
Framtíðarsetur Íslands
Vegir liggja til allra átta...





Framtíðir



Meginstraumar samfélagsins – Samfélagaráskoranir



Gildi

samfélagsins

breytast



Framtíðin

• Geymist ekki

• Þarf að vera í sífelldri skoðun

• Það er ekki hægt að fresta henni eða skila

• Er alltaf ný

• Gefur enga afslætti, er eins og hún er

• Ilmar af tækifærum

• Hefur að geyma ógn ef hún er misskilinn eða láta eiga sig



Hvað er bak við ystu sjónarrönd?

Framtíðin er framundan....



Framtíðaráskorandir í stjórnun
Haustráðstefna Stjórnvísi 2018 



Níu atriði framtíðarfræða

• Skoða (rannsaka) mögulegar framtíðir (birtingaform 
framtíðar)

• Skoða (rannsaka) líkindi á birtingarformum framtíðar 
(framtíðir)

• Skoða (rannsaka) ímynd framtíðar. Hvert er eðli, 
eiginleikar framtíðarinnar? Hverjar eru orsakir og 
afleiðing hennar?

• Skoða (rannsaka) þekkingar grunn framtíðarfræða



Níu atriði framtíðarfræða

• Skoða (rannsaka) siðferðis grunn framtíðarfræða

• Túlka fortíðina og átta sig á núverandi stöðu

• Samþætta þekkingu og gildi til að móta samfélagslegar 
aðgerðir

• Auka lýðræðislega þátttöku í að myndgera og móta 
framtíðina

• Miðla og vera talsmaður fyrir ákveðni fyrirmynd af 
framtíðinni



Ísland í ljósi fræðanna



...þegar fortíðin mun líklega
ekki endurspegla framtíðina
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Dæmi um hagnýt verkefni







Upphaf sviðsmynda á Íslandi

• Kynning á Nordica (Hilton) haustið 2005

• Hvað ef herinn færi frá Keflavík?  

• ...Eldgos þótti reyndar mun líklegra.



Upphaf sviðsmynda á Íslandi

• Kynning á Nordica (Hilton) haustið 2005

• ...hvað ef herinn færi frá Keflavík?

• eldgos mun líklegra



Það „óhugsanlega“ gerðist
• Herinn fór – og með honum 900 störf

• Getum við séð fyrir óvænta (skyndilega) 
atburði í samfélaginu? 

• ...Alla vega er hægt að undirbúa sig

• Lykilatriði að trúa ekki í blindni á eina framtíð –
...heldur að skilja að hlutirnir geti þróast með 
margvíslegum öðrum hætti

• Þurfum að tileinka okkur opinn huga til að geta 
greint möguleika og ógnanir framtíðar

5. október 2006

5. október 2006



Að spá um óvænta hluti 
– Taktu eftir fílnum

Svarti svanurinn:

• miklar breytingar sem erfitt er að sjá fyrir 
um.

Fílinn í herberginu:

• þú sérð hann, en þú virðir hann ekki 
viðlits.

Svarti fílinn?

• Óvæntur viðburður sem þú þekkir frá 
fyrri tíð......

sem þú auðveldlega hefðir getað séð fyrir.



Breytingar

Í lífinu, eiga sumir viðburðir ekki  koma á óvart.

Til að sjá svarta fíla þá þarft að gera þrjá hluti. 

• Að vita hvernig á að leita að þeim til að 
byrja með. 

• Að vita hvar eigi að leita. 
• Og að síðustu, þú þarft að vilja sjá þá.

Þannig að þið verðið ekki undir í baráttunni. 



Hvað eru drifkraftar?
Áhrifaþættir

”Vissir” Óvissir

Áhrifalitlir Áhrifamiklir Áhrifamiklir Áhrifalitlir

Sterkir drifkraftar

Mikilvægir drifkraftar















Það er okkar að
móta framtíðina

Pælið í því!


