöfundar velja síðan nokkrar sem ná sem best yfir 
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sviðið og ögra þeim sem taka ákvarðanirnar. Eins og fjallað er um hér að ofan eru 

sjónarmið um fjölda sviðsmynda mörg og ólík. Loka sviðsmyndirnar, sögurnar innan 

rammanna eða útlínurnar eru gerðar á grundvelli valdra sagna sem bæði eru líklegar og 

trúverðugar. (Ralston & Wilson, 2006; Schwartz, 1998; Phelps, Chan, & Kapsalis, 2001).  

Til eru margar leiðir til að flokka og raða drifkröftum og fjöldi möguleika til að vinna 

með undirbúningssviðsmyndirnar (Phelps, Chan, & Kapsalis, 2001 og van der Heijden 

K. , 2005). Aðferðir sem notuð er í þessu verkefni, er að miklu leyti settar fram í bókinni 

Scenario Thinking Practical Approcoach to the Future eftir þá George Wright og George 

Cairns (Wright & Carnis, 2011). Framsetning valkosta, upphafssviðsmyndanna þ.e. að 

skrifa handritið er álitið erfiðasta skref alls sviðsmyndaferlisins (Ralston & Wilson, 

2006). Höfundar sviðsmyndanna ættu að vera færir um að skrifa sviðsmyndir sem 

fullnægja þörfum og mikilvægi, skilningi og nákvæmni framtíðaspáa þeirra (Schwartz, 

1998).  

4.9 Notkun sviðsmyndanna í stefnumótun 

Stundum lítur kynning sviðsmyndanna út fyrir að beinast eingöngu að 

sviðsmyndasögunum sjálfum sem frásögn af mismunandi framtíð „raunheimsins“. 

Sviðsmyndaþróunin er nálgun til að skilja flókin vandamál í nútímanum, þær gefa 

tiltekna mynd af tvísýnum óvissum skipulagsheildarinnar. Þannig er þörf á að skilja 

sögurnar  þeim skilningi að þær gætu mögulega gerst en ekki að þær muni örugglega 

gerast í framtíðinni. Sviðsmyndirnar stuðla að þremur leiðum að stefnumótun og 

ákvarðanatöku; útvíkkun á áformum, að meta núverandi stefnumótun og að skýra þróun 

nýrrar stefnumótunar. (Wright & Carnis, 2011) 

Sviðsmyndaaðferðin þvingar þátttakendur stefnumótunarhópsins til að horfa út fyrir 

mörk skipulagsheildarinnar, með nýtingu PESTEL greiningartólsins til að rannsaka 

utanaðkomandi drifkrafta sem áhrif hafa á skipulagsheildina (van der Heijden K. , 2000). 

Á meðan er auðvelt fyrir stjórnendur að gleyma sér yfir áhyggjum af þrýstingi vegna 

innri þátta. Fáar, ef nokkrar, skipulagsheildir hafa það mikla stjórn á umhverfi sínu að 

þær geti veitt sér þann munað að virða að vettugi ytri krafta eins og pólitískar ákvarðanir 

og aðgerðir, hagræna krafta, nýja tækni frá keppinautum eða öðrum, og félagslega og 

lýðfræðilega þætti (Wright & Carnis, 2011). 

Yfirgripsmikla sviðsmyndagreiningu er hægt að fá með því að nota SVÓT greiningu 

(styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri). Hinsvegar er reynsla sviðsmyndasérfræðinga 
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að rétt og mest viðeigandi beiting væri að nota sviðsmyndirnar fyrst og fremst til að 

leggja mat á ógnanir og tækifæri í ytra umhverfi, eða það sem mögulega og líklega gæti 

komið fram á tímaspönn sviðsmyndanna. Eftir það eru styrkleikar og veikleikar 

skipulagsheildarinnar bornir saman við möguleika og aðgerðir framtíðarinnar til að gera 

annað hvort a) laga getu og hæfileika skipulagsheildarinnar til að draga úr eða útrýma 

veikleikunum eða b) þróa stefnu sem gerir skipulagsheildina sveigjanlega gagnvart 

ógnunum sem hún á ekkert svar við.  

4.10 Ályktanir 

Þegar sviðsmyndir eru tilbúnar, er tími til að ráðast í aðgerðir. Nauðsynlegt er þá að 

skoða aðalmálið eða ákvörðunina sem til skoðunar var í upphafi verkefnisins og huga að 

hvernig sú ákvörðun lítur út í hverri sviðsmynd. Val stefnuaðgerða er afleiðing 

nákvæmrar greiningar sviðsmyndanna og þess að huga að bestu aðgerðum og svörum 

skipulagsheildarinnar við hverri mögulegri framtíð (Schwartz, 1998; Phelps, Chan, & 

Kapsalis, 2001). 

Það eru margar ólíkar aðferðir sem hægt er að nota í hverju þrepi sviðsmyndaferlisins 

(Börjeson, Höjer, Karl-Henrik, Ekvall, & Finnved, 2006; Gausmeier, Fink, & Schalke, 

1998). Einnig er mögulegt og í mörgum tilfellum æskilegt að blanda saman aðferðum 

(Börjeson, Höjer, Karl-Henrik, Ekvall, & Finnved, 2006; van der Heijden K., 2005). Eins 

og rætt er um hér að ofan geta þessar aðferðir verið algerlega tölfræði- eða 

stærðfræðilegar eða eigindlegar og frjálslegar. Til dæmis benda Börjeson og félagar 

(2006) á fjöldann allan af mismunandi aðferðum sem hægt er að nýta á ólíkum þrepum 

sviðsmyndaferilsins, sem ekki er kynnt í þessari ritgerð.  
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5 Sviðsmyndir í safnaðarstarfi Keflavíkurkirkju 

Í þessum kafla verður fjallað um framvindu sviðsmyndgreiningar  fyrir Keflavíkursöfnuð 

út frá aðferð sem van Notten og félaga (2003), sjá mynd 4. bls 40.  

Útfrá flokkunaraðferð sviðsmynda sem Van Notten og félagar (2003) komu með var 

markmið verkefnisins að kanna bæði mögulega og um leið líklega þróun í 

safnaðarstarfi. Hvort sviðsmyndir gætu stutt við þær ákvarðanir sem taka þarf í 

framtíðinni. Framrýnis (e. forecasting) og lýsandi nálgun var valin til að sýna fram á 

samband kirkjustarfs og breytinga í umhverfi kirkjunnar og mögulegar afleiðingar þeirra.  

Ferillinn var hannaður með Keflavíkursöfnuð í huga, til að: 

 Prófa ný og fyrirliggjandi verkfæri og aðferðir sviðmyndagerðar. 

 Sýna fram á einingu og árekstra milli mismunandi sjónarmiða innan 

sviðsmyndanna.  

Á grunni þessara markmiða var ferillinn hannaður þar sem formlegar aðferðir eins og 

spennukort, hugkort voru notuð með innsæis rökum. Til að byggja upp og rita söguþráð 

sviðsmyndanna voru notuð bæði megindlegar og eigindlegar upplýsingar. Í þróun 

sviðsmyndanna var notast við vinnustofur, þar sem þátttakendur voru sjálfboðaliðar og 

virkir í safnaðarstarfi eða félagslega virkir í samfélaginu. Mikilvægt innlegg kom frá 

stjórnendum Keflavíkurkirkju og frá samtölum og umræðum höfundar við vini og 

vandamenn. 

Innihald sviðsmyndanna er flókið og margbrotið. Þær eru skrifaðar út frá ákveðnum 

óvissuásum sem mynda kross. Annar ásinn er virkni safnaðar Keflavíkurkirkju og hinn 

tekur á sambandi ríkis og kirkju. Þær fjórar sviðsmyndir sem skrifaðar voru lýsa átta 

ólíkum drifkröftum sem deila með sér gerendum, þáttum og sviðum. Eins og fækkun 

kirkna, sameiningu sveitarfélag, þróun í tækni, alþjóðlegu kristinboði og frá þjónandi 

forystu yfir í yfirráð einstaklinga. Þessu er lýst með því að taka með í sviðsmyndirnar 

gagnverk aðgerða/ viðbragða í félagslegu tilliti. 
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5.1 Keflavíkursöfnuður og staða hans í samfélaginu.  

Núverandi Keflavíkurkirkja var vígð 14. febrúar 1915. Kirkjan snýr öfugt miðað við 

flestar kirkjur landsins því að altarið er í vestri og anddyrið í austri. Hún gegndi líka 

hlutverki sem viti við Faxaflóa fyrir sjómenn. Kirkjan rúmar yfir 200 manns í sæti en árið 

1915 var íbúafjöldi Keflavíkur um 500 manns (Hilmar Bragi Bárðarson, 2012). 

Hefð fyrir sjálfboðaliðastarfi innan sóknarinnar nær langt aftur en hefur gengið í 

gegnum tískusveiflur og misjafnar áherslur.  

Árið 2006 var nánast ekkert sjálfboðaliðastarf. Sóknarnefnd fékk þóknun fyrir störf 

sín. Meðhjálparar voru á launum og kórfélagar fengu greitt fyrir að syngja í messum. 

Allir fengu laun fyrir sitt framlag. Árið 2006 var ráðist í stefnumótun og farið í 

viðamiklar breytingar á árunum 2007-2010. Byrjað var á breytingum í helgihaldinu en 

kærleiksþjónusta og æskulýðshópur voru sett á laggirnar og hætt var að greiða fyrir setu í 

sóknarnefnd. 

Hér fer á eftir umræða um helstu þætti sem eru lýsandi dæmi um þann styrk 

safnaðarstarfs í Keflavíkurkirkju sem er bein afleiðing breytinga sem urðu í kjölfar þeirra 

stefnumótunar sem ráðist var í 2006 til 2008. 

Helgihald. Reynt var að gera helgihaldið meira skapandi. Stofnaður var hópur sem 

kom á kvöldmessum, þemamessum með meiri virkni leikmanna. Reynt var að höfða til 

klúbba og félagasamtaka með þátttöku í messum. Messuþjónar eru nú sjálfboðaliðar. 

Kórinn fær ekki greitt fyrir að syngja í almennum messum. Frumflutt hafa verið verk eftir 

kórfélaga. Bænahópar starfa undir stjórn sjálfboðaliða. Sjálfboðaliðar bjóða upp á súpu 

eftir sunnudagsmessur. 

Samstarf milli safnaða á Suðurnesjum var eflt með vetrarlöngu verkefni „Gott kvöld í 

kirkjunni“ þar sem efnt var til samræðu milli sérfræðinga á ýmsum sviðum og íbúa á 

Suðurnesjum um margvísleg málefni tengdum kirkjunni.  

Kærleiksþjónusta. Hugmynd að Velferðarsjóði Suðurnesja kviknaði eftir 

stefnumótunarferð í Skálholt vorið 2008. Á fyrsta ári sjóðsins söfnuðust yfir 20 milljónir 

króna. Söfnuðurinn hefur staðið fyrir allskonar viðburðum til styrktar sjóðnum og 

einstaklingar, félög og fyrirtæki hafa lagt stórar og smáar upphæðir til hans. Alls hafa 

safnast um 50 milljónir króna. Markmið sjóðsins er að veita neyðaraðstoð umfram það 

sem Hjálparstarf kirkjunnar veitir í innanlandsaðstoð sinni. Fjármagnið fer til úthlutunar 

á Suðurnesjum. Úthlutað er eftir fyrirfram ákveðnum reglum. Styrkir til námsbókakaupa, 
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skólamáltíða, mataraðstoð og reynt að koma til móts við þá sem eru illa staddir. 

Velferðarsjóðurinn er í samtökunum EAPN- European Anti Poverty network (Ragnheiður 

Ásta Magnúsdóttir, 2012). 

Æskulýðsstarf. Innan Keflavíkurkirkju hefur barnastarf verið öflugt til marga ára. 

Reglulegir foreldramorgnar eru einu sinni í viku. Sunnudagaskólinn starfar allan veturinn 

og er mjög vel sóttur af börnum og foreldrum þeirra. Prestar fara í heimsóknir í 

framhalds- grunn- og leikskóla í sókninni. Þá er öflugt samstarf fyrir 6-9 ára og unglinga 

með KFUM og KFUK. 

Óhefðbundið æskulýðsstarf. Settir hafa verið upp söngleikir með söng og 

hljóðfæraleik barna og unglinga. Þá hafa námskeið fyrir unglinga eins og „Adrenalín“, 

„Áfram ábyrg“ og „Energy og trú“ verið haldin með ágætri aðsókn. Ungmennum 

sóknarinnar hefur staðið til boða að taka þátt í Lífsleikni Þjóðkirkjunnar sem haldið var í 

Fjölbrautaskóla Suðurnesja og einnig Farskóla leiðtogaefna Þjóðkirkjunnar. 

Brúarsmíði er heiti á verkefni sem Keflavíkurkirkja byrjaði á í kjölfar 

stefnumótunarvinnu 2010. Hún felst í því að efla og treysta tengsl við félög og klúbba í 

sókninni og á Suðurnesjum, með það að markmiði að auka þátttöku þeirra í starfi 

kirkjunnar og kirkjunnar í starfi þeirra.  

Í tilefni af eitt hundrað ára afmæli Keflavíkurkirkju standa nú yfir miklar breytingar í 

kirkjunni og stefnt er á að færa kirkjuna í upprunalegt horf (Hilmar Bragi Bárðarson, 

2012). 
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5.2 Keflavíkursöfnuður; lýsandi tölfræði  

Keflavíkursöfnuður er innan póstnúmers 230. Því er frekar auðvelt að finna tölugögn um 

íbúa Keflavíkur.  

Í þessum hluta verkefnisins er sjónum beint að lýðfræðigögnum og samburði við aðrar 

sóknir á Suðurnesjum.  

Leitað var gagna hjá Hagstofu Íslands, Umboðsmanni skuldara og Vinnumálastofnun.  

Í Keflavík er annað tveggja prestakalla í Reykjanesbæ en þau eru Keflavíkurprestakall 

og Njarðvíkurprestakall sem skiptist í þrjár sóknir Innri-Njarðvíkursókn, Ytri-

Njarðvíkursókn og Kirkjuvogsókn auk þess telst Ásbrú, gamla varnarsvæðið, til 

Njarðvíkurprestakalls. Í Reykjanesbæ búa um það bil tveir þriðju hlutar íbúa á 

Suðurnesjum, eða rúmlega 12.000 manns. Íbúafjöldi í Keflavíkursókn 1. janúar 2012 var 

7.686 manns, 3.918 konur og 3.768 karlar. Af þessum íbúum Keflavíkur standa 1.216 

utan þjóðkirkjunnar eða 649 karlar og 567 konur. Sjá má þróun sóknaraðildar í Keflavík 

frá 1. janúar 2005 til 1. janúar 2012 í töflu 6.  

Í Keflavík eru 6 trúarsöfnuðir: Keflavíkursöfnuðurinn, Hvítasunnusöfnuðurinn, 

Kaþólski söfnuðurinn, Vottar Jehóva, Aðventistar og Bahái- söfnuðurinn. Ekki liggja 

fyrir gögn um fjölda safnaðarmeðlima í hverjum söfnuði.  

5.2.1 Hlutfall íbúa Keflavíkur í þjóðkirkjunni og öðrum trúfélögum 

Tafla 6. Hlutfall íbúa Keflavíkur í þjóðkirkjunni og öðrum trúfélögum. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

K
ef

la
ví

k

Önnur trúfélög, utan 

trúfélaga og óþekkt

Þjóðkirkjan

Önnur trúfélög, utan 

trúfélaga og óþekkt

Þjóðkirkjan

La
n

d
ið

 a
llt 79,2% 77,6% 76,8%

14,6% 16,0% 18,0% 19,9% 20,8% 20,8% 22,4% 23,2%

85,4% 84,0% 82,0% 80,1% 79,2%

80,3% 79,7% 79,8%

8,9% 10,5% 14,1% 19,0% 19,7% 19,7% 20,3% 20,2%

91,1% 89,5% 85,9% 81,0% 80,3%

     Heimild: Hagstofa Íslands. 

Eins og sjá má á töflu 6 er hlutfall íbúa Keflavíkur sem skráðir eru í þjóðkirkjuna hærra 

en landsins alls og þá um leið hlutfall þeirra sem skráðir eru í önnur trúfélög lægra. 

Hugsanlega er skýringarinnar að leita í að íbúar í Keflavíkursóknar eru ánægðari með 

sína kirkju en aðrir landsmenn með sínar. En áhyggjuefni fyrir íslensku þjóðkirkjuna er 

að fækkun meðlima hennar er stöðug.  
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Hlutfall íbúa Suðurnesja eftir aldri og kyni 1.jan 
2012 

Karlar Konur 

5.2.2 Íbúafjöldi 

Í kjölfar hrunsins hefur íbúum Reykjanesbæjar heldur fækkað síðustu árin. Margir hafa 

farið utan til starfa og náms. Ljóst er af fyrirliggjandi skipulagstillögum að ekki verður 

um markverða íbúafjölgun í Keflavíkurhverfi Reykjanesbæjar, þar sem ekki er gert ráð 

fyrir að það stækki, heldur mun fjölgunin eiga sér stað innan Innri-Njarðvíkurhverfis og 

Ásbrúar. Hlutfall íbúa Keflavíkur eftir aldri og kyni annarsvegar og íbúa Suðurnesjanna 

allra hinsvegar má lesa af myndum 5. og 6.Eins og glögglega má sjá er aldursamsetning 

íbúa Keflavíkur nokkuð frábrugðin aldurssamsetningu allra íbúa Suðurnesja, sérstaklega í 

yngri lögum píramídans.  

Þetta gæti skýrst af því að fjölskyldur á barneignaraldri í Keflavík hafi frekar flust úr 

byggðarlaginu en fjölskyldur á Suðurnesjum öllum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 6. Fjöldi íbúa Suðurnesja eftir aldri og kyni 1.jan. 2012 Heimild: Hagstofa Íslands 

Mynd 5. Hlutfall íbúa Keflavíkur eftir aldri og kyni 1. jan. 2012 Heimild: Hagstofa Íslands 
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5.2.3 Atvinnuástand í Keflavík 

Keflavíkursókn hefur ekki farið varhluta af atvinnuleysi síðustu ára. Allt frá því að 

Varnarliðið fór af landi brott, árið 2006, hefur atvinnuleysið verið mikið samanborið við 

landið allt. Að miklu leyti tókst þó að finna því fólki sem missti vinnuna við brotthvarf 

Varnarliðsins störf. Við hrunið 2008 óx atvinnuleysið mikið, sérstaklega í röðum þeirra  

sem hafa aðeins litla formlega menntun, grunnskólapróf eða minna. Sjá mynd 7. 

Á mynd 8. eru þeir er hafa grunnskólapróf eða minna teknir út. Hún sýnir fjölda 

atvinnulausra í röðum íbúa Keflavíkur með ýmiskonar framhaldsskólanám.  

  

Mynd 7. Fjöldi íbúa Keflavíkur sem eru án atvinnu eftir menntun, 1.jan. 2012. Heimild : Vinnumálastofnun 

Mynd 8. Atvinnulausir íbúar Keflavíkur með framhaldsnám. Heimild Vinnumálastofnun 
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Íbúafjöldi á Suðurnesjum og hlutfall íbúa sem 
leitað hafa til Umboðsmanns skuldara 

Fjöldi íbúa % sem leitað hafa til UMS 

5.2.4 Skuldir og úrræði 

Mikið hefur verið rætt um alvarlegt ástand og erfiðleika í fjármálum einstaklinga og  

fjölskyldna almennt á Íslandi. Lesa má út úr tölum yfir þá sem leitað hafa til 

Umboðsmanns skuldara að ástandið er þó hlutfallslega betra í Keflavík en í öðrum 

bæjarkjörnum á Suðurnesjum. Sjá mynd 9. Alls hafa 2,7 % íbúa Keflavíkur leitað til 

Umboðsmanns skuldara sem er 0.4% hærra en hlutfall íbúa Grindavíkur. Hæsta hlutfallið 

er hinsvegar í Höfnum, Njarðvík og Ásbrú ásamt Vogum.  

Mynd 9. Íbúafjöldi og hlutfall íbúa leitað hafa til umboðsmanns skuldar 
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5.2.5 Fæðingar og skírnir  

 

 

Mynd 10 sýnir fjölda fæddra og skírðra í Keflavík og hlutfall skírðra af fæddum. Á henni 

má lesa að heldur dregur úr að foreldrar láti skíra börn sín kristilegri skírn. Hugsanlega 

eru þetta merki um minnkandi trúarhita sóknarbarna í Keflavík þótt frá árinu 2010 hafi 

skírnarhlutfallið stigið úr því að vera um 63% fæddra barna í 73% árið 2011.  

  

Mynd 10. Fæðingar og skírnir í Keflavík 

Heimild: Hagstofa Íslands 
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5.3 Drifkraftar og óvissuþættir 

Drifkraftar eru eins og áður sagði „þeir grunnkraftar sem koma á breytingum eða 

hreyfingu á þróun og renna stoðum undir fyrirsjáanlega atburði í umhverfinu. Skilningur 

á þessum innri skyldleika drifkraftanna veitir innsýn inní kerfisbundna byggingu þeirra 

vandamála sem eru til skoðunar.“ (van der Heijden, Bradfield, Burt, Cairns, & Wright, 

2002). Drifkröftum ætti að lýsa í eins fáum orðum og mögulegt er en nægilega mörgum 

svo þeir verði öllum skýrir. Drifkrafta er hægt að aðgreina frá „viðfangsefnum“, 

„atriðum“ eða „atburðum“ með því að benda á niðurstöðu. Hugtakasafn drifkrafta gæti 

innihaldið orð eins og „Niðurstaða ...“, „umfang þess.....“, „breytileg viðhorf til.....“, 

„fjöldi þeirra......“ (Wright & Carnis, 2011).  

Í vinnustofu komu margir drifkraftar upp í umræðunni en eftirfarandi 21 voru valdir til 

að byggja sviðsmyndirnar á. 

 

 Breytilegt viðhorf til forystu  

 Gæði og magn 

 Kærleiksþjónusta 

 Starfsfólk kirkjunnar 

 Virkt skipulag 

 Ríki og kirkja 

 Áhersla á heimasíðu og Netið 

 Fræðsla sóknarbarna 

 Kirkjuskóli Keflavíkur 

 Æskulýðsmál  

 Heitt og einlægt trúarlíf 

 Kærleiksrík samskipti  

 Skapandi helgihald 

 Smáhópar í safnaðarstarfi 

 Þjónusta tekur mið af náðargáfum 

 Sameining safnaða  

 Eiginleikar nýs prests  

 Helgihald í kirkjunni  

 Samstarf kirkjusafnaða á Reykjanesi 

 Söfnuðurinn sem félagslegt afl 

 Þjálfun 

Þegar þessi fjöldi ólíkra drifkrafta er skoðaður má fljótlega sjá ákveðnar myndir birtast 

og auðvelt er að klasa drifkraftana saman eftir hve mikil eða lítil áhrif þeir hafa og hve 

mikilli eða lítilli óvissu þeir eru háðir. 

Við frekari umfjöllun um hina ýmsu óvissuþætti og drifkrafta í mótun safnaðarstarfs 

við Keflavíkurkirkju urðu eftirfarandi átta drifkraftar ofan á (sjá mynd 11): 
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5.4 Klösun atburða í sviðsmyndagerðinni  

Eftir að drifkraftar og atburðir voru skilgreindir, ræddir og þeim forgangsraðað af 

þátttakendum var tími til kominn til að líta á upphafssviðsmyndirnar. Til að mynda 

rökréttan söguþráð sem spunninn er í hverja sviðsmynd. Aðferðin sem valin var til að 

móta sviðsmyndirnar í þessu verkefni nefnist klösun. Til eru fleiri aðferðir sem hægt er 

að notast við á þessu stigi sviðsmyndagerðarinnar, en þær verða ekki ræddar í þessu 

samhengi. Klösun varð fyrir valinu vegna þess að höfundur taldi hana henta best í 

hópavinnu vinnustofunnar. Rökræðan og vinnan varð markvissari.  

Markmið með klösun er að finna tengsl milli möguleika eða atburða sem áhrif hafa á 

sviðsmyndirnar sem til skoðunar eru. Þetta er gert með samræðum innan hópsins um 

samhengi drifkraftanna innbyrðis og áhrif á aðra af tveimur leiðum:  

 Með orsaka/afleiðinga tengslum, það er niðurstaða eins drifkrafts hefur beina 

áhrif á niðurstöðu annars.  

 Með tímaröð, það er niðurstaða eins drifkrafts er háð niðurstöðu annars.  

Áhersla á heimasíðu og Netið 

Samband ríkis og kirkju 

Fræðsla sóknarbarna 

Heitt og einlægt trúarlíf 

Smáhópar í safnaðarstarfi 

Sameining safnaða 

Helgihald í kirkjunni 

Söfnuðurinn sem félagslegt afl 

Mynd 12. Átta drifkraftar í safnaðarstarfi Keflavíkurkirkju 



 

53 

 

Þegar búið er að klasa drifkraftana saman er röksemdafærsla klasanna prófuð á tvo 

vegu:  

 Með því að draga tengslalínu milli orsaka/ afleiðinga og tímasetningar svo að 

hver drifkraftur sé tengdur á einhvern hátt við annan.  

 Með því að nefna klasann lýsandi nafni sem nær yfir þann þátt sem 

drifkraftarnir standa fyrir (Wright & Carnis, 2011).   

Þegar nöfn á klösunum höfðu verið rædd og samþykkt náðu þau yfir svið aðalþáttanna  

og höfðu meiriháttar áhrif á þá sviðsmynd sem til umræðu var. Hópurinn tókst á um 

einstök málefni og ólík. Unnið var að og með aðalóvissuþættina, einn af öðrum. 

Hópurinn ræddi um svið mögulegra og líklegra „öfganiðurstaðna“ sem gætu orðið af 

þeim í því tímarúmi sem sviðsmyndirnar verða. Öfganiðurstöðurnar gætu lýst „verstu 

niðurstöðu“ og „bestu niðurstöðu“. Á þessum stað í sviðsmyndaferlinu var notast við 

spennukort sem kynnt verða til sögunnar í kafla 5.3.  

Á öðrum og þriðja vinnustofufundi var unnið með aðal óvissuþættina, einn af öðrum. 

Aðalhjálpartæki í umræðunni í vinnustofunum var PESTEL og SVÓT aðferðafræði 

stefnumótunarfræðanna. Þátttakendur og höfundur höfðu þessi verkfæri í huga og í 

umræðunni og við ritun sviðsmyndanna.  

Hópurinn taldi mestu óvissuna sem einkenni safnaðarstarf í Keflavíkurkirkju næstu 15 

árin, aðskilnaður ríkis og kirkju annars vegar og hins vegar hvort söfnuðurinn verði 

virkur eða óvirkur í kirkjulegu starfi. Því voru sviðsmyndirnar skrifaðar út frá þessum 

óvissuásum sem mynda kross eða grunn sem sjá má í mynd 12. 
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5.5 Sviðsmyndir úr Keflavíkursöfnuði 2027  

Til að aðgreina sviðsmyndirnar hverja frá annarri voru þær skrifaðar hver með sínum stíl. 

Engið, þar sem samband ríkis og kirkju er óbreytt og söfnuðurinn virkur er rituð sem 

ræða formanns sóknarnefndar á aðalfundi sunnudaginn 25. apríl 2027. Akurinn, þar sem 

aðskilnaður ríkis og kirkju er alger og virkur söfnuður, segir sögumaður frá persónulegri 

reynslu sinni af því sem gerst hefur frá árinu 2012. Frásögnin er línuleg og beinskeytt, 

skrifuð í tilefni af 60 ára afmæli sögumanns 1. maí 2027. Urðin, þar er sviðsmyndasagan 

skrifuð sem skýrsla prófasts til kirkjuþings í maí 2027. Hér er söfnuðurinn óvirkur og 

aðskilnaður ríkis og kirkju alger. Skriðan, sviðsmynd þar sem söfnuður er óvirkur og 

samband ríkis og kirkju er enn við lýði. Sviðsmyndasagan er í formi blaðafréttar af 

söfnuðinum og rætt er við sóknarprest, formann sóknarnefndar og organista.  

Lesa má þessar sviðsmyndir í kafla 5.5.1 til 5.5.4  

 

Engið 

Samband ríkis og kirkju 

óbreytt. Söfnuður virkur og 

forysta í höndum lærðra og 

leikra til jafns. Miklir 

möguleikar.  

Óbreytt          Aðskilnaður                       ríkis og kirkju            Alger 

V
irku

r                             Sö
fn

u
ð

u
r                              Ó

virku
r  

Akurinn 

Aðskilnaður ríkis og kirkju 

er alger. Söfnuðurinn virkur 

og lætur til sín taka í 

samfélaginu. 

Skriðan 

Samband ríkis og kirkju 

óbreytt. Söfnuður óvirkur. 

Sameining safnaða og 

fækkun presta. Helgihald 

lítið og veikt.  

Urðin 

Aðskilnaður ríkis og 

kirkju alger. Söfnuður 

óvirkur. Forysta og stjórnun 

safnaðar í hendi prests. 

Mynd 13. Óvissuásar og sviðsmyndir í safnaðarstarfi Keflavíkurkirkju 
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5.5.1 Engið  

Ræða formanns sóknarnefndar á aðalfundi sóknarinnar 25. apríl 2027 

 

 

 

 

 

Fundarstjóri, Biskup Íslands, prófastur, þingmenn og ágætu safnaðarsystkin og gestir.  

Það er mér mikil heiður að ávarpa ykkur. Mér er efst í huga þakklæti til ykkar allra 

fyrir stuðninginn við okkur hér í Keflavíkursókn. Síðast liðin 15 ár hef ég starfað í 

sóknarnefnd, þar af síðustu 10 ár sem formaður sóknarnefndar. Nú er komið að 

leiðarlokum og ég lít stoltur til baka yfir starfið. Mig langar að stikla á stóru í sögu 

safnaðarins allt frá árinu 2012 því það var ár straumhvarfa fyrir þjóðkirkjuna þegar 

aðskilnaði ríkis og kirkju var hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu með naumum meirihluta. 

Á hundrað ára afmælisári Keflavíkurkirkju fór hún í gegnum mikla endurnýjun og 

vinnu sem grundvölluð var á stefnumótun og safnaðaruppbyggingarhópi frá árinu 2008. 

Á árunum 2013 og 2014 fór söfnuðurinn í gegnum mikla naflaskoðun og sjálfskönnun 

þar sem markvisst var unnið að langtíma stefnumótun til næstu 15 ára. Sú stefnumótunar-

vinna grundvallaðist aftur á því starfi sem átt hafði sér stað í kirkjunni árin á undan eða 

allt frá 2008. Þar tókst að skilgreina gildin sem safnaðarstarfið byggðist á og við höfum 

unnið eftir, til dagsins í dag. Framtíðarsýn fyrir söfnuðinn var mótuð með öllum sem 

komu að safnaðarstarfinu. Skrifuð var tilgangsyfirlýsing safnaðarins sem að mínu mati 

hefur verið hin styrka stoð safnaðarstarfsins öll þessi ár og þessi yfirlýsing þjappaði 

Óbreytt samband ríkis og kirkju 

V
irk

u
r sö

fn
u
ð
u
r 

Engið 
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okkur saman. Tilgangsyfirlýsingin hefur verið okkur eins konar sjókort fyrir 

úthafssiglingu síðustu ára, hún markaði stefnuna, starfið og sýn til framtíðar og hefur að 

sönnu hjálpað okkur í allri ákvarðanatöku. Þessi 45 orða yfirlýsing hefur að mínu mati, 

aukið samstöðu safnaðarins og hvatt okkur áfram í orði og gerðum.  

Ágætu vinir, að fara í kirkju og taka þátt í kirkjustarfi getur auðveldað alla þátttöku í 

hinu daglega lífi í samfélaginu. Í Keflavík er lítið og nátengt samfélag vina, kunningja 

eða skyldfólks. Tengslanetið sem ég bjó hér til á mínum fyrstu búskaparárum, stuðlaði að 

því að ég og fjölskylda mín löguðumst að samfélaginu hraðar og traustar. Kirkjan veitir 

okkur öryggi og jafnvægi um leið og hún gerir ekki upp á milli ólíkra safnaðarmeðlima, 

við erum öll jöfn sama hversu ólík og fjölbreytt við erum.  

Stjórnendur fyrirtækja hér í bæjarfélaginu leita æ meir eftir leiðtogum sem hafa fengið 

þjálfun og reynslu í gegnum starf smáhópa í safnaðarstarfinu. Smá saman hefur byggst 

upp öflugur hópur sterkra leiðtoga innan safnaðarins sem komist hafa til áhrifa í 

Reykjanesbæ og í öðrum bæjarfélögum.  

Safnaðarstarf í Keflavíkursókn varð öflugra og öflugra með hverju árinu. Nú í dag er 

hægt að segja að söfnuðurinn sé það félagslega afl sem við stefndum að og það sést best á 

hve öflugt starf smáhópanna okkar er. Á hundrað ára afmæli kirkjunnar 2015 voru teknar 

upp markvissar mælingar í anda náttúrlegar safnaðaruppbyggingar og hin 8 gæða mörk 

sem einkenna hana. Safnaðarstarf innan Keflavíkurkirkju er með því öflugra sem gerist á 

Íslandi og þó víðar væri leitað. Við lögðum upp með það að hafa safnaðarstarfið 

fjölbreytt og miðað að öllum aldurshópum.  

Sunnudagaskólinn varð fljótt vinsæll af öllum aldurshópum eftir að honum var 

aldursskipt; það er fyrir börn frá 3-6 ára og síðan í 6-10 ára börn, unglingaskólann og 

sunnudagaskólann fyrir fullorðna. Þetta varð til að trúarlíf innan safnaðarstarfsins varð 

heitara og innilegra sem hafði jákvæð áhrif á safnaðarstarfið og gerði það þróttmikið og 

áhugavert. Burðarásinn í öllu okkar starfi er bænastarfið sem hefur vaxið stöðugt allt frá 

árinu 2016 og nú eru bænahópar að starfi daglega allan ársins hring. Fljótlega fjölgaði 

mjög smáhópum um allskyns málefni, atburði og leiðtogarnir leiddu. Sjálfboðið starf 

efldist til muna og nú er svo komið að þjónandi leiðtogar safnaðarins taka þátt í öllu 

starfi.  

Eftir stefnumótuninni árið 2008 var áhersla lögð á skapandi helgihald og að hlusta á 

hvers samfélagið leitaði. Við héldum áfram með þetta markmið og útvíkkuðum það. 

Haldið var áfram með Biblíuhópa og bókaleshringi eins og áður. Leikmenn tóku sífellt 



 

57 

 

meiri þátt í helgihaldinu. Miðvikudagmessurnar urðu að einskonar hugrækt þar sem fólk 

kemur og stundar kristilega íhugun og hlustar á leikmenn og lærða í bland. 

Bænastundirnar síðdegis á fimmtudögum hafa frá upphafi verið ótrúlega vel sóttar. Þar er 

30 mínútna helgistund þar sem prestur leiðir inngangsbæn. Þetta er mjög hefðbundin 

stund sem fólk leitar sífellt meir í. 

Félagasamtök í bæjarfélaginu eiga sína árlegu messu þar sem þau taka þátt hvert á 

sinn hátt þótt haldið sé í hið hefðbundna form messuunnar. Þetta hafði þau áhrif allt frá 

upphafi að messusókn jókst töluvert og nú er svo komið að meðlimir félaganna leggja 

metnað sinn í að fjölmenna á sínum sunnudegi.  

Við höfum verið mjög heppin með val á prestum, starfsfólki og sjálfboðaliðum en ég 

mun fjalla um þeirra starf síðar í ræðu minni.  

Prestar og starfsfólk hafa verið vakandi yfir röddum safnaðarins. Prestarnir leiddu allt 

frá árinu 2013 alla Biblíuleshringina, eða þar til sjálfboðaliðarnir treystu sér til að taka að 

sér það starf. Það hefur verði undraverð fjölgun. Í dag eru við stöðugt með fjóra til fimm 

leshringi sem eru að lesa kafla eða bækur í Biblíunni. Ekki alls fyrir löngu lauk sjöundi 

hópurinn yfirferð á allri Biblíunni, bæði gamla og nýja testamentinu.  

Við höfum verið vakandi og tekið virkan þátt í þjóðfélagsumræðunni með ýmsu móti 

t.d. fræðslukaffihúsi fyrir eldri borgara einu sinni í viku sem hefur sannað gildi sitt 

síðastliðin 12 ár og orðið ómissandi þáttur í félagstarfi aldraðra. Þá má minnast á 

umræðumessurnar þar sem leikmenn og prestar ræða ákveðið málefni líðandi stundar. 

Þegar hugmyndin vaknaði að þessu messuformi voru margir mjög efins um að hvort 

þetta væri hlutverk kirkjustarfs. En hópur innan safnaðarins vann duglega að 

skipulagningu messunnar og fékk þá nýja prestinn með sér í lið. Þetta var árið 2016 og 

síðan eru reglulega tvær umræðumessur á ári. 

Þessi markvissa uppbygging sem hófst eftir stefnumótunarvinnuna árið 2014 hefur 

stundum verið þyrnum stráð og kostnaðarsöm. Þá á ég ekki aðeins við fjárhagslega, hún 

tók tíma, sérstaklega fyrstu árin og hún reyndi og reynir alltaf á mannlega þáttinn. Það 

hefur oft slegið í brýnur og menn tekist á um málefni. En eitt þeirra gilda sem við metum 

svo mikils má aldrei gleyma er vináttan og kærleikurinn. Við megum aldrei láta kappið 

bera vináttuna og kærleikinn milli okkar ofurliði.  
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Þetta kröftuga safnaðarstarf þarf góða stjórnun og utanumhald og prestarnir og 

framkvæmdastjóri sóknarinnar hafa unnið gott starf. Við höfum verið blessuð með 

frábærum leiðtogum sem koma sjálfboðnir til starfa þegar til þeirra hefur verið leitað. 

Oft kemur frumkvæðið um viðburði eða hóp frá safnaðarmeðlimum sjálfum og okkur 

hefur reynst það afar farsælt að hvetja fólk til að hópa sig saman um áhugamál sem það 

vill vinna að í kristilegu starfi. Í raun er þetta sjálfsprottna starf sjálfboðaliða þeir steinar í 

grunni safnaðarins sem staðið hafa lengst og vega þyngst.  

Það hafa skipst á skin og skúrir. Góð eftirfylgni hefur verið nauðsynleg með 

hópastarfinu og nauðsynlegt hefur verði að endurmeta það reglulega. Oftast hefur það 

gengið mjög vel en stundum hefði betra verið heima setið en af stað farið. En eins og 

Einstein sagði: „Hver sá sem hefur aldrei gert mistök, hefur aldrei reynt neitt nýtt“. 

Eftir mikla skuldasöfnun á fyrstu ártugum aldarinnar náðum við því takmarki að vera 

skuldlaus árið 2020 þrátt fyrir miklar framkvæmdir á kirkju og endurbótum og 

viðbyggingu við safnaðarheimilið. Félagsgjöld sem ríkið innheimtir af sóknarbörnum 

fóru að skila sér 100% og standa nú undir launum starfsmanna kirkjunnar auk viðhalds 

og reksturs fasteigna.  

Þekking sú sem byggst upp í safnaðarstarfi hér í Keflavíkursókn hefur haft víðtæk 

áhrif utan sóknar. Við fáum árlega fjölda fólks sem sækir námskeið í safnaðarstarfi og 

uppbyggingu safnaða allstaðar af landinu. Vorskólinn sem við byrjuðum á árið 2019 er 

sívinsæll og hefur sannað gildi sitt víða um land þar sem fjöldi þeirra sem sækja skólann 

á hverju vori hefur aukist og margir koma aftur og aftur. Leiðtogaskóli í þjónandi forystu 

varð til vegna óska þeirra sem sótt höfðu vorskólann. Árið 2023 ýttum við honum úr vör 

en þetta er skóli sem söfnuðum íslensku þjóðkirkjunnar stendur til boða að senda sína 

leiðtoga til. Í haust hefur þriðji hópurinn nám í Leiðtogaskólanum. Þar eru kennd og rædd 

lykilhugtök þjónandi forystu samkvæmt hugmyndum Robert K.Greenleaf um þjónandi 

forystu. Þau eru sjálfsvitund, hlustun, að þroska samstarfsfólk, leiðbeina, laða fram orku 

og vitsmuni annarra og horfa til framtíðar. Áhersla hefur verið lögð á einstaklinginn, að 

hann geti bæði, hagað lífi sínu sem allra best og lagt fram sinn skerf til að skapa 

þjóðfélag sem er vel stjórnað og réttlátt. Virk þátttaka einstaklinga er grunnurinn, í 

þjóðfélaginu, stjórnmálum, fyrirtækjum og á heimilunum.  

Það má til gamans geta þess að í sveitarstjórnarkosningum fyrir sex árum voru tveir 

leiðtogar úr safnaðarstarfinu kosnir í bæjarstjórn og í kosningunum í fyrravor voru sex 

bæjarfulltrúar, af öllum listum sem buðu fram, sem lokið hafa eða stunda nú nám í 
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Leiðtogaskóla þjónandi forystu. Þannig má segja að Leiðtogaskólinn hafi meirihluta í 

bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Vonandi er þetta vísbending um öfluga og samhelda 

bæjarstjórn því þekking þessa fólks og reynsla úr safnaðarstarfi og leiðtogaskóla 

kirkjunnar gefur því gott veganesti á pólitískri vegferð þeirra. 

Leiðtogaskólinn var lengi í mótun og það tók verulega á. Í upphafi var mikil óvissa í 

gangi og kostnaðurinn var nokkur, erfitt var að virkja fólk sem leiðtoga og þjálfun þeirra 

var og er tímafrek. En með þolinmæði og þrautseigju hefur okkur nú tekist að byggja 

traustan grunn fyrir áframhaldandi starf skólans. 

Allt þetta mikla safnaðarstarf hefur aukið lýðræðið innan safnaðarstarfsins, umræðan 

hefur oft á tíðum verið gagnrýnin og óvægin, en það hefur aðeins styrkt starfið, gert það 

öflugra og fjölbreyttara.  

Ekki má gleyma því starfi sem unnið hefur verið í kór Keflavíkurkirkju. Allt frá því að 

nýja orgelið var tekið í notkun hefur allt tónlistarlíf innan kirkjunnar dafnað. Markviss 

þjálfun söngfólks okkar hefur skipað kórnum á meðal bestu kóra landsins. Hæst ber 

drengjasöngsveit kirkjunnar sem vann til verðlauna í söngvakeppni Norðurlandanna 

2023. Þá er barnakór Keflavíkurkirkju þjóðþekktur fyrir sínar árlegu sálmasöngsperlur.  

Eftir að ljósleiðaravæðingu heimilanna á Suðurnesjum lauk árið 2017, var hægt að 

flytja messuna og trúarsamfélagið heim í stofu til hvers og eins. Kirkjurás 

Keflavíkurkirkju hefur vaxið ásmegin, áhorf er stigvaxandi og í dag, sjö árum eftir að við 

hófum útsendingar, horfa að meðaltali um 2.500 manns daglega í um 30 mínútur á efni á 

kirkjurásinni. Þetta á ekki aðeins við um sóknarbörn hér heldur sjáum við að Íslendinga 

um allan heim sækja sér fræðslu og trúarupplifun gegnum rásina daglega. Tekjur af 

kirkjurásinni standa nú undir hefðbundnu safnaðarstarfi.  

Vikulegar útsendingar sunnudagsmessunnar verða sífellt vinsælli þótt hægt hafi miðað 

í upphafi og áhorf aðallega verið hér heima, en við mælum nú aukið áhorf innanlands og 

einnig erlendis, sérstaklega frá hinum Norðurlöndunum þar sem fjöldi Íslendinga býr. 

Við höfum heyrt því fleygt að þessar útsendingar hafi orðið til þess að þeir sem fluttu 

heim eftir að uppgangur hófst eftir hrunið og kreppu árin 2008 til 2014 hafi ákveðið að 

setjast að í Reykjanesbæ.  

Eftir að við opnuðum Kirkjurásina fór messusókn að aukast verulega og smáhóparnir 

stækkuðu. Samfélagið breyttist, traust í samfélaginu jókst og ég tel það vera afrasktur 

innilegra og kærleiksríkari samskipta innan smáhópanna. Inni á Kirkjurásinni er hægt að 
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hlusta og horfa á messur síðustu ára, ýmis fræðsluerindi presta og leikmanna, bænir og 

beinar útsendingar. Þá eru fréttir og tilkynningar hina ýmsu hópa í safnaðarstarfinu 

þannig að kirkjurásin er upplýsinga og fræðsluveita sem mikið er notuð í gagnvirkum 

samskiptum milli kirkjunnar og safnaðarins. En fólk má vara sig á því að einangrast ekki 

með hjálp tækninnar. Það er auðvelt að vera vel tengdur en um leið aleinn.  

Ágætu fundarmenn. Keflavíkursöfnuður er nú árið 2027 sterkt, þróttmikið og traust 

félagslegt afl í samfélaginu. Þeir sem hér starfa og hingað leita finna fyrir innilegu 

andrúmslofti og hér svífur kærleikur yfir vötnum. Hér er skapandi umhverfi í bland við 

hefðbundið safnaðarstarf. Hér ríkir jafnvægi og traust. Hér er ákveðinn innri kraftur sem 

styrkir trúna og bætir samfélagið okkar.  

Eins og ég sagði í upphafi er er komið að leiðarlokum hjá mér, en ég veit að það eru 

margir sem geta og vilja taka formennsku sóknarnefndar að sér. Ég vil þakka 

samstarfsfólki mínu, prestum og starfsfólki safnaðarins ásamt öllum sjálfboðaliðum 

innilega fyrir samstarfið og vona að það hafi verið ykkur jafn lærdómsríkt og fyrir mig.  

Gangið á Guðs vegum.  
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5.5.2 Akurinn  

 Æviminning manns um safnaðarstarf í tilefni af 75 ára afmæli hans 1. maí 2027. 

  

 
 

Í þjóðaratkvæðagreiðslunni haustið 2012 kom fram vilji meirihluta Íslendinga að 

aðskilja ríki og kirkju. Í hönd fóru tímar óvissu fyrir kirkjuna og söfnuði um allt land. 

Samningar sem gerðir voru milli ríkis og kirkju snemma á síðustu öld voru teknir upp og 

samið var um hvað kirkjan fengi í sinn hlut. Töluverð umræða var milli kirkju og ríkis 

um breytt samband en niðurstaðan var alger aðskilnaður. Segja má að hinn nýi sáttmáli 

milli kirkjunnar og ríkisins hafi grundvallast á þremur meginatriðum: 

Í fyrsta lagi um stöðu trúarbragða í menningunni og hvernig hið opinbera tengist þeim 

í samfélaginu. Undir þetta féll túlkun á því hvernig trú, trúfélög og trúarbrögð móta 

einstaklinginn í nútímanum, viðhorf hans, lífstúlkun og mannskilning. Skilningur minn er 

sá að trú er persónulegs eðlis en samt ekki einkamál hvers og eins. Samspil einstaklings 

og samfélags er gagnvirkt í trúarlegu tilliti og á sér stað í hinu opinbera rými. 

Í öðru lagi lutu tengsl ríkis og kirkju að því hvernig hið opinbera hafði bein afskipti af 

starfsemi trúfélaga lagasetningum og reglugerðum. Hér var í raun aðalbreytingin. Í gamla 

samningnum var kveðið á um að ríkið innti af hendi ákveðna þjónustu í þágu allar 

trúfélaga með innheimtu sóknargjalda eða félagsgjalda. Misskilnings hafði gætt milli 

ríkis og kirkju á kreppuárunum 2008 til 2014 þegar ríkið tók til sín sífellt stærri hlut 
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sóknargjaldanna. Ríkið leit á félagsgjöldin sem skatt. Nú er þetta í höndum kirkjunnar 

sjálfrar og sóknir innan prófastdæma hafa sameinast um að innheimta sóknargjald. 

Í þriðja lagi var hugað að sérstakri stöðu kirkjunnar sem stærsta trúfélags í landinu 

með þær skyldur og ábyrgð sem það hefur. Fólk sem sagt hafði sig úr kirkjunni og 

ákveðið að standa utan trúfélaga hafði í gamla samningunum rétt á að leita til presta 

þjóðkirkjunnar. Í nýja sáttmálanum hafði þetta fólk rétt á að leita til presta hvaða kirkju 

sem er en þurfti þá að greiða sjálft og sækja síðan um endurgreiðslu úr sáluhjálparsjóði 

ríkisins sem stofnaður var um leið og nýi sáttmálinn varð fullgildur 2015.  

Kirkjan og safnaðarstarf tók miklum breytingum upp úr því. Undirbúningstíminn var 

skammur, aðeins tvö og hálft ár. Þegar ég leitaði ásjár í Keflavíkurkirkju snemma árs 

2015 var safnaðarstarfið í mikilli mótun. Kirkjan var þá í raun rekin eingöngu af þeim 

sem vildu starfa innan hennar. Oft er sagt að keðja sé ekki sterkari en veikasti hlekkurinn. 

Minningarnar frá þessum tímum í eru bæði skelfilegar en jafnframt frábærar. Innan 

safnaðarins voru mikil átök milli þeirra sem halda vildu fast í hefðirnar og þeirra sem 

vildu fara nýsköpunarleið. Reynt var að sætta þessi ólíku sjónarmið af hálfu prestsins og 

nýs framkvæmdastjóra sóknarinnar. Þessir einstaklingar gerðu sér grein fyrir að með því 

að halda fast í hefðbundna kirkjustarfsemi myndi fljótt fjara undan þeim vaxtarbroddum 

sem sáð hafði verið fyrir á kreppuárunum og það öfluga starf sem byrjað var á þá , myndi 

fljótlega leggjast af. Þeir sáu kosti hefðbundins helgihalds. Helgihald Íslendinga er 

rótgróið í sögu og menningu þjóðarinnar og hefur lítið tekið breytingum í áranna rás en 

hefur styrkt marga. Á hinn bóginn var ákveðin þörf á nýsköpun í safnaðarstarfi bæði til 

að halda í þá sem voru orðnir leiðir á gamaldags nálgunum í trúmálum og líka þá sem 

voru leitandi eins og ég sjálfur. Þörf var á, að þeirra mati, að skapa nýjan kraft og horfa á 

trúarlífið af nýjum sjónarhóli. Það var brýn þörf á að mæta breytingum og tækifærum 

framtíðarinnar með opnum huga og fyrirhyggju. Þeir gerðu sér grein fyrir, að til að örva 

vöxt í safnaðarstarfi yrði að nást samþætting gamalla hefða og nútímans. Fjölbreytni, 

breytingar og áhætta yrðu merki heilbrigðs safnaðar. Í upphafi vöruðu þeir við því að 

nýsköpun gæti skapað árekstra og óreiðu og gæti orðið að einskonar ógn við þá sem 

héldu fast í hefðir og siði. Starfið í upphafi einkenndist af óöryggi vegna þess að 

framundan voru nýjar og ótroðnar slóðir.  

Ég var meðal þeirra sem starfaði í fyrsta safnaðaruppbyggingarhópnum eftir að nýi 

sáttmálinn tók gildi. Þar var tekin ákvörðun, sem hafði verið rædd í nokkur tíma, að 
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byggja starfið eftir Náttúruleg safnaðaruppbygging sem er heitið á bók Christin A. 

Schwarz sem kom út hér á landi 1996 en hafði ekki vakið almennan áhuga.  

Það var mikið verk og tók langan tíma fyrir safnaðarstarfið að ná þessum 

gæðaviðmiðum fyrir dafnandi söfnuði en það tókst með samhentu átaki. Sumir voru 

ósáttir við breytingarnar og yfirgáfu söfnuðinn. En ég hef séð suma snúa aftur sáttari við 

breytingarnar og ánægða yfir árangrinum sem þessar ákvarðanir stuðluðu að.  

Stefnumótunin sem fór fram, strax eftir að aðskilnaður ríkis og kirkju varð staðreynd, 

var að flestu leyti mjög góð. Hverjum steini var velt við í safnaðarstarfinu. Greining 

okkar á styrkleikum og veikleikum leiddi í ljós vankanta eða ógnanir og einnig þau 

tækifæri sem gáfust við aðskilnað frá ríkinu.  

Leitað var að fyrirmyndum í sterku safnaðarstarfi og þá helst horft til Bandaríkjanna 

og Þýskalands þar sem hin náttúrlega safnaðaruppbygging á upphaf sitt. Frá árunum 

2017 til 2022 sendi söfnuðurinn á hverju ári 5-7 manna hóp leiðtoga á ráðstefnu Willow 

Creek safnaðarins og mikið var sótt í ráðgjöf þaðan. Ég er þeirrar skoðunar að þessi 

blanda af hefðbundnu og formföstu helgihaldi annars vegar og nýbreytni hins vegar, sem 

varð í trúarlífi hér í Keflavík hafi eflt bæjarbraginn stórkostlega. Hann er allt annar í dag 

en var á kreppuárunum. Sumir telja hinsvegar að þessar breytingar megi rekja beint í 

gangvirki kirkjuklukkunnar. Hún hafði verið stopp á klukkan sex á öllum þremur 

skífunum í fjölda ára. En Rótarýklúbbur Keflavíkur stóð að viðgerð á gangvirkinu vorið 

2012 og hvort það er rétt eða ekki þá snerist gæfa bæjarfélagsins við á þessum árum eftir 

áralangar ógæftir.  

Árið 2018 þegar nýi presturinn var ráðinn af safnaðarfélögum jókst trúarhiti og trúarlíf 

fólks steig til hæstu hæða og fólk tók að streyma í Keflavíkurkirkju. Hann var af sumum 

kallaður „eldklerkurinn“, þvílíkar predikanir höfðu ekki heyrst í manna minnum 

innblásnar af trú, von og kærleika. Hann hefur haft sterkar skoðanir á málum og lætur þá 

sem hann telur ekki ganga veg Jesú Krists heyra það. Við höfum stundum orðið að standa 

af okkur stormana sem hann hefur valdið, en hann fer sjaldan offari. Við erum ánægð 

með hans framlag þar það hefur stuðlað að aukinni kirkjusókn og mikilli þátttöku í 

smáhópastarfi innan kirkjunnar.  

Messuhald varð fjölbreyttara og vinsælla. Frá árinu 2020 hafa verið 3-4 messur á 

hverjum sunnudegi. Hefðbundnum messum hefur fækkað en þær sótti aðeins eldri 

kynslóðin. Barnamessa er á morgnana með barna og sunnudagsskóla. Sunnudagaskólinn 

nærir nú börnin en ekki síður foreldra þeirra á Biblíunni og trúmálum almennt.  
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Sunnudagsmessan kl. 14 var með hefðbundnu messu formi allt frá 2015 til 2019 en þá 

gerð könnun meðal safnaðarins á hug þeirra til messugjörðar og niðurstaðan var að eftir 

árið 2020 hefur meira verið lagt upp úr tónlist og söng í þeirri messu. Jass, popp og rokk 

messur, kirkjuleg sveifla, eru nú haldnar reglulega. Þá hefur líka gregoríska messan, með 

aldagömlum sálmasöng orðið mjög vinsæl og færri komast að en vilja þar. Ein er sú hefð 

sem við höfum haldið frá því fyrir aðskilnaðinn 2015 og það er að halda kvöldmessu 

fyrsta sunnudag í mánuði hverjum. Þar er viðhaft mjög strangt messuform í anda nítjándu 

aldar, gamlir sálmar sem allir þekkja og söfnuðurinn sjálfur tekur mikinn þátt í messunni.  

Árið 2022 hóf Keflavíkursöfnuður bæði, prestar og leikmenn, að þróa nýtt messuform, 

bænamessu. Nú hafa kirkjur víða um land tekið þetta messuform upp með góðum 

árangri. Þetta var sproti sem óx upp úr náttúrulega safnaðaruppbyggingar verkefninu.  

Með þessum fjölbreytum messuformum má segja að allir sem vilja, geti lifað í trúnni á 

sínum eigin forsendum. Eitt af föstum atriðum í hverri messu er að látin er ganga 

samskotaskjóða þar sem kirkjugestir eru beðnir um að láta af hendi rakna ákveðna eða 

valfrjálsa upphæð til að standa undir útgjöldum við kirkju og safnaðarstarfið. 

Ein af afleiðingum nýja sáttmála frá 2015 voru breytingar á prestaköllum og 

sóknarmörkum. Einnig minnkuðu tekjur hjá nokkrum sóknanna, sérstaklega minni sókna 

sem sem höfðu ekki undirbúið sig nægilega vel með stefnumótun og framrýni á 

breytingar. Sumar sóknir höfðu dregið úr starfseminni meira en góðu hófi gegndi, sem 

varð til þess að þær urðu ekki sjálfbærar rekstrarlega og náðu sér aldrei á strik. 

Nágrannasóknir Keflavíkur fóru ekki varhluta af þessu. Aðeins ein kirkja er nú í 

Njarðvíkum hin var seld árið 2023 og þar er nú starfrækt veitingahús og dansstaður. Eftir 

að fólki var frjálst að skrá sig í hvaða sókn sem er hefur fjölgað mjög í Keflavíkursókn og 

orðið háværari ærri raddir um að breyta nafninu á sókninni í Reykjanesbæjarsókn. Þetta 

er einnig í takt við umræðuna síðustu ár, um eitt sveitarfélag, eina sókn og eitt prestakall. 

Þessari umræðu er ekki lokið enn og hún gerist æ háværari þannig að söfnuðurinn verður 

að fara taka ákvörðun.  

Aðlögunartíma nýja sáttmálans frá 2015 lauk fyrir tveimur árum. Nú er kirkjan 

fjárhagslega sjálfstæð og rekin fyrir safnaðartíund sem innheimt er af starfsfólki okkar. 

Við sem komum að rekstri kirkjunnar höfðum af því áhyggjur að nýi sáttmálinn stofnaði 

fjárhagslegu öryggi kirkjustarfsins í voða, en sú hefur aldeilis ekki orðið raunin. 

Fjárhagur kirkjunnar í Keflavík hefur sjaldan verði sterkari, engar skuldir. Við búum enn 

við dreggjar af félagslegum vandamálum kreppunnar 2008 til 2014. Kirkjan hefur verið 
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öflugur bakhjarl þeirra sem minna mega sín í samfélaginu gegnum Velferðarsjóð 

Suðurnesja. Fólk og fyrirtæki hafa haldið áfram að styrkja hann myndarlega sérstaklega 

eftir að fjárframlög til sjóðsins urðu frádráttarbær frá tekjuskatti.  

Nýi sáttmálinn hefur gert auknar kröfur til prestanna, starfsmanna kirkjunnar og 

sjálfboðaliða. Allir hafa orðið að vinna saman við að skapa spennandi framtíð. 

Framtíðarsýninni er miðlað af söfnuðinum og fólk fyllist krafti við að sjá jákvæða þróun 

og árangur erfiðisins. Prestarnir, framkvæmdastjórinn og leiðtogar safnaðarins hafa síðan 

leitt starfið. Leiðtogarnir eru meðvitaðir um að vera drífandi í starfi sínu og ná árangri því 

annars er hætta á að drungi og og deyfð setjist að í starfinu. En það var það sem gerðist á 

árunum 2024-2025 þegar safnaðarmeðlimir fylltust svartsýni og misstu sjónar á 

markmiðum sínum. Niðurstaðan varð að lítil sem engin þróun varð í söfnuðinum á 

árunum 2024 til 2025. Þessu tímabili lauk þegar skipt var um safnaðarstjórn og öðrum 

prestanna sagt upp störfum eftir fimm ára starf. Í hans stað ákvað safnaðarstjórnin að ráða 

leikmann í staðinn, sálgæsluliða sem hafði mikla reynslu úr sjálfboðaliðastarfi sínu í 

söfnuðinum.  

Allt frá árin 2016 hefur stefnumótunin verið endurskoðuð á fjögurra ára fresti, þar sem 

markmið og stefnan eru endurnýjuð. Á hverju ári er hver hópur og nefnd beðin um að 

miðla sínum hugsjónum og hverju hópurinn vill ná fram á næstu tólf mánuðum.  Reynt er 

að virkja hugsjónafólk til að ná fram nýjum hugmyndum. 

Eitt af því merkilegra sem þróast hefur hér í sókninni er fræðslustarfið, sem er 

gróskumikið og jafnframt ein af tekjulindum okkar.  

Árið 2017 tók til starfa kristilegur leikskóli þar sem foreldrar geta sett börn sín í á 

sömu forsendum og í aðra leikskóla nema að í honum er kristilegum gildum og trúarlífi 

haldið að börnunum.  

2019 kom krafa frá foreldrum sem átt höfðu börn í leikskólanum að söfnuðurinn setti 

á stofn frístundaskóla fyrir börn á grunnskólaaldri. Aðsóknin að honum hefur verið 

framar vonum og daglega sækja milli fimmtíu og sextíu börn frístundaskólann og una sér 

við sálmasöng, bænir og kristilegt starf auk heimanáms.  

Eftir kröfu frá safnaðarmeðlimum, um betri þekkingu á Biblíunni var settur á stofn 

Postulaskóli árið 2020. Hann er í dag fjögurra anna nám á framhaldskóla stigi og Mennta 

og menningarmálaráðuneytið hefur viðurkennt hann sem grunn að djáknanámi við 

Háskóla Íslands. Námsefnið er Biblían og leiðtoga- og liðsheildarfræði. Í framhaldi af 
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þeirri viðurkenningu var kennslan færð í fjarnám sem eingöngu fór fram á Netinu. Með 

þessu var námið opnað fyrir aðra söfnuði að styrkja sitt fólk til náms og uppbyggingar. Í 

fyrravor útskrifaðist annar hópurinn, alls 23 einstaklingar. Síðastliðið haust hófu rúmlega 

40 manns nám í Postulaskólanum sem áætlað er útskrifist 2028. Nú þegar er það reynsla 

þeirra sem útskrifast hafa úr skólanum að þeir eru eftirsóttir sem stjórnendur hjá 

fyrirtækjum. Reynslan og þekking sem þeir hafa öðlast með námi sínu hefur reynst þeim 

og fyrirtækjum dýrmæt. 

Aðalfjölgun í sókninni hefur verið í gegnum smáhópana. Við hófum á árinu 2019 að 

búa til samlögunarferla, það er ferli sem byggist á að tekið er á móti leitandi einstaklingi 

á ákveðinn hátt. Þessu samlögunarferli er skipt í sjö þroskandi skref: 

1. Byggja upp áreiðanlegt samband við leitandann 

2. Sameiginleg vottun 

3. Leitandinn taki þátt í þjónustu sem skipulögð er fyrir hann  

4. Taka þátt í reglulegri trúarupplifun 

5. Taka þátt í smáhópastarfi 

6. Finna, þroska og miðla náðargáfum 

7. Lifa í trúnni 

Allt frá því að nýja orgelið var vígt 2017 hefur kirkjukórinn blómstrað. Að vísu datt 

starfið niður þegar ósætti varð um tónlistarstefnu og lagaval í messum á fyrstu árum 

þriðja áratugarins. Þetta olli því að það fækkaði aðeins í kórnum og starfið innan hans 

dalaði. En það tókst að snúa þeirri þróun við. Það er ánægjulegt að sjá að einn kórfélagi 

sem hóf sinn söngferil í barnakórnum hefur öðlast heimsfrægð og er mjög eftirsóttur í 

Evrópu. Litið er á Keflavíkursöfnuð sem fyrirmynd í tónlistarstarfi í dag og eru 

kórfélagar yfir eitt hundrað talsins, í barnakór, blönduðum sálmakvintett og 

aðalkirkjukórnum.  

Að mínu mati eru styrkleikar safnaðarstarfs í Keflavík fjórir talsins. Í fyrsta lagi öflugt 

sjálfboðaliðastarf, leikmenn hafa fengið síaukið vægi í helgihaldinu og sumar messur eru 

jafnvel prestlausar. Í öðru lagi jafnvægið milli hefðbundins helgihalds og nýsköpunar. Í 

þriðja lagi virkni safnaðarins. Í fjórða lagi og síðast en ekki síst mjög mikið og gott 

skipulag, en verkferlar eru til fyrir flest störf. Gott skipulag hefur gefið okkur ákveðið 

frelsi. Stjórnendur eru meðvitaðir um að vera bæði mark- og skilvirkir í störfum sínum.  
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5.5.3 Urðin  

Skýrsla prófasts til kirkjuþings í maí 2027 um rekstur og aðstæður í Reykjanessöfnuði  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Ágætu kirkjuþingsfulltrúar.  

Reykjanessöfnuður hefur gengið í gegnum miklar breytingar allt frá því að þjóðin 

samþykkti í þjóðaratkvæðagreiðslu, haustið 2012, algeran aðskilnað ríkis og kirkju. Ég 

mun í skýrslu þessari gera grein fyrir og stikla á stóru um atburði í sögu sóknarinnar 

síðastliðin fimmtán ár. Ég skipti þessu í fjóra kafla eftir tímaröð. 

2012-2017  

Í kjölfar aðskilnaðar ríkis og kirkju sem samið var um á árunum 2013 til 2015 setti 

sóknarnefnd Keflavíkurprestakalls upp áætlun um safnaðaruppbyggingu og reyndi virkja 

söfnuðinn með fjölbreyttu verkefna og hópastarfi. Því miður mistókust þessi 

nýsköpunaráform, þrátt fyrir mikinn metnað og fjárframlög til verkefnanna. 

Safnaðarmeðlimir tóku nýsköpuninni illa og litu á þessar tilraunir sem ótrúverðugar og 

tilviljanakenndar hugmyndir, fólk saknaði samfellu og stöðugleika sem þeim þótti 

nauðsynlegt fyrir trúarlíf sitt og þátttaka í safnaðarstarfinu minnkaði til muna.  

Um leið og sameiningu Reykjanessafnaðar var náð var fyrsta verkefnið að treysta 

fjárhagslegan grunn undir reksturinn. Nú er önnur kirknanna í Reykjanesbæ afhelguð og 

Urðin  

Aðskilnaður ríkis og kirkju alger 
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tvö safnaðarheimilanna eru leigð undir skemmtistaði. Þá var lagaheimild úr 

kirkjulögunum frá 2017 nýtt og tíund tekin upp samkvæmt henni greiða 

safnaðarmeðlimir ákveðna upphæð eða hlutfall af heildarlaunum sínum til að standa 

undir rekstri safnaðarins, launum starfsmanna og viðhaldi eigna.  

Sterk forysta prestanna hafði margvísleg jákvæð áhrif á söfnuðinn á fyrstu árum 

Reykjanessafnaðar. Þeir náðu með þekkingu sinna á guðfræði og Biblíunni, að skapa 

dýpt í safnaðarstarfið og bjuggu yfir nægri tilfinningagreind til að þróa sterkt og 

traustvekjandi samband við safnaðarmeðlimi. Það er trú mín að safnaðarstarfið ætti að 

dafna þegar prestar eru í forystu um breytingar. En þess ber að geta að um leið og þessi 

sterka forysta kom frá prestunum þá upplifðu þeir leikmenn, sem standa vildu í 

forystusveit safnaðarins, sig standa skör lægra en prestarnir í málefnum kirkjunnar. 

Afleiðingin varð að leikmenn tóku að sér sárafá verkefni og smám saman drógu þeir sig í 

hlé frá safnaðarstarfinu. Prestarnir urðu einvaldir og héldu mjög fast um stjórnvölinn á 

öllum verkefnum. Hjá einum þeirra varð vart við kulnun í starfi og hann hætti snemma 

árs 2017 og nýr var skipaður af biskupi að fengnu áliti þeirra presta sem störfuðu áfram. 

Þeir gerðu sér grein fyrir vandanum, en náðu ekki að virkja söfnuðinn. Framkvæmdaleysi 

náði að grafa um sig í safnaðarstarfi sem var mjög veikt og lítið, ekkert sjálfsprottið 

hópastarf.  

Það var ljóst að allir sem komu að kirkjustarfi á fyrstu árunum eftir aðskilnað ríkis og 

kirkju þurftu að horfast í augu við nýtt landslag hvað varðar verri fjárhag og margvísleg 

vandamál.  

 2017-2022 

Fljótlega eftir aðskilnaðinn tóku sóknirnar í Keflavík, Njarðvíkunum báðum, Sandgerði 

og Garði sig saman og hófu markvisst samstarf í sóknarstarfi og þjónustu. Prestum var 

fækkað úr sex í þrjá. Í sveitarstjórnarkosningum 2018 var kosið um sameiningu allra 

sveitarfélaga á Suðurnesjum. Sameiningin var samþykkt hjá öllum sveitarfélögunum 

nema Grindavík. Þá tóku sóknirnar við sér og sameinuðu prestaköllin í eina sókn, 

Reykjanesprestakall, með 8 kirkjum. Aðalkirkjan er nú kirkjan á Ásbrú. Þar hafa 

prestarnir aðstöðu og sinna sínum störfum og þar fer einnig fram allt barnastarf. 

Kirkjunefnd starfar nú við hverri kirkju og sér um undirbúning reglulegra helgiathafna. 

Tveir til þrír einstaklingar skipta með sér verkum í hverri kirkju.  

Safnaðarstarf krefst fjármagns. Fjármagn og tekjustreymi í Reykjanessöfnuði er mjög 

takmarkað. Kostnaður og væntingar safnaðarins hafa hækkað um leið og fjárframlög hafa 
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lækkað. Kirkjan er fyrst og fremst háð fjárstuðningi frá söfnuðinum. En komið hefur í 

ljós að einungis 70% safnaðarmeðlima leggja fram fjármuni og þeir sem gefa, gefa 

aðeins um 3% af heildartekjum sínum þrátt fyrir boðskap Jesús í Mattheusar guðspjalli 

6:12: „Því hvar sem fjársjóður þinn er þar mun og hjarta þitt vera“. 

Hvort sem okkur líkar það eða ekki, þá er það hlutverk leiðtoga hvers safnaðar að 

skapa fjárstreymið og stjórna því af ráðdeild og umhyggju. Því fyrr sem leiðtogarnir gera 

sér grein fyrir þessu því betra. Biblían gefur ekki skýra mynd af hvernig eigi að haga 

fjármálum en hún gefur engu að síðu nokkur dæmi. Til dæmis minnist Páll postuli á það í 

síðara bréfi sínu til Korintumanna 8:10 - „Ég vil gefa ykkur ráð í þessu máli. Ég tel það 

vera ykkur til gagns að taka þátt í samskotunum“.  

Í þeim tilfellum sem Ritningin gefur ekki forskrift tel ég að kirkjan hafi frjálsræði til 

að ákveða sjálf hvernig hún aflar fjár innan síns safnaðar. Skylda prestsins ætti að vera 

hluti af kirkjumenningu okkar eins og hefur verið frá örófi alda og ekki eru líkur á að 

breytist. Við ættum frekar að líta á þetta sem áskorun en bölvun. Því skora ég á ykkur 

leiðtoga kirkjunnar að fagna þessari ábyrgð og og viðurkenna þetta sem áskorun frá 

Drottni.  

Ein af þeim meginbreytingum sem rekja má til aðskilnaðar ríkis og kirkju í byrjun 

annars áratugar aldarinnar er að vegna fjárskorts varð að taka gjald fyrir alla þjónustu 

presta og starfsmanna kirknanna. Þeir sem ekki eru skráðir í söfnuð og hafa ekki greitt 

árgjald sitt til kirkjunnar fá ekki endurgjaldslausa þjónustu. Þetta leiddi til mikillar 

óánægju í byrjun og úrsagna úr sókninni sem aftur olli tekjutapi sóknarinnar. En nú 13 

árum eftir aðskilnað er komið ákveðið jafnvægi á þetta. Hlutfall íbúa sem skráðir eru í 

Reykjanessöfnuð hefur lækkað verulega frá árinu 2017 úr 85% í 28% í dag. 

Safnaðarstarf hefur verið að eflast síðustu árin eftir umbreytingatímabil. Vikuleg 

fræðslustund er haldin í öllum kirkjum til skiptis og þannig telja stjórnendur sóknarinnar 

best að byggja upp safnaðarstarfið, hægt og skref fyrir skref. Ákveðin hefur verið stefna 

um uppbyggingaráform, þar sem reynt er að höfða til þeirra sem vilja sækja fræðslu um 

trúmál í sókninni.  

2022-2027 

Reykjanessöfnuður hefur nýtt sér tæknina í samskiptum á tölvuöldinni. Það nýjasta er 

þýðingarforritið sem getur flutt talað mál í rauntíma yfir á sífellt fleiri tungumál. Þetta 

hefur í för með sér ýmsa kosti. Tækifæri fyrir trúboða og kristið trúarlíf hefur opnast utan 
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veggja kirkjunnar. Þetta höfðar til ungs fólks sem hefur alist upp við háhraða og tækni. 

Kirkjan verður að vera vakandi fyrir þessum tækifærum og áskorunum.  

Einn presta safnaðarins hefur nú í rúm tvö ár byggt upp nokkurskonar Netkirkju. 

Sífellt fjölgar í þeim hópi manna sem leitar sér að trúarreynslu á Netinu. Fjölgun í 

þessum söfnuði hefur verið undraverð og aðallega erlendis frá. Alls eru skráðir í 

söfnuðinn um 5.500 manns, þar af um 1.500 í Rússlandi Eins er fjöldi manns frá þjóðum 

í Asíu og Suður-Ameríku. Vöxturinn hefur eingöngu verið í gegnum gott orðspor. 

Netkirkjan er stærsti vaxtarsproti innan íslenskar kirkju um áraraðir og stendur mjög vel 

undir sér fjárhagslega.  

Fólk vill njóta trúarreynslu hafa auðvelt aðgengi eftir hentugleikum hvers og eins. Nú 

fær Reykjanessöfnuður á hverju ári hundruð heimsókna þessara fjarlægu sóknarbarna 

sem sækja sér trúarreynslu á sérstökum kyrrðardögum og kristilegum íhugunarbúðum 

sem eru í boði í trúarstofnuninni/kirkjumiðstöðinni á Ásbrú allan ársins hring.  

Helgihald hefur lengi verið í föstum skorðum og messuformið sömuleiðis en þó 

sveigjanlegt. Í skoðanakönnun sem stjórnendur safnaðarins sendu á öll sóknarbörn í 

Reykjanessöfnuði árið 2025 kom í ljós óánægja þeirra sem svöruðu með gamaldags og 

fyrirsjáanlegt helgihald. Söfnuðurinn lét í ljós óskir um -„fjölbreyttara helgihald og að 

tekið verði upp nútímalegra form með meiri þátttöku safnaðarins. Ekki þessi sífellda 

boðun sem væri yfirþyrmandi leiðinleg“. Skoðanakönnunin var send á alla íbúa 

sóknarinnar eldri en 18 ára, alls um 25.000 manns. Alls svörðu um 700 manns eða um 

það bil 10% sóknarbarna.  

Samfélagið  

Við búum í nútímasamfélagi þar sem samkvæmt almenningsálitinu er talið hallærislegt 

að vera kristinn. Alls konar stefnur og straumar í andlegum málefnum hellast yfir okkur, 

allt frá augljósum og heimskulegum hindurvitnum, til einstrengingslegrar efnishyggju þar 

sem öllu andlegu og yfirskilvitlegu - öllu sem er æðra mannlegri skynsemi og mennskum 

mætti, er hafnað og það sjálfkrafa afgreitt sem markleysa og heilaspuni. Trúarbrögð, sem 

áður voru fjarlæg og framandi, eru nú iðkuð í nærsamfélagi okkar af nágrönnum okkar, 

samstarfsfólki og jafnvel vinum og kunningjum. Allar stofnanir þjóðfélagsins verða að 

sætta sig við mikla og oft óvægna gagnrýni.  

Við erum samfélagið. Samfélagið er ekki eitthvað sem við búum við, samfélagið er 

eitthvað sem við búum til.   
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5.5.4 Skriðan  

Frétt af safnaðarstarfi. Rætt við sóknarprest, formann sóknarnefndar og organista. 

Greinin birtist í veftímaritinu regavogs.is. Greinin er rituð vegna 5 ára afmælis 

Suðurnesjasóknar í maí 2027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oft er sagt að þegar maður heimsækir stofnun eða fyrirtæki í fyrsta skipti sé hægt að 

skynja þá menningu eða andrúmsloft sem ríkir. Þegar gengið er inn í anddyri 

safnaðarheimilis Keflavíkurkirkju þá tekur andrúmloft skipulags og reglu á móti manni. 

Við erum stödd í fyrrum safnaðarheimili Keflavíkurkirkju í tilefni að afhelgun 

kirkjunnar. Bæjarfélagið Suðurnes hefur tekið við kirkjunni og safnaðarheimilinu, sem 

mun í framtíðinni hýsa haf- og fjörusafn svæðisins. Rætt er við sóknarprestinn sem 

starfað hefur fyrir sameiginlegan söfnuð frá því hann flutti til Ytri-Njarðvíkur frá Norður- 

Noregi fyrir rúmum fjórum árum (2023), formann sóknarnefndar sem tók við í fyrra en 

starfaði sem félagsráðgjafi við kirkjuna í tíu ár og organista kirkjunnar. Þeir hafa allir 

unnið að málefnum kirkjunnar lengi og liggja ekki á skoðunum sínum um hvað hafi 

gengið vel og hvað hafi misfarist á undanförnum árum.  

Þegar sóknarpresturinn var ráðinn til sameiginlegs safnaðar í fyrrum 

Reykjanesbæjarsókn, sem kirkjur í Keflavík, Njarðvíkum og Kotvogi tilheyrðu. Þessi 

sameining var árið 2018 í kjölfar mikillar óeiningar innan kirkjunnar. Stöðnun hafði ríkt í 

flestum söfnuðum, eftir að prófastdæmin urðu allsráðandi innan kirkjunnar með nýrri 

kirkjulöggjöf sem komið var á eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna um aðskilnað ríkis og 
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kirkju haustið 2012. Eftir úrslit þjóðaratkvæðagreiðslunnar sem hafnaði aðskilnaði ríkis 

og kirkju fóru ráðandi öfl á kirkjuþingi fram á breytta kirkjuskipan. Með þeirri skipan var 

sjálfstæði einstakra safnaða minnkað og ákveðin stöðnun og metnaðarleysi gróf um sig í 

öllu kirkjustarfi. Þeir sem á annað borð leituðu til kirkjunnar og í safnaðarstarf fundu til 

óöryggis og varnarleysis. Helstu ástæður þess að svo er komið í málefnum kirkjunnar er 

að mati núverandi formanns sóknarnefndar nokkrar; „fyrir það fyrsta var alger vitleysa að 

mínu mati að taka upp æviráðningu presta upp aftur með nýju löggjöfinni frá 2016, þetta 

var algjört status quo, þetta jók svo á metnaðarleysið“. Að hans mati urðu lögin til þess 

að prestar fengu fyrirhafnarlausar tekjur. Kirkjan varð afstöðulausari og 

ákvörðunarfælnari en áður. Hann heldur áfram, ómyrkur í máli „Spilling hefur grasserað 

innan hennar allt frá þessum tíma, eitt prósent af starfsmönnum kirkjunnar ræður öllu, en 

99% engu. Síðastliðin 10 ár hefur allt starf kirkjunnar verið á niðurleið en yfirbyggingin 

aukist engu að síður. Sofandaháttur þeirra æðstu í öllum ásteytingarmálum er ótrúlegur. 

Almenningur lítur á kirkjuna sem verndaðan vinnustað fyrir presta“. 

Eftir 2018 í kjölfar fækkunar sveitarfélaga úr rúmlega sjötíu í fjórtán kom krafa um að 

sameina söfnuði innan sveitarfélaga einnig. Sóknarpresturinn viðurkennir að kirkjan hafi 

látið undan, illu heilli og sameining safnaða í Reykjanesbæ varð staðreynd. Þeim fjórum 

prestum sem þá voru starfandi var sagt upp og prestunum fækkað í tvo og einn djákni 

ráðinn. Hann segir að afleiðingar hafi orðið þær að árið 2019 fékk sértrúarsöfnuður 

aðstöðu fyrir sitt starf á Kirkjuvogstorfunni í Höfnum. ,,Hann festi rætur og varð fljótt 

mjög vinsæll. Fólk sem leitaði svara í trúnni flykktist þangað og efldist hann mjög og er 

nú með yfir 3000 virka safnaðarmeðlimi, þar af er helmingur íbúar á Reykjanesi. Fólk 

leitar þangað í síauknum mæli fyrir trúarupplifun sína og helgihald eftir að hafa gefist 

upp á þjóðkirkjunni“. 

Fyrir sameiningu allra safnaðanna á Suðurnesjum í eitt prestakall árið 2022 var mjög 

sterkur prestur í forystu í Reykjanesbæ. Sóknin var mjög vel rekin stofnun en lét hægt 

undan. Góð stjórnun dugði ekki til að tryggja nauðsynlegan vöxt, hvorki tölulegan, 

andlegan, fjárhagslegan eða kærleikann . Vöxtur á þessum sviðum þurfti forystu leiðtoga 

með hugsjónir og framtíðarsýn. Sjálfboðaliðar tóku að sér skylduverkefni, en voru fullir 

vonleysis yfir stefnuleysi og andvaraleysi kirkjunnar.  

„Í Orðskviðunum (29:18) stendur:„Þar sem engar vitranir eru týnir fólk áttum.“ Fyrir 

okkur þýddi þetta að ef söfnuðurinn getur orðið svo fastheldinn á hvernig á að gera 

hlutina, að hvaða frávik frá reglu og formgerð sem er álitið mjög alvarlegum augum“ 
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sagði sóknarpresturinn þegar ég innti hann eftir því ástæðunum fyrir því að safnaðarstarf 

var svo lítið í sókninni. ,,Safnaðarstarfið missti kraftinn vegna of sterkar stjórnunar og 

áherslu á að gera hlutina rétt en of lítillar áherslu á að gera réttu hlutina. Þegar prestar og 

sjálfboðaliðar buðu fram tíma sinn og krafta til starfa innan kirkjunnar án þess að ná 

ásættanlegum árangri, náðu efasemdaraddir yfirhöndinni. Niðurstaðan varð sú að 

safnaðarmeðlimir misstu kjarkinn og ákafann fyrir starfinu og sem þeir gegndu. Þetta 

endaði í spíral niður á við, sem í dag 2027, sér ekki fyrir endann á. “ segir prestur og er 

áhyggjufullur á svip.  

Sóknarnefndarformaðurinn bætir við: „Sjálfhverfnin tók völdin, andrúmsloftið 

einkenndist af áhugaleysi og vantrausti. Einsleitni hugmynda varð alger þegar 

stjórnendur kirkjunnar voru umkringdir „já fólki“. Starf og stefnumótun kirkjunnar bar 

öll einkenni samheimsku, þar sem áhersla var lögð á óhóflega bjartsýni. Óbilandi trú á 

stjórnendahópinn og ofmat á valdi og siðferði hans olli því að einstakir meðlimir hópsins 

hunsuðu afleiðingar aðgerða sinna“. 

Og hann heldur áfram: ,,Samheimskan birtist á þann hátt að æðsti stjórnandinn lagði 

línurnar og þeir sem í kringum hann voru samsinntu öllu sem frá honum kom. Ekki 

endilega gegn betri vitund heldur hrifust menn með andrúmsloftinu og stjórnandanum. 

Algjör skortur var á gagnrýnni hugsun.”  

Sóknarnefndarformaðurinn er gagnrýninn á hlut ríkisins og leggur þunga áherslu á orð 

sín; ,,Ein af ástæðum þess að stöðugt dró úr mætti safnaðarstarfsins var að ríkið tók til sín 

æ stærri hlut af félaggjöldum sóknanna. Félagsgjöldi hækkuðu í takt við launahækkanir 

en nú er svo komið að ríkið tekur yfir 55% af þeim til sín. Þetta hefur mjög flýtt fyrir 

stækkun og sameiningum safnaða um allt land. Til að lækka rekstrarkostnað sóknanna 

hafa kirkjur verið afhelgaðar og seldar. Í dag er stærsta veitingahúsakeðja landsins rekin í 

28 aflögðum kirkjum hringinn í kringum landið.“ 

Að áliti sóknarprestsins hefur þessi stækkun sóknanna þýtt meira utanumhald á færri 

höndum. „Eins og áður sagði hefur meiri áhersla verið lögð að hanna verkferla og form 

heldur en lífræna þróun safnaðarstarfs. Kirkjusókn og allt safnaðarstarf hefur stöðugt 

farið minnkandi þrátt fyrir meira og betra upplýsingastreymi til safnaðarins. Eftirlit 

prófasts og stjórnenda kirkjunnar hefur sífellt aukist og virkað letjandi fyrir alla sem 

koma vilja að safnaðaruppbyggingu. Safnaðarstarf hefur í raun þurft að lagast að kröfu 

þjóðkirkjunnar og orðið einsleitara fremur en aðstæðubundið eftir þörfum safnaðarins“. Í 

orðum prests kemur fram að þetta hefur haft í för með sér meira eftirlit frá yfirstjórn 
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þjóðkirkjunnar, skýrslugerð og utanumhald. ,,Sem aftur hefur þýtt að starfið innan 

safnaðarins hefur orðið einhæfara og meira fráhrindandi. Þjónustan varð ópersónulegri 

vegna stærri eininga og sóknarbörn gátu ekki valið „sinn prest“ við einkaathafnir. 

Helgihaldið hefur verið hefðbundið og samkvæmt líturgískri skipun biskups. 

Prestarnir hafa farið eftir þessu formi í einu og öllu, en þrátt fyrir fögur fyrirheit þá hefur 

messusókn ekki aukist. Það er alltaf sami fasti kjarni sóknarbarna sem sækir messur en 

aðeins um 5% af sóknarbörnum fer oftar en einu sinni í kirkju á ári. Jarðarfarir eru nú 

nánast 90% framkvæmdar af Útfararþjónustunni hf. og í hennar húsakynnum. Samkvæmt 

tölum frá kirkjunni hefur hlutfall skírðra barna af fæddum, fallið úr því að vera um 85% á 

árinu 2017 í um 50% á árinu 2026.  

En önnur verkefni hafa verið færð til kirkjunnar og má þar t.d. nefna Velferðarsjóðinn 

sem stofnaður var á á fyrsta ártug aldarinnar og óx mjög allt til ársins 2021 en fór þá á 

föst fjárlög sveitarfélagsins sem gerði samning við kirkjuna um að hún tæki að sér 

ákveðinn hluta félagsþjónustunnar. Síðan hefur kirkjan haft veg og vanda af því að deila 

út fjármunum til félagslegar uppbyggingar í sveitarfélaginu. Þetta er eini vaxtarbroddur 

innan kirkjunnar hér á Suðurnesjum sem eitthvað kveður að. Með nýjum 

félagsþjónustusamningi við sveitarfélagið tók sóknarnefnd alfarið yfir félagstarf aldraðra 

2023. Þetta varð nokkuð umdeild breyting þar sem fólk sem sagt hafði sig úr sókninni var 

ekki sátt við að kirkjan væri að skipuleggja ævikvöldið og afþreyingu síðustu æviárin.  

Með sameiningu safnaða hefur ákveðið hagræði átt sér stað með að símaþjónusta og 

bókhald hefur verið fært á einn stað. Betri nýting á starfsfólki, og fermingarfræðsla hefur 

verið markvissari þrátt fyrir hlutfallslega fækkun fermingarbarna. 

„Árið 2015 var nýr prestur ráðinn“, sagði sóknarnefndarformaður og hélt áfram: 

„Hann kom mjög vel fram í fyrstu en smátt og smátt kom í ljós að hann áleit að 

söfnuðurinn ætti að sitja og standa eins og honum sjálfum þóknaðist. Þá fækkaði 

umtalsvert í söfnuðinum og nánast allt sjálfboðaliðastarf lagðist af. Biskup fór að áliti 

sóknarnefndar og setti hann af eftir aðeins tveggja og hálfs árs starf vegna eineltismála 

sem upp komu í kirkjunni“.  

Mikið ósætti innan sóknarnefndar blossaðu upp eftir að presturinn hætti og sagði hún 

öll af sér á aðalsafnaðarfundi 2018. Ný stjórn var kosin og var samhent í fyrstu en 

snemma bar á milli um aðferðir við að efla safnaðarstarfið og skiptist stjórnin í tvær 

fylkingar um hvort eigi að efla það með sjálfboðaliðastarfi eða aðkeyptri sérfræðiráðgjöf.  



 

75 

 

Hjá organista kirkjunnar kom fram að við sameiningu allra kirkjusókna efldist mjög 

tónlistarstarf í kirkjum þar sem kjarninn sem hafði verið í Keflavík á árunum 2012 til 

2020 stækkaði og fékk fleiri og stærri verkefni. Allt frá inngöngu Íslands í 

Evrópusambandið 2019 hefur kórinn fengið bein fjárframlög frá ESB til að taka þátt í 

samstarfi evrópskra kirkjukóra. Þetta framlag hefur byggt upp kór 15 atvinnusöngvara. 

Nú síðastliðin sjö ár hefur kórinn gefið út 12 sálma árlega. Hann segir; ,,Þetta er framar 

okkar björtustu vonum en fyrir síðustu jól fór sálmur eftir einn kórfélaga í efsta sæti á 

trúarlagalista iTunes. Þetta hefur fært okkur miklar tekjur og vinsældir og nú er hluti 

kórsins á ferðalagi erlendis 3-4 mánuði á hverju ári“.  

Sóknarpresturinn vill leggja áherslu á erfitt vinnuumhverfi prestanna en ástandið hjá 

prestunum var á tímabili orðið mjög alvarlegt. ,,Lítið jafnvægi var á milli vinnu og 

frítíma presta og hallaði heldur á frítímann. Það var á tímabili eins og faraldur geisaði. 

Kulnun presta var gríðarleg allt að 70-80 tíma vinnu vika var algeng Vissulega koma 

alltaf álagstímar en stöðugt álag skapar skort á lífsþrótti og forystu; þáttum sem 

safnaðarstarf þarf til að vaxa. Tveir prestar hættu á árunum 2020 til 2025 vegna þess að 

þeir brunnu út, urðu úrvinda og kaldhæðnir, álagið á þeim var of mikið. Mjög erfitt er 

fyrir safnaðarstarf að þrífast og vaxa þegar prestur er brunninn út.  

Allir þrír eru þeir sammála um að starf kirkjunnar síðastliðin 15 ár hefur einkennst af 

ákveðinni sjálfhverfni. Starfið hefur einkenni fyrirtækjareksturs þar sem árangur er 

mældur í magntölum þ.e, messusókn á sunnudögum, ákveðnu markaðsstarfi og 

auðkenningu kirkjulegs helgihalds, eins og sunnudagsmessunnar og niðurstöðu 

ársreikninga, það er framlegð og hagnaði. Allskonar þjónustu- og gæðakannanir eru 

gerðar árlega á starfsemi safnaðarins. Sérfræðingar, þ.e. prestar sálgæsluliðar, djáknar og 

félagsfræðingar eru þeir sem starfa í söfnuðinum.  

Síðastliðinn áratugur hefur einkennst af tíðum breytingum laga og reglugerða sem 

varða kirkjuna og hafa haft víðtæk áhrif á sóknir og safnaðarstarf. Breytingar hafa alltaf 

bæði neikvæð og jákvæð áhrif. Stjórnendur kirkjunnar hafa mætt þessum breytingum 

með því að hanna mjög ákveðna og ítarlega verkferla um nánast öll verkefni sem unnin 

eru á vegum hennar. Yfirstjórn hennar hefur tekið upp altækt gæðavottunarkerfi á 

verkferlum, verkefnum og í helgihaldi. Árlega er gerð úttekt á ferlum og þeir aðlagaðir 

samkvæmt þörfum og óskum prestanna. Gæðaverðlaun biskups eru veitt árlega á 

kirkjuþingi.  
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6 Umræða  

Í þessum kafla eru niðurstöður og takmarkanir rannsóknarinnar ræddar og stungið upp á 

framtíðar rannsóknum. 

Um leið og hraði breytinga í mörgum greinum eykst (McGahan 2004), er kirkjustarf 

breytingum undirorpið, sem verða að vandamálum og einnig tækifærum. Mikilvægara en 

hraði breytinga er stefna og eðli breytinganna. Mikilvægt er fyrir söfnuði innan 

Þjóðkirkjunnar að fylgjast grannt með öllum breytingum í þjóðfélaginu og alþjóðlega 

umhverfinu og grípa þau tækifæri sem bjóðast til að bæta stöðu sína. Sviðsmyndir 

verkefnisins tæpa á þeim ógnunum og tækifærum sem blasa við á næstu árum. 

Hefðbundnar leiðir og lausnir í safnaðarstarfi gætu breyst. 

Breytingar verða ekki af sjálfu sér, en kirkjan verður að vera virk og nýjungagjörn í 

viðhorfum sínum gagnvart þróuninni. Æskileg framtíð rætist ekki af sjálfri sér, hana 

verður að skapa. Jafnvel þó framtíðin sé óviss og óljós er gagnlegt að ræða og rannsaka 

hana, vegna þess að minnsta kosti sumt er fyrirsjáanlegt (van der Heijden 2000). Sú 

aðferð sem valin er í þessari rannsókn er sviðsmyndaaðferðin.  

6.1 Sviðsmyndaaðferðin við að greina ný tækifæri  

Sviðsmyndaaðferðin er víðtæk leið til að huga að líklegri og mögulegri framtíð (van der 

Heijedn 2005). Þess vegna er hún einnig viðeigandi aðferð fyrir þessa rannsókn. Mikil 

óvissa og nýlunda tengd breytingum í safnaðarstarfi og umhverfi þess styrktu valið á 

aðferðinni. 

Fyrirséð var um að með ígrundun á margskonar framtíð, væri hægt að taka einkenni 

safnaðarstarfs með í myndina. Framtíðarþróun safnaðarstarfs er nærri því ómögulegt að 

rannsaka með því aðeins að treysta á þekkingu úr fortíð og nútíð. Nýjar hugmyndir og 

framrýni um framtíð safnaðarstarfs voru nauðsynlegar, og svo virtist sem best væri að ná 

þeim með sviðsmyndaaðferðinni.  

Ritun hugmyndanna og framsýninnar í sviðsmyndasögum, lýsa leið atburða og 

ákvarðana sem skapa framtíðarástand sem hugsanlega verður. Vinnuhópurinn átti auðvelt 

með samskipti um efnið og aðferðina.  

Sem svar við rannsóknarspurningunni er það reynsla höfundar að sviðsmyndaaðferðin 

gefi góða mynd af þróun safnaðarstarfs, þrátt fyrir að aðferðin búi við eigin takmarkanir.  
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Tilgangur sviðsmyndanna er að breyta sýn á veruleikann, það er að koma 

raunveruleikanum saman við það sem hann verður í framtíðinni. Sviðsmyndir eru 

verkfæri til að koma skipulagi á skilning á framtíðar umhverfi þar sem ákvarðanir verða 

teknar. Lokaniðurstaðan er ekki nákvæm mynd af morgundeginum heldur betri 

ákvarðanir er varða framtíðina (Schwartz, 1998; van der Heijden K. , 2005) 

Þau ólíku hlutverk sviðsmyndanna sem Cornelius og félagar lögðu til koma að mati 

höfundar vel fram í verkefninu. Í fyrsta lagi var hugað að bakgrunni fyrir hönnun og vali 

á stefnu í safnaðarstarfi í vinnustofunum. Í öðru lagi jókst skilningur á óvissu í umhverfi í 

umræðu um drifkrafta með því að beita PESTEL – aðferðar rammanum – við 

hugmyndavinnu við mögulega atburði. Í þriðja lagi var það sem hugsanlega gæti gerst og 

atburðarás og viðbrögð við henni ritað í sviðsmyndasögurnar. Flest gögn sem aflað var 

voru eigindleg, en megindlegum og eigindlegum gögnum var blandað saman við mat á 

mikilvægi drifkrafta og áhrif atburða, sem mynduðu sviðsmyndirnar. Að lokum var teygt 

verulega á huglægum líkönum þátttakenda með því að draga að ólíka þekkingu úr ólíkum 

greinum inn í rannsóknarsviðið. Með umræðu í vinnustofum út frá aðferðum Schwiger 

sem þeir Wright og Carnis (2011) greina frá þar sem kerfisbundið var búinn til 

ágreiningur og umræða í vinnustofu með því að nota hlutverkaleiki; annars vegar 

gagnkvæma eftirgrennslan og hinsvegar málsvari myrkrahöfðingjans (Wright og Carnis, 

2011). Höfundur lék hlutverk málsvara myrkrahöfðingjans á vinnustofufundum.  

Sú sviðsmyndaaðferð sem notuð var í verkefninu er blanda af aðferðum Schwartz og 

Schoemaker auk aðferðafræði Wright og Carnis má líkja við leitaraðferðina (sjá kafla 

4.7.1). Notendur leitaraðferðarinnar eins og van der Heijden (2005) og Schoemaker 

(1991) taka fram að engin ein stöðluð aðferðafræði sé til fyrir þróun sviðsmynda, en 

styðja verði við sköpunargleði þátttakenda. En hvað sem því líður verður að fylgja 

ákveðinni formgerð leitaraðferðarinnar, þar sem of mikil sköpunargleði í ferlinum er ekki 

traustvekjandi (Shoemaker 1995). Þessi meginatriði voru í heiðri höfð í ferlinu, þar sem 

þátttakendum var gefinn laus taumur í að skilgreina drifkrafta og atburði en vinnustofan 

og allur ferillinn hafði fyrirfram skilgreinda uppbyggingu sem var fylgt. Notast var við 

aðferð Wright og Carnis (2011) sem leggja fram rökrétta leið að því hvernig vinna á 

sviðsmyndaverkefni frá grunni.  

Margir möguleikar voru á hvernig lokasviðsmyndirnar væru formaðar, en höfundur 

tók sér bessaleyfi til að velja þá aðferð og tækni sem hann taldi best viðeigandi fyrir 
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verkefnið. Það vekur spurningar um áreiðanleika og gildi aðferðafræðinnar sem notuð er, 

sem verður rætt síðar í þessum kafla.  

6.2 Sviðsmyndasögurnar  

Fjórar ólíkar sviðsmyndir safnaðarstarfs í Keflavíkurkirkju voru ritaðar. Efni 

sviðsmyndanna er byggt á skoðunum safnaðarmeðlima í Keflavíkursöfnuði, þeim sem 

tóku þátt í vinnustofu. Flestir atburðir sem urðu til við umræður í vinnustofu eru taldir 

líklegir og hafa einhver áhrif á safnaðarstarfið og umhverfi þess. Samt sem áður hefur 

hver sviðsmynd sín sérstöku einkenni. Gerð voru hugkort fyrir hverja sviðsmynd (sjá 

viðauka A) og spennukort fyrir flesta drifkraftana. 

Tímarammi sviðsmyndanna var settur 15 ár sem tiltölulega langur tími ef hugsað er til 

hraða breytinga í samfélaginu í dag, en mjög stuttur í sögu kirkjunnar.  

Eins og kom í ljós í gögnum og hjá þátttakendum í vinnustofunum er kirkjan 

íhaldssöm og þarf langan tíma til að breytast, en að mati stjórnenda Keflavíkurkirkju eru 

15 ár langur tími. 

Í fyrstu sviðsmyndinni, Enginu, er samband ríkis og kirkju óbreytt og söfnuður virkur. 

Forysta í höndum lærðra og leikra til jafns. Miklir möguleikar eru í stöðunni.  

Í annarri sviðsmyndinni, Akrinum, verður aðskilnaður ríkis og kirkju er alger og 

söfnuðurinn virkur og lætur til sín taka og verður félagslegt afl í samfélaginu.  

Í þriðju sviðsmyndinni, Urðinni, er ástandi safnaðarins lýst eftir aðskilnað ríkis og 

kirkju og söfnuðurinn óvirkur. Forysta og stjórnun safnaðarins er í hendi presta.  

Í fjórðu sviðsmyndinni, Skriðunni, er samband ríkis og kirkju óbreytt en söfnuðurinn 

óvirkur, sameining safnaða og fækkun presta. Helgihald er lítið og veikburða.  

Hægt er að lesa ýtarlegri samanburð á sviðsmyndunum í samanburðartöflu hér á eftir.  
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6.2.1 Samanburðartafla  

Tafla 7. Samanburðartafla sviðsmyndanna 

 Skriðan 

Óvirkur/óbreytt 

Engið 

Virkur/ óbreytt 

Akurinn 

Virkur/aðskilnað 

Urðin 

Óvikur/aðskilnaður 

Þróun 

safnaðarstarfs 

í sókninni  

Reykjanesbæjarsókn 

2018. Árið 2022 

sameinast allir 

söfnuðir á 

Suðurnesjum í 

Suðurnesjasókn með 

5 kirkjum 

Öflugt. Sterkur hópur 

leiðtoga leikra sem og 

presta 

Náttúruleg 

safnaðaruppbygging  

Reykjanessöfnuður 

með 8 kirkjum. 

Aðalkirkjan á Ásbrú. 

Tekjur  Félagsþjónustu-

samningur við 

sveitarfélagið. 

Útgáfa tónlistar 

Félagsgjöld frá 

skráðum 

sóknarbörnum og 

Kirkjurásinni 

Tíund og sértekjur Tíund og Netkirkjan 

Fræðslustarf Lítið og ómarkvisst Öflugt og markvisst 

fræðslustarf fyrir alla 

aldurshópa  

Leikaskóli. Öflugt 

barnastarf. 

Postulaskóli 

Vikuleg fræðslustund. 

Fræðslustarf í sókn 

Trúarhiti Sama og engin Mikill og fjölbreyttur Mikill og öflugur Lítill  

Smáhópar Engir Biblíuhópar 

eða bænahópar 

Margir og fjölbreyttir 

um ólík málefni 

Margir alhliða Veikt og lítið og ekkert 

sjálfsprottið 

Þróun trúarlífs Fábreytt  Fjölbreytt, öflugt Öflugt kraftmikið og 

fjölbreytt 

Fækkun stöðug í 

kirkjunni. Fækkun 

almennra kirkjuathafna 

eins og skírna og 

ferminga.  

Forysta Presta og leikmanna 

til jafns  

Þjónandi forysta 

presta og leikmanna 

Eflandi stjórnun. 

Þjónandi forysta 

Í höndum presta. 

Leikmenn horfnir en 

starfa í kirkjunefnd við 

hverja kirkju 

Kór og tónlist Kórinn vinnur til 

alþjóðlegra 

verðlauna  

Drengjasöngsveit og 

þjóðþekktur barnakór 

Kórfélagi öðlast 

heimsfrægð. 

Kórastarf til 

fyrirmyndar 

 

Messusókn og 

helgihald 

 

Fastur kjarni sækir 

messur. Helgihald er 

einsleitt og 

hefðbundið  

Stöðugur vöxtur í 

messusókn. Helgihald 

öflugt og fjölbreytt. 

Daglegar helgistundir 

í kirkjunni 

Margar messur og 

fjölbreyttar höfða til 

ólíkar hópa. 

Fjölbreytt helgihald.  

Óánægja með 

messuformið.  

Bæjarfélagið 

 

Bæjarfélagið 

Suðurnes frá árinu 

2018 

Reykjanesbær. Fólk úr 

leiðtogaskóla velst til 

áhrifa í bæjarfélaginu  

Reykjanesbær  Sameinuð sveitarfélög 

án Grindavíkur  

Stjórnvöld  Innganga í EB 2019. 

Sameining 

sveitarfélaga úr 

rúmlega 70 í 14 

Skila félagsgjöldum 

100% til sókna  

Nýr sáttmáli við 

kirkjuna í kjölfar 

aðskilnaðar. Langur 

aðlögunartími  

Hlutlaus 
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6.3 Áreiðanleiki og gildi rannsóknarinnar  

Eitt af einkennum sviðsmyndaaðferðarinnar er að ekki er hægt að endurtaka verkefnið á 

nákvæmlega sama hátt, vegna þess að lokaniðurstaða er háð þátttakendum í ferlinu, 

höfundi sviðsmyndasagnanna og samhenginu sem ferlið er framkvæmt í. Ekki er hægt að 

komast hjá þeirri staðreynd að málefnin sem til umræðu eru hafa alltaf áhrif á álit fólks. 

Þetta á við í sviðsmyndavinnustofu en þær breytingar sem orðið hafa á safnaðarstarfi 

síðustu ár má telja að hafi haft áhrif á skilgreiningu drifkrafta og tilbúning atburða. Af 

þeim sökum og ef haldið er fast í skilgreininguna á áreiðanleika aðferðar, er ekki hægt að 

meta sviðsmyndaaðferðina algerlega áreiðanlega ef áreiðanleiki þýðir að hægt sé að 

endurtaka rannsóknina á sama efni og niðurstöðurnar muni ekki vera, að miklu leyti, 

ólíkar hvor annarri (Yin 2009). 

Hinsvegar, þótt ekki sé hægt að endurtaka sviðsmyndaferilinn, var reynt að tryggja 

áreiðanleika rannsóknarinnar á mismunandi stigum ferilsins. Klösun atburða var 

framkvæmd í tveimur vinnustofum með mismunandi einstaklingum. Eins var rætt við 

einstaklinga utan hópsins og þeir beðnir um skoðun sína á atburðum og klösun þeirra.  

Niðurstöður þeirra voru afdráttarlausar, sem gefur til kynna að vinnustofurnar, sem 

vinnuaðferð, uppfylltu væntingar, sköpunarmáttur og samvinna þátttakenda styrkir það 

álit.  

Vinnustofuaðferðina má því álíta tiltölulega gilda til að laða fram hugmyndir fyrir 

upphafssviðsmyndagerðina. En taka verður tillit til þess að umhverfi hefur alltaf áhrif á 

skoðanir fólk. Til dæmis getur fólk átt það til eftir langa setu í vinnustofu að samþykkja 

margt sem það annars gerði ekki, til að losna fyrr. Það er einnig allkunn staðreynd að til 

að komast hjá félagslegri áhættu innbyrðis takmarka þátttakendur sjálfa sig í túlkun 

niðurstaðna, eða stunda sjálfsritskoðun.  

Til að auka áreiðanleika og gildi niðurstaðna eftir fyrstu ritun sviðsmyndasagnanna, 

voru þær sendar til þátttakendanna í vinnustofum auk vina og vandamanna höfundar til 

að tryggja að atburðarás og söguþráður væru skiljanlegir, að sögurnar byggðu á rökrænni 

frásögn og að hugtök væru rétt notuð. Sögurnar voru síðan leiðréttar eftir tillögum þeirra.  

Ekki var farið í að reikna líkindi á að atburðir gerðust og áhrif þeirra á safnaðarstarf. 

Það gæti dregið úr áreiðanleika verkefnisins, þar sem nokkrir ólíklegir, en mögulegir, 

atburðir með bæði jákvæð og neikvæð áhrif á safnaðarstarfið eru í sviðsmyndasögunum. 

Því gæti virst sem að framtíðin væri annað hvort of jákvæð eða of neikvæð. Eins og um 
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var rætt er kirkjan íhaldssöm og ekki líkleg til að allar boðaðar breytingar verði 

meðteknar.  

Þar sem sviðsmyndaaðferðin reynir að hafa áhrif á ákvarðanatöku í nútíð, er 

mikilvægt að nýta sviðsmyndirnar. Höfundur getur ekki vitað hver áhrif ályktana 

sviðsmyndanna á stefnumótandi ákvarðanatöku safnaðarins verða, en ferillinn er gott 

verkfæri til að styðja við þá ákvarðanatöku sem söfnuðurinn tekur.  

Sviðsmyndaferillinn virðist skilvirkur með tilliti til markmiða sinna það er að skapa 

umræðu um mismunandi skoðanir á framtíð safnaðarstarfs innan Keflavíkurkirkju. Hafa 

verður í huga að sviðsmyndirnar eru aðeins valkostir ólíkra en mögulegra framtíða og 

aðeins með tímanum kemur í ljós hvað gerist í safnaðarstarfinu.  

6.4 Umræða og uppástungur um rannsóknir í framtíðinni 

Með sviðsmyndaaðferðinni er mögulegt að skapa ólíkar sýn á framtíðina. Áreiðanlegustu 

og yfirgripsmestu niðurstöður væri mögulega hægt að ná með því að tvinna saman ólíkar 

aðferðir framtíðarannsókna.  

Ný tækni, fræðsla og forysta, sem farið er að örla á í dag, gætu orðið farvegur nýrra 

breytinga sem söfnuðurinn gæti notið góðs af. Það er mat höfundar að hagnýting þeirra 

tækifæra sem þessir þættir bjóða uppá gefi tilefni til frekari rannsókna.  

Tækni, og forysta eru ekki talin til lykilframtíðafræði rannsókna í safnaðarstarfi, en 

ættu að vera eðlilegur hluti þróunar hvers safnaðar. Breytinga er helst að vænta ef 

breytingar verða á sambandi ríkis og kirkju. Athyglivert væri að rannsaka áhrif framtíðar-

breytinga á aðra söfnuði sem standa utan þjóðkirkjunnar og utan samninga við hið 

opinbera. Framkvæma þyrfti rannsóknina með samskonar sviðsmyndavinnustofum. 

Framtíð safnaðarstarfs á eftir að koma í ljós, en sviðsmyndaferillinn var framkvæmdur í 

þessu verkefni til að ná fram skilningi á drifkröftum breytinga í safnaðarstarfi. Þá 

þekkingu sem myndaðist í rannsókninni er mögulega hægt að nýta í frekri rannsóknum á 

starfsemi félagslegra skipulagsheilda.  

Kirkjan er íhaldssöm stofnun og breytingar eru hægfara innan hennar. Varnir gegn 

breytingum er sterkar í menningu hennar. Sviðsmyndasögurnar í verkefninu gætu leyst 

upp einhverjar þessara varna. Félagasauður Keflavíkursóknar er sterkur og safnaðarstarf 

öflugt en tiltölulega fáir einstaklingar eru virkir þátttakendur í því. Með því að efla 

einstaklinga til virkni og traust þeirra á milli má fjölga leiðtogum í safnaðarstarfinu og 

með því fjölga smáhópum. Nauta (2007) taldi hinsvegar að ef óvissa er um aðalverkefni 
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safnaðarins fækkar safnaðarbörnum. Sviðsmyndirnar fjórar draga upp í grófar framtíðir 

um möguleg sóknartækifæri í safnaðar starfi. Mögulegt er að nýta sér verkfæri hugtök og 

greiningartól stefnumótunarfræðanna í stefnumótun fyrir kirkjuna svo hún styrki sig í 

samkeppni. Kirkjan verður skoða hvort trúarleg hefð hennar sé orðin neytendavarningur 

og ef svo er að beita tólum og aðferðum markaðsafla til að bæta hag sinn. Samkeppni er 

mikil við aðrar félagslegar skipulagsheildir sem þó geta ekki boðið upp á sömu afurð, 

yfirnáttúrlega umbun, sem trúarlegar skipulagsheildir eins og kirkjan getur. Fólk verður 

að finna tilgang og samsama sér í því samfélagi sem býr í safnaðarstarfi.  

Sviðsmyndirnar gefa sterklega til kynna að ógnir sem kirkjan stendur frammi fyrir eru 

á kjarnaathafnir hennar en ekki eignir hennar eða boðskap. Samkvæmt McGahan (2004) 

verður Keflavíkurkirkja að skoða hvaða stefnu hún eigi að taka í að styrkja samband sitt 

við haghafa sína í ljósi þess að samband hennar við þá eru viðkvæmt. 

Rannsóknir á trúarlegum skipulagsheildum geta aukið skilning okkar á lykilatriðum 

innan stefnumiðaðar stjórnunar svo sem stjórnun orðstírs og óefnislegra eigna, breytinga 

innan hefðbundinna skipulagsheilda og tengslaneti innan skipulagsheilda. Vegna félags- 

efnahags- og stjórnmálalegs mikilvægis trúarlegar skipulagsheilda ættu rannsakendur 

stefnumiðaðrar stjórnunar ekki að hunsa þær. 
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Lokaorð 

Í verkefninu voru framtíðaraðstæður Keflavíkursafnaðar skoðaðar með 

sviðsmyndaaðferðinni til að ná fram ólíkum en líklegum og mögulegum framtíðum. Í 

fræðilegum hluta rannsóknarinnar var þróun og uppbyggingu sviðsmyndaaðferðarinnar 

skoðuð. Farið var yfir nokkrar rannsóknir á trúarlegum skipulagsheildum og ástæður 

breytinga og hnignunar í þátttöku innan þeirra raktar. Skoðuð var staða safnaðarstarfs við 

Keflavíkurkirkju og helstu lýðfræðilegir þáttum lýst. Breytingar eru yfirvofandi á næstu 

árum og þess vegna nauðsynlegt fyrir Keflavíkurkirkju að vera vakandi fyrir breytingum. 

Þetta á einnig við um aðrar kirkjur og söfnuði, breytingar gerast venjulega tiltölulega 

fljótt. Hraði breytinga er auk heldur að aukast. Nauðsynlegt er einnig að fylgjast með 

stefnu og eðli breytinganna. Fyrir fyrirtæki og stofnanir er nauðsynlegt að þekkja á 

hverskonar leið verið er á vegna þess að vegferð eftir ákveðnum leiðum þarfnast 

stjórnunarlegra aðgerða. Það er einnig mikilvægt að þekkja og viðurkenna eðli tæknilegra 

breytinga, þar sem flestar tæknibreytingar eru smáskrefa en einnig eru róttækar 

breytingar sem breytt geta öllum reglum og umhverfi skipulagsheilda. Óvissutímar eru 

framundan fyrir þjóðkirkjuna á Íslandi. Framundan er umræða og þjóðaratkvæðagreiðsla 

um aðskilnað ríkis og kirkju. Ein leið fyrir stjórnendur kirkjunnar til að skapa sína 

framtíð er að hafa áhrif á umræðuna hvað aðskilnaður þýði fyrir þjóðina annarsvegar og 

hinsvegar kirkjuna. Hægt er að sjá fyrir mjög róttækar breytingar í umhverfi safnaða á 

Íslandi og því verða safnaðarleiðtogar að fylgjast með og hafa áhrif á umræðu næstu ára 

til að móta þá framtíð sem þeir telja kirkjunni æskilega - æskilega fyrir öfluga söfnuði og 

öfluga þjóðkirkju. Breytingar verður að sjá fyrir og söfnuðir geta ekki treyst á gömlu 

leiðirnar í starfi sínu, þeir verða að vera opnir og kvikir fyrir breytingum.  

Aðferðin sem notuð var fyrir verkefnið var sviðsmyndaaðferðin en hún var einnig 

kynnt í fræðilegum hluta verkefnisins. Einkenni, tilgangur, kostir og gallar 

sviðsmyndaaðferðarinnar voru rætt og ólíkar leiðir til að stýra sviðsmyndaferlinu voru 

kynntar.  

Í raunhlutanum, er notast við rannsóknaraðferð athafnamiðaðrar rannsókna í 

raundæmisrannsókn og sýnidæmið er Keflavíkursöfnuður. Athafnmiðuð rannsóknar 

aðferð með vinnustofu sem samanstóð af 10 manns sem unnið hafa í safnaðarstarfi í 

Keflavíkurkirkju sem sjálfboðaliðar og sóknarnefndarfulltrúar. Í vinnustofunni voru 

hugmyndir að atburðum byggðir á drifkröftum breytinga í safnaðarstarfi. Fjórar ólíkar 
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sviðsmyndir voru skrifaðar byggðar á gögnum sem fengust í vinnustofunum; Engið, 

Akurinn, Urðin og Skriðan.  

Þessar fjórar sviðsmyndir gefa til kynna að Keflavíkursöfnuður hafi mikla möguleika 

til að efla og þróa starf sitt í framtíðinni. Sviðsmyndaaðferðin sem notuð var er gott 

verkfæri til að styðja við stefnumótandi ákvarðanatöku vegna framtíðarlausna í 

söfnuðinum. Það er ekki hægt að horfa fram hjá því að framtíðin ber breytingar í skauti 

sínu og hægt er að finna leiðir til að sjá þær fyrir og hafa hag af þeim.  

Svarið við undirrannsóknarspurningu i: Hvernig breytist safnaðarstarf í framtíðinni og 

hvernig má sjá slíkar breytingar fyrir? Kemur fram í sviðsmyndunum fjórum en tíminn 

einn mun leiða í ljós hvort þær rætast eða ekki. Leiðtogar og stjórnendur 

Keflavíkursafnaðar geta skapað framtíðina með því að vekja umræðu um hana og haft 

áhrif á ákvarðanir sem teknar eru til að bæta hag kirkjunnar. 

Undirrannsóknarspurningu  ii: Hvað er sviðmyndaaðferð og hvernig hægt er að skoða 

breytingar í safnaðarstarfi með henni? Svar við henni eru kafli 4 Sviðsmyndaaðferðir. 

Þar eru tíundaðar helstu skilgreiningar, tilgangur og bakgrunnur, kostir og gallar og 

helstu áfangar í sviðsmyndaverkefnis.  

Kafli 5.5.1 til 5.5.4 Sviðsmyndir  úr Keflavíkursöfnuði 2027  svarar undirrannsóknar- 

spurningu iii: Hvaða eining og árekstrar verða milli mismunandi sjónarmiða innan 

sviðsmyndanna? Sviðsmyndirnar eru afurð vinnustofufunda þar sem ólíkum aðferðum 

athafnamiðaðra rannsókna var beitt.  

Sviðsmyndirnar eru að mati höfundar líklegar og mögulega geta þær ræst. Það verður í 

höndum safnaðarleiðtoga Keflavíkurkirkju að nýta þær til að ná fram æskilegri 

framtíðarþróun með því að móta umræðu um æskilega framtíð. Lokaniðurstaðan er eins 

og vænst var ekki nákvæm mynd af morgundeginum heldur betri ákvarðanir er varða 

framtíðina. Höfundur vonar að verkefnið verði til þess að örva leiðtoga og stjórnendur 

Keflavíkursafnaðar til að hugleiða breytingar sem þeir annars myndu hundsa.  

Höfundi var það bæði lærdómríkt og gefandi og umfram allt skemmtilegt að vinna að 

verkefninu þar sem um er að ræða óvenjulegt lokaverkefni í meistaranámi þar sem 

ólíkum rannsóknaraðferðum er blandað saman við aðferðir sviðsmynda. Höfundur hefur 

öðlast betri sýn á stefnumótun og á möguleika framtíðafræða og aukið hæfni til að beita 

mismunandi rannsóknaraðferðum.  
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Eitt er víst að við lifum á spennandi tímum hraðra breytinga með 

sviðsmyndaaðferðinni er mögulegt að sjá sumar breytingar fyrir en aðrar verða huldar 

bak við tjaldið sem skilur að nútíð og framtíð.  
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Viðauki A.  

Spurningar í viðtölum.  

 

1. Hvernig myndir þú lýsa núverandi ástandi í Keflavíkursöfnuði? Hvað eru aðal 

atburðir í fortíðinni? Hvaða lærdóm er hægt að draga af þeim?  

 

2. Hvað væri góður árangur í framtíðinni? Hvaða atburðir og viðbrögð munu standa 

í vegi fyrir þessum árangri? Hvað myndi stuðla að því að þessi árangur næðist.  

 

3. Hvað væri slæmur árangur? Hvaða atburðir eða viðbrögð munu stuðla að slíkum 

árangri? 

 

4. Hvaða arfleifð myndir þú vilja skilja eftir þegar þú hættir? 

 

5. Ef þú hefði tækifæri á, hvaða spurningu myndir þú spyrja véfréttina um 

framtíðina? Hve langt inn í framtíðina myndir þú vilja horfa? 

(Grundy, P., 2002) 
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 Viðauki B 

Það eru fjögur skref við notkun spennukorta.  

1. Lýsa málefninu. 

2. Skilgreina hvort að málefnið sé vandamál eða þversögn sem þarf að 

jafnvægisstilla. 

3. Lýsa þverstæðunni með því að gera spennukort. 

4. Ákveða hvernig jafnvægistilla á þversögnina.  

(Jacobson, ED) 

  

V+ H+ 

V-  H- Það sem við viljum ekki  

Jákvæð hlið vinstri pólsins Jákvæð hlið hægri pólsins 

2 3 

4 

Gallar þess að áhersla verði  
lögð á vinstri pól  

Gallar þess að áhersla verði  
lögð á hægri pól  

Það sem við viljum  

Vinstri póll  Hægri póll  

1 

Neikvæð hlið vinstri pólsins Neikvæð hlið hægri pólsins 

Kostir þess að áhersla verði  
lögð á vinstri pól  

Kostir þess að áhersla verði  
lögð á hægri pól  
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Viðauki C. 

  


