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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða út frá stjórnunarlegu tilliti hvaða áhrif samskipti 

presta og formanna sóknarnefndar hafa á menningu innan þjóðkirkjusafnaða. Þessi þáttur í 

stjórnun innan veggja þjóðkirkjunnar hefur lítið verið rannsakaður og er þetta fyrsta 

rannsóknin á þessu sviði. 

Tíu viðtöl voru tekin í fimm einmenningsprestaköllum á Stór – Reykjavíkursvæðinu sem voru 

valin þannig að kynjahlutfall væri jafnt. Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð þar sem rætt 

var við formann sóknarnefndar og sóknarprest hvorn á eftir öðrum. Stuðst var við aðferð 

fyrirbærafræðinnar til að skilgreina upplifun einstaklinganna á því sem verið var að rannsaka. 

Fræðilegt sjónarhorn var fengið úr félagsfræðinni þar sem skoðuð voru hugtökin samvinna og 

menningarstjórnun. 

Þegar viðtölin voru greind út frá lykilorðunum samvinna og menningarstjórnun sýndu 

niðurstöðurnar að það þarf að skoða lög þjóðkirkjunnar og samræma starfsreglur lögunum. 

Misvísandi orðalag gerir samvinnu og stjórnun flókna. Vísbendingar eru um að samvinna og 

stjórnun innan veggja sóknanna sé eitthvað sem ekki er rætt um eða hugað að og að einfalda 

þurfi starfs- og verkferla. Fræða þurfi formenn sóknarnefnda um skyldur sínar varðandi þá 

sjálfboðavinnu sem þeir taka að sér og að prestar eigi ekki að sinna veraldlegum málum svo 

sem fjármálum kirkna, starfsmannamálum og viðhaldi kirkju. Þrátt fyrir sóknarmörk er 

samkeppni á milli kirkna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda á þætti sem betur mættu fara í stjórnun innan 

Þjóðkirkjunnar og veita vitneskju um það sem leggja þarf áherslu á til að öll stjórnun skili 

betri árangri. Bent er á leiðir til úrbóta. Áhersla er lögð á að menningin þyrfti að vera opin til 

að fá nýtt fólk inn í þjóðkirkjuna þar sem félagsauður er afar dýrmætur kirkjunni. 

 

Lykilhugtök rannsóknarinnar eru: samvinna og menningarstjórnun. 

 

 



Abstract 

The aim of this study was to investigate from the perspective of administration how the 

interaction between pastors and the chairmen of congregation committees affects the culture 

of the congregations of the National Church of Iceland. This aspect of administration within 

the National Church has not been researched earlier so this thesis presents the first study in 

this area. 

Ten interviews were conducted in pastorates served by a single pastor and selected from the 

extended Reykjavik area. The number of females and males was equal. Qualitative 

methodology was applied where interviews with the pastor and chairman were conducted 

consecutively. The methods of phenomenology were used to document the experiences of the 

interviewees of the study subjects. The academic perspective was based on sociology 

focusing on the concepts collaboration and culture management. 

Focusing on the key concepts of collaboration and culture management, the results show that 

the operational rules of the National Church need to be reviewed and made to be concordant 

with the laws governing the church. Unclear phrasing complicates collaboration and 

management. Some evidence suggests that collaboration and management within the 

pastorates is not discussed or given much thought and that operating procedures need to be 

clarified and simplified. Chairmen of congregation committees need to be educated about the 

nature of the voluntary responsibilities that they are assuming and that pastors should not be 

responsible for worldly matters such as finance, management of staff or upkeep of buildings. 

Although pastorates have clearly defined limits, there is some competition between 

congregations. 

The results of this study pinpoint factors that could be improved in the management of the 

National Church and provides information on what can be done to increase its administrative 

efficiency. Suggestions are made for improvements. An emphasis is put on the importance of 

open culture within the National Church to attract new members because human resources are 

very important to the church. 

Keywords: 

Cooperation and culture management, 
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Formáli 

Rannsóknin „Hvaða áhrif hafa samskipti presta og formanna sóknarnefnda á menningu innan 

Þjóðkirkjusafnaða“ sem hér fer á eftir er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni til meistaraprófs í 

menningarstjórnun við Félagsvísindadeild Háskólans á Bifröst. Leiðbeinandi í rannsókninni 

var dr. Ásdís Emilsdóttir Petersen stundakennari við Háskóla Íslands og vil ég þakka henni 

óbilandi þolinmæði og hvatningu. Þá vil ég þakka þeim fjölmörgu sem aðstoðuðu mig og 

hvöttu við samningu ritgerðarinnar, upplýsingagjöf, yfirlestur og ábendingar, en sérstaklega 

þó formönnum sóknarnefnda og prestum sem viðtölin veittu. 
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1 Inngangur 

Hér verður farið yfir val á efni rannsóknar, markmið hennar og rannsóknarspurningu. Einnig 

verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni, fræðigrunni og vísindalegu framlagi 

rannsóknarinnar sem og persónulegum hvata höfundar til verksins. 

Á allra síðustu árum hefur mikil umræða farið fram í þjóðfélaginu um kirkjuna, stöðu hennar 

og hlutverk í samfélaginu. Hluti af þessari umræðu hefur falið í sér gagnrýni á stjórnun innan 

kirkjunnar og viðbrögð hennar við gagnrýni. Mikilvægt er að kirkjan gangi á undan með góðu 

fordæmi og styðjist við rannsóknir og þá eigin rannsóknir sem lið í að efla starf sitt og 

samskipti við söfnuði sína. 

Hvati þessarar rannsóknar er doktorsritgerð Ásdísar Emilsdóttur Petersen um leiðtogaeinkenni 

íslenskra presta og grósku í safnaðarstarfi en heiti hennar er Á grænum grundum. Rannsókn á 

leiðtogaeinkennum íslenskra presta og grósku í safnaðarstarfi. Niðurstöður rannsóknarinnar 

gáfu til kynna að þörf væri á frekari rannsóknum innan kirkjunnar. 

Höfundur var lengi virkur í safnaðarstarfi þar sem prestarnir voru samstarfsmenn mínir. 

Nauðsynlegt er öllum þeim sem vinna saman innan kirkjunnar að vita hver af öðrum, fylgjast 

með nýjungum og þekkja reglur, starfshætti og menningu hennar. Ákveðið var í framhaldinu 

að framkvæma þá rannsókn sem ritgerð þessi lýsir, það er „hvaða áhrif hafa samskipti presta 

og formanna sóknarnefnda á menningu Þjóðkirkjusafnaða út frá menningarstjórnun.“ 

Menning kirkjunnar er íhaldssöm og þegar einstaklingur kemur sem sjálfboðaliði eða 

starfsmaður verður hann að gefa sér tíma og kynnast menningu kirkjunnar vel áður en hann 

getur farið að breyta og lagfæra, meðal annars vegna fjárhagserfiðleika stofnunarinnar. Eins 

þarf að huga að því fólki sem lengst hafði verið í kirkjunni, bæði fólki sem hafði starfað þar 

og sjálfboðaliða kirkjunnar, því kirkjan hreyfir sig hægt. Við þessar fjölbreyttu aðstæður jókst 

áhuginn á að kynnast skipulagi innan veggja kirkjunnar. Starfsreglur presta, starfsreglur 

sóknarnefnda og starfsreglur kirkjuvarða eða framkvæmdastjóra. Vísbendingar voru um það í 

samskiptum innan kirkjunnar að skortur væri á stjórnunarþekkingu og því hvað hver ætti að 

gera og má sjá það í áðurnefndri rannsókn Ásdísar þar sem segir: „Samkvæmt niðurstöðum 

verða söfnuðir Þjóðkirkjunnar stöðugt að vera vakandi fyrir trúarlegri og skipulagslegri 
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endurnýjun svo tryggja megi markmiðum kirkjunnar sem best brautargengi.“ Og enn bendir 

Ásdís á „...að mikið starf sé óunnið í málefnum um prestsstarfið, einkum í ljósi þeirrar 

menningarbreytingar sem átt hefur sér stað.“ Við rannsóknina kom í ljós að engar starfsreglur 

voru til fyrir kirkjuverði eða framkvæmdastjóra kirkjunnar þar sem störf þeirra fóru eftir 

þörfum hverrar kirkju, og það að hafa launaða starfsmenn í því starfi er tiltölulega nýtt á 

hinum kirkjulega vettvangi. Hver Þjóðkirkjusöfnuður er sjálfstæð eining og grunneining 

Þjóðkirkjunnar. En það þarf að vera skýrt hver stjórnar og hver er leiðtogi. 

Áhuginn á að rannsaka samstarf innan veggja kirkjunnar jókst því fátt hafði verið rannsakað 

af stjórnunarháttum hennar og af mörgu var því að taka. Tilgangur þessarar rannsóknar er að 

rannsaka samstarf sóknarpresta og formanna sóknarnefnda. Mikið hefur verið rannsakað á 

sviði samskipta og stjórnunar innan menningarstofnana en lítið innan íslensku Þjóðkirkjunnar. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða samstarf sóknarpresta og sóknarnefndarformanna sem 

með orðum sínum, viðhorfi og félagslegum athöfnum stjórna söfnuðum sínum, einnig að 

skoða með hvaða hætti samstarf þeirra hefur áhrif á menningu innan safnaðar. Fimm 

sambærilegar kirkjur, einmenningsprestaköll, voru valin og rætt við sóknarpresta þeirra og 

sóknarnefndarformenn á Stór-Reykjavíkursvæðinu, samtals tíu manns. Eigindleg rannsóknar-

aðferð var notuð og byggt á nálgun fyrirbærafræðinnar til að geta nálgast kjarna 

lykilhugtakanna, samvinnu og menningarstjórnunar. Með viðtölum við formenn sóknarnefnda 

og sóknarpresta var ætlunin að fanga skilning þeirra á viðfangsefninu og hugsun þeirra um 

það. Gögnin sjálf gefa síðan upplýsingar um persónulega reynslu þeirra, skilning og upplifun 

(Creswell, 2007). Fyrirbærafræði er lögð til grundvallar þar sem leitað er að sameiginlegum 

skilningi allra þátttakenda. Markmið með rannsókninni er þannig að koma auga á þætti sem 

geta stuðlað að því að efla og gera stjórnun innan kirkjunnar skilvirkari út frá lögum, reglum 

og starfsreglum. Prestar hafa ábyrgð og skyldur varðandi helgihald en eru ekki 

framkvæmdastjórar innan Þjóðkirkjusafnaða sinna. Formenn sóknarnefnda bera ábyrgð og 

skyldur gagnvart rekstri kirkjunnar. Samt á prestur að sjá til þess að allt starf innan 

Þjóðkirkjunnar í hans prestakalli gangi sem best fyrir sig og kerfið er þunglamalegt af þessum 

sökum. 

Rannsóknarspurning var: „ Hver er reynsla presta og formanna sóknarnefnda af áhrifum 

samvinnu á menningu í Þjóðkirkjusöfnuði?“ Lykilhugtök rannsóknarinnar eru samvinna, 

samskipti, menning, vald, félagsauður og stofnanir og verða þau skýrð nánar í fræðakaflanum 
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hér á eftir. Hagnýtt gildi rannsóknarinnar getur orðið mikið fyrir kirkjuna og hún getur nýtt 

niðurstöðurnar til að bæta samskipti og þar með menningu innan kirkjunnar. Fræðilegur 

bakgrunnur rannsóknarinnar er á sviði menningarstjórnunar. Sótt verður í brunn samskipta-

kenninga á sviði félagsfræðinnar og fjallað um lög og reglur um presta og sóknarnefndir.  
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2 Fræðasvið 

Kristni hefur ríkt á Íslandi frá árinu 1000 er hún var lögtekin á Alþingi Íslendinga á 

Þingvöllum. Menning þjóðarinnar mótaðist mjög af kirkjunni og hefur fylgt henni til dagsins í 

dag (Hjalti Hugason, 1988). Með stjórnarskránni sem sett var árið 1874 komst síðan á trúfrelsi 

á Íslandi og kirkjan var skilgreind sem Þjóðkirkja sem ríkisvaldið skyldi styðja og vernda. 

Stjórnarskráin veitti Alþingi að nýju löggjafarvald; kirkjan sem Þjóðkirkja heyrði undir 

Alþingi og þurfti að setja henni lagaumhverfi. Ein af fyrstu lögum sem sett voru um kirkjuna 

voru Lög um sóknarnefndir og héraðsnefndir sem sett voru árið 1880, endurskoðuð 1907 og 

síðan aftur 1985 (Einar Sigurbjörnsson, 1996). En til þess að varpa ljósi á rannsóknar-

spurninguna um samvinnu sóknarpresta og formanna sóknarnefnda út frá sjónarhóli 

menningarstjórnunar verður fyrst litið til reglna um skipulag íslensku Þjóðkirkjunnar. 

Íslenska Þjóðkirkjan er evangelískt – lúterskt trúfélag sem byggir kenningu sína á biblíunni. 

Þjóðkirkjan starfar í söfnuðum um allt land og er hver sókn grunneining kirkjulegs starfs. 

Hver sókn er sjálfstæð og er sóknarnefnd stjórn safnaðarins, kosin á aðalfundi hans og er 

ábyrg gagnvart honum. Hún ber ábyrgð, ásamt sóknarpresti, á málefnum safnaðarins. Prestur 

ber skyldur og nýtur réttinda sem opinber starfsmaður og skal annast þjónustu í samræmi við 

vígslubréf presta. Hann er ekki starfsmaður sóknarinnar heldur hirðir safnaðarins en það 

merkir sá sem leiðbeinir, annast og gætir og „...það er fagnaðarerindið sem gefur honum vald, 

ekki ráðherra né neinn annar. Presturinn kallar til trúar á Krist en ekki sjálfan sig“ (Einar 

Sigurbjörnsson, 1996). 

Ákveðin tvíræðni blasir við í hverjum söfnuði og liggur það í kirkjuskipulaginu en það er að 

Þjóðkirkjan er annars vegar opinber stofnun, sem prestar heyra undir, en eru valdir af 

valnefnd sóknarinnar og síðan er söfnuðinum sem stýrt er af sóknarnefnd. Sóknarnefndirnar 

sjá um stjórn safnaðanna, fara með fjármál og starfsmannamál og bera ábyrgð á því að 

safnaðarstarfinu séu búin góð skilyrði. Sóknarprestur og sóknarnefnd þurfa að starfa saman, 

prestur að sækja fundi sóknarnefndar og fylgjast með málum kirkjunnar og sóknarnefndarfólk 

að taka þátt í starfi kirkjunnar (Einar Sigurbjörnsson, 1996). 

Í lögum um stöðu, stjórn og starfshætti Þjóðkirkjunnar frá árinu 1997 nr. 78 er fjallað um 

hlutverk presta og segir svo m.a. í 33. gr.: „Þjónandi prestur Þjóðkirkjunnar er hver sá sem á 
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grundvelli köllunar og vígslu gegnir föstu prestsstarfi í Þjóðkirkjunni. Hann lýtur tilsjón 

kirkjulegra stjórnvalda í kirkjulegum efnum þótt hann gegni launuðu starfi á vegum aðila sem 

ekki heyrir undir Þjóðkirkjuna.“ Í 34. gr. laganna segir: „...Sóknarprestur er hirðir safnaðar og 

gegnir prests- og predikunarembætti samkvæmt vígslubréfi og eftir því sem reglur og venjur 

segja til um.“ Starfsreglur um presta komu út árið 2011 og þar segir meðal annars í 2. gr.: „... 

samkvæmt köllun, vígsluheiti og vígslubréfi skal sérhver prestur hennar ... boða Guðs orð ... 

og ... leggja sitt af mörkum í lífi og starfi Þjóðkirkjunnar.“ Í 3. gr. segir m.a.: „...Prestur sér til 

þess, svo sem honum er fært, að allt starf Þjóðkirkjunnar í prestakallinu eða á starfssviði hans 

að öðru leyti gangi vel og greiðlega fyrir sig. Presti ber að sýna nauðsynlegt frumkvæði til að 

svo megi verða.“ Í reglugerð um starfsreglur um presta nr. 1110/2011 segir í 8 gr.: 

„...Sóknarprestur er hirðir og leiðtogi safnaðarins og starfar við hlið sóknarnefndar.“ Í 9. gr. 

stendur svo: „...sóknarprestur skal taka þátt í gerð starfs-, rekstrar og fjárhagsáætlana sóknar 

samkvæmt starfsreglum þar um.“ Einnig segir í 9. gr.: „Sóknarprestur skal í samráði við 

sóknarnefnd taka ákvörðun um hvernig afnotum af kirkju er háttað, samanber starfsreglur um 

kirkjur og safnaðaheimili og samþykktir um innri mál kirkjunnar, enda ber hann ábyrgð á því 

sem þar fer fram.“ (Starfsreglur um kirkjur og safnaðarheimili nr. 822/2000, Samþykktir um 

innri málefni Þjóðkirkjunnar, Starfsreglur presta nr. 1110/2011). 

Hlutverk sóknarnefnda er skilgreint í lögum um stöðu, stjórn og starfshætti Þjóðkirkjunnar frá 

árinu 1997 nr. 78. Þar segir um sóknir m.a. í 48. gr.: „Sóknin er grunneining Þjóðkirkjunnar 

og starfsvettvangur hennar á hverjum stað.“ Í 53. gr. segir: „Í hverri kirkjusókn er 

sóknarnefnd sem annast rekstur og framkvæmdir á vegum sóknarinnar og styður kirkjulegt 

starf í sókninni ásamt sóknarpresti og starfsmönnum sóknarinnar.“ Í 54. gr. segir: 

„...sóknarnefnd er ásamt sóknarpresti í fyrirsvari fyrir sóknina gagnvart stjórnvöldum og 

einstökum mönnum og stofnunum. Hún hefur umsjón með kirkju safnaðarins og 

safnaðarheimili...“. 

Í starfsreglum um sóknarnefndir nr. 1111/2011 segir meðal annars í 2. gr.: „Í hverri 

kirkjusókn er sóknarnefnd sem starfar undir forystu sóknarnefndarformanns í nánu samstarfi 

við sóknarprest.“ Í 4. gr. segir: „Sóknarnefnd starfar við hlið sóknarprests og er í fyrirsvari 

fyrir sóknina gagnvart stjórnvöldum og einstökum mönnum og stofnunum.“ Í 5. gr. stendur: 

„Sóknarnefnd annast rekstur og framkvæmdir á vegum sóknarinnar og styður kirkjulega 

þjónustu ásamt presti og starfsmönnum hennar.“ Um rekstur og fjármál kirkna segir í 7. gr. 
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m.a.: „Sóknarnefnd skal í samráði við sóknarprest gera fjárhagsáætlun fyrir hvert almanaksár 

og hafa þar m.a. hliðsjón af starfsáætlun sóknarprests, annarra presta og annarra starfsmanna 

sóknarinnar.“ 

Að síðustu hljóðar 13. gr. um starfsreglur sóknarnefnda svo: „Sóknarnefnd skal starfa undir 

forystu sóknarprests og með hliðsjón af erindisbréfi hans við mótun og skipulag kirkjulegs 

starfs safnaðarins og standa fyrir guðsþjónustuhaldi safnaðarins, trúarfræðslu og 

kærleiksþjónustu.“ (Starfsreglur um sóknarnefndir nr. 1111/2011). 

Af þessu má sjá að ekki gætir nægilegs samræmis í lögum og starfsreglum. 

Vígslubréf presta er lesið upp þegar prófastur setur prest í embætti (Einar Sigurbjörnsson, 

1996). Í því eru áréttuð áhersluatriðin í vígsluheiti þeirra – „...að predika Guðs orð hreint og 

ómengað eins og það er að finna í hinum spámannlegu og postullegu ritum og samkvæmt 

vitnisburði vorrar evangelísk-lútersku kirkju í játningum hennar“ (Sigurbjörn Einarsson, 

1981). Frekari skyldur prestsins eru nefndar í vígslubréfinu. Þar er söfnuður einnig minntur á: 

 að ég býð söfnuðinum/söfnuðunum að taka þessum vígða þjóni eins og réttum  

 presti sínum og sálusorgara,virða hann/hana og hlýða honum/henni í öllu því,  

 sem hann/hún  býður í Drottins nafni og eftir embættisskyldu sinni, hjálpa 

 honum/henni eftir megni og aðstoða í því, sem hann kann/hún við að þurfa.  

 Að svo mæltu óska ég bæði söfnuðinum /söfnuðunum og hinum nývígða presti,  

 náðar, miskunnar og friðar af Guði, föður vorum, og Jesú Kristi, Drottni vorum. 

 (kirkjan.is, sótt 13.12.14.) 

Prestum er falið að flytja orð eilífs lífs, þá köllun viðurkenna þeir, gangast undir hana og 

gegna henni. En það er vandmeðfarið því það er auðvelt í lífsins ólgusjó að misstíga sig. Þær 

skyldur sem vígslubréfið leggur prestinum á herðar gengur nærri honum persónulega og þarf 

hann því að vera sívakandi yfir þeirri spurningu hvernig hann geti gegnt þeim. Það er lítið 

mark takandi á vígsluheitinu, sem er áréttað með vígslubréfinu „...nema hvort tveggja sé til, 

að halda það eða bregðast því” (Sigurbjörn Einarsson, 1981). 

2.1 Samvinna 

Ronald E. Riggio (2013) leggur áherslu á mikilvægi  samvinna starfsmanna til að ná betur 

fram settum markmiðum skipulagsheildar.   
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Samstarf er nauðsynlegt ef vinna starfshópa/teyma á að vera árangursrík. Samkeppni felur í 

sér hvatningu en getur leitt af sér ágreining (deilu) milli starfsmanna eða vinnuhópa. 

Ágreiningur (ósætti) er hegðun sem einstaklingur eða hópur notar í þeim tilgangi að koma í 

veg fyrir að annar einstaklingur eða hópur nái markmiðum sínum (Riggio, 2013). Alvarlegur 

ágreiningur getur leitt til margs konar neikvæðrar hegðunar, svo sem ærumeiðinga, hávaða og 

árásargirni, og endar oft með því að einhver tapar. Því ágreiningur yfirleitt talinn slæmur 

(Riggio, 2013). Ágreiningur er náttúrulegt fyrirbrigði sem á sér stað í öllum vinnuhópum og 

samtökum. Hann getur haft neikvæðar og niðurbrjótandi afleiðingar en hann getur einnig 

verið uppbyggilegur og leitt til jákvæðrar niðurstöðu hjá vinnuhópum og samtökum en 

einungis við mjög sérstakar og skipulagðar kringumstæður (Riggio, 2013). Ágreiningur er 

mjög algengur í vinnuhópum og samtökum og veruleg uppspretta streitu í samskiptum 

(Riggio, 2013). 

Megintilgangur vinnuhópa og teyma er að stuðla að því að ná einstaklingsmiðuðum og 

stofnanabundnum markmiðum. Þetta krefst þess oft að fólk vinni saman, samhæfi vinnu sína í 

samstarfi við hvert annað og hjálpist að. Þrátt fyrir þetta eru vinnuhópar oft undirlagðir af 

samkeppni og starfsmenn reyna að skáka hver öðrum til að fá bónusa, launahækkanir og 

stöðuhækkanir. Ýtt er undir samkeppni þegar árangur eins starfsmanns er borinn saman við 

árangur annars. Hvatakerfi eru sérstaklega hönnuð til að auka árangur með því að etja einum 

starfsmanni gegn öðrum. Þessi tvö að því er virðist ósamrýmanlegu fyrirbæri, samstarf og 

samkeppni, eru til staðar á sama tíma í öllum vinnuhópum (Riggio, 2013). Vegna mikilvægi 

sinnar fyrir hópvinnu verða þau skoðuð hvort í sínu lagi. 

Mikilvægur þáttur í hópavinnu er sameiginleg ákvarðanataka sem hefur ýmsa kosti og ókosti 

miðað við ákvarðanir sem einn einstaklingur tekur. Þó að sameiginleg ákvarðanataka sé 

seinleg og leiði til árekstra þá leiðir hún til betri ákvarðana og meiri ánægju einstaklinga innan 

hópsins, sem og meiri hollustu við ákvörðunina (Riggio, 2013). 

Ef teymum á að ganga vel verður að gefa sérstakan gaum að eðli verkefnisins, eiginleikum 

einstaklinganna í teyminu og stuðningi stofnunarinnar við teymið. Sjálfráð teymi þar sem 

meðlimir vinna að heildarlausn í framleiðslu eða þjónustu verða smám saman algengari 

(Riggio, 2013). 
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2.2 Samskipti 

Stjórnunarstíll segir til um hvernig stjórnendur hegða sér gagnvart starfsmönnum sínum, 

hvernig verkefni og stjórnunarstörf eru leyst af hendi (Brooks, 1999). Sterkur leiðtogi og 

frumkvöðull getur sannfært fólk um ágæti hugmynda, fengið fólk með sér og gert menningu 

innan fyrirtækis sterka og öfluga. Framsækni, háleit markmið, greiður aðgangur að 

yfirmönnum og öflug og virk stjórnun gerir allar framkvæmdir auðveldari (Árelía Eydís 

Guðmundsdóttir, 2002). 

Samskipti má skilgreina sem flæði upplýsinga frá einstaklingi eða hópi til annars einstaklings 

eða hóps. Á vinnustað taka samskipti ýmis form, svo sem skrifleg eða munnleg fyrirmæli, 

óformlegt spjall, tölvupóstur, prentaðar skýrslur eða verklýsingar, samræður stjórnenda í 

fundarherbergi, tilkynningar hengdar upp á spjöld eða vefræn samskipti. Samskipti eru 

stöðugt í gangi og eru lífsnauðsynleg stofnuninni. Samskipti eru einnig mjög flókið fyrirbæri 

og geta gerst með ýmsum hætti; skriflega eða munnlega, með þöglum hætti svo sem með 

handahreyfingum, höfuðhreyfingum eða raddbrigðum eða með mynd eða flæðiriti. Við getum 

líka haft samskipti í mismunandi samhengi, samræður augliti til auglitis, gegnum síma, með 

textaskilaboðum, bréfum eða minnisblöðum, vídeófundum eða opinberum ávörpum. Þessi 

fjölbreytni samskiptaleiða ásamt hinu stöðuga flæði samskiptanna gera þau að erfiðu 

rannsóknarefni (Riggio, 2013). 

Leiðtogar og stjórnendur deila orðið meira valdi með starfsfólki, það fær að axla meiri ábyrgð 

og meira er farið að vinna í hópum en áður var gert. Þá er mannauðsstjórnun algengur hluti af 

stjórnun og stjórnunarstefnu fyrirtækja því það þarf að gefa fólki tækifæri á því að þróa sig í 

starfi og dafna því í dag eru gerðar auknar kröfur um færni í mannlegum samskiptum. Við 

þurfum að kunna að vera skýr í samskiptum og skilvirk, þannig nýtum við tímann best. Þegar 

við tökum á móti skilaboðum verðum við að hlusta, greina og ganga úr skugga um að við 

höfum skilið rétt (Sigurður Ragnarsson, 2011). 

Varðandi samskipti innan hópa segir Stephen Robbins (Robbins, 2002) að um fjögur 

meginhlutverk sé að ræða: 

 Eftirlit: þá hefur fyrirtæki reglur fyrir starfsfólk eða verkferla til að fylgja. Þar er um 

 að ræða annarsvegar formlegar boðleiðir, t.d. ef starfsfólk þarf að kvarta yfir einhverju 

 þarf það að fylgja starfs- og verklýsingum. Ef hinsvegar starfsmaður/menn stýrir 
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 hegðun hóps þannig að hann/þeir umbuna eða refsa hópnum fyrir ákveðna hegðun, þá 

 er það óformleg leið. 

 Hvatning: er notuð til að hvetja starfsfólk til dáða og aðstoða það við að ná settum 

 markmiðum. Hvatningu er einnig ætlað að bæta árangur starfsfólksins. 

 Tilfinningaleg tjáning: Vera fólks á vinnustað gegnir ákveðnu félagslegu hlutverki. 

 Þar ræðir það tilfinningar sínar og skoðanir. Samskiptin á vinnustað uppfylla því þarfir 

 fólks fyrir ákveðin mannleg samskipti. 

 Upplýsingar: á vinnustað eru til að taka ákvarðanir. Allskyns upplýsingar eru notaðar 

 sem þarf að skilgreina. Fólk fær upplýsingar í gegnum samskipti sem það leggur svo 

 mat á hvort það þarf á að halda eða ekki (Robbins, 2002). 

Til að koma ákveðnu verki í gang eða breyta einhverju þarf sannfæringarkraft og hann þarf 

góður leiðtogi að hafa. Ef einstaklingur getur ekki sannfært aðra eða haft áhrif á hegðun 

þeirra, má segja að hann geti ekki gegnt hlutverki leiðtoga eða stjórnanda. Til að ná 

árangursríkum samskiptum er hlustun lykilatriðið. Og hvað gerir góður hlustandi? Hann 

hlustar af athygli og einbeitir sér að þeim sem talar. Hann dregur ekki ályktanir strax heldur 

skoðar málið til að athuga hvort hann hafi skilið rétt. Hann hlustar bæði eftir tilfinningum og 

staðreyndum. Hann hefur í huga að hægt er að eiga samskipti án orða. Gefa má ákveðin 

skilaboð með tjáningu án orða, t.d. með andlitssvip (Sigurður Ragnarsson, 2011). 

2.3 Menningarstjórnun 

Hvað er menning og hvað er menningarstjórnun? Geert Hofstede (2001) skilgreinir menningu 

svo: 

 Menning samanstendur af ákveðnum mynstrum í hugsun, viðhorfum og hegðun sem 

 eru einkum til komin vegna gildishlaðinna tákna sem standa fyrir framgang 

 viðkomandi samfélags, og er jafnframt miðlað gegnum þau hin sömu tákn sem geta 

 verið hlutgerð í ákveðnum munum. Kjarni menningar samanstendur þannig af 

 hefðbundnum (í sögulegu samhengi) viðhorfum og gildum þeim tengdum (Hofstede, 

 2001). 

Þá birtist menning með ýmsu móti og hefur á þeim grundvelli áhrif á stjórnun og skipulag á 

menningarsviði. 

Fagnaðarerindið er ekki menningarprógramm en það hefur mikil menningaráhrif. 

Einstaklingar í hópi hafa ólíkan menningargrunn og það er a.m.k. að hluta til vegna þess að 

persónuleikar þeirra eru ólíkir. Presturinn mótar menningu safnaðarins, hann er leiðtoginn. 
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Mismunandi hópar geta haft mismunandi skoðanir og trúarviðhorf, gildi og skilning á 

umhverfinu í kringum þá. Mállýskur og staðarmenning eru sterkir áhrifavaldar í 

ættbálkahugmyndum, á það hvað tengir fólk saman og hvað skilur það að. Aðrir hópar hafa 

svo aðrar hugmyndir. Menning hefur áhrif á fólk og fólk hefur áhrif á menningu og forsenda 

tiltekinnar menningar er að fyrir liggi sameiginleg ákvörðun um tákn og þekkingu sem mynda 

hana (Skjevesland, 1994). 

Náskylt menningu er hugtakið fjölmenning en hún skilgreinist sem menning sem hefur að 

geyma undirhópa sem eru skilgreindir út frá kynþætti, kyni, þjóðerni, kynhneigð eða aldri. 

Fjölbreytileiki felur í sér að margir menningarhópar eða þjóðerni eru til innan hóps eða 

stofnunar (Northouse, 2013). Þetta má sjá í fyrirtækjamenningu íslensku Þjóðkirkjunnar. Hver 

söfnuður hefur þar sína menningu, sinn anda og brag. Sem dæmi má nefna að kirkjuklukkum 

er hringt við lok brúðkaups í sumum kirkjum en öðrum ekki. 

Guð er fyrir utan menninguna, maðurinn er inni í menningunni en Guð hefur áhrif á manninn 

þar sem hann er staddur og hefur þar af leiðandi áhrif á menninguna. Þess vegna er 

Þjóðkirkjan frjáls til að vera forvitin um menningu og skyldug til þess að endurnýja menningu 

sína stöðugt og vera jafnframt staðföst í trú um að við getum verið mjög ólík þó að við séum 

saman í Guðs ríki (Skjevesland,1994). 

Biskupinn yfir Íslandi á svo að vera vakinn og sofinn yfir menningu íslensku Þjóðkirkjunnar 

samkvæmt skipuriti stofnunarinnar, lögum hennar og starfsreglum sem hann notar sem 

stjórntæki bæði fyrir menningu hennar og aðra starfsemi. 

2.4 Forystuhlutverk og vald 

Vald er nátengt forystuhlutverki, enda gefur hvorttveggja þeim sem hefur það getu til að hafa 

áhrif á eitthvað. Vald er geta eða möguleikar á að hafa áhrif. Fólk hefur vald þegar það getur 

haft áhrif á trú, skoðanir og hegðun annarra. Prestar, læknar og þjálfarar eru allir dæmi um 

fólk sem hefur möguleika til að hafa áhrif á okkur. Þegar þeir gera það nota þeir vald, 

eiginleika sem þeir nýta til að hafa áhrif á okkur (Northouse, 2013). 

Vald á vinnustað er formlegra ferli sem má skilgreina sem notkun ákveðinna tengsla innan 

vinnustaðarins til að þvinga eða neyða annan einstakling til að framkvæma eitthvað gegn vilja 
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sínum. Sem dæmi má nefna að forstjóri fyrirtækis gefi næstráðanda sínum skipun og geri ráð 

fyrir að vilja hans verði framfylgt vegna valdsins sem fylgir forstjórastöðunni. (Riggio, 2013). 

Þær rannsóknir á valdi sem mest er vitnað til eru rannsóknir French og Raven (1995) um 

undirstöðu félagslegs valds. Í rannsóknum sínum lýsa þeir valdi sem tvíhliða sambandi milli 

einstaklings sem hefur áhrif og einstaklings sem verður fyrir áhrifunum. French og Raven 

(1995) tilgreindu fimm algengar tegundir valds: skírskotunarvald, sérfræðivald, lagalegt vald, 

umbun og þvingunarvald. Allar þessar tegundir valds auka möguleika leiðtogans til að hafa 

áhrif á viðhorf, gildismat og hegðun annarra (Northouse, 2013). 

Innan vinnustaða er tvenns konar vald, stöðuvald og persónuvald. Stöðuvald er vald sem 

stofnun eða annarskonar skilgreind eining úthlutar einstaklingi. Hann getur haft áhrif sem 

leiðtogi vegna þess að hann hefur hærri stöðu en þeir sem honum fylgja. Aðstoðarforstjórar 

og deildarstjórar hafa meira vald en óbreytt starfsfólk vegna stöðu sinnar innan 

stofnunarinnar. Stöðuvald felur í sér umbun og þvingunarvald (Northouse, 2013). 

Persónuvald er áhrif sem einstaklingur hefur vegna þess að það er litið á hann sem 

viðkunnalegan og vel að sér. Þegar einstaklingur gerir eitthvað sem er mikilvægt fyrir þá sem 

fylgja honum, þá öðlast hann vald. Til dæmis geta sumir stjórnendur haft vald vegna þess að 

undirmenn þeirra líta á þá sem góðar fyrirmyndir. Aðrir hafa vald vegna þess að undirmenn 

þeirra telja þá mjög hæfa og tillitsama. Í báðum tilfellum byggist vald stjórnendanna á því 

hvernig samskipti þeirra eru við aðra. Persónuvald innifelur bæði skírskotunarvald og 

sérfræðivald (Northouse, 2013). 

Þrátt fyrir að áhrifavald sé fyrst og fremst einstaklingsbundinn eiginleiki, er vald jafnan til 

komið vegna tengsla tveggja aðila. Til dæmis gæti samstarfsmaður beitt sannfæringarkrafti – 

sem er eins konar áhrifavald – til að reyna að hvetja framtakslausan starfsmann til að leggja 

sitt af mörkum. Um yfirmann gegnir öðru máli. Stöðutengslin milli yfir- og undirmanns veita 

yfirmanninum vald til að skipa starfsmanninum að auka afköstin ellegar taka afleiðingunum. 

Því má segja að vald felist í tengslum milli aðila eða stöðu þeirra innan fyrirtækis frekar en að 

valdið búi í einstaklingnum sjálfum (Riggio, 2013). 

Þegar rætt er um leiðtogahæfileika er ekki óalgengt að þeir sem leiða lýsi valdhöfum sem 

einstaklingum sem ráða yfir öðrum. Í þessum tilfellum er valdið séð sem tæki sem leiðtogar 

nota til að ná fram sínum eigin markmiðum. Þvert á þennan skilning á valdi hefur Burns 
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(1978) lagt áherslu á vald frá sjónarhorni samskipta. Skoðun Burns er að vald sé ekki eitthvað 

sem leiðtogar nota til að ná eigin markmiðum heldur sé vald nýtt í samböndum. Leiðtogar og 

fylgjendur eigi að nota vald til að ná sameiginlegum markmiðum (Northouse, 2013). 

Þessi túlkun vísar til þess hvers meðlimir ákveðins hóps vænta og að hvað miklu leyti þeir eru 

sammála um að valdi skuli ekki dreift jafnt. Fjarlægð frá valdi fjallar um lagskiptingu innan 

menningarinnar, þar sem fólki er skipað á mismunandi bás eftir völdum, stjórnunarhlutverki, 

virðingu, stöðu, auði og veraldlegum eignum (Northouse, 2013). 

Þessi höfundur tekur undir þá skoðun að vald sé eitthvað sem nota á í samskiptum leiðtoga og 

fylgjenda. Skoðum sérstaklega hvernig leiðtogar vinna með fylgjendum til að ná fram 

sameiginlegum markmiðum. Mannfræðingar, félagsfræðingar og margir fleiri hafa rökrætt um 

merkingu orðsins menning. Erfitt hefur reynst að skilgreina orðið og mismunandi fólk 

skilgreinir það á mismunandi veg. Hér skal menning skilgreind sem lærðar skoðanir, það er 

gildismat, reglur, viðmið, tákn og siðvenjur sem eru sameiginleg hópi fólks. Það eru þessir 

sameiginlegu eiginleikar hóps sem gera hann einstakan. Menning er breytileg og flyst milli 

fólks. Í stuttu máli er menning lífsvenjur og reglur hóps af fólki (Northouse, 2013). 

Stjórnun snýst um að takast á við flókin mál. Forysta snýst hins vegar um að takast á við 

breytingar. En munurinn á stjórnanda og leiðtoga í stórum dráttum er að leiðtoginn setur 

stefnuna og tekst á við breytingar og fær fólk með sér til að vinna verkið í sameiningu og 

hvetur það til dáða. Til að vera með í þjóðfélaginu þarf að fylgjast með þróuninni í heiminum. 

Það nýja umhverfi sem er í stöðugri þróun kallar á breytingar. Til að það takist vel þarf góðan 

leiðtoga. Stjórnandinn sér um alla skipulagningu, flókin mál og fjárhagsáætlanir, skipuleggur 

störfin á vinnustað og það hverjum er falið hvaða starf. Síðast en ekki síst gegnir hann 

eftirlitshlutverki og lagfærir mistök. Án góðrar stjórnunar hafa flóknar skipulagsheildir 

tilhneigingu til að verða óskipulegar. Góð stjórnun færir skipulagheildinni röð og reglu og 

þjónustan verður þá til fyrirmyndar (Kotter, 2001). 

2.5 Félagsauður 

Hér verður merking og skilgreining orðsins félagsauður skoðuð. Eins verður gerð grein fyrir 

hugtakinu í menningarlegu tilliti, hvernig félagsauður getur verið sá kraftur sem áorkar miklu 

í samfélögum og verið lykiluppspretta öflugs menningarlífs, sérstaklega í minni samfélögum. 
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Hugtakið félagsauður má rekja til félagsfræðinnar og það finnst einnig í hagfræði, einkum 

rekstrarhagfræði, stjórnmálafræði, mannfræði og sálfræði. Vegna þess hve hugtakið er ungt 

og breytilegt og hvernig það hefur verið notað er merking þess oft á tíðum óljós og 

skilgreining ónákvæm. Sameiginlegt öllum skilgreiningum á hugtakinu eru mikilvæg tengsl 

milli einstaklinga og hópa og hvernig þessi tengsl og samvinna geta leitt af sér betra og 

virkara samfélag (Frosti Jónsson, 2005). Þó reynt sé að nota hugtakið félagsauð til að útskýra 

margt sem gerist í samfélögum, hvort heldur er á sviði menningar og lista eða í annarri 

uppbyggingu í þeim, þá er erfitt að leggja mælistiku á þann auð á sama hátt og fjárauð. Þó er í 

vissum tilfellum hægt að meta peningalegt gildi eða virði félagsauðs. Almennt er hinsvegar 

erfitt að meta til fjár framlag félagsauðs til að bæta og fegra mannlíf í samfélögum, t.d. þegar 

hópur tekur sig saman og stendur fyrir hvers kyns uppákomum af menningarlegum toga. Sem 

dæmi getum við nefnt kvenfélög kirkna sem hafa „bakað upp“ heilu kirkjurnar og verið 

óeigingjörn við að efla Þjóðkirkjuna með einum eða öðrum hætti. Einn helsti vandinn við 

hugtakið félagsauð er hve erfitt getur verið að mæla hann og hann eyðist ekki við notkun. 

Menn búa við ákveðið félagslegt kerfi en hörðustu hagfræðingar vilja meina að þetta hugtak 

eigi heima meðal fjármagnshugtaka. Víða um lönd er farið að taka hugtakið félagsauð inn í 

stefnumörkun stjórnvalda og rannsóknir fræðimanna. Hér verður reynt að sýna fram á að 

félagsauður er stór þáttur í menningarstarfsemi (S. Baron, J. Field og T. Schuller 2000). 

Þeir sem fæðast inn í þennan heim búa yfir kostum og saman skapa þeir mannauð sem 

sérhvert samfélag getur nýtt og byggt á. Samfélag sem byggir á trausti milli manna, 

félagslegum bakgrunni einstaklinga, venjum og tengslaneti er samfélag sem býr að félagsauði. 

Ekki er hægt að búa til félagslegan auð með lagaboði einu saman vegna þess að það sem 

löglegt er getur verið siðlaust, og vegna þess að engin trygging er fyrir því að farið sé eftir 

jafnvel besta lagabókstaf. Lögin ein uppfylla ekki þau skilyrði sem þurfa að vera til að tryggt 

sé að viðskipti séu heiðarleg en þau geta verið lögleg. Því þurfa að koma til heiðarleiki og 

verðskuldað traust (Statman, 2007). 

Þeir fræðimenn sem sagðir eru upphafsmenn kenninga um félagsauð eru Pierre Bourdieu 

(1930 – 2002), James Coleman (1926 – 1995) og Robert Putnam (1941 - ) (Baron, Field og 

Schuller, 2000). Fyrst virðist vera minnst á félagsauð árið 1920 í grein í The Community 

Center eftir L. J. Hanifan (Baron, Field og Schuller 2000). Mörgum finnst hugtakið óljóst en 
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hér verður litið til skilgreininga þeirra félaga Putnam, Bourdieu og Coleman. Hugmyndir 

Putnam eru nátengdar kirkjustarfi sem og hugmyndir Bourdieu og Coleman. 

Fyrst verður litið til skilgreininga Putnam. Hann segir að félagsauður fjalli um: 

 ...þætti í félagslegu lífi manna – félagslegt tengslanet, gildi og traust – sem gerir 

 þátttakendum kleift að vinna saman á áhrifaríkan hátt við að ná sameiginlegum 

 markmiðum (Baron, Field og Schuller, 2000). 

Vert er að skoða nánar nokkur atriði í skilgreiningu Putnams. Putnam (Baron, Field og 

Schuller, 2000) talar um þátttökuform, sem getur verið margskonar. Þátttakendur starfa 

saman, t.d. í stjórnum félaga eða nefnda í nærsamfélagi sínu. Þátttakendur í hvers konar 

félagslegu starfi eru kjarninn í félagsauði. Þetta er hægt að mæla og greina milli samfélaga. Þá 

talar Putnam um getu til að starfa saman á áhrifaríkari hátt og byggja og viðhalda tengslaneti, 

gildum og trausti til að ná sameiginlegum markmiðum. Þegar hann talar um sameiginleg 

markmið leggur hann áherslu á samstöðu í nærsamfélaginu en hún getur leitt til þess að frávik 

frá ríkjandi hefðum í samfélaginu verði litin hornauga (Baron, Field og Schuller, 2000). 

Putnam hefur lagt áherslu á að einstaklingar með líka hugsun tengist innbyrðis sem aftur leiðir 

til einsleitni en einnig að brúa bilið milli ólíkra hópa í samfélaginu. Þrátt fyrir að Putnam setji 

orðið traust inn í sína skilgreiningu á hugtakinu félagsauður hefur hann ekki lagt ríka áherslu 

á að skilgreina hugtakið nákvæmlega. Í yngri ritum hefur hann skipt orðinu traust yfir í 

gagnkvæmni, það er ef þú klórar mér skal ég klóra þér (Baron, Field og Schuller, 2000). 

Árið 1983 skildgreindi Pierre Bourdieu hugtakið félagsauð, sem var að hans mati annað 

tveggja forma fjármagns, efnahagslegs fjármagns og menningarlegs fjármagns. Félagsauð 

segir hann vera: 

 samansafn áþreifanlegra eða mögulegra auðlinda sem tengist þeim er ráða yfir 

 varanlegu tengslaneti, meira og minna í formi stofnana, gagnkvæms kunningsskapar 

 og viðurkenningar ... sem tryggir hverjum og einum félaga stuðning sameiginlegs auðs 

 (Baron, Field og Schuller, 2000). 

Coleman (1926 – 1995) skilgreindi félagsauð á þennan hátt: 

 Félagsauður er samsafn auðmagns sem býr í fjölskyldusamböndum og 

 samfélagsstofnunum sem nýtist barni eða ungmenni í vitrænum eða félagslegum 

 þroska þess (Baron, Field og Schuller, 2000). 
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Það er ekki sjálfgefið að félagslegt fjármagn verði til staðar um ókomna tíð. Hluti af 

félagslegu fjármagni hverfur oft þegar byggðaþróun verður þannig að fólki fækkar stöðugt þar 

til það einfaldlega gefst upp. Það er ekki lengur hægt að halda úti neinskonar félagsstarfi. 

Áhugafélög leggjast af, leikfélög deyja, ungmennafélög hverfa, það fækkar í sóknum og 

þannig mætti halda áfram að telja. Í grein Dubinsky (2002) „Working Well together“, kemur 

fram að B. Berger (1995) spyr hvað þurfi að vita um tengsl á milli menningarvals einstaklinga 

og þess samfélags sem það kýs að búa í. Hvað er það sem skapar eftirsóknarvert menningarlíf 

og hefur gildi fyrir íbúana í umhverfi sem er háð stærri heildum og ytri öflum eins og 

alþjóðavæðingu? Hvaða leiðir eru færar til að varðveita sérkenni samfélagsins þegar það 

verður fyrir ytra áreiti? Hver eru verðmæti samfélagsins, hvort sem sögu eða hefðum staðarins 

er fagnað eða sagan sett á safn? Félagsauður er límið sem heldur einstaklingum, hópum og 

samfélögum saman um menningarleg áhugamál og markmið. Félagsauður kemur ekki í 

staðinn fyrir opinbera stefnu, heldur er hann forsenda fyrir henni og kannski að hluta afleiðing 

hennar. Í greininni vitnar Dubinsky í Putnam (1941- ) sem fordæmir það að í Bandaríkjunum 

eigi sér stað mikil auðsöfnun á formi peninga og gæða en félagsauður eyðist vegna þess að 

íbúar taki minni þátt í daglegu lífi. Það er minnkandi þátttaka í hvers kyns 

sjálfboðaliðasamtökum og öðrum félagasamtökum og bandalögum og fólk er meira eitt út af 

fyrir sig, er neytendur en ekki þátttakendur. Þess vegna er félagsauður lykiluppspretta öflugs 

menningarlífs, sérstaklega í minni samfélögum. Ef það er rétt metið að hnignun í 

sjálfboðastarfi og almenn samfélagsleg virkni sé að minnka, eru meiri tækifæri fyrir hvers 

kyns samtök án hagnaðarmarkmiða til að hasla sér völl. Ef til vill eru væntingarnar til þessara 

félaga að aukast og að þau geti tekið við hvers kyns menningarstarfsemi í staðinn fyrir 

almenn félagasamtök sem áður stóðu fyrir uppákomum í samfélaginu (Dubinsky, Garrett-

Petts, 2002). Menning styður svo félagsauðinn, við erum fædd inn í menningarramma sem 

virkar eins og félagsleg sía, hvernig við tölum og hegðum okkur (Skjevesland, 1994). 

Félagsauður birtist vel hjá stofnunum. 

2.6 Félagslegir þættir 

Mannauðsstjórnun er fyrirtækjum mikilvæg og góð starfsmannastefna er til hagsbóta fyrir 

Þjóðkirkjuna. Með henni horfa menn til framtíðar og fram kemur vilji Þjóðkirkjunnar til 

starfsmannamála. Með því að vinna eftir stefnunni nær Þjóðkirkjan markmiðum sínum. 
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Skjalfesting starfsmannastefnu kirkjunnar gerir hana sýnilega og sýnir þann vilja stjórnenda 

að starfsmenn viti að hverju þeir gangi, á hverju þeir geti átt von og hvað þeir geti sótt til 

kirkjunnar. Starfsmannastefna er yfirlýsing sem fyrirtæki setur og þar kemur fram stefna þess 

í starfsmannamálum. Starfsmannastefna er hluti af heildarstefnu stofnunar og kemur inn á 

flesta þætti í rekstri skipulagsheilda. Hún felur gjarnan í sér yfirlýsingu í starfsmannamálum, 

ráðningu starfsfólks, starfslýsingar og starfslok, launamál, endurmenntun, fræðslu og þjálfun, 

starfsþróun, vinnuvernd, hlunnindi, viðveru, starfsaðstöðu og starfsreglur/siðareglur 

(Hafsteinn Bragason, munnleg heimild, 25. febrúar 2005). 

Í starfsmannastefnunni á að koma lýsing á því hvernig koma skuli fram við starfsfólk og 

hvernig því skuli stjórnað. Þetta á að auðvelda starfsfólki að fylgja reglum skipulagsheildar-

innar, þannig að öll samskipti verði auðveldari. Allar stofnanir hafa einhverja starfsmanna-

stefnu, ýmist skráða eða óskráða. Hin óskráða er þá oft menning skipulagsheildarinnar sem 

felur í sér þann anda og þá trú á fyrirtækið sem starfsmenn hafa og hvernig þeir hegða sér 

gagnvart hver öðrum (Torrington, Hall, Taylor, 2002). 

,,Starfsfólkið er uppspretta samkeppnisyfirburða fyrirtækja og stofnana. Það er viðurkennd 

staðreynd í dag að rótin að árangri liggur í því að ná því besta út úr starfsfólkinu“ segir 

bandaríski prófessorinn Pfeffer (1994). Það er því mjög mikilvægt að starfsmannastefna 

fyrirtækis sé í samræmi við aðrar stefnur sem það vinnur eftir þar sem allir stefna að sama 

markmiði. 

Skýr starfsmannastefna gefur þau skilaboð út á við að fyrirtækið vinni markvisst í málefnum 

sem tengjast starfsmönnum og að þeir skipti fyrirtækið máli. Fyrirtækið beri hag starfsmanna 

fyrir brjósti og leitist við að uppfylla þarfir þeirra um leið og markmiðum þess sé náð. Góð 

stjórn í starfsmannamálum er forsenda þess að fyrirtæki nái árangri. En oft á tíðum sýna 

stjórnendur það ekki í verki að mannauðurinn sé mikilvægasti hlekkurinn í fyrirtækinu. 

Stjórnendur eru farnir að gera sér grein fyrir því að starfsmenn skipta máli og að þeir skila 

ánægðari viðskiptavinum ef þeir eru sjálfir ánægðir í starfi. Það skiptir miklu máli að þeir sem 

sækja í kirkjuna, messu eða eftir aðstoð mæti ljúfmennsku og umhyggju. Með henni er hægt 

að fjölga þeim sem sækja kirkjuna. „Mannauðurinn er í raun eini þátturinn í rekstri fyrirtækja 

sem getur skapað gildisauka eða verðmæti“ (Hafsteinn Bragason og Herdís Pála Pálsdóttir, 

2001). Samkvæmt rannsóknum hefur það úrslitaþýðingu fyrir aðlögunarhæfni, vöxt og 

samkeppnisforskot fyrirtækja í harðri samkeppni þeirra við önnur fyrirtæki á markaði að hafa 
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stefnumiðaða mannauðsstjórnun (Inga Jóna Jónsdóttir, 2003). Þá verður stjórnun 

starfsmannamála að styðja við félagsauð og fylgjast verður með því hvort starfsmannastefnan 

skili fleiri viðskiptavinum til fyrirtækjanna (Hafsteinn Bragason og Herdís Pála Pálsdóttir, 

2001). Starfsmannastefnan verður að henta menningu fyrirtækisins og ráða verður fólk með 

rétt viðhorf, sem samræmist menningu þess. Þau fyrirtæki sem deila upplýsingum með 

starfsfólki, gefa því völd og tækifæri til að skapa og bera ábyrgð, hafa náð lengra en önnur 

(Hafsteinn Bragason og Ingrid Kuhlman, 2001). 

Góð starfsmannastefna sem inniheldur boðskap um sjálfstæði starfsfólks, þátttöku þess á 

vinnustað og að það fái að þróast í starfi gerir það að verkum að starfsfólkið verður 

verðmætara fyrir fyrirtækið. Í síbreytilegu umhverfi eru fyrirtæki sem hafa starfsmannastefnu 

þar sem hagsmunir starfsmanna og fyrirtækja fara saman líklegri til að ná árangri. 

2.7 Stofnanir og stofnanakenningar 

2.7.1 Fyrirtækisbragur 

Menning birtist með ýmsu móti og hefur á þeim grundvelli áhrif á stjórnun og skipulag. 

Stjórnandi er sá aðili sem hefur mest áhrif á mótun fyrirtækis. Stjórnunin þarf að vera 

trúverðug og snýst einnig um það að stjórnandi beri ábyrgð á að sett takmörk skipulagsheildar 

náist með starfsfólki (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2002). Uppbygging fyrirtækis krefst þess 

að forystumenn hafi ákveðna eiginleika til að umbylta rekstrinum svo að vel fari (Bass, 1998). 

Horfum nú á leiðtoga innan stofnunar því gott teymi stjórnanda og leiðtoga er nauðsyn hverju 

fyrirtæki og þar með talið innan veggja kirkjunnar. Með því eru uppfylltar þarfir bæði 

starfsfólks og viðskiptavina, þeirra sem sækja kirkjuna. 

Lykilatriði í forystu þar sem unnið er með fólki er að „leiða það með réttum hætti og þá er 

nauðsynlegt að búa yfir ákveðinni þekkingu og færni í mannlegum samskiptum“ (Sigurður 

Ragnarsson, 2011). Leiðtogi innan fyrirtækis getur breytt ríkjandi aðstæðum, hann hefur sýn, 

stolt, virðingu og traust og ætlast til að fylgjendur séu jafn kappsamir og hann. Hann er 

hvetjandi, höfðar til tilfinninga fólks til að kalla fram viðeigandi hegðun; hann veitir 

fylgjendum sínum athygli og hvetur þá til að fara nýjar leiðir með nýjum hugmyndum og 

nálgunum (Ásdís Emilsdóttir Petersen, 2012). Eitt af því sem þarf að huga að við breytingar 

og nýjungar er fyrirtækjabragurinn. Ef byggður er upp góður fyrirtækjabragur sem er 

nauðsynlegt samfara þessum breytingum, er lagður grundvöllur að góðum vinnustað. 
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Stofnanakenningar sækja meðal annars í smiðju gríska heimspekingsins Aristótelesar. Hann 

leit svo á að stjórnmál snérust um að koma skipulagi á eða sætta mismunandi hagsmuni án 

þess að beita þvingunum, án þess að koma upp alræðiskerfi. Stjórnmál áttu að hans mati að 

vera farsæl leið eða aðferð til að samræma margvíslega og sundurlausa þætti mannlegra 

samskipta og veita um leið þörf mannsins fyrir samstöðu og einingu farveg. Til að stofnun 

geti sinnt verkefni sínu þarf að finna leið til að hún geti starfað og setja henni skipulag sem 

allir innan hennar þurfa síðan að starfa eftir. Það er ósk flestra sem sinna starfi að geta skilað 

góðu verki og metnaðarfullu, starfsmenn vilja öðlast viðurkenningu fyrir störf sín og geta 

unnið sig upp (Morgan, 1997). 

Þekking og upplýsingar færa mönnum vald. Ef yfirmenn loka fyrir ákveðna þætti innan 

stofnunar – til að vernda eigin hagsmuni – gera þeir starfsmönnum erfiðara fyrir að vinna 

störf sín. Oft réttlættir yfirmaðurinn slíkar ákvarðanir með tilvísun til sérfræðiþekkingar sem 

hann á að búa yfir en gleymir að kynna sér málin frá grasrótinni, hvernig þau eru í raun og 

veru og tekur þá áhættu að mikilvægar upplýsingar fari framhjá honum. Sumir hafa 

tilhneigingu til að viðhalda vanda og jafnvel skapa nýjan þar sem hann er ekki fyrir, í þeim 

tilgangi einum að skapa sjálfum sér ákveðna valdastöðu (Morgan, 1997). Fyrir þeim er 

stofnunin leikvöllur, þar gilda engar reglur nema reglur þeirra sjálfra og umbunin er 

velgengni, völd og áhrif. 

2.7.2 Stofnanamenning 

Hugtakið stofnanamenning er samsett úr orðunum stofnun annars vegar og menning hins 

vegar. Ljóst er að menning getur aldrei orðið til nema í samskiptum manna. Samskipti eru því 

sá grunnþáttur sem gengið er út frá þegar fjallað er um menningu. Á sama hátt er hugtakið 

stofnun óaðskiljanlegt samskiptum manna. Skilgreining á hugtakinu stofnun er hugmynd um 

samskipti til að fullnægja tilteknu markmiði (Daft, 1986). 

Það sem í rauninni gefur hugtakinu þjóðmenning merkingu er það sem er sérstakt við hverja 

þjóð eða þjóðarbrot – með hvaða hætti fólk tengist saman, hvernig það gerir hlutina og hvaða 

meginreglur það virðir. Stofnanamenning er á sama hátt hugtak sem við notum yfir tiltekin 

samskipti – nema einingin sem fengist er við er ekki öll þjóðin heldur ákveðin merkingarbær 

heild sem við köllum skipulagsheild eða heild sem við höfum meðvitað búið til með það fyrir 

augum að uppfylla ákveðin markmið (Börkur Hansen, 2003). 
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Hvað er menning? Henni má líkja við ræktun, það er að brjóta og rækta land. Þegar talað er 

um menningu er átt við þær aðstæður þjóðfélags sem markast af menntun, hugsjónum, 

verðmætamati, löggjöf og daglegum umgengnisvenjum. Hugtakið er einnig notað um þá þætti 

sem snerta menntun og framkomu og þykja æskilegir í fari manna. Uppruna þeirra má rekja til 

rannsókna fræðimanna á 19. öld á því hvernig ólík menning sýndi misjafnan þroska 

samfélaga. Nú hefur orðið ekki þá gildishlöðnu merkingu sem áður var, heldur er greining á 

ólíkum lífsháttum mismunandi hópa. Robert Presthus (1917 – 2001) stjórnmálafræðingur 

hefur bent á að við búum í þjóðfélagi stofnana. Franski félagsfræðingurinn Emile Durkheim 

(1858 – 1917) hefur bent á að þróun stofnanamenningar fylgir upplausn almennra 

hefðbundinna viðhorfa en í staðinn koma reglur og venjur stofnunarinnar sem unnið er hjá. 

Þannig greinist samfélagið í hópa og það skapar erfiðleika við blöndun og getur valdið 

erfiðleikum í samfélaginu og menningu þess. Finna þarf leiðir til að tengja það saman aftur. 

Stjórnvöld, trúfélög og fjölmiðlar svo og þeir er vinna að skoðanamyndun hafa þar hlutverki 

að gegna. Þó að öll samfélög nútímans hafi margt sameiginlegt er rangt að halda því fram að 

mismunandi menning þeirra skipti ekki máli. Litið er á skipulagsheildina sem samfélag sem 

allir teljast til fremur en vinnustað margra einstaklinga. Samhugur ríkir á vinnustaðnum og 

lögð er áhersla á samábyrgð, sameiginlega hagsmuni og gagnkvæma hjálp. Oft gera 

starfsmenn ævilangan samning um starf hjá fyrirtæki sem þeir líta á sem sína aðra fjölskyldu. 

Afstaða stjórnenda til þeirra er oft föðurleg, mjög hefðbundin og einkennist af virðingu. Sterkt 

samband er milli hags starfsmanna, fyrirtækis og þjóðarinnar í heild (Morgan, 1997). 

Stofnanir eru eins og lítil samfélög með sína eigin menningu og menningarkima þar sem 

starfsmenn líta á sig sem hóp sem trúir á að vinna að hlutunum saman, þó hvati starfsmanna 

geti verið mismunandi til að ná markmiði stofnunarinnar eða fyrirtækisins. Slíka fyrirmynd 

eða trú starfsmanna getur fyrirtækið eða stofnunin nýtt sér við þær áskoranir sem það stendur 

frammi fyrir. Ein af einföldustu leiðunum til að læra að meta stofnanamenningu eða 

menningarkima er einfaldlega að fylgjast með daglegri starfsemi sem utanaðkomandi aðili. 

Við slíka skoðun koma einkenni menningarinnar fram í samskiptum einstaklinganna, 

málnotkun, ímynd og efnistökum sem notuð eru í samskiptum og hinum ýmsu táknum og 

siðum í daglegu starfi. Við slíka skoðun kemur í ljós að söguleg skýring er til á því af hverju 

hlutirnir eru gerðir á viðkomandi hátt (Morgan, 1997). 
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2.7.3 Menningarmyndlíking 

Menn hafa stundum líkt ferli ákvörðunartöku innan stofnana við ákvörðunartöku frumstæðra 

ættbálka þar sem galdrar og guðir koma við sögu. Þó svo að ákvarðanir sem teknar eru hjá 

nútímastofnun byggist ekki á gangi himintungla eða kaffikorgi, er notkun á tölfræði algeng. 

Menn skoða úrvalsvísitöluna eða gengi gjaldmiðla svo einhverjar tölulegar „staðreyndir“ séu 

nefndar sem menn nota til að ákveða hvaða stefna skuli tekin. Hér er líka hægt að nefna 

verðbólgu- eða hagvaxtarspár. Hinn frumstæði maður og hinn siðmenntaði maður þurfa 

einhver ytri skilyrði til að taka ákvarðanir. Þetta er mannlegt því svo nota menn hin ytri 

skilyrði til að hlífa sér ef ákvörðun reynist röng eða útkoma slök, en þá er guðunum kennt um 

eða óhagstæðum ytri skilyrðum, eins og er vinsæll frasi ef hagnaður ársins er undir 

væntingum. Og þannig halda menn áfram að taka „rökréttar“ ákvarðanir sem eru byggðar á 

spákerfi í veruleika sem þeir trúa á. Þetta er mikilvægt því stofnanir leggja mikið upp úr því 

að vera ábyrgar og vísindalega rökréttar og löghlýðnar og þó sérstaklega út á við, þ.e. í augum 

þeirra sem eiga viðskipti við stofnunina. Þessar rökréttu ákvarðanir hjálpa okkur að vinna í 

ákveðnum ferlum sem við trúum að endurspegli sannleikann eða veruleikann (Morgan,1997). 

Menningarmyndlíkingin hjálpar okkur að losna úr viðjum sjálfgefinnar túlkunar á 

veruleikanum og beinir sjónum að hinum táknræna veruleika í nánast öllu sem viðkemur 

mannlegum samskiptum. Sem dæmi gæti innrétting fundaherbergisins gefið til kynna gömul 

og virðuleg gildi eða hinsvegar verið t.d. hippaleg. Hún hjálpar okkur að sjá að stofnunin 

stendur og fellur með því hvort hún getur komið sér upp einhverju viðeigandi kerfi sem gerir 

einstaklingum og hópum kleift að skilja veruleikann á sama eða líkan hátt og að þeir þar af 

leiðandi samþykki þær lausnir og þau sameiginlegu gildi sem eru snar þáttur í að ná 

markmiðum stofnunarinnar. Í þriðja lagi getur þessi menningarmyndlíking hjálpað okkur að 

skilja að stofnunin er samfélagslega tengd umhverfinu. Það er, skilningur okkar á umhverfinu 

er alltaf að hluta til menningarlegur. Umhverfið er því að hluta til framlenging af eigin sjálfi. 

Við ákveðum eða metum umhverfið út frá því hvernig hugmynd við höfum um okkur sjálf og 

hvað við höldum að umhverfið ætlist til af okkur. Í fjórða og síðasta lagi er styrkur 

menningarmyndlíkingarinnar sá að hún gefur okkur hugmynd um þróun eða breytingu 

stofnunarinnar, að hún sé ekki aðeins tæknileg, snúist um fleira en hvata, starfsánægju og 

skipulag. Á einhvern hátt má líta á suma styrkleika þessarar menningarmyndlíkingar sem 

veikleika hennar. Þó ekki sé dregið úr mikilvægi menningar sem stjórntækis sem stuðlar að 



Áhrif samskipta presta og formanna sóknarnefnda á menningu Þjóðkirkjusafnaða [Author] 
 

S í ð a  | 29 

samvinnu og samfélagsskilningi, getur hún verið þung í vöfum. Það er erfitt að breyta eða 

koma breytingum fram ef taka á tillit til allra mögulegra og ómögulegra umhverfis- og 

samfélagsþátta. Sagt er að það geti tekið allt að 16 ár að festa slíkar breytingar í sessi og fyrir 

fyrirtæki og stofnanir er það einfaldlega of langur tími. Þessi menningarmyndlíking er líka á 

einhvern hátt þokukennd og erfitt að henda reiður á hvað þarf til að búa til „rétta“ menningu. 

Og svo má spyrja hvort menn hafi einhverja ákveðna menningu í huga sem þeir vilji skapa í 

eigin stofnun? Eru þeir þá að koma í veg fyrir sjálfsprottna menningu eða hætta einstaklingar 

að taka frumkvæði og fara eftir gefnum forskriftum um hvað er skapandi og hvað er víðsýni? 

(Morgan, 1997). 
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3 Rannsóknaraðferð 

Eigindleg aðferðafræði var notuð í rannsókn þessari og gagna var aflað með viðtölum. Með 

því að nota eigindlega rannsóknaraðferð fær maður viðmælendur til að lýsa ákveðnum 

aðstæðum. Verið er að leita að dýpri skilningi á veruleikanum og eru viðmælendur spurðir 

nánar um svör sín. Það er gert til að ná enn betri skilningi á því sem verið er að rannsaka. Með 

eigindlegri rannsókn skoðum við það sem er að gerast í samtímanum sem getur verið erfitt að 

átta sig á og það hvernig fólk upplifir sig sjálft í aðstæðum og hegðun þess (Creswell, 2007). 

Stuðst er við nálgun fyrirbærafræðinnar og greiningaraðferð hennar. Fyrirbærafræðin er ein af 

höfuðstefnum heimspekinnar á 20. öld (Zahavi, 2008). Fyrirbærafræðin er fræðilegur 

grundvöllur hinnar eigindlegu rannsóknaraðferðar og með því að nota hana fæst reynsla þeirra 

sem rætt er við og upplifun á viðfangsefninu eins og þeir sjá það (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Einn helsti upphafsmaður fyrirbærafræðinnar var Edmund Husserl og markmið hans 

var að „rannsaka mannlega reynslu eins og hún birtist í reynslunni sjálfri“ (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013) . Orðið fyrirbæri er komið úr grísku, en sögnin φαίνειν (faínein) þýðir 

að koma í ljós, verða sjáanlegt, birtast. Önnur merking orðsins er að fæðast, líta dagsins ljós. 

Af sögninni φαίνειν er leidd nafnorðsmyndin φαινόμενoν (faínomenon) sem þýðir það sem 

birtist, það sem kemur í ljós (Zahavi, 2008). Husserl eignaðist fjölmarga lærisveina og 

frægastur þeirra var Martin Heidegger (Zahavi, 2008) sem talinn er upphafsmaður 

fyrirbærafræðarinnar ásamt Husserl (Creswell, 2007). Samkvæmt Husserl leitast 

fyrirbærafræðin ekki við að skapa, heldur finna. Aðferð þessi getur veitt upplýsingar sem eru 

verðmætar og verður einungis náð með þessum hætti (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Með 

henni fann Husserl aðferð til að rannsaka mannlega reynslu eins og hún birtist í sjálfri 

reynslunni. Fyrirbærafræðin fjalla ekki um annan heim, heldur heim sem við þekkjum en með 

því að beita þessari heimspekilegu greiningaraðferð er hægt með ítarlegri hætti en ella að 

finna kjarnann og dýpka þekkinguna (Zahavi, 2008). Með aðferð þessari næst að sýna hvernig 

upplifun fólks á ákveðnu starfi er í raun og veru og hvernig það virðist vera. Fyrirbærið sýnir 

sig í sjálfu sér og af sjálfu sér. Fyrirbærafræðin er heimspekileg greining á því hvernig hlutir 

birtast og er góð aðferð til að leyfa þeim skilningi sem fólk hefur á störfum sínum, vinnu og 

upplifun að koma fram eins og hann er (Zahavi, 2008). 
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Þar sem hér er leitast við að kanna hvernig samvinna presta og formanna sóknarnefnda er út 

frá menningarstjórnun hentar fyrirbærafræðin best til að nálgast upplifun þeirra og skilning á 

þeirra starfi. Í fyrirbærafræðilegum rannsóknum er rætt við þátttakendur sem hafa reynslu af 

því fyrirbæri sem verið er að rannsaka og í þessu tilfelli „samvinnu“ á milli tveggja 

stjórnunaraðila (Creswell, 2007). 

Fyrirbærafræðin er lögð til grundvallar rannsókninni þar sem markmiðið er að skilja 

mannlega hegðun út frá sýn þátttakendanna sjálfra, heim sem við þekkjum. Með þessari 

aðferð öflum við okkur dýpri þekkingar á viðfangsefninu. Með eigindlegri rannsókn stofnar 

rannsakandinn til persónulegs sambands við þátttakendur og tekur við þá viðtöl. 

Viðmælandinn verður að geta sett sjálfan sig sjálfan til hliðar. Rannsakandinn fær 

þátttakendur til að segja frá upplifun sinni á því efni sem verið er að spyrja um. Markmiðið er 

að ná fram upplifun, reynslu og skilningi þátttakenda á rannsóknarviðfengsefninu (Creswell, 

2007). Þegar viðtali er lokið hefst greiningarferli fyrirbærafræðinnar sem skiptist í fjóra þætti: 

1. Dregnar eru fram mikilvægar setningar sem tengjast rannsóknarspurningunni 

sem hér er samvinna og menning. 

2. Merkingar er leitað í setningum og hún dregin saman 

3. Hér er jafnframt skoðuð lárétt merking þátttakenda: sóknarpresta sér og  

formanna sóknarnefnda sér. 

4. Í lokin eru birtar niðurstöður um kjarna (Creswell, 2007). 

Með þessu látum við fyrirbærið, hina upplifuðu reynslu tala, þ.e. upplifun einstaklingsins 

birtast á ítarlegan hátt og eykur þannig við þekkinguna (Zahavi, 2008). Með aðferðafræði 

þessari er einnig hugsunin að dýpka skilning og auka þekkingu á því sem ætlað er að rannsaka 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Í þessari rannsókn er leitast við að greina samskipti milli prests og formanns sóknarnefndar í 

fimm söfnuðum. Í lokin verða niðurstöður greiningar úr öllum söfnuðunum bornar saman til 

að draga fram hvað er sameiginlegt og hvað greinir söfnuðina að með tilliti til samskipta á 

sviði stjórnunar. Reynt er að fá fram heildarmynd af tengslum þessum og áhrifum þeirra á 

gildi og menningu í þessum söfnuðum kirkjunnar. 

Svör viðmælenda geta verið mjög flókin og getur greiningin reynt á rannsakandann. Með því 

að nálgast viðfangsefnið með fyrirbærafræðinni er lögð áhersla á upplifun, reynslu og skilning 

viðmælenda í rannsókninni og unnið út frá merkingu þeirra. 
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3.1 Þátttakendur 

Rannsóknin var gerð á suðvesturhorninu í fimm einmenningsprestaköllum en 

einmenningsprestaköll eru prestaköll þar sem einn prestur starfar. Voru viðtöl tekin við 

sóknarprest og sóknarnefndarformann í þeim söfnuðum. Var valið úr sóknum þar sem prestar 

höfðu fimm ára lágmarksstarfsreynslu. Kynjadreifing var jöfn. Allir höfðu prestarnir langan 

starfsferil og sóknarnefndarformenn höfðu starfað með prestum að lágmarki í fimm ár í því 

prestakalli sem þeir eru nú. Prestarnir verða hér kallaðir Prestur 1, Prestur 2, Prestur 3, Prestur 

4 og Prestur 5 en formenn sóknarnefnda Formaður 1, Formaður 2, Formaður 3, Formaður 4 

og Formaður 5 og samsvara prestar og formenn hverjir öðrum á þann hátt sem tölurnar gefa til 

kynna. 

3.2 Ferill rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða samvinnu í Þjóðkirkjusöfnuðum út frá samskiptum og 

menningarstjórnun. Skipti ég viðtalsrammanum í fjóra flokka: 

1.Verkefni á vinnustað. 

2. Samvinna á vinnustað. 

3. Verklag á vinnustað. 

4. Fyrirtækismenning/ Stofnanabragur á vinnustað. 

Út úr þessu fengust svo sjö undirkaflar: samvinna, stjórnun/menningarstjórnun, 

vald,  vígslubréf presta, félagsauður, fyrirtækisbragur, samkeppni. Markmiðið með 

viðtölunum var að fá aukinn skilning á því hvernig samvinna er innan safnaðanna 

út frá þeim lögum, reglum og reglugerðum sem gilda um Þjóðkirkjuna og hvaða 

áhrif sú samvinna hefur á menningu 

Gætt var að því að viðtölin við prest og sóknarnefndarformann í sama söfnuði væru tekin 

hvort á eftir öðru án tafar þannig að viðmælendur gætu ekki borið sig saman. 

3.3 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Gagnöflun hófst í febrúar 2014 og lauk í maí 2014. Allir þátttakendur rannsóknarinnar fengu 

skriflegar upplýsingar um verkefnið og allir voru þeir jákvæðir í garð rannsóknarinnar. 

Öll viðtölin voru tekin upp á upptökutæki og greining gagnanna hófst strax að þeim loknum. 

Hvert viðtal stóð yfir í 40 – 60 mínútur. Þau voru síðan vélrituð orðrétt upp þar sem hvert orð 
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og hljóð var skráð sem og þagnir. Eftir það voru gögnin greind með greiningaraðferð 

fyrirbærafræðinnar og leitað að þeim setningum sem tengjast rannsóknarspurningunni. Þar var 

m.a. horft til þekkingar og reynslu viðkomandi. Hvert viðtal var greint og síðan voru allir 

sóknarprestar og allir formenn sóknarnefnda bornir saman og niðurstöður skoðaðar fyrir 

hvorn hóp um sig. 

3.4 Takmarkanir rannsóknar 

Það er ein takmörkun rannsóknarinnar að hér komu allir þátttakendur úr 

einmenningsprestaköllum og að rannsóknin var gerð eingöngu á Stór-Reykjavíkursvæðinu. 

Höfundur hefur persónulega reynslu af kirkjunni eftir 40 ára starf innan hennar, fyrst sem 

sjálfboðaliði og síðar sem starfsmaður. Kirkjan og starf hennar hefur alla tíð verið höfundi 

hugleikið og hefur honum þótt vænt um kirkjuna og tekið virkan þátt í helgihaldi hennar og 

hátíðahaldi. Þá hefur höfundur verið fastur starfmaður í sóknarkirkju, þar sem lifandi starf átti 

sér stað. Fjölbreytt mannval sótti sóknarkirkjuna sem ánægjulegt var að kynnast og fá að vera 

með í því kröftuga starfi. Út frá þessum störfum fyrir Þjóðkirkjuna óx áhugi höfundar á að 

rannsaka störf presta og sóknarnefndarformanna og þau áhrif sem þeir hafa á menningu 

safnaðanna með viðhorfi sínu og athöfnum. 

Hætta er á því að þær skoðanir og viðhorf sem höfundur kom sér upp í kjölfar starfa sinna 

fyrir kirkjuna hafi áhrif á rannsóknina en með því að nota aðferð fyrirbærafræðinnar er eigin 

reynsluheimi ýtt til hliðar og gögnin látin tala. Í þessari takmörkun felst einnig styrkur sem er 

sá að reynsla og þekking á viðfangsefninu er til staðar. 

3.5 Siðferðileg álitamál 

Í rannsókn þessari hefur þess verið gætt að halda trúnaði við viðmælendur. Prestasamfélagið 

er fámennt og samfélag formanna sóknarnefnda einnig. Þess vegna er kyn þátttakanda ekki 

tilgreint. Öll umræða er í karlkyni þar sem orðin prestur og formaður eru karlkyns orð. Af 

þeim ástæðum sem koma fram í fyrri málsgrein leitaðist höfundur meðvitað við að halda sig 

til hlés og ýta öllum eigin hugmyndum og reynsluheimi til hliðar. Þátttakendur fengu bréf þar 

sem þeir voru upplýstir um starfsaðferð rannsóknar og einnig var rannsóknin tilkynnt til 

Persónuverndar og farið að lögum um persónuvernd. Þá er gætt nafnleyndar og í þessari 

ritgerð eru allir þátttakendur kallaðir áðurnefndum gervinöfnum. 
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Fræðin hér á undan lögðu grunninn að því að greina niðurstöður rannsóknarspurningarinnar 

„Hver er reynsla presta og formanna sóknarnefnda af áhrifum samvinnu á menningu í 

þjóðkirkjusöfnuðum?“ Notast verður við greiningarferli fyrirbærafræðinnar til að finna 

kjarnann. 
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4 Greining á viðtölum við formenn sóknarnefnda 

Hér er fjallað um upplifun formanna sóknarnefnda af samvinnu þeirra við prestinn í söfnuði 

sínum út frá menningu. Stuðst er við greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar til að ná fram 

skilningi þátttakenda á viðfangsefninu. Horft er til rannsóknarspurningarinnar og dregnar 

fram spurningar henni tengdar og leitað að merkingu í setningunum. Þá er gerð samantekt og 

að lokum eru allir formenn sóknarnefnda skoðaðir saman. Hver og einn 

sóknarnefndarformaður er skoðaður og greindur sér og síðan kemur niðurstöðukafli um 

skilning sóknarnefndarformanna á samvinnu, samstarfi, menningarstjórnun, vígslubréfi 

presta, valdi, félagsauði og fyrirtækisbrag. Það sama er gert varðandi sóknarprestana. 

Fyrst eru greind þemu úr viðtölum við sóknarnefndarformenn. 

4.1 Formaður 1 

Formaður 1 er fyrsti viðmælandinn. Eftirfarandi setningar í máli hans sem varða þætti 

rannsóknarinnar verða krufnar og merking þeirra greind. 

 Við gerum þetta saman (samvinna) 

 ...þetta rúllar, hver hefur sína verkaskiptingu (stjórnun/menningarstjórnun) 

 ... hef aldrei haft þörf á því að kynna mér það ...(vígslubréf presta) 

 Blandað (vald) 

 Engin þörf á því (samkeppni) 

 Messuhópar (félagsauður)  

 Virðing og kærleikur (fyrirtækisbragur) 

Byrjum á að greina skilning á samvinnu á vinnustað. 

„Við gerum þetta allt saman“ 

Formaður 1 segir samstarf á vinnustað gott. Hann hefur mikinn áhuga á starfinu og gætir að 

því að allt gangi upp. Ekki eru menn alltaf sammála en finna hverju sinni flöt til að leysa 

málin. Formaður 1finnur sig alls ekki einangraðan í starfi. Frumkvæði að samskiptum koma 

beggja megin frá, það er einnig frá presti. „Við gerum þetta saman.“ Stjórnunarhættir lýsa 

einnig góðu samstarfi sem byggist á mannlegum samskiptum fremur en skráðum og í 

áframhaldi segir Formaður 1: 
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„ ...þetta rúllar, hver hefur sína verkaskiptingu“ 

Það eru ekki gerðar starfsáætlanir, starfslýsingar eru gamlar og skipurit hefur ekki verið gert 

en fjárhagsáætlun hefur verið gerð. „Hér er skýr verkaskipting og þannig hefur það gengið í 

gegnum árin. Prestur er ávallt hafður með í ráðum og allt borið undir hann.“ 

„ ... hef aldrei haft þörf fyrir að kynna mér það...“ 

Formaður 1 hafði ekki kynnt sér vígslubréf presta og hefur „...aldrei haft þörf fyrir að kynna 

sér það“ þrátt fyrir að þar sé komið inn á samvinnu prests og safnaðar. Samkvæmt vígslubréfi 

presta er kjarninn í starfi þeirra að boða og kenna Guðs orð og ber prestum að fara eftir því 

við störf sín. Þar er einnig talað um samvinnu prests og safnaðar. 

Presturinn er þjónn safnaðarins. Söfnuðurinn er þegar til staðar þegar presturinn er valinn. Því 

er valdið 

„blandað“ 

Litið er á söfnuðinn út frá samfélagi fólksins en virðing gagnvart presti er mikil og honum 

fullkomlega treyst og ákvarðanir eru ávallt teknar með presti en hann hefur ekki alltaf 

lokasvarið. 

Mikil virðing er borin fyrir prestinum og því segir formaðurinn um samanburð við aðra 

söfnuði: 

„Engin þörf á því“ 

Formaður 1 segir enga þörf á því að horfa á aðra söfnuði sem keppinauta. Hér hefur 

sjálfboðaliðum í söfnuðinum fjölgað og sá hópur er einstaklega góður og trúr kirkjunni. 

„Messuhópar“ 

Sjálfboðaliðar eru í messuhópunum og fermingarbörn eru þar með og sum þeirra halda áfram 

eftir fermingu því í söfnuðinum ríkir: 

„virðing og kærleikur“ 

Kærleikur „...gríðarlega mikill kærleikur allra þeirra sem koma að starfinu og metnaður að allt 

fari vel.“ Ef það verður einhver „hnútugangur“ smitar það fljótt út frá sér en hér eru þeir 
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leystir strax þannig að orðsporið verði ávallt gott og þjónustan við viðskiptavini verði til 

eftirbreytni. 

4.2 Formaður 2 

Formaður 2 er annar viðmælandi. Eftirfarandi setningar í máli hans sem varða þætti 

rannsóknarinnar verða krufnar og merking þeirra greind. 

 Það eru nú ekkert stór verkefni sem ég er með hér á hendi. (samvinna) 

 Við erum ekkert voðaleg möppudýr (stjórnun/menningarstjórnun)  

 ... hef nú lesið þetta allt áður fram og til baka ...(vígslubréf presta) 

 Prestar sjálfir sínir herrar (vald) 

 Alls ekki (samkeppni) 

 Unglingar eldast og þá minnkar áhuginn (félagsauður) 

 Allir leggja sig fram um að gera sitt besta (fyrirtækisbragur) 

Þegar samvinna er skoðuð í söfnuði hjá Formanni 2 segir hann sóknarnefndina halda utan um 

veraldlega starfið en 

„Það eru nú ekkert stór verkefni sem ég er með hér á hendi“ 

„Hlutirnir ganga að manni finnst eðlilega fyrir sig og við erum kannski ekki alltaf að fletta 

upp í einhverjum lögum og reglum hver á að gera hvað og hvernig hitt og þetta á að vera.“ 

Frumkvæði að nýjungum kemur oft frá sóknarnefndarfólki en mótun og skipulag í 

safnaðarstarfinu kemur frá presti. Formaður 2 lýsir því þannig að það sé nú ekkert endilega 

verið að móta neina framtíðarsýn. Formaður 2 vinnur mest með kirkjuverðinum og leitar til 

hans varðandi ýmis málefni. 

„Og ef það er eitthvað þá hringi ég í prestinn því 

„við erum ekkert voðaleg möppudýr“ 

Varðandi starfslýsingar þá er notast við handbók frá kirkjunni. Starfsáætlanir eru ekki gerðar 

og ekki skipurit. Presturinn sér fyrst og fremst um mótun og skipulag í safnaðarstarfinu og 

kynnir síðan sóknarnefndinni. Þegar þarf að finna afleysingafólk þá sér presturinn um það og 

hann er með í allri ákvarðanatöku. Formaður 2 segir það alltaf jákvætt að koma með nýjar 

hugmyndir. „Söfnuðurinn hér er fyrir fólkið“ og presturinn kemur inn í söfnuðinn fyrir fólkið 

hér en er svo andlit safnaðarins út í frá. 
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Varðandi vígslubréf presta: 

„ ... hef nú lesið þetta allt áður fram og til baka...“ 

„Með þessu er presturinn settur á svolítið háan stall þarna ... þetta eru stór orð og mikil orð en 

ég held að við tökum þessu ekkert hátíðlega ... og ég held að fólk hafi ekkert verið að velta 

þessu fyrir sér, hlutirnir bara ganga eðlilega fyrir sig, vegna þess að: 

„prestar eru sjálfir sínir herrar“ 

Formaður 2 lýsir skilningi sínum á skilgreiningu á reglum um presta þannig að þeir séu 

svolítið sjálfs síns herrar og að við höfum ekki beint yfir prestinum að ráða „en starfið hér er 

fallegt og gott og Þjóðkirkjan okkar fallegt hús og við horfum 

„alls ekki“ 

á aðra söfnuði sem okkar keppinauta. Félagsauður kirkjunnar, þ.e. sjálfboðaliðar, er ungt fólk 

en þegar: 

„unglingar eldast og þá minnkar áhuginn“ 

„Sjálfboðaliðar eru í kirkjunni og KFUM og K sér um æskulýðsstarfið í kirkjunni“ og 

varðandi unglingastarfið þá eru það unglingar sem sjá um það. Og það að hafa unglinga hér 

sem sjálfboðaliða að þegar þau eldast þá minnkar áhuginn hjá þeim og þau eru hér í þrjú til 

fjögur ár. Með batnandi fjárhag er hægt að gera meira og bæta það sem bæta þarf og málin 

leyst í sátt og samlyndi því að: 

„allir leggja sig fram um að gera sitt besta“ 

Upplifun Formanns 2 er sú að það ríki samhugur og að allir leggi sig fram eins vel og þeir 

geti. Formaður 2 „hefur“ þann skilning að menn séu stoltir af kirkjunni sinni, „...tekið sé vel á 

móti öllum sem koma hingað og litið svo á að fólki líði hér vel og nái að slaka ef það sofnar í 

messu.“ Allir leggja sig fram um að gera sitt besta hér og ég „...held að það sé af vanþekkingu 

og þroskaleysi hvernig sumir haga sér gagnvart kirkjunni.“ Skilningur Formanns 2 er sá að 

Þjóðkirkjan sé einn af hornsteinum þjóðfélagsins og verði það alltaf. 
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4.3 Formaður 3 

Formaður 3 var þriðji viðmælandi. Eftirfarandi setningar í máli hans sem varða þætti 

rannsóknarinnar verða krufnar og merking þeirra greind. 

 Mjög gott að vinna með öllum (samvinna) 

 Það er enginn að skipta sér af því hvað við gerum (stjórnun/menningarstjórnun) 

 Hef ekki lesið (vígslubréf presta) 

 Blandað (vald)  

 Jaaaaá ... varðandi það sem vel er gert (samkeppni) 

 Reynt að virkja sem flesta og gefa þeim verkefni (félagsauður) 

 Kom mér á óvart hvað þessi batterí innan Þjóðkirkjunnar snerta daglega starfið í 

 sóknarkirkjunni lítið (fyrirtækisbragur) 

Formaður og sóknarprestur hafa þekkst lengi og á milli þeirra ríkir gott samstarf og samvinna 

sem er sveigjanleg og þægileg. 

„Mjög gott að vinna með öllum“ 

Upplifun Formanns 3 er sú að samvinnan sé hvetjandi en frumkvæði að málum komi meira 

frá presti en sóknarnefnd. Hópastarf er mikið í kirkjunni „...en framkvæmdastjórinn er 

millistykki sem leitað er til ef það fer ekki í gegnum sóknarprestinn.“ Hér er öflugur hópur 

sem vinnur gott starf saman. Reynsla Formanns 3 er sú að sóknarnefndin sé virk og það er 

eins og gengur, sumir mæta alltaf og aðrir sjaldnar. Samvinnan gengur vel og stjórnun 

kirkjunnar einnig en hvar er yfirstjórnin? 

„Það er enginn að skipta sér af því hvað við gerum“ 

Mánaðarlega eru haldnir sóknarnefndarfundir og þess á milli hittist framkvæmdanefnd 

kirkjunnar. Hlutverk formanns sóknarnefndarinnar er að vera í forsvari fyrir hana, vinna með 

sóknarpresti, sjá um starfsmannamál og einnig samskipti við biskupsstofu ef með þarf. Allar 

helstu ákvarðanir eru teknar á sóknarnefndarfundum en stærstu ákvarðanir eru teknar á 

aðalsafnaðarfundi. Upplifun Formanns 3 er að söfnuðurinn sé samfélags fólksins þar sem 

presturinn er leiðandi. Starfsáætlanir eru gerðar og starfsreglur eru fyrir ákveðin verkefni og 

unnið eftir þeim. Sóknarprestur, organisti og aðrir starfsmenn gera sínar starfsáætlanir og með 

þessu móti er kirkjustarfið í frekar föstum skorðum hvern vetur fyrir sig. Ekki hefur verið gert 

beint skipurit en ráðningarsamningar hafa nýlega verið teknir í gegn og starfslýsingar gerðar 

skýrari og hér eru árleg starfsmannasamtöl. Sóknin er sjálfstæð eining og reynsla Formanns 3 
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er að þau verði ekki vör við Þjóðkirkjuna að öðru leyti: „...það sem í mínum huga er dálítið 

sérstakt og gott.“ Reynslan birtist í upplifun hans um að „það er í sjálfu sér engin að skipta sér 

af því hvernig við gerum þetta.“ 

„Held að ég hafi ekki lesið þetta“ 

segir Formaður 3 um vígslubréfið. Hann upplifir hlutverk prestsins „dálítið drottnandi“ og 

leiðandi en telur það annars ekki einkennandi, sérstaklega ekki í þessari kirkju. Það er skýr 

afstaða safnaðarins að sóknarpresturinn hafi forgöngu um andlegu málin en sóknarnefndin sé 

honum til stuðnings varðandi skipulagið og fjármálin. 

„Blandað“ 

Upplifun Formanns 3 er sú að presturinn sé atorkusamur og áhugasamur og ekki einungis 

varðandi trúna heldur sé hann akkeri kirkjunnar og oft ræðast þeir beint við um ákveðin 

málefni. Í tíð Formanns 3 hafa mörkin orðið skýrari og þær línur sem eiga að vera milli prests 

og formanns eru virtar. Til að gera betur gagnvart sóknarbörnum er horft er út fyrir kirkjuna 

til annarra kirkna til að bæta og laga hjá sér. 

„Jaaaaá ... varðandi það sem vel er gert“ 

Formanns 3 segir „við horfum til annarra sókna og fylgjumst með því sem aðrir eru að gera 

og horfum til þess sem vel er gert.“ Félagsauður kirkjunnar er fjölmennur. 

„Reynt að virkja sem flesta og gefa þeim verkefni“ 

„Það fólk sem vill koma og starfa með okkur í kirkjunni þá reynum við að virkja sem flesta og 

gefa þeim verkefni. Messuhópar eru hér og í þeim eru bæði fólk úr sóknarnefndinni sem og 

einstaklingar sem eru mjög virkir.“ Skilningur Formanns 3 er að hóparnir séu mjög „þakklátir 

fyrir að fá að koma inn og taka þátt í starfinu hér.“ 

„Þetta verður Þjóðkirkjan að nýta sér á allan hátt og vera vakandi yfir því.“ Formaður 3 

upplifir það að: 

„Kirkjan hreyfir sig hægt“ 

„Hér eru opin skoðanaskipti“ segir Formaður 3 sem upplifir kirkjuna sem „frekar flókið 

fyrirbæri“ og ef „sóknarnefnd, formaður sóknarnefndar og sóknarprestur vinna ekki nægilega 



Áhrif samskipta presta og formanna sóknarnefnda á menningu Þjóðkirkjusafnaða [Author] 
 

S í ð a  | 41 

vel saman þá getur auðveldlega myndast núningur og þá geta komið upp spurningar um það 

hver á að hafa boðvald eða ákvörðunarvald í hinum og þessum málum.“ Formanni 3 kom á 

óvart hvað „þessi batterí innan Þjóðkirkjunnar snerta daglega starfið í sóknarkirkjunni lítið.“ 

Upplifun hans er að Þjóðkirkjan hreyfi sig hægt og eigi sér engan ákveðinn málsvara nema 

biskup og einstaka sinnum presta. „Það er alla vega mjög sjaldan að menn standi upp fyrir 

Þjóðkirkjuna í heild sinni.“ 

4.4 Formaður 4 

Formaður 4 er fjórði viðmælandi. Eftirfarandi setningar í máli hans sem varða þætti 

rannsóknarinnar verða krufnar og merking þeirra greind. 

 Við reynum að púsla þessu saman með prestinum (samvinna) 

 Skipuritið dálítið mikið óskrifað (stjórnun/menningarstjórnun) 

 Hef heyrt um það ... (vígslubréf presta) 

 Söfnuðurinn er út frá samfélagi fólksins (vald) 

 Nei, nei (samkeppni) 

 Gríðarlegur fjöldi (félagsauður) 

 Það er svo gott að vera hérna (fyrirtækisbragur) 

Formaður 4 segist vera þúsundþjalasmiður sem komi að öllum þáttum kirkjunnar nema 

prestsstarfinu. 

„Við reynum að púsla þessu saman með prestinum“ 

Formaður 4 hefur þá reynslu að í sóknarnefndinni sé mjög gott fólk og blandað varðandi 

verkþekkingu, sem sé nauðsynlegt. Formaður 4 heldur utan um sóknarnefndina og hefur þá 

reynslu að ekki séu teknar ákvarðanir nema með sóknarpresti. Allt samstarf gengur vel og 

„við ræðum bara saman á íslensku.“ Kannski sækir presturinn á að fá eitthvað en við erum „á 

bremsunni og það hefur gengið ótrúlega vel.“ Sóknarnefndin hefur með fjármálin að gera en 

framundan er vinnufundur um framtíðina. 

„Skipuritið dálítið mikið óskrifað“ 

Reynsla Formanns 4 er að reynt sé að halda sóknarnefndarfundi einu sinni í mánuði. 

Ákvarðanataka sé á ábyrgð sóknarnefndar en prestur sæki alla sóknarnefndarfundi. 

Starfsáætlanir eru gerðar og varðandi starfslýsingar sé kirkjuvörðurinn með þær en „þyrfti nú 

kannski að skerpa aðeins á [þeim].“ Varðandi mótun og skipulag í safnaðarstarfi þá „hugsum 
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við fram í tímann og erum að móta okkur stefnu og finna út úr því hvernig við náum fleira 

fólki inn í kirkjuna. Skipurit fyrir kirkjuna hefur ekki verið gert og er dálítið mikið óskrifað.“ 

Formaður 4 lýsir því að hann og framkvæmdastjórinn séu mikið í sambandi því „...ég leysi 

hann stundum af, en aldrei prestinn! og kannski erum við hér í þessum söfnuði að hugsa meira 

um peninga en ættum að hugsa meira um uppbyggilegt starf innan safnaðarins, en gerum það 

þó líka með prestinum.“ Varðandi vígslubréf presta þá: 

„hef ég heyrt um það.“ 

Formaður 4 hefur heyrt um vígslubréfið en „því miður höfum við ekki skoðað þetta en ættum 

að gera það í nánustu framtíð.“ 

„Söfnuðurinn er út frá samfélagi fólksins.“ 

Formaður 4 hefur þann skilning að söfnuðurinn sé myndaður út frá samfélagi fólksins og því 

sem presturinn gerir „...ætla ég aldrei að skipta mér af og virði hann alveg fyrir hans störf.“ 

Engin samkeppni er hér við söfnuðina í kring: 

„Nei, nei.“ 

Við vinnum saman með öðrum söfnuðum þannig að við lítum ekki á það sem samkeppni. 

Þjóðkirkjan er rík af góðu fólki og félagsauður hennar dýrmætur. 

„Gríðarlegur fjöldi“ 

„Hingað mætir gríðarlegur fjöldi, bæði til að nota kirkjuna og safnaðarheimilið.“ Varðandi 

sjálfboðaliða þá erum við hér með fullorðinn mann sem er meðhjálpari og annan sem leysir 

hann af en sá er einnig í kórnum. Og ég hef sagt það að: 

ef ég fengi sjálfur laun fyrir það að vera hérna í þessari sóknarnefnd þá myndi ég hætta að 

standa mig því ég er bara að þessu af því að mér finnst þetta svo gaman og gefandi og gott 

„...en það verður alltaf hættan á að þetta verði kirkjan mín.“ 

„Hér er góður andi og fjölbreyttir hópar sem koma hingað inn til að nota kirkjuna.“ Það segir 

manni að: 
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„Það er svo gott að vera hérna.“ 

Formaður 4 hefur þá reynslu að fólk tali um það hvað það sé gott að koma í kirkjuna, „góður 

hljómur og fólk kemur hingað aftur og aftur með athafnir. Hér ríkir mikill sveigjanleiki í 

skoðanaskiptum og fólk er aldeilis ekki alltaf sammála en virðir skoðanir hvers annars.“ 

4.5 Formaður 5 

Formaður 5 er fimmti viðmælandi. Eftirfarandi setningar í máli hans sem varða þætti 

rannsóknarinnar verða krufnar og merking þeirra greind. 

 Vinnusemi og dugnaður (samvinna) 

 Þetta er bara svona eins og að reka fyrirtæki (stjórnun/menningarstjórnun) 

 Aldrei lesið (vígslubréf presta) 

 Presturinn gæti vaðið yfir sóknarnefndina (vald) 

 Aðrir söfnuðir keppinautar? (samkeppni) 

 Hlúa að grasrótinni (félagsauður)  

 Samhugur (fyrirtækisbragur) 

Með skipulaginu geta komið upp árekstrar varðandi samvinnu ef söfnuðurinn hefur kynnst 

öðru hjá fyrri presti. 

„Vinnusemi og dugnaður“ 

Vinnubrögð presta eru ólík samkvæmt reynslu Formanns 5 og einnig að það taki tíma að 

aðlagast nýjum siðum og taka á því innan safnaðar. Formaður 5 lýsir því að það sé mjög 

hvetjandi að vinna með sóknarpresti, sem sé frjór, vinnusamur og mjög skipulagður og komi 

með nýjungar. Sóknarpresturinn sé nánasti samstarfsmaður hans. 

Það tekur tíma að kynnast nýjum vinnubrögðum og þeir sem hafa unnið með „kirkjunni sinni“ 

í mörg ár eru ekki alltaf tilbúnir að breyta, „...því það hefur alltaf verið svona.“ 

„Þetta er bara svona eins og að reka fyrirtæki“ 

Reynsla Formanns 5 af því að vera formaður sóknarnefndar og vera í forsvari fyrir kirkjuna er 

að það sé eins og að reka fyrirtæki. „Þetta er lítil eining sem þarf að starfa vel og til að það 

geti orðið ...eru gerðar hér starfsáætlanir og starfslýsingar.“ Ekki hefur verið gert skipurit en 

notast er við ákvæði laga um sóknarnefndina og hlutverk hennar og ábyrgð. Formaður 5 

upplifir að í kirkju hans eins og annars staðar hafi orðið árekstrar og fólk hafi rætt þá við hann 

en hann vissi ekki hvert hann átti að snúa sér í þeim efnum, kannski til sóknarprestsins „en 
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fannst þetta ekki vera í hans verkahring“ að taka á því. Reynsla Formanns 5 er ekki góð af því 

að fyrrverandi prestur komi til að sinna athöfnum: „En varðandi það sem getur komið upp í 

kirkjunni þá ræði ég um trúnað við sóknarnefndarfólk og minni þau á hann reglulega.“ 

Talið barst að vígslubréfi presta, sem prófastur les þegar presturinn var settur í embætti og þar 

sem söfnuðurinn er einnig minntur á að taka vel á móti presti sínum. 

„Aldrei verið lesið“ 

Formaður 5 hefur aldrei farið yfir vígslubréfið né skoðað það: „Held að ég hafi aldrei heyrt 

þetta“, en „það er allt á hreinu á milli mín og prestsins“, hann er ekki æðsti maður í 

sóknarnefndinni og ég er ekki presturinn, mín upplifun er að það er gott vegna þess að 

„presturinn gæti vaðið yfir sóknarnefndina.“ 

Formaður 5 upplifir að í ákveðnum tilfellum gæti presturinn alveg vaðið yfir sóknarnefndina 

en einnig geti fólkið í kirkjunni sem hefur starfað lengi með prestinum verið heimaríkt. 

Formaður 5 hugsar mikið um orðspor kirkjunnar. 

„Aðrir söfnuðir keppinautar“ 

Formaður 5 vill að allir finni að þeir séu velkomnir í kirkjuna og fái þá þjónustu sem þeir eiga 

að fá og að þeir sem þurfi aðstoð fái góða aðstoð. Hann vill að sóknarbörnin læri að koma í 

kirkjuna og að það gerist með því að hlúa að grasrótinni: 

„Hlúa að grasrótinni“ 

Skilningur Formanns 5 er að það að mæta í kirkju sé lífsstíll, „þú þarft að læra þetta, mæta í 

kirkju á jólum og páskum og sunnudagaskólastarfið, þetta skilar sér allt. „Sjálfboðaliðar eru í 

messum sem messuþjónar og ég er að læra á það að hafa messuþjónana. Sjálfur er ég svo 

gamaldags og fastur í forminu að ég vil eingöngu hafa meðhjálpara, kirkjuvörð og prest.“ 

Formaður 5 upplifir það að þau í kirkjunni rækti börnin og fermingarbörnin mjög vel: „Við 

erum hér með KFUM og K og höfum fengið leiðbeinendur og erum að byggja upp aðra 

leiðbeinendur. Með því að hlúa að grasrótinni byggjum við vonandi upp kröftugt 

safnaðarstarf.“ Til að geta byggt upp kröftugt safnaðarstarf þurfi að ríkja samhugur. 
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„Samhugur“ 

Formaður 5 segir að mikill samhugur ríki og að lögð sé áhersla á að öllum líði vel og að fólk 

finni að það séu allir velkomnir í kirkjuna og fái þá þjónustu sem þeir eiga að fá. „Ég yrði 

miður mín ef svo væri ekki. Hér er fólk sem hefur starfað lengi við kirkjuna og það ... hafa 

orðið smákrísur en þá getum við rætt saman og leyst málin og öllum líður betur á eftir.“ 

4.6 Niðurstöður viðtala við formenn 

Eftir að hafa skoðað og greint upplifun hvers og eins formanns athugum við hver sé 

sameiginlegur skilningur þeirra á samvinnu út frá sjónarhóli menningarstjórnunar? 

Hér að framan hefur verið skoðuð samvinna, samskipti, stjórnun/menningarstjórnun, 

vígslubréf presta, vald, samkeppni, félagsauður og fyrirtækisbragur. Nú verða helstu svör 

formanna sóknarnefnda skoðuð og hvort skilningur þeirra á þessum atriðum sé sameiginlegur. 

Allir formennirnir eru sammála um að það sé góð samvinna á milli presta og þeirra sjálfra. 

Mismunandi er þó hvaðan frumkvæði til nýrra verka kemur en ákvarðanir eru teknar í samráði 

við prest. Einn formaður tekur það fram að þegar nýr prestur kemur til starfa taki tíma að 

aðlagast nýjum venjum og siðum. 

Í þremur kirkjum af fimm eru gerðar starfsáætlanir en í þeim tveimur kirkjum þar sem 

starfsáætlanir eru ekki gerðar er presturinn meira ráðandi. Það að reka kirkju er eins og að 

reka lítið fyrirtæki en því þarf verkferla ef eitthvað kemur upp á í kirkjum þannig að formenn 

viti hvert þeir eigi að snúa sér. Á einum stað er unnið að mótun og skipulagi safnaðarstarfs til 

framtíðar. Í Söfnuði 3 finnst formanni sóknarnefndar „mjög skrítið“ að enginn skuli vera að 

fylgjast með þeim í kirkjunni, hvað þar sé verið að gera og á hann þar við yfirstjórn 

kirkjunnar. 

En hver er þekking og skoðun formanna sóknarnefnda á vígslubréfi presta? Þar kemur í ljós 

að þrír af formönnum sóknarnefnda vissu ekki af vígslubréfinu og einn þeirra segist ekki hafa 

haft þörf fyrir að kynna sér það. Sá fjórði hafði heyrt um það en ekki kynnt sér það. Sá fimmti 

hafði lesið það en finnst prestur settur á „svolítið háan stall“ í því, þar standi stór og mikil orð 

og segist ekki taka það hátíðlega. 
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En hver stjórnar og hugar að söfnuðinum, hvar liggur valdið? Formenn sóknarnefnda virðast 

almennt telja að litið sé á söfnuðinn út frá samfélagi fólksins. En misjafnar skoðanir eru á 

gjörðum prestanna. Einn ætlar aldrei að skipta sér af því sem presturinn gerir og virðir 

algjörlega hans störf. Virðing fyrir prestinum er mikil, segir annar. Sá þriðji lítur á prestinn 

sem akkeri kirkjunnar en þar hefur verið unnið að því á síðustu mánuðum að gera mörkin 

milli prests og formanns skýrari. Þá finnst formönnunum einnig að prestar séu svolítið „sínir 

eigin herrar“ og geti í ákveðnum tilfellum vaðið yfir sóknarnefnd sem og þeir einstaklingar 

sem hafa verið lengi viðloðandi sömu kirkjuna. 

Í dag getur fólk mjög auðveldlega farið á milli kirkna og sótt aðra kirkju en sína sóknarkirkju. 

Þrír af fimm formönnum líta alls ekki á aðra söfnuði sem keppinauta. Einn vinnur með öðrum 

söfnuðum og annar lítur til þess sem vel er gert hjá öðrum. 

Félagsauður kirkjunnar er talinn dýrmætur og upplifun hjá einum formanni er að það sé 

lífsstíll að mæta til kirkju og hlúa að grasrótinni, með því byggist vonandi upp kröftugt 

safnaðarstarf. Sjálfboðaliðar og messuhópar eru í öllum þessum söfnuðum og gríðarlegur 

fjöldi fólks sem notar kirkjurnar. Í einum söfnuði er passað upp á það að virkja sem flesta og 

gefa þeim verkefni. 

Upplifun allra formannanna er að það ríki samhugur og fólki líði vel í kirkjunni og finni að 

það sé velkomið og fái þá þjónustu sem það á að fá og að vel sé tekið á móti öllum. Að 

gríðarlega mikill kærleikur og metnaður ríki meðal þeirra sem koma að starfinu. Það hafi 

auðvitað komið upp „krísur“ en þá sé rætt saman og fólk sé aldeilis ekki alltaf sammála, en að 

skoðanir séu virtar. Einn formaður upplifir kirkjuna sem flókið fyrirbæri og að ef sóknarnefnd 

og prestur vinna ekki nægilega vel saman gæti auðveldlega myndast núningur. Þá gæti vaknað 

spurning um hver eigi að hafa boðvald eða ákvörðunarvald. Upplifun hans er einnig sú að 

Þjóðkirkjan „hreyfi sig hægt og eigi sér fáa málsvara.“ En menn séu stoltir af kirkjunni sinni 

og þyki gott að vera þar. 

4.7 Samantekt 

Hér á undan var skoðuð samvinna, samskipti, stjórnun/menningarstjórnun, vígslubréf presta, 

vald, samkeppni, félagsauður og fyrirtækisbragur í munni formanna sóknarnefnda. 
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Samvinna við sóknarprest er allsstaðar góð en varðandi ábyrgð formanna sóknarnefnda 

gagnvart kirkjunni virðist stjórnunin ekki allsstaðar vera í samræmi við starfsreglur 

sóknarnefndanna. Of mikið er treyst á prestinn og ekkert endilega verið að fylgjast með því 

sem verið er að gera í kirkjunni. Það er ekki almenn þekking á því hvað gera skuli né hver séu 

störf annarra í kirkjunni. Vígslubréf presta þekkja fáir en þeir sem þekkja það taka það ekki 

hátíðlega. 

Varðandi valdið í kirkjunni bera formennirnir mikla virðingu fyrir prestunum og átta sig ekki 

endilega á sínu eigin valdi sem formenn sóknarnefndar. Prestar eru orðnir meðvitaðri um 

ábyrgð formanna en samt er sú hætta til staðar að prestar vaði yfir sóknarnefnd. 

Varðandi samkeppni virðast formenn ekki horfa á aðra söfnuði sem keppinauta, en líta til þess 

sem þar er vel gert. Þrátt fyrir það þarf að horfa til félagsauðsins sem eru t.d. sjálfboðaliðar og 

sá fjöldi sem notar kirkjuna. 

Fyrirtækisbragur einkennist af samhug og kærleika en ekki er langt í undirölduna og krísur 

myndast stundum, en eru þá leystar farsællega. En það vantar farveg þannig að formenn viti 

hvert þeir eigi að leita þegar eitthvað kemur upp á í sóknarkirkjunni. Þjóðkirkjan er flókið 

fyrirbæri og í kerfi hennar getur auðveldlega myndast núningur milli aðila en formenn 

sóknarnefnda eru stoltir og ánægðir með sinn söfnuð. 

4.8 Kjarni 

Samkvæmt niðurstöðunum þarf að upplýsa sóknarnefndarformenn um skyldur þeirra. Virðing 

fyrir prestum gerir það að verkum að þeir taka ekki á þeim málum sem þeir eiga að taka á. 

Kjarni kaflans er að meðal sóknarnefndarformannanna þá þarf að upplýsa  þá betur  um 

ábyrgð starfsins. 
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5 Greining á viðtölum við presta 

Prestar voru spurðir sömu spurninga og koma svör þeirra hér. 

5.1 Prestur 1 

Prestur 1 var fyrsti viðmælandi. Eftirfarandi setningar í máli hans sem varða þætti 

rannsóknarinnar verða krufnar og merking þeirra greind. 

 Þau hlusta vel á mig líka sko... (samvinna) 

 Formaður sóknarnefndar gerir það en það er honum erfitt  

 (stjórnun/menningarstjórnun) 

 Mér finnst ennþá borin mikil virðing fyrir prestum (vígslubréf presta) 

 Þetta var mikið í aðra áttina ... presturinn sagði þetta og svo var það gert (vald) 

 Stundum, en við erum öll hluti af sömu Þjóðkirkju (samkeppni)  

 Fjölbreyttur hópur sem sækir í kirkjuna (félagsauður) 

 Dreifræði en ég stjórnandinn (fyrirtækisbragur) 

Varðandi samvinnu þá telur Prestur 1 það vera spurningu hver styðji hvern og hann upplifir 

sig þurfa að styðja við sóknarnefndina því þetta snúist um verkaskiptingu og að sóknarnefndin 

átti sig á ábyrgð sinni. 

„Þau hlusta vel á mig líka sko“ 

Upplifun Prests 1 er að samstarf við formann sé mjög einlægt og þeir séu báðir trúaðar 

manneskjur: „Formaðurinn er samt íhaldssamari í trúnni en ég en það flækist nú ekki fyrir 

okkur. Við gefum okkur alveg tækifæri á því að stríða hvor öðrum.“ Prestur 1 upplifir sig 

aldrei einangraðan í starfi „en ég virka svolítið sem starfsmannastjóri, en ég reyni að gera það 

ekki, heldur beini því til formannsins.“ Stundum finnst Presti 1 að hann þurfi að hafa 

frumkvæði að öllu, „...en er þá úrvinda af þreytu“ og vanti þá einhvern til að klappa sér. „En 

stuðningur þeirra við mig birtist í virðingu og hlýju.“ Í upphafi fór prestur mjög mikið inn í 

starfsmannamálin af því að hann sá að það vantaði og honum fannst eðlilegt að hlaupa til og 

gera það sem þurfti því að einhver þurfti að gera það. „En nú er verið að leiðbeina 

sóknarnefndinni inn á þær brautir að hún hafi hlutverk innan kirkjunnar, það tekur tíma en 

gengur vel.“ Reynsla Prests 1 er að nýjungar komi fyrst og fremst frá honum en einnig frá 

öðrum starfsmönnum og fólki af götunni. Hann hefur aldrei rekið sig á flokkadrætti innan 

kirkjunnar. 
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Til að halda sjó í miklum erfiðleikum eftir hrun voru sóknarnefndinni kynntar reglur sem hún 

átti að vinna eftir. 

„Formaður sóknarnefndar gerir það en það er honum erfitt“ 

Prestur 1 hefur þann skilning að það að vera sóknarprestur kalli á gríðarlega mikla stjórnun í 

kringum helgihald safnaðarins. En varðandi veraldlegu málin, starfsmannahald, rekstur og 

fjárhag kirkjunnar séu þau á ábyrgð formanns sóknarnefndar auk nefndarinnar sjálfrar. 

Varðandi starfsmannamálin sé það samt svo að það sé í verkahring prestsins og það komi til 

af því að „...ég er alltaf í húsinu og það má segja að presturinn sé einhverskonar starfsmanna-

stjóri hér, skrifi umsóknir, kaupi gjafir, skrifi erindisbréf og hugi að því hvernig fólki líður en 

ég er mjög meðvitaður um það að þetta er þeirra starf en ekki mitt.“ Söfnuðurinn sé samfélag 

fólksins sem presturinn sé sendur þeim til þjónustu. En svo hafi komið að því að „...ég kynnti 

þeim þær reglur sem tilheyrðu sóknarnefndinni, starfsmannastefnu Þjóðkirkjunnar og ábyrð 

þeirra og það sem kom á óvart var og þau höfðu ekki gert sér grein fyrir var að þau voru í 

raun að reka stórt fyrirtæki í sjálfboðavinnu. Voru með fólk í vinnu og þar af leiðandi með 

starfsmannastjórnun og þau þyrftu að hugsa það.“ Prestur 1 upplifir að mikið vanti upp á 

„menntun sóknarnefndar.“ 

Prestur 1 leggur áherslu á að það ætti kannski að vera skylda formanna að afhenda fólki 

vinnubók með lögum og reglum um sóknarnefndir: „Það vantar upp á að fundir séu skilvirkari 

og vinnan á milli funda er ekki nógu skilvirk. Í upphafi voru sóknarnefndarfundir einu sinni í 

mánuði en vegna aðstæðna formanns er hann orðinn meira fljótandi en áður og stundum þarf 

að minna á.“ Hér séu gerðar starfsáætlanir fyrir veturinn og einnig séu gerðar starfsáætlanir 

fyrir messuhald og fermingarfræðslu. 

En hvað með vígslubréf presta? 

„Mér finnst ennþá borin mikil virðing fyrir prestum“ 

Prestur 1 hefur þá reynslu að vígslubréf presta sé lítið rætt. „Mér finnst það alveg hræðilega 

fyndið.“ Það byggi mjög á gamla sveitasamfélaginu þar sem presturinn var eini menntaði 

maðurinn og sá eini sem hafði vit á öllu. „Mér finnst ég hafa notið mikillar virðingar hér.“ 

Þetta sé hins vegar vald sem sé ákaflega vandmeðfarið. „Ég hef mikil völd, sit í sóknarnefnd, 

en það eru völd sem eru byggð upp á áhrifamætti og því að sannfæra aðra.“ En varðandi 
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þekkingu formanns eða sóknarnefndar þá er aldrei rætt um texta vígslubréfsins heldur er 

meira rætt hvert sé hlutverk sóknarnefndarinnar. Fólkið sem ræðst í sóknarnefndina þurfi að 

vera staðráðið í því að þjónusta og að við séum þarna saman til að byggja upp samfélagið 

innan sóknarkirkjunnar, „þann félagsauð sem hér er og byggja upp þjónustu við fólkið hér í 

hverfinu. Þá verður allt auðveldara. Vald er vandmeðfarið og ekki allir sem ráða við það.“ 

„Þetta var mikið í aðra áttina ... presturinn sagði þetta og svo var það gert“ 

Þegar Prestur 1 var að vinna úti á landi þótti það sjálfsagt að prestur gengi í öll störf, þ.e. starf 

kirkjuvarðar og fleira sem þurfti að gera ... presturinn sagði þetta og svo var það gert. En á 

þeim tíma var ekki uppi hugsun um samkeppni. Prestur 1 verður ekki var við samkeppni á 

Stór-Reykjavíkursvæðinu: 

„Stundum, en við erum öll hluti af sömu Þjóðkirkju“ 

Prestur 1 segir „auðvitað erum við ekki keppinautar.“ Það eru allir hluti af sömu 

Þjóðkirkjunni og „við getum bætt hvert annað upp og eigum að gera það.“ „En ég viðurkenni 

að ...stundum detta í samkeppnina, metinginn og leiðindin. … Framtíðarsýnin snýst um 

víðsýni og það að skapa tengsl, vera veitul og sýna umhyggju. Þannig náum við inn 

fjölbreyttum hópum og hugum að okkar söfnuði og hann er fjölbreyttur.“ 

„Fjölbreyttur hópur sem sækir í kirkjuna“ 

„Hér kemur mjög fjölbreyttur hópur inn í kirkjuna. Sjálfboðaliðar eru hér margir og ólíkir.“ 

Reynsla Prests 1 er að þeir séu hlýir og trúir kirkjunni. Fólk kemur hingað og finnst þetta 

æðisleg Þjóðkirkja og unga fólkinu náum við einnig inn og þannig á það að vera. 

„Dreifræði en ég stjórnandinn“ 

Prestur 1 hefur þann skilning að hann sé stjórnandi safnaðarstarfsins og sá leiðtogastíll sem 

hann hefur tamið sér er að hafa mikla yfirsýn, geta stjórnað öllu og stýrt og allir þræðir liggja 

til hans eða að allir þræðir liggja frá honum. Prestur 1 lýsir því að hann sé að reyna að breyta 

um stjórnunarstíl í það að efla starfsfólkið í að það verði sjálft leiðtogar: „Ég er 

þjónustulundaður og var alltaf tilbúinn að hlaupa þegar eitthvað vantaði af því að það varð 

einhver að gera það. Við leggjum mikið á okkur til þess að vera veitul, gestrisin og sýna 

umhyggju og að fólk upplifi það að hér séu opnar dyr.“ 
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5.2 Prestur 2 

Prestur 2 er annar viðmælandinn. Eftirfarandi setningar úr máli hans sem varða þætti 

rannsóknarinnar verða krufnar og merking þeirra greind. 

 Við höfum verið heppin í því að eiga farsælt samstarf (samvinna) 

 Starfsmannamál eru mjög slítandi þáttur í safnaðarstarfi (stjórnun/ menningarstjórnun) 

 Hef ekki hugmynd um það hvað stendur í því (vígslubréf presta) 

 Þeim finnst bara þægilegra að einhver annar svari (vald) 

 Nei, miklu frekar sem samstarf (samkeppni) 

 Auglýsum öðruvísi fyrir unga fólkið til að ná því inn í kirkjuna og fólki finnst það 

 æðislegt (félagsauður) 

 Ætlaði að hitta þig en hitti elskulegt fólk og verkurinn hvarf (fyrirtækisbragur) 

„Þegar ég kom hingað sem prestur var eldra fólk hér sem sinnti störfum og allt var í 

ákveðnum farvegi, engu varð þokað. Í dag eigum við farsælt samstarf, sóknarnefndin og ég.“ 

„Við höfum verið heppin í því að eiga farsælt samstarf“ 

Prestur 2 lýsir samvinnunni sem nærandi og að hann hafi góðan og greiðan aðgang að fólki, 

sem sé einnig duglegt að koma við hjá sér, spyrja hvernig gangi og fá sér kaffi með honum á 

morgnana: „Þau eru að reyna að rífa mig út úr þessum daglega fasa og hugsa um mig sem 

manneskju og það er gert hér markvisst.“ Prestur 2 lýsir samvinnunni á þann hátt að „við 

erum dugleg að prófa allt milli himins og jarðar. Samstarfið við formann sóknarnefndar hefur 

aldrei verið neitt vandamál að mínu mati og við höfum verið heppnir í því að eiga farsælt 

samstarf.“ Verkaskipting sé orðin skýr: 

„Starfsmannamál eru mjög slítandi þáttur í safnaðarstarfi.“ 

„Þegar ég kom hér fyrst sá ég um mannahald og ráðningar sem mér fannst á engan hátt vera 

mitt hlutverk heldur hlutverk sóknarnefndar, sem þau tóku svo við og hafa sinnt því með 

miklum ágætum.“ Prestur 2 hefur þá reynslu að starfsmannahald sé mjög slítandi þáttur í 

safnaðarstarfi og geti verið mjög erfitt ef inn kemur fólk sem nær ekki að vera hluti af 

starfsheildinni. Starfsmannahald og rekstur er á könnu sóknarnefndar en safnaðarstarfið er á 

könnu prestsins í samvinnu við sóknarnefnd: „Oft er það svo að mál lenda inni hjá prestinum 

og það er þá helst þegar segja þarf „nei“. Formaður gerir sér algjörlega grein fyrir ábyrgð 

sinni en það er svo gott að láta aðra svara og alveg sama hvers eðlis það er það endar alltaf 

inni hjá prestinum og hann þarf að taka ákvörðunina.“ Prestur 2 hefur þá reynslu að erfiðar 

ákvarðanatökur lendi inni á borði prests, þó þær séu ekki hans hlutverk. „Það má samt ekki 
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túlka það svo að sóknarnefndin sinni ekki sínu hlutverki heldur eru þetta einhverjir daglegir 

hlutir sem þurfa skjótar ákvarðanir sem allir ættu að geta svarað. Þá er það þannig að 

starfsfólkið leitar ekki til sóknarnefndarinnar heldur leitar það til prestsins og presturinn þarf 

að taka af skarið. En sóknarnefndin er algjörlega einhuga í því að standa með prestinum í 

þeim málum og ákvarðanatökum. Hér eru gerðar starfsáætlanir og við erum með skipurit.“ 

Prestur 2 hefur þann skilning að sóknin sé grunneining safnaðarins og hefur aldrei fundið það 

að einhver vildi ráða yfir prestinum eða stjórna honum: „Þetta hefur rekið sig ágætlega hér og 

við höfum ekki verið í neinum vandræðum og ekki þurft að fara mikið niður á Laugaveg. … 

Ég held að við eigum ekki erindi þangað, en ég held þó að það séu fleiri sem hafa bara ekkert 

þangað að gera.“ Lýsing Prests 2 á vígslubréfi presta kom á óvart: 

„Hef ekki hugmynd um það hvað stendur í því“ 

„Ég hef aldrei fengið þetta vígslubréf þannig ... ég get sem sagt sagt að ég hef ekki hugmynd 

um það hvað stendur í því vegna þess að ég fékk það aldrei.“ Þrátt fyrir þetta áttar prestur sig 

á ábyrgðarsviði presta og sóknarnefndarfólks. 

„Þeim finnst bara þægilegra stundum að einhver annar svari“ 

Prestur 2 hefur þann skilning að samkvæmt lögum beri presturinn ábyrgð á helgidóminum og 

stundum gleyma þeir sem koma að helgidómurinn er á ábyrgð sóknarprests. En þegar hann 

kom til starfa fyrst „þá var eldra fólk að sinna störfum hér og það var í ákveðnum farvegi og 

því var ekki þokað til né frá, þannig að ég hlýddi því, fór inn í það mynstur sem verið hafði.“ 

Það sé einnig þannig að þegar hægt sé að segja já séu allir tilbúnir til þess en um leið og þurfi 

að segja „nei“ lendi það á borði prestsins, alveg sama hvers eðlis það er. Presturinn þurfi að 

taka einhverja ákvörðun og „ég bendi á og segi: á ég alltaf að vera leiðinlegi maðurinn, á ég 

alltaf að vera sá sem segir nei?“ 

„Ef hægt er að læra eitthvað jákvætt af öðrum þá er það bara gott“ og á þeim nótum lítur 

Prestur 2 til annarra með samstarf í huga. 

„Nei, miklu frekar sem samstarf“ 

Nauðsynlegt er að maður geti lært af öðrum söfnuðum eða miðlað sinni þekkingu. Prestur 2 

saknar þess oft að komast ekki í aðra söfnuði, fara þar í messu og annað helgihald og verið 
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þar. „En í einmenningsprestakalli ertu á vakt alla daga og ef þú færð afleysingu ertu að fara 

eitthvert. Við þessa kirkju er dýrmætur félagsauður sem er tilbúinn að koma og aðstoða þegar 

eitthvað þarf að gera.“ 

„Auglýsum öðruvísi fyrir unga fólkið til að ná því inn í kirkjuna og fólki finnst það 

æðislegt“ 

Við höfum verið virk á heimasíðu kirkjunnar, gefið út safnaðarblað og auglýsingapésa og það 

sem skiptir mestu samkvæmt skilningi Prests 2 er að reyna að halda safnaðarstarfinu í föstum 

skorðum þannig að fólk geti gengið að ákveðnum þáttum í kirkjunni ár eftir ár, á sama tíma: 

„En varðandi unga fólkið, sem við höfum áhuga á, þá er auðvelt að ná því inn en erfiðara að 

viðhalda áhuganum.“ Prestur 2 lýsir því að þau náist inn í einstaka uppákomur en ekki náist 

að líma þau inn: „En ef við erum með eitthvað sérstakt þá auglýsum við öðruvísi eða höfum 

eitthvað úr takti og þá finnst fólki það æðislegt.“ 

Til að ná því markmiði að fá fólk inn í kirkjuna, fá því verkefni og láta það finnast það skipta 

máli og sé velkomið í kirkjuna þá þarf það ekki alltaf að ná á prestinn því hann hefur hitt fólk 

sem sagði við hann: 

„Ætlaði að hitta þig en hitti elskulegt fólk og verkurinn hvarf“ 

„Allir hér gera sér grein fyrir þeirri ábyrgð að vera andlit kirkjunnar út á við og taka vel á móti 

fólki. Hér er sveigjanleiki í skoðanaskiptum og allir hafa sitt frelsi. Þjóðkirkjan verður að vera 

þannig að hún standi fyrir sínu og fólki finni sig öruggt og velkomið og ...hingað kemur fólk 

sem ætlar að hitta mig en hitti starfsmann sem gaf sér tíma og segir næst þegar það hittir mig: 

„ætlaði að hitta þig en hitti elskulegt fólk og verkurinn hvarf.“ 

5.3 Prestur 3 

Prestur 3 er þriðji viðmælandi. Eftirfarandi setningar úr máli hans sem varða þætti 

rannsóknarinnar verða krufnar og merking þeirra greind. 

 Skýrar reglur um verksvið hvers og eins (samvinna) 

 Tenging við kirkjuna (stjórnun/menningarstjórnun) 

 Ég er ekki viss um að þau hafi nokkurn tímann lesið það (vígslubréf presta) 

 Kirkjueignarfólk (vald) 

 Nei, aldrei (samkeppni) 

 Algjörlega frábært fólk (félagsauður) 



Áhrif samskipta presta og formanna sóknarnefnda á menningu Þjóðkirkjusafnaða [Author] 
 

S í ð a  | 54 

 Íhaldssamt og gjá að myndast milli Þjóðkirkjunnar og fólksins í landinu 

 (fyrirtækisbragur) 

„Samvinnan er góð“ 

Prestur 3 upplifir góða samvinnu og segir að góð og gagnkvæm virðing ríki og sé einstaklega 

heppinn með formann sem taki allar starfsreglur alvarlega og geri allt sem eigi að gera eftir 

þeim. Svo þetta gengur „ljómandi vel.“ Með skýrum reglum vinnist fleira vel. 

„Tenging við Þjóðkirkjuna“ 

Prestur 3 leggur áherslu á að skýrar reglur séu til um verksvið hvers og eins sem eigi að vinna 

eftir. Sóknarnefndarfundir séu haldnir mánaðarlega. Fyrir launafólk kirkjunnar séu til 

starfsreglur en skipurit hafi ekki verið gert. Prestur 3 upplifir sig sem „ákveðinn“ og að það 

sem formaðurinn eigi að gera, þau störf fari til hans: „Of oft er horft á kirkjuna sem 

prestakirkju og þá er haft samband við mig þó það séu verk formanns eða kirkjuvarðar.“ Til 

dæmis þakkar formaður fyrir þær gjafir sem berast kirkjunni. Prestur 3 lýsir því hvernig þurfi 

að auka fræðslu foreldra og fermingarbarna sem sé mjög mikilvægt fyrir Þjóðkirkjuna því nú 

sé engin tenging við kirkjuna inn í skólana. „Stjórnsýsla kirkjunnar þarf að átta sig á því að nú 

hafa fermingarbörn enga tengingu við biblíusögur þegar þau koma í fermingarfræðsluna, 

kunna ekki Faðir vorið og sum hver aldrei komið í messu. Þessu þarf stjórnsýsla kirkjunnar að 

bregðast við.“ 

„Ég er ekki viss um að þau hafi nokkurn tímann lesið það“ 

Prestur 3 er ekki viss um að formaður sóknarnefndar eða sóknarnefnd séu meðvituð um hvað 

standi í vígslubréfi presta né að þau hafi lesið það. Enda var það svo að með þekkingarleysi 

sóknarnefndarmanns komu upp erfiðleikar þegar viðkomandi áttaði sig ekki á því að helgihald 

var ekki á hans könnu. 

„Kirkjueignarfólk“ 

Prestur 3 upplifði erfiðleika þar sem ákveðinn einstaklingur fór út fyrir verksvið sitt og að 

vandamálið sé: 

 „við erum varnarlaus gagnvart fólki sem vill stjórna algjörlega ... sóknarnefndin  á 

 engan yfirmann og er því valdamikil þar sem hún lýtur engu stjórnvaldi.“ 
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„Kirkjueignarfólk“ getur valdið ákveðnum vanda innan kirkjunnar, oft er það fólk sem er búið 

að vera lengi lengi, það er búið að búa sér til rými“ segir Prestur 3. Það kerfi sem Þjóðkirkjan 

vinni eftir bjóði upp á að það verði til „kirkjueignafólk“ innan kirkju og sóknar. En í dag með 

ákveðnu skipulagi sé komin regla á starfsemina. Hver og einn sé með sitt hlutverk og því sé 

ekki litið á aðra söfnuði sem keppinauta. 

„Nei, aldrei“ 

Skilningur Prests 3 er að „aldrei“ sé litið á aðra söfnuði sem keppinauta. Félagsauðurinn sé 

dýrmætur og að margir samverkandi þættir geri að verkum að kirkjan sé með gott fólk. 

„Algjörlega frábært fólk“ 

Prestur 3 lýsir þeirri reynslu sinni að í söfnuðinum starfi „algjörlega frábært fólk og 

sjálfboðaliðar sem sinna barnastarfi og messuþjónar.“ Fólkið vilji hafa prestinn og kirkjuna þó 

það sé ekki endilega duglegt að sækja messur. „Fólk vill hafa prestinn og heilsa honum í 

búðinni og annarsstaðar sem við hittumst en það vill ekkert endilega vera í sóknarnefndinni 

eða öðrum störfum fyrir kirkjuna. Þrátt fyrir það þarf stöðugt að hafa augun opin og passa að 

sofna ekki á verðinum.“ 

„Íhaldssöm stofnun og gjá að myndast milli Þjóðkirkjunnar og fólksins í landinu“ 

Alls staðar eru íhaldsöfl í öllum sóknum og „það er mikill misskilningur að þar séu prestarnir 

fremstir í flokki“, segir Prestur 3: „Staðreyndin er að það er lokuð menning í sóknum og það 

þarf að eiga sér stað mikil breyting á Þjóðkirkjunni í því að bjóða alla velkomna og fá fleiri 

að. Það þarf einnig að huga að menntunarstigi einstaklinga innan sóknarnefnda, þegar kemur 

að ákveðnum málum en það skiptir samt líka máli hvernig einstaklingar hugsa um lífið og 

tilveruna:“ Þetta sé orðið lífsspursmál. Prestur 3 vísar í lög Þjóðkirkjunnar nr. 1997/ 78, 49. 

gr. Sóknarnefndin sé fjárhagslega sjálfstæð eining kirkjunnar og þar af leiðandi sé búið að 

loka ansi miklu í þessu kerfi. Hættan sé að þessi lokaða eining geti lokast inni í sjálfri sér. 

Prestur 3 upplifir að sú gjá sem sé að myndast milli Þjóðkirkjunnar og fólksins í landinu sé 

stærra mál en einungis mál safnaða. Þetta sé mál Þjóðkirkjunnar allrar, hvernig skuli 

forgangsraða til að styrkja grunnstoðir kirkjunnar. 
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5.4 Prestur 4 

Prestur 4 er fjórði viðmælandi. Eftirfarandi setningar úr máli hans sem varða þætti 

rannsóknarinnar verða krufnar og merking þeirra greind. 

 Samstarf mjög gott, ekki alltaf sammála en málin rædd (samvinna) 

 Frumkvæðið kemur frá mér (stjórnun/menningarstjórnun)  

 Orðalag leifar frá gamalli tíð (vígslubréf presta) 

 Kerfið býður upp á að skapa vandamál (vald)  

 Keppa við hvað? (samkeppni) 

 Hengjum auglýsingar upp í búðum og sendum bréf (félagsauður) 

 Presturinn er andlegur leiðtogi og fullkomin virðing fyrir boðun hans, kenningu og 

 viðhorfi (fyrirtækisbragur) 

Upplifun Prests 4 á samvinnu innan safnaðarins er að hún sé góð því málin séu rædd. 

„Samstarf mjög gott, ekki alltaf sammála en málin rædd“ 

Prestur 4 upplifir samvinnu við formann sóknarnefndar mjög góða. Formaðurinn sé mjög 

áhugasamur og lausnamiðaður í hugsun. Þeir séu ekki endilega alltaf sammála en lausn sé 

fundin á jákvæðan hátt og að sveigjanleiki sé í skoðanaskiptum „alla vega gagnvart presti.“ 

Formaðurinn sé mjög virkur innan kirkjunnar og vel vakandi yfir því sem þar er að gerast. 

Ekki dugi að eiga aðeins góða samvinnu við sóknarnefndina, það þurfi einnig að vera góð 

samvinna við sóknarbörnin, því séu vinnubrögð Prests 4 þau að hann sé „mikið við“ og fólk 

viti af því. 

„Frumkvæðið kemur frá mér“ 

Samkvæmt skilningi Prests 4 er hann ákveðinn fastur punktur í starfinu og fólk viti af því. 

Hann taki ákvarðanir um helgihald og rammann kringum það og aðrar messur en 

sóknarnefndin taki ákvarðanir um veraldlegu málin. En oftast komi frumkvæði að verkum frá 

prestinum og einnig endi allt hjá honum líka. Varðandi starfið í kirkjunni liggi flestir þræðir 

til prestsins. Varðandi hagnýta hluti eigi sóknarnefnd að sjá um þá en hann sé hann reyndar í 

því líka. Varðandi starfsáætlanir, hafi þær ekki verið gerðar. Prestur 4 komi kannski með 

hugmynd að vori sem sé svo framkvæmd að hausti. Starfslýsingar séu til fyrir starfsfólk en 

séu orðnar nokkurra ára gamlar og ættu að vera í endurskoðun með nýju fólki en þetta sé í 

verkahring sóknarnefndar. Prestur 4 lýsir reynslu sinni af skipulaginu svo: 
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 „Presturinn heyrir ekki undir sóknarnefndina, hann er heldur ekki yfir henni  

 og hann er utan og ofan við allt saman ... presturinn bara passar ekkert inn í  

 þetta eins og kerfið er hjá okkur.“ 

„Maður lætur þetta virka ... en veit ekki hvað ætti að koma í staðinn.“ Prestur 4 lýsir efa 

sínum um gott skipurit: „Veit ekki hvort það er hægt að búa til skipurit fyrir kirkjuna sem 

virkar.“ 

Prestur 4 leggur áherslu á að það verði að gera greinarmun á hver sé stjórnandi og hver sé 

leiðtogi. Stjórnandinn sé sá sem beri ábyrgð á öllu og láti starfið virka en leiðtoginn sé sá sem 

drífur fólk með sér, og að því komi að presturinn ætti fremur að vera leiðtogi en stjórnandi. 

Samkvæmt Presti 4 ætti biskup Íslands að vera andlegur leiðtogi Þjóðkirkjunnar og annar 

einstaklingur með stjórnunarmenntun framkvæmdastjóri kirkjunnar og stjórnandi: „En svo 

verðum við að horfa til þess að það er svo nýtt að vera með starfslið í söfnuði og svo stutt 

síðan að prestar voru bara einir og þurftu að stjórna sér sjálfir.“ Frá þeim tíma er einnig 

vígslubréf presta, þ.e. áður en starfslið kom í söfnuðina. 

„Orðalag leifar frá gamalli tíð“ 

Prestur 4 segir að orðalag vígslubréfsins sé leifar frá liðinni tíð og „setur prestinn á fullmikinn 

stall“ en aldrei hafi vantað upp á að sem best sé búið að presti. Einnig verði presturinn að 

passa sig að verða ekki of kröfuharður fyrir sig sjálfan og ganga ekki á lagið. „Ég held að 

sóknarnefndin hér myndi aldrei ákveða að gera neitt sem þau vissu að væri mér á móti skapi.“ 

„Kerfið býður upp á að skapa vandamál“ 

Kerfi kirkjunnar er þannig byggt upp að það getur skapað vandamál og það býður upp á að 

núningur eða togstreita skapist milli prests og sóknarnefndar, segir Prestur 4. Það reynir þá á 

viðhorf og nálgun hvers og eins svo það gerist ekki: „Ég er til dæmis ekki yfirmaður djákna 

eða organista, þeir heyra báðir undir sóknarnefnd og það er örugglega hægt að gera þetta að 

miklu vandamáli ef fólk vill það.“ Prestur 4 telur að prestur eigi frekar að vera leiðtogi en 

stjórnandi. Stjórnandinn eigi að bera ábyrgð á öllu því praktíska, skipulagi og rekstri en 

leiðtoginn sé sá sem drífur fólk með sér, komi með eitthvað nýtt og gefi því innihald sem fyrir 

er. Prestur 4 lítur ekki á aðrar sóknir sem samkeppnisaðila: 
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„Keppa við hvað?“ 

„Fáránleg tilhugsun og keppa við hvað?“ Í samtímanum sé þetta orðið nokkuð flókið því fólk 

leiti eftir athöfnum þar sem það vill og tengir ekki við sína sóknarkirkju, segir Prestur 4. 

Prestur 4 segir að ef hann sér nýtt fólk í kirkjunni hafi einhver bent því á hana eða sagt því að 

koma. 

„Hengjum auglýsingar upp í hverfinu og sendum bréf“ 

„Í erli samtímans er það heilmikið mál að ná eyrum og augum fólks. Við sendum út fréttabréf 

sem virðast oft týnast eða hverfa, fólk les þau ekki og verður svo hissa þegar það sér hvað hér 

er mikið um að vera. Við hengjum upp auglýsingar, sendum bréf til ákveðinna árganga.“ 

Reynsla Prests 4 er að besta leiðin sé sú að nýta það fólk sem er fyrir hendi, að það bendi á 

hvaða starf fer fram. Prestur 4 hefur það að markmiði að þjóna fólkinu í sókninni vel þannig 

að það geti verið sátt við þá þjónustu sem það fær. 

„Presturinn er andlegur leiðtogi og fullkomin virðing er borin fyrir boðun hans, kenningu 

og viðhorfum“ 

„Sú hefð er í kirkjunni að presturinn er andlegur leiðtogi og engar athugasemdir hafa verið 

gerðar við boðun, kenningu eða viðhorf prestsins. Hér er borin fullkomin virðing fyrir því“, 

segir Prestur 4 og bætir við að aldrei hafi komið upp nein vandamál vegna þessa. Enginn 

myndi ákveða neitt sem þau vissu að væri prestinum á móti skapi. Reynsla Prests 4 er að allir 

vinni saman að einu marki, mál séu leyst og „...ekki verið að hengja sig í því í hvers 

verkahring það er að gera það.“ Reynt sé að taka vel á móti fólki sem komi inn og mæta 

þörfum þess. Samskiptin innanhúss séu óformleg og Prestur 4 telur samhug ríkja: „Hér 

reynum við að sinna fólki vel þannig að fólk sé sátt við þá þjónustu sem það fær. Það er okkar 

metnaðarmál. Við vitum að ef við erum að gera of mikið kemur það niður á gæðunum.“ 

5.5 Prestur 5 

Prestur 5 er fimmti viðmælandinn. Eftirfarandi setningar úr máli hans sem varða þætti 

rannsóknarinnar verða krufnar og merking þeirra greind. 

 Maður á ekki mikið samstarf (samvinna) 

 Sóknarnefndarfólk ekki nógu virkt (stjórnun/menningarstjórnun) 

 Söfnuðurinn tekur ágætlega mark á kenningunni (vígslubréf presta) 
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 Vilji prestsins hefur verið býsna ráðandi (vald) 

 Söfnuðir eru ekki í samkeppni (samkeppni) 

 Sjálfboðaliðar ekki tíðkast (félagsauður) 

 Hér er staðið vel að baki kirkjunnar og kirkjustarfi (fyrirtækisbragur) 

Ólíkt fyrri þátttakendum rannsóknarinnar upplifir Prestur 5 að ekki sé mikið um samstarf. 

„Maður á ekki mikið samstarf“ 

Reynsla Prests 5 af áhuga sóknarnefndarmanna á starfinu er neikvæð: „Það sem mér þykir 

miður er að hér er ekki mikið samstarf eða sóknarnefndarfólk lætur sig kirkjustarf ekki mikið 

varða.“ Prestur 5 lýsir vilja fyrir því að hafa uppi ýmisskonar starf og styðja vel við það 

fjárhagslega og „það sem ég fer fram á að sé gert er gert og engin fyrirstaða þar.“ Prestur 5 

segir að alltaf sé vel tekið undir það sem lagt er til að gert verði en það „vanti 

hugmyndaauðgi“, lítið sé um væntingar og lítið um að það komi hugmyndir frá 

sóknarnefndarfólki þannig að frumkvæðið komi aðallega frá prestinum. Varðandi samstarf 

við formenn sóknarnefndar hafi það alltaf verið gott, „þannig séð.“ Prestur 5 upplifir góðar 

undirtektir undir það sem er bryddað upp á og að sú samvinna sem á sér stað sé í raun 

hvetjandi. 

En Prestur 5 finnur fyrir skorti á samvinnu: 

„Sóknarnefndarfólk ekki nógu virkt“ 

Reynsla Prests 5 er að sóknarnefnd hafi ekki verið virk í kirkjustarfinu, sóknarnefndarfólkið 

komi ekki mikið í kirkju og sé ekki fastir kirkjugestir: „Sóknarnefndin ber ábyrgð og ég fer 

ekki af stað með neitt nema með samþykki hennar. En stundum verð ég að benda þeim á að 

sumt er þeirra verk en ekki mitt.“ Starfslýsingar séu ekki til, heldur sé notast við starfsreglur 

Þjóðkirkjunnar. Starfsáætlanir séu ekki gerðar og ekki sé heldur til skipurit. Varðandi 

vígslubréf presta taki: 

„söfnuðurinn ágætlega mark á kenningunni“ 

Prestur 5 telur að söfnuðurinn taki ágætlega mark á kenningunni, en að hann hlýði presti geri 

hann alls ekki og alls ekki í nútímanum. Prestur 5 segir að: 
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„vilji prestsins hefur verið býsna ráðandi hérna bara alla tíð“ 

en að hann hafi verið að reyna að virkja sóknarnefndina og gera henni grein fyrir ábyrgð 

sinni. Prestur 5 segir að fólk hafi „hér nokkuð skýra vitund um sína kirkju“ og: 

„söfnuðir eru ekki í samkeppni“ 

Prestur 5 hefur ekki þá reynslu að það sé litið á aðra söfnuði sem keppinauta en eitthvert flæði 

er á prestsverkum milli kirkna, það er að prestar fari á milli kirkna og þjóni í öðrum kirkjum. 

Prestur 5 horfir til framtíðar og vill gjarnan byggja upp líflegt safnaðarstarf. Oft hafi verið 

gerðir góðir hlutir en ekki náðst að viðhalda þeim, eins og að byggja upp barnakór. 

„Sjálfboðaliðar ekki tíðkast“ 

Prestur 5 lýsir því að ekki sé notast við sjálfboðaliða og að fólk í söfnuðinum finni ekki til 

ábyrgðar eða þarfar fyrir að vera virkt í safnaðarstarfinu: „Fólk hér vill ganga að þessu vísu og 

þetta á að vera svona afgreiðsla.“ Það vanti ákveðinn skilning á því að fólk geti lagt meira af 

mörkum. Prestur 5 upplifir þröskuld „sem fólki finnst vera sem þarf að yfirvinna og maður 

hefur ekki endalausar hugmyndir heldur.“ En Prestur 5 hefur í huga orð Péturs 

Sigurgeirssonar biskups: „það verður alltaf að vera eitthvað að ske í kirkjunni.“ Prestur 5 segir 

að þrátt fyrir ýmsa annmarka sé tryggð við kirkjuna. 

„Hér er staðið vel að baki kirkjunnar og kirkjustarfi“ 

Prestur 5 upplifir að fólk sé nokkuð sammála um að staðið sé vel að kirkjunni og kirkjustarfi 

og mikill hugur í kringum það og að Þjóðkirkjan sé notuð sem menningarhús. Mikill 

sveigjanleiki sé í samskiptum og samhugur. Mikið los sé hinsvegar á íbúum í kringum 

kirkjuna, sem setji ákveðinn svip á alla starfsemi en samt telur Prestur 5 að fólk haldi tryggð 

við þessa kirkju: „Við reynum að taka fólki vel og hérna ... það samræmist hlutverki 

kirkjunnar.“ 

5.6 Niðurstöður viðtala við presta 

Hér á undan hafa lykilorðin samvinna, samskipti, stjórnun/menningarstjórnun, vígslubréf 

presta, vald, samkeppni, félagsauður og fyrirtækisbragur verið skoðuð út frá lýsingum presta 

fimm safnaða. Nú verður greindur sameiginlegur skilningur prestanna á þessum hugtökum. 
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Varðandi samvinnu prestanna við sóknarnefndarformenn eru allir prestarnir ánægðir með 

þann formann sem þeir starfa með og segja samstarfið gott, nærandi og virðing sé góð og 

gagnkvæm. Einum presti finnst hann sjálfur vera of mikið í starfsmannamálum en sé að ýta 

því yfir á formanninn og segir nýjungar fyrst og fremst koma frá honum sjálfum en stundum 

finnist honum að hann þurfi að hafa frumkvæði að öllu. Í einni kirkjunni sé fólk duglegt að 

prófa allt milli himins og jarðar. Í annarri kirkju sé formaðurinn mjög lausnamiðaður en þeir 

séu ekki endilega alltaf sammála en lausn sé fundin á jákvæðan hátt og góður sveigjanleiki sé 

í skoðanaskiptum. En í einni sókninni lýsir presturinn áhuga sóknarnefndarfólks á starfinu 

sem hlutlausum og að það láti sig kirkjustarf litlu varða og þar sé ekki mikið samstarf þó 

vinna með formanninum sé góð, þegar hún er. Þrátt fyrir það sé vel tekið í hugmyndir hans og 

sú samvinna sem er, sé í raun hvetjandi. 

Varðandi stjórnun á vinnustaðnum segir einn presturinn að sóknarnefndin sé ekki virk í 

kirkjustarfi. „Sóknarnefndin ber ábyrgð“ og hann geri ekkert nema með hennar leyfi og 

stundum þurfi hann að benda á að sumt sé þeirra verk en ekki sitt. Ekki séu heldur til 

starfslýsingar eða áætlanir. Annar prestur leggur áherslu á að skýrar reglur séu til um verksvið 

hvers og eins sem eigi að vinna eftir. Stjórnsýsla kirkjunnar þurfi að vakna, m.a. vegna þess 

að í dag kunni fermingarbörn t.d. ekki faðirvorið þegar þau mæti í fermingarfræðsluna. Tveir 

prestar segja að þeir hafi verið of mikið með starfsmannahald á sínum herðum en séu að ýta 

því frá sér yfir á sóknarnefnd. Einn prestur tók sig til og kynnti sóknarnefnd þær reglur sem 

gilda um hana og starfsmannastefnu Þjóðkirkjunnar og ábyrgðin kom sóknarnefndarfólki á 

óvart. Söfnuðurinn sé samfélag fólksins en presturinn sé sendur þeim til þjónustu. Þá segir 

prestur að þó að formaður geri sér algjörlega grein fyrir ábyrgð sinni lendi erfiðu málin inni á 

borði hjá presti og hann sé maðurinn sem þurfi að segja nei. „Og sem betur fer“, segir hann, 

„höfum við ekki þurft að fara niður á Laugaveg; held við eigum ekkert erindi þangað.“ Þá 

lýsir einn presturinn skipulagi kirkjunnar þannig að presturinn heyri ekki undir sóknarnefnd, 

hann sé heldur ekki yfir hana settur heldur sé hann  utan og ofan við allt saman, sem sagt 

presturinn passi ekkert inn í kerfið eins og það sé. Flestir þræðir liggi samt til hans og frá 

honum og hann láti þetta virka. Það er skoðun prests að það þurfi að gera greinarmun á því 

hver sé stjórnandi og hver sé leiðtogi og að Biskup Íslands ætti að vera andlegur leiðtogi 

Þjóðkirkjunnar. Síðan ætti að ráða framkvæmdastjóra kirkjunnar sem stjórnanda hennar og 

svo sé ekki hægt að horfa fram hjá því að það sé mjög nýtt að vera með starfslið í söfnuðinum 
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og stutt síðan prestar hafi verið einir og stjórnað sér sjálfir. En hvað segja prestarnir um 

vígslubréf þeirra? 

Einn prestur hafði aldrei fengið vígslubréfið og veit þar af leiðandi ekki hvað stendur í því. 

Annar segir að í nútímanum muni söfnuðurinn aldrei hlýða sér og sá þriðji bætir við að hann 

sé ekki viss um að þau séu meðvituð um hvað standi í því. Þá telja tveir að vígslubréf presta 

sé lítið rætt og orðalag þess sé frá liðinni tíð. Það gefi samt prestinum vald sem sé 

vandmeðfarið og setji prestinn á fullmikinn stall. Þá hefur vígslubréfið ekki verið rætt, frekar 

hlutverk sóknarnefndar í einni kirkjunni. Presturinn má ekki verða of kröfuharður en 

sóknarnefnd myndi ekki gera neitt sem hún vissi að væri prestinum á móti skapi, það er 

upplifun allra prestanna. En hver stjórnar þá í raun og veru? 

Einn prestur hefur upplifað erfiðleika þegar sóknarnefndarmaður fór út fyrir verksvið sitt og 

segir presta varnarlausa gagnvart fólki sem vill algjörlega stjórna. Hann bendir á að 

sóknarnefndin hafi engan yfirmann og sé því valdamikil þar sem hún lúti engu stjórnvaldi. 

Svokallað kirkjueignarfólk sé ákveðið vandamál innan sumra kirkna og það kerfi sem 

Þjóðkirkjan býr við bjóði upp á að til verði svk. kirkjueignarfólk innan sóknarinnar. Og fleiri 

eru sammála því að kerfi kirkjunnar sé þannig uppbyggt að það bjóði upp á núning sem aftur 

leiði af sér togstreitu og önnur vandamál. En einnig varði miklu viðhorf einstaklinga til að 

afstýra þessu. Presturinn ber samkvæmt lögum ábyrgð á helgidóminum og þeir sem hafa 

prófað að vinna úti á landi hafa kynnst því að sjálfsagt þyki að presturinn gangi í öll störf, 

starf kirkjuvarðar og fleira sem þarf að sinna en það er samt ekki aðeins í sveitum hætta á að 

vilji prests verði býsna ráðandi. 

Þegar spurt var um samkeppni við aðra söfnuði urðu prestarnir hissa og einum fannst þetta 

fáránleg tilhugsun og keppa við hvað? Fjórir prestar af fimm höfðu ekki hugsað um aðra 

söfnuði sem keppinauta þó svo að það sé flæði prestsverka á milli kirkna og fólk tengi sig 

ekki endilega við sína sóknarkirkju varðandi athafnir; „við erum öll hluti af Þjóðkirkjunni.“ 

Einn prestur ræddi að hann gæti lært af öðrum söfnuðum eða miðlað af sinni þekkingu til 

annarra. 

Félagsauður er kirkjunni mikilvægur og það er mikið mál að ná eyrum og augum fólks. 

Einum presti finnst besta leiðin vera sú að nýta fólkið í kirkjunni til að benda á starfið sem þar 

fer fram. Annar prestur ræðir um heimasíðu kirkjunnar sem sé mikið notuð og reynt sé að 
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höfða á annan hátt til ungs fólks til að ná því inn en annarra. En best sé að hafa allt í föstum 

skorðum varðandi ákveðna þætti í kirkjunni, þá viti fólk að það geti gengið að sínu vísu. Tveir 

prestar lýsa fjölbreyttum hópi hjá sér og frábærum sjálfboðaliðum. Fólk vilji ganga að 

prestinum sínum vísum þó það sé svo ekkert endilega duglegt við að sækja messur. Því finnist 

t.d. gott að hitta hann í búðinni og spjalla. Annar segir að sá fjölbreytti hópur sem sæki 

kirkjuna sé henni hlýr og trúr. Þá segir prestur að söfnuður sinn finni ekki til ábyrgðar og því 

sé ekki þörf á virku safnaðarstarfi.  Fólk vilji ganga að öllu vísu og fá ákveðna afgreiðslu. Það 

vanti skilning á því að fólk geti lagt af mörkum því að „það verður alltaf að vera eitthvað að 

ske í kirkjunni.“ En hvernig upplifa prestar fyrirtækjabrag kirkjunnar? 

Einn prestur lýsir því að fólk sé nokkuð sammála um að staðið sé vel að kirkjustarfinu. 

Kirkjan sé gott menningarhús og að þar sé reynt að taka vel á móti fólki, það samræmist 

hlutverki hennar. Annar lýsir þeirri hefð í kirkju sinni að presturinn sé andlegur leiðtogi 

hennar, fullkomin virðing sé borin fyrir kenningu hans og viðhorfum og enginn myndi gera 

neitt sem hann vissi að væri prestinum á móti skapi. Allir vinni saman að einu marki, 

samskipti innanhúss séu óformleg og málin leyst. Reynt sé að sinna fólki vel því að „...við 

vitum að ef við erum að gera of mikið kemur það niður á gæðum.“ Þriðji presturinn segir 

kirkju sína taka vel á móti fólki og sveigjanleiki sé í skoðanaskiptum og allir hafi sitt frelsi og 

að fólk finni sig velkomið og öruggt. Fjórði presturinn segir sig vera stjórnanda 

safnaðarstarfsins, hann vilji hafa mikla yfirsýn og allir þræðir eigi að liggja til hans og þaðan 

til baka. En sé jafnframt að reyna að breyta um stjórnunarstíl. „Við höfum það að leiðarljósi 

að vera veitul, gestrisin, sýna umhyggju og að fólk upplifi það að hér séu alltaf opnar dyr.“ 

Fimmti presturinn bendir á íhaldssemina í öllum sóknum og að það séu ekki prestarnir sem 

séu íhaldssamastir og að sú gjá sem sé að myndast milli Þjóðkirkjunnar og fólksins í landinu 

sé stærra mál en mál safnaða. Horfa verði á þá staðreynd að menning í sóknum sé lokuð og 

hætta sé á að hún lokist inni í sjálfri sér. Þetta sé mál Þjóðkirkjunnar allrar. 

5.7 Samantekt 

Hér hafa verið greind svör prestanna fimm við sjö meginspurningum sem liggja að baki 

rannsóknarspurningunni. 

Þegar horft er á samvinnu presta við formenn viðkomandi sóknarnefnda segja þeir hana allir 

góða þrátt fyrir mismundandi ræktarsemi formannanna við starf sitt. Varðandi stjórnun kemur 
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í ljós að þar vantar skýrari tengingu við yfirstjórn kirkjunnar sem er staðsett á Biskupsstofu en 

þar situr biskups Íslands með sitt starfsfólk. Það virðist sem djúp gjá sé milli yfirstjórnar 

kirkjunnar, Biskupsstofu, og sókna og sóknarbarna. Stjórnkerfi Þjóðkirkjunnar virðist ekki 

vera nægilega skýrt og vantar alla kynningu til formanna sóknarnefnda til þess að þeir átti sig 

á þeirri ábyrgð sem þeir eiga að bera. Fræðslu er þörf til sjálfboðaliða Þjóðkirkjunnar og hafa 

sumir prestar tekið það upp hjá sjálfum sér að upplýsa sitt fólk og fræða viðkomandi 

sóknarnefndarformann um það hvað honum tilheyrir. 

Varðandi vígslubréf presta, sem allir prestar fá við vígslu og inniheldur vígsluheiti þeirra, 

kom í ljós að einn prestur hafði aldrei fengið það og vissi þar af leiðandi ekki hvað í því stóð. 

Aðrir töldu innihald þess úrelt og voru nokkuð vissir um að formenn sókna þeirra hefðu ekki 

kynnt sér það. 

Greina má íhaldssemi hjá prestum. Þeir vilja stjórna og að þræðir innan kirkjunnar liggi til 

þeirra og frá þeim en þó hafa þeir vilja til að ýta frá sér verkum til þeirra sem hafa tekið þau 

að sér. Einn prestur fer eftir reglugerðum kirkjunnar um verkaskiptingu. 

Spurningin til prestanna um reynslu þeirra af samkeppni á milli kirkna kom þeim verulega á 

óvart. Fæstir höfðu hugsað út í það atriði þó svo að í dag leiti fólk ekki endilega til sinnar 

sóknarkirkju. Einum fannst spurningin „fáránleg“ og annar sagði „við erum öll í 

Þjóðkirkjunni.“ Einn prestur horfði til þeirra sem vel gerðu og hefði viljað hafa meiri tíma til 

að sækja messur annað. 

Félagsauður er kirkjunni dýrmætur og er alltaf spurning hvernig hann megi best efla. Einn 

söfnuður hengir upp auglýsingar, þá fá sóknarbörn hlutverk í kirkjunni, einnig er lögð áhersla 

á að Þjóðkirkjan sé alltaf opin og að tekið sé vel á móti fólki sem þangað leitar og hugsað er 

um orðspor hennar á allan hátt. 

Ef skoðaður er fyrirtækisbragur hverrar kirkju kemur í ljós að þær hafa hver sína menningu og 

að vel er staðið að kirkjumálum. Menning Þjóðkirkjunnar er lokuð og hvar er presturinn í 

þessu skipulagi? Formenn sóknarnefnda þekkja skylda sínur misvel og bera virðingu fyrir 

prestinum. Þá vantar upp á samvinnuna Biskupsstofu við sóknarkirkjurnar en prestar bera 

hitann og þungann af starfinu þar. Því þarf skýrari reglur um hvert sé verksvið presta og hvert 

sé verksvið formanna sóknarnefnda. 
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5.8 Kjarninn 

Markvissari stjórnun þarf innan veggja kirkjunnar og skýrari verkaskiptingu. Prestar eiga að 

geta einbeitt sér að sínum störfum en ekki að hafa áhyggjur af veraldlegu amstri. Þjóðkirkjan 

ætti að ráða fagfólk til þeirra verka sem þarf að vinna og stuðla að betri samvinnu í öllu 

skipulagi sínu, samvinnu sem virkar á milli allra þáttanna í starfi hennar. Kjarninn í 

greiningunni er því virkari samvinna og markvissari stjórnun. 
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6 Umræður um niðurstöður 

Markmiðið með rannsókn þessari var að komast að því hvernig samvinna sóknarprests og 

formanns sóknarnefndar er út frá sjónarhóli menningarstjórnunar. Samvinna og menningar-

stjórnun formanna sóknarnefnda og sóknarpresta í fimm sóknum var rannsökuð. Komu þá 

upp eftirfarandi lykilorð auk þeirra tveggja sem voru fyrir, þ.e. samvinnu og menningar-

stjórnunar: samskipti, vígslubréf presta, forysta og vald, og stofnanir og stofnanakenningar. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að það þurfi að bæta þekkingu þeirra sem sitja í sóknarnefndum 

á skipuriti Þjóðkirkjunnar og einfalda það. Skipurit kirkjunnar gefur tilefni til núnings og 

kerfið er þannig að prestar geta auðveldlega valtað yfir formenn sóknarnefnda. Prestur 1 segir 

„ég er stjórnandinn“ og þá kemur það fram í viðtölum við hina fjóra prestana að þeir séu 

ekkert að ýta frá sér af krafti þeim verkefnum sem koma til þeirra og eru ekki á þeirra könnu. 

Þeir vilja að allir þræðir liggi til þeirra og frá þeim; sóknarnefndir gera ekkert sem er 

sóknarpresti á móti skapi. Skýra verður betur hver er leiðtogi innan kirkjunnar og hver 

stjórnandi. Þá stendur stofnunin Þjóðkirkjan á gömlum merg, hreyfir sig hægt en þarf að hafa 

stefnu til framtíðar. 

Hér verða niðurstöðurnar skoðaðar í ljósi fræðilegra viðmiða og verður í lokin fjallað um 

þýðingu rannsóknarinnar fyrir Þjóðkirkjuna og settar fram tillögur til úrbóta. 

6.1 Umræður um samvinnu 

Hver söfnuður hefur sína menningu en prestar og sóknarnefndarformenn í söfnuðunum fimm 

áttu í góðri samvinnu sín á milli. Grunnur að allri starfsemi kirkjunnar eru lögin um hana sem 

og reglugerðir, Lög um stöðu, stjórn og starfshætti Þjóðkirkjunnar, Starfsreglur um 

sóknarnefndir og Starfsreglur um presta virðast ekki vera nógu skýrar og starfsreglurnar eru 

þannig að ákveðin tvíræðni blasir við í hverjum söfnuði. Sóknarpresturinn er opinber 

starfsmaður en formaður sóknarnefndar sjálfboðaliði, kosinn á aðalfundi sóknarinnar. (Einar 

Sigurbjörnsson, 1996). Starfsmenn og sjálfboðaliðar upplifa kirkjuna sem flókna skipulags-

heild. Ef ekki sé unnið nægilega vel saman geti auðveldlega komið upp núningur. Þá geti 

komið upp sú spurning hver stjórni og hver hafi valdið í hinum og þessum málum sem geta 
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komið upp. Þetta er algengt í vinnuhópum og getur valdið verulegri streitu á vinnustað, sbr. 

Riggio (2013). Presturinn er hirðir safnaðarins og starfar við hlið sóknarnefndar að sameigin-

legum málum safnaðarins og þar með er ákvarðanataka sameiginleg sem hefur bæði kosti og 

galla. Presturinn er bæði hirðir og leiðtogi safnaðarins og sóknarnefnd skal starfa undir 

forystu hans og með hliðsjón af erindisbréfi hans við mótun og skipulag kirkjulegs starfs 

safnaðarins og standa fyrir guðsþjónustuhaldi hans, trúarfræðslu og kærleiksþjónustu 

(starfsreglur um sóknarnefndir nr. 1111/2011). Að mati sóknarnefndarformanna þekkja þeir 

verksvið sitt ekki alveg nógu vel og þeir telja ekki auðvelt fyrir ókunnuga að hefja störf innan 

Þjóðkirkjunnar. Mikilvægt er við þessar aðstæður að einstaklingarnir þekki vel þau lög og 

reglur sem gilda um kirkjuna svo sameiginleg ákvarðanataka verði ánægjulegri og ýti undir 

hollustu í þeim störfum sem inna þarf af hendi. Þá þarf yfirstjórn Þjóðkirkjunnar, þ.e. biskup 

og kirkjuráð með vígslubiskupum, einnig að fylgjast vel með hvernig verkefnin eru og styðja 

við sóknirnar. Teymi geta einnig verið sjálfráð en þurfa að vita hvert leita skuli ef eitthvað 

bjátar á (Riggio, 2013). Þessar niðurstöður fela í sér að mikilvægt er að hafa uppi reglulega 

fræðslu fyrir þá sem sitja í sóknarnefndum og sóknarpresta svo þeir viti örugglega hvaða verk 

heyra undir þá og að efla þurfi upplýsingastreymi frá yfirstjórn Þjóðkirkjunnar til sókna. 

6.2 Umræður um samskipti 

Stjórnunarstíll stjórnenda kirkjunnar hefur mikil áhrif á það hvernig verkefni og stjórnunar-

störf eru leyst af hendi (Brooks, 1999). Sterkur leiðtogi og frumkvöðull getur aflað 

hugmyndum fylgis, fengið fólk með sér og gert menningu innan fyrirtækis sterka og öfluga 

eða dregið úr því afli sem verið hefur (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2002). Enn er „mikil 

virðing“ borin fyrir prestum að mati prestanna sem rætt var við. 

Það er Þjóðkirkjunni nauðsynlegt að samskipti milli kirkna og presta og formanna sóknar-

nefnda séu stöðug en þau geta verið flókin samkvæmt Riggio (2013). Eins og fyrr segir er 

ekki allsstaðar á hreinu hvað hver á að gera og því nauðsynlegt Þjóðkirkjunni að leggja fram 

skýrari verklagsreglur um leiðtoga og stjórnendur og deila valdi. Samkvæmt frásögn presta 

liggja allir þræðir starfseminnar í kirkjunni til prestanna og frá þeim aftur, nema eins prests 

sem fer eftir lögum og starfsreglum kirkjunnar (Prestur 3). Vegna flókins skipulags kirkjunnar 

kom upp sú spurning hvar presturinn eigi heima í þessu skipulagi, í raun passi hann alls ekki 

inn í kerfið eins og það er (Prestur 4). Þá telja prestar sig of oft þurfa að vera með í 

ákvarðanatökum innan safnaða sem rekja megi til þekkingarleysis í sóknarnefnd og til þeirrar 
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virðingar sem presturinn nýtur (Prestur 1, Prestur 3, Prestur 4). Þá telur Formaður 4 að í kirkju 

hans ríki sveigjanleiki í samskiptum og skoðanaskiptum; ekki séu allir alltaf sammála en virði 

skoðanir hver annars. Þar þarf augljóslega öflugan leiðtoga og stjórnanda því ef viðkomandi 

getur ekki sannfært aðra eða haft áhrif á hegðun fylgjenda sinna þá má segja að hann geti ekki 

gegnt hlutverki leiðtoga eða stjórnanda. Prestar og sóknarnefndarformenn þurfa að vera skýrir 

í samskiptum og skilvirkir, þannig nýta þeir tímann best. Til að ná árangursríkum samskiptum 

er hlustun lykilatriðið, við verðum að greina og vera viss um að við höfum réttan skilning 

(Sigurður Ragnarsson, 2011). 

6.3 Umræða um menningarstjórnun 

Hver kirkja hefur sína menningu og það er ekki fyrir hvern sem er að ganga inn í kirkjumenn-

inguna þar sem hún getur verið mjög íhaldssöm og „kirkjueignarfólk“ getur gert starfsemina 

þar innandyra erfiða samkvæmt Presti 3. Formenn sóknarnefnda ræða um að innan kirkjunnar 

sé skipuritið dálítið mikið óskrifað, stjórnstöðin, Biskupsstofa, sé ekkert að fylgjast með hvað 

sé að gerast í söfnuðinum né að fylgjast með tíðarandanum til að geta brugðist við á réttan 

hátt, t.d. því að nú kunna börn ekki lengur faðirvorið þegar þau mæta í fermingarfræðslu. En 

einn sóknarnefndarformaður bendir á að það að reka kirkju sé eins og að reka fyrirtæki. En 

hvað er þá Hofstede (2001) að tala um þegar hann segir að menning samanstandi af 

ákveðnum mynstrum í hugsun, viðhorfum og hegðun sem séu einkum til komin vegna gildis-

hlaðinna tákna sem standi fyrir framgang viðkomandi samfélags og sé jafnframt miðlað með 

sömu táknum sem komi fram í ákveðnum munum? Kjarni menningar samanstandi þannig af 

hefðbundnum viðhorfum og gildum þeim tengdum (Hofstede, 2001). Er menning kirkjunnar 

að gliðna vegna ómarkvissrar stjórnunar? Menning þjóðarinnar hefur mótast mjög af 

kirkjunni frá árinu 1000 og til dagsins í dag (Hjalti Hugason, 1988). Prestar hafa haft starfs-

mannamál á sinni könnu en eru að reyna að flytja þau verk sem með réttu tilheyra formönnum 

sóknarnefnda yfir á þá. Oftar en ekki kemur frumkvæði frá prestum því sóknarnefndarfólk er 

ekki nógu virkt. Skjevesland bendir á að menning hefur áhrif á fólk og fólk hefur áhrif á 

menningu og eigi einhver menning að vera til þá sé nauðsynlegt að fyrir liggi sameiginleg 

ákvörðun um tákn og þekkingu sem mynda hana (Skjevesland, 1994). 
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6.4. Umræða um vígslubréf presta 

Athyglisvert er að formenn sóknarnefnda vissu sumir ekki af tilvist vígslubréfsins og einn 

taldi sig ekki þurfa að lesa það. Prestar voru nokkuð vissir um að formenn þeirra vissu lítið 

um hvað stæði í því. Einn prestur sagðist aldrei hafa fengið vígslubréfið og vissi þar af 

leiðandi ekki hvað stæði í því. 

Prestur hefur með vígslu sinni umboð til að vera hirðir og leiðtogi safnaðar síns. Hann hefur 

ekki vald að ofan en hefur umboð á þessum grundvelli. (Karl Sigurbjörnsson, munnleg 

heimild 08.12.14). Í vígslubréfinu eru áréttuð áhersluatriðin í vígsluheiti hans – „að predika 

Guðs orð rétt og hreint samkvæmt heilagri ritningu og í anda vorrar evangelísk-lútersku 

kirkju.“ 

6.5 Umræða um forystu og vald 

Í frásögn Formanns 5 er presturinn sterkur leiðtogi og frumkvöðull sem getur aflað 

hugmyndum sínum fylgis og valtað yfir söfnuðinn. Til að koma í veg fyrir slíkt eiga fyrirtæki 

þess kost að setja starfsfólki sínu reglur og verkferla (Robbins, 2002). 

Prestur 1 segir hreint út „ég hef mikil völd“, en að þetta vald sé vandmeðfarið og að völdin 

byggist á áhrifamætti og því að sannfæra aðra. Þetta samræmist kenningu Northouse (2013) 

en hann segir vald nátengt forystuhlutverki enda feli bæði hugtök í sér getu til að hafa áhrif á 

eitthvað. Vald er geta eða möguleiki á að hafa áhrif. Fólk hefur vald þegar það getur haft áhrif 

á trú, skoðanir og hegðun annarra. Prestar, læknar og þjálfarar eru allir dæmi um fólk sem 

hefur möguleika til að hafa áhrif. Þegar þeir gera það nota þeir vald, eiginleika sem þeir nýta 

til að hafa áhrif á okkur (Northouse, 2013). 

Þegar stofnun/einstaklingur verður ósáttur við aðilann sem á að hafa áhrif og hann lætur ekki 

sjá sig né í sér heyra ráða þeir sér sjálfir (Prestur 2). Þær rannsóknir á valdi sem mest er vitnað 

til eru rannsóknir French og Raven (1995) um undirstöðu félagslegs valds. Í rannsóknum 

sínum lýsa þeir valdi sem tvíhliða sambandi milli einstaklings sem hefur áhrif og þess sem 

verður fyrir áhrifunum. French og Raven (1995). 

Sjá má sjá á skilgreiningu Northouse (2013) um stöðuvald og persónuvald að hún er í 

andstöðu við lög og starfsreglur kirkjunnar. Presturinn kemur frá stofnunni Þjóðkirkjunni og 

er hirðir safnaðarins en stjórnin er sóknarnefndin (lög frá 26. maí 1997, nr. 78) (Prestur 4). Sá 
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sem hefur öðlast persónuvald með viðkunnanlegri framkomu ætti ekki endilega að vera 

stjórnandinn sem tekur á erfiðu málunum og segir nei (Prestur 2). Prestur er hirðir safnaðarins 

og leiðtogi. Formaður sóknarnefndar er yfirmaður sóknarnefndar og er í forsvari fyrir kirkjuna 

sjálfa ásamt prestinum. Með þessu gæti skapast núningur ef ekki væri virðing borin fyrir 

prestinum og formaður sóknarnefndar væri öflugur leiðtogi og stjórnandi. Þannig að þrátt 

fyrir að áhrifavald sé fyrst og fremst einstaklingsbundinn eiginleiki kemur vald jafnan til 

vegna tengsla tveggja aðila. Því má segja að vald felist í tengslum milli aðila eða stöðu þeirra 

innan fyrirtækis frekar en að valdið búi í einstaklingnum sjálfum eins og Riggio heldur fram 

(2013). 

6.6 Umræða um stjórnanda og leiðtoga 

Hver er stjórnandi safnaðar? Presturinn eða formaður sóknarnefndar? Presturinn hefur 

guðfræðimenntun þar sem stjórnun er ekki kennd. En hvaða menntun hefur formaður 

sóknarnefndar? Hann hefur t.d. iðnmenntun þar sem aðrir hafa háskólamenntun. Hvað getur 

það sagt um stjórnun innan kirkjunna? Samkvæmt kenningu Northhouse (2013) getur 

menningin hjálpað hér til. Út frá þeim sjónarhóli er vald eitthvað sem nota á í samskiptum 

leiðtoga og fylgjenda. Erfitt er að skilgreina hugtakið menning og mismunandi fólk skilgreinir 

það á mismunandi veg. Hér er fjallað um menningu sem lærðar skoðanir, þ.e. gildismat, 

reglur, viðmið, tákn og siðvenjur sem eru sameiginleg hópi fólks. Það eru þessir sameiginlegu 

eiginleikar hóps sem gerir hann einstakan. Menning er breytileg og flyst milli fólks. Í stuttu 

máli er menning lífsvenjur og reglur hóps af fólki (Northouse, 2013). 

Það að stjórna er að takast á við flókin mál. Forystan, leiðtoginn, á að takast á við breytingar. 

Formaður 3 og Prestur 5 segja að presturinn sjái fyrst og fremst um mótun og skipulag 

safnaðarstarfsins og kynni síðan sóknarnefndinni. Ef það þurfi að finna afleysingafólk sjái 

presturinn einnig um það. 

Kotter (2001) segir að meginmunurinn á stjórnanda og leiðtoga sé að leiðtoginn ákveði 

stefnuna og takist á við breytingar og fái fólk með sér að vinna verk í sameiningu og hvetji 

það til dáða. Til að vera með í þjóðfélaginu þurfi að fylgjast með þróun mála í heiminum og 

umhverfið sem við lifum í sé í stöðugri þróun sem kallar á breytingar og til að þær takist vel 

þurfi góðan leiðtoga. Prestur 3 bendir á að stjórnsýsla kirkjunnar þurfi að átta sig á því að nú 

kunni fermingarbörn ekki biblíusögur þegar þau komi í fermingarfræðsluna og ekki heldur 
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bænina „Faðir vor“ og hafi sum hver ekki komið í messu. Þetta er í andstöðu við kenningu 

Kotters; hér virðist stjórnsýsla kirkjunnar ekki bregðast við breyttum aðstæðum í þjóðfélag-

inu. 

Stjórnandinn sér um alla skipulagningu, flókin mál og fjárhagsáætlanir, skipuleggur störfin á 

vinnustað og það hver er í hvaða starfi. Síðast en ekki síst gegnir hann eftirlitshlutverki og 

lagfærir mistök. Án góðrar stjórnunar hafa flóknar skipulagsheildir tilhneigingu til að verða 

óskipulegar. Góð stjórnun færir skipulagsheildinni röð og reglu og þjónustan verður þá til 

fyrirmyndar (Kotter, 2001). Prestur 4 segir að biskup Íslands ætti að vera leiðtogi en annar 

maður, framkvæmdastjóri, ætti að vera stjórnandi. En hann bætir við, „...það er svo stutt síðan 

að prestar voru bara einir og þurftu að stjórna sér sjálfir.“ 

6.7 Umræða um félagsauð 

Félagsauður er kirkjunni mikilvægur og mikilvægt er að ná fólki inn í kirkjurnar til að efla 

þær og auðga. Hlúa þarf að grasrótinni og þeim fjölda fólks sem heimsækir kirkjurnar. 

Sóknirnar sem tóku þátt í þessari rannsókni notuðu ýmsar aðferðir til þess, þær hengja upp 

auglýsingar, gefa út kirkjublað og nota mann-á-mann-aðferðina sem virðist hafa skilað 

bestum árangri samkvæmt Presti 4. Einnig er hægt að nota félagsauðinn til að fegra og bæta 

og standa fyrir ýmsum uppákomum og gefa hverjum og einum einstaklingi ákveðið hlutverk í 

söfnuðinum. Þá þarf kirkjan að ráðast í róttækt átak til að kynna sig og allt það starf sem þar 

fer fram og má benda á það að fyrir nokkrum árum þurftu kúabændur ekki að auglýsa mjólk 

en þurfa þess í dag. 

Erfitt getur verið að mæla félagsauð og hann eyðist ekki við notkun. Einn dýrmætasti 

félagsauður kirkna hefur í gegnum tíðina verið kvenfélagskonurnar sem hafa „bakað upp“ 

heilu kirkjurnar með ómældri óeigingjarnri vinnu. Karlar og konur sem fæðast í þennan heim 

búa yfir fjölbreyttum kostum og skapa mannauð sem sérhvert samfélag getur nýtt sér og byggt 

á. Sumir alast upp við að fara í kirkju, sumir syngja í kórum, sumir gegna starfi kirkjuvarðar 

eða sjá um að hringja kirkjuklukkunum. Þetta samfélag byggir á trausti milli manna, 

félagslegum bakgrunni einstaklinga, venjum og tengslaneti og samanlagt kallast það 

félagsauður. Kirkjunnar menn verða að hlúa að þeim fjölbreytta hópi sem sækir kirkjuna sína 

við margvíslegar aðstæður. Þetta hugtak er að fá meira vægi innan hinna ýmsu fræðigreina, 

félagsfræði, mannfræði, stjórnmálafræði og nútíma rekstrarhagfræði. Ekki er nóg að setja lög 
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til að félagsauður verði til því að það sem löglegt er getur verið siðlaust, og ekki er víst að 

farið sé eftir jafnvel bestu lögum. Því þarf að koma til verðskuldað traust og heiðarleiki 

(Statman, 2007). 

6.8 Umræða um stofnanir og stofnanakenningar 

6.8.1 Fyrirtækisbragur 

Með hugtakinu stjórnunarháttum er  lýst góðu samstarfi sem byggist á mannlegum 

samskiptum fremur en skráðum, upplýsti Formaður 1. Þetta er í mótsögn við kenningu 

Hafsteins Bragasonar (2001) en hann segir að það eigi að skjalfesta starfsmannastefnu og gera 

hana sjáanlega. Það sýni þann vilja stjórnenda að starfsmenn viti að hverju þeir gangi, á 

hverju þeir geti átt von og hvað þeir geti sótt til kirkjunnar. Starfsmannastefna er yfirlýsing 

sem fyrirtæki setur og þar kemur fram stefna þess í starfsmannamálum (Hafsteinn Bragason, 

2005). Ekki reyndust til í öllum kirkjunum starfsáætlanir eða starfslýsingar en í 

starfsmannastefnu á að koma lýsing á því hvernig koma skuli fram við starfsfólk og hvernig 

því skuli stjórnað. Þetta á að auðvelda starfsfólki að fylgja reglum skipulagsheildarinnar 

þannig að öll samskipti verði auðveldari. Allar stofnanir hafa einhverja starfsmannastefnu, 

annað hvort skráða eða óskráða. Hin óskráða er þá oft menning skipulagsheildarinnar sem 

felur í sér þann anda og þá trú á fyrirtækið sem starfsfólkið hefur og hvernig það hegðar sér 

hvert gagnvart öðru, sjá Torrington, Hall og Taylor (2002). 

Formaður 3 telur yfirstjórn Þjóðkirkjunnar ekki sýnilega og finnst honum það mjög sérstakt 

og gott því þá sé enginn að skipta sér af því hvernig kirkjunni er stjórnað. Góð stjórn í 

starfsmannamálum er forsenda þess að fyrirtæki nái árangri. En oft á tíðum sýna stjórnendur 

það ekki í verki að mannauðurinn er mikilvægasti hlekkurinn í fyrirtækinu (Hafsteinn 

Bragason og Herdís Pála Pálsdóttir, 2001). 

Gott teymi stjórnanda og leiðtoga er nauðsyn hverju fyrirtæki og þar með talin innan veggja 

kirkjunnar. Með því eru uppfylltar þarfir bæði starfsfólks og viðskiptavina, þeirra sem sækja 

kirkjuna. Lykilatriði í forystu þar sem unnið er með fólki er að „leiða það með réttum hætti og 

þá er nauðsynlegt að búa yfir ákveðinni þekkingu og færni í mannlegum samskiptum“ sem 

prestur safnaða hefur, bæði þekkingu og reynslu til að framkvæma (Kotter, 2001). Leiðtogi 

fyrirtækis getur breytt ríkjandi aðstæðum, hann hefur sýn, stolt, virðingu og traust og ætlast til 
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að fylgjendur séu jafn kappsamir og hann sjálfur. Hann er hvetjandi, höfðar til tilfinninga 

fólks til að kalla fram viðeigandi hegðun, hann veitir fylgjendum sínum athygli og hvetur þá 

til að fara nýjar leiðir með nýjum hugmyndum og nálgunum (Ásdís Emilsdóttir Petersen, 

2012). Með þessu getur samvinna innan kirkjunnar orðið meiri og betri og skilað betri árangri 

fyrir þann fjölbreytta hóp fólks sem sækir hana. Til að stofnun geti sinnt verkefni sínu þarf að 

finna leið til að hún geti starfað og setja henni skipulag sem allir innan hennar starfa eftir. Það 

er ósk flestra sem sinna starfi að geta skilað góðu verki og metnaðarfullu, starfsmenn vilja 

öðlast viðurkenningu fyrir störf sín og geta unnið sig upp (Morgan, 1997). Með því að fara 

eftir lögum og starfsreglum kirkjunnar næst góður árangur, en þeir sem vinna innan 

kirkjunnar, bæði prestar og formenn sóknarnefnda, verða að vita að hverju þeir ganga og hvert 

hlutverk þeirra er. Prestur 4 segir að skipulag kirkjunnar sé þannig að prestar heyri ekki undir 

sóknarnefndina, hann sé heldur ekki yfir henni heldur sé hann utan og ofan við allt saman. Og 

bætir við, presturinn passar ekki í kerfið hjá Þjóðkirkjunni. 

Þekking og upplýsingar færa mönnum vald. Því þarf að upplýsa formenn sóknarnefnda betur 

um ábyrgðarsvið sitt. Þegar yfirmenn loka fyrir ákveðna þætti innan stofnunar – oft til að 

vernda eigin hagsmuni – gera þeir starfsmönnum erfiðara fyrir að vinna störf sín (Morgan, 

1997). Sumir hafa tilhneigingu til að viðhalda vanda og jafnvel skapa nýjan þar sem hann er 

ekki fyrir, í þeim tilgangi einum að skapa sjálfum sér ákveðna valdastöðu (Morgan, 1997). 

Þetta gerist stundum þegar nýir einstaklingar hefja störf á nýjum stað ef þeir eru óöruggir og 

finnst þeim stafa ógn af starfsfólkinu sem þar er fyrir vegna áhrifa þess og valda. Við getum 

einnig beitt þessari kenningu Morgans á „kirkjueignafólk“ sem er ekki tilbúið í breytingar eða 

nýjungar eða presta sem fara of hratt í sakirnar þegar þeir hefja störf á nýjum stað. 

6.8.2 Stofnanamenning 

Eins og fyrr segir hefur hver söfnuður sína menningu og menningarkima. Í hverri kirkju 

vinnur hópur að sameiginlegu markmiði en aðferðirnar eru misjafnar og úr niðurstöðum 

greiningar má lesa að prestarnir vilja stjórna. Prestur 1 segir að hann sé stjórnandinn, einnig 

sáum við það í rannsókninni að prestar, aðrir en Prestur 3, vilja að allir þræðir liggi til sín og 

frá sér aftur og Prestur 5 segist hafa hlutlausa sóknarnefnd. Enginn formaður talar um að taka 

fram fyrir hendur prestsins, að öðru leyti en því að fjármál kirknanna heyra ekki undir 

valdsvið hans. Sóknarnefndarfólk er misvirkt, sumt mætir alltaf á fundi, aðrir sjást sjaldnar. 

Til að geta skoðað einkenni hverrar kirkju þyrfti utanaðkomandi aðili að skoða og fylgjast 
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með frá degi til dags. Vinnustaðamenning allra þeirra sókna þar sem rætt var við prest og 

formann er ólík, samstarf prests og sóknarnefndarformanns er hvergi eins. Þegar málfar, 

ímynd, tákn, helgisiðir og efnistök sem notuð eru í samskiptum innan safnaða eru skoðuð, 

kemur í ljós að menning Þjóðkirkjunnar á sér sögulega skýringu. (Morgan, 1997). 

6.8.3 Menningarmyndlíkingin 

Rannsókn þessi gefur vísbendingar um að færa þurfi Þjóðkirkjuna til nútímans. Nauðsyn er að 

tengja saman alla starfandi menn innan Þjóðkirkjunnar. Það er hægt með því að nota 

stofnanakenninguna menningarmyndlíkingin. Kenningin hjálpar okkur að losna úr viðjum 

sjálfgefinnar túlkunar á veruleikanum og beinir sjónum okkar að hinum táknræna veruleika í 

nánast öllu sem viðkemur mannlegum samskiptum. Í annan stað sjáum við að stofnunin 

stendur og fellur með því hvort hún getur komið sér upp einhverju viðeigandi kerfi sem gerir 

einstaklingum og hópum kleift að skilja veruleikann á sama eða líkan hátt. Og þar af leiðir að 

þeir samþykki þær lausnir og þau sameiginlegu gildi sem verða snar þáttur í að ná 

markmiðum stofnunarinnar. Í þriðja lagi getur þessi myndhverfing hjálpað til við að skilja að 

stofnunin er samfélagslega tengd umhverfinu. Í fjórða og síðasta lagi er styrkur menningar-

myndlíkingarinnar  sá að hún gefur hugmynd um þróun eða breytingu stofnunarinnar, að hún 

sé ekki aðeins tæknileg og snúist ekki aðeins um hvata, starfsánægju og skipulag (Morgan, 

1997). 
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7 Hagnýtt og fræðilegt gildi rannsóknarinnar 

Hér hefur verið leitast við að svara rannsóknarspurningunni „Hver er reynsla presta og 

formanna sóknarnefndar af áhrifum samvinnu á menningu í þjóðkirkjusöfnuðum?“ 

Niðurstöður rannsóknarinnar hafa hagnýtt gildi fyrir Þjóðkirkjuna. 

Greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar gefur eftirfarandi niðurstöður sem Þjóðkirkjan getur nýtt 

til að hafa áhrif á jákvæða menningu í söfnuðum: 

 Fyrst og fremst þarf að huga að lögum Þjóðkirkjunnar um hlutverk 

sóknarnefnda og samskipti þeirra við sóknarpresta og samræma starfsreglur í 

samræmi við lögin. 

 Huga þarf að stjórnun innan sóknanna og einfalda starfs- og verkferla. 

 Mennta þarf sóknarnefndir og halda þeim upplýstum um hlutverk sitt sem og 

presta þannig að verkaskipting sé skýr. 

 Þar sem prestur er hirðir safnaðarins og boðun fagnaðarerindisins færir honum 

vald ætti að haga málum þannig að veraldleg mál þurfi ekki að vera inni á hans 

borði. 

 Athuga mætti orðfæri vígslubréfs presta sem er komið til ára sinna og færa það 

til nútímahorfs. 

 Aðgreina þarf innan sókna Þjóðkirkjunnar hver er leiðtogi og hver stjórnandi. 

Miklar kröfur eru gerðar til presta í nútímasamfélagi og þær snúast ekki síst um tilfinninga-

lega hæfni, samvinnu, samskipti og álag. Prestur og formaður sóknarnefndar þurfa að þekkja 

mörkin á starfi sínu og þeir þurfa að geta leitað á réttum stöðum eftir handleiðslu og leiðsögn. 

Prestar eru hirðar og leiðtogar á sínum vinnustað, Þjóðkirkjunni. Færni og hæfni fagmannsins, 

prestsins, byggist á samvinnu- og samskiptafærni og að hann geri sér grein fyrir því að það er 

fagnaðarerindið sem gefur honum vald en ekkert annað.  Við núverandi aðstæður ráðast 

samskipti formanna sóknarnefnda og presta af persónulegum eiginleikum einstaklinganna.  

Rætur Þjóðkirkjunnar liggja í gamla sveitasamfélaginu og það þarf að færa skipulag hennar 

nær nútímanum. Það þarf að gera allar boðleiðir innan sókna skýrari og stytta þær. Afar 

mikilvægt er að formenn sóknarnefnda og annað sóknarnefndarfólk sé vel upplýst um 

hlutverk sitt og skyldur og hafi menntun til að takast á við verkefni sem eru á þeirra borði. 

Það þarf að rannsaka kirkjuna betur út frá stjórnun og þá væri nærtækast að rannsaka 

skipulag, samskipti og samvinnu innan kirkjunnar betur, með menninguna að leiðarljósi enda 
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er hún samofin þessum hugtökum. Menning kirkjunnar er lokuð og það þarf að opna hana til 

að ná til fjöldans sem er margbreytilegur. Félagsauðurinn er kirkjunni dýrmætur. 

Vegna smæðar þessarar rannsóknar er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður hennar. Hér er 

hvatt til frekari rannsókna á samvinnu og samskiptum innan safnaða þannig að menning í 

Þjóðkirkjusöfnuðum geti talist opin og kærleiksrík. 

Þjóðkirkjunni er frjálst að vera forvitin um menningu og skyldug til þess að vera alltaf að 

endurnýja menningu sína jafnframt því að vera staðföst í viðurkenningu sinni á því að við 

erum mjög ólík þó að við séum saman í Guðs ríki (Skjevesland,1994). Ef ekkert er aðhafst þá 

þrengist menning kirkjunnar enn meira. Með réttum aðgerðum hinsvegar má „uppfæra“ 

kirkjuna þannig að hún geti gegnt hlutverki sínu jafnfarsællega til framtíðar og á liðnum en 

gerólíkum tímum í sinni löngu sögu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Áhrif samskipta presta og formanna sóknarnefnda á menningu Þjóðkirkjusafnaða [Author] 
 

S í ð a  | 77 

Heimildaskrá 

 

Arnar Árnason. (2002). Menning er máttur. Ritið. 2002, (3), bls. 83-99 

 

Ágúst Einarsson. (2005). Hagræn áhrif menningar í alþjóðlegu samhengi. Ingjaldur 

 Hannibalsson (ritstjóri). Rannsóknir í félagsvísindum VI  bls. 53 – 63. 

 Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 

 Árelía Eydís Guðmundsdóttir. (2002). Íslenskur vinnumarkaður á umbrotatímum.

  Reykjavík: Háskólinn í Reykjavík. 

 Ásdís Emilsdóttir Petersen. (2012). „Á grænum grundum...“ Rannsókn á   

  leiðtogaeinkennum íslenskra presta og grósku í safnaðarstarfi. Reykjavík, 

  Hugvísindastofnun. 

 Ásta Bjarnadóttir (2004). Þegar starfsmannastefna er ekki starfsmannastefna. Díll: 

  Blað útskriftarnema í MBA-námi við Háskólann í Reykjavík, 1, bls 26-27. 

 Ásta Bjarnadóttir, Finnur Oddsson, Hafsteinn Bragason, Inga Jóna Jónsdóttir og  

  Tómas Bjarnason (2004). Könnun Cranet samstarfsins á mannauðsstjórnun í 

  íslenskum fyrirtækjum og stofnunum 2003 (skýrsla). Reykjavík: IMG  

  Gallup og Háskólinn í Reykjavík. 

 Bass, B. M. (1998). Transformational leadership: industrial, military and   

  educational impact. Mahwah: Lawrence Erlbaum. 

 Baron, S., Field, J., Schuller, T. (2000). Social capital: critical perspectives. New 

  York : Oxford University Press. 

 Berger, B. (1995). An Essay on Culture: Symbolic Structure and Social Structure. 

  University of California Press, Berkeley, CA. 

 Brooks, I. (2003). Organisational Behaviour. Individuals, Groups and Organisation. 

  Önnur prentun. Harlow: Prentice Hall. 

 Börkur Hansen. (2003). Stofnanamenning og stjórnun. Börkur Hansen, Ólafur H. 

  Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttur (Ritstjórar).  Fagmennska og  

  forysta þættir  í skólastjórnun (bls. 49-63). Reykjavík: Rannsóknarstofnun 

  Kennaraháskóla Íslands. 

Conger, J.A. (1988, maí-júní). The Neccessary Art og Persuasion. Harvard Business 

 Review. 

 



Áhrif samskipta presta og formanna sóknarnefnda á menningu Þjóðkirkjusafnaða [Author] 
 

S í ð a  | 78 

Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design. Choosing Among 

 Five Approaches. (3. útgáfa). University of Nebraska, Lincoln: Sage 

 Publications. 

 

Daft, R. L. (1986). Organization theory and design. St. Paul: West Publishing 

 Company 

 Dubinsky, L. og Garrett-Petts. (2002) Working Well together: Arts-Based Research 

  and the Cultural Future of Small Cities. Al&Society, 16, 332-349. Sótt 22. 

  febrúar 2008 úr ProQuest gagnagrunninum. 

 Einar Sigurbjörnsson. (1996). Embættisgjörð : guðfræði þjónustunnar í sögu og  

  samtíð. Reykjavík: Skálholtsútgáfan. 

 Frosti Jónsson. (2005). Svæðisbundin þróun : félagsauður, nýsköpun, samstarf.  

  Óbirt  MA rigerð:  Viðskiptaháskólinn á Bifröst, Viðskiptafræði. 

 Hafsteinn Bragason og Herdís Pála Pálsdóttir (2001). Skorkort. Ekki bara í  

  golfi líka í starfsmannamálum. Frjáls verslun, bls. 48-50. 

 Hafsteinn Bragason og Ingrid Kuhlman (2001). Allir verða stjörnur? Frjáls  

  verslun, bls. 20-21. 

 

 Hanifan, L. J. (1920). The Community Center. Boston: Silver, Burdett & Company. 

 

Hjalti Hugason. (1988). Kristnir trúarhættir. Íslensk þjóðmenning. Reykjavík: 

 Bókaútgáfan Þjóðsaga. 75 – 339. 

 

Hofstede, G. (2001). Culture´s Consequences. (2. útgáfa). London: Saga  Publications. 

 Inga Jóna Jónsdóttir (2003). Stefnumiðuð mannauðsstjórnun: málskrúð eða  

  raunveruleiki. Í Ingjaldur Hannibalsson (Ritstjóri) Rannsóknir í félagsvísindum 

  IV. Viðskipta og hagfræðideild (bls. 183). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Kotter, J.P. (2001, desember). What leaders really do. Harvard Business Review, 

 Sótt 4.12.14. af https://hbr.org/2001/12/what-leaders-really-do 

 

Lög um stöðu, stjórn og starfshætti kirkjunnar nr. 78/1997. 

 Morgan, G. (1997). Images of Organization. (2. útgáfa). California: SAGE  

  Publications. 

 Northhouse, P. G. (2013). Leadership. Therory and Practice (6. útgáfa). California: 

  SAGE  Publications. 



Áhrif samskipta presta og formanna sóknarnefnda á menningu Þjóðkirkjusafnaða [Author] 
 

S í ð a  | 79 

 Pfeffer, Jeffery (1994). Competitive Advantage Through People. Harvard  

  Business School. Boston, Press. 

 Riggio, R. E. (2013). Introduction to industrial, Organizational Psychology.  

  (6. útgáfa). Boston Pearson Prentice Hall. 

 Robbins, S., Judge, T. A. (2012) The essentials of organizational behavior.  

  (11. Útgáfa). Boston : Pearson. 

 Samþykktir um innri málefni Þjóðkirkjunnar. Sótt 13.12.14 af    

  http://www2.kirkjan.is/sites/default/files/Sam%C3%BEykktir%20um%20innri

  %20m%C3%A1lefni%20%C3%BEj%C3%B3%C3%B0kirkjunnar.pdf 

 Schuller, T., Baron, S. Og Field, J. (2000). Social Capital, Critical   

  Perspectives. Oxford: Oxford University Press. 

 Sigurbjörn Einarsson. (1981). Goram Deo. Fyrir augliti Guðs. Greinasafn gefið út í 

  tilefni sjötugsafmælis dr. Theol. Sigurbjörns Einarssonar, biskups 30. júní 

  1981. Reykjavík: Bókaútgáfan Örn og Örlygur. 

 Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð. Í Sigríður 

  Halldórsdóttir (ritstjóri) Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 281-297). 

  Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 Sigurður Ragnarsson. (2011). Forysta og samskipti. Leiðtogafræði. Reykjavík: Forysta 

  og samskipti. 

 Skjevesland, O (1994). Huset av Levende Steiner. En teologi for    

  menighetsoppbygging. (2. útgáfa). Verbum. 

 Starfsreglur um kirkjur og safnaðarheimili nr. 822/2000. Sótt 4. ágúst 2014 af  

  http://www2.kirkjan.is/stjornsysla/log/starfsreglur/starfsreglur-um-kirkjur-og-

  safna%C3%B0arheimili 

 Starfsreglur um presta nr. 1110/2011. Sótt 4. ágúst 2012 af    

  http://www2.kirkjan.is/node/11363. 

 Starfsreglur um sóknarnefndir nr. 1111/2011. Sótt 22. ágúst 2012 af   

  http://www2.kirkjan.is/node/11364. 

 Statman, M. (2007). Local Ethics in a Global World. Financial Analists Journal; 

  May/Jun 2007; 63,3; ABI/INFORM Global, pg.32-33. Sótt 22. febrúar 2008 úr 

  ProQuest gagnagrunninum 

 Torrington, D., Hall, L. og Taylor, S. 2002. Human Resource Management. (5.  

  útgáfa). Edinburgh: Pearson Education Limited. 

http://www2.kirkjan.is/sites/default/files/Sam%C3%BEykktir%20um%20innri
http://www2.kirkjan.is/sites/default/files/Sam%C3%BEykktir%20um%20innri
http://www2.kirkjan.is/stjornsysla/log/starfsreglur/starfsreglur-um-kirkjur-og-
http://www2.kirkjan.is/stjornsysla/log/starfsreglur/starfsreglur-um-kirkjur-og-
http://www2.kirkjan.is/node/11363
http://www2.kirkjan.is/node/11364


Áhrif samskipta presta og formanna sóknarnefnda á menningu Þjóðkirkjusafnaða [Author] 
 

S í ð a  | 80 

Throsby, D. (2003). Economics and Culture. Cambridge: University Press. 

 

Vígslubréf presta. Sótt 22. ágúst 2012 af http://www2.kirkjan.is/node/341. 

 Zahavi, D. (2008). Fyrirbærafræði. Þýðandi Björn Þorsteinsson. Reykjavík:  

  Háskólaútgáfan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Áhrif samskipta presta og formanna sóknarnefnda á menningu Þjóðkirkjusafnaða [Author] 
 

S í ð a  | 81 

Viðauki 1 

Beiðni um viðtal 

        Reykjavík, 22. febrúar 2014 

Ágæti sóknarprestur/ágæti sóknarnefndarformaður 

í xxxxxxxx 

 

Samstarf sóknarpresta og sóknarnefndarformanna 

Ég undirrituð er að vinna að meistaraverkefni í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. 

Vinnuheiti rannsóknar er Við krossins helga tré. Leiðbeinandi er dr. Ásdís Emilsdóttir 

Petersen, MA í mannauðsstjórnun og Phd, í praktískri guðfræði. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða stjórnunarhætti í söfnuðum út frá formlegu og 

óformlegu samstarfi sóknarpresta og sóknarnefndarformanna og áhrif þeirra samskipta á 

menningu í söfnuðum. Með spurningum mínum varðandi samvinnu sóknarprests og formanns 

sóknarnefndar er verið að skoða verkefni, samvinnu og verklag. Það er ekki vitað til þess að 

rannsókn á samstarfi presta og sóknarnefndarformanna hafi verið gerð áður innan íslensku 

Þjóðkirkjunnar. 

Viðtöl verða tekin í söfnuðum á höfuðborgarsvæðinu við presta og sóknarnefndarformenn. 

Upptökur fara fram í febrúar. Hvert viðtal er um 45-60 mínútna langt.  

Fullur trúnaður ríkir um allt sem sagt er í viðtölunum og ekki verður hægt að rekja svör til 

einstaklinga. Með bréfi þessu langar mig að kanna hvort þið sem gegnið þessum störfum 

væruð fáanleg til að taka þátt í þessari rannsókn. 

Vonast er til að niðurstöður geti haft hagnýtt gildi fyrir jákvæða stjórnsýslu í söfnuðum. 

Ég vona að þinn söfnuður sé reiðubúinn að taka þátt í rannsókninni. 

 

Vinsamlegast sendið mér svar um mögulega þátttöku á netfang mitt hér að neðan. 

Með fyrirfram þökk og bestu óskum, 

Margrét Guðjónsdóttir 

margret.gudjons7@gmail.com 

8996153 

mailto:margret.gudjons7@gmail.com
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Viðauki 2 

Viðtalsrammi 

Spurningar fyrir MA ritgerð. 

Það sem ég er að reyna að ná fram með spurningum þessum varðandi samvinnu sóknarprests 

og formanns sóknarnefndar eru verkefni – samvinna - verklag. Og þá menningu sem skapast 

af samvinnu þeirra. Með spurningunum reyni ég að kalla fram reynslu, skilning og upplifun 

þeirra. 

Verkefni 

Hver eru verkefni þín hér í kirkjunni sem sóknarprestur/formaður sóknarnefndar? 

Hvernig er samvinna við formann sóknarnefndar?  

 Er bryddað upp á nýjungum og hvaðan koma þær? 

 Hver ber ábyrgð á ákvarðanatökum innan safnaðar.Hver kallar saman 

 sóknarnefndar fundi / framkvæmdanefndarfund.  

 Hver er þinn nánasti samstarfsmaður innan veggja safnaðarins? Vinnur mest með eða 

 þægilegast að vinna með. Að hvað miklu leyti vinnur þú með formanni sóknarnefnda. 

 Eru til starfslýsingar fyrir ykkur, prest/sóknarnefnd. Lýsa 

Hver er þín reynsla af samstarfi prests og formanns sóknarnefndar? Þar sem 

sóknarnefndin á að fara með stjórn safnaðarins, varðandi fjármuni húsnæði og 

starfsfólk og á þannig að sjá um að safnaðarstafinu séu búin góð ytri skilyrði. 

 

Hvernig lýsir það sér?  

Getur þú nefnt dæmi? 

(Hvernig fer það fram? Hvað áttu við, (aukaspurningar sem gott er að hafa) 

Hvernig er það varðandi mótun og skipulag um safnaðarstarfið, þá fyrst á  kirkjulegum 

vettvangi og hvernig er það á hinum veraldlega. 

 eru gerðar starfsáætlanir? 

 Gerð rekstrar-og fjárhagsáætlunar 

 Fjármál kirkjunnar, hver sinnir þeim? 

 Einangraður 

 Sækir formaður sóknarnefndar messur? 

Hvað með aðra sóknarnefndarmenn? Eruð þið formaður og prestur alltaf sammála á andlega 

sviðinu. 
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Samvinna 

Lýstu sambandi þínu við formann sóknarnefndar/sóknarpresti? 

 

Nánir vinir 

þekkist ekkert 

Höfum þekkst áður, vinir lengi, fjölskyldutengsl 

Verður þú vör við flokkadrætti innan safnaðarins 

 

Hvernig er samstarfi ykkar háttað? 

 

Daglega vinna,vikuleg samskipti, eða sjaldnar 

Lítil samskipti (Gefa mér dæmi) 

Frumkvæði af samskiptum? (Gefa mér dæmi þegar eru erfið viðfangsefni) 

Samvinna 

Hvetjandi, letjandi 

Passíf boðskipti (samkeppni, hafa það orð í huga í þessum kafla) 

Ef prestur fer í frí, hver gefur honum leyfi 

(Ágætt að hafa hér kyn) 

Eru einhver samskipti ykkar í milli utan vinnutíma? 

Eru þau samskipti á persónulegum nótum (golf, veiði)? 

 

Í vígslubréfi presta stendur m.a. ... að söfnuðurinn eigi að taka þessum vígða þjóni eins 

og réttum presti sínum og sálusorgara, virða hann og hlýða honum í öllu því, sem hann 

býður í Drottins nafni og eftir embættisskyldu sinni, og hjálpa honum eftir megni og 

aðstoða í því sem hann kann að þurfa. ... 

Hvernig lítur formaður sóknarnefndar á þessa setningu? 

Hvernig eru þessi orð túlkuð í söfnuðinum og af öðrum sóknarnefndarmönnum? Sem 

andlegan boðskap eða hið almenna vald? 

 

 Hver er þinn skilningur að söfnuður skuli hlýða þér? (prestur) 

 Nærðu að sýna frumkvæði? 

 Eru sjálfboðaliðar trúir söfnuðinum? (sjálfboðaliðar koma og fara og eru fljótir 

 að fara ef þeim misklíkar) 

 Er mikið um mannaskipti? 

VERKLAG 

Nú er prestur og formaður sóknarnefndar valdir á ólíkan hátt. Söfnuður velur prest 

sem er svo starfsmaður Þjóðkirkjunnar en ekki starfsmaður sóknarinnar, en formaður 

er kosinn á aðalsafnaðarfundi og heyrir undir sóknina. 
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Út frá þessari samsetningu, hver er þinn skilningur á að lít á söfnuðinn út frá presti eða 

 samfélagi fólksins? Hvernig virkar þitt eftirlitshlutverk sem formaður sóknarnefndar á 

 sóknarprest? 

Er notast við starfslýsingar? 

Hvað með skipurit? 

 Háir þetta samstarfi ykkar? 

       Nýtt starfsfólk, hver velur það?  

 Nýtt starfsfólk, hver setur það inn í störfin? 

 Þegar spurt um um söfnuðinn út í frá, hver svarar? 

 Hver er andlit safnaðarins út í frá?  

 Oft er spurt um fjármál safnaða, hver myndi svara þeirri spurningu ef fjölmiðlar kæmu 

 með spurningar? 

        

 Fyrirtækjamenning / Stofnanabragur 

 

Fyrirtækjamenning/ Stofnanabragur eru gildismat, trú og hugusnarháttur þeirra sem 

vinna innan kirkjunnar. Hver eru hin óskráðu lög kirkjunnar? Útskýra aðeins betur. 

 

Ef þú ættir að lýsa menningu vinnustaðarins, hvernig myndir þú gera það? 

(Hvernig er hlúð að nýjum hugmyndum) 

Ríkir samhugur 

Er sveigjanleiki í skoðanaskiptum? 

Hvernig er þér svarað þegar þú spyrð að einhverju? 

Hafið þið starfsfólk sem kann að bregðast við aðstæðum hverju sinni? 

 

Hvernig höfðið þið til sóknarbarna til að ná þeim inn í kirkjuna? 

 

Horfið þið á aðrar söfnuði sem keppinauta? 

Hver eru helstu einkenni ykkar safnaðar? 

Hugið þið að orðspori kirkjunnar? 

Þjónusta við viðskiptavini 

Hver er ykkar framtíðarsýn? 
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Viðauki 3 

Vígslubréf presta 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Vígslubréf presta 

Biskup Íslands gerir kunnugt: Með því að kirkjan hefur kallað candidatus theologiæ 

…………… til þjónustu sem ……………… þá hef ég í dag vígt hann/hana með yfirlagningu 

handa og samkvæmt fyrirskipuðum reglum til hins heilaga prests- og prédikunarembættis í 

kirkju Jesú Krists á meðal vor. Með því að hann/hún þannig er réttur prestur á nefndum 

vettvangi, ber honum/henni samkvæmt því heiti, sem hann/hún hefur fyrir mér að því unnið, 

að rækja embætti sitt af trúmennsku og kostgæfni og að framganga svo sem Drottins þjóni 

sæmir með grandvarleik í líferni sínu og dagfari. Ber honum/henni að breyta í sérhverri grein 

eftir gildandi lögum um kirkjusiði, boða Guðs orð rétt og hreint samkvæmt heilagri ritningu 

og í anda vorrar evangelísk-lútersku kirkju, hafa um hönd heilög sakramenti Drottins vors 

með lotningu, eins og fyrir Guðs augliti, og samkvæmt fyrirskipaðri reglu, framfylgja 

kirkjuaganum eins og lög standa til, með röggsemi og alvörugefni, en undir eins með 

hógværð og sannsýni, stunda af alhug uppfræðing æskulýðsins, vitja kostgæfilega sjúkra, ala 

önn fyrir fátækum og munaðarlausum og í öllum greinum kosta kapps um að fullnægja 

embættisskyldum sínum, vera sóknarbörnum sínum til góðrar fyrirmyndar í öllu og til 

aðstoðar í sáluhjálparefnum þeirra, einslega og opinberlega, hvenær sem þeim á liggur, og 

þau hans/hennar leita. Hins vegar býð ég söfnuðinum/söfnuðunum að taka þessum vígða 

þjóni eins og réttum presti sínum og sálusorgara, virða hann/hana og hlýða honum(/henni í 

öllu því, sem hann/hún býður í Drottins nafni og eftir embættisskyldu sinni, hjálpa 

honum/henni eftir megni og aðstoða í því, sem hann kann/hún við að þurfa. Að svo mæltu 

óska ég bæði söfnuðinum/söfnuðunum og hinum nývígða presti, náðar, miskunnar og friðar af 

Guði, föður vorum, og Jesú Kristi, Drottni vorum. Þetta bréf mitt, sem presturinn lesi eða láti 

lesa fyrir söfnuðinum/söfnuðunum, staðfesti ég með undirrituðu nafni og hjásettu 

embættisinnsigli. 

http://kirkjan.is/
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Viðauki 4 

Svar persónuverndar 
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