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„Innsæið er helg gjöf og rökhugsunin trúr þjónn þess.  Við höfum skapað 

samfélag sem heiðrar þjóninn og hefur gleymt gjöfinni.“ 

 

„The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful 

servant.  We have created a society that honors the servant and has 

forgotten the gift.“ 

Albert Einstein 
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Útdráttur 
Í list er fólgin ákveðinn kraftur sem má nýta við hverskonar uppbyggingu. Til þess að fá innsýn í 

þann heim er hér skoðað hvernig yfirvöld nýta listir sem lið í heildaruppbyggingu í gegnum mótun 

menningarstefnu annarsvegar og hinsvegar skoðað hvernig listamenn hafa nýtt list sem 

uppbyggingarafl.  Ennfremur er hugmyndum og kenningum frá Abreu, Currid, Florida, Landry, 

Pink og mörgum öðrum safnað saman og leitast við að skilja í hverju hin fræðilega umræða um 

gildi lista, menningar, menningarstefnumótunar hefur falist undanfarin ár. 

Myndbirting nýtingar lista sem uppbyggingarafls er margvísleg.  Niðurstaðan hér er, að í nýtingu 

lista og menningarstefnu til uppbyggingar séu fleiri jákvæðir möguleikar en hættur.  Listir séu 

tjáningarform en um leið tæki til að skapa áhrif, margvísleg áhrif, jákvæð og neikvæð, þó hér sé 

fókusinn þau jákvæðu.  Listir geti nýst í margvíslegum tilgangi og í þeim sé fólgin mikilvæg næring 

sem er ekki auðvelt að reikna út, gera áþreifanlega og mælanlega.  Hér er rétt snert á í hverju 

listræn leið til að nálgast verkefni er fólgin og hvers vegna hún er jafn mikilvæg og aðrar leiðir.   

Það er niðurstaða höfundar að skilgreining á hvað felist í mótun menningarstefnu hafi verið óljós 

hér á landi. Ef skilgreining á henni sem tæki er of grunn, getur það valdið því að margt í umræð-

unni um hana verði byggt á vanþekkingu og misskilningi.  Mótun  stefnu er eins og listin tæki til 

margvíslegrar uppbyggingar.   
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Formáli 
Ritgerð þessi er verkefni til fullnaðargráðu í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst. 

Þetta er 30 etc eininga ritgerð sem tekur fyrir listir og menningarstefnumótun sem afl til 

uppbyggingar.  Áhugi á þessu efni vaknaði í kúrs hjá Ágústi Einarssyni í menningarhagfræði – en 

um leið hafa listir alltaf verið minn vettvangur.   Markmiðið með þessu verkefni að ná að varpa 

ljósi á uppbyggingarmátt lista og þau margbreytilegu áhrif sem menn eru að mæla af listastarfi og 

þátttöku í listum – og svo skoða hvernig umræðan um nýtingu þessara þátta hefur verið að hafa 

áhrif á ýmsum sviðum samfélagsins.  Ég hef skynjað að í listum búi uppbyggingarmáttur sem vert 

sé að nýta , gefa fólki færi á að njóta og menningarstefna geti verið tæki til að nýta þennan mátt 

betur.  Fókusinn er uppbyggingaráhrif, ekki niðurrifsáhrif. 

Hér er brugðið upp myndum af umræðu án þess að setja hana undir mælistiku – aðferðin er því 

nokkuð frjálsleg.  Myndir tala fyrir sig sjálfar og gefa svigrúm fyrir margvíslega túlkun. Líkön og 

kenningar eru sett fram bæði til að bregða ljósi á umræðuna um menningarstefnumótun og til að 

nýta til greiningar.  Markmiðið er að sjá hvar liggi möguleikar til uppbyggingar, en ekki hengja sig 

gagnrýni á þær kenningar sem hér er brugðið upp, aðallega vegna þess að sú gagnrýni sem hefur 

komið á þær hefur ekki breytt því að þær ullu straumhvörfum.   

Ég þakka leiðbeinanda mínum Nirði Sigurjónssyni fyrir góðar ábendingar.  Hann hefði viljað að ég 

þrengdi sviðið og nálgunin væri skýrari og markvissari, en reyndin er hér.  Það hvernig þetta verk 

er upp byggt og unnið er því á ábyrgð höfundar.  Ég þakka Katrínu Tinnu Gauksdóttur, Elísabetu 

Maríu Ástvaldsdóttur og Sigrúnu Lilju Einarsdóttur fyrir að gefa sér tíma til að lesa verkið yfir og 

vera óhræddar við að koma með gagnrýnar og þarfar ábendingar.  Einnig þakka ég öllum þeim 

sem gáfu sér tíma til að hitta mig eða svara tölvupósti og veita mér innsýn í sitt starf.  Að lokum vil 

ég þakka öllu starfsfólki við Háskólann á Bifröst fyrir frábær viðkynni og einstakt tækifæri til að 

stunda mjög áhugavert og skemmtilegt nám. 
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 Inngangur 
Þitt er menntað afl og önd  

eigirðu fram að bjóða 

hvassan skilning, haga hönd, 

hjartað sanna og góða. 

Stephan G. Stephensen 

Hér er tekin upp umræðan um hvað listin getur gert fyrir samfélagið (Abreu, sjá ted.com, 2010).  

Hvaða hlutverki hún getur gegnt í að efla innihald og tilgang (Frankl, 1995 Pink, 2005), skapa 

dýnamík, gerjun og skemmtilegt andrúmsloft (Florida 2002, 2003, 2007; Landry, 2004, 2006, 

2008; Currid, 2007), efla heilbrigði og félagsþroska (White 2006, 2009; Loosley, 1995 o.fl.), og 

veita innblástur í stjórnun og stefnumótun fyrirtækja, borga, sveitarfélaga og ríkis til nýsköpunar 

og til þess að skapa meira jafnvægi – en fyrst og fremst hvaða gildi sá töframáttur sem býr í listum 

hefur fyrir menn og samfélag sem uppbyggingarmáttur. 

Rannsóknarspurningar og verkefnið: 

 Hvernig er list of menningarstefnumótun nýtt til uppbyggingar? 

 Hvernig er verið að nýta menningarstefnumótun til uppbyggingar á Íslandi?  

 Hvað getur listin gert fyrir samfélagið? 

Grunnurinn í þessu rannsóknarverkefni er að skoða hvernig listir og mótun menningar-

stefnu hafa verið nýtt til uppbyggingar.  Þessum spurningum er leitast við að svara án þess 

að ætlast sé til að svarið sé eitt og endanlegt. Aðferðin er fólgin í að finna dæmi, í umfjöllun, 

í rannsóknum og kenningum, dæmum í reynslu listamanna með því að ræða við sem hafa 

verið að nýta list sem leið til uppbyggingar.  Verkið er hugsað þannig að lesandinn finni 

einhver svör í umfjölluninni án þess að þau séu skilgreind og sett undir mælistiku af hálfu 

höfundar, nema að litlu leyti. 

Með því að fjalla um þetta efni bæði á makró sviði stjórnmála og míkró sviði grasrótar – þá 

verður kannski tengingin á milli kafla ekki alltaf skýr.  Makró sviðið spannar umræðu um 

menningarmál og menningarstefnumótun til uppbyggingar á rúmum tveim síðustu áratug-

um. Á míkrósviði er farið í þá þróun sem hefur orðið í grasrótinni að vinna með listir til að 

efla einstaklinga og samfélag.  Á mesó sviði eru svo sjálfstæð eða einstök listaverkefni sem 

hafa verið sett af stað sem liður í uppbyggingu eða endurreisn í margvíslegu samhengi. 
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Saman á þetta að gefa einhverja hugmynd um í hverju svörin eru fólgin, eða möguleikarnir 

til uppbyggingar, eins og markmiðið er með þessu verki. 

Í leitinni að dæmum um uppbyggingu í gegnum listir og menningu er komið inn á kenningar um 

mikilvægi skapandi stétta í efnahagsuppbyggingu.  Spunnið er úr kenningum margra fræðimanna 

– en það eru bækur Florida og Landry, sem verða til þess að þetta efni er valið – en einnig ást á 

listum. Hér er sköpuð mynd sem ætti að varpa einhverju ljósi á hlutverk og eiginleika lista,  gildi 

fagurfræðilegrar nálgunar og nýja nýtingarmöguleika þess máttar sem í listum býr.  Úrtak úr því  

sem kemur fram í svörum viðmælenda er svo fléttað inn í til að fanga hluta þeirra eðlisþátta sem 

búa í listinni sem á erindi við okkur og næra tilveru okkar – ekki síður í dag en fyrr á tímum, án 

þess að gerð sé frekari greining á því efni.  

Tekin voru viðtöl við 23 einstaklinga, fimm af þeim svöruðu spurningum í gegnum tölvupóst, en 

viðtölin við aðra voru tekin upp og skrifuð niður.  Þetta eru að mestu leiti listamenn úr ýmsum 

greinum sem hafa mörg hver þróað list sína út fyrir hefðbundinn ramma.  Flestar listgreinar 

eiga þar fulltrúa fyrir utan rithöfunda og ljóðskáld. Níu viðmælendur tengjast “Ferskum vindum 

í Garði” sem var mjög áhugavert alþjóðlegt samstarfsverkefni.  Fjórir viðmælenda tengjast 

mótun menningarstefnu.   

Dæmi eru tekin af margvíslegri nálgun í menningaruppbyggingu og skapandi nálgun í 

endurreisn staða.  Einnig er reynt að fanga eitthvað af þeim kenningum og líkönum sem 

hafa sprottið upp á undanförnum árum og tengjast mótun og umræðu um  menningarstefnu 

og skoðað hvernig nýting menningarstefnu til uppbyggingar hefur birst á Íslandi. 

Menningarstefnur Reykjavíkur, Kópavogs, Hafnarfjarðar og Garðs voru teknar til að meta að 

hvað miklu leyti þeir straumar í umræðunni erlendis og þau straumhvörf í menningar-

stefnumótun sem er fjallað um, hafa skilað sér til landsins.  Einnig var skoðað hvar sú vinna sem 

hefur verið innan Menningar- og Menntamálaráðuneytisins við að undirbúa skrifaða menn-

ingarstefnu Íslands er stödd og hvaða sjónarmið liggi að baki henni.  

Það er mat höfundar að sú umræða sem hefur verið um þessi mál til dæmis í Bretlandi, 

Ástralíu, Bandaríkjunum og Kanada hafi skilað sér hingað að litlu leiti.   Hér er komist að 

þeirri niðurstöðu að nálgunin hér á Íslandi í mótun forskrifaðrar menningarstefnu sé 

nokkuð yfirborðsleg og árangurinn þeirri vinnu eftir því - ef líta má á menningarstefnu sem 

fallega orðað leiðarljós.   

Listir hafa uppbyggingarmátt í sjálfu sér, án þess að hugað sé að því að nýta hann sem slíkan.  Hér 

á Íslandi hefur verið komið á nokkuð góðum grunnstrúktúr menningar í gegnum menn-
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ingarstefnu sem ekki var skrifuð en sett í framkvæmd með lagaákvæðum.  Hér eru tónlistarskólar 

út um allt land, menningarstofnanir eins og söfn, leikhús, tónlistarhús, útvarp og sjónvarp, og 

ýmsir styrktarsjóðir.  Listaháskólinn og aðrar menntastofnanir hafa eflt verulega skapandi starf - 

en það er mat höfundar að skort hafi fagleg vinnubrögð í mótun forskrifaðar menningarstefnu og 

þar með hafi ekki tekist að nýta öll þau tækifæri sem fólgin í listum og öðru skapandi starfi.  Það 

hvernig stutt er við skapandi stéttir, er eitt af því sem greina má að sé vanrækt svið í Íslenskri 

forskrifaðri menningarstefnu í þessari úttekt, hvort sem það er í stefnu menningar- og mennta-

málaráðuneytis eða á sveitastjórnarsviði.   

Viðtölin við listafólkið eru fléttuð inn í umfjöllunina um leið lista til uppbyggingar.  Þau koma inn á 

míkrósviðið og þau eru sett í ákveðið samhengi við umfjöllun Pink um gildi skapandi nálgunar eða 

þeirra sem stjórnast meira af hægra heilahveli, til að ná að fanga hin illmælanlegu innri verðmæti 

sem búa í listum.  

Helstu niðurstöður: 

 Að listir nýtist ekki eingöngu til að laða að ferðamenn, draga að hæfileikafólk, til að 

efla skapandi iðnað og vera til skemmtunar, heldur geti gegnt mikilvægu hlutverki í 

heilbrigðismálum og umhverfismálum, í menntun og félagsmótun. Á þessum sviðum 

geti þær gegnt mikilvægu hlutverki í frekari uppbygginu. 

 Að listastarf geti eflt þroska á mjög mörgum sviðum, aukið vellíðan (líkamlega sem 

andlega), heilbrigði, og séu drifkraftur á mjög mörgum sviðum lífsins.  Töfrar lista 

geta þannig átt mikilvægt erindi við samfélagið og verið mikilvæg leið til aukinnar 

þekkingar og uppbyggingar. 

 Að listir og menning sem einn af máttarstólpum samfélagsins séu auðlind sem mikil-

vægt sé að leggja rækt við. Að aukin þekking á eðli og gildi lista muni leiða vaxtar á 

mörgum sviðum.  Þá skapist ákveðið þroskaferli innan listanna og þær þannig farið að 

þjóna hlutverki sínu betur. Þegar uppbyggingarmáttur lista verði ljósari,  muni það 

leiða til þess að réttur til listnáms verði jafn sjálfsagður og réttur til annars náms.   

 Að menningarstefnumótun er mikilvæg – enn mikilvægara þó hvernig hún er unnin 

og af hverjum. Það sé hægt að læra ýmislegt af stöðum sem hafa lagt áherslu endur-

bætur út frá menningarstefnumótun.  Að möguleikar fagþekkingar á þessu sviði liggi í 

að finna fleiri tækifæri til að gera hlutina á nýstárlegan og skemmtilegan hátt, með því 

að nýta fagurfræðilega nálgun í bland við tæknilegar úrlausnir.  Með faglegri nálgun í 

mótun  menningarstefnu skapist markvissari vinnubrögð og mun meiri líkur séu á að 

slík vinna skili meiri árangri. 
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 Að kjarni hverrar menningarstefnu sé fólgin í að veita sem flestum tækifæri til að 

kynnast listsköpun af eigin raun, það er, góðri kennslu í listum á öllum stigum 

menntakerfisins. Það sé grunnurinn að sköpun uppsprettunnar, auðlindarinnar, sem 

allt annað þrífst á eins og skapandi starf, hönnunar- og menningariðnaður og þeim 

margvíslegu jákvæðu og uppbyggilegu áhrifum sem skapast af listiðkun.   

 Að mikilvægur þáttur í eflingu lista sé löngunin til að veita öðrum gleði og þá gjöf sem 

er falin í listiðkun og aðgengi að list.  Að miðla því sem gefur gleði og fyllingu.  Þá 

verður uppsprettan sönn og skapar þá töfra sem eru eftirsóknarverðir.   

 Að gildi listrænnar nálgunar skiljist best í gegnum iðkun einhverrar listar, sem er 

önnur leið til að vita en hin rökræna leið.  

 Að straumar í menningarstefnumótun og umræðum um gildi lista og hvaða hlutverki 

þær og skapandi stéttir geta gegnt á mörgum sviðum samfélagsins hafi skilað sér að 

mjög litlu leyti inn í íslenskan umræðuvettvang.   

 Að íslendingar eigi margt ólært í mótun menningarstefnu. 

 Að það er töluverður munur á akademískri nálgun og listrænni nálgun. Akademískar 

aðferðir byggja fyrst og fremst á gagnrýnni afstöðu, að fullyrða ekki nema fyrir liggi gögn, 

röksemdir og skýringar.  Listamenn hafa stundum  kallað það stundum að vera uppi í 

höfðinu, að þær aðferðir byggist fremur en annað á greinandi hugsun.   Hin listræna nálgun 

getur falist í gagnrýnni hugsun, sem er byggð á annarskonar leiðum en rökum.  Fyrst og 

fremst er hin listræna nálgun byggð á tilfinningu fyrir, þar sem er hlustað á innri viðbrögð 

við lit, hljóm, hreyfingu, tjáningu, stöðu og þannig sköpuð áhrif út á við. Sem má kalla að 

vera meira í tilfinningunni, orkunni og óáþreifanlega kraftinum.  Forsendan sem liggur að 

baki því að nota þennan lit, þennan hljóm, þetta hljóðfæri, þennan takt, þessa stellingu og 

þessa nálgun er oft óútskýrð og byggð á tilfinningu fyrir og þeim áhrifum sem þú verður af 

þeim.  Þegar listaverk er skapað þarf ekki að vitna í aðra listamenn, það þarf ekki að liggja 

fyrir hvaða rök eða gögn liggja að baki afstöðunni.  Tjáningin á því sem er getur verið fólgin í 

að tjá innri viðbrögð gagnvart stöðu sem þú ert í, skilur ekki eða veldur þér hugarvíli, eða að 

koma til annarra hughrifum í nýju formi, hughrifum af norðurljósum af því að þau töfruðu 

þig og þú vilt setja þessa töfra í verkið þitt, hvort sem það er myndverk, tónverk, leikverk, 

ljóð, saga eða glerhjúpur og ljós tónleikahúss eins og Hörpunnar.  Áleitnar lífsspurningar er 

umfjöllunarefni án þess að notuð séu mæli- eða greiningartæki. Spurning akademískrar 

nálgunar byggist á að vera afmörkuð og skýr, spurning listrænnar nálgunar er óskýr og án 

marka, þar sem hún er opin leit sem miðast við að fá tilfinningu fyrir en ekki endilega að 

skilgreina og svörin eru opin. Það er þessi listræna nálgun sem skapar andrúmsloft, töfra, 

fegurð, flæði, því hún er á sviði tilfinninganna meira en sviði rökhugsunarinnar.   
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Aðferðafræði 
„Það er ekki hægt að mæla allt sem skiptir máli og ekki er allt sem er 

mælanlegt mikilvægt.“   

 „Not everything that counts can be counted, and not everything 
that can be counted counts."            

- Albert Einstein 

Þessi upphafsorð voru fundin í lok vinnunnar við þetta verkefni og eiga vel við hugmynda-

grunn þann sem þetta verk er byggt á.  Hér er stuðst við orðræðugreiningu. Unnið er út frá 

því sjónarmiði að láta umfjöllunina tala, varpa upp ýmsu sem hefur verið í umræðunni 

varðandi listir, skapandi stéttir, skapandi nálgun, menningu og mótun menningarstefnu – 

og hvernig þessir málaflokkar hafa verið nýttir til uppbyggingar.  Hér eru kenningar nýttar 

til að varpa ljósi á þá umræðu sem hefur verið um þessi mál á síðustu tveim áratugum og 

líkön nýtt bæði til að sýna umfang þessara mála og til að greina nokkrar íslenskar 

forskrifaðar stefnur.  Vinnunni er ætlað skapa tilfinningu fyrir málaflokkinum frekar enn að 

gera úttekt á menningarstefnum, setja mælikvarða á þá rannsóknir sem vitnað er í og þær 

kenningar sem hafa skapast út frá þeim.  

Teknar eru þrjár íslenskar menningarstefnur og fjallað um greiningu Hauks F. Hannessonar 

vegna undirbúnings að gerð menningarstefnu þjóðarinnar.  Þær eru meðal annars greindar 

út frá líkani Eurocult 21, og helstu kenningum sem falla undir menningarstefnu sem tæki 

samkvæmt greiningu Jeannotte .  

Viðmælendur voru alls tuttugu einstaklingar og viðtölin fóru fram í Reykjavík, Sandgerði, 

Garði, Kaupmannahöfn og Fredriksverk í Danmörku, Forest Row í Englandi. Þátttakendur 

voru valdir með því sjónarmiði að finna fólk sem gat gefið innsýn í hvernig uppbyggingar-

máttur lista birtist, gefa mynd af áhrifum listaverkefnis á umhverfið og svo mótun 

menningarstefnu á Íslandi.  Þrjú þeirra þekkti ég áður, og tveim kynntist ég í gegnum starf á 

nýjum stað á meðan ég var að vinna við þessa rannsókn. 

Ennfremur var talað við 1 bæjarstjóra sem er einnig amatör listamaður, og svo fjóra gesti á 

listaverkefninu „Ferskir vindar í Garði“.  Níu af þessum viðmælendum búa erlendis og fjórir 

eru af öðru þjóðerni.  Haft var samband við tvo listamenn í tölvupósti og þrjá aðila sem hafa 

komið að mótun menningarstefnu á Íslandi.  Viðtölin við listafólk, bæjarbúa og bæjarstjóra 

sem voru tekin í tengslum við listaverkefnið „Ferskir vindar í Garði“ eru ýmist byggð á 
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ákveðnum spurningum eða fólk var beðið að segja frá upplifun sinni af þátttöku eða 

aðkomu að listaverkefni; af starfi sínu þar sem það hefur kynnst uppbyggingarmætti lista.  

Markmiðið með listaverkefninu „Ferskir vindar í Garði“ var að gefa listafólki tækifæri til að 

vinna saman, vinna í nýju umhverfi en um leið tengjast fólkinu á staðnum og gefa því færi á 

að kynnast sér og starfi sínu.  Það möguleika á uppbyggingu í litlu þorpi og er skemmtilegt 

dæmi um opnun stefnuglugga. 

Tafla yfir fulltrúa listgreina í hópi viðmælenda (sumir hafa fleiri en eina listgrein) 

 Myndlist Tónlist Danslist Leiklist Handverk Kennsla 
Amatör 
list 

2 – 3 
listform 

Karl 4 1 1 1  2 1 2 

Kona 5 2 2 2 1 4  2 

Samt. 9 3 3 3 1 6 1 4 

 

Vinnan við viðtölin fólst í að finna í þeim ákveðinn kjarna, nýta parta úr þeim sem innlegg í 

umræðu um gildi listrænnar nálgunar.  Þeim er ætlað að standa sem sögur, verða mynd af 

því sem birtist mér og í mínum meðförum fá þær nýtt samhengi. Þeim er ætlað að fanga eðli 

einhvers sem er í raun mjög dularfullt og óljóst, með því að bregða upp mynd. 

Þessi umfjöllun um uppbyggingarmátt lista kemur einnig inn á gildi listrænnar nálgunar, sem felst 

að sumu leyti í mun opnari afstöðu en akademísk nálgun.  Þá á ég við að listafólk vinnur ekki út frá 

ákveðnum kenningum, né þarf það að færa rök fyrir því sem það gerir.  Það þarf ekki að setja það 

sem það er að gera undir mælistiku rökhyggjunnar og staðfesta að það sem það er að gera sé rétt 

út frá ákveðnum rökum, mælikvörðum, skilgreiningum, né að sanna að það hafi komist að réttri 

niðurstöðu. Listafólk þarf samt að tileinka sér aga og ákveðin vinnubrögð, en það hlustar á annan 

hátt, það hlustar á tilfinninguna fyrir og öðlast sýn á tilveruna og þekkingu á henni í gegnum það.  

Tæknin sem listafólk beitir er þroskuð og þjálfuð í þeim tilgangi einum að ná farm áhrifum, en ekki 

til að sýna fram á sannleiksgildi niðurstöðu.  

Margir góðir hlutir hafa gerst á sviði lista fyrir einstaklinga sem höfðu ást á einhverju listformi og 

gengu fram í þeirri innri vissu að það að gefa fleirum kost á að njóta lista væri nægileg ástæða til 

fjármögnunar og uppbyggingar á sviði lista.  Þetta verk er unnið af þeirri innri vissu að aðgengi að 

listnámi, listastarfi og afurðum lista sé mikilvægt og það skipti máli að sem flestir fái notið slíks 

náms. Þessi vissa er drifkrafturinn í þessu verki, en leitin fólst í að sjá hvar, og hvernig væri verið 

að vinna að því að gefa fleirum kost á að njóta lista og hvað þeir teldu vera áunnið með því. 
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1. Kafli: 
Hlutverk lista og menningar í borgarlífi 

 

 

Í borgarhjarta 

Ef grannt er skoðað  

gróa hægvaxta fjallagrös á Austurvelli  

 

mest af fléttunum dylst bak við frelsisstyttuna  

teknar að vaxa upp eftir stöpli hennar  

 

jafnvel á fótstallinum úr eir  

innan um geitaskófir  

 

þú fylgist með landnemunum  

 

á meðan það fyrirsjáanlega  

safnast til daganna  

 

 Ari Trausti Guðmundsson. Úr ljóðabókinni blindhæðir (2010). 

Á tímum iðnbyltingarinnar gegndu iðnfyrirtæki lykilatriði víða í borgarþróun, þegar þessi 

iðnfyrirtæki lögðust af eða fluttu starfsemi sína annað skapaðist tóm, hnignun sem kallaði á 

endurmat, endurreisn og nýsköpun. Sú þróun hefur þó líklega vakið fólk til umhugsunar um 

hvernig mætti stuðla að meira jafnvægi.  Þegar ljóst var að þær borgir sem höfðu ríkan 

menningarlegan grunn stóðu betur af sér slíkar breytingar fór hlutverk lista og menningar 

að verða mikilvægara umfjöllunarefni borgaryfirvalda.   

Þessi kafli tekur á þróun sem veldur straumhvörfum varðandi mótun menningarstefnu á 

síðustu áratugum, en einnig hvernig listastarf og annað skapandi starf verður nýr 

vettvangur umræðna inna fræðasamfélagsins og á vettvangi stjórnmálanna.    
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1.1. Menningarstefnumótun, lykill  að uppbyggingu  

Borg er eitt umfangsmesta menningarlega fyrirbæri sem hefur skapast fyrir viðleitni 

mannsins.  Skilningur er að vaxa á mikilvægi menningarlegrar stefnumótunar í borgum sem 

tæki til að efla menningarlíf, velferð og vellíðan borgarbúa en einnig til að laða að 

hæfileikaríkt  fólk og styrkja efnahag.  

Borgarmenning er eitt skýrasta dæmi um samvirkni mismunandi þátta í því hvernig fólk 

hefur tekist á við að búa sér stað og þróa ákveðin gildi, viðhorf og leiðir til að stuðla að fram-

þróun í byggingu þeirra.  Þeir þættir sem hafa áhrif á það hvernig borg hefur mótast, 

andrúmsloft hennar og virkni er háð menningu staðarins – sameiginlegu gildismati, sam-

eiginlegum metnaði og sýn sem aftur byggjast á sameignlegum ályktunum, venjum og 

hugarfari.  Menning hverrar borgar mótast einnig mikið af  staðsetningu og staðháttum.  

Þessi menning er inngróin í landslag borgarinnar, eldri og nýrri byggingarstíl, því hvernig 

borgin er samsett, viðhorfum til opinberra staða, félagslífinu, matarmenningunni, þeirri 

framleiðslu sem fer fram, þeim táknum og hefðum sem hafa gildi fyrir íbúana; tónlistinni, 

dönsunum, málverkunum, ritverkunum og tungumálinu; viðhorfum fyrr og nú, og jafnvel 

því hvernig borginni er stjórnað og hvernig hún er skipulög (Landry, 2004: 4). 

Borgir og mótun borgarmenningarinnar eru mikilvægari en nokkru sinni sem miklir 

áhrifavaldar í lífi þjóðanna.  Hversu mikilvæg sú mótun er í efnahagskerfi þjóðar er stöðugt að 

verða ljósara.  Þjóðlífið mótast í borgunum. Hversu mikilvæg sem þjóðmálin, iðnaður, útgerð og 

landbúnaður virðast vera, þá er lífið í borgunum það sem flest virðist snúast um.  80% allra íbúa 

Evrópu búa í borgum og 80% auðlegðarinnar er sköpuð þar.  Þess vegna eru borgarstjórnir 

farnar að líta á menningu sem mikilvægan þátt í enduruppbyggingu í kjölfar ýmissa 

breytinga í iðnaði.  Menning og sköpunarmátturinn eru því víða að verða lykilatriði í þróun 

þéttbýlis.  Ekki síst nú þegar aukin samkeppni ríkir á milli borga um að laða að fyrirtæki, 

alþjóðaviðburði og hæfileikaríka einstaklinga (Landry, 2004: 4). 

Skilningur er að aukast á því að enduruppbygging í borgum þarf að vera þannig að efna-

hagurinn og félagsauðurinn séu byggð upp  jafnhliða með því að viðurkenna og rækta eigin 

menningarauð.  Þessi auður getur falist í allt frá þeim anda sem ríkir meðal þjóðarinnar til 

þeirra hæfileika sem endurspeglast í þeim vörum, þjónustu og hefðum sem borgin hefur 

upp á að bjóða.  Sterkur efnahagur þarfnast sterks samfélags og öfugt, þannig að það er 

mikilvægt að hafa jafnvægi í breyttum áherslum og í efnahaglegri- og félagslegri upp-

byggingu.  Velferð borga í framtíðinni byggist á því að leiðtogar þeirra séu opnir, sveigjan-

legir og metnaðarfullir er þeir vinna að því í sameiningu að efla þá hæfileika sem eru á 

staðnum, í nánasta umhverfi og áfram.  Þannig er hægt að þróa skapandi menningu, 
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nýbreytni, víðsýni og trú á eigin getu, meðal íbúanna. Menningarlegar auðlindir eru hráefni 

borgarinnar og gildisgrunnur hennar um leið; þær hafa komið í stað kolanna, stálsins og 

gullsins. Það er sköpunarhæfnin sem ræður hvernig þessar auðlindir eru nýttar og hvernig 

þær eru ræktaðar.   Það er hlutverk  skipulagsfræðinganna  að skilja, höndla og nýta þessar 

auðlindir af ábyrgð (Landry, 2008: 7). 

1.2. Það sem veldur velgengni sumra borga  

Hagfræðingurinn R. Florida hefur komist að þeirri niðurstöðu að þau borgarsamfélög sem 

eru fjölbreytt og lifandi eigi sér betri lífsafkomu þegar breytingar verða af einhverjum 

sökum. Hann telur að hinar skapandi stéttir séu ástæðan fyrir mismun á vexti iðnvæddra 

ríkja um heiminn,  að skapandi lönd laði til sín fleiri erlenda vísindamenn, tölvusérfræðinga 

og uppfinningamenn en lönd þar sem ekki hefur þróast slíkt umhverfi.  Kenningin um hinar 

skapandi stéttir er ofin úr eldri rannsóknum á fjölbreytni, mannauð og menningarlegum 

þáttum efnahagslegrar grósku.  Líkt og mannauðskenningin, byggir kenningin um hinar 

skapandi stéttir á því að það séu ákveðnir eiginleikar manna, frekar en viðskiptahættir, sem 

séu lykillinn að efnahaglegri velferð.  Skapandi stéttir eru flokkaðar í annarsvegar þær sem 

eru meira skapandi eins og vísindamenn sem tengjast tölvuiðnaðinum, menntamenn, 

arkitektar, hönnuðir og listamenn og svo hinsvegar skapandi fagfólk eins og stjórnendur, 

bókara, lögfræðinga og þá sem starfa í heilbrigðiskerfinu (Florida, 2002: 68).  

Forystumenn í stjórnum borga eru nú farnir að hugsa um borgina út frá mismunandi 

sviðum sem þurfa að vera í jafnvægi.  Í þeim borgum sem hafa náð velgengni ríkir skilningur 

á því hvernig borg myndar kapítal eða auð á dýpri hátt – hvernig hægt er að safna honum 

saman, fjárfesta í honum, stýra honum og nýta hann á árangursríkan hátt.  Þeir staðir sem 

hafa náð árangri leggja sig fram um að safna margvíslegum auði, ekki einsleitum né 

einhæfum og geta þannig skapað auð á sviðum eins og sviðum félagsauðs. Því beri að hugsa 

uppbyggingu staða út frá því að rækta margvíslegum auð: 

 Mannauð: hæfileikum, hæfni, og sérþekkingu fólks. 

 Félagsauð: hinu flókna tengslaneti á milli stofnana, samfélagshópa og 

hagsmunahópa sem byggir upp siðmenntað samfélag og fleira. 

 Menningarlegan auð: tilfinningu fyrir að tilheyra, og allt frá því að skilja 

einkenni og eiginleika hvers staðar sem er miðlað kynslóð fram af kynslóð á 

óáþreifanlegan hátt í arfleifð, menjum og minningum, til þess að geta látið sig 

dreyma og veita innblástur. 

 Vitrænan auð: þá hugmyndaauðgi og hæfileika sem leiða til nýsköpunar í 

samfélaginu. 
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 Vísindalegan og tæknilegan auð: að tengja hæfileikann til að uppgötva nýja 

möguleika og leysa vandamál tækninni til þess að hægt sé að hrinda þeim í 

framkvæmd á hagkvæman hátt. 

 Skapandi auð: efla hæfileikann til forvitni, til að ímynda sér, að endurmeta, 

til að tengja það sem virðist ótengt, að slaka á inn í hina óljósu merkingu og 

það margræða, að vera frumleg og uppfinningasöm. 

 Lýðræðislegan auð: hæfileiki samfélaga til að efla samræðumenningu og gefa 

fólki færi á að velja innan ramma ábyrgðar almennings og gegnsæis. 

 Umhverfisauð: byggð, landslag og fjölbreytt vistkerfi. 

 Frumherjaauð: áhugi, vilji, kraftur og geta til að taka ábyrgð og leiða; 

 Efnahagslegan auð: hvernig auðlindir eru nýttar til að borga fyrir 

þjónustuna og innviðina (Landry, 2008, xlviii – xlxix).  

Sama hugsun birtist í skýrslu CEO fyrir borgir (Joseph Cortright in partneship with CEO‘s 

for Cities (2006)  Þar er talið að mæla megi velgengi borga eftir fjórum grunnatriðum sem 

felast í eftirfarandi þáttum: 

1. Hæfileikagnægð - fjöldi hæfileikafólks:  geta til að sjá, næra, nýta, koma á, laða að 

og viðhalda innri og ytri hæfileikum og beina hugmyndum, auðlindum og stofn-

unum í einn farveg. 

2. Möguleikar til nálgast viðfangsefnin á listrænan og skapandi  hátt og til nýsköp-

unar: hversu mikil nýsköpun er í borginni; 

3. Tengsl: hversu mikið er um innbyrðis og ytri tengsl, hvort sem það er grunngerð 

kerfis og skipulags, möguleikar til að eiga raunveruleg persónuleg samskipti 

augliti til auglitis; 

4. Sérstaða: þegar borg hefur komið á vandaðri grundvallarþjónustu eins og 

strætisvagnakerfi, mennta- og heilbrigðiskerfi, þá eru sérkenni hennar, fjöl-

breytileiki og það sem einkennir hana umfram aðra sem vekur athygli og skiptir 

máli (CEO for Cities, 2006). 

Þegar þessi listar er skoðaðir er ljóst að áherslan á skapandi, listræna nálgun og krafan um 

fjölbreytileika, sérstöðu og frumleika er að öðlast ákveðið fylgi – og að listir eru liður í að 

styrkja öll þessi svið eins og komið verður nánar inn á í 4. og 5. kafla. 

1.3. Alþjóðlegir straumar og samkeppni á meðal borga  

Flestar borgir heims starfa nú í stöðugt meiri samkeppni.  Þær keppa um að laða að fyrir-

tæki; um stjórn og aðgengi að alþjóðlegum auðlindum; og eru í samkeppni um að laða að sér 

hæfileikaríkt fólk og halda því á staðnum. Skapandi stéttir og skapandi iðnaður eru meðal 

annars  að verða að lykilatriði í þessari samkeppni.  Florida og Stolarick, samstarfsmaður 

hans, eru að þróa og rannsaka  vísbendingar varðandi það hvað eflir skapandi efnahagskerfi 

- þessa staði gerjunar sem eru opnir fyrir nýju fólki og hugmyndum, þar sem fólk myndar 

auðveldlega þverfagleg tengsl og skapar hvata fyrir nýjar hugmyndir.   Þar sem eru 



27 

aðstæður til að láta þær verða að veruleika, það er, þeim er komið í framleiðslu en 

framgangur þeirra ekki hindraður, heldur eru þær nýttar sem grunnur að nýjum verk-

efnum, fyrirtækjum og vexti. Florida ráðleggur fólki að fylgjast með svæðum þar sem leitast 

er við að laða að alls konar fólk og hlúa að sköpunargleðinni: að það sé megin atriðrið í 

samkeppninni  á alþjóðavísu og mikilvægari vísbending um efnahagsþróun en vöruflæði, 

þjónustustuðull eða fjármagnsflæði (Florida 2002: 21). 

1.4. Áhrif samþjöppunar  

Eitt af því sem hefur komið fram í umræðunni um skapandi samfélög og gildi lista er 

umbreytingarmáttur sem er fólgin í listastarfi, en ekki síður sú þróun sem hefur stundum 

orðið fyrir tilviljun: að skapandi stéttir safnast saman þar sem iðnaðarhúsnæði er hætt að 

gegna hlutverki sínu og skapast rúm til að leigja ódýra vinnuaðstöðu.  Hönnuðir, listafólk, 

sprotafyrirtæki og smáfyrirtæki í þjónustu safnast saman á einn stað og skapa ákveðna 

gerjun.  Seinna hafa þessir staðir orðið eftirsóttir af fólki sem er betur efnað en þeir sem 

lögðu grunninn að því að skapa hið spennandi og eftirsóknarverða andrúmsloft.  Fast-

eignaverð hefur síðan oft hækkað í kjölfarið og þeir sem sköpuðu það sem var eftir-

sóknarvert, hrökklast í burtu.  Elizabeth Currid bendir á í bók sinni The Warhol Economy að 

ef ákveðin starfsemi eða menning nær að skjóta rótum, kallar hún á samkeppni og aukið 

framboð af sambærilegri þjónustu sem gerir það að kúnnarnir leita þangað til að fá úrlausn 

sinna mála og það skapar margföldunaráhrif.  Listir og menning þrífist í einskonar 

tvískiptum efnahag.  Gerjunin er mest þegar leigan er lág, nóg er af plássi fyrir sýningarsali, 

og þegar tískulöggur og ungir listamenn geta átt samskipti á sama svæði.  Þessi skilyrði séu 

það sem hagfræðingar kalla litlar hindranir á aðgangi, sem þýðir að eina krafan um aðgang 

er að þú sért skapandi.  Þegar það er kreppa og leiðir skapast til að nýta ódýrt húsnæði geti 

það stuðlað að því að skapandi einstaklingar fari að sækja þangað (Currid, 2007: 12). 

Sú athygli sem þessi þróun hefur fengið hefur stuðlað að því að aðstæður fyrir slíka virkni 

hafi verið gerðar.  Á sama tíma er farið að vekja athygli á  að gæta beri hagsmuna þeirra sem 

stuðla að umbreytingunni og tryggja þeim áframhaldandi búsetu og vinnuaðstöðu á góðum 

kjörum, þar sem þessir aðilar njóti ekki hins fjárhagslega ávinnings sem hækkað íbúðaverð 

og auknar vinsældir íbúðahverfa hafi í för með sér. 

1.5. Sköpunarmátturinn og menningin  

Aukin vitund um gildi skapandi stétta, lista og menningar í borgum hefur beint athyglinni að 

því hvernig hægt er að efla sköpunarmáttinn sem liggur að baki þeirri grósku sem þessar 

greinar hafa skapað. Fulltrúar skapandi stétta komu saman í Memphis, Tennessee, 30.apríl 
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– 2. maí 2003 á ráðstefnu. Eitthundrað fulltrúar voru tilnefndir og komu víða að frá ýmsum 

fylkjum Norður–Ameríku. Gestgjafarnir í Memphis voru einnig fjölbreyttir fulltrúar hinar 

skapandi stétta.  Fulltrúar frá 48 borgum Bandaríkjanna, Kanada, og Púerto Ríkó, komu 

þarna saman til að leitast við að ávinna skapandi stéttumstöðu í efnahagskerfi nútímans og 

gáfu út það sem hefur verið kallað Memphis yfirlýsingin til að vekja athygli á því sem þau 

töldu vera grundvallarforsendur fyrir uppbyggingu skapandi samfélags (Richard Florida, 

2002 - endurútg. 2004: 381 -384). 

Memphis-yfirlýsingin: 

Leiðir til að byggja upp samfélag hugmyndauðgi 

Sköpunarmáttur býr með hverri einustu manneskju, allsstaðar.  Þannig að með því að 

efla samfélag nýrra hugmynda getur það virkað sem hvati fyrir allar manneskjur til að 

tjá sig, aukið möguleika fólks á því að nýta hæfileika sína á skapandi hátt og ganga 

fram sem ábyrgir borgarar.   

Þessi yfirlýsing er okkar hvatning til aðgerða. 

Grundvallaratriði í uppbyggingu skapandi samfélags: 

Að þróa og verðlauna sköpunargleði.  Hver og einn er mikilvægur í eflingu sköpunar-

gleðinnar.  Sköpun getur átt sér stað hvenær sem er, hvar sem er, og er að gerast í 

samfélaginu hér og nú.  Hafið augun opin fyrir hvar sköpun er að eiga sér stað. 

Að fjárfesta í skapandi vistkerfi.  Skapandi vistkerfi getur innifalið listir og 

menningu, skemmtanalíf, tónlist, veitingastaði, listamenn og hönnuði, vísindamenn, 

brautryðjendur, staði sem fólk hefur efni á að búa á og starfa í, lifandi umhverfi, 

andlega starfsemi, menntun, þétta byggð, almenningssvæði og önnur rými.  

Að fagna fjölbreytileikanum.  Hann stuðlar sköpunargleði, nýjungum, og hefur í för 

með sér jákvæð áhrif á efnahag.  Fólk af ólíkum uppruna og bakgrunn sem vinnur 

saman stuðlar að flæði hugmynda, ríkari tjáningarmáta, nýtir margvíslega hæfileika 

og ólík sjónarhorn og skapar þannig ríkara samfélag.  Í slíku umhverfi blómstrar 

hugmyndaauðgi og möguleikar á að byggja öflug samfélög. 

Að styðja og efla þá sem eru skapandi.  Styðjið þá sem stuðla að öflugri tengsla-

myndun.  Vinnið saman að því að keppa á nýjan hátt og fáið sem flesta með í leikinn. 

Að virða gildi þess að taka áhættu. Snúið andrúmslofti „nei“ í andrúm „já“.  

Fjárfestið í tækifærunum, ekki bara í því að leysa vandamálin.  Nýtið skapandi 

hæfileika, tæknina og orkuna fyrir samfélagið.  Efist um viðtekna þekkingu.   

Að vera heiðarleg.  Greinið virði þess sem þið hafið fram að færa og einbeitið ykkur 

að þeim sviðum sem þar sem þið eruð einstök.  Þorið að vera öðruvísi og hættið að 

reyna að líkja eftir öðru samfélagi.  Forðist einsleitni og samlita menningu.  Hvert 

samfélag getur verið rétt samfélag. 
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Að fjárfesta í listum og sköpun. Mikilvægt er að fjárfesta í og byggja á gæðum 

staðarins.  Aðstæður sem skipta máli á hverjum stað eru mismunandi, eins og veður-

far, náttúruauðlindir, og íbúar.  Þættir sem er ekki síður mikilvægt að efla eru: listir og 

menning, opin og græn svæði, miðborgarlíf, menningarstofnanir og fræðasetur.  Það 

gerir samfélögin samkeppnishæfari og eykur áhrifamátt hugmyndaauðgi.  

Að fjarlægja hindranir. Ryðja úr vegi því sem hindrar sköpunarmáttinn, eins og 

meðalmennsku, lítið umburðarlyndi, tengslaleysi, dreifð byggð, fátækt, slæmir skólar, 

útilokun,  félagsleg og umhverfisleg hnignun.  

Taka ábyrgð á breytingum í samfélaginu.  Beitið hugmyndafluginu.  Látið hlutina 

gerast.  Þróun er „gerið það sjálf“ framtak. 

Menntun. Tryggið að hver manneskja, sérstaklega börn, hafi rétt til að vera skapandi.  

Hágæða menntun sem hægt er að stunda allt lífið er grundvöllur þroska og styðja 

skapandi einstaklinga. 

Við viðurkennum ábyrgð okkar á að vinna sem brautryðjendur sköpunar í okkar 

samfélagi.  Við skiljum að hugmyndirnar og grundvallarreglurnar sem koma fram í 

þessu plaggi má aðlaga að þörfum og einstökum aðstæðum samfélaga okkar (Richard 

Florida 2002, endurútgáfa 2004: 381 -384). 

Þeir sem vilja efla sköpunarmátt almennt þurfa að skoða hvernig hann er efldur.  Allir búa yfir 

sköpunarmætti, en menn velta fyrir sér hvernig megi efla hann og nýta, og auka skilning á gildi 

hans.  Kreppa kallar á endurskoðun, endurbætur og nýsköpun.  Sköpunarkraftur og nýbreytni 

dafna ekki í einangrun. Erfiðleikar kalla á útsjónasemi og nýsköpun.  Mun erfiðara að kynda 

undir nýbreytni þegar ástandið er talið vera í góðu lagi.  Viðurkenning og almenn vitund um að 

borg standi frammi fyrir krísu eða áskorun sem þarf að takast á við er grundvöllur þess að fara 

að leita  skapandi lausna. Án þessa myndast ekki sá pólitíski vilji og sú tilfinning að nú liggi á 

sem þarf til að drífa breytingar  áfram (Landry, 2004: 106). 

Tímar stöðugra breytinga kalla á sköpunarmáttur mannsins sé nýttur sem er grunnþáttur í 

mótun efnahagsþróunarinnar.  Sköpun er að öðlast virðingu – og kerfi hafa veri þróuð til að 

efla hana og nýta – vegna þess að ný tækni, nýr iðnaður, ný auðlegðarsköpun og allt sem 

skapar góðan efnahag er undir þessum hæfileika mannsins kominn.  Því eru fleiri farnir að  

tileinka sér eðli  sköpunarferlisins.  Með því að helga sig sköpunarferli á mörgum mismun-

andi sviðum er andi nýrra tíma mótaður og stuðlað að framtíðarþróun (Florida, 2002: 21). 

1.6. Menningariðnaðurinn og skapandi stéttir  

Hugtakið menningariðnaður birtist á eftirstríðsárunum sem gagnrýni á fjöldaframleitt 

skemmtiefni af meðlimum Frankfurtarkólans, sem Theodor Adorno og Max Horkheimer 

leiddu og var síðan fylgt eftir af rithöfundum eins og Herbert Marcuse (Adorno og 

Horkheimer 1947, Marcuse 1991).  Á þeim tíma var menningariðnaðurinn neikvætt hugtak 
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í ritdeilum manna til að sýna fram á takmarkanir menningarlífs þess tíma.  Það var áfram 

lengi notað til að lýsa vanþóknun á vinsælum dagblöðum, tímaritum og tónlist sem hafði 

ofan af fyrir fjöldanum (John Carey, 1992).  Nú á tímum er afstaðan önnur.  Skilin á milli 

hámenningar og lágmenningar hafa dofnað.  Nú njóta menningariðnaður, listir og afþrey-

ingariðnaður almennt viðurkenningar á að þar séu framleidd menningarverðmæti.   

UNESCO lítur til dæmis á menningariðnaðinn sem iðnað sem sameinar, sköpun, framleiðslu 

og verslun hluta, hvers innihald er menningarlegs eðlis.  Þetta innihald er oftast verndað af 

höfundarrétti og getur verið í formi vöru eða þjónustu.  Mikilvæg hlið á menningariðnaði, er 

að hann er „lykilatriði í að varðveita menningarlega fjölbreytni og að tryggja öllum almenn-

ingi aðgang að menningu.“  Þetta tvíþætta eðli – að sameina það menningarlega og það 

hagræna -  veitir menningariðnaðinum ákveðna sérstöðu (UNESCO, 1972).  Á alþjóðavísu 

eru vöxtur hinna skapandi greina hraður.  Í skýrslu UNESCO, Convention Concerning the 

Protection og the World Culture and Environment (1972) kemur fram að verslun með 

menningarafurðir hefur vaxið á síðasta áratug frá 39.3 billjónum dollara 1994 upp í 59.2 

billjóna dollara veltu árið 2002.   Það eru því fáar þjóðir sem stefna ekki að því nýta skap-

andi greinar til að efla efnahagsvöxt, félagsleg tengsl eða þróa siðmenntað samfélag.   

Á Íslandi kom nýlega út skýrslan Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina eftir 

Margréti S. Sigurðardóttur og Tómas Young en þar kemur fram að skapandi greinar veltu 

189 milljörðum árið 2009 og þar af var hlutur hins opinbera 12,5% af heildarveltu 

greinanna.  Útflutningstekjur skapandi greina voru um 24 milljarðar árið 2009 eða um 3% 

af heildarútflutningstekjum þjóðarinnar. Það er einnig athyglisvert að velta skapandi greina 

hefur haldist nokkuð stöðug þrátt fyrir efnahagslega lægð í öðrum atvinnugreinum og 

ársverkum hefur fjölgað.  Skýrsluhöfundar telja þess vegna - eins og aðrir sem hér hefur 

verið vitnað til - að skapandi greinar hafi ótvírætt hagrænt gildi. 

1.7. Sköpun hið nýja fjármagn  

Notkun hugtaksins sköpunariðnaður eða hugvitsiðnaður er mismunandi eftir löndum.  Það 

er nokkuð nýtt af nálinni og kom fyrst fram árið 1994 í ástralskri skýrslu sem bar nafnið 

Skapandi Þjóð (e. Creative Nation).  Þetta hugtak hlaut víðri útbreiðslu meðal fólks sem 

vann að stefnumótun í Bretlandi 1997.  Þegar breska ríkisstjórnin setti upp það sem þeir 

kölluðu Hvatamyndun fyrir hugvitsiðanaðinn (e. The Creative Industries Task Force) í 

gegnum menningrráð Breta (e. the Department of Culture, Media and Sport).  Hugvits-

iðanaðurinn hefur þannig víkkað út svið listarinnar með tilkomu menningar-iðnaðarins og 

valdið straumhvörfum í möguleikum til verslunar sem hingað til hafa verið álitin fyrir utan 

svið hagfræðinnar. Sköpunariðnaðurinn hefur þannig orðið „ein af megin auðlindum og 
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möguleikum til vaxtar á Norðurlöndunum, í Svíþjóð, Noregi, Finnlandi, Danmörku og á 

Íslandi.  Mesta auðlind hvers staðar er fólkið; sköpunargáfa, hæfni og hæfileikar hvers og 

eins“  (Skýrsla BOP, 2007). Fyrir utan að vera einn af mikilvægustu vaxtasprotum í 

auðlegðarsköpun, er menningariðnaðurinn grundvöllur skapandi efnahagskerfis: með því 

að halda utanum víðtækari ferli framleiðslu og þjónustu þar sem sköpun er grunvallar-

starfsemin.  Þar með gegnir hann lykilhlutverki í samkeppnisstöðu Norðurlandanna, með 

því að veita það aukna virði sem þarf til að skapa einstakar, hágæðavöru sem byggist á 

hugviti.  Sterkur, vel studdur menningariðnaður er það sem getur skapað Norðurlöndunum 

stökkpall til að skapa sér betri samkeppnisstöðu til nýsköpunar á alþjóðavettvangi.  Þetta 

kemur fram í inngangi að Grænu plaggi sem var unnið fyrir Norðurlandaráð af Tom Fleming 

(2007).  Þar segir meðal annars varðandi nýbreytni og sköpunargleði að til þess að skapa öflugan 

sköpunariðnað sé mikilvægt að þeir sem vinna innan hans læri að tileinka sér leiðir til nýsköpunar 

og gera úr þeim viðskiptatækifæri, eða í það minnsta að vinna með fólki sem hefur þessa 

eiginleika.  Á Norðurlöndunum komist of fáar hugmyndir í framleiðsluferli, og of fá verk nýbreytni 

og sköpunar eru þróuð í aðgengileg eða nýtanlega verslunarvöru. Hann segir að á síðustu tuttugu 

árum, hafi endurreisn efnahagsins og stöðugt vaxandi vitund um að með því að tengja saman 

tækni og innihald sé hægt að skapa gríðarlega vöxt og sérstöðu á samkeppnismarkaði.  Það sé 

hægt að gera sköpun og menningu aukið vægi í norrænum borgum. Þannig megi skapa grundvöll 

fyrir ferðaþjónustu, fara í ímyndarsköpun til að draga að fjármagn og skapa nýja ímynd og styrkja 

samkeppnistöðuna (Flemming, 2007: 11 - 12) 

Í bæklingi sem bresk stjórnvöld gáfu út sem leiðbeiningar fyrir sveitarstjórnir og nefnist 

Fjárfest í skapandi iðnaði (e. Investing in creative industries), segir meðal annars að 

sveitastjórnir geti haft hag af því að fjárfesta í skapandi iðnaði vegna möguleika þeirra til 

víðtæk jákvæð áhrif.  Það sé áríðandi að sveitarstjórnir hugleiði vel á hvaða hátt er hægt að 

styrkja þennan iðnað og á hvaða hátt er best að veita fjármangi til að fjárfesta í honum.  

Hinsvegar geti sköpunariðnaðurinn haft hag af stuðningi sveitarfélaganna til dæmis í 

gegnum húsnæði, samstarf og mótun tengslanets.  Þarna eru tillögur að því hvernig efla má 

skapandi iðnað sem lið í að takast á við kreppu: 

 Með því að nýta tómt húsnæði og veita skapandi stéttum aðgang það því með lágri 

leigu, til dæmis þar sem göt hafa myndast við verslunargötur og veita skapandi 

stéttum tækifæri á að safnast á einn stað og opna möguleika á samstarfi. 

 Skapandi stéttir eru mikilvægar fyrir nýsköpun – og með því að styðja skapandi stéttir 

og skapandi iðnað er stuðlað að aukinni nýsköpun og möguleika á því að þessir aðilar 

geti tengst kollegum erlendis.  Leggja þurfi áherslu á að efla tengslanet og nýsköpun 

sem leið til þess að takast á við erfiðleika.   
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 Styðja má skapandi starf þrátt fyrir samdrátt með litlum tilkostnaði til dæmis með því 

að veita frítt rými til að auka tengsl, gefa listamönnum og skapandi einstaklingum 

færi á nýta tómt húsnæði til þess að skapa líf og sköpunargleði og setja upp frítt 

auglýsinga- og upplýsingasvæði á netinu, til þess að stuðla að auknu samstarfi á 

meðal skapandi aðila og stuðla að auknu upplýsingaflæði. 

 Styðja ungt fólk í atvinnuleit, með því að gefa þeim færi á að þroska hæfileika sína 

með uppbyggingarverkefnum í gegnum skapandi starf. 

 Efla ferðamannaiðnað með því að stuðla að skapandi andrúmslofti og styrkja menn-

ingarviðburði (Investing in Creative Industies, 2009: 29 – 30). 

Margir hafa unnið við rannsóknir á því hvað eflir nýsköpun.  Einn þeirra er C. Leadbeater, sem 

heldur því fram að á þessari nýju öld þurfum við að verða samfélög fjöldanýbreytni þar sem 

efnahagur okkar og velferð samfélagsins muni ekki byggjast á fjöldaframleiðslu, hernaðarlegum 

mætti, náttúruauðlindum, ódýru vinnuafli né fjármagni.  Hann telur að framtíðin muni snúast 

um það hvernig við þróumst, löðum að okkur, viðhöldum og hreyfum við sköpunarferlinu frá 

öllum þáttum samfélagsins og notum sköpunarkraftinn á öllum sviðum lífsins, frá heilbrigðis-

málum og menntunar til lista og fyrirtækjarekstur, vísindum og iðnaðar.  Hann telur að fólk 

muni ekki aðeins  leita í hinn ört vaxandi skapandi iðnað – hönnun, tísku, tónlist og auglýs-

ingargerð – heldur verði einnig litið til gilda eins og umburðarlyndis, sveigjanleika, og ekki síður 

– það sem gerir okkur auðvelt að vinna saman, verða góð í að leysa vandamál, vera opin fyrir 

hugmyndum og viljug til að finna nýjar lausnir  (Leadbeater, 2006).  

Í bók sinni Creative Strategy, fjalla Chris Bilton og Stephen Cummings um mikilvægi þess að 

sameina ólíka þætti á skapandi hátt og stuðla að skapandi andrúmslofti innan fyrirtækja.  Ýmsar 

kenningar eru uppi um hvernig megi stuðla að nýsköpun.  Uppgötvanir, það er, tilraunir og 

sköpun ganga inn í hverja aðra og elta hver aðra á þann hátt að erfitt getur reynst að aðgreina þær.  

Hugmyndir þarf að prófa og þróa áfram með skapandi ímyndunarafli; það er, það skapa er fólgið í 

aðlögun og nýtingu þess sem þegar hefur verið uppgötvað (Bilton og Cummings 2010: 60).  

Listamenn og menningariðnaðurinn eru gífurlega mikilvæg fyrir hvern stað.  Þessi starfsemi 

skapar atvinnu og hagnað, meira en annar iðnaður. Framleiðsla og starf þessara stétta er mjög 

tengt staðnum sem það fer fram á.  Þessi staðsetning er afar mikilvæg efnahagslega, þar sem 

staðurinn nýtur góðs af.  Eins og sjá til dæmis í New York, sem nýtur góðs af því að miðstöð 

menningariðnaðar og leiðandi afl í menningarsmekk, sem í báðum tilfellum skapar mikinn efna-

hagslegan ábata.  Það er vel þekkt  að skapandi fólk  vinnur saman þvert á ýmsar greinar og að 

framleiðni þeirra er mest innan vébanda félagslífs þeirra. Sköpunariðnaðurinn krefst annarskonar 

stefnumótunar sem þróar það félagslíf sem listir og menning þrífast í.  Það er mikilvægt „að 

innleiða dýnamíkina og hið skapandi andrúmsloft sem einkennir þessar stéttir inn í efnahagslega 

þróun menningarstefnumótunar“ (Currid, 2007: 158).   
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2. Kafli:  
Menningarstefnumótun til 
uppbyggingar 

 

Hugarfjallið 

Langt undir fjallinu  
 
er æð í berginu.  
 
Þar er gullið  
 
í manninum geymt.  
 
   
 
Skortur á eftirspurn  
 
hamlar námuvinnslu.  
 

 Úr ljóðabókinni Hugarfjallið (1999) eftir Gyrði Elíasson 

 

Með þróuninni sem fjallað er hér að framan, hefur áherslan í menningarstefnumótun einnig 

breyst.   Hún hefur víða orðið faglegri, samþættari og farið er að líta á hana meira sem skap-

andi ferli. Þar eru tæki og tól stefnumótunar og greiningar beitt um leið og ólíkum þáttum er 

blandað saman.  Fleiri aðilar koma að verkinu, og leitast er við að finna tækifæri, greina 

vankanta á núverandi stefnu og nálgast verkefnið um leið  með opnu hugarfari til að skapa 

nýjan farveg.  Einnig breytist áherslan þannig að litið er á ferlið sem viðvarandi iðkun og leit 

eftir að ná næsta stigi í ferlinu.  Þá er líka stuðst í meiri mæli við rannsóknir og greiningu á 

þróun í þessu ferli.  Ýmis tæki eru farin að verða hluti af nálguninni, til dæmis að hafa 

listamenn með í stefnumótuninni, og virkja þannig hið skapandi ferli ásamt tæknilegri 

útfærslu.  Hugarfluginu er hleypt að, farið út fyrir ramman og reglur hefðbundins 

hugsanaháttar, nýjum spurningum velt upp, fundnir nýir útgangspunktar.  Leitast er við að 

gera ferlið skemmtilegt og fullt af óvissuþáttum, og virða óvissuna sem hluta af skapandi 

ferli (Landry, 2008; Bilton & Cummings, 2010). 
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List og menning skipta máli í efnahagslegu tilliti, en einnig í félagslegu tilliti og getur þjónað 

sem sterkur liður í félagsuppbyggingu.  Hún getur verið aðdráttarafl fyrir ferðamenn og 

liður í skemmtanaiðnaði. „Umfram allt er hún mikilvæg til  að laða að vel menntað, afkasta-

mikið, vel efnað  og hæft fólk sem velur sér að búa þar sem menningarlega vistkerfið er ríkt.  

Því ættu staðir að gera menningarstefnumótun að megináherslu sinni“ (Currid, 2007: 182). 

Stefnumótun þarf að vera þannig að hún virki sem drifkraftur en sé ekki innantóm orð.  Því 

þurfa margir ólíkir aðilar að koma að stefnumótun og tryggja þarf fjárhagslegt bolmagn 

ásamt mannauði til að fylgja stefnunni eftir. 

2.1. Stefnumótun til endurreisnar  

Hverskonar stefnumótun er tímafrekt og flókið ferli. Þeir sem að henni koma þurfa að hafa 

mismunandi hæfileika og þekkingu. Stefnumótun til endurreisnar getur verið margvísleg og 

margþætt – til lengri tíma eða til skemmri tíma – verið víðtæk og tekið til smærri þátta.  En 

það sem hún tekur yfirleitt til eru þættir eins og: 

 Á hvaða hátt er hægt að hvetja til meiri sköpunargleði og nýsköpunar innan 

stefnumótunar borga og bæjarsamfélaga;  

 Það sjónarmið að það sé mikilvægt að skapa og þróa skapandi gerjun með breyttri 

menningu í kerfinu, gera stjórnarhætti innan borgarkerfisins eða bæjarins þannig 

að sköpun og nýbreytni geti átt sér stað; 

 Tengslanna á milli hinna tæknilegu, efnahagslegu, félaglegu og umhverfislegu þátta 

annarsvegar og menningarlegrar sköpunar og nýbreytni hinsvegar; 

 Langtímaáætlanir svo að skapandi breytingar geti náð yfir til mismunandi þætti 

efnahagslegrar framtaksemi í borginni; 

 Áhrifin slíkrar stefnumótun til að laða að nýtt hæfileikafólk og skapa nýja eiginleika 

innan borgarinnar sem geta viðhaldist. Einnig að skapa jafnvægi á milli 

sköpunargetu innan kerfis sem utan (Landry, 2008: 79). 

Mátturinn í vandaðri og skapandi stefnumótun þarf að verða drifkraftur, drifkraftur hins 

skapandi afls sem leggur grunn að lifandi og kraftmiklu samfélagi, þar sem falleg og rík menning 

getur blómstrað og fólk vaxið til meiri þroska á öllum sviðum.  Stefnumótun má ekki verða 

lokað box, hindrun eða þvingun sem fólk óttast, heldur vegferð sem skapar velferð. 

2.2. Menning í  stefnumótun 

Í bók sinni Creative Strategy, fjalla þeir Chris Bilton og Stephen Cummings um hvernig nýta megi 

stefnumótun á skapandi hátt og benda á að stefnumótun getur verið eitthvað sem sameinar og 

gefur stofnun tilgang í heild (bls. 4).  Þeir benda á að stefnumótun getur verið eitthvað annað en 

verkefni þeirra á toppnum – heldur megi nýta aftur nálgun frumherjanna Chandler og Anshoff 

sem felst í að hafa yfirsýn yfir það sem gerist í hinum ýmsu deildum stofnanna.  Þó þeir fjalli um 
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nýja strauma í stefnumótun fyrirtækja eru hugmyndir þeirra í samhljómi við nálgun ýmissa 

staða sem hafa leitað til sérfræðinga til að byggja upp í gegnum menningu og listir.  Sköpun og 

stefnumótun eru oftast álitnar ósamrýmanlegar andstæður en Bilton og Cummings leggja 

áherslu á að þessa ólíku þætti þurfi að sameina til þess að skapa góða stefnu sem er lifandi afl til 

nýsköpunar.  Arthur Kosetler kemst einnig að þeirri niðurstöðu að nýsköpun eða uppgötvun 

eigi sér stað þegar ólíkar hugmyndir og mismunandi sjónarhorn eru sameinuð. Í samdrætti  

verður þörf fyrir skapandi nálgun við gerð nýrrar stefnu.  Stefna sem er  unnin út frá breiðari 

grunni, þar sem fleiri þættir eru teknir inn í, fleiri aðilar komi að henni með ólíka sýn, nálgun, 

grunn og eiginleika, er leið sem vert er að tileinka sér og nýta.  (Bilton og Cummings, 2010: 6).   

Landry, sem hefur unnið lengi að því að móta stefnu með borgar- og bæjaryfirvöldum víða um 

heim, talar um að gott sé að hafa hugarfarslegan verkfærakassa við höndina þegar unnið er að 

stefnumótun.  Sérstaklega til að yfirstíga þröskulda einföldunar og koma í veg fyrir að gengið sé út 

frá illa ígrunduðum rökvillum eða að fordómar geti ráðið ferðinni sem grunnsannleikur.  Þetta 

hugarfarslega verkfærabox felst í að tileinka sér ákveðnar vinnuaðferðir, hugarfar og menningu í 

stefnumótun.  Hann talar um mikilvægi þess að hugsa heildrænt, að nálgast verkefnið frá sem 

flestum sjónarhornum, með samþættingu margra starfsgreina til að leitast við að nálgast summu 

allra þátta.  Það geti skapað ákveðna dýnamík í þá átt að skapa eitthvað mikilfenglegra, heild-

rænna og sjálfstæðara en áður hefur verið gert.  Með því að rýna til dæmis nánar í þau hugtök sem 

notuð eru er fólk þvingað til að vinna út frá annarskonar  grundvallaratriðum, sem vanalega þykja 

of tímafrek.  Vaninn getur valdið því að við förum leiðir sem eru óhugsaðar, ómeðvitaðar og 

tillærðar - leiðir sem virðast virka.  Þannig bregst fólk við þúsundum ákvarðanna sem eru teknar 

af ráðgjöfum, viðskiptafólki, og stjórnvöldum.  Fólk vinnur út frá ákveðnum reynslubanka og 

niðurstöðum annarra – en oft án þess að spyrja hvort þær séu í raun góðar - eða hvort gott væri að 

hugsa dæmið alveg upp á nýtt og finna aðra leið, nýja lausn, sem er kannski betri.  Jafnmikilvægt er 

að skoða hvernig unnið er úr afleiðingum þeirra ákvarðanna sem teknar hafa verið, og hvaða 

skilgreiningum er gegnið út frá. Eins og: Er allt einangrað eða sameinað? Er starfið fastmótað eða 

dýnamískt?  Eru efnahagsleg sjónarmið ofar félagslegum (Landry, 2008: 164).  

Hugarfarið sem segir svona gerum við þetta hér eða svona hefur þetta gengið hjá okkur áður getur 

staðið í vegi fyrir þróun, nýsköpun og vexti.  Kerfin sem við höfum komið okkur upp þarfnast 

uppstokkunar.  Þeir sem hingað til hafa verið ráðandi í stjórnarkerfi borga eru oftast verk-

fræðingar, tæknifræðingar, skipulagfræðingar og svo framvegis. Þetta eru þeir sem sjá um 

tæknilegu hliðina og lausnirnar hafa því miðast við þeirra sjónarmið.  Áherslur eru að breytast þar 

sem litið er á borgina sem lifandi samhangandi heild og athyglin farinn að beinast meira að 

breiðara sjónahorni og einbeita sér að þeim margþættu öflum virka á íbúana (Landry, 2008: 164). 
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Það hvernig er horft á það ákvarðar hvernig  tekið er á viðfangsefninu.  Til dæmis ef umferðar 

og samgöngusvið myndi hljóta heitið samskipta og tengslasvið eða aðgengissvið, þá myndu ekki 

eingöngu verkfræðingar vera að vinna þar.  Almenningssamgöngur, bílaumferð og gatnagerð 

yrðu þá einungis einn þáttur starfseminnar – göngustígar og möguleikar fólks til að hittast og 

tengjast myndu þá fara að gegna veigameira hlutverki.  Ef skipulags- og byggingasvið myndi 

heita búsetusvið eða íverusvið yrði hugað að fleiri þáttum en skipulagi bygginga og gatna, allt 

umhverfið og andrúmsloftið yrði mikilvægara, eins og búðirnar, og hvað stuðlar að því að fólk 

hittist(Greenhalgh og Worpole, 1999, vitnað í af Landry, 2008: 164). 

Borgarleg sköpunargleði getur einungis átt sér stað í breyttri stofnanamenningu –menningu 

sem getur tekið áhættu eða þorir að fara óhefðbundnar leiðir.  Það kallar á breytta menningu 

flestra opinberra stofnana, allt frá borgaryfirvöldum til háskóla.  Sköpunarmátturinn getur ekki 

orðið drifkraftur til umbóta nema látið sé af hugarfari kerfiskarla og skrifræðis – annars mun 

reynast erfitt að nýta listræna hæfileika og sköpunargáfu fólks.  Í fyrsta lagi dregur andrúmsloft 

„kerfisins“ úr skapandi fólki, það verður þess fljótlega áskynja að möguleikar þess til að hafa 

áhrif og starfa eru  takmarkaðir. Í öðru lagi, getur það þénað meiri peninga annarstaðar sem er 

megin vandamál opinberra stofnana.  Þær eiga erfitt með að setja fram fjármagn til þess að veita 

fólki tækifæri og sjálfræði til að stýra verkefnum á þann hátt sem það vill.  Í þriðja lagi, skapast 

skortur á sjálfsöryggi sem þegar horft er eingöngu á það sem vantar upp á eða það sem misferst, 

eins og sjá má af því hvernig fjölmiðlar fjalla um störf félagsráðgjafa, kennara og opinberra 

starfsmanna.  Hnignun siðferðisþreks og vanmáttur valda því að skapandi lausnir og frumkvæði 

verða síðustu mál á dagskrá (Landry, 2008: 196).   

2.3. Aðferðir stefnumótunar skapandi staða  

Landry og félagar hans hafa unnið með hugtakið skapandi borg og aðstoðar margar 

heimsborgir við mótun menningarstefnu undir merkjum ráðgjafafyrirtækisins Comedia. Þar 

er lögð áhersla á fjögur grunnatriði í stefnumótun: 

1. Fimm skrefa heildarferli stefnumótunarferlis; 

2. Nýting nokkurra greiningartækja, til mynda að skapandi ferli; 

3. Nokkur mælitæki til að greina hversu skapandi borg eða verkefni er í raun; 

4. Ýmsar aðferðir til að stuðla að skapandi hugsun og skipulagi (Landry, 2008: 166). 

Landry segir að þessi nálgun feli í sér ákveðin sjónarhorn.  Meginatriðið sé fylgja ákveðnum 

atriðum til að skipulagið geti orðið árangursríkt og allir möguleikar séu nýttir til fulls.  Þessi 

meginatriði séu meðal annars fólgin í: að skilja að leið hvers og eins til að nálgast málin geti 

verið takmörkuð; að skapandi hugsun er mikilvæg í hvaða skipulagsvinnu sem er; að vilji sé til 

að líta á málin út frá sjónarhóli annarra sérfræðinga, jafnvel þó þekking þeirra virðist ekki eiga 
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erindi varðandi þau mál sem eru til skoðunar; að meta möguleg aðföng til skipulagsins á 

víðtækari hátt en vanalega. Skoða áþreifanlega kosti eins og: möguleika staðsetningar; aðgengi 

að rannsóknarstofn-unum; nálægð við fyrirtæki eða staði þar sem hæfileikafólk hefur aðsetur í 

borginni, til jafns við óáþreifanlega kosti eins og: sjálföryggi íbúa; ímynd og viðhorf til staðarins; 

möguleika sem má finna í sögu og menningu staðarins, hefðum og gildismati; eða hugvitssemi 

ýmissa samfélagshópa á svæðinu (Landry, 2008: 166 – 167). 

Landry segir að í gegnum víðsýna nálgum megi auðga öll hefðbundin tól við mótun nýs skipulags 

eins og til dæmis SWOT greiningu – greiningu á styrkleikum, veikleikum, ógnunum og tækifærum.  

Þar sem stefnumótun er að mörgu leyti mjög tæknilegt fyrirbæri, eru mörg hinna hefðbundnu 

tækja notuð.  En þeir sem vilja stuðla að skapandi borg hafa aðra forgangsröðun og eru meðvitaðir 

um hinar margbreytilegu myndbirtingar sköpunargáfunnar og nýsköpunar og leitast við að ná 

fram mismunandi hliðum á hverju verkefni.  Það gæti verið upprunaleg hugmynd sem kannski 

skilgreinir viðfangsefnið á nýjan hátt, þar sem dregnar eru upp þverstæður inn í verkefnið.  Þannig 

verður árangurinn af framlagðri tillögu meiri; sem gæti falist í nýstárlegri verkefnastýringu inná-

við, þar sem sköpuð eru ný tengsl á meðal starfsfólks eða með aðkomu utanaðkomandi fjárfesta 

að mikilvægri ákvarðanatöku. Nýsköpun getur falist í því hvernig vandmál er skilgreint;  nýjum 

markmiðum til að námeiri þátttöku; eða hvernig viðskiptavinum er mætt.  Hún getur verið fólgin í 

því að skoða hvernig verkefni getur haft áhrif á hegðun.  Stefnumótun sem vill stuðla að Skapandi 

Borg hefur það að leiðarljósi að vera heildræn og vinna að því að skapa tengsl, að vera fólksmiðuð 

í stað þess að vera landmiðuð.  Vegna þess að það eru hæfileikar og sköpunarmáttur fólks, sem 

keyra framþróun borgarsamfélags áfram (Landry, 2008: 167). 

2.4. Lífsferlahugsun  

Landry segir í bók sinni Creative Cities að hver skapandi hugmynd eigi sér sinn líftíma.  

Frumkvæði á sér stað, ný vörutegund er til dæmis hönnuð, þróuð komið í framleiðslu og 

nýtt í ákveðinn tíma, en missir síðan gildi sitt. Lífsferlahugsun gengur út frá ferli fæðingar, 

þroska og hnignunar sem eðlilegum hlut.  Það beri að varast ofmat á eigin ágæti og þá til-

hneigingu að halda fast í gamlar leiðir (Landry, 2008: 205). Þessi hugsun gefur þróun mögu-

leika, ekki bara í vöruþróun heldur líka í sköpun nýrrar hugmyndafræði eða nýrra leiða til að 

skapa betra samfélag.  Endurnýtingarhugmyndir má nota í að byggja nýtt úr gömlu, að gefa 

stöðnuðu ferli nýtt líf, eða gamalli byggingu nýjan tilgang.  Hverfi í niðurníðslu er tækifæri til að 

byggja upp í nýrri mynd með því að halda í það sem er nýtanlegt og rífa það sem má fara.  

Umfram allt kemur lífsferlahugsun í veg fyrir stöðnun, tryggir framþróun og er nú víða liður í 

uppbyggingarstefnu.  Rannsóknir í tengslum við stefnumótun og uppbygginu eru afar mikil-

vægar til að stuðla að framþróun og geta verið hvati að nýsköpun sem er byggð á þekkingu.  
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3. Kafli: 
Dæmi um nýtingu stefnu til 
uppbyggingar 

 

Júnímorgunn 

Úðinn drýpur og sindrar í silfurgljá  

Í svona veðri finnst regninu gaman að detta  

Á blómin, sem nú eru upptekin af að spretta  

og eru fyrir skemmstu komin á stjá.  

 

Og upp úr renginu rís hin unga borg,  

rjóð og tær eins og nýstigin upp af baði  

Og sólin brosir á sínu himneska hlaði  

og horfir með velþóknun yfir stræti og torg.  

 

Og léttir geislar glitra um lygnan fjörð  

eins og glóbjört minning um tunglskinið frá í vetur.  

Ó, engan ég þekki, sem gæti gert þetta betur  

En guð, að búa til svona fallega jörð. 

    - Tómas Guðmundsson  

Í þessum kafla eru mismunandi dæmi um staði sem hafa markvisst nýtt stefnumótun til 

endurreisnar annarsvegar og svo staði sem taka inn menningarverkefni án þess að þau hafi 

verið hluti af skrifaðri menningarstefnu, en orðið til fyrir opnun stefnuglugga.  Dæmin eiga 

að tala að mestu leyti fyrir sig sjálf.  Samanburður á þeim gæti orðið mjög óréttmætur, þar 

sem aðstæður eru mjög ólíkar.  Þessi dæmi koma öll inn á hvernig skapandi nálgun eða listir 

eru nýttar til að skapa sérstöðu og hvernig er hægt að hafa áhrif með stefnumótun.  Í þeim 

birtist á mismunandi hátt hvernig það að vera opinn fyrir nýbreytni og tillögum annarra 

getur umbreytt ákveðinni nálgun, sérstaklega í íslensku dæmunum.  Einnig birta þessi 

dæmi mismunandi tilgang, nálgun og markmið. 

http://www.tilvitnun.is/ShowQuotes.aspx?id=245&name=Tómas%20Guðmundsson&type=Q
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3.1. Glasgow 

Verkefnið Menningarborg Evrópu sem var hrint af stað 1985 af Evrópusambandinu, til að 

beina sjónum að menningu ýmissa staða og efla hana.  Borgir þurftu að vinna að  ákveðnum 

markmiðum og var hugmyndin að veita hvata í menningarlíf þeirra með lista- og menn-

ingarviðburðum það ár sem borgin bæri heitið. Vonin var að verkefnið myndi stuðla að 

frekari menningarþróun í borgunum.  Glasgow var ein af þessum borgum og var valin vegna 

þess að þar stóð til að nýta menningaruppbyggingu sem tæki til að reisa við efnahaginn og 

endurvekja ímynd borgarinnar.  Aðsókn ferðamanna til Glasgow er mjög gott dæmi um 

langtímaáhrif af  þessu starfi, en í kjölfar verkefnisins fjölgaði innlendum ferðamönnum um 

88% og erlendum ferðamönnum um 25% (Evans & Shaw, 2004).   

Glasgow var ein þeirra borga sem fór í gegnum hnignunartímabil vegna þess að iðnaður lagðist af 

eða flytur annað, atvinnuleysis og hnignun miðbæjar.  Miklir fólksflutningar urðu frá borginni, 

íbúar voru 1.1 milljón árið  1961 en 662 þúsund árið 1991.  Upp úr 1985 var reynt markaðssetja 

og auglýsa borgina undir slagorðunum: „Glasgow Miles Better“ jafnframt því að leggja áherslu á 

skapandi hlið borgarinnar, auðugt menningarlíf og skemmtilega ferðamannastaði.  Megin 

áherslan var þó lögð á að endurhanna borgina með því að breyta ímynd hennar – frá því að vera 

hnignandi iðnaðarborg til þess að vera skapandi borg þar lögð var áhersla á að gæða hana nýju lífi 

og gera hana aðlaðandi fyrir ferðamenn og fjárfesta.  Kjarninn í þessum breytingum fólst í að 

breyta miðbænum (M. Gomes, 1998).  Þess ber að geta að ímyndarvinnan var ekki einungis 

unnin út á við heldur einnig innávið.  Markmiðið var að styrkja sjálfmynd borgarbúa, auka 

stolt þeirra og halda þeim frá því að flýja annað. 

Menningarstefna borgarinnar fólst meðal annars í því að stefna að því að verða valin 

Menningarborg Evrópu 1990, eins og fyrr segir.  Ennfremur að því að gera árið 1996 að ári 

myndlistar og lýsa borgina sem Arkitektúr og hönnunarborg Bretlands árið 1990 (e. UK City of 

Architecture and Design 1999).  Skapandi iðnaður var álitinn einn þáttur í  auknum vexti 

borgarinnar.  Einnig var talið að stuðningurinn við skapandi greinar, til dæmis eins og myndlist, 

hefði skilað ávinningi.  Árið 2001 voru 32,000 manns starfandi inna hins skapandi geira, sem er 

8% alls vinnuafls borgarinnar.  Árangur Glasgow í að bæta stöðu sína varð öðrum borgum í vanda 

vegna hnignandi iðnaðar fyrirmynd til að vinna að endurreisn í gegnum menningarstefnu.  

3.2. Berlín 

Ímynd Berlínar hefur þróast í gegnum árin. Í kringum 1920 var borgin þekkt fyrir glæsileika 

og fjörugt skemmtanalíf.  Sú mynd breyttist á tímum seinni heimstyrjaldarinnar er höfuð-

stöðvar nasista voru staðsettar þar.  Eftir stríð var borgin í rústum og sundruð; fórnarlamb 
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kalda stríðsins. Nú hinsvegar iðar borgin af lífi og er þekkt fyrir hvað þar er mikil gerjun í 

listum og mannlífi.  Endurreisnin var ekki greið né auðveld.  Ímyndarvinnan varð hluti af 

endurreisnaráformunum (Cochrane og Jonas, 1999).  

Vörumerki eða ímynd Berlínar „Berlín – borg umbreytinga“ og var unnið af einkafyrirtæki í 

almannatengslum, Berlin Partner.  Þeir lögðu áherslu á að gera sköpunargleðina í borginni 

sýnilega á alþjóðavísu; ímyndin fólst í að beina athyglinni að nútímalist, tónlist og tísku.  

Þegar að múrinn féll árið 1989, breyttust aðstæður í Berlín verulega, ekki bara stjórnmála-

lega séð, heldur líka efnahagslega, félagslega og menningarlega.  Um leið misstu fyrirtæki í 

vesturhlutanum þann fjárhagslega stuðning sem þau höfðu notið af hálfu stjórnar Vestur-

Þýskalands. Austurhlutinn missti hinsvegar öll viðskiptasambönd við Austur-Evrópu, 

ríkisreknu framleiðslufyrirtækin og ríkisstyrkina við iðnaðarfyrirtækin (Haussermann og 

Colomb, 2003).  Sæluvímunni sem kom í kjölfar hruns múrsins fylgdu miklar væntingar um 

efnahagslegan vöxt, en stóðu ekki lengi (Gorning et. al., 1998). Stór hluti hefðbundins 

iðnaðar hrundi og mikið atvinnuleysi fylgdi í kjölfarið (Kratke, 2004).  Um 100,000 manns 

misstu vinnunnar og um 30,000 manns fluttu til nágrannabyggðanna, sem leiddi til þess að 

skattatekjur minnkuðu og skuldir borgarinnar fóru upp í 59.4 billjónir evra. Borgarstjórinn, 

Wowereit, neyddist til að láta loka sundlaugum, biðja kennara að vinna fleiri vinnustundir 

launalaust, loka á nýráðningar og sameina þrjú stærstu óperuhús borgarinnar. 

Berlín stefndi hratt í að vera borg í niðurníðslu.  Yfirvöld gerðu nýja áætlun um hvernig 

mætti endurreisa efnahag borgarinnar, þar sem horfið var frá deyjandi iðnaði til aukinnar 

þjónustu og eflingar  menningariðnaðarins.   Gerð var áætlun um hvernig mætti endurvekja 

hinar fornu menningarrætur borgarinnar og hlutverk hennar sem menningarborgar í 

Þýskalandi og Evrópu.  Stefnan fólst í að sannfæra Þjóðverja og heiminn um að borgin væri í 

raun sá suðupottur menningar sem hún vildi vera láta.  Listaverkamarkaðurinn, tónlistar-

iðnaðurinn, útgáfu- og fjölmiðlafyrirtækin, kvikmynda- og sjónvarpsmarkaðurinn, arki-

tektastofurnar, leikhúsin, auglýsingastofurnar og margmiðlunarfyrirtækin fóru að koma sér 

fyrir í borginni sem fór að geta sér orð sem menningarborg. 

Menningarauður Berlínar í dag má teljast einstakur í samanburði við aðrar borgir. Þar eru 

nú starfandi þrjú óperuhús, 880 kórar, 140 leikhús, 350 listagallerí og mikill fjöldi safna – 

sem gerir hana að einni mestu menningarborg Evrópu.  Þar að auki er þar fjölskrúðug flóra 

hátíða, eins og Alþjóleg Kvikmyndahátíð, JazzFest Berlin, Leikhúshátíð Berlínar svo fátt eitt 

sé talið.  Ennfremur er það einstakt að mest af því fjármagni sem rennur til listastarfsins 

kemur frá borgarstjórninni en ekki ríkinu (Gresillion, 1999). 
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Miðborgin er hjarta menningarinnar þar sem flest óperuhúsin. leikhúsin og galleríin eru 

staðsett þar. Eystri hlutinn varð aflgjafi í endurreisninni en þar voru opnuð mörg lítil 

leikhús,bókakaffihús, jazzklúbbar og aðrir tónlistarklúbbar.  Vöxturinn sem varð í þessari 

fjölbreyttu menningu í eystri hlutans skapaðist vegna tómsins sem varð eftir fall múrsins og 

hinu lága húsnæðisverði eystri blokkarinnar miðað við vestur hlutann.  Sú menningarlega 

gróska sem varð í Austur-Berlín varð hvatinn að endurreisnar bæði hvað varðar húsakost, 

gatnakerfi og menningu.  Spandau Vorstadt hverfið sem liggur norðan við Mitte Quarter, var 

í niðurníðslu undir stjórn austur þjóðverja, breyttist mikið við fall múrsins.  Þar léku 

Friðarmiðstöðin, Ráðstefnumiðstöðin og Vatnaleikhúsið stórt hlutverk, en enn stærra 

hlutverk lék fyrrum iðnaðarsvæði sem listamenn lögðu undir sig sem vinnustofur. Listalífið 

varð mjög fjölbreytt og auðugt – í alþjóðlegu andrúmslofti menningarlegra samskipta og 

fölbreytni.  Ennfremur var boðið upp á opinbera umræðu milli fræðimanna víða að úr 

heiminum um listir, menningu, mannréttindi, stjórnmál og trúarbrögð. 

3.3. Oxford  

Árið 2002 var sett á stofn þróunarskrifstofa til að vinna að menningarmálum í Oxfordshire. 

Verkefnið kallaðist Oxford Inspires eða Innblástur Oxford.  Upphaflega var ætlunin að gera 

Oxford að menningarborg Evrópu árið 2008.  Þó svo að borgin hafi ekki unnið þann titil, 

náði hún að vera heiðruð sem ein af sex megin menningarstöðum Bretlands.  Þeir sem 

höfðu styrkt stofnunina í upphafi, samþykktu því að halda áfram að styðja það starf sem þar 

átti sér stað með það að markmiði að innlima sem flesta inn í lista og menningarstarf 

borgarinnar og þróa frekar listalíf staðarins. 

Í febrúar 2004 var stofnað verkefni á vegum Lottósins, sem var tileinkað borgarupp-

byggingu í gegnum menningu.  Stofnunum var boðið að sækja um styrki til að efla menn-

ingarverkefni í umhverfi borganna sem myndu stuðla að endurreisn og félagslegri innlimun.  

Styrkurinn veitti tækifæri til að setja af stað mjög metnaðarfullt verkefni til að vinna að árið 

2005.  Gerð var áætlun um þátttöku rúmlega þrjátíu menningarstofnanna í Oxfordshire – 

undir nafninu Evolving City eða Borg í þróun.  

Markmiðin með verkefninu voru: 

 Að auka almenna þátttöku í menningarviðburðum og efla félagslega innlimun  

 Hvetja til almennrar og upplýstrar umræðu um framtíð borgarinnar.   

 Nýta menningu sem afl til að auka hugmyndaflug og umbreyta útliti borgarinnar. 

 Styrkja vísinda- og menningarstarf í Oxford. 

 Hækka gæðastuðulinn í hönnun borgarinnar í frekari þróun borgarinnar. 

 Fagna mismunandi menningarsamfélögum í Oxford og styrkja menningarhátíðir.   
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 Efla orðspor menningarinnar og auka samstarf menningarstofnana, yfirvalda og 

menntastofnanna. 

Verkefninu var einnig ætlað að færa borginni og skírinu efnahagslegan ávinning með eflingu 

ferðaþjónustu í Oxford og auknum metnaði í hönnun borgar og opinna svæða. 

Borg í þróun var verkefni sem var úthlutað 600.000 punda til þess að koma á fót stærsta 

samvinnuverkefni á sviði lista og menningar sem nokkru sinni hafði verið sett af stað í Oxford. 

Það tók eitt ár með fimm meginþemu að markmiði – Listamaðurinn og Samfélagið; Hátíðir og 

Þróun; Vísindi í borginni; Oxford 2015: Endurreisn; og Oxford og Evrópa.  Verkefnin urðu þrjátíu 

og sex. Umfangið fólst í sýningahaldi, fyrirlestrum, almenningslistaverk voru sett upp, 

tónlistarflutningi, aðgengi að stúdíóum, verkefni sem fólust í að kynslóðirnar kenndu hverri 

annarri eða skiptust á þekkingu og svo hátíðahöldum (SEEDA, 2007).   

Niðurstöður á mati á áhrifum verkefnisins: 

 Borg í þróun hafði náð því markmið að auka þátttöku almennings í menningarlegum 

viðburðum, fagna mismunandi menningarhópum innan borgarinnar og stuðla að 

félagslegri virkni ákveðinna hópa 

 Verkefninu tókst að gera vísindastarf hluta að menningarlegu starfi borgarinnar. 

 Borg í þróun gæddi hátíðir bæjarins nýju lífi. 

 Verkefnið stuðlaði að aukinni umræðuna um framtíð borgarinnar og hlutverk 

menningarstarfs í borginni.  

 Þátttaka í verkefninu gerði mörgum menningarstofnunum færi á að stækka sviðið 

og þróast á annan hátt en áður. 

 Stofnanir og fyrirtæki sögðu það besta við verkefnið hefði verið að það hefði veitt 

tækifæri til samvinnu og nýrra tengsla. 

 Borg í þróun fékk mikla athygli í fjölmiðlum (SEEDA, 2007). 

3.4. Singapúr 

Singapúr er borg sem státað getur af góðum efnahag.  Stjórnvöld ákváðu samt sem áður að 

beina stefnunni frá fyrri áherslum á iðnað og raftækni í átt að fjármálaþjónustu, marg-

miðlun, lífvísindum, ferðamennsku og skapandi iðnaði.  Þessi nýja stefna kallaði á endur-

sköpun ímyndar borgarinnar.  Ímynd hennar hefur til margra ára verið tengd alþjóðlegu 

andrúmslofti sem hefur skapast af því fjölþjóðlega samfélagi sem þar er, samruna hins 

„Skilvirka Vesturs og Heillandi Austurs“.  Þá þótti vænlegt að leita ódýrra fjárfestingatæki-

færa.  Nú eru þau ekki lengur fyrir hendi sem ódýr kostur og þrátt fyrir ímyndarvinnuna sá 

fólk hana sem menningarlega eyðimörk.  Yfirvöld viðurkenndu að mistekist hefði að bjóða 

upp á næga menningarviðburði til þess að draga að hæfileikaríka útlendinga til starfa í 

borginni (Yusuf & Nabeshima, 2005; Wong, 2002).  Í stað þess að stinga höfðinu í sandinn 
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horfðust yfirvöld í augu við vandann og endurskoðuðu stefnu sína og lögðu grunn að því að 

efla menningarlífið í borginni sem lykilatriði í að laða að hæfileikafólk og alþjóðafyrirtæki. 

 Í fyrsta lagi, slökuðu borgaryfirvöld á reglugerðum til að stuðla að líflegra lista- og 

menningarlífi.   

 Í öðru lagi, var unnið að því að fá spennandi stórviðburði til borgarinnar, í formi 

stórtónleika með heimsþekktum listamönnum, vinsælla söngleikja, sýningahald frá 

heimsþekktum söfnum og með ráðstefnuhaldi of hýsa fundi stórra aðila eins og 

alþjóðlegu ólympíunefndarinnar.   

 Í þriðja lagi, var leitað eftir stuðningi og fjárveitingum frá iðnaðinum til að efla 

ímynd borgarinnar sem menningarborgar.  Unnið var markvisst að því að gera 

Singapore að miðdepli alþjóðafyrirtækja, meðal annars á sviðum fjölmiðlunar, hönn-

unar, samskiptabúnaðar, lyfjaframleiðslu og fjármála.  

 Í fjórða lagi, komu þeir á fót ýmsum menningarstofnunum.  Þrjú þjóðminjasöfn voru 

opnuð 1997 og árið 2002 voru Esplanade-leikhúsin við höfnina opnuð.  Árið 2009 

voru opnaðir tveir risastórir kjarnar þar sem eru spilavíti og fjöldi skemmtistaða.   

Yfirvöld vinna áfram að því að gera borgina að aðal menningarborg Suðaustur-Asíu (Ooi, 

2007).  Það er augljóst að stefna Singapúr miðast að því að efla samkeppnisstöðu borgar-

innar og aðdráttarafl fyrir fyrirtæki og hæfileikaríkt fólk, fremur en að því að stuðla að 

almennri velferð íbúanna, en það getur breyst.  Einnig má ætlað að þeir geti notið menn-

ingarinnar sem er í boði eins og aðrir. 

3.5. Emscher Park 

Emscher Park liggur í Ruhr dalnum í Norðvestur Þýskalandi, sem áður var þungamiðja stál- 

og kolaiðnaðarins.  Með breyttum áherslum fór svæðið að einkennast af yfirgefnum stál-

verum og kolanámum og atvinnuleysi varð ríkjandi á meðal íbúa.  Umhverfisspjöll  og 

mengun voru gífurleg og tómar stálverksmiðjur vörpuðu draugalegum blæ á umhverfið. 

Umdæmisstjórn Norður-Rín-Westphalia stóð frammi fyrir því verkefni að finna mótvægi 

fyrir þessum gífurlegum efnahagslegu og umhverfislegu afleiðingum.  Hún mótaði 

endurreinsnarstefnu 1989 og fól International Building Exhibition (IBA) það verkefni að 

endurreisa svæðið við Emscher Park.  IBA fékk tíu ár til að bæta náttúruspjöll, hreinsa 

umhverfið og endurnýta húsnæðið á svæðinu.   

Um eitthundrað verkefni hafa verið þróuð og unnin á fimm svæðum á svæðinu á milli 

Duisborgar og Kamen, á 800 ferkílómetra svæði.  Þau fela í sér ýmiss verkefni sem unnin hafa 

verið í samræmi við nýjustu hugsun í vistvernd og efnahagsuppbyggingu á fyrrum iðnsvæðum.  

Margvíslegar nýungar í arkitektúr og hönnun voru unnar í samvinnu við ýmsa aðila að endur-

reisn landsvæðisins, sem var illa farið eftir kolagröftinn.  Ákveðið var að nýta það ekki fyrir 
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hátækniiðnað og koma þannig í veg fyrir að mistök fortíðar yrðu endurtekin.  Þrátt fyrir að slíkri 

hefðbundinni enduruppbyggingu hefði skilað skjótum gróða (fleiri fyrirtækjum og meiri atvinnu), 

var valið að hafa langtímasjónarmið að leiðarljósi.  Stefnt var að nýta og endurskapa þessi 

kolanámusvæði og málmgrýtishauga í net opinna svæða og skapa nýstárlegan  landslagsgarð 

sem næði yfir allan dalinn, með því að „innlima, móta, þróa og tengja“ opin svæða á milli 

yfirgefinna kola- og stálverksmiðja.  Lagt var upp með að nýting efna yrði eins sjálfbær og 

mögulegt væri og styrkja náttúrulegt umhverfi. Fyrrum járnverksmiðjur standa því enn í 

miðjum garðinum og skapa ákveðna umgjörð.  Sagan er látin halda sér og ryðið fær að ganga 

sinn gang og skapa afar sérstak upplifun.   

Megináherslurnar fólust í: 

 að skapa vatnagarð sem byggist á endurreisn lífríkis gömlu skipaskurðanna við 

Emscher ánna.   

 að skapa útivistarsvæði meðfram járnbrautunum sem tengir betur garðinn við 

borgirnar í nágrenninu.  

 að garðarnir beri iðnsögu svæðisins vitni. 

 að skapa svæði sem íbúar geta notað til ýmissa skapandi athafna. 

 að varveita verksmiðjurnar sem lifandi safn . 

Fyrrum Zollverein kolanáman í Essen var einu sinni kölluð „Dómkirkja verkamannanna“ þegar 

hún var byggð 1932 og talin nýtískulegasta kolanáma í heiminum áður en henni var lokað 1986.  

Þessi bygging er dæmi um það sem  þótti best í arkitektúr iðnaðarhúsnæðis á sínum tíma er nú 

eitt besta dæmið um endurnýtingu og aðlögun í Emscher verkefninu.  Nú er hýsir gamla náman 

leikhúshópa, hönnunarverkstæði og safn. Þar er einnig grafísk hönnunarmiðstöð sem vinnur 

nýsköpunarverkefni í iðnhönnun.  Þar eru auglýsingahönnuðir og iðnhönnuðir, sem skapar 

mikilvæg tengsl fyrir önnur fyrirtæki á svæðinu.  Hönnun bygginganna á  svæðinu skapar skörp 

skil við iðnaðarúrganginn sem er enn á svæðinu.  Göngustígar tengja svæðið við nærumhverfið.  

Nágrannabyggðir tengjast svæðinu ágætlega og nokkrir af fyrrum kolanámumönnunum 

starfanú við að skrá sögu Zollverein. 

Sennilega er mesta nýsköpunin fólgin í þeim breytingum sem voru gerðar á Oberhausen 

gasgeyminum, og er nú nýttur sem sýningarsalur og leikhús. Honum hefur verið umbreytt í 

sal sem er 118 metra hár og 68 metrar víður en þar er hægt að skapa einstaka hljóðræna og 

sjónræna upplifun fyrir gesti.   

Ásamt Landslagsgarðinum og varðveislu iðnvæðingarmenja þurfti einnig að sinna endur-

reisn byggðarinnar,  hanna og reisa íbúðahverfi, en 3,000 hús voru hönnuð til byggingar og 

önnur 3,000 endurbætt.  Samkeppnir í borgarhönnun voru nýttar til að auðga starfið í IBA 
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og blása alþjólegum og þjóðlegum  straumum í þróun byggðarinnar.  Haft var að leiðarljósi 

að hverfin yrðu „garðþorp“ sem hefðu fjölbreytta starfsemi. Þetta verkefni hlaut nafnið 

Prosper III og er byggt á fyrrum kola- og koksnámusvæði þar sem mengunin er töluverð (til 

dæmis af benzeni, og þungmálmum).  Á 70 ára starfsferli kolagrafanna, óx upp byggð í 

kringum þær.  Þegar námunum var lokað voru flestar byggingarnar rifnar og í kringum 

1985 voru um 29 hektarar lands mjög mengaðir.  Áhersla var lögð á að gera umhverfið 

aðgengilegt fyrir eldri borgara og börn.  Einnig voru höfð í huga vistvernd, með hitaveitu, 

góðri nýtingu á plássi og endurnýtingu regnsvatns. Í hjarta þessarar íbúabyggðar er Prosper 

hæð, hverfisgarður sem er byggður á fyrrum landfyllingu sem var menguð af námuúrgangi.  

Til þess að bæta jarðveginn var sá hluti sem mest var mengaður fjarlægður, það sem eftir 

var nýtt sem landfyllingarefni og nýjum jarðvegi bætt við og nýtt landslag mótað.  

(International Brownfield Case Study, e.d.). 

3.5.1. Höfnin í  Duisburg  

Höfnin í Duisburg var lengi álitin eingöngu iðnaðarhöfn og löndunarstaður. Svæðið einkenndist 

af vöruhúsum og risastórum krönum á bökkum Rínar.  IBA vann að því að breyta svæðinu í 

lifandi hafnarsvæði þar sem borgarlífið dafnar með tengingu við borgarmúra Duisburgar sem 

eru frá miðöldum, sögulega millu og gamlar kornhlöður; og breyta hafnarsvæðinu í blandaða 

íbúabyggð með görðum og göngusvæðum á árbakkanum.  Þetta var allt unnið í samvinnu við 

borgar- og hafnaryfirvöld í framhaldi af opinni hönnunarsamkeppni.   

Verkefnið hefur síðan þróast í að vera eitt af eftirtektarverðustu verkefnum hvað varðar 

hugmyndaríki og nýsköpun í endurreisn hafnarsvæða.  Skipulagið felur í sér félagsíbúðir fyrir þá 

tekjuminni, stúdíó, gallerí og kaffihús. Ennfremur  sextán hæða hátækni „Euro-Gate“ skrifstofu-

byggingu sem er hönnuð til að nýta vel orku, sem er í uppbyggingu og er hugsuð sem höfuð-

stöðvar fyrir ýmis alþjóðleg stórfyrirtæki. Höfnin er þegar farin að draga að ný verslunarfyrirtæki 

og fjölda íbúa til þessa fyrrum iðnaðarhafnar (International Brownfield Casse Study, e.d.). 

3.5.2. Endurreisn vatnsveitukerfis Emscher  

Það hefur verið vandasamt verk að endurnýja umhverfið og lífsgæði fólks á þessu svæði. 

Kolagröfturinn hafði það í för með sér að ómögulegt var að leggja vatnslagnir neðanjarðar 

og var iðnaðarúrganginum skellt í opna steypta skurði og úrgangurinn fór beint í Emcher-

ánna.  Með örri fólksfjölgun óx vandinn við að ná í hreint neysluvatn.  Þrátt fyrir ýmsar 

úrbætur, héldust sömu aðferðir. við að losa úrgang.  Vandamálið skánaði þó verulega þegar 

iðnaðurinn lagðist af í kringum 1970 og er nú unnið að því hörðum höndum að endurskipu-

leggja allt vatnsveitukerfið og hreinsa ánna. Þó er talið að það muni taka allt að fimmtíu ár 
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að koma þessum málum í lag.  IBA hefur þrátt fyrir þetta sett sér það markmið að stuðla að 

vistvernd og skapa vistvænar leiðir til að nýta vatn og umgangast auðlindirnar þar sem 

langtímasjónarmið eru höfð að leiðarljósi (International Brownfield Casse Study, e.d.).    

Árið 1989 var IBA gefin tíu ár til að að endurreisa Ruhr dalinn og umhverfi Emscher, efnahagslega, 

og vistfræðilega í gegnum samvinnu sveitastjórna, einkafyrirtækja í iðnaði, ýmissa fagaðila, 

vistverndarhópa og borgara.  IBA skildi eftir sig mjög áhugavert dæmi á svæði þar sem hugað var 

að mjög mörgum þáttum í uppbygginu.  Unnið var á skapandi hátt að því að virða söguna; 

endurnýta; sýnt þor og djörfung í nýsköpun; stuðlað að hreinsum og endurreisn vistkerfisins; og 

byggður var grunnur að frekari menningaruppbyggingu. 

3.6. Garður 

Í janúar 2011 gafst tækifæri til að skoða íslenskt dæmi um áhrif aukins listastarfs á stað hér 

á Íslandi, þegar hópur listamanna víða að, kom saman í Garðinum - sem er lítið sjávarþorp á 

Suðurnesjum – og vann saman að list sinni.  Markmiðið var að gefa bæjarbúum kost á að 

koma að vinnunni og kynnast nútímalist og að gefa listafólkinu færi á að mynda tengsl bæði 

innbyrðis og við nærsamfélagið.   

Þetta verkefni varð til að frumkvæði listamannanna sem hafa  þá stefnu að hittast hér og þar um 

heiminn, vinna saman og mynda tengsl við það samfélag sem þeir eru að vinna í.  Í þessu tilfelli 

opnast stefnugluggi þar sem í Garði er bæjarstjóri sem hefur áhuga á myndlist og opnar dyrnar 

að því að þetta geti gerst á þessum stað.  Í samræmi við margar rannsóknir virðist verkefnið 

hafa styrkt sjálfsmynd bæjarbúa og ánægju þeirra sem tóku þátt.  Einnig virðist það hafa leitt af 

sér möguleika og tækifæri til frekari aðkomu bæjarins að öðrum listatengdum verkefnum, 

einkum með því að skapa aðstöðu fyrir þau.  Bæjarfélagið fékk athygli í fjölmiðlum, íslenskir 

listamenn fengu tækifæri til að vinna með erlendum listamönnum, erlendir listamenn kynntust 

landi og þjóð en þannig sköpuðust ákveðin verðmæti. 

Árið 2009 gaf sveitafélagið út stefnu í ferða-, safna- og menningarmálum.  Þar segir:  

Menningarlífið er ein af auðlindum hvers bæjarfélags. Með þessari stefnu er lagður 

grunnur að eflingu þess og auknu aðgengi heimamanna jafnt sem ferðafólks að 

þessari auðlind. 

Gott og mikið menningarstarf er annars vegar staðfesting á að samfélagið búi yfir 

þeim lífsgæðum sem íbúarnir óska sér og hins vegar býður sú fjölbreytta starfsemi sem 

byggir á menningu upp á nýsköpun í atvinnu og fjölgun starfsgreina sem hverju 

atvinnusamfélagi er nauðsynlegt til vaxtar og þroska. Nýta ber þau tækifæri, krafta og 

aðstöðu sem falin eru í auknu samstarfi milli stofnana og aðila á ólíkum sviðum. Brýn 

nauðsyn er hverju samfélagi að leggja rækt við og styðja þá einstaklinga, félög, 
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stofnanir eða fyrirtæki sem standa að menningu á einn eða annan hátt. Í menningar-

starfinu birtist hugur og sál samfélagsins (Menningarstefna Garðs,). 

Í menningarstefnunni kemur einnig fram að stefnt skuli að því að í Sveitarfélaginu Garði blómstri 

öflugt lista- og menningarlíf.  Þeir þættir sem síðan eru tilteknir sem mikilvægir í menningar-

stefnunni eru: sjónlist; tónlist; ritlist; leiklist; reglulegar hátíðir, samkomur og viðburðir; söfn og 

sýningar; börn, ungmenni og eldri borgarar; menningarminjar og náttúra; menningartengd 

ferðaþjónusta; samstarf við önnur sveitarfélög á Suðurnesjum og að lokum norrænt samstarf.  

Hún er nokkuð skýr, en eins og fleiri menningarstefnur á Íslandi virðist ekki skoðað hvað hver 

liður eða hvert stefnumarkmið muni kosta, eða hvað þurfi að leggja til fjárhagslega.  Hinsvegar 

virðast mörg markmið og leiðir framkvæmanleg án mikils tilkostnaðar. 

Til að skoða þetta verkefni og gera tilraun til að meta áhrifin voru tekin voru viðtöl við tíu 

einstaklinga, forsprakka verkefnisins, listamenn, bæjarbúa og að lokum við bæjarstjórann.   

Verkefninu „Ferskir vindar í Garði“ var hrundið í framkvæmd af listakonunni Mireyu Samper og 

manni hennar Víði Árnasyni.  Þau komu að máli við Ásmund Friðriksson bæjarstjóra og var unnið 

að undirbúningi verkefnisins með aðstoð hans og margra bæjarbúa. Þegar að kom,  var tekið á 

móti 50 innlendum og erlendum listamönnum sem komu til að vinna að list sinni í þessu smáa 

bæjarfélagi í átta vikur.  Þeir komu í byrjun í desember 2010 og unnu sleitulaust fram í byrjun 

febrúar 2011. Listamennirnir voru frá 18 þjóðlöndum og komu ekki allir á sama tíma og stoppuðu 

mis lengi á þessu átta vikna tímabili. Þetta má teljast risaverkefni fyrir lítið bæjarfélag og vel af sér 

vikið að takast að fjármagna það og standa að því án lítilla útgjalda fyrir bæjarsjóð.  Hinsvegar er 

það ljóst að mikil sjálfboðavinna varð til þess að það gekk upp.  Mireyja segir að þau hafi fengið 

lánaðar íbúðir hjá bænum, allir hafi komið með svefnpoka með sér og svo hafi gestirnir 

fengið lánaðar dýnur.  Þannig var skortur á gistirými leystur.  Samkomuhúsið var notað sem 

einskonar miðstöð, þar var eldað fyrir allan hópinn og haldnar kynningar á listamönnunum.   

Listamennirnir unnu í samstarfi við skóla bæjarins, haldin voru námskeið og unnið að listinni í 

tengslum við umhverfið.  Þeir skildu svo verkin eftir sem gjöf til bæjarins. Margskonar uppákomur 

og sýningar voru út um allan bæinn og annars tómur og líflaus svefnbær fór að iða af lífi.  Margir 

bæjarbúar og fyrirtæki í nágrenninu komu að því að styrkja og styðja verkefnið með fjármunum, 

vinnu eða matargjöfum. Af viðtölum við ýmsa þá sem tóku þátt má sjá að bæði aðkoma bæjarbúa 

og svo þel listamannanna hafi eflt mjög samkennd, gleði og stolt bæjarbúa.   

Stefnt er að því að halda þessu verkefni áfram og endurtaka leikinn, hvort sem það verður 

annaðhvort ár eða með öðru formi.  Menningarstefna bæjarins hefur tekið stakkaskiptum. 
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Verkefnið sem er  ekki einstakt fyrirbæri.  Margt af þessu listafólki hefur verið að hittast hér og 

þar um heiminn, og eitt af markmiðunum er að skapa umhverfi gert úr nýstárlegum lista-

verkefnum og mynda tengslanet innlendra og erlendra listamanna.  Ásamt því að vinna saman, 

sýna afraksturinn eru þau að miðla til samfélagsins.   

Meðal þátttakenda voru japönsku hjónin Youmiko Okanara prófessor í píanóleik og 

myndhöggvarinn Hiroshi Egami sem er forseti List undir beru lofti, (e. Abiko Open-air Art 

Assosiation).  Þau voru tekin tali og spurð út í þeirra starf. Hiroshi talar um að algengast sé að 

myndlistarmenn komi sér á framfæri og samband við áhorfendur oftast í gegnum verk sín á 

listasöfnum eða í galleríum.  En í svona vinnu eins og þau eru búin að vera að taka þátt í þessu 

verkefni og öðrum líkum (en hann stendur fyrir svona starfi í borginni Abiko) segir hann að 

tengingin við áhorfendann og vinnuna sé allt önnur.  Vanalega vinni listamaðurinn í þröngum 

hring vina og listamanna, en í svona verkefni sé verið að vinna að því að mynda tengsl á stærri 

skala. Listamaðurinn sé þá að leita að annarskonar rými og annarskonar tengslum við fólk.  

Þetta gefur fólki líka tækifæri til að kynnast listinni og listamönnum á nýjan hátt, því það fáir 

eru í tengslum við nútímalist og fundist hún áhugaverði.  Fólk skilur bara eldri form listar, 

eldri málverk og eldri skúlptúra.  Það sé ekki svo auðvelt að skilja nútímalist og almenningur 

eigi ekki svo auðvelt með að tengja sig henni.  „Við viljum mynda tengsl  - við viljum eiga meiri 

samskipti við venjulegt fólk,“ sagði hann. Í heimabæ hjónanna, Abiko, hefur verið unnið svona 

starf árlega síðan 1998.  Á síðasta ári komu 13 listamenn.  Þessi hátíð eða listviðburður er 

haldinn árlega á haustin.  Í fyrstu hélt fólk vissri fjarlægð og var feimið við þessa erlendu 

listamenn.  En á hverju ári vex þor almennings til að eiga samskipti.  „Gamlar konur  og menn 

voru til dæmis dugleg að koma og í hvert skipti sem gamla fólkið kom, fór það að ræða meira 

um hvort þetta listaverk væri gott eða ekki, það er, það fór að mynda sér meiri skoðun  á 

listaverkunum“ (Hiroshi, munnleg heimild, 2011) 

Youkimo segir að þarna fái fólk tækifæri til að kynnast nútímalist og mynda sér skoðun á henni, 

upplifa að sumt finnst þeim áhrifamikið og annað ekki.  Þarna var það að taka þátt í því sem var að 

gerast í samfélaginu og það hafði nýtt umræðuefni og nýja staði að fara á.  Það gat líka tjáð 

skoðanir sínar við listamennina, átt samræður við þá, svona þegar mesta feimnin var farin. 

Það sama gerðist líka í Garði, með þátttökunni var fólk virkjað og fékk smá innsýn inn í 

heim listamannsins. Það öðlast kannski örlítinn skilning á því að hægt sé að horfa öðrum 

augum á hlutina, umhverfið og hafa aðra sýn á lífið sem vert er að skoða.   Ung stúlka úr 

Garðinum sagði: „já það var gaman að sjá hvernig þeir nýttu umhverfið.  Það var til dæmis 

verið að tromma á tröppurnar í vitanum, það var gaman að sjá hvernig þeir nota umhverfið 
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til þess að skapa.“ Hún sagði einnig: „já ég tók þátt í dansi í kringum vitann.  Það var mjög 

gaman.  Það voru nokkrar æfingar og svona dálítið líf.“ 

Páll Guðmundsson, sem var einn hinna íslensku listamanna sem tóku þátt, var yfir sig hrifinn.  

Hann var snortinn af því hversu einstakt fólk þessir listamenn voru og góðir, og gat ekki hætt að 

dásama það bræðralag og þá vináttu sem ríkti innan hópsins.  Það hefði enginn verið með 

yfirlæti, talið sig yfir annan hafinn, eða verið upptekinn af eigin snilli. Hugsunin hjá flestum hafi 

ekki aðeins falist í að hittast víðsvegar um heiminn og koma sér á framfæri, heldur að miðla 

þeirri list sem þeir væru að skapa á nýjan hátt, mynda tengingu við samfélagið, gefa samfélaginu 

tækifæri til að taka þátt í listastarfinu og tengjast listsköpun á alveg nýjan hátt.   

Ég tel að bæjarbúum hafi komið á óvart hversu mikla ánægju var að hafa af þessu verkefni, 

og ekki síst að þeir gætu haft ánægju af nútímalist.  Allir sem að komu að verkefninu, höfðu 

verulega ánægju af þessu breiða listasamstarfi.  Ég tel að enginn hafi efast ekki um gildi 

þeirra fyrir sjálfa sig eða fyrir einstaklinginn yfir höfuð.  Það er helst að það skorti sýn á 

hvað áhrif er hægt að hafa á heildina og hvaða aðrir uppbyggingarmöguleikar búa í svona 

verkefni til að hafa áhrif á örðum sviðum, svona af viðtölunum að dæma.  

Hiroshi myndhöggvari hefur verið að vinna með möguleika listamanna til að tengja fólk 

náttúrunni, efla vitund þess um varðveislu þess gamla, með því að tengja listina því.  Í Abiko þar 

sem hann býr, hafi gamlar byggingar og gömul hverfi verið eyðilögð, skógurinn ruddur – og 

þegar þetta er farið,  saknar fólk þess og sér gildi þess að varðveita gamlar byggingar, gamalt 

umhverfi og skóginn.  Þau hafi alltaf haft þetta og ekki skilið að það hefði gildi.  Þegar þetta var 

farið, sá fólk að það hefði verið dýrmætt, að það hefði verið vert að varðveita það.  Þetta svæði er 

mjög fallegt, nálægt sjónum og víðsýnt.  Mikil náttúrufegurð.  Þeir sem búa í borgum gleyma því 

vanalega hversu mikilvæg náttúran er í daglegu lífi.  „Það hugsar bara um eigið líf, vinnuna sína 

– er mjög sjálfmiðað.  Því er mikilvægt að minna á mikilvægi náttúrunnar, fá fólk til að koma og 

skoða listina út í náttúrunni og huga að öðrum verðmætum“ (Hiroshi, munnleg heimild, 2011). 

Youmiko talaði hinsvegar um möguleikana sem myndast í samstarfi listamanna sem koma 

úr ólíkum greinum, áhrifin sem það hefur haft á hana að vinna með manni sínum og þeim 

hópi listamanna sem hefur hist til að efla samstarf og þessa tengingu við umhverfið.  Hún 

segir frá því að eftir að hún hitti manninn sinn hafi hún farið að spinna, skapa sjálf og leyfa 

sér að hafa annarskonar samskipti við áhorfendur. Áður hefði hún leikið eingöngu á hefð-

bundinn hátt í tónleikasölum. En eins og í þessu verkefni í Garði, þar sem hægt var að skapa 

rými til að flytja tónlist, þó píanóið hafi ekki verið svo gott, þá er það svo skemmtileg sam-

skipti sem maður getur haft við áhorfendur.  Nú sé hún að spila af fingrum fram á staðnum.  
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Áheyrendur eru á staðnum og hún biður þá um að varpa fram einhverju orði og hún leiki 

sér svo með það.  Það er mjög skemmtilegt og áhugavert.  Ef að það eru börn á staðnum, þá 

biður hún þau um að koma og spila og leiðbeinir þeim að slá einfaldan takt og nótur og svo 

spila hún í kringum það. Það sé mjög ánægjulegt að spila og vera á svona námskeiðum 

(Youmiko, munnleg heimild, 2011). 

Dansarinn og danshöfundurinn Norbert Mauk vann sín verk með því að fá fólk á staðnum til að 

taka þátt.  Hann setti upp dansinn í kringum vitann og svo sýningu í samkomuhúsinu þar sem 

hann vann út frá íslenskri birtu, birtuleysi og norðurljósunum.  Í sýningunni í samkomuhúsinu 

nýtti hann krafta drengs úr grunnskólanum sem var að læra breikdans.  Norbert nýtti myndlist 

og dans, ljóð og tónlist, lýsingu og margvísleg efni til að skapa áhrif og tjá ákveðinn veruleika í 

verkum sínum.  Með nálgun sinni var hann að gefa almenningi tækifæri til að skilja þetta 

listform betur ásamt því að vera þátttakendur í listsköpun.   

Bæði skólastjóri grunnskólans og bæjarstjórinn nefna að þeir telji að þetta verkefni lýsi upp 

skammdegið í viðtali við Morgunblaðið. Stolt og ánægja bæjarstjórans með árangurinn, kom 

ljóslega fram.  Hann var alveg sannfærður um að það að hafa valdið þessu verkefni svona vel og 

að þetta tókst svona vel, hefur aukið svo sjálfstraust íbúanna.   „Og mér finnst núna, að bæði 

krakkarnir í skólanum og þar sem áhrifin eru hvað sterkust, að þau séu miklu meðvitaðri ekki 

bara um menninguna, heldur líka söguna okkar.  Að það er eitthvað sem við getum líka verið stolt 

af.“  Hann segir ennfremur að þessi menning sem var boðið upp á– að ef hún geri  ekki annað en 

að stuðla að því að mikill listamaður verði til, sem tók sín fyrstu skref hér á Ferskum Vindum - þá 

sé þetta verkefni búið að borga sig (Ásmundur Friðriksson, munnleg heimild, 2011).    

Máttur lista til að skapa líf og grósku getur virkað án þess að honum sé beint ætlað það, það er 

að hann sé nýttur á meðvitaðan hátt.  Það er mat höfundar að svona verkefni geti virkað sem 

ákveðin kveikja til að opna augu fólks fyrir öðrum möguleikum sem felast í slíkum verkefnum 

og stuðla þannig að þróun í þá átt að farið verði að því að nýta þau með breiðari skilningi.  

Ferskir vindar léku um Garðinn, þeir báru með sér meiri hlýju, grósku og líf.   

Frumkvöðlastarf og verkefni sem spretta upp úr grasrótinni eru oft skemmtilegir sprotar.  Þegar 

Mireya kom að máli við bæjarstjóra Garðs opnaðist stefnugluggi og mikilsverð breyting varð á 

menningarstarfi í  Garði og sprotarnir skutu rótum.  Á meðan verkefninu stóð fór bærinn að iða að 

lífi, fleiri gestir komu en vanalega, heimamenn fengu fleiri tækifæri til að hittast og eiga ánægju-

lega stund saman.  Bæjarbúar stóðu saman að því að taka á móti þessum stóra hóp listafólks, 

fengu að kynnast því og listsköpun þess.  Hvers virði það er, á mismunandi mælikvörðum, er ekki 

ljóst. Eitt er víst að bærinn á nú stórt safn umhverfislistaverka. 
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3.7. Kópavogur 

Kópavogur er einn þeirra bæja sem hafa skrifaða menningarstefnu.  Í bænum hefur þróast á 

margan hátt öflugt menningarlíf miðað við stærð.  Sagan af því hvernig Salurinn í Kópavogi 

sem fyrsti sérhannaði tónlistarsalur Íslands varð til, er áhugavert rannsóknarefni og dæmi 

um möguleikana sem nýtast þegar stjórnendur eru opnir fyrir utanaðkomandi framlagi inn í 

stefnu bæjaryfirvalda og opnun stefnuglugga líkt og í dæminu frá Garði. 

Það er ljóst að grunnurinn að flestum menningarverkefnum í Kópavogi er lagður áður en 

skrifuð menningarstefna varð til.  Þau verða mörg til vegna áhuga bæjarbúa á menningu, og svo 

vegna gjafa sem bærinn fær frá listamönnum tengdum bænum.  Slík gjöf varð til dæmis hvati að 

því að Gerðarsafn varð til.  Það eru fleiri athyglisverð dæmi um hvernig einstaka listamenn hafa 

haft áhrif á menningarmál í Kópavogi.  Einn þeirra er Jónas Ingimundarson, sem er lykilpersóna 

í því að Salurinn í Kópavogi varð til sem vandaður tónleikasalur. Í MA verkefni Magnúsar 

Aspelunds í hagnýtri menningarmiðlun frá Háskóla Íslands, er tekin fyrir saga Salarins.  Í viðtali 

hans við Vigdísi Esradóttur, þáverandi forstöðumann Salarins segir hún meðal annars að þegar 

staðið hafi til að byggja yfir Tónlistarskólann hafi Jónas bankaði á dyrnar hjá Gunnari Birgissyni 

[Gunnar var þá formaður bæjarráðs í Kópavogi] og bent honum á að ef ætti að fara að byggja á 

annað borð væri núna tækifæri að fá tónlistarsal, sal sem hljómaði í. „Þetta ætti að vera fyrst og 

fremst tónlistarsalur byggður utanum tón, sem auðvitað mætti svo nota undir fleira.  Ekki er 

verra að hljómi þar sem verið er að flytja ræðu“ (Magnús Aspelund, 2010:6). 

Magnús ræðir einnig við Jónas Ingimundarson þar sem hann segi að það hafi vantað tónlistar-

hús. Að það hafi verið haldnir margir tónleikar en við mjög frumstæðar aðstæður. Samt hafi 

verið  búið að byggja mörg hús, sem voru notuð sem tónlistarhús, og keypt í þau dýr hljóðfæri. 

Þessi hús voru ekki hönnuð fyrir tónlist. Myndlistarsalir, safnaðarheimili, kirkjur, skóla-

byggingar, kvikmyndahús, ríkisútvarp, Norræna húsið og fleiri byggingar, höfðu verið notaðar 

til tónleikahalds, en engin aðstaða í raun til að nýta þau til tónleika, því það var ekki gert ráð 

fyrir hljómburði eða neinu slíku í þeim. (Jónas Ingimundarson,  Magnús Aspelund, 2010: 7).   

Jónas kemur einnig inn á hvernig verkefnið tónlist fyrir alla kemur inn sem hluti af stefnu 

Salarins í þessu viðtali að fyrir áhrif Björns Þorsteinssonar, hafði honum  verið boðið starf í 

Kópavogi, sem var ekki skilgreint nánar, en var tengt því sem nefnt er tónlist fyrir alla. Hann 

hafi lengi  verið búinn að reyna að planta út tónlist til dæmis með reglubundnu tónleikahaldi 

fyrir skólakrakka í gegnum árin. Flygill hafi verið keyptur, settur í Gerðarsafn og sagt: „spilaðu 

nú“, sem hafi veri dæmigert fyrir aðstöðuleysið.  Hann hafi síða séð grein eftir Gunnar 

Birgisson í Vogum, blaði sjálfstæðisflokksins í Kópavogi, þar sem talað var um að byggja á 

Vesturbakkanum fyrir bókasafnið, tónlistarskólann myndlistarskólann og náttúrugripastofu, 
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og svo hafi verið þessi setning: „og fjölnotasalur til afnota fyrir þessar stofnanir“ líklega eins 

og tvær samliggjandi skólastofur. Hann segist alltaf hafa verið jafn undrandi á þessu orði 

fjölnotasalur. „Þetta orð fjölnota- er orð sem menn skýla sér á bak við en segir ekki neitt.  

Hann hafi síðan hringt í Gunnar, sem hann þekkti ekkert þá, og sagt: „Í guðs bænum notaðu nú 

þetta tækifæri til að búa til sal sem hljómar í, því að hann er ekki til á Íslandi. Fjölnotasalir eru 

til út um allt til dæmis í Gerðarsafni.“ Hann segist hafa bent Gunnari á að það vantaði á Reykja-

víkursvæðinu sal sem væri af hóflegri stærð og að það þyrfti hljóma í honum. Gunnar hafi 

síðan boðað sig á fund á milli jóla og nýjárs, og þeir skipst á skoðunum. Eftir áramótin hafi 

arkitekt í hann og sagt: „Hugmyndir manna um þennan sal hafa breyst í grundvallaratriðum“, 

og boðaði sig á fund. Stefán Einarsson, hljómburðarsérfræðingur, var á landinu og fór með 

Jónasi á fund til arkitektanna. Stefán vinnur í Svíþjóð og er einn af fáum íslenskum hljóm-

burðarsérfræðingum. Jónas segir að hann hafi lagt fram grundvallarkenningar um hvernig 

salurinn þyrfti að vera til að tryggja hljómburð. „Síðan reis þessi salur og aldrei var vikið frá 

tillögum hljómburðarsérfræðingsins“ (Jónas Ingimundarson, Magnús Aspelund, 2010: 7 - 8). 

Þannig að það er ljóst að Jónas Ingimundarson var mikill áhrifavaldur varðandi það að Salurinn 

varð til í þeirri mynd sem hann er, en einnig vinnur hann í pólitísku umhverfi sem er móttækilegt. 

Birgir Gunnarsson þáverandi bæjarstjóri tekur hugmyndum hans vel og þær eru feldar að 

hugmyndum meirihlutans.  Þarna opnast einnig stefnu gluggi í stefnu  Kópavogs og Salurinn sem 

fyrirmyndar tónlistarsalur verður til. „Þannig geta nokkur verkefni beðið eftir rétta tækifærinu og 

það verkefni sem best liggur við er unnið þegar stefnuglugginn opnast. Tækifæri þessi felast oft í 

áhuga einstaklinga í lykilstöðum í stjórnsýslunni“ (Kingdon, 2003). 

Jónas Ingimundarson hefur oft lýst því yfir að það sé sú ást á tónlist sem hafi verið drifkraft-

urinn í öllu hans starfi.  Starf hans hafi verið drifið fram af þeirri löngun að veita öðrum þá 

gleði sem hann hefur fundið í tónlistinni.  Líkt og Jose Abreu fer hann af stað og leggur sitt af 

mörkum til að veita fleirum tækifæri til að njóta gleðinnar sem hann upplifir í tónlistinni.  

Samantekt  

Þó hér sé ekki gerð heildarúttekt á þessum dæmum, má finna í þeim sameiginlega þætti.  Í kjölfar 

þessara verkefna fengu þessir staðir aukna athygli, stolt þeirra sem að stóðu jókst, og í sumum 

tilfellum má greina aukið stolt bæjarbúa.  Sumstaðar kemur solt yfir þeim ávinningi sem hefur á 

áunnist beint fram eins og í  Kópavogi, Garði og Oxford en óbeint í ýmsu því sem greina má í 

umfjöllun um Glasgow, Berlín og Emcher.  Sumstaðar var það mælt og sumstaðar ekki.  Það sem 

er mælt og hvernig það er mælt er mismunandi.  Stolt tengist ánægju yfir jákvæðri athygli, vel 

unnu verki. Virði þess er erfitt að mæla.  Aukin áhersla á menningu yfirleitt í för með sér aukinn 

ferðamannastraum, aukið líf, fleiri tækifæri til að hittast og eiga ánægjulega stund.  Í flestum 
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tilfellum hefur það haft jákvæð áhrif á ytra umhverfi, þar sem er unnið að því að gera það fallegra, 

og hreinna eins og í dæminu með endurreisn nágrennis Emcher árinnar.  Það sem mikilvægt er að 

skoða í þessum dæmum eru möguleikarnir sem nýttir eru til að betrumbæta og hafa jákvæð áhrif 

á borgar- eða bæjarlífið og umhverfið.  Hvað varðar til dæmis, verkefnið Oxford Inspires, er farið 

að mæla efnahagsáhrifin af því uppbyggingarstarfi.  Þar liggja fyrir nýjar skýrslur sem ekki eru 

teknar til hér.  Glasgow vinnur einnig að því að mæla ávinninginn af sínu starfi, en í tilfelli hennar 

og Berlínar má hann þó teljast óvefengjanlegur.  Hreinsunar- og endurreisnarstarfið sem á sér 

stað við Emcher hlýtur líka að vekja aðdáun og skila sér í meiri ánægju þeirra sem búa á því svæði.  

Endurreisnarstarf allra þessara staða er í þróun, hafið en ekki lokið.  Það verður því áhugavert að 

fylgjast með á næstu árum hver langtímaávinningurinn verður.   

Listaverkefnið Ferskir vindar í Garði er áhugavert dæmi um hvernig listamenn vinna að því að 

tengjast umhverfinu, bæði náttúru og samfélagi, og kynna list sína um leið og þeir gefa almenningi 

kost á að vera þátttakendur í verkefninu.  Áhrifin af því hljóta að vera mjög margþætt.  Það er 

ánægjulegt að það hafi verið ákveðið að halda því áfram því þannig er líklegt að áhrifin verði 

varanlegri og meiri – og hægt verði fyrir sveitarfélagið að nýta mörg tækifæri í kjölfarið til vaxtar á 

öðrum sviðum.  Bæði íslensku verkefnin eru dæmi um hvernig einstaklingar geta haft gífurlegt 

vægi í framþróuninni og opnað gáttir til mikilvægrar þróunar.    
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4. kafli 
List nýtt til uppbyggingar 

 

Dúfan mín 

Gæti ég bara dansað við þig 

dúfan mín á torginu 

dansað við þig daginn langan 

dansað úr þér sorgina 

draumabarnið smáa 

gæti ég bara huggað þig 

og hrakið kvíðann burt 

gefið þér lífið 

sem lifnaði forðum 

með lýsandi orðum 

gæti ég bara snert þig 

snaróðum orðum 

og ljóðum sem lækna 

gæti ég bara gefið þér 

ljóðin sem lækna … 

Ingibjörg Haraldsdóttir.  

Úr ljóðabókinni Hvar sem ég verð (2002) 

Þekking á eiginleikum lista hefur aukist og nýtingarmöguleikarnir þar með.  Listin eins og 

svo margt annað er ekki bara til fyrir sig sjálfa.  Nýtingin þarf fyrst og fremst að vera byggð á 

virðingu fyrir því sem er verið að nýta, skilningi á þeim verðmætum sem eru falin í 

auðlindinni og aðgát sem felst í að nýta án þess að skemma, nýta með því að rækta af alúð.  

Ávinningurinn getur verið margvíslegur þó ekki sé möguleiki til að mæla hann.  Hér eru 

tekin dæmi um áhrif af listastarfi í til að gefa mynd að ýmsu því sem má túlka sem 

uppbyggingarmátt lista og hvernig hann birtist í margskonar myndum. 

Hér er meðal annars nýtt úrtak úr viðtölum þeim sem voru tekin í tengslum við þetta 

verkefni.  Þó það komi ekki fram í tilvitnunum sem hér koma á eftir, hefur allt þetta listafólk 
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unnið að því að ná þroska í list sinni, miðla henni til annarra, ásamt því að nýta hana til að 

hjálpa fólki algjörlega sjálfsprottin.  Starfi þeirra er ekki stýrt af yfirvöldum, þeirra starfi er 

ekki stýrt af  neinni menningarstefnu. Fáir höfðu myndað sér neina skoðun á menningar-

stefnu, eða kynnt sér umræðu um nýtingu lista í borgarumhverfi til efnahagsuppbyggingar, 

félagsuppbyggingar eða eflingar heilbrigðis.  Mörg voru þó að vinna með þessa þætti, án 

þess að nokkur yfirvöld hefðu sýnt starfi þeirra áhuga. 

4.1. Eiginleikar og hlutverk listarinnar  

Listin er einstök til að skapa djúpa upplifun eða reynslu sem er ofar persónulegri lífs-

reynslu.  Með því að fara að rótum ímyndunaraflsins og formsins er hægt að fara langt fram-

úr takmörkunum þess hagnýta.  Listin gefur okkur tækifæri til að  upplifa annarskonar líf.   

Listirnar í hvaða formi sem þær birtast , eru leið mannsins til að nálgast sjálfan sig, og þar með leið 

til að rækta tengslin við aðra og umhverfið.  Í viðtali mínu við Guðbjörgu Thoroddsen leikara, segir 

hún að listirnar séu frábær leið til að rækta manneskjuna.  Þær tengi okkur grundvelli okkar og 

tilfinningum.  „Það að vera í tengslum við tilfinningar sínar er svo mikils virði, og þá verður maður 

næmur á umhverfi sitt og annað fólk.“  Ef listir eru leið mannsins til þess að öðlast aukið næmi 

fyrir sjálfum sér og öðrum, má ekki segja að það sé eitthvað sem þörf sé á í dag?   

Það er verið að mennta fullt af fólki í listum án þess að hugað sé að því hvernig er best að nýta 

menntun þess og hæfileika.  Frekari rannsóknir og aukinn skilningur á þeim margþættu áhrifum 

sem listir hafa á einstaklinga og samfélag ættu að leiða fram nýjar hugmyndir um hvernig er hægt 

að standa að því.  Eins og áður hefur verið komið inn á er það ekki í fyrsta skipti í sögu mannsins 

sem skilningur hefur verið á mikilvægi listamannsins - en hlutverk hans og listanna er samt að fá 

nýtt vægi.  Hugmyndir um aukna aðkomu þeirra á breiðari vettvangi eru stöðugt á fá meiri athygli.  

Guðrún Tryggvadóttir listakona og umhverfisfrömuður telur að það sé grundvallaratriði að 

listmenntaðir einstaklingar fái aukið vægi eða „hlutverk“ á öllum sviðum þjóðfélagsins.   

Hún segir að þjálfun og reynsluheimur listafólks sé grundvallaður á gagnrýnni skoðun sem 

nauðsynlegt er að nýta víðar en til hreinnar og sjálfstæðrar listsköpunar.  Hún sér þetta 

fyrir sér þannig, að listamenn séu ráðnir til starfa í afmarkaðan tíma hjá fyrirtækjum og 

stofnunum. Verði listrænir ráðgjafar - en þeir ættu að vera jafn sjálfsagðir og fjármála-

stjórar.  Þeir geti skoðað aðstæður og vinnubrögð innan frá en þó með ákveðinni fjarlægð og 

rýnt og síðan gagnrýnt.  Þeir gætu haft ýmis hlutverk ,allt frá því að vinna út frá því sem þeir 

upplifa á frjálsan hátt og skapa í kringum þær aðstæður sem eru fyrir hendi og/eða komið 

með tillögur að breyttum vinnuaðferðum eða komið með nýjar hugmyndir sem nýtist 

fyrirtækinu/stofnuninni til að skoða sig innan frá. Þetta væri þá í raun eins og listræn víta-

mínsprauta fyrir viðkomandi fyrirtæki/stofnun. Þannig fái listamenn þann virðingarsess sem 
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þeim ber og fá notið sín sem virkir þátttakendur í þjóðfélaginu.  „Ég kalla þetta að listamenn 

verði einskonar teskeiðar sem hræri í hlutunum inn á vinnustöðunum og leyfi þannig listrænni 

sýn og túlkun að leka inn í staðnað og rotið sérfræðingaveldi sem allt er að drepa (Guðrún 

Tryggvadóttir í svari við fyrirspurn í tölvupósti í júlí 2010). 

Charles Landry, virðist vera sama sinnis, en hann segir í The Creative City, að það geti engin   

stofnun orðið skapandi án skapandi einstaklinga, fólks sem hefur opið, sveigjanlegt hugar-

far og er úrræðagott.  Fólk sem er viljugt til að taka áhættu, finna nýjan vinkil á verkefnun-

um og vera tilbúin til að endurskoða sig og afstöðu sína.  Leið þess til að læra er virðingar-

vert ferli sköpunar og endursköpunar sem opnar möguleika og hefur hvetjandi áhrif á aðra.  

Það getur auðveldlega forgangsraðað ef tryggt er að venjubundin rútína fái aldrei að kæfa 

þörfina fyrir nýjar leiðir og nýsköpun.  Hann segir ennfremur að það þurfi að koma skapandi 

einstaklingum til áhrifa innan stefnumótunarferilsins, vegna þess að þó að það þurfi ekki allir í 

skapandi samfélagi að vera skapandi, þá þurfi að vera til staðar ákveðinn hópur sem er með opinn 

huga, hugrakkur og hefur ferskar hugmyndir.  Hópur af skapandi einstaklingum innan stefnu-

mótunarferilsins geti umbreytt borg og samfélagi, ef þeim er gefinn kostur á að hafa áhrif á réttum 

stöðum – ekki endilega völd.  Velgengni Barcelona, Glasgow og Emscher hafi sennilega hafist með 

innan við tug skapandi einstaklinga (Landry, 2008: 107). 

Virðing fyrir sýn listamannsins á umhverfið er að vaxa og skilningurinn á því hvernig nýta má 

hana. Gagnkvæm virðing fyrir mismunandi sjónarhornum þarf að vaxa, mismunandi nálgun.  

Listamenn hafa einnig verið gagnrýndir réttilega fyrir „að vera í fílabeinsturni,“ telja sig yfir aðra 

hafin, eða hafna yfir raunveruleikann.  Með meiri samskiptum á milli ólíkra stétta eða hópa væri 

mögulega hægt að eyða ýmsum misskilningi og fordómum.  Nýjar leiðir geta falist í að hleypa nýju 

fólki að.  Í gegnum söguna  má sjá að sá innflutti, hefur oft verið lykillinn af því að skapa skapandi 

borgarsamfélag, aukið á litskrúð og fjölbreytni.  Í umhverfi þar sem þeir hafa fengið að hafa áhrif, í 

stað þess að framlag þeirra hafi skapað ótta, hafa aðrir hæfileikar, hæfni og menningarlegt 

gildismat þeirra, stuðlað að nýjum hugmyndum og tækifærum.  Söguskoðun á getu staða til 

nýbreytni hafa leitt í ljós að minnihlutahópar og innflytjendur hafa stuðlað að grósku í eins ólíkum 

samfélögum og eru í Constantinopel, Amsterdam, Antwerpen, París, London, Berlín og Vín –  

efnahagslega, menningarlega, og vitsmunalega.  Hinsvegar hafa borgir sem hafa einsleita íbúaflóru 

átt erfiðara með að finna skapandi lausnir (Landry, 2008: 11).  

4.2. Félagsleg uppbygging í  gegnum listir   

Arjun Appadurai, doktor í mannfræði með sérsvið í félagslegri menningarþróun (e. contemp-

orary socialcultural anthropologist focusing on modernity and globalization) telur að það 

þurfi mikilfenglegar breytingar varðandi það hvernig litið er á menningu. Það þurfi að skapa 
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aukin samskipti á milli mannfræðinga og hagfræðinga, milli menningar-sviðsins og þróunar-

verkefna, í baráttunni gegn fátækt. Það þurfi hugarfarsbreytingu þar sem litið sé meira til 

framtíðar en fortíðar þegar hugað sé að menningu. Þetta þýði ekki að það megi ekki hugsa um 

menningunni í sinni víðustu merkingu, tilfinningunni fyrir hefðunum, þráðunum í hinum 

hversdagslega skilningi, minnunum og minnismerkjunum, listanna og handverksins.  Ekki 

heldur að gert sé lítið úr þeirri hugmynd að menning sé uppspretta tjáningar mannsins í sinni 

breiðustu mynd, eins og í myndlist, tónlist, leikhús og tungumálinu.  Menningin er allt þetta 

líka.  Menning sé samtal á milli innblásturs, áhrifa og hefða.  „En með því að loka augunum 

fyrir hinu seinna á hlut hins fyrra höfum við leyft skaðlegri og yfirborðslegum hindrunum að 

koma upp á milli menningar og þróunar“ (Appadurai, 2004). 

Tengslin á milli þróunar mannsins, samfélagalegra og menningarlegra þátta, lista og fjölmiðla, 

menningarlegrar arfleifðar, fjölbreytileika og mismunandi tjáningarmáta  eða menningarforma, 

hafa ekki verið tengd og kortlögð að fullu.  En dæmi um þessi tengsl eru þó til í þróunarstarfi, 

félagsuppbyggingu og listaheiminum um allan heim.  Það má líta á lista- og menningarupp-

byggingu sem mikilvægt tól í að sameina gildi menningarlegra tjáningarforma, félagslegrar 

uppbyggingar, uppbyggingar mannsins  og í að skapa menningarlegar afurðir, öflugt og fjöl-

skrúðugt mannlíf og tengsl á milli manna og þjóða.  Menningarlegar afurðir tengjast mismunandi 

sviðum hinnar „undirliggjandi“ menningar og  líminu í félagslífinu og „djúpi“ menningarinnar – 

eða „forriti félagslífsins“ á flókinn, margbrotinn og margvíslegan máta (Appadurai,2004).  

Menningarþróunarráð (e. Community Cutlural Developement Board (CCDB)) á vegum 

menntamálaráðuneytis Ástrala gerði rannsókn á þeim verkefnum sem það hafði fjármagnað til að 

stuðla að aukinni félagslegri velferð árið 2002.  Þessi rannsókn gaf góða mynd af  listaverkefnum 

sem hafa haft það að markmiði að auka félagshæfni og styrkja félagslega stöðu hópa - sem voru 

setta af stað meðal annars, til að styrkja stöðu frumbyggja og efla félagsauð á afskekktum svæðum.   

Þau voru flest sett af stað: 

 í kjölfarið af breytingum á íbúafjölda til dæmis fólksflótta úti á landi eða á hnignun 

iðnaðarsvæða.   

 vegna félagslegrar einangrunar á afskekktum stöðum 

 í kjölfar efnahagshruns, hruns í landbúnaði,  

 vegna félagslegra breytinga, fólksfækkunar, þar sem ungt fólk helst ekki við vegna 

fárra tækifæra til menntunar og atvinnu. 

Oftast hefur verið brugðist við þessum vanda með því að: 

 Leggja mikla áherslu á styrkja efnahaginn með því að efla ýmiss atvinnutækifæri, 

eins og til dæmis nauðsynjar eins og mjólkurbú, eða styðja vistvæna ferðamennsku. 
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 að efla sjálfsmynd staðarins með listina að vopni til þess að gæða sameiginleg rými 

lífi og koma í veg fyrir sundrungu með því að halda hátíðir, sýningar og ýmis 

tækifæri til að koma saman og fagna. 

 að efla frumkvæði þar sem félagsauður hefur verið lítill, þar sem margir búa í félags-

legu húsnæði eða styrkja þolgæði á meðan erfiðar eru að ganga yfir. 

 reyna að skilgreina orsök vaxandi glæpatíðni og gefa þeim sem hafa áhuga á að 

reyna að koma í veg fyrir glæpi 

Sem dæmi um áherslur þessara aðila á mikilvægi þess að efla félagsauð á afskekktum 

svæðum, sem má einnig yfirfæra á hvaða samfélag sem stríðir við efnahagskrísu og félagslega 

hnignun.  Þeir telja að á afskekktum svæðum sem eiga í erfiðleikum með að fóta sig í gegnum 

félagslegar og efnahagslegar breytingar, sé það félagsauðurinn sem sker úr um hversu vel 

þessum samfélögum tekst að standa þær af sér.  Félagsauður sé stöðugt að verða mikilvægari 

- en umleið sé skorturinn á honum stöðugt meiri ógn við samfélög í hnignun.  Afskekkt svæði 

eru því nú sérstaklega hvött til að styrkja félagstengslin (efla límið) til að þróa félagslegar 

aðgerðir.  Hátt stig félagsauðs gefi til kynna háan lífsgæðastuðul.  Það hafi ekki endilega með 

tekjur að gera. Ef fólk upplifir sig öruggt og hamingjusamt, muni það vinna saman að skipulagi 

og uppbyggingu sterkara samfélags (Stjórn NSW, 1999). 

Menningarleg uppbygging samfélags er vel þróað ferli til að styrkja félagsauð innan hópa og 

samfélagsins.  Skapandi ferli getur hjálpa til við að sameina og tengja fólk þar sem hefur verið 

sundrung, blása nýju lífi í stefnumótun til að auka félagslega þátttöku, hvetja til samvinnu og 

tengslamyndun, efla skilning á milli ólíkra menningahópa og aldurshópa, minnka ótta við glæpi, 

efla öryggi innan hverfa, efla frumkvæði og skipulagshæfileika og efla nýja sýn og von og 

tilfinningu fyrir sameiginlegum tilgangi, en umleið virka sem hagkvæm lausn til að efla 

efnahagsþróunina.  Þeir vilja meina að menningarleg uppbygging geti breytt vanabundnu 

hugarfari og eflt þjóðfélagsþegna til virkrar þátttöku í samfélaginu (Mills, Brown 2004). 

Áhugi á félagslegri uppbyggingu og eflingu heilsu í gegnum listir hefur farið stöðugt vaxandi og 

valdið endurmati  á áherslum á „óyggjandi sannanir“.  Christine Putland kemur inn á þessa spennu 

sem hefur myndast í tengslum við mismunandi áherslu á sönnunarbyrði þeirra skýrslna og 

rannsókna sem hafa verið gerðar á félagslegu og heilbrigðistengdu listastarfi í grein sinni Lost in 

Translation, sem birtist í Journal of Health Psychology, 2008.  Hún fjallar um  hvað rannsóknir á 

uppbyggingarmöguleikum lista til að efla félagslega stöðu, eða á samfélagslega miðaðri list, eru 

ungar og hvað samfélagslega miðuð list og heilbrigðismál spanna víð og ólík svið og beinast að 

breiðri nálgun á félagslegum þáttum heilbrigðis (MaQeen-Thompson & Ziguras, 2002).  Þessi 

nálgun fer yfirleitt fram í hópum eða virkri þátttöku, frekar en áhorfi eða hlustun; og miðast við að 

skapa almenna vellíðan frekar en að vera einskonar meðferð.  En einnig er hún miðuð að því 
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stjórnmálalega og sögulega félagsumhverfi sem hún fer fram í.  Ástralir eru ákveðnir frumherjar í 

þessari nálgun (Oppermann, 1997).   Félagsuppbygging til heilbrigðis í gegnum listir óx upp við 

hliðina á hreyfingum sem vinna að því að stuðla að heilbrigði kvenna í kringum 1960 – 1970, og 

hefur innblástur sinn í jafnaðarstefnuna sem studdi tilraunir til að efla virka þátttöku til að byggja 

sterka félagsvitund (Clifford & Kaspari, 2003). 

Þó svo nóg sé til að allskonar skýrslum og greinum um áhrif  er ekki eins mikið um akademíska 

úttekt og umræðu á þessu sviði.  Þó eru um þrír þættir sem eru að birtast sem gætu verið 

grunnur að hvernig er hægt að leggja grunn að því að skapa einhverjar sannfærandi niður-

stöður á þessu sviði.  Í fyrsta lagi kemur fram í mörgum af þessum skýrslum að þörf sé á 

nákvæmari úttekt á verkefnum af þessu tagi og gagngerri rannsóknaruppbyggingu til þess að 

koma með pottþéttar sannanir á tengslum lista og heilbrigðis, sem má kannski yfirfæra á kröfu 

heilbrigðisstéttanna (Angus, 2002; Arts counsil England, 2004; MacQueen-Thompson & Ziguras, 

2002; South, 2004; Windsor, 2005).  Í öðru lagi eru þeir sem hafa áhyggjur af því að þessar 

kröfur heilbrigðiskerfisins muni þrengja sýnina á þá virkni sem listirnar hafa, og listin fari 

eingöngu að gegna því hlutverki að verða einskonar tól í að ná ákveðnum félagslegum útkomum 

og stefnumótunar verkefnum (Mills, 2003; Thiele & Marsden, 2003).  Þetta er sjónarhorn 

listamannsins sem dregur athyglina að spurningum sem varða eðli lista og menningar og því 

hlutverki sem þær gegna almennt í samfélaginu og bregður ljósi á spennuna sem ríkir á milli 

lista og heilbrigðisgeirans eða spennuna á milli lista og vísinda, sem tengist skilgreiningum á 

hvaða merkingu hlutirnir eiga að hafa, gildi og tilgang sem þurfa að ná umfram mörk mismun-

andi greina. Þessi togstreita hefur síðan kallað á þriðja þáttinn, að það er mikilvægt að byggja 

upp sameiginlegt tungumál, sameiginlega sýn sem nær að tengja þessar mismunandi stéttir og 

efla sameiginlegan skilning þá þeim gildum og áhugasviðum  sem eru falin í mismunandi 

sjónarhornum heilbrigðisgeirans og listaheimsins (Matrasso, 1997; Putland, 2007) 

Kjarninn í því sem hefur komið upp í þessu sambandi er spurningin um skilgreiningu á 

sönnunargögnum, sem segja má að kristallist í umræðunni um gildi lista, hægra hvels hugs-

unar, hins skapandi afls sem nýtir innsæi fremur en rökhugsun eða til jafns við rökhugsun, 

tækni og vísindahyggju.  McQueen og Andersona (2001) taka þetta fyrir í umfjöllun sinni 

um uppbyggingu heilbrigðis almennt.  Þeir taka fram að áherslan á sönnunina hafi skapað of 

miklar væntingar fyrir vissu. Það að stóla um of á sönnunarbyrði sé arfleifð líffræðilegra 

rannsókna í þágu læknavísindanna.  En jafnvel í klínísku umhverfi séu nú tæknileg sjónar-

mið sem gagnrýna áherslur á hard evidence vísindalegra niðurstaðna þar sem heilbrigð 

dómgreind er sniðgengin.   
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4.2.1. Dæmi um félagslega uppbyggingu í  gegnum leiklist  

Einn viðmælenda minna, Arnoddur Magnús Danks, leikari og sviðsbardagakennari, vann í níu 

mánuði við að kenna afbrotaunglingum sviðsbardagalistir til að gera tilraun til að koma þeim á 

réttari brautir.  Þetta var á árunum 2003 -2004 í London. Hér á eftir kemur brot úr hans frásögn 

sem segir svo mikið hvernig iðkun í listformi vinnur með einstaklinginn, en ekki síst, hvernig 

einstaklingurinn vinnur með sig í gegnum listformið.  Því þarna er einungis verið að vinna með 

listform, sem hefur síðan jákvæð áhrif á einstaklingana – en um leið bendir Arnoddur á hve 

mikilvægt sé að afstaða kennarans sé fordómalaus og kærleiksrík um leið.    

Krakkarnir  voru að detta inn og detta út, af ýmsum ástæðum.  Einn datt út af því að hann 

braut skilorð og annar fékk fóstur á öðrum stað í Englandi og svo voru einhverjir nýir sem 

bættust við en kjarninn voru svona tólf krakkar, sem við kynntumst best og sem við vorum 

með svona í gegnum frá byrjun til enda.  Megnið strákar og svona misjafnlega hvað þeir 

höfðu mikil áhrif á mann í þessari vinnu af því að maður kynntist bara fólki misjafnlega 

vel og það sjokkerar mann mismunandi mikið.  Það voru þarna nokkrir af því að þeir 

höfðu lent í slagsmálum með hnífum en ekki endilega af því að þeir voru ekki af virkilega 

slæmum heimilum,  ekki endilega úr svo slæmum aðstæðum og maður náði kannski svona 

fljótt árangri með þeim.  En síðan voru aðrir sem voru mikið forhertari og frá brotnum 

heimilum.  Sérstaklega er það einn strákur -   hans forsaga varð til þess  við þurftum 

allir að fara í gegnum öryggispróf, einskonar tékk hjá Interpole til að standast ákveðnar 

öryggiskröfur og hafa hreint sakavottorð.  Þannig að þeir voru að leita að fólki sem 

hreinlega yrði ekki  hrætt við þessa krakka.   

En í rauninni erum við þarna til að kenna þeim sviðsbardaga sem er listgrein sem hefur 

þróast með skylmingum á Bretlandi og á sér alveg fimm hundruð ára sögu allt frá tímum 

Shakesperes.  Það er tæki, rosalega gott tæki til þess að hjálpa einstaklingum að öðlast 

sjálfsaga.  Og sjálfstraust.  Því það er svo mikil kóreografí í þessu.  Það er eins og þegar þú 

ert að dansa, það er engum sem dettur í hug að þú þurfir ekki aga og þjálfun til þess að 

dansa ballett, en þetta er nákvæmlega á pari við það.  Það er til þess að ná öllum 

hreyfingunum rétt.  Þú getur kóreógrafað svona bardagasenu með þrjátíu til sextíu 

mismunandi hreyfingum, þar sem hver hreyfing er hönnuð fyrirfram . Þannig það þú þarft 

að gera þetta aftur og aftur nákvæmlega eins á nákvæmlega sama stað upp á öryggi 

leikarans.  Þannig lærir þú mikinn sjálfsaga og að vinna með fólki þar sem þetta byggist 

svo mikið á samvinnu.  Þú ert ekkert betri en sá sem þú vinnur með.  Og með því að kenna 

þennan aga í gegnum þetta þá fórum við að nálgast strákana.  Sem var gaman.  Þetta var 

töff en á sama tíma voru þeir að fá út úr þessu.   

Til að byrja með vorum við með léttar æfingar og leiki.  Sviðsbardagar byggjast náttúr-

lega á leiklist, sjónhverfingum og bardagalistum, - þessu þremur.   Það er margt sem 

fylgir þessu en við byrjum á leiklistinni.  Við byrjum á leikjum og byrjum á því að láta 

þau fá sverð úr frauðplasti sem mega skemmast.  Og það er rosaleg útrás sem þau fá 

fyrir svona innibyrgða reiði.  En það var einn strákur sem kom mjög reiður og kom þarna 

vaðandi inn með spýtu, eða svona baseball kylfu – svona heimasmíðaða.  Og ætlaði að 

þrykkja í hausinn á fyrsta manninum sem að hann sá, sem reyndar var ég.  Og ég sneri hann 
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niður án þess að meiða hann eða neitt svoleiðis.  Svo rétti ég honum bara kylfuna og sagði 

við hann: „reyndu aftur á morgun.“  Og hann reyndi þetta aftur í nokkur skipti, að læðast 

aftan að mér.  ...en þeir sáu það að ég meiddi hann aldrei og að við meiddum aldrei neinn.  

Þeir sáu að þeir komust ekkert með okkur.  Og við vorum ekkert hræddir og ég held að það 

hafi skipt alveg rosalega miklu máli að þeir fundu það að það var enginn ótti í okkur 

gagnvart þeim  og við nálguðumst þá án þess að dæma. 

Já árangurinn! – ja við enduðum á því að búa til heimildarmynd sem var sýnd hingað og 

þangað og fékk viðurkenningu. Og það tókst að gera bíómynd um þennan lýð sem var 

þarna, sem var stórkostlegur árangur út af fyrir sig.  Og það voru ekki allir sem voru að 

leika, sumir voru að skrifa og aðrir að safna í sjóði og svona.  Þeir skrifuðu handritið 

svolítið út frá sér, þarna um slagsmálin um eiturlyfjasöluna, vændið.  Þú veist.  Við erum að 

tala um stelpur sem voru ekki meira en þrettán.  

Sú sem var yfir verkefninu kom að sjálfsögðu og tók þetta út hjá okkur.  Hún tók viðtal við 

strákana og stelpurnar og munurinn á því hvernig þau svöruðu og hvernig þau öktuðu var 

áþreifanlegur.  Sko sumir höfðu ekki einu sinni látið sig dreyma um einhverja framtíð.  En 

þau voru flest ekki bara farin að láta sig dreyma um einhverja framtíð, heldur  að setja sér 

markmið og í mörgum tilfellum mjög raunhæf markmið.   Þannig að það var kannski 

árangurinn (Arnoddur Magnús Danks, í viðtali 2011). 

Fleiri hafa uppgötvað listina sem mátt til uppbyggingar .  Guðbjörg Thoroddsen leikari sem hefur 

unnið með sjálfstyrkingu segir um gildi listarinnar: „Hvað er hægt að gera við þetta?“, spyr fólk – 

en ég segi við það:  „Þetta er sá besti grunnur sem þú getur fengið fyrir hvað sem er.“  Hún segir frá 

því, að til dæmis fólk sem hefur kynnst leiklist á lífsleiðinni, búi ætíð að því.  Hún hafi verið með 

fullorðinn businessmann sem hafði leikið einhver hlutverk um tvítugt á námskeiði, sem taldi það 

hafa verið sinn besta skóla fyrir lífið.  „Þetta gefur fólki svo mikið og hjálpar því.  Þannig að þetta 

hjálpar því í framtíðinni.“  Ennfremur segir Marta Eiríksdóttir, viðburðastjóri, dans- og leiklistar-

kennari: „Leiklistin hjálpar þér að þora.  Hún er alveg æðisleg til þess að efla félagsþroskann, að 

vinna saman og samgleðjast þeim sem láta í ljós sitt skína.“  Af þessu má sjá hversu dýrmætt það 

er fyrir ungt fólk að fá að kynnast leiklist.   

4.3. List og heilbrigði  

Myndlist, leiklist, tónlist og dans eru allt form sem hafa verið þróuð og nýtt til þess að hjálpa 

fólki að komast í tengsl við sjálft sig,  vandamál sín, neikvæðar tilfinningar og áföll og finna 

leiðir til að vinna úr þeim.  Í þeim viðtölum sem ég tók varð þróunin sú að efni þeirra fór að 

snúast alltaf meira og meira um þá möguleika sem felast í eðli lista, þá möguleika til að hafa 

áhrif á líðan og skilning, þroska og framþróun á annan hátt en er gert í vísindalegri nálgun.   

Rannsóknum á möguleikum og áhrifum til lista til að auka heilbrigði hefur verið að fjölga 

verulega undanfarin áratug.  Vaxandi áhugi er á að skilja og sýna fram á þann mátt sem býr í 

listum til að auka vellíðan, heilbrigði og þroska mannsins í gegnum listastarf.  Til dæmis til 
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að lina sársauka í gegnum hlustun á tónlist (Mitcheli, Macdonald & Knussen, 2007) á 

áhrifum dansiðkunar para á Argentínskum tangó á heilbrigði (Kreutz, 2008). Máttur 

tónlistariðkunar: áhrif hennar á gáfnafar, félagslega stöðu og persónulegan þroska barna og 

unglinga, (Hallam, 2010),  er afar ítarleg og áhugaverð úttekt á áhrifum tónlistar, þar sem 

sýnt er fram á margþætt jákvæð áhrif tónlistar- ekki bara heilbrigði og velferð – heldur 

líkamshreysti og hreyfigetu, allskonar námsgetu og félagslega stöðu.  

Hallham, sem er prófessor í kennslufræðum við Lundúnar háskóla, nefnir meðal annars á aukinn 

áhuga á því að rannsaka áhrif söngs á heilbrigði og almenna vellíðan.  Til dæmis í rannsókn sem 

var gerð á ungu fólki sem var í háskólakór, fundu Clift og Hancox (2001) út 58% nemanna sögðust 

hafa notið góðs af söngnum líkamlega.  84% svöruðu jákvætt varðandi jákvæð áhrif á heilsufar 

eins og starfsemi lungna, öndun, skap og minna stress.  Frekari greining á jákvæðum áhrifum 

söngs fólust í – vellíðan og slökun, öndun og líkamsburði, félagslegan ávinning, andlegan ávinning, 

tilfinningalegan ávinning og ávinning fyrir hjarta og ónæmiskerfi (Clift og Hancox, 2001).  Einnig 

hefur verið gerð sérstök rannsókn á áhrifum söngs á ónæmiskerfið.  Clift, Hancox, Staricoff og 

Whitmore (2008) skoðuðu fimm rannsóknir sem höfðu mælt immonoglobulin framleiðslu 

ónæmiskerfisins í tengslum.  Fjórar þessum rannsóknum komust að því að framleiðsla þessarar 

sýklavarnar jókst í þeim sem stunduðu söng (Beck, Cesario, Yousefi og Enamoto 2000; Beck, 

Gottfried, Hall, Cisler og Bozeman, 2006; Kreutz et al., 2004; Kuhn, 2002). 

Athuganir og rannsóknir á fullorðnum söngvurum hafa leitt í ljós margvíslegan heilsufarslegan 

ávinning af því að vera í kór.  Það er engin ástæða til annars að álykta að þessi ávinningur eigi 

ekki líka við um börn.   Þessi ávinningur felst meðal annars í: slökun og spennulosun; tilfinn-

ingalegri útrás og minnkandi álagseinkennum; gleði, góðu skapi, og hamingju, tilfinningu fyrir 

upphafningu og vera hátt uppi; vellíðan á persónulegu, tilfinningalegu og líkamlegu sviði; aukin 

orka og örvun; aukinn vitsmunaleg geta – betri athygli, einbeiting, betra minni og þau eiga 

auðveldara með að læra,  hafa aukið sjálfstraust og sjálfsöryggi; fá tilfinningu fyrir heilandi 

áhrifum hvað varðar langtíma geðræn og félagsleg vandamál; aukinni hreyfingu fyrir til dæmis 

meltingarfæri og öndunarfæri í gegnum öndun; bættum áhrifum á líkamsstöðu vegna þess 

hvernig þarf að bera sig í söng; og það að vera virkur í virðingarverðu og merkingarbæru starfi 

gefur tilgang og er áhugavekjandi (Clift et al., 2008; Stacey, Brittain & Kerr, 2002). 

Í viðtali við Erlu Reynisdóttur myndlistarkonu og þerapista sem hefur unnið lengi í Bretlandi, 

kemur fram saga af litlum dreng sem hún var að vinna með.  Hann bjó við slæmt atlæti og hafði 

verið sendur í skóla fyrir börn sem þurfa sér úrræði, fyrir börn sem kerfið hefur gefist upp á. Hann 

hafði verið mjög félagslega einangraður, tilfinningalega sveltur, vannærður, lúsugur og átt erfitt 

með að aðlagast í skóla.  Hann hafði lítið farið út og ekkert tengst hinu ytra samfélagi - aðallega 
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leikið sér í tölvuleikjum og horft á fjölda hryllingsmynda með fósturföður sínum.  Þegar hann 

komst í umhverfi þar sem lögð var rækt við tjáningu í gegnum listir og hann fékk tækifæri til að 

komast í snertingu við náttúruna, fegurð og finna fyrir sjálfum sér á nýjan hátt, fór hann að 

blómstra á sinn hátt og öðlast trú á að geta öðlast annað en það sem hann var alinn upp við heima, 

sem var í raun svelti á öllum sviðum.  Smám saman fór þessi drengur að geta tjáð sig í gegnum 

annað en skapofsaköst – hann lærði að skilja heiminn í gegnum annarskonar sögur sem 

fjölluðu ekki um hrylling og ljótleika. Hann fór að kynnast öðrum heimi en heimi tölvu-

leikjanna. Hann fór að læra í gegnum fallegri nálgun og fallegri tjáningu og með því að 

teikna og mála myndir gat fundið leið til að tjá sig, vonir sínar og væntingar.  Með hollari 

næringu á öllum sviðum fór hann að dafna og sjá möguleika á annarskonar lífi. Svo er það 

undir honum komið hvað hann gerir við það í framtíðinni – en allavega fékk hann tækifæri á 

að upplifa vellíðan í öðru en því sem skaðar hann til langframa.  Þetta er eitt dæmi um 

hvernig listir eru notaðar til lækningar.  Lækning með listum er á sviði sálar, geðs og anda – 

líkamleg mein eru ekki læknuð nema í fyrir það sem gerist stundum að verkir og líkamleg 

vanlíðan á það til að hverfa þegar  tekist hefur að vinna úr andlegum áföllum.   

Guðbjörg Thoroddsen bendir á í bók sinni Baujan hversu mikilvægt það er fyrir einstaklinginn 

að geta sett neikvæðar tilfinningar út fyrir sig og hlutgera þær (G. Thoroddsen, 2006: 40).  

Myndlistin getur þannig  eins og tónlistin og önnur listform, verið tæki til að setja tilfinningar í 

form og skilja þær betur.  Sólrún Bragadóttir nefnir einnig dæmi um það að fólk hafi upplifað 

það að verkir hverfi við að fara á tónleika með henni.   Hún fór í framhaldi af því að stilla sig 

betur inn á heilunarmátt söngsins og læra að höndla hann á skilvirkari hátt.  Innstilling er 

einskonar hlustun, hlustun eins og á sér stað þegar hljóðfæri eru stillt, en í henni er hlustað 

tildæmis á strengi sálarinnar og þeir stilltir þannig að þeir myndi samhljóm.  Hún vinnur með 

áhrif tónanna og möguleika þeirra til að hreyfa við orkunni, mynda gárur á vatni, vatni líkamans 

og snerta við sálinni og tilfinningunum.  Rannsókn sem var gerð í Bretlandi á áhrifum tónlistar-

hlustunar á langvarandi verki leiddi einnig í ljós ávinning og er talin eiga að rekja rætur til 

þeirrar í sér slökunar sem á sér stað og að athyglin er leidd frá verkjunum (Mitchell, Macdonald, 

Knussen & Serpell, 2007). Í bókinni Body Eloquence segir Nancy Mellon (2008)einnig frá því 

hvernig fólk hefur bætt lífsgæði sín, unnið úr erfiðri stöðu með því að búa til sögu.  Það er hún 

vinnur með að nýta sögur til að hjálpa fólki.   

Bretar hafa unnið töluvert við að rannsaka gildi lista í heilbrigðiskerfinu ásamt skólaverkefnum 

og félagsuppbyggingu.  Dæmi um listir í lækningaskyni má finna á alþjóðavísu á mismunandi 

stigum heilsugæslu og félagsmála.  Hinsvegar er ekki alltaf ljóst hvað gerist eða hvernig það 

gerist og sumum finnst vanta upp á rannsóknir til að skýra ferlið og hvernig er hægt að nýta það 
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betur.  Þróunarmódel sem má nýta í að þróa og efla listaverkefni í heilbrigðiskerfinu og í því 

skyni að styrkja félagsvitund og félagsstöðu hópa og einstaklinga og bæta við menningu 

heilbrigðiskerfisins, má meðal annars finna í þróunarmódeli sem Alþjóða Heilbrigðisstofnunin 

þróaði (WHOQOL, 1997). Í Bentham í North Yorkshire, sem er listatengd heilsuverndarstöð 

sem kallast Looking Well og er rekin til að stuðla að heilbrigði í gegnum allskonar listform 

þar sem listamenn, íbúar, gestir, listamenn, heilbrigðisstéttir, félagsfræðingar og kennarar 

hittast.  Miðstöðin veitir fólki tækifæri til að þroska hæfileika sína í eldamennsku, garðyrkju, 

og fagna tímamótum í lífinu, sem og í myndlist, leiklist, tónlist, dansi og ritun.  Þessi miðstöð 

hefur skapað sér gott orðspor í heilbrigðiskerfinu og innanlands fyrir frumkvöðlastarf  þar 

sem list er notuð til  að stuðla að lýðheilsu og ánægju íbúa svæðisins (Looking Well, e. d.).  

Það sem sameinar þessi verkefni eru þau markmið að skapa margvíslegan félagslegan, 

menntunarlegan og efnahagslegan ávinning innan heilbrigðis- og félagsmálakerfisins og í 

báðum tilfellum er verið að ná árangri í að innleiða breytingar á hefðum og menningu til 

þess að efla þátttöku almennings í því markmiði að efla heilbrigði.  Mat á ferli slíkra verk-

efna getur síðan leitt til þess að hægt er að móta ramma fyrir listastarf í tengslum við 

félagsuppbyggingu og heilsuvernd. Það er unnið að því að tengja þau innbyrðis þar sem 

skipst er á reynslu og hugmyndum.  Þar með er veriðað reyna að koma á móts við ákveðinn 

ójöfnuð sem er í heilbrigðiskerfinu og einbeita sér enn betur að því að ná árangri í að efla 

heilbrigði almennings (White, 2009). Síðan hefur hinn öri vöxtur á þessu sviði í Bretlandi 

frá 1995 farið að hafa áhrif á stefnumótun hvað varðar fjármögnun í listum, samstarf ólíkra 

stétta, samstarf ólíkra sviða í heilbrigðiskerfinu og menningarstefnumótun stjórnvalda. 

Listastarf á sviði lýðheilsu hefur ekki einungis þróast vegna þess að listamönnum hafi verið svo 

áfram um að sýna fram á mikilvægi listastarfs í heilbrigði, heldur vegna þess að fengist hefur 

víðari skilningur á faraldsfræðilegu samhengi á milli þátttöku í listastarfi og vellíðunar. Þess vegna 

hafa Bretar áhuga á því að þróa heildræna nálgun í samnýtingu listastarfs í eflingu lýðheilsu til að 

þroska og efla það heilbrigða í  einstaklingnum í stað einblína á það sjúka eða á sjúkdóminn sem 

hrjáir hann.  Einnig er farið að líta á umbætur í umhverfinu til þess að styðja starfsfólk, og nýta 

listirnar til þess að búa til meira skapandi heilbrigðis upplýsingar.  Í kjölfarið var skrifað upplýs-

ingarit til að bera saman og skilgreina listirnar í mismunandi menningar og heilbrigðiskerfum, 

hversu vel þær virka, hvernig þær virka og þau atriði sem leiða til árangurs, eins og til dæmis 

Jafnvægi Endurheimt , áhrif þátttöku í listum á heilbrigði og líðan  (e. Restoring the Balance, the 

effect of arts participation on wellbeing and health), þar sem Mike White, sem skrifaði Arts 

Develoopement in Community Health – A Social Tonic, er með grein.  Hann segir að í umræðum 
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um heilbrigði sé hlutverki listarinnar í samfélaginu aftur og aftur að skjóta upp kollinum og Hún 

sé kveikjan að vaxandi fjöldi rannsókna á tengslum menningar og heilbrigðis (White, 2009: 19). 

En jafnframt segir hann að þó það sé auðséð að listastarf eins og dans, skapandi skrif, og 

söngur feli í sér heilandi eiginleika, þurfi samt í frekari rannsóknum að leita eftir sönnunum 

um hagsbót af listastarfa handan listformanna sjálfra. Það sé augljóst að líta þurfi á listiðkun 

með þeim augum að hún hafi ýmsa möguleika til hagsbóta og hann telur að það sé starfið og 

samtölin sem eigi sér stað í listastarfi sem skapi meðal annars áhugaverðar leiðir.  Þeir sem 

taki þátt í listastarfi muni tjá sig mjög skýrt með það hvað þeir fá út úr iðkuninni – og setja þau 

félagslegu tengsl sem þau geti myndað ofar ánægjunni við að vinna við listformið sjálft, og það 

sé rangt að telja þann þátt ekki mikilvægan. Ef spurt væri hvort það að sækja bingókvöld geti 

ekki gert sama gagn – þá er það ekki þannig.  Listiðkun feli í sér ríkari eiginleika til að hafa 

jákvæð áhrif á félagslega stöðu og hæfileikann til að læra.  Hann telur að það sé ekki síst hinn 

félagslegi ávinningur sem felst í listiðkun sem hefur á heilbrigði.  Það sé galli ef rannsókn 

beinist eingöngu að því að safna sönnun jákvæðra áhrifa listmeðferðar, þar sem áhrifin séu 

mun víðtækari.  Hann lítur ekki á listirnar sem einhverskonar viðbót við heilbrigðiskerfið. 

Hann telur að það sem hrjáir þjóðfélagið í dag sé afleiðing menningarinnar, og þess vegna 

þurfi að leita innan hennar og greina þann ávinning sem falinn er í menningarlegri þátttöku 

og snúa ferlinu við.  Hann telur að það megi greina gildi listanna með því að líta á félagsleg 

vandmál heildrænt.  Tengslin á milli lista, heilbrigðis- og menntamála og sveitastjórna geta 

gegnt lykilhlutverki.  Það er eingöngu í gegnum samstarf þessara sviða sem hægt er að koma á 

fót starfsemi sem styður þetta starf, þróar það og finnur bestu leiðirnar og aðstæðurnar til 

þess að gefa öllum almenningi tækifæri á að taka þátt í listastarfi.  White vill sjá listastarf 

verða eins sjálfsagt og bæjarbókasafn og að heilsugæslan og listarmiðstöðin geti verið í sama 

húsi.   Þátttaka í listastarfi getur haft merkileg áhrif – það getur greint vandamálið og það 

getur farið að vinna með það um leið.  Ekkert annað inngrip getur gert þetta –þannig hafa 

listir einstaka eiginleika.  Þær opna samskiptaleið á milli allra þátta vandamálsins innan 

samfélagsins um leið og þær opna leiðirnar að því að leysa það (White, 2009: 19 - 21). 

4.4. Listir í  menntun barna 

Mikilvægi skapandi námsgreina í skólastarfi fær nú aukna athygli á alþjóðavettvangi, ekki síst 

vegna þess að UNESCO hefur sett listir í skólastarfi á stefnuskrá sína. Þá ákvað framkvæmda-

stjórn ESB að árið 2009 yrði ár sköpunar og Bretar hafa ýtt úr vör verkefninu „Sérhver skóli á að 

vera tónlistarskóli“ og lagt verkefninu til 332 milljónir sterlingspunda.  Það er því vert að skoða 

nánar verkefni í skólastarfi þar sem list hefur verið gefið aukið vægi. 
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4.4.1. Breska verkefnið Skapandi samvinna 

Menningarmálaráðuneyti Breta, (e. The Department for Culture, Media and Sports) setti af stað 

verkefnið Skapandi samvinna (Creative Partnerships) árið 2002, til þess að gefa ungu fólki 

möguleika á að auka sköpunargleði og metnað með því að stuðla að samskiptum á milli skóla og 

skapandi stofnana, fyrirtækja og einstaklinga.  Markmiðið var að gefa börnum, kennurum og 

skapandi sérfærðingum tækifæri til að vinna saman bæði í skólum og menningarstofnunum eins 

og söfnum, listagalleríum og leikhúsum.  

Ofstead gerði úttekt á þessu starfi og gaf út skýrslu árið 2006.  Niðurstaða úttektarinnar var sú að 

nálgunin hefði verið frumleg og skapandi og viðhorf skólastjórnenda, kennara og listamannanna 

hefðu verið jákvæð.  Í þeim skólum sem voru teknir fyrir, hafði þátttaka í verkefninu orðið til þess 

að nemendur náðu að þróa góða hæfni bæði persónulega og félagslega.  Það varð einnig til þess að 

sumir tileinkuðu sér skapandi eiginleika: hæfileika til að beita hugmyndafluginu, taka áhættu og 

vinna með öðrum.  En nemendurnir vissu þó ekki alltaf hvernig þeir gætu nýtt þessa eiginleika til 

þess að þróa upprunalegar hugmyndir.  Það var þó lagður grunnur að frekari þróun listrænna 

hæfileika og sköpunar - og í nokkrum skólum hafði starfið bætt almennri námsárangur nemenda. 

Þeir sem fylgdust með starfinu og mátu áhrifin, töldu að þarna hefði farið fram gott skapandi 

starf og að þátttakendur í verkefninu hefðu verið ánægðir, hvort sem það voru stjórnendur 

skólanna, kennarar, rithöfundar, umhverfishönnuðir, frumkvöðlar, listamenn eða leikarar.  

Nemendur höfðu haft gott af því að vinna með skapandi fólki.  Í flestum tilfellum er talið að hafi 

verkefnið tekist vel - nema þar sem markmið skólanna voru ekki nægilega skýr og þar sem ekki 

var hugað nógu vel að þörfum nemendahópsins.  Það áhugaverðasta var þó að oft varð jákvæð 

breyting á viðhorfum og hegðun.  Þetta telst mikill árangur; sem fólst meðal annars í að 

kennarar sem höfðu ekki haft trú á eigin sköpunarhæfni og getu til að veita öðrum innblástur í 

þá átt, og nemendur sem  höfðu lítinn áhuga á námi yfir höfuð, fegnu aukið sjálftraust á þessu 

sviði.  Helstu niðurstöður matsmanna á þessu verkefni voru: 

 Flest  Skapandi Samvinnuverkefni náðu að þroska með nemendum listræna hæfileika, 

eiginleika skapandi fólks: hæfileika til að skálda eða skapa, taka áhættu, sýna sveigjan-

leika og vinna með örðum. 

 Flestir nemendur náðu að bæta eigin hæfni og félagsfærni; þar með árangursríka sam-

vinnu og þroska í samskiptum við fullorðið fólk. 

 Fyrir lítinn en samt marktækan hluta nemenda þýddi þátttaka í verkefninu nýtt upphaf.  

Sérstaklega voru tækifærin til að vinna í hinum skapandi iðnaði, hvatning til að vekja 

áhuga og háleit markmið fyrir framtíðina. 

 Skólar sýndu marktækan bættan árangur á öðrum sviðum eins og læsi, stærðfræði og 

tölvutækni, sem talin er vera vegna ánægju nemenda með þátttökuna í verkefninu og 

markmiði þess að þroska hugann. 
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 Þeir listamenn og skapandi aðilar sem tóku þátt voru vel þjálfaðir og náðu að mæta 

þörfum skólanna vel.  Kennarar öðluðust aukinn skilning á möguleikum til að kenna á 

þann hátt að efla sköpun og kenna á skapandi hátt með því að læra með nemendunum. 

 Verkefnisáætlunin skapaði góðan samstarfsgrundvöll fyrir báða aðila í flestum skólum.  

(Skýrsla Oefsted, 2006 ). 

Síðan var gerð heildarúttekt á þessu verkefni árið 2008, sem var unnin af: L. Kendall, J. 

Morrison, T. Yeshanew, C. Sharp á vegum Menntarannsónknarsjóð Breta (e. National Found-

ation for Educational Research) fyrir Menningarráð Breta.  Í henni kemur fram hver áhrifin 

urðu til langframa af verkefninu Skapandi samvinna.  Niðurstaðan var sú að það væri ákveðið 

samræmi í niðurstöðum milli ára.  Námsárangur þeirra nemenda sem tóku þátt verkefninu 

varð marktækt betri en annarra í sömu skólum, þó svo munurinn hafi verið frekar lítill. 

Nemendur á eldri stigum náðu einnig að bæta sig umfram nemendur í öðrum skólum sem 

ekki tóku þátt í verkefninu. Það, að nemendur sem tóku ekki þátt í verkefninu innan skóla sem 

voru þó þátttakendur í því skyldu ekki njóta árangursins af því, bendir til að verkefnið hafi 

ekki skilað sér nægilega vel til skólans í heild.  Jákvæðu skilaboðin eru að þátttaka í verkefn-

inu er talin hafa bætt almenna hæfni nemenda (Kendall, Morrison, Yeshanew, Sharp, 2008).     

4.4.2. Umbreyting menntunar í  gegnum áskorun l ista   

Miðstöð menntunar í listum suðausturhluta Bandaríkjanna (e. The Southeast Center for 

Education in the Arts, SCEA), gaf út rannsóknarskýrslu á starfsemi sem kallast: Umbreyting í 

menntunar í gegnum áskorun lista, (e. The Transformating Education Trough the Arts 

Challenge-TETAC).  Þessi rannsókn sem var sett af stað af Annenberg Foundation og Getty Trust.  

Hún veitir einstaka úttekt á faglegu þróunarstarfi sem var unnið í samvinnu við 35 skóla víða 

um Bandaríkin um leið og unnið var að þróun víðtækrar námskrár til listakennslu.  

Verkefnið var stofnað í Los Angeles 1987, til að stuðla að þjálfun í myndlist - en SCEA þróaði 

verkefnið síðan áfram þannig að það var yfirfært yfir í tónlist, leiklist og dans.  Árið 2002 hóf SCEA 

að afla sér mikillar þekkingar varðandi  listamiðað nám og þróun á samstarfi mismunandi 

starfshópa, skapa ítarlegar leiðbeiningar til stefnumótunar og námsskrárgerðar - og stuðla að 

skilningi á samhengi lista og annarrar þjálfunar og gaf síðan út rannsóknarskýrslu í kjölfar 

úttektar á þessu fimm ára verkefni TETAC.  Í þessu verkefni er hægt að finna leiðir til að innlima 

listakennslu í almennt nám.  Verkefnið tryggir ekki einungis að nemendur hér og þar um landið 

læri meira um listir, heldur kennir það kennurum að útbúa vandaða kennsluáætlun.  Kennarar í 

þeim 35 skólum sem tóku þátt, hlutu faglega rágjöf og þjálfun, tæknilegan stuðning og nutu 

sérfræðiþekkingar og leiðsagnar listafólks til þess að hjálpa því að þróa námsefni og námsáætlanir 

sem fólu í sér nálgun námsefnisins þar sem margþætt þjálfunaratriði voru notuð eftir 

hugmyndafræði  TETAC.  Þessi hugmyndafræði, að blanda saman því besta sem hefur komið í ljós 
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úr rannsóknum á bæði  listnámi og endurbótum á námskrám, er miðuð við að  kennsluáætlanir 

séu unnar í samvinnu mismunandi faghópa. Í gegnum námskeið, vettvangsferðir, kúrsa og 

leiðsögn, öðluðust kennarar hæfni til að tengja listakennslu öðrum greinum – breikka skilning 

nemenda á efninu og mæta kröfum námskránna. 

TETAC rannsóknin fól í sér margþáttaðar niðurstöður, sem allar styðja það að þessi nálgun 

skili árangri.  Í heildina náðu þeir skólar sem gátu tileinkað sér flest atriði TETAC áætlunar-

innar mestum námslegum árangri.  Nemendur sýndu námsframfarir upp á 42 stig sam-

kvæmt matstæki sem var þróað í tengslum við verkefnið.  84% kennara sögðu að nemendur 

hefðu sýnt aukinn námsáhuga og unnið betur. Í könnun sem var gerð á áhrifum innleiðingar 

TETAC verkefnisins;  sögðu 86 % kennara að nemendur þeirra hefðu átt auðvelt með að 

tengja mismunandi greinar eða efnissvið; og 79% vilja meina að nemendur hafi aukið 

hæfileikann til tjá sig skriflega. Rannsóknin sýnir ennfremur  að kennarar njóti góðs af þessari 

nálgun.  Þeir skólar sem gátu tileinkað sér þessar nýju leiðir best, sáu mikinn mun á þeim anda 

ríkti innan skólans.  Menning skólans tók breytingum.  Hjá þeim kennurum sem tóku þátt í 

þeirri þjálfun sem verkefnið lagði til, jókst samvinna í uppsetningu náms um 25% í upphafi og 

um 73.3% í  lok verkefnisins.  Notkun kennaranna á söfnum óx úr 32.5% upp í 81.5%, og 

kennarar sem lýstu sig fylgjandi listum fjölgaði úr 50.3% upp í 88.3% og kennarar voru ánægðir 

með þá þjálfun sem þeir fengu. (TETAC, e.d ). 

4.4.3. Máttur tónlistar til  efl ingar námshæfileika  

Rannsóknir sem hafa verið gerðar á mætti tónlistar: áhrifum hennar á vitræna, félagslega og 

þróun ungra einstaklinga af sýna að margir hafa mælt jákvæð áhrif á málþroska og hljóðvitund 

barna, læsi, stærðfræðivitund og aðra námshæfileika, sem og félagsvitund og heilbrigði.  Susan 

Hallham (2010), sem hefur gert úttekt á þessum rannsóknum segir að þær sýni fram á að þátttaka 

í tónlistarstarfi gegni stóru hlutverki í að þroska hljóðkerfisvitundina: því fyrr sem börn fá að taka 

þátt í tónlistariðkun og því lengur sem þau njóta hennar, því meiri eru áhrifin.  Yfirfærsla þessara 

hæfileika er ósjálfráð og leggur ekki einungis grunn að því þroska og efla tungumálahæfileika 

heldur einnig lestrargetu.  Einnig hefur mælst fylgni á milli tónlistarnáms og aukinnar hæfni til að 

tileinka sér stærðfræði, það er þeir sem hafa stundað tónlistarnám eig auðveldara með stærð-

fræði, en í hverju þessi tengsl eru fólgin er hinsvegar ekki enn nægilega rannsakað.  Aukinn 

vitsmunaþroski hefur mælst hjá börnum sem hljóta tónlistarkennslu í samanburði við aðra hópa.  

Til að þil þess skoða betur áhrif mismunandi tónlistar var til dæmis gerð rannsókn á fimm hópum 

forskólabarna í áhættuhópi.  Einn hópurinn lærði á píanó, annar var í söng, þriðji fór í slagverks-

tíma, fjórði í tölvunám og fimmti ekkert sérstakt. Rannsóknin tók yfir tvö ár. Tónlistarhóparnir 
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þrír sýndu umtalsverða vitsmunaleg framför og aukinn stærðfræðiskilning, en það var 

slagverkshópurinn sem skoraði hæst í auknum stærðfræðiskilningi (Rauscher, 2009).   

Rannsóknir frá Bandaríkjunum benda til að nemendur sem stunda tónlistarnám standi sig 

almennt betur í bóklegu námi en jafnaldrar þeirra. Rannsókn sem nýtti upplýsingar varðandi 

13,000 nemenda frá Rannsóknarsetri Breta (e. National Centre for Educational Statistics), sýndi 

að þeir sem voru í tónlist voru með hærri einkunnir í móðurmáli, stærðfræði, sögu og vísindum 

heldur en þeir sem voru ekki í tónlistarnámi (Morrison, 1994).  Þátttaka í tónlistarstarfi virðist 

einnig hafa góð áhrif á  almenna vellíðan og auka sjálfsvirðingu, sem aftur getur haft jákvæð áhrif á 

áhuga, þrautseigju  og hvernig nemendur standa sig almennt (Hallam, 2010: 9).   

Færri hafa skoðað áhrif tónlistarnáms á sköpunarhæfni en aðra þætti náms.  Samt eru til nokkrar 

rannsóknir sem hafa tekið þann þátt fyrir.  Kalmar (1982) skoðaði áhrif söngs og tónlistarleikja 

sem voru haldnir tvisvar viku fyrir 3 – 4 ára leikskólabörn í þrjú ár og fann út að þau skoruðu 

hærra en samanburðarhópur í sköpunarhæfni, sýndu meiri hæfni til að hugsa abstrakt.  

Ennfremur sýndu þau meiri hreyfiþroska.  Önnur rannsókn sýndi að menntaskóla- og háskóla-

nemar sem höfðu verið í tónlistarnámi skoruðu betur í prófum sem reyndu á sköpunarhæfni en 

þeir sem ekki höfðu stundað tónlistarnám,  munurinn var greinilegri hjá þeim sem höfðu stundað 

tónlistarnám í meira en 10 ár (Hamann, Bourassa & Adermann, 1990).   

Tengsl aukins persónulegs og félagsþroska við tónlistarnám hefur ekki fengið eins mikla athygli 

og aukning vitsmunaþroska.  En samt eru til rannsóknir sem haf sýnt fram á það.  Í Sviss var 

gerð rannsókn sem sýndi að þó að tónlist væri aukin í námsefninu á kostnað lestrar og 

móðurmálskennslu innan námskrárinnar, hafði það engin áhrif á árangur í þeim greinum 

(Spychiger, Ptry, Lauper, Zimmermann og Weber, 1993; Zulauf, 1993) og að samvinna jókst 

inna bekkjarins, aukið sjálfstæði, börnin urðu jákvæðari og félagsleg aðlögun batnaði.  Mesta 

ávinninginn mátti sjá hjá börnum með námserfiðleika (Spychiger og fél., 1993).   Ætla að þessar 

niðurstöður hafi í för með sér að farið verði að gefa fleirum kost á því að stunda tónlistarnám og 

annað listnám og þessar greinar fari að  njóta eins mikillar virðingar og lestrarnám til dæmis. 
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5. Kafli: 
Uppbyggilegir þættir í skapandi hugsun 

 

Þú, sem eldinn átt í hjarta  

Þú, sem eldinn átt í hjarta -    

óhikandi og djarfur gengur  

út í myrkrið ægisvarta  

eins og hetja og góður drengur.  

Alltaf leggur bjarmann bjarta  

af brautryðjandans helgu glóð;  

á undan ferðu og treður slóð.  

Þeir kunna ekki um kulda að kvarta,  

sem kunna öll sín sólarljóð.   

 

Þú ert kóngur lista og ljóða,  

lífsins svanur ódauðlegi,  

syngur um hið göfga og góða,  

gerir nótt að björtum degi,  

hefur grátnum gleði að bjóða,  

gullið þeim, sem byrgði ber,  

bendir þeim sem villtur fer.  

Óskasteina allra þjóða  

áttu falda í brjósti þér.  

 

Þú, sem eldinn átt í hjarta,  

yljar, lýsir, þó þú deyir.  

Vald þitt eykst og vonir skarta,  

verk þín tala, þótt þú þegir.  

Alltaf sjá menn bjarmann bjarta  

blika gegnum húmsins tjöld.  

Eldurinn hefur æðstu völd;  

uppskera hans er þúsundföld.  

Mannssálin og myrkrið svarta  

mundu án hans dauðaköld.  

Davíð Stefánsson frá Fagraskógi  

 

Í þessum kafla eru kenningar  Daniel H. Pink varðandi einstaklinga sem stýrast meira af 

hægra heilhveli, skapandi einstaklinga og hvaða erindi  þessir eiginleikar eiga við okkur í dag.  

Hér er stuðst við sex  hugtök  sem hann gengur út frá í bók sinni A Whole New Mind: Why right-

brainers will rule the future, sem kom út árið 2005. 
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Þessi hugtök eru: hönnun, saga, sinfónía, samkennd, leikur og merking.  Þeim er ætlað að 

varpa frekara ljósi á þá eiginleika sem búa í listum og gera þá að tæki sem nýtist manninum 

til að nálgast sjálfan sig, aðra og gefa ýmsu í samskiptum manna og lífi þeirra tilgang.  

Greining á mismunandi virkni heilahvela hefur meðal annars leitt í ljós að vinstra heilhvel 

stýri hægri hluta líkamans, hægra heilahvel stýri vinstri hluta líkamans; vinstra heilahvel 

greini hlutina í röð, línulega; hægra heilahvel sé samþættandi, geti greint marga hluti í einu; 

vinstra heilahvel sé sérhæft í texta en  hægraheilahvel greini samhengið.  Eiginleikar hægra 

heilhvels tengjast mikið sköpunarmættinum og hæfileikanum að lesa í svipbrigði, fá 

tilfinningu fyrir einhverju og setja sig í spor (Pink, 2005: 17 – 20).   

5.1. Hönnun 

Að leggja áherslu á fagurfræðilegt gildi hlutanna, umhverfisins sem og í framkomu, hugsun 

og framsetningu er nokkuð sem hefur týnst að hluta í tæknihyggjunni. Þess vegna er mikil-

vægt að rækta eiginleika hægra heilahvelsins, að hafa auga fyrir fegurð, samræmi og heild, 

hvort sem það er í formi, lit, tón, uppsetningu eða hverju því er lýtur að umhverfi og and-

rúmi.  En ekki síst að finna tilgang og rækta límið í samfélaginu. Þörf mannsins fyrir fegurð 

er rík og mikilvægt að tengja hana innihaldi og tilgangi, samhljóm og almennri velferð.  

Skapandi umbætur geta verið drifkraftur sem má nýta til góðs fyrir atvinnuvegi, aðbúnað og 

umhverfi.  Hönnuðir hafa hæfileika til að sameina í hönnun sinni leik og skipulag, nytjagildi 

og fagurfræði, rökhyggju og innsæi.  Þess vegna er gott að virða fjölbreytta hæfileika - hið 

skapandi, flæðandi og lífræna, til jafns við það röklega, fasta og vélræna og samnýta þessa 

krafta á skemmtilegan og nytsaman hátt. Jóhannes Þórðarson, deildarforseti hönnunar- og 

arkitektadeildar Listaháskólans segir í Fréttablaðinu 29. apríl 2011, að hönnun sé vannýtt 

hreyfiafl – „hönnuðir eru skapandi fólk og forvitið, þeir spyrja spurninga og draga hlutina 

fram frá öðrum sjónarhornum en venjan er.“  

5.2. Saga 

Í bókinni Body Eloquence segir Nancy Mellon (2008) frá því hvernig það gerðist að hún fór 

að nýta sagnagerð til umbóta (e. tranformational storytelling).  Hún kynntist fyrst hvernig 

sögur voru nýttar í alþjóðlegum Waldorfskóla sem nýtir listir sem leið til að læra.  Þar lærði 

hún af eigin raun hvernig hægt var að búa til sögur fyrir börnin til að byggja upp lífskraft og 

skilning ásamt því að finna þeim leið úr ógöngum.  Seinna hóf hún að störf sem meðferðar-

aðili og þar sem hún gerði tilraunir með sögur. Mellon varð heilluð af árangrinum, sem 

leiddi hana inn á nýjar brautir á ferlinum. Hún segir meðal annars í inngangi að bók sinni að leit 

sem hefur þann tilgang að finna jákvæða byrjun og endi á sögu til að vinna sig út úr vandræðum, 

veikindum eða erfiður aðstæðum, örvi sköpunarmáttinn og sefi áhyggjur.  Sannleikur sem liggur í 
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kjarna persónuleikans lyftist upp á yfirborðið og gegnumsýrir sinar, vöðvar, hjarta og sál með 

visku sem liggur handan venjulegrar meðvitaðrar hugsunar.  Svona starf sé unnið í hópum undir 

handleiðslu og fólk deili síðan reynslu sinni sem skapar samhygð og skilning, flæði sem er aukið 

með ímyndunarafli sögugerðarinnar.  Tilfinning fyrir jákvæðum endalokum og nýju upphafi vex. 

Sögur geta þannig verið fyrirmynd að lækningarferli (Mellon, 2008: xv). 

Sagnahefð hefur fylgt manninum lengi,og margoft hefur verið sýnt fram á gildi sagna, hvort sem 

það eru helgisögur, dæmisögur, þjóðsögur, skáldsögur, ævisögur eða kjaftasögur.  Það að nýta 

söguna, munnmælin, endursögnina í daglegu lífi, sem hinsvegar hefur farið nokkuð forgörðum í 

öllu því aðgengi sem maðurinn hefur í dag að sögum í öðru formi, í formi kvikmyndar, bókmennta, 

sagnarita, og svo hinu stafræna formi.  Þannig að hin lifandi saga sem gengur mann frá manni 

hefur látið nokkuð undan nema helst kjaftasagan.  Xerox tók til dæmis eftir því að viðgerðar-

mennirnir lærðu betur á tækin í gegnum sögur en með því að lesa handbækur, og fyrirtækið er 

farið að safna sögum inn á gagnagrunn til að auka skilvirkni (Pink, 2005: 108).  Nú þegar verið er 

að velta sér hvers vegna drengir í dag eiga erfitt með að lesa sér til skilnings, má velta fyrir sér 

hvort hæfileikinn til að endursegja eða segja sögu hefur líka tapast hjá hluta ungs fólk í dag og 

hvort það þurfi ekki að far að leggja meiri áherslu á þann lið í hæfniþjálfun.  Listin að lesa og skrifa, 

tengist málinu og hvernig það er notað.  Lifandi frásögn, lifandi sagnahefð er það sem mótar 

málþroska ekki síður en lestur.  Samneyti við fólk sem segir sögur, sem notar ríkt mál er ekki síður 

grunnur að góðri lestrarkunnáttu.  Það væri áhugavert rannsóknarefni hvort kennsla í leiklist og 

framsögn, sögusögnum, geti bætt lestur, lestrarskilning og máltilfinningu. 

5.3. Sinfónía 

Jose Abreu, mikill frumkvöðull í félagslegri uppbyggingu í gegnum kennslu tónlistar, kóra-

starf og rekstur hljómsveita á meðal fátækra barna og fjölskyldna þeirra í Venezuela. Hann 

heldur því fram að tónlistarstarf stuðli að upplifun á samhljóm og samkennd. Þannig sé 

hljómsveitin og kórinn eitthvað sem er miklu meira en listræn uppbygging.  Þau eru dæmi 

um eflingu félagsþroska, vegna þess að það að syngja og leika á hljóðfæri saman geri það að 

verkum að fólk tengist á mjög náinn hátt.  Það er unnið  saman að því að ná fullkomnun og 

hæfni, fylgja ströngum aga skipulags og samhæfingar í leit að samhljóm radda og hljóðfæra.  

Þannig eflist andi samhygðar og bræðralags. Þannig öðlast þau sjálfsöryggi og þroski með 

sér siðferðileg og fagurfræðileg gildi sem tengjast tónlistinni á öllum sviðum.  Það er þess 

vegna sem tónlistin gegnir svo veigamiklu hlutverki í að vekja ábyrgðartilfinningu, þar sem 

þau fá líka þjálfun í að kenna öðrum börnum. Hver sem skapar fegurð með því að leika á 

hljóðfæri og miðla samhljóm tónlistarinnar fer að skilja innst inni hvað samhljómur þýðir - 

samhljómur á meðal manna.  Abreu lítur á hljómsveit sem samfélagskjarna sem myndar einstakt 
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form vegna þess að grundvallarmarkmið hljómsveitarmeðlima er að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu.  Þess vegna fer sá sem leikur í hljómsveit að upplifa hvernig það er að vera í sátt.  Sátt 

um að skapa fegurð.  Hann segir að taktur sé andlegt fyrirbæri,  innbyggður púls sálarinnar og  

tónlist göfgi þennan takt og tjái hann á jafnvægisfullan hátt – hárfínt, ósýnilega, og miðli honum án 

orða til annarra.  Í þessu felist listin að láta viljann, sálina og andann mætast, miðla skilaboðum og 

gildum sem umbreyta anda barnsins sem nýtur starfsins í hljómsveitinni(Abreu, 2009).. 

5.4. Samkennd 

Það er samkenndin sem gerir okkur fært að setja okkur í annarra spor, verður til þess að við 

viljum hugga hrygga, gleðja aðra, og lætur okkur reyna að halda okkur saman af tillitsemi við 

aðra.  Samkennd byggir upp sjálfsvitund, er grunnurinn að tengslum barns og foreldris og 

grunnurinn að siðvitund okkar.  En samkenndinni var ekki gefinn nægilega mikill gaumur á 

upplýsingaöldinni.  Hún var oftar talin til óþurftar frekar en annað.  Til að gera lítið skoðunum 

annarra var fólk vænt um óþarfa tilfinningasemi og veruleiki kaldrar rökhyggju talinn það sem 

gilti í hinum harða heimi (Pink, 2005: 160).  Umræðan um tilfinningagreind fór að líta dagsins 

ljós og vægi tilfinninganna fékk meira rúm. Pink bendir á að samkennd sé lykill í að skilja 

samhengi hlutanna.  Jafnvægið á milli hlutleysis og hluttekningar er mikilvægt og þeir sem 

geti höndlað bæði, séu þeir sem best mun vegna (Pink, 2005: 174). 

Skilningur á eigin tilfinningum og annarra er grunnurinn að samhygð -  það er límið í tengslum 

manna og það sem heldur samfélaginu saman.  Það er samkenndin sem gerir okkur mannleg og 

færir okkur gleði og kærleika.  Abreu skýrir vel tengsl tónlistar og samkenndar.  Hann vill að listin 

vaxi upp úr sjálfselsku og þjónustu við elítuna og fari að huga að því hvað listin geti gert fyrir fólk.  

Hans áhersla á að rækta samfélagsvitund, þjóna lítilmagnanum og stuðla að almennri velferð er 

dæmi um hvernig listin getur fengið að lifa fyrir sjálfa, þjónað þeim sem iðka hana og samfélaginu.   

Í stjórnunarfræðum eru menn farnir að horfa á ágalla þeirra áherslna sem þeir kalla dýrkun 

eiginhagsmuna á síðustu áratugum.  Árið 2002 vöruðu Henry Mintzberg og félagar hans við 

því ójafnvægi sem dýrkun á sjálflægni og græðgi hafi stuðlað að og kalla eftir meira jafnvægi 

á milli eiginhagsmunagæslu og samfélagsábyrgðar.  Stjórnun í dag eigi að felast í að endur-

heimta þetta jafnvægi (Mintzberg, Simmons og Basu: 2002). 

5.5. Leikur  

Ný sýn er að opnast á gildi leiksins. Þó svo áherslan á afþreyingargildið hafi verið ríkjandi og stór 

þáttur í efnahagsuppbyggingu, þá eru einnig að opnast skilningur á því að mikilvægt sé að leika 

sér með hugmyndir til að öðlast nýja sýn. Hlutverkaleikir geta virkað sem æfingar til að styrkja 

liðsheild, viðhalda áhuga og bæta samskipti.  Þeir eru stór þáttur í þroskaferli barna. 



75 

Einn viðmælenda minna Marta Eiríksdóttir, sem er dans- og leiklistarkennari kemur inn á 

hvernig leikur í leiklist og dans nýtast: „Í leiklist verður þú alltaf að hafa upphitun.  Leikir 

eða eitthvað hjá þátttakendum til að opna fyrir flæðið. Orkuflæði líkamans.  Því flæði, hvort 

sem það er orkuflæði fyrir leiklist eða annað, þá gengur  þér betur.“   Hún telur að leiklistin 

gangi út að það að fá sviðsbúnaðinn á fólki fram. Það er, að hjálpa fólki til að setja sig inn í 

ákveðnar aðstæður, læra rullu (texta og sviðframkomu), vera á sviði fyrir allra augum, tala 

og athafna sig í ákveðnu hlutverki.  Þegar einhver hafi fengið þjálfun í leiklist hafi hann 

fengið þjálfun í að stíga fram standa fyrir framan hóp af fólki og bera eitthvað á borð fyrir 

aðra.  Gefa af sér.  Leiklistin nái þeim sjálf af því að þeim fannst svo gaman.  Og krakkar sem 

séu miklir fyrir sér,  fái ró af því að þeir fengu alla þá athygli sem þeir þurftu og gátu notað 

orkuna í leikslistina.  „Svo fannst mér líka gaman að sjá að krakkarnir sem komu eins og 

lokað blóm, hvað þau opnuðust . Það er það sem leiklistin er, það er að leika sér og gleyma 

sér.  Og það gefur svo mikið“ (Marta Eiríksdóttir, munnleg heimild, 2011). 

Hún talar um mikilvægi þess að fólk læri að koma fram og finni að það getur staðið frammi 

fyrir öðrum.  Hún hafi upplifað ótrúleg kraftaverk þegar sjálftraustið vex og nemendur 

yfirvinna hindranir í sjálfum sér.  Hún nefnir sem dæmi stúlku sem hún hafði ekki hugmynd 

um að væri haldin félagsfælni.  „Hún sagði mér bara þegar líða fór á önnina, „ég er bara að 

læknast af félagsfælninni.“  Hún sagðist hafa harkað svo af sér af því að hún fann að bara af 

því  það var enginn sem vissi það og hún gat prófað“  Hún nefnir  dæmi um hvernig leiklist 

hjálpaði stúlku sem hafði verið misnotuð:  „Hún grét oft þegar ég var með slökun, síðan 

sagði hún mér að það hefði losað svo um hjá henni. Bæði leikurinn og leiklistin hefði náð að 

losa um hnútana í líkamanum“ (Marta Eiríksdóttir, munnleg heimild, 2011). 

Marta býr því yfir mikilli reynslu af því hvernig er hægt að virkja kraft í gegnum leik, losa 

um flækjur og vinna úr málunum um leið.  Mætti leiksins má tengjast í gegnum iðkun flestra 

listforma.  Þannig hafa flest listform í sér eiginleka sem nýta má til að auka orkuflæðið, 

sjálfstraustið og gleðina, sem er svo mikill grundvöllur alls.   

5.6. Merking –  inntak - tilgangur 

Lífið er ekki annað en endalaus viðleitni til að lifa og dafna.  Það er þessi viðleitni sem er 

flestum lífverum meðfædd og hefur óendanlegt gildi fyrir framþróun lífsins. Leitin að 

tilgangi lífsins felst í að lifa lífinu – að skynja, skapa og finna til. Kenning Viktors E. Frankls  

er umfram allt sú að listin að lifa sé að geta fundið tilgang við hinar síbreytilegu aðstæður 

sem okkur eru búnar.   Jafnvel þegar öll sund eru lokuð. 
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Með því að lýsa því yfir að maðurinn sé sjálfur ábyrgur og verði að raungera hugsanlegan tilgang 

lífs síns, leggur Frankl áherslu á að tilgang lífsins sé að finna í heiminum fremur en í manninum 

sjálfum eða í sál hans. Það er, því meira sem maðurinn gleymir sjálfum sér – hvort heldur hann 

helgar sig málefni eða ást á annarri persónu – þeim mun mannlegri verður hann og því betur 

nýtur hann sín.  Leiðin til að upplifa tilgang sé að ná árangri í starfi eða afreka eitthvað sé eins og  

ljós í tilveruna.  Hann telur ennfremur að önnur leiðin er að finna tilgang í lífinu er að upplifa 

eitthvað: „svo sem manngæsku, sannleika og fegurð, náttúru, listir – eða, ekki hvað síst, að skynja 

hið einstæða hjá annarri mannlegri veru – með því að elska hana“ (Frankl, 1962: 98 -99). 

Það má ekki gleyma því að við getum fundið tilgang í lífinu, jafnvel þótt við séum í vonlausri 

aðstöðu gagnvart örlögunum sem ekki verða umflúin.  „Þá ríður á að bera vitni því besta 

sem manninum einum er gefið, það er að geta snúið persónulegum harmleik í sigur, þreng-

ingum upp í mannlegt afrek“ (Frankl, 1962: 98).  Þegar manneskjan upplifir ekki tilgang 

með lífi sínu getur það haft mjög neikvæð áhrif á líf hennar. Stundum er reynt að bæta 

tilgangsskort með valdafíkn, þar með talinni frumstæðustu mynd hennar, fjárgræðginni. 

Stundum er tilgangsskorturinn bættur upp með skemmtanafíkn.  Hann er líka skýringin á 

því hvers vegna oft er reynt að bæta tilvistarkreppu upp með kynlífi (Frankl, 1962: 99).   

Innri þættir ýmissa listgreina eru ákveðin lykilatriði í því sem má kalla að skapa samfélagslegt 

heilbrigði og vellíðan.  Það er að listir eru leið til að þroska innri og ytri svið mannsins, og að 

hver einasta manneskja getur notið góðs af listiðkun.  Ég vildi taka þessa þætti inn í umfjöllun 

mína um menningarstefnu sem uppbyggingarafl.  Uppbyggingarafl lista er grunnurinn að 

uppbyggingarmætti menningarstefnu.  Ég tel að margt eigi eftir að koma betur í ljós hvað varðar 

gildi lista fyrir manninn.  Að listiðkun sé ekki síður mikilvægt en að hafa möguleika á að hafa 

aðgengi að listviðburðum.  Að list snúist ekki bara um að njóta heldur líka um að þroska. 

   „Ef vísindin eru skapandi þekkingarleit, þá er leiðin til að öðlast 
þekkingu á manninum ekki einskorðuð við tæknihyggju, heldur, er hægt 

að öðlast þekkingu í gegnum það að syngja, spila, dansa eða leika“ 
(Aldridge, 1995, 51). 
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6. Kafli: 
Helstu líkön og kenningar til grundvallar 
menningarstefnu  

 

Stefna 

Langt niðri í moldinni 

eru gömul myrkur, dimma  

frá öðrum öldum, dimma 

frá mínum dögum, 

og moldin er þetta myrkur 

en ég ætla að gróðursetja 

sóleyjar í þessari mold 

og líka stóra túnfífla 

sem lýsa með skímu  

morguns 

Gyrðir Elíasson, 1992, Mold í skuggadal 

Í þessum kafla eru tekin fyrir helstu líkön sem hafa verið notuð sem útgangspunktar í 

menningarstefnumótun. Þau eru bæði sett hér fram til að varpa ljósi á þróun hugmynda um 

menningarstefnu og sem grunn að greiningu og umfjöllun síðasta kafla.  

Hugtakanotkun:  

Menningarstefna: Í þröngri skilgreiningu segir menningarstefna okkur hvernig listir eru 

fjármagnaðar í tilteknu samfélagi á tilteknum tíma.  Út frá stærra sjónarhorni er hægt að 

segja að menningarstefna snúist um það hvernig ólíkir hagsmunaðilar í samfélaginu, annars 

vegar almenningur og hinsvegar fólk í menningargeiranum, takast á um og endurspegla 

listir og menningu (Duelund, 2003: 13).   
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Menning: Þó svo menning sé margþætt hugtak og mörgum reynst erfitt að ná utan um það, 

hefur danski fræðimaðurinn Peter Duelund setti fram skilgreiningarlíkan á hugtakinu 

menningu sem hann lýsir sem píramída.  

 

Mynd 1. Menningarpíramídi Peter Duelund (1995)  

Menning sem og menningarstefnustraumar þeir sem eru að ryðja sér til rúms nú á tímum 

eru farnir að taka flest þau svið fyrir sem tekin eru fyrir í þessari skilgreiningu Duelunds.   

Stefna: Henry Mintzberg hefur mótað hugtakið „P‘in fimm“ sem lykilatriði í skilgreiningu á stefnu: 

áætlun (e. plan), plott (e. ploy), munstur (e. pattern), staða (e. position) og sjónarhorn (e. 

perspective).  Áætlun um hvert skuli stefnt eftir ákveðnum forskrifuðum línum til þess að fást við 

ákveðið ferilsplan.  Samkvæmt þessari skilgreiningu hefur stefna tvo megin eiginleika: hún er gerð 

fyrirfram með ákveðnar athafnir eða verk í huga, og hún er þróuð meðvitað með ákveðin 

markmið í huga.  Plott, sem plan getur stefna verið líka plott til að bæta samkeppnisaðstöðu sína.  

Munstur, ef stefna getur verið fyrirhuguð (hvort sem almenn áætlun eða tilgreint plott), þá getur 

stefna verið eitthvað sem upplifað (e. realised).  Með öðrum orðum, að skilgreina stefnu sem plan 

er ekki nægilegt; það þarf einnig skilgreiningu sem nær utanum afleiðingar: Stefna sem munstur – 

munstur í ferli aðgerða. Sú stefna sem birtist hvort sem hún var áætluð eða ekki.  Skilgreiningin á 

stefnu sem plani og munstrið geta verið óháð hverju öðru: plön geta farið í vaskinn, á meðan 

munstur birtast í endurteknum  gerðum hvort sem það var ætlunin eða ekki. Áætlun eða plan er 

hin fyrirhugaða stefna, en munstrið hin raungerða stefna.  Stefna sem staðsetning – er leið til að 

staðsetja stofnun í ákveðnu umhverfi. Þá felst stefnan í að laga sig að ákveðinni staðsetningu, það 

er að gera ákveðna aðlögun milli innri þátta  og ytri þátta. Stefna sem sjónarhorn – er stefna sem 

Listir  
Fjölmiðlar 

upplýsingar, afþreying 
og upplifun 

 

 Þjóðmenning sameiginleg 

gildi, viðhorf, hefðir og lífshættir 
heildarinnar 

Samfélag 
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felur ekki einungis í sér valda stöðu heldur ákveðin sjónarmið í sýn á umheiminn.  Stefna í þessu 

tilliti hefur sviðað vægi og persónuleikinn hefur fyrir einstaklinginn.  Þá er lykilatriði stefnunnar 

ákveðin sýn sem allir starfsmenn stofnunarinnar eru sammála um,  endurspeglist í markmiðum 

og gerðum (Mintzberg, 1987 og 1992: 12 -19). 

6.1. Forskrifuð stefna og sjálfsprottin stefna  

Hugtökin forskrifuð og sjálfsprottin stefna, koma frá Henry Mintzberg (1994), og eru komin út frá 

þeirri hugmynd að stefna geti átt sér stað í gegnum athafnir manna en ekki hönnun þeirra.  Það er 

að gjörðir eru ekki alltaf í tengslum við skrifaða stefnu.  Að mynstur geti myndast án þess að 

fyrirfram mótaðrar stefnu.  Mintzberg talar um  að til þess að stefna geti talist forskrifuð þurfi 

hún að fela í sér þrjú atriði.  Í fyrsta lagi þurfi að setja hana skýrt og afmarkað fram þannig 

að engin vafi liggi á við hvað er átt áður en kemur að framkvæmd stefnunnar. Í öðru lagi að 

allir þeir sem að eftirfylgd koma viti nákvæmlega að hverju er stefnt. Í þriðja lagi að 

útkoman verði samkvæmt forskriftinni.  Það er, að ekkert komi í veg fyrir að framkvæmdin 

verði samkvæmt stefnunni.  Þessum atriðum er þó sjaldnast hægt að fullnægja fullkomlega. 

Sjálfsprottin stefna (e. emergent strategy) er andstæðan við forritaða stefnu.  Hún birtist í 

reglu og samvæmni í framkvæmdum þó að engin sé til áætlunin.  Sjálfsprottin stefna er 

heldur ekki alltaf hrein í sinni birtingarmynd.  Sumar stefnur komast nálægt þessum 

skilgreiningum en flestar má telja liggja á milli þessara tveggja, það er flestar stefnur fela í 

sér atriði úr þessum tveim skilgreiningum.  Mintzberg og Waters telja að árangursríkustu 

stefnurnar séu þær sem hafa gott jafnvægi á milli  forskrifaðrar stefnu og sjálfsprottinnar 

(Mintzberg og Walters, 1985: 260 – 272). 

6.2. Líkön Chartrands & McCaughey 

Harry Hillmann-Chartrand og Claire McCaughey (1989) skilgreint fjögur líkön í opinberri  

menningarstefnu, sem mismunandi þjóðir hafa byggt menningarstefnu sína á: miðlara lík-

anið;  velgjörðarmanns líkanið; arkitekta líkanið; verkfræði líkanið (Duelund, 2003: 20). 

Miðlara líkanið hefur þá birtingarmynd að þá styður ríkið listirnar með því að veita fyrirtækjum 

skattaafslátt ef þau styðja listastarfsemi eða listamenn peningalega.  Beinir ríkisstyrkir og 

reglugerðir eru ekki til, eða að litlu leyti.  Ríkið er ekki með puttana í hverjir fá styrki og hverjir 

ekki, né hverskonar list á að styðja, og enn síður til hverra listin á að ná.  Listamenn og menn-

ingarstofnanir eru því háðar styrkjum frá einkaaðilum og sölu hinnar endanlegu afurðar á 

hinum frjálsa markaði og getunni til að draga að áhorfendur (Duelund, 2003:21). 
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Samkvæmt velgjörðarmanns líkaninu er ríkið í hlutverki velgjörðarmannsins, sem er hlutverk 

sem á rætur sínar að rekja til lénsskipulagsins er aðalsmenn gegndu miklu hlutverki í eflingu 

lista og menningar.  Megintilgangur þessa líkans er fólgin í því að bæta gæði og fagmennsku í 

listum, frekar en að leggja áherslu á að koma listinni til sem flestra.  Aðgengi að listum byggist á 

markaðinum og stuðningi einkageirans sem nýtur skattaafsláttar  í stað framlaga til menningar,  

eins og í miðlara líkaninu.  Samkvæmt þessu líkani eru stofnuð sjálfstæð listráð sem taka 

ákvarðanir um peningaframlögin, eftir að stjórnin hefur ákveðið hversu mikið fjármagn skuli 

eyrnamerkt menningu og listum á ársgrundvelli. Þannig er stuðlað formlega að reglu hæfilegrar 

fjarlægðar á milli ríkisstjórnar og listmenningar.   

Samkvæmt arkitekta líkaninu, leggur ríkið rammann að þróun lista og menningar í landinu í 

gegnum ráðuneyti það sem menningarmál heyra undir og er hluta af hinu almenna velferð-

arkerfi.  Þessu líkani er ætlað að efla lýðræði.  Frelsi listamannsins og jafnt aðgengi allra að 

listum talin forsenda lýðræðis með því að styðja listastarf jafnt í höfuðborgunum og úti á 

landsbyggðinni.  Stjórnvöld byggja húsið en láta íbúum eftir að gæða það lífi og lit.  Ákvarð-

anir um menningarstefnuna eru - samkvæmt kenningunni - teknar af stjórnvöldum eftir 

opinbera umræðu og kynningu.  

Ýmis tilbrigði af arkitektamódelinu hafa einkennt menningarstefnu í Vestur Evrópu.  Í 

löndum sem byggja menningarstefnu sína á þessu líkani eru fjárframlög ríkisins nokkuð 

ríflegri en þekkist í löndum sem styðjast við hin líkönin. Styrkur þessa líkans liggur í að 

listamenn og listastofnanir eru ekki eins háð markaðslögmálunum.  

Samkvæmt verkfræði líkaninu styður ríkið eingöngu listastarf sem uppfyllir ákveðin pólitísk 

skilyrði ráðandi flokks.  Listin á að þjóna eða lúta pólitískum tilgangi.  Listamenn sem vilja 

ná frama þurfa að lúta reglum ráðandi stjórnmálaflokks. Ókostir þessa líkans felast í því að 

ekki ríkir þá listrænt frelsi (Chartrand, 2002: 6 -7; Duelund, 2003: 21 – 22).  

6.3. Regla hæfilegrar fjarlægðar  

Regla hæfilegrar fjarlægðar er almenn regla sem er nýtt víða í stefnumótun Vestrænna ríkja.  

Reglan samanstendur af ákveðnum tékklista varðandi atriði sem þykja nauðsynlegt að hafa í 

huga í lýðræðisríkjum til að sporna við of mikilli valdbeitingu og hagsmunaárekstrum. Hún er 

stefnuregla sem er notuð í  lögum, stjórnmálum og hagkerfum í flestum vestrænum sam-

félögum.  Þessi grundvallarregla er sett til þess að tryggja hæfilega fjarlægð á milli stjórnmála-

manna og þeirra sem stýra fjárframlögum til lista og menningar.  Hugtakið verður til í Bretlandi 

árið  1945 við stofnun Menningarráðs Breta til þess að aðgreina listir frá ríkis afskiptum og 

skriffinnsku (Chartrand & McCaughey, 1989: 8).    Regla hæfilegrar fjarlægðar á að koma í veg 
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fyrir misnotkun á opinberu fé og pólitísk afskipti, en um leið að stuðla að ákveðinni fagmennsku. 

Fagráð eiga að sjá til þess að fjárhagsleg, pólitísk ítök og kunningja- og fjölskyldutengsl ráði ekki 

fjárveitingum til listamanna og stofnana (Duelund, 2003: 21).   

Peter Duelund ritstjóri The Nordic Cultural Model (2003) hefur sýnt fram á að reglan er í 

raun einungis notuð við útdeilingu lítils hlutar fjármuna sem ganga til menningarinnar á 

Norðurlöndunum og að fjarlægðin hefur minnkað á árunum 1960 - 2002.  Megnið af þeim 

fjármunum varið er til menningar eru föst fjárframlög sem ganga til stofnana eins og 

þjóðleikhúsa, óperuhúsa, listasafna, þjóðskjalasafna og þjóðminjasafna þar sem regla 

hæfilegrar fjarlægðar er víðs fjarri.  Stærstum hluta fjár til menningar er því ráðstafað af 

starfsfólki menningarmálaráðuneyta án utanaðkomandi sérfræðiálits og þar með sé pólitísk 

áhrif meiri í ákvarðanatöku varðandi listir (Duelund, 2003: 508).   

Á Íslandi er regla hæfilegrar fjarlægðar tekin upp við lögleiðingu listamannalauna árið 1975 

og uppúr 1990 er farið að voru settar upp nokkrar ráðgefandi nefndir á mismunandi 

sviðum.  Hinsvegar hefur þessari reglu ekki verið fylgt á ýmsum sviðum.  Stjórnendur stórra 

menningarstofnanna eru ráðnir af ráðherra menningarmála og ýmsar ákvarðanir hafa 

hlotið gagnrýni fyrir að verið sé að hygla pólitískum samherjum eða ættingjum við stöðu-

veitingar (Duelund, 2003: 505). 

6.4. Stefnugluggi Kingdons 

Kingdon hefur greint ákveðið ferli sem getur átt sér stað sem getur orðið til að opna nýjar 

leiðir í stefnumótun.  Hann kallar það opnun stefnuglugga og til að stefnugluggi opnist þurfi 

þrennt að koma til:  Viðfangsstraumur: Viðfangsefnið sem þarf að móta stefnu um til að finna 

leið.  Stefnustraumur: Mörg ólík viðfangsefni geta verið til staðar. Í ýmsum straumum 

myndast stefna um möguleika og tillögur að lausnum. Ekki er víst að þær séu ætlaðar sem 

lausn á ákveðnu vandamáli, heldur eru hugmyndir á floti í leit að viðfangsefnum sem þær 

geta bundist og leyst.  Stjórnmálastraumur: Stjórnarbreytingar og stjórnmál geta haft áhrif. 

Þetta getur gerst án íhlutunar hinna tveggja straumanna. Þannig geta breytingar innan 

stjórnsýslunnar leitt til þess að ákveðin málefni verið tekin fyrir og öðrum hent út.  Enginn 

einn straumur hefur afgerandi áhrif á stefnumótunarferlið. Hins vegar er það þegar allir 

þessir straumar mætast, sem stefnugluggi getur opnast og fýsileiki er á að framkvæma 

eitthvað sérstakt. Þeir þurfa þó ekki að mætast allir á sama tíma, heldur getur stefnumót 

þeirra verið lauslegt þegar stefnugluggi opnast (Kingdon, 2003). 
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6.5. Líkan Eurocult 21 

Samstarf borga um borgarmenningu, Eurocult 21 (e.  Urban Cultural Profile Exchange Project in 

the 21st Century) –er samstarfsverkefni tólf Evrópuþjóða og tveggja samstarfsstofnana, þeirra 

EUROCITIES OG ENTACT, til að rannsaka stöðu menningarstefnumótunar í Evrópskum borgum.  

Það var að undirlagi menningarnefndar EUROCITIES að ákveðið var að styrkja grunnrannsóknir,  

þar sem hlutverk menningar í borgum sé að öðlast meira vægi í stjórnun þeirra.  Því var safnað 

upplýsingum og gögnum á árunum 2003 – 2005 og skipst á þekkingu og reynslu allt frá verklagi 

við stefnumótun til eðlis menningarfanga og matsleiða.  Markmiðið var að búa til gagnabanka, 

koma með tillögur að varðandi mótun menningarstefnu og rannsóknarleiðir, og finna hvað væri 

hægt að nota af þessu efni til að rannsaka ítarlegar til upplýsingar fyrir þá sem væru að vinna að 

stefnumótun fyrir borgir, þjóðir og Evrópu (Eurocult 21 Integrated Report, 2005, 7). Þessi 

umfjöllunin er byggð á skýrslu Eurocult 21 (2005: 24 – 38) 

Líkanið er unnið til að greina grundvallarforsendur í menningarstefnumótun borga.  Því er 

ætlað að þjóna sem rammi fyrir umræður um núverandi og framtíðar menningarstefnu borga,  

sem tilraun til að forma umræðuna sem á til að fara út um víðan völl.  Einnig eru settar fram 

spurningar sem eiga að gegna því hlutverki að vera grunnur að umræðum og hugmyndahvati.  

Endurspegla forsendurnar markmið menningarstefnu borganna?   

Hver þeirra hefur forgang?  

 Eru þau óorðuð eða skilmerkileg (sett fram í opinberum yfirlýsingum, sem áætlanir 

og svo framvegis)?  

 Eru þessar forsendur í átökum eða búa þær hlið við hlið?   

 Endurspegla fjárframlög hin völdu markmið? 

Hvernig endurspeglar menningarstarfið þessar forsendur? 

 Hvaða starf flokkast undir þessi fjögur U – og er fjármagnað af almannafé? 

 Hver er víxlverkunin á milli þessara mismunandi sviða og hvaða samvinnuverkefni 

eru í þróun? 

 „Best practice“ fordæmi á öllum sviðum – hvar er nýsköpun að eiga sér stað? 

 Eru menningarstofnanirnar, viðburðirnir og verkefnin öll steypt í sama mót eða eru 

mörkin „óljós“ – og er þessi tilhneiging ný af nálinni? 

Hvaða vettvangur/staðir í borgunum eru ætlaði hverju hinna fjóra sviða?  

 Hverskonar svæði eða vettvang hafa borgirnar sett í forgang?  

 Dæmi um nýjan vettvang eða svæði? 

 Tengslamyndun og ný blönduð nýting rýmis? 

Líkaninu er ætlað að virka sem tæki til greiningar og er tilraun til að skapa röð og reglu í 

annars ruglingslegum málum, frekar en að vera hið eina sanna aðgerða líkan.  Því var fyrst 
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skipt upp í fjóra meginþætti, U‘in fjögur upplýsing, upplyfting, uppbygging og uppsveifla 

(hagræn áhrif) (e. The four E‘s, Enlightenment, Empowerment, Economic Impact and 

Entertainment) og síðan bættist eitt enn við Upplifun (e. Experience).  

6.5.1. Upplýsing  

Menningarstefnumótun á rætur sínar að rekja til hugmyndafræði upplýsingarinnar á 18. 

öld,  sem byggir á húmanisma, skynsemi og þróun.  Upplýsingin og menntunin áttu sam-

kvæmt þessu grundvallarforsendum, að verða til þess að styrkja lýðræðisþróun.  Þekking á 

listum, menningu og menningararfleifð átti að stuðla að þessari þróun.  Ef „góð“ menning 

eða  „hámenning“ (sem byggir á alþjóðlegri fagurfræðilegri forgangsröðun) væri gerð 

aðgengileg almenningi myndi hún smám saman taka við af „slæmri“ list eða „lág“ menningu 

og allir myndu verða upplýstir og menntaðir borgarar. 

Ríkisreknar stofnanir eru álitnar ramminn utanum miðlun menningarinnar og aðgengi, sem 

leiðir til nýs skilnings.  Listamennirnir eru lykilpersónur í þróun þessarar hugmyndafræði, þar 

sem þeir geta eins og nútíma „sjáendur“ bæði tjáð upplifun einstaklingsins í núinu og opnað 

nýja sýn.  Fyrrum menningarmálaráðherra Frakka, André Malraux, einn af frammámönnum 

sem að koma á Maison de la Culture á sjötta áratugnum, sem upphafsmaður  þessara 

sjónarmiða með þeirri sýn sinni að aðeins stórkostleg menning gæti bætt skaðann af minnkandi 

trú á Guð.  Fyrir honum voru Maisons de la Culture frekar staðir tilbeiðslu en staðir lærdóms: 

„Ef menning hefur komið í stað trúarinnar í samfélagi sem er veraldlegt en ekki trúarlegt, 

myndu menningarstofnanirnar vera dómkirkjur þess“ (Looseley, 1995).  

Það að gera listina aðgengilega almenningi (e. democratisation of culture), óháð stöðu og 

stað fellur undir stefnumótun þessum liðar.  Grunvallarviðmiðið UPPLÝSING birtist í menn-

ingarstefnu sem uppbygging og rekstur menningarstofnana eins og leikhúsa, myndlistar-

safna, stofnana fyrir dans og tónleika, minjasöfn, bókasöfn og varðveislu menningararf-

leifðar – og svo menntun í listum.   

6.5.2. Uppbygging  

Þetta grundvallaviðmið tengist stefnumótun sem hefur að markmiðið menningarlegt 

lýðræði (e. cultural democracy), hugmynd sem fær fylgi upp úr 1970 á sviði menningar-

stefnumótunar í Evrópu í kjölfar bókar Augustins Girard‘s, Cultural Developement: 

Experience and policies (1972).  Seint á sjöunda áratugnum og snemma á áttunda ára-

tugnum fer  menningarstefnumótun borga að taka mið af þessari stefnu til að ná samfélags-

legum og pólitískum markmiðum.  Eins og Franco Bianchini segir, „þeir umturnuðu hinum 

hefðbundnu velferðarsjónarmiðum til þess að gefa einstaklingum og hópum færi á að tjá sig 
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og víkka úr aðgengi allra borgara að menningaraðstöðu og viðburðum“ (Bianchini, 1993: 

10).  Þetta var viðleitni til að gefa lágmenningu svigrúm.  Allskonar form lista og menningar 

ættu að vera álitin jöfn innan stofnanaramma borganna. 

 

 

Mynd 2. 1.sta Líkan EUROCULT 21: U‘in fjögur. Grundvallarforsendur í 
menningarstefnumótun borga 

Tilhneigingin til að álíta menningu sem leið til þess að styrkja borgarana, og sérstaklega þá 

sem einhverra hluta vegna hafa orðið utanveltu í samfélaginu, hefur aftur fengið stað í 

menningarstefnumótun til að stuðla að félagslegri innlimun og styrkja samfélagsvitund 

(Stevenson, 2004). Menning og listir eru álitin tæki til að ná ýmsum margvíslegum mark-

miðum eins og samfélagsuppbyggingu, myndun félagstengsla og sjálfvitund, staðarímynd og 

sjálfsmynd íbúa, ímyndunarafl og sýn, heilbrigði og velferð. 

Þessi tilhneiging er greinanleg – sérstaklega í breskri menningarstefnu, þar sem menningar-

stofnanir hafa verið endurskilgreindar sem „miðstöðvar félagslegra umbóta.“  Í skýrslu the 

Department  for Culture, Media and Sports um menningarstefnu sveitarfélaga (2002) er lögð á það 

áhersla að menningarþjónusta „geti hjálpað við að takast á við verkefni tengd félagslegri 

einangrun, stuðlað að víðtækari innlimun og stuðlað að endurreisn.“  Í þessu tilfelli er verið að líta 

til bókasafna og safna sem þátttakenda í félagslegri innleiðingu, en listir og félagsmiðstöðvar eru 
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einnig talin grunnur að félagslegri uppbyggingu.  Þessi starfsemi getur verið allt frá listaverk-

efnum sem eru leidd af frumkvæði íbúa eða hópa af svæðinu, eða lista eða félagsmiðstöðva til 

listastofnana (Jermyn,2001).  Ýmsar breskar rannsóknir hafa sýnt fram á árangur af þessu starfi, 

eins og skýrsla Francois Matarasso, Use and Ornament? The social Impact of the Participation of the 

Arts (1997) sem oft er vitnað til en hefur einnig hlotið töluverða gagnrýni (sjá gagnrýni Belfiore 

2002 og Merly 2002).  Þessa tilhneigingu má einnig sjá í fleiri löndum Evrópu.  

Menningarstarf sem tekur fyrir uppbyggingu birtist í fjölbreyttum verkefnum á ýmsum 

sviðum sveitarstjórna.  Dæmi um slíkt starf birtist í félagstengdri list, listaverkefnum sem 

taka til málefni innflytjenda, og ýmissa utangarðshópa, jaðarhópa, unglinga.  Þróunin hefur 

orðið til dæmis þannig í Frakklandi að farið er að „líta á almenning sem geranda en ekki 

hlut, til að endurmóta menningarumhverfið þannig að listamenn og þeir sem standa utan 

listaheimsins geti mæst sem jafningjar, ekki sem framleiðendur og móttakendur, miðjan og 

útjaðarinn, sjálfið og hinir“ (Looseley, 2004: 9). 

6.5.3. Uppsveifla: Hagræn áhrif  

Frá 1980 hafa fjárfestingar í menningu af almannafé verið stöðugt meira réttlætt á efna-

hagslegum forsendum.  Áhrif verka John Myerscough, The Economic Impact of the Arts (1998) 

og rannsóknir hans á menningu borga, urðu ekki bara í Bretlandi heldur um alla Evrópu.  Á 

tímum hnignunar iðnvæðingarinnar leitast hann við að sýna fram á að fjárfesting í listum hefði 

almennt góð áhrif á efnahagsvöxt.  Áhuginn á að sýna fram á tengsl fjárfestinga í menningu og 

þróun borga kom bæði frá menningargeiranum sjálfum, sem leitaði að nýjum rökum til að 

styðja listir á samdráttartímum, og svo stjórnmálamönnum sem þurftu að finna nýjar leiðir til 

vaxtar á tímum þar sem alþjóðleg samkeppni var að aukast og borgir fóru að keppast um laða 

að fyrirtæki, vinnuafl og ferðamenn (Skot-Hansen, 1998). 

Margvíslegar áherslur í stefnumótun hafa verið lagaðar að þessum áherslum, allt frá flagg-

skipsverkefnum eins og Guggenheimsafnið í Bilbao, stórviðburði eins og menningarborg 

Evrópu og sérkenna stefnumótun eins og Ár Gaudi og Ár Dali í Barcelona.  Þessar áherslur 

hafa aukist stig af stigi við upphaf nýrrar aldar.  Eða eins og Graeme Evans nefnir það í bók 

sinni Cultural Planning: an urban renaissance?, þá hefur „Táknræn og pólitísk efnahags-

umræða aldrei verið eins samofin “ (Evans, 2001: 2). 

Hugmyndir Florida um skapandi borgir hafa farið eins og sinueldur og haft veruleg áhrif á 

umræður um borgaruppbyggingu og T‘in hans þrjú (Tolerance, Talent og Technology) eru 

orðin að einskonar möntru fyrir þróun hverfa og borga.  Hugmyndir hans hafa valdið því að 

ekki er lengur eins sterk áhersla á flaggskipin og sértæka stefnumótun, heldur sé farið að 
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leggja meiri áherslu á breiðari sýn og skoða hvað það er sem dregur að hæfileika og tækni 

sem valkost á móti nytjahyggju menningarstefnu. Florida hefur þó verið gagnrýndur fyrir 

skort á greiningu á valdastrúktúr og valdastöðu, sem eru álitin skýra tengsl milli mismun-

andi stétta eða félagshópa innan borga. Með áherslum á þarfir skapandi stétta sé ekki spurt 

um þarfir annarra stétta og fleiri hafi þörf fyrir ódýrt húsnæði fyrir menningarstarfsemi. 

6.5.4. Upplyfting 

Skemmtanagildi menningar hefur haft meiri óbein áhrif á menningarstefnu borga en talið er.  

Þessa tilhneigingu má rekja til franska menningarmálaráðherrans Jacques Lang sem hefur verið 

kölluð Stjórnmál Skemmtunarinnar (The Politics of Fun) í bók Looseley sem ber sama titil.  Hann 

heldur því þar fram að uppúr 1968 hafi áherslurnar á menningarlegt lýðræði þróast í tvíhliða 

menningarstefnu: hátíðanálgun með þátttöku amatöra og heildarmenningar (tout-culturel) 

nálgun sem beindist að faglegri framleiðslu  og menningariðnaðinum (Looseley, 1995). Þetta 

grundvallarviðmið upplyftingar má sjá í menningarstefnu borga þegar menningarmiðstöðvar sem 

miðstöðvar leggja meiri áherslu á leik en fræðslu. Tilhneigingin til að setja upplyftingu umfram 

upplýsingu í söfnum svarar til breyttra væntinga varðandi aðsókn.  

6.5.5. Menningarstarf sem gengur þvert á grundvallarforsendurnar  

Vettvangurinn sem er þó athyglisverðastur í þróun borgarmenningar eru sennilega svæðin 

á milli grunvallarforsendnanna, þar sem þær skarast eða rekast á.  Með því skoða sam-

vinnumöguleikana á milli mismunandi grunvallarforsendnanna eða meginsviða menningar-

stefnu eru tækifæri til að leysa árekstra þar á milli. 

6.5.6. Milli  upplýsingar og uppbyggingar  

List amatöra er staðsett í þessu líkani á milli upplýsingar og uppbyggingar.  Í fyrsta lagi eru 

amatörar að leggja sig fram um að ná ákveðinni fagmennsku og byggja oft á tæknikunnáttu 

fagfólks.  Hér er endanleg afurð markmiðið og upplýsingar viðmiðið ofar uppbyggingar 

viðmiðinu.  Svo er ýmis starfsemi sem byggir á sjálfboðalistastarfi, listastarfi og handverki 

sem fólk stundar til að bæta sig, sem félagsstarf og frístundir, þar sem ferlið er megin mark-

miðið.  Þessir hópar gagna veigamiklu hlutverki í að skapa félagstengsl og tengjast uppbygg-

ingarviðmiðinu.  Þriðja gerð amatöra tengist oft tengslaneti ungs fólks og jaðarmenningu 

sem fljóta einshversstaðar á milli þessara tveggja viðmiða í draumum um að verða „pró“ og 

andúð sinni á félaglegu hlið sjálfboðastarfsins.  Þessir sjálfstæðu gróðrarstíur menningar er 

mikilvægt skapandi afl í menningarlífi borga.  
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6.5.7. Milli  upplýsingar og hagrænna áhrifa  

„Listir eru hið nýja leynivopn fyrirtækja“ segir á heimasíðu Arts & Business. Listir og fyrir-

tækjarekstur hafa verið tengd svið í listastefnu í mörg ár, sérstaklega í gegnum fjármögnun lista.  

Það sem er nýtt, er sú stefna að innlima listir meira inn í einstaka fyrirtæki, og ný tengsl eru að 

skapast á milli fyrirtækja og lista sem hluti af fyrirtækjamenningu. Málið snýst ekki lengur um 

hvað fyrirtækin geta gert fyrir listina heldur hvað listin getur gert fyrir fyrirtækin.  Hugtök eins og 

skapandi tengsl (e. creative alliances) og menningarfélagar (e. culture partners) eru að verða að 

veruleika í mörgum borgum Evrópu, eins og hefur tíðkast í bandarískum borgum í áraraðir. 

Samvinna getur reynst vandasöm. Listastefna hefur sett áherslu á hinn skapandi einstakling, 

menningarstefna hefur snúist um borgarann, verslunar- og viðskiptatengd stefna hefur miðast við 

neytandann.  Hvað er hægt að gera til að skapa flæði á milli þessara ólíku stefna?  Það gæti falist í 

að vera ásátt um að báðir aðilar geti hagnast af samstarfinu. Um leið snýst það samt alfarið um að 

viðhalda menningarlega tillitinu innan viðskiptaumhverfisins, því ef farið er að minnka 

gæðakröfurnar er verið að ræna starfið þeirri orku sem þarf að vera til staðar í samvinnu af þessu 

tagi.  Eða eins og Adrian Ellis segir, þá geta áhrif menningarstofnana á efnahagsvöxt ekki orðið að 

veruleika nema að menningarlegum tilgangi þeirra sé fullnægt (Ellis, 2003). 

6.5.8. Milli  hagrænna áhrifa og upplyftingar  

Fjallað hefur verið um skapandi iðnað, skapandi stéttir og skapandi samþjöppun hér að framan.  

Tilkoma menningariðnaðar og skapandi iðnaðar í menningarstefnu er ekki ný af nálinni – 

kvikmyndir, sjónvarp, útvarp, útgáfa og fjölmiðlun hefur heyrt undir menningarstefnu, aðallega á 

sviði þjóðmála.  Markmiðið hefur hér verið að tryggja gæði hins listræna innihalds og 

grundvallarlögmála þjónustu við almenning.  Það að fjárfesta í skapandi iðnaði sem hluta af 

endurreisn og þróun borga eru efnahagslegar ástæður sem eru oft notaðar sem afsökun fyrir 

fjárfestingum af almannafé, og sköpunarmátturinn þá settur frekar á mælistiku efnahagslegs 

ávinnings frekar en innbyggðra eiginleika lista og menningar.   

6.5.9. Milli  upplyftingar og uppbyggingar  

Hátíðir, gay-pride göngur og aðrar staðarhátíðir eru dæmi um menningarstarf sem er mörkum 

upplyftingar og uppbyggingar.  Hátíðahöld eru leið til að fagna hver maður er.  Hátíðir byggðar á 

hefðum staða efla samkennd og treysta félagstengsl.  Þjóðahátíðir þar sem mörg þjóðarbrot fagna 

og deila sinni menningu í tónlist, dans, búningum og mat eru tækifæri til að fagna margbreyti-

leikanum.  Skemmtanagildi slíkra hátíða er mikilvægt og þær eru félagslega uppbyggilegar.   
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Mynd 3. 2. Líkan  - EUROCULT 21: Menningarstarf í borgum 

6.5.10. Upplifun 

Í eðli sínu eru öll grundvallarviðmið Eurocult 21 í menningarstefnumótun borga verkfæramiðuð  

– þar á meðal upplýsingar viðmiðið með áherslum sínum á uppfræðslu sem leið til upplýsingar og 

lýðræðiseflingar.  Eins og Joli Jensen bendir á í umhugsunarverðri grein sem nefnist Expressive 

Logic. A New Premise in Arts Advocacy (2003) þá eru öll þessi grundvallarviðmið verkfæramiðuð á 

einhvern hátt og þau fókusera öll á hvað list/menning  gerir frekar en hvað hún er.  Listir eru 

séðar sem menningarlegt spínat, félagslegt lyf, efnahagshvati, eða slökunartæki í staðinn fyrir að 

skoða hvað þær þýða fyrir einstaklinginn og samfélagið.  Spurningin sem hún leggur fram er: 

Hvort hægt sé að finna sjónarhorn sem er ekki eins verkfæramiðað til að tala máli lista, en er samt 

áhrifamikil í samskiptum við stjórnvöld og pólitíkusa?  Sem mótvægi við verkfæramiðuð rök, 

skilgreinir hún tjáningar rök: rök út frá því sjónarhorni að list sé upplifun.  List sé lífsmáti sem 

getur dýpkað og virkað upplífgandi á líf okkar um leið dýpkað og eflt getu okkar til að taka þátt í 

almennum umræðum.  Þetta fimmta E er Experience eða U: Upplifun. 
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Listgreinarnar eru form félagslegrar rannsóknar sem er afar mannleg og afar tilgangsrík.  Þær eru 

eðlislæg innri tilhneiging frekar en  ytra afl.  Þær búa inna með okkur öllum, ekki bara í hinum 

hæfileikaríku.  Þær ná til hversdagslegra athafna.  Sú fagurfræðilega upplifun að syngja í baði, að 

vinna í garðinum eða sigla milli skers og báru. Hálistir eru einfaldlega sterkari, innihaldsríkari, 

samþjappaðri og skrautlegri útgáfa af hinni útbreiddu tilhneigingu til að leita eftir fegurð.  

Listirnar hafa gildi vegna þeirrar upplifunar sem þær gefa okkur. Það má spyrja sig samt hvort 

listir sem upplifun sé ekki líka tæki.  Þessi tilhneiging í umræðunni um menningarstefnumótun: að 

hún eigi ekki að snúast um áhrif sem hægt er að mæla heldur sem tjáningarmáta, er kannski ekki 

alveg undanskilin því að listin þjóni þá líka einhverjum tilgangi. En undir þessari skilgreiningu er 

þá litið til þess hvort fólk, hópar og samfélög hafi aðgengi að ríkulegri, flókinni og fjölbreyttri 

fagurfræðilegri upplifun og það þurfi að afla sér meiri þekkingar á hvers vegna fólk velur það sem 

það velur.  Með þessu megi finna fleiri leiðir til að færa sterkari rök fyrir mikilvægi fjölbreyttra 

listforma, vegna þess að þau munu veita innihaldsríkari upplifun á fegurð (Jensen 2003: 79). 

 

 

Mynd 4. Líkan 3: Fimmta E‘ið: Experience eða U‘ið: Upplifun – EUROCULT 21 
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6.6. Menningarstefna sem tæki 

Það er Geir Vestheim (1994) sem skilgreinir fyrst hugtakið sem hefur annaðhvort verið 

nefnt þjónandi menningarstefna eða menningarstefna sem tæki (e. instrumental cultural 

policy). Menningarstefnumótun sem hefur tilhneiginguna til „að nota menningarlegan 

vettvang og menningarlegar fjárfestingar sem aðferð við að ná fram áhrifum um eitthvað 

annað en fyrir bara menninguna sjálfa (Vestheim, 1994: 65).  

Sú gagnrýni sem hefur komið á þessa nálgun í menningarstefnumótun er að tilgangurinn sé 

yfirleitt fólgin í áherslum á hagræna þætti eins og að skapa störf og annan auð, enduruppbyggingu 

hverfa og aðra samfélagslega uppbyggingu.  Það sem segir til um að menningarstefnan sé 

þjónandi er í raun ekki skilgreining á því hverju hún á að þjóna. Heldur að menning og 

menningarstarf sé aðferð til að ná einhverju öðru fram, ekki bara fyrir menninguna sjálfa 

(Belfiore, 2004).  Það er upp úr 1985 sem reynsla af stefnumótunarstarfi í breskum borgum sem 

fer að beina kastljósinu að möguleikum menningarstefnumótunar til að efla hagvöxt, endurreisa 

umhverfi og ytri þætti í borgarþróun og leggur grunninn að þeirri þróun að mótun menningar-

stefnu verður tæki í að efla aðra þætti er viðkoma borgarþróun.  Það eru því í raun gagnrýnendur 

þessara breyttu áherslna sem gefa henni nafn.  Hinsvegar benda til dæmis bæði Vestheim og 

Belfiore á að menningarstefna hafi ætið verið verkfæri til að ná einhverju öðru fram en ávinningi 

sem er einungis fólginn í ávinningi listarinnar fyrir listina sjálfa. Nýting lista hafi sjaldnast þjónað 

einum tilgangi, heldur sé hann yfirleitt margvíslegur, hvort sem það er til að skemmta, deila á, efla, 

gagnrýna, spegla, græða, verða frægur – til góðs eða ills – til að göfga eða rífa niður.  Sagan sýnir 

okkur allskonar nýtingu lista, til að mynda til að þjóna kirkjunni, til að efla hróður höfðingja, 

keisara og konunga.  Elliot W. Eisner bendir réttilega á í bók sinni The arts and the creation of mind 

(2002),  að stærðfræði sé ekki alltaf kennd stærðfræðinnar vegna og ekki listgreinar heldur. Ekki 

sé ein heilög leið til að kenna listir, heldur geti kennsla á listum þjónað mismunandi tilgangi.   

M. Sharon Jeannotte, sem skrifar skýrslu um félagslegan og efnahagslegan ávinning af 

fjárfestingum í innviðum menningar sem hún kallar Shared spaces: Social and economic returns on 

investment in cultural infrastructure, sem var hluti af heildarskýrslu Nancy Duxbury (2008) Under 

Construction: The State of Cultural Infrastructure in Canada. Hún vinnur hjá Centre on Governance, 

við háskólann í Ottawa og kemur fram með greiningu á þeim kenningum sem hafa myndast á 

síðust árum í þróunar menningarstefnumótunar.  Hún telur helstu  kenningar um félagslegan og 

efnahagslegan ávinning að fjárfestingum í menningu vera: 

 Kenningin um eflingu félagstengsla (e. Social cohesion theory) 

 Kenningin um félagslega innlimun (e. Social inclusion theory) 
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 Kenningin um félagslega velferð og lífsgæði (e. Social well-being and quality of life 

tehory)  

 Kenningin um menningarlega þátttöku (e. Cultural Citizenship theory) 

 Kenningin um menningarlega sjálfbærni(e. Cultural sustainability theory) 

 Kenningin um skapandi iðnað (e. Creative economy theory) 

Hún greinir hugmyndafræðina um nálgun í mælingu ágóða af fjárfestingum á menningar-

legum innviðum á eftirfarandi hátt: 

Nálgun Skapandi borgar/samfélags: 

 Skapandi hópar og skapandi iðnaður 

 Grunnstrúktúr menningar og skapandi iðnaður 

Nálgun menningarlegra áætlunargerðar (e. Cultural planning approach): 

 Grunnstrúktúr menningar og staðaþróun 

 Grunnstrútúr menningar og þróun í samfélagsmótun 

6.6.1. Kenningin um eflingu félagstengsla  

Á árunum 1998 til 2004 eyddu kanadískir fræðimenn og stefnumótunarfræðingar töluverðu 

púðri í að greina hugtakið félagstengsl og þróa mælitæki sem byggðust á þessari hugmyndafræði.  

Jane Jenson frá háskólanum í Montreal þróaði fimm sviðum félagstengsla sem mætti greina 

hvernig félagstengslum væri háttað innan samfélagsins á einskonar skala sem var byggður 

þessum sviðum (Jenson, 1998: 15). 

Mynd 5.  Kvarði Jensons yfir hin fimm svið félagstengsla: 

Að tilheyra -------------------------- Einangrun 

Innlimun ---------------------------- Útilokun 

Þátttaka -----------------------------  Skortur á þátttöku 

Viðurkenning ----------------------  Höfnun 

Réttlæti ------------------------------ Óréttlæti 

 

Paul Bernard, félagi Jenson við háskólann í Montreal, lagði seinna til að enn einu sviðinu yrði bætt 

við – jafnrétti versus ójafnrétti – til að ramminn næði betur um alla þætti (Bernard, 1999: 13).  

Hann benti ennfremur á að það væri hægt að setja þessa sex þætti í tvo flokka, þar sem þeir stæðu  

annarsvegar fyrir aðstæður sem stuðluðu að tengslum (eins og þau birtast í stefnu stjórnvalda og 

aðgerðum) og svo raunverulegum félagslegum afleiðingum stefnunnar og aðgerðanna. 
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Formleg Raunveruleg 

Jafnrétti/Ójafnrétti Innlimun/Útilokun 

Viðurkenning/Höfnun Að tilheyra/Einangrun 

Réttlæti/Óréttlæti Þátttaka/Engin þátttaka 

Mynd 6.  Félagstengslalíkan Bernards yfir formleg og raunveruleg félagstengsl 

Ríki geta því haft ýmsar formlegar stefnur og dagskrá til þess að stuðla að félagslegu, menn-

ingarlegu og efnahagslegu jafnræði.  Ef þessar stefnur eru árangursríkar, mun útkoman 

verða borgarar sem finnst þeir tilheyra og vera hluti af félagsheildinni.  Ef þær eru ekki 

árangursríkar geti stórum hluta fundist þeir standa fyrir utan, sem aftur verður til þess að 

samfélagslíminu er þá ógnað. Í framhaldi af rannsókn Jenson, Bernard og fleiri, fóru stefnu-

mótendur í Kanada að færast til eftirfarandi útlistingar á félagstengslum: Félagstengsl 

byggjast á vilja einstaklinga til samvinnu og til að vinna saman á öllum sviðum samfélagsins 

til þess að ná sameiginlegum markmiðum (Jeannotte et al., 2002: 3). 

Alþjóðlegur rannsóknarhópur hittist árið 2004 til þess að ræða á hvaða hátt menning gæti 

stuðlað að jákvæðum félagslegum áhrifum.  Þau skilgreindu sex lykilatriði sem þyrfti að 

einbeita sér að og síðan var fjallað nánar um í greinum sem birtust í Canadian Journal of 

Communication: 

 Efla skilning og starfshæfni 

 Skapa og viðhalda sjálfsmynd 

 Tilhliðrun á gildum og forgang fyrir sameiginlegt val 

 Byggja félagstengsl 

 Leggja til samfélagsþróunar 

 Næra félagsþátttöku (Stanley, 2006: 8) 

Bretar hafa líka gert nokkrar rannsóknir með því markmiði að greina tengsl á milli félags-

tengsla og menningar.  Til dæmis, var gert mat á verkefninu London Arts Neighbourhoods, 

sem fór fram á árunum 2002 – 2003, þar sem talið var að það hefði stuðlað að: 

 Sameiginlegri sýn og tilfinningu fyrir að tilheyra 

 Jákvæðara mat á fólki af ólíkum bakgrunn og stéttum 

 Jafnræði í tækifærum fólks af ólíkum bakgrunni 

 Sterk og jákvæð félagstengsl á milli fólks af ólíkum uppruna (Carpenter, 2003: 55) 
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Aðrar rannsóknir einbeittu sér að þátttöku í listum sem leið til að sýna fram á að menning 

getur stuðlað að félagstengslum. Til dæmis hin áhrifamikla rannsókn Franqois Matrarasso á 

félagslegum áhrifum lista, Use or Ornament, þar sem stuðst var við skoðanakannanir til þess 

að meta áhrifin af 60 listaverkefnum á persónuþróun, félagstengsl, samfélagseflingu, 

sjálfsákvörðunarrétt, sjálfsmynd, ímyndunarafl og sýn, heilbrigði og vellíðan.  Hann komst 

að þeirri niðurstöðu að listaverkefni væru áhrifamikil leið til að stuðla að „stöðugu, sjálfs-

öruggu og skapandi samfélagi“ (Matarasso, 1997: vi).  Á svipaðan hátt rannsakaði Jeannotte 

(2003) framlag menningarauðs til félagstengsla og sjálfbærra samfélaga, og greindi jákvæð 

tengsl á milli mismunandi listiðkunar og óeigingjarnrar hegðunar.   

The Irish National Economic and Social Forum rannsakaði nokkra þætti í tengslum við þátttöku í 

listum – listiðkun og ákvarðanatöku í listum, passívri neyslu lista og aktívri neyslu lista – sem 

„augljósri leið aukningar félagsauðs og félagslegra tengsla“ (NESF Report 35, 2007: 2).  Þar kemur 

fram að þátttaka í listum fer verulega eftir stöðu, menntunarstigi og aldri. „Ein alvarleg afleiðing 

þessa gæti verið menningarleg útilokun, sem eykur enn frekar á félagslega einangrun og skort á 

félagstengslum sem eru grundvöllur þess að lýðræðisþjóðfélagið virki“ (bls. 24).  

6.6.2. Kenningin um félagslega innlimun  

Í mótun félagstengsla kenningarinnar, er innlimun (e. Social inclusion) einn af þáttunum í 

félagslíminu og er liður í stefnumótun til að skapa jafnræði.  Þessi stefna fór að öðlast vinsældir 

sem sumir telja ákveðna réttlætingu fyrir opinbera stefnu í Evrópu upp úr 1990, var hugtakið 

félagsleg innlimun ekki nýtt fyrr en árið 2002 af Laidlaw stofnunni í Kanada, í tengslum við 

stefnumótun til að mæta þörfum fátækra barna og fjölskyldna.  Þeir formuðu ramma til að 

skilgreina á hvaða sviðum rýmis, tengsla, virkni og þátttöku menning getur gegnt hlutverki.  

  Svið Element 

Rými Almenningsrými 

Einkarými 

Efnisleg staðsetning 

Landfræðileg nálægð/fjarlægð 

Efnahagsleg nálægð/fjarlægð 

Tengsl Félagsleg nálægð/fjarlægð 

Tilfinningaleg nálægð/fjarlægð 

Athygli/viðurkenning 

Samstaða 

Virkni/þróun Hæfileikar 

Þroskahæfileikar 

Aðgengi/ábyrgð 

Hæfileikar/möguleikar 

Mannauður 

Þátttaka/uppbygging/ 

umboðsstofa 

Þátttaka 

Umboð/frelsi 

Uppbygging/máttur 

Mynd 7.  Rammi Laidlaw stofnunarinnar fyrir félagslega innlimun 
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Eins og var minnst á í 6. 6. 2, hefur The National Economic and Social Forum of Ireland 

sérstakleg tengt menningarþátttöku í sínum markmiðum.  Annað verkefni þar sem unnið 

var að því að mynda slík tengsl var meðal annars Arts and Social Inclusion Project in 

Edinburg, sem „setti af stað kerfi og þátttöku ferli árið 2004 til þess að mæla áhrif 

listaverkefna í félagslegri innlimun“ (Capital City Partnership, 2004: 4).   Verkefnið fólst í að 

skapa græn og örugg hverfi, húsnæði á viðráðanlegu verði, möguleikum til að læra allt lífið, 

heilbrigði, endurbótum á miðbænum, og að lokum var unnin menningaráætlun sem „grunn 

að stefnu til endurreisnar á sviði samfélagsmótunar og borgarmenningar“ (Ghilardi, n.d.: 3). 

6.6.3. Kenningin um félagslega velferð og lífsgæði  

Í bæklingi um hlutverk lista í almennri vellíðan, hafa Ástralskir fræðimenn tengt vellíðan 

menningu og gildi þess að gera sér grein fyrir „innbyrðis tengslum umhverfislegri ábyrgð, 

félagslegu jafnrétti, efnahagslegri hagsæld og menningarlegri þróun“ (Mills og Brown, 2004: 5).  Í 

nokkrum tilfellarannsóknum, könnuðu þeir hvernig þátttaka í listrænu starfi og öðru skapandi 

starfi stuðlaði að velferð í samfélögum á sjö sviðum: heilbrigði, vistvernd og sjálfbærri þróun, 

íbúabyggð og staðaruppbyggingu, uppbyggingu í dreifbýli, styrkari félagstengslum, félagsvirkni og 

félagslegri innlimun/menningarlega fjölbreytni.  Greinarmunur var gerður á: Þjónandi nálgun (e. 

Instrumental approaches) – „við skulum nýta tæki stefnumótunar í nýtingu lista“ og Nálgun 

umbreytingar (e. Transformational approaches) – „Við skulum leyfa skapandi starfi að hafa áhrif á 

stefnumótunina, komast að sameiginlegum skilningi og kortleggja lausnir“ (bls. 9).  Dæmi um 

þjónandi nálgun væri að nýta menningu og sköpun til að efla efnahaginn.  Dæmi um 

umbreytingarnálgun væri að hvetja til grundvallarbreytinga í stefnumótunarferlinu, uppbyggingu 

umboðsskrifstofu, hvernig ákvarðanir eru teknar og viðhorfum. 

Í rannsókn á mikilvægi menningar og endursköpun lífsgæða og velferðar í Kanada, greindi 

Torjman (2004) fjögur svið þar sem er hægt að greina vísbendingar um slíkt: 

 Heilbrigði – bæði líkamlegt og tilfinningalegt. 

 Þróun hæfileika – sérstaklega varðandi skapandi hugsun, ákvarðanatöku og lausn 

vandamála. 

 Mótun félagsauðs – þar á meðal félagstengsl, félagsmótun, sjálfsmynd samfélagsins 

og aukin skilning á mismunandi menningu. 

 Efnahagslegan ávinning – þar á meðal endurreisn borgarsamfélaga með því að koma 

á sterkum félagslegum og menningarlegum innviðum, sem þjóna bæði sem „segull“ 

(Torjman: 2004: 2 – 10). 

Í Bandaríkjunum er talað um „lífsgæði“ (e. quality of life) og The American Urban Institude 

setti upp hugmyndafræðilegan ramma sem tilraun í að mæla vísbendingar varðandi listir og 

menningu í samfélagsverkefnum. Hann byggðist upp á fjórum grunnþáttum:   
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 Nærveru – tilvist hverskonar skapandi tjáningarforma sem viðkomandi samfélag 

álítur og skilgreinir sem eftirsóknarverðan kost; 

 Þátttaka - hinar fjölbreyttu leiðir sem fólk hefur til að taka þátt í skapandi tjáningu; 

 Áhrif – framlag skapandi tjáningarforma og þátttöku í félagsuppbyggingu; 

 Stuðningskerfi – þær aðstæður (efnahagslegar, sem skipti, stofnunarlegar og í mann-

auð) sem taldar eru þurfa til að færa tækifæri til þátttöku í skapandi tjáningu til 

árangurs (Jackson & Herranz, 2002: 6-7). 

Duxbury (2005) vitnar í þá Jackson og Herranz í úttekt sinni á rannsóknum á menningar-

legum vísbendingum um lífsgæði og sjálfbærni, og telur að þátttaka í listum, menningu og 

sköpun á sviði félagsuppbyggingar geti verið þættir í að: efla félagslega þátttöku og félags-

auð; stuðla að efnahagslegri þróun; bæta hið manngerða umhverfi; stuðla að betri stjórnun 

staða; tryggja öryggi almennings; varðveita menningararfleifð; brúa bil sem hafa skapast 

vegna menningar/þjóðernis/kynþáttar; miðla menningarlegu gildismati og sögu; skapa 

sameiginlegar minningar og sjálfsmynd hópa (Jacksona & Herranz, 2002: 33). 

 

6.6.4. Kenningin um menningarlega n borgararétt 

Menningarborgarakenningin (e. Cultural citizenship theory) byggir á hugmyndum um tengsl 

menningar við „heildarmynd efnahagsþróunar, endurreisn samfélagsins, félagslega innlimun, 

fjölþjóðasamfélagið, leiðir til að lifa í sátt og samlyndi og að lokum hin óræðu en mælanlegu 

lífsgæði“ (Mercer, 2005: 9-10).  Það sé yfirvöldum í hag að skapa félagslega virkni í gegnum mótun 

menningarstefnu og það megi aðstoða menningarstofnanir til að skapa innihald og auka skilning 

borgaranna til að efla menningarþátttöku borgaranna og þannig sé hægt að stuðla að sameigin-

legum skilningi og samfélagsþátttöku sem er grunnur borgaralegs samfélags (Stanley, 2007). 

Flestar rannsóknar unnar undir þessum merkjum hafa tilhneigingu til að einbeita sér að sviði eins 

og tengslunum á milli menningarþátttöku og ímyndar/félagslífs, að hvaða marki menningarlegur 

réttur er virtur, og hvaða hlutverki mismunandi menningarhópar fá að gegna í samfélaginu.   

Hvað varðar menningarneyslu gerði til dæmis The National Endowment for the Arts í 

Bandaríkjunum rannsókn 2002 á almennri þátttöku í listum, þar sem ályktað var að „þeir 

sem taka þátt í listastarfi séu virkar manneskjur sem vinna sjálfboðaliðastörf, stundi 

hreyfingu, fari í bíó, á tónleika og á íþróttaviðburði í meira magni en þeir sem taka ekki þátt“ 

(National Endowment for the Arts, 2007: 2).  Kanadísk rannsókn sem nýtti sér niðurstöður 

úr almennri félagskönnun leiddi í ljós að þeir sem sóttu listagallerí og lásu bækur, voru 

almennt virkari félagslega en þeir sem gerðu það ekki, þar með er talin félagsvirkni eins og 

sjálfboðaliðastörf, gjafir til líknarfélaga, og aðstoða nágrannana (Hill Strategies, 2008: 36).  

Áströlsk úttekt á yfir eitthundrað rannsóknum á félagslegum áhrifum af þátttöku í listastarfi 
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sýndi að margar héldu því fram (á meðal annars) að þátttaka í menningarlífinu stuðlaði að 

almennari félagslegri virkni, stuðlaði að betri sjálfsmynd samfélagsins og sjálfbærari 

stofnunum (Cultural Ministers Council - Statistics Working Group, 2004: 21-22). 

Önnur nálgun Kanadísks fræðimanns fólst í að rannsaka tengslin á milli menningarþátttöku 

og menningarrétts, og hefur bent á að réttur til þátttöku geti haft mismunandi merkingu 

þegar mið eru tekin af tungumáli réttar og borgararéttindi, þar á meðal: 

 Tjáning – rétturinn til að segja sögur á eigin tungumáli eða til að taka þátt í 

mismunandi menningarstarfi. 

 Almennt – rétturinn til að njóta virðingar, umburðarlyndis og öryggis. 

 Tæki – skyldur ríkisins til að útvega tæki til upplýsingar, menntunar og 

menningarafurða óháð tekjum og landfræðilegri staðsetningu. 

 Framgangsmáti –hugað að rétti minnihlutahópa og fólks af öðrum uppruna. 

 Yfirvegun – rétt til viðurkenningar á menningarlegri stöðu, til að hafa áhrif og 

menningarlegan sjálfsákvörðunarrétt (Murray, 2005: 40-41). 

Þriðja sviðið sem hefur verið rannsakað varðandi menningarlegan borgararétt - bæði þvert 

á þjóðmenningu og þjóðmenningu - til þess að öðlast skilning á þróun í viðhorfum og starfi 

innflytjenda og félagslegri innlimum minnihlutahópa.  Nýleg Kanadísk rannsókn á inn-

flytjendum og menningarlegum borgararétt,  veitir yfirsýn yfir þau form sem eru að birtast í 

mótun menningarlegs borgarréttar sem er að skapast í  alþjóðavæðingu, fólksflutningum og 

með tilkomu internetsins þar sem reynt er að finna hvernig megi samræma alþjóðlegan 

borgararétt, sveigjanlegan borgararétt, flökkurétt (e. nomadic citizenship), fólksflutninga-

rétt (e. diasporic citizenship) og alþjóðlegan borgararétt menningarstefnu og starfi þjóða 

sem eiga að skapa sameiginlega sjálfsmynd (Stone, 2008: 112). 

6.6.5. Kenningin um sjálfbærni  

Stern og Poése (2000) fjalla um félagslega sjálfbærni sem “þróun (og/eða vöxt) sem má 

samrýma jafnvægisfullri þróun siðmenningarinnar, þar sem stuðlað að því að samræma 

sambýli mismunandi menningar- og þjóðarbrota, um leið og unnið er að afnema aðskilnað 

með umbótum sem leiða til betri lífsskilyrða fyrir alla samfélagshópa“ (Stern og Poése, 

2000: 15 – 16).  Síðan hefur umfjöllun um menningarlega sjálfbærni aukist verulega, þar 

sem fræðasamfélagið og valdhafar hafa verið að taka þessar hugmyndir upp í stefnumótun 

og framkvæmdaáætlanir.  Það eru í það minnsta þrír megin frumþættir menningarlegrar 

sjálfbærni sem eru sýnilegir í þessum skrifum:  efnahagslegir, félagslegir og tæknilegir. 

David Throsby, þekktur kennimaður í efnahagslegum hliðum menningarlegrar sjálfbærni, 

hefur bent á að eins og náttúruleg lífkerfi styðja hinn áþreifanlega efnahag, gera menningar-
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kerfi það einnig. Net menningartengsla og stofnana sé afar áríðandi til að viðhalda efnahags-

legri virkni.  Til dæmis megi halda því fram að þegar menningarlegt „lífkerfi“ virki vel, sé 

hægt að auka framleiðsluhæfni manna og þannig megi efla efnahagsvöxt (Throsby, 2005: 4). 

Jon Hawkes sem hefur skrifað áhrifamikla grein um félagslegar hliðar menningarlega sjálfbærni, 

telur að sjálfbær menningarleg lífkerfi einkennist af „menningarlegum þrótt“ sem felst á 

samskiptum manna í nærsamfélaginu (Hawkes, 2001: 23).  Í „fjögurra stoða“ líkani sínu hefur 

hann haldið því fram „að menningarlegur þróttur, þróttmikið menningarlíf, sé jafn mikilvægt til að 

stuðla að heilbrigðu, sjálfbæru samfélagi og félagslegt jafnrétti, umhverfisleg ábyrgð og öflugt 

efnahagslíf“ (bls. vii).  Frumþættir þessa menningarþróttar felist í: vellíðan og lífsgæðum, 

fjölbreytni, þátttöku og félagslegri virkni, sköpun og nýsköpun, félagstengslum og félagsauð, 

sjálfsmynd, að tilheyra og eiga heima, siðfræði og  siðferðisþreki. 

Árið 2003, fór fram leiðtogafundur um upplýsingasamfélagið og gefin var út yfirlýsing í kjölfarið 

um sameiginlegt grundvallarmarkmið „að helga sig því að byggja upp mannmiðað, umvefjandi og 

þróunarmiðað upplýsingasamfélag, þar sem allir fá tækifæri til að skapa, hafi aðgengi, og geti nýtt 

og miðlað upplýsingum og þekkingu, gera einstaklingum samfélögum og þjóðum mögulegt að 

nýta hæfileika sína til fulls til sjálfbærrar þróunar og aukinna lífsgæða“ (World Summit on the 

Informationa Society, 2003, grein A.1).  Ennfremur kemur fram í þessari yfirlýsingu: „Menn-

ingarleg fjölbreytni er sameiginlegur arfur mannkynsins.  Upplýsingasamfélagið ætti að byggjast á 

og efla virðingu fyrir menningarlegri sjálfsmynd, fjölbreyttri menningu og tungumálakunnáttu, 

hefðum og trúarbrögðum og leggja rækt við samskipti á milli mismunandi menningarheima“ 

(World Summit on the Information Society, 2003, Gr. B.52) 

Duxbury og Gillette (2007) hafa skilgreint þrjú yfirgripsmikil líkön sem gera tilraun til að taka 

menningu inn í allsherjar þróunarramma, hvort sem hún er í hefðbundnu formi eða á netinu: 

1. Líkan fjögurra meginstoða sjálfbærni (Jon Hawkes, Ástralíu). 

2. Fjögur svið sjálfbærrar samfélagslegrar velferðar (Menningarmála-ráðuneyti New 

Zealand (e. New Zealands Ministry for Culture and Heritage)). 

3. Nálgun Kanadamanna sem kallast The Medicine Wheel aðferðin til sjálfbærni  ( Centre for 

Native Policy Research í Vancouver :13-16). 

Þessi líkön miðast þó við sjálfbærni á sviði nærsamfélaga og kalla á ýmsar áskoranir í lagagerð, 

hvort sem það er í stjórn sveitarfélaga, þjóða og á sviði alþjóðasamstarfs eða í aðlögun  og nýtingu. 

6.6.6. Kenningin um skapandi hagkerfi  

Mikið hefur verið gefið út af skrifum um hið skapandi hagkerfi á síðasta áratug, en skilgrein-

ingar á því, umfangi og áhrifum hafa verið vefengdar svipað og kenningarnar hér að ofan. 
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Deilur hafa til dæmis risið um skilgreiningar og afmörkun þessa iðnaðar og mælingar á áhrifum og 

ekki sé til útlisting á því að tilgreint hvaða iðnfyrirtæki geti talist skapandi þó skilgreining sé til á 

hverjir teljast til skapandi stétta. Í nýlegri skýrslu United Nations Conference on Trade and 

Developement (UNCTAD) nýtti eftirfarandi útlistingu á hinu skapandi hagkerfi: 

 Hið skapandi hagkerfi er hugtak sem er í þróun sem byggist á skapandi auðlindum 

sem geta hugsanlega skapað efnahagsvöxt og þróun. 

 Það getur stuðlað að tekjumöguleikum, verið atvinnuskapandi og skapað útflutn-

ingstekjur, en um leið stuðlað að félagslegri innlimun, menningarlegri fjölbreytni og 

þroska mannsins. 

 Það nær yfir efnahagsleg, menningarleg og félagsleg svið og hefur víxlverkandi áhrif 

á markmið eða möguleika tengda sviðum tækni, hugverka og ferðaþjónustu. 

 Það byggist upp á þekkingarbæru efnahagslegu starfi sem tengjast sviðum fram-

þróunar og tengsla þvert á hin ýmsu svið hagkerfisins, bæði á míkró og makró sviði. 

 Það er áhugaverður möguleiki til framþróunar og kallar á nýsköpun í stefnumótun 

sem mismunandi fagaðilar koma að og samstarfi mismunandi ráðuneyta. 

 Skapandi iðnaður er grundvöllur skapandi hagkerfis (UNCTAD, 2008: 12 – 13). 

Á meðan sumir fræðimenn reyna að einfalda útlínur hins skapandi hagkerfis, benda aðrir á að það 

sé nauðsynlegt að gera sér grein fyrir hinu stöðugt flóknara sambandi menningar og efnahags. 

John Holden hjá Demos stofnuninni í Bretlandi hefur veitt því athygli að: „stöðugt fleiri taka þátt í 

innihaldi og rými menningar, það er menningu sem er studd af hinu opinbera á meðan vinnu-

umhverfi  margra er farið að taka á sig einkenni og ferli listastarfs (Holden 2007: 8). Þar sem áður 

var horft á hagfræðileg líkön út frá tveim grunnþáttum – menningu sem var styrkt og menningu 

sem var verslað með – hefur sköpunariðnaðurinn bætt við þriðja grunnþættinum –  félagslegri 

framleiðslu– sem hefur flækt bæði framleiðsluferlið og opinbera stefnumótun.  „Skapandi 

framleiðsla nær nú yfir þrjú svið í stað tveggja.  Menning sem byggir á opinberum framlögum, og 

samskiptasíður á netinu eru bæði uppsprettur viðskipta. Bæði félagsmótun og menning sem 

nýtur opinberra framlaga, sem í sjálfu sér eru ekki aðskilin svið.“ Umskiptin  frá hinu 

opinbera/viðskipta líkani til hins opinbera/viðskiptalega/félagslega líkans hefur orðið til þess að 

breyta aðferðum, starfsferlum og stefnumótun í fyrirtækjum og stofnunum (Holden, 2007: 14-15).  

6.7. Hugmyndafræðileg nálgun til  að mæla ávi nning  

Sharon Jeannotte við háskólann í Ottawa hefur flokkað leiðir til í að greina fjárfestingar í 

innviðum menningar á eftirfarandi hátt:   

Nálgun skapandi borgar/samfélags: 

 Skapandi samþjöppun (e. Creative Clusters) og skapandi iðnaður 

 Menningarlegur grunnstrúktúr og skapandi iðnaður 
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Nálgun menningarlegrar áætlunargerðar: 

 Grunnstrúktúr menningar (e. cultural infrastucture) og staðaþróun 

 Grunnstrúktúr menningar og þróun í samfélagsmótun 

Það væri einföldun að halda því fram að fyrri leiðin væri efnahagsmiðuð og hin félagsmiðuð, 

þar sem markmiðin og útkomurnar eru mjög blandaðar. Hinsvegar benda yfirlit yfir rit-

smíðarnar til að fyrri leiðin sé byggð meira á kenningunni um skapandi hagkerfi um leið og 

seinni styðjist frekar við rannsóknir sem beinast að félagstengslum, félagslegri innlimun, 

lífsgæðum, menningarlegum borgurum og menningarlegri sjálfbærni. Báðar leiðirnar eru 

notaðar til að standa að baki endurreisnarverkefnum í borgum.  Þó þær skarist á mörgum 

sviðum, er tilhneiging til að raða niður rannsóknarniðurstöðum samkvæmt þessari flokkun. 

6.7.1. Nálgun Skapandi borgar/samfélags  

Eftirfarandi rök eru oftast nýtt til þess að styðja þróun skapandi borga: Að þær gegni 

stöðugt veigameira hlutverki í að efla kraft, stöðugleika og heildar samkeppnisfærni efna-

hags þjóða – og þær hafi möguleikana til að auka lífsgæði og tækifæri til þverfaglegra 

samskipta þegnanna (Gertler, 2004: 1). 

6.7.1.1. Skapandi samþjöppun og skapandi iðnaður 

Hugmyndir og greining á því  hvernig listamenn virka sem afl í endurreisn borga, með því 

að gegna forystuhlutverki í að gæða vannýtt, vanrækt hverfi sem hafa fallið í verði, nýju lífi 

með því að flytja þangað þegar húsnæðisverð verður viðráðanlegt fyrir þá og veitir þeim 

það rými til listiðkunar sem þeir þurfa, eins og ljós og pláss, og gefur þeim færi á að bæði 

vinna og búa á sama stað og er staðsetningin er í ákjósanlegum tengslum við aðra staðhætti 

og staðarímynd borgarumhverfisins eru (bls. 5).  Vera listamanna í hverfum í átta til tuttugu 

og fjóra tíma sólahringsins blæs lífi í þau, ólíkt stórum leikhúsum og tónleikasölum sem eru 

sótt aðeins á kvöldin og um helgar (Markussen, 2005: 16). 

Richard Florida, sem er sá sem má segja að sé fyrstur til  að greina áhrif skapandi stétta á borgar-

umhverfi, hefur sett fram þrjár ástæður þess að samsöfnun skapandi einstaklinga og fyrirtækja á 

ákveðnum svæðum í skapandi borgarumhverfi er mikilvægur þáttur í hagkerfi heimsins: 

 Slík hverfi séu útungunarvélar fyrir sköpunargleði, nýsköpun og nýjan iðnað – 

„raunveruleg samþjöppun fólks á raunverulegum stöðum.“ 

 Þau séu staðir þar sem hafa myndast lausbundin tengslanet sem skapa gott 

sambland af efnum, úrræðum og hugmyndum. 

 Þau laði að sér það sem hann kallar „skapandi auðlegð“ – fólk sem eflir efna-

hagsvöxt og sem leitar að samfélagi sem veitir því tækifæri og kann að meta það 

sem skapandi einstaklinga (Florida, 2003: 4 – 8). 



100 

Þessi margfeldisáhrif staða þar sem skapandi einstaklinga safnast á einn stað, hafa oftast verið 

skilgreind af þeim fræðimönnum sem standa á bak við kenningarnar um skapandi borg/samfélag. 

6.7.1.2. Grunnuppbygging menningar og skapandi iðnaður 

Tvær kanadískar tilfella rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða hlutverk skipulagðra 

menningarverkefna í að næra skapandi samvinnu bæði í Montreal og Toronto. Dæmi um 

grunnuppbyggingu menningar sem eflir skapandi iðnað til dæmis í Montreal er Kino samtökin 

sem eru samtök sjálfstæðra kvikmyndagerðarmanna sem vinna með aðilum á staðnum sem 

skaffa digital myndbúnað til þess að búa til stuttmyndir; TOHU Circus City sem skapar, þjálfar, 

sendir út og framleiðir sirkuslist; The Centre for Research and Documentation sem veitir 

upplýsingar um sögu, listaverk og stofnanir sem tengjast raf og stafrænni list; og Alþjóða hverfið 

(e. International Quarter) sem er þróunarverkefni í mótun almenningssvæða og opinberrar listar í 

þéttbýli (Stolaric & Florida, 2006: 1809 – 1810).   

Í Toronto er fjöldi þeirra sem starfa í skapandi greinum og skapandi iðnaður álitinn  í 

sköpun hagvaxtar á svæðinu.  Árið 2001, vann yfir 62,000 manns í hinum skapandi greinum 

og innan borgarinnar mátti finna 8,600 fyrirtæki innan hins skapandi iðnaðar eins og 

auglýsingastofum, kvikmynda- og myndbandagerð, hljóðupptökur og hönnun (Gertler, 

Tesolin & Weinstock, 2006: 28, 32).  Þriðji þátturinn sem kom í ljós sem þótti efla skapandi 

efnahag, var að veita skapandi fólki vinnuaðstöðu, eins og til dæmis hefur verið gert á 

ýmsum stöðum í Toronto eins og Artspace‘s live/work spaces, MaRS Discovery hverfið og 

Liberty Village (Gertler, Tesolin og Weinstock, 2006: 38).  

Dæmi um borgir sem hafa tileinkað sér þessa stefnu: 

 Dublin – Temple Bar hverfið, þar sem um 200 milljónum evra hefur verið settar í 

menningarvettvang eins og Mulitmedia Centre for Arts, Írsku kvikmyndamiðstöðina, 

Ljósmyndasafnið og Víkingasafnið (Greffe, 2002: 32 -33). 

 Glasgow – menningarendurreisnin á áttunda og níunda áratugnum sem fól í sér meðal 

annars að reisa Burrell listasafnið, 3,000 sæta Clyde tónlistar- og rástefnusal, Vísindasetur 

Glasgow, og Glasgow Royal Concert Hall og eins og áður er getið að vinna að því að vera 

kosin menningarborg Evrópu 1990 (vefsíða Glasgow, 2009). 

 Bilbao – bygging Guggenheimsafnsins sem var hannað af Frank Gehry við hafnarsvæðið í 

Bilbao í fyrrum skipasmíðastöð („Bilbao: From Factory to Museum,“ 2000: 7 -8). 

 Toronto – setti um 233 milljónir $ í ýmis verkefni undir heitinu Canada-Ontario Infra-

structure Program þar sem meðal annars var gert við Royal Ontario safnið, Listasafn 

Ontario, the Royal Conservatory of Music, Roy Thomson Hall, og  Gardiner keramik 

listasafnið, og einnig í byggingu the Four Seasons Centre for the Performing Arts (þar sem 

þjóðaróperan hefur nú aðsetur) og nýtt hús sem er hugsað sem æfingastaður fyrir 

Þjóðarballett Kanada (Gertler, 2006: 15). 
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 Newcastle-Gateshead – þar sem nokkur stór menningarstaðir (the Gateshead Millennium 

Bridge, the Baltic Centre for Contemporary Art, og tónlistarmiðstöðin  the Sage Gateshead 

sem voru reist til að freista þess að fá viðurkenninguna menningarborg Evrópu 2008. 

Mat á áhrifum svo stórra fjárfestinga veitir nokkuð mismunandi mynd.  Annarsvegar er ljóst að í 

flestum tilfellum hefur ferðamannastraumur aukist.  Fjöldi ferðamanna þrefaldaðist til dæmis í 

Glasgow frá árinu 1982 til 1984, fór úr 700,000 uppí 2 milljónir (Lewis, 1990: 133).  Gestir sem 

sóttu Guggenheim safnið í Bilbao voru að jafnaði 100,000 á mánuði 1997, eða árið sem safnið 

opnaði og hefur farið að jafnaði upp í ein milljón á ári síðan þá.  Hinsvegar verða þessar stóru 

menningarstofnanir ekki endilega til þess að aðrar menningarstofnanir græði á auknu flæði 

gesta.  Frá því að safnið opnaði í Bilbao, hefur hafnarsvæðinu verið breytt í grænt belti, þar sem 

eru leikvellir, hjólastígar og kaffihús þar sem einnig bættust við ýmsar aðrar menningar- og 

menntastofnanir eins og háskólabyggingar  og bókasöfn (Lee, 2007: 2–3).  Hinsvegar náðist ekki 

að auka gestafjölda í Museo de Bellar Artes og Sjóminjasafninu, sem varð til þess að það kom 

fram sú gagnrýni að „borgina skorti of marga mikilvæga þætti til að laða að fólk og geta breyst 

úr fyrrum iðnaðarborg í alþjóðlega menningarborg“ (Lee, 2007: 4). 

Það hefur verið bent á að aukin ásókn ferðamanna geti haft neikvæðar afleiðingar eins og 

hækkandi verð, ný ásókn í landsvæði nálægt slíkum stöðum, flótta handverksfólks og lista-

manna, og óafturkræfan skaða á stöðum sem bera ekki aukna ásókn (Greffe, 2002: 40 – 41). 

6.7.2. Nálgun menningarlegrar áætlunargerðar  

The National Cultural Planning Group í Skotlandi hefur komið með nokkrar ábendingar 

varðandi stór menningarverkefni sem eru sett af stað sem liður í endurreisn borga: 

 Að erfitt sé að viðhalda þessari þróunarverkefnum til lengri tíma; 

 Að ákveðin séreinkenni borgarmenningarinnar tapist þegar þeim er drekkt í stórum 

þróunarverkefnum til að laða að ákveðnar stéttir; 

 Að það skorti á að aðrir séu teknir með, gegnsæi og ábyrgð gagnvart borgurunum í 

stjórn margra verkefna sem eiga að koma stöðum á kortið (Gilhard, n.d.: 7). 

Menningarleg áætlunargerð hefur komið sem ákveðið andsvar við slíkum áhyggjum.  Hún 

byggist á eftirfarandi vinnuaðferðum: 

 Tileinkar sér breiða mannfræðilega skilgreiningu á menningarverðmætum sem nær 

ekki bara yfir listir, heldur hönnun borga, uppbyggingu staða fyrir frístundir og 

skemmtun, söguna og arfleifðina, og það skapandi starf sem er grunnurinn að því að 

nútíma menningariðnaður geti þrifist. 

 Lítur á borgina sem lífríki sem er sett saman úr efnislegum, efnahagslegum og 

siðfræðilegum ferlum sem renna saman í eðlilegu flæði. 

 Kortleggur einstök menningarsvæði í samvinnu við íbúa. 
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 Mótar stefnur sem eru unnar þverfaglega og ganga þvert á málefni til að taka á 

málefnum í stjórnunar og þátttöku (Gilhardi, n.d.: 8- 10). 

Þessi nálgun líkist aðferðafræði Þróun samþættara svæða (e. Intergrated Area Develope-

ment),  sem var notuð sem greiningarrammi í rannsókn sem Evrópusambandið gerði á hlutverki 

hverfaþróunar til að vinna gegn félagslegri einangrun (Nussbaumer & Moulaert, 2004: 251).  Í 

Bretlandi hefur verið gerð tilraun til að sameina þessar aðferðir. DCMS gaf út leiðbeiningar um 

hvernig má efla frumkvæði í menningarlegri áætlanagerð í heimabyggð, til að: 

 Gera málstað menningarframlags sterkan 

 Gefa samfélaginu aðgang að áætlanagerð varðandi menningu og skipulag 

 Byggja gott menningarlegt samvinnunet  

 Byggja árangursríka forystu fyrir menningu (Creative Cultures, 2004: 2). 

Árangurinn sem talin er nást með svo heildrænni nálgun í menningaruppbyggingu: 

 Stuðla að félagsauð 

 Þróa tifinningu fyrir staðarímynd 

 Styrkja stolt íbúa og tengsl á milli einstaklinga og hópa 

 Auka atvinnutækifæri 

 Vera hvatning til aukins lýðræðis og almennari þátttöku í verkefnum sem bæta 

nærumhverfið (Gilhardi, n.d. : 13). 

6.7.2.1. Grunnstrúktúr menningar og staðaþróun 

Menningarleg áætlunargerð byggist á þeirri forsendu að samfélag og staður séu samtvinnuð og að 

manngerðir staðir „þjóni sem umgjörð fyrir margskonar upplifun“ sem geta annaðhvort stuðlað 

að „fjölbreytni, umburðarlyndi og hæversku“ eða að því að gera stað að einskonar „þemagarða þar 

sem félagsleg vandamál eru falin frá þeim sem hafa efni á að forðast þau“ (Milligan, 2003: 22). 

6.7.2.2. Grunnstrúktúr menningar og þróun í samfélagsmótun 

Vegna þess hve staðbundinn grunnstrúktúr menningar er í eðli sínu, er mikið af rann-

sóknum sem taka hann fyrir í eigindlegum tilfella rannsóknum.  Til dæmis hefur miðstöð 

menningarlegrar sérfræðiþekkingar (e. the Centre og Expertice on Culture and Comm-

unities) með heimasíðu þar sem haldið er utanum slíkar rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

15 menningarstöðum víðsvegar um Kanada.  Greining á áhrifunum gefur eftirfarandi mynd: 

 18 mismunandi félagsleg áhrif – eins og að skapa almenningsstofnunum stað, gefa sam-

félaglegum listaverkefnum rými, bæta ímynd staðarins, auka öryggi í nágrenni sínu, 

stuðla að aukinni umhverfisvitund; 

 11 mismunandi menningarleg áhrif – eins og að skapa listamönnum staðarins tækifæri, 

þróun meðferðarúrræða til þess að túlka menningarmismun, skapa samstarf og 

tengslanet á milli menningarstofnana 
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 10 mismunandi efnahagsleg áhrif – eins og að auka ferðamannastraum, skapa atvinnu, 

auka umferð til fyrirtækja í nágrenninu (Centre of Expertise on Culture and Communities, e.d.). 

Ein af þeim rannsóknum sem hafa reynt að mæla „spillover“ áhrif af fjárfestingum í grunn-

strúktúr menningar er rannsókn sem teymi frá Ryerson Háskólanum í Kanadagerði á  Toronto 

Artscape og Vancouver.  Þeir nýttu allskonar tölfræðilegar upplýsingar eins og félags-

hagfræðileg og lýðfræðileg gögn; upplýsingar um fyrirtækjarekstur, verslun og atvinnu; 

fyrirliggjandi gögn um glæpatíðni; upplýsingar um fasteignaverð og lóðaúthlutanir.  Ennfremur 

voru lagðar kannanir fyrir íbúa og fyrirtæki í nágrenninu til að meta áhrifin af endurbótum á 

Stanley leikhúsinu og tveim stöðum þar sem listamönnum var gefið færi á að búa og starfa í 

Toronto.  Í Vancouver þar  sem Stanley leikhúsið var enduropnað eftir endurbæturnar 1998, 

kom í ljós að heimilistekjur svæðisins jukust um 35%, glæpatíðnin lækkaði um 25%, og 

söluhagnaður nálægra fyrirtækja jókst um 108%.  Spurningakönnun leiddi í ljós að íbúum í 

nágrenninu fannst að leikhúsið hefði jákvæð áhrif á samfélagið (Jones, et al. 2003). 

6.8. Aðferðafræðileg álitamál  

Margar af þeim rannsóknum sem hafa verið unnar á þessum vettvangi þykja líða fyrir að ekki  hafi  

færðar nægilega sönnur fyrir félagslegum og efnahagslegum áhrifum menningar.  Gagnrýnin á þá 

þróun að nýta listir og menningu í öðrum tilgangi hefur aðallega byggst á tvennu: Gagnrýni byggð 

á hugmyndafræðilegum ágreiningi og gagnrýni  á aðferðafræði.   

6.8.1. Hugmyndafræðileg gagnrýni  

Belfiore og Bennett (2006) benda á í sögulegri úttekt á menningarstefnu sem tæki  að „sú 

sýn að listir tengist samfélaginu, og sýn á umbreytingarmátt þeirra hafi alltaf verið kjarninn 

í pólitískri rökræðu“  (bls. 181 – 182).  Gagnrýnin á rannsóknir á efnahagslegum áhrifum 

menningar hefur byggst að stórum hluta á nálgun menningariðnaðarins og menningarhag-

fræðilegri nálgun, og er oft andspyrna gegn nýfrjálshyggju stefnu níunda og tíunda áratugarins 

sem neyddi margar menningarstofnanir til að réttlæta starfsemi sína á efnahaglegum 

forsendum (Belfiore, 2002: 95).  Þessi gagnrýni hefur verið meira áberandi í Evrópu en í Norður 

Ameríku og á sviðum menningaruppbyggingar hefur hún birst sem andsvar við hinni nýju 

borgarstefnu, sem einkenndist af því að „koma á stórum þróunarverkefnum, markaðssetningu 

borga og forystu á sviði hátækni“ (Nussbaumer & Moulaert, 2004: 249). 

Þegar „borgarendurreisnin“ sem hin nýja borgarstefna lofaði varð ekki að veruleika 

(Belfiore, 2002: 96; Nussbaumer & Moulaert, 2004: 250) breyttu stefnumótendur um og 

fóru að nota félagsleg viðmið sem útgangspunkt í lista og menningarstefnum.  Þessi 
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tilhneiging var sérstaklega áberandi í Bretlandi eftir að verkamannaflokkurinn komst til 

valda 1997.  Félagsleg innlimunar kenningarnar hafa einnig hlotið mikla gagnrýni.   

Þeir sem hafa gagnrýnt menningarstefnu sem verkfæri hafa tilhneigingu til að vera bæði á 

móti efnahagslegum og félagslegum réttlætingum fyrir fjárframlögum til menningar og álíta 

þær falskar. Þeir telja að þær taki ekki mið af því að menningin í sjálfu sér hafi innbyggt gildi 

„sem djúpa flóru persónulegrar uppsprettu sem fólk getur nýtt á lykilstundum lífsins, hluta 

af margþættum tækjum til komast í gegnum lífið og takast á við áskoranir þess“ (Jowell, 

2004: 14).  Með því að snúa aftur til þeirrar skilgreiningar að menningin sé „nóg í sjálfu sér,“  

finnst gagnrýnendum sú viðleitni að réttlæta fjárframlög í skjóli þess að listir „hjálpi við að 

sporna við glæpum og skapa öruggt, lifandi og samheldin samfélög, og gefi vel af sér til 

efnahagskerfisins“, bæði „ýkta, og jafnvel siðlausa“ (Ellis, 2003: 5).  Þegar horft er í gegnum 

þessi gleraugu, „Er menning gott endurnýjunartæki  vegna þess að hún er nóg í sjálfu sér: 

starfið verði ekki aðskilið árangrinum“ (Biggs, 1996: 62, vitnað í af Belfiore, 2002: 105). 

6.8.2. Gagnrýni á aðferðafræði  

Rök þeirra sem gagnrýna hugmyndafræðina á bak við rannsóknir á efnahagslegum og félags-

legum áhrifum menningar er að hún sé byggð á huglægum sjónarmiðum á hlutverki menningar.  

Hópur vísindamanna frá Rand stofnuninni hefur greint nokkra veikleika í rannsóknum á þjónandi 

ávinningi í listastarfi – veikleika í raunvísindalegum aðferðum og greiningaraðferðum.  Þeir telja 

að það þurfi að skýra betur hvernig ávinningnum er náð fram (McCarthy et al., 2004: xiv – xv).   

Madden hefur einnig gagnrýnt ýmsar aðferðir við að mæla efnahagsleg áhrif af menningu og 

sagt þær misvísandi.  Hann benti á að:  

 Að sumstaðar hafi verið lagt að jöfnu stærð áhrifa og mikilvægi.   

 Að ekki hafi verið skilgreint rétt utanaðkomandi aukningu á auði eða útgjöldum (til 

dæmis aukning í tekjum vegna túrisma í einni borg getur verið á kostnað annarrar 

borgar)  og ekki tekið tillit til kostnaðar við að skapa tækifæri.   

 Að ekki hafi verið tekið mið af markaðslegum mistökum (Madden, 2001). 

Í mati á þeim greinum sem hafa verið skrifaðar um þessi mál fann Guetzkow (2002) nokkra 

veikleika í skilgreiningum, þar á meðal skort á skilgreint væri hvað væri meint með „listum,“ 

og einnig vanti að það sé skýrt hver áhrifin. Til dæmis, hvort áhrifin eru á einstaklinga,  

stofnanir, samfélög, eða efnahaginn, hvort þau eru bein eða óbein, hvort þau eru til lengri 

tíma eða til skemmri tíma (Guetzkow, 2002: 13).   

Algengasta aðferðafræðina er kostnaðar- og nýtingargreining og margfeldi áhrif (óbeinn 

ágóði af fjárfestingum í menningu).  David Throsby, hefur bent á að þessi greining á 
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efnahagsáhrifum sé ófullnægjandi til að mæla áhrif menningar.  Hann telur að  „rannsóknar-

aðferðir sem mæla vilja neytenda til að borga fyrir ákveðnar menningarafurðir sé betri leið 

til að mæla langtímaáhrif, og um leið óáþreifanlega ávinning“ (Throsby, 2004: 44). 

Rannsókn Matarasso á félagslegum áhrifum af þátttöku í listum hefur einnig hlotið gagnrýni 

á aðferðafræði.  Merli (2002) hefur gefið til kynna að rannsókn Matarasso hafi ekkert innra 

gildi þar sem gagnagrunnurinn hafi ekki verið tengdur kenningu rannsóknarinnar, spurn-

ingarnar hafi verið leiðandi og hönnun rannsóknarinnar hafi ekki haft aðra hópa til saman-

burðar né mælt langtímaáhrif.  Ennfremur bendir hún á rannsókn hans hafi ekkert ytra gildi 

þar sem hópurinn endurspegli ekki heildina né allar listgreinar (Merli, 2002: 108 – 111). 

Tilhneiging rannsókna á áhrifum menningar er að reiða sig á eigindlegar rannsóknir frekar en 

megindlegar hefur einnig hlotið gagnrýni. Selwood (2002) fann til dæmis að flestar byggjast á því 

að safna saman tilfella stúdíum, mati á verkefnum, stuttri lýsingu þar sem dregin er upp nákvæm 

lýsing á fyrirbærum, lýsing á ákveðnum verkefnum eða frumkvæði, stutt skýrsla um inngrip 

ákveðinna hópa inn í samfélagið þar sem vitnað er í starfsfólk, þá sem vinna við verkefnið og þá 

sem hafa tekið þátt í verkefninu – og komst að þeirri niðurstöðu að „fæstar standist nánari skoðun 

í tengslum við núverandi gagnrýni á skorti á sönnunargögnum“ (Selwood, 2002: 10). 

Sennilega er yfirgripsmesta greiningin á ætluðum áhrifum menningaruppbyggingar gerð af Evans 

2005.  Hann tekur fyrir þær rannsóknir sem hafa sýnt fram á framlag menningar til efnislegra, 

efnahaglegrar, og félagslegrar endurreisnar og komst að því að rannsóknir á áhrifum nota sjaldan 

fleiri enn eina aðferð til að mæla áhrifin.  Efnahagslegar og félagslegar mælingar höfðu til-

hneigingu til að vera megindlegar en félagslegar mælingar höfðu tilhneigingu til að vera eigind-

legar, eins og áhrif á hegðun, félagsauð, og upplifun á samfélagslegu öryggi, útilokun, fjölbreytni og 

menningararfi (Evans, 2005: 15).  Hann komst að þeirri niðurstöðu að það gæti  þurft að meta enn 

betur eðli menningarverkefna sem eiga að hafa í för með sér endurreisn hvað varðar þau áhrif 

sem þau hafa í raun – það er, „það er ekki bara spurningin um val á tækifærum í fjárfestingum í 

endurreisnar í gegnum menningu, heldur val á milli hverskonar tegundar menningarlegs inngrips 

og hvar það þjóni best markmiðum endurreisnarinnar og samfélagsins“ (Evans, 2005: 17 – 18).  
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7. kafli: 
Áherslur í menningaruppbygginu á 
Íslandi 

 

Ef æskan vill rétta þér örvandi hönd  

(1. erindið) 

Ef byggir þú, vinur, og vogar þér hátt,  

og vilt, að það skuli ekki hrapa;  

þá leggðu þar dýrustu eign, sem þú átt,  

og allt, sem þú hefur að tapa. 

Þorsteinn Erlingsson f. 1858 - d. 1914. Úr Þyrnum 1943 

 

Í þessum kafla eru tekin nokkur sýnishorn af skrifaðri menningarstefnu staða á Íslandi og 

hugsuð sem stikkprufa til að gefa mynd en ekki sem heildarúttekt.  Ekki er til forskrifuð 

menningarstefna fyrir þjóðina í heild en mið tekið af þeirri vinnu sem hefur verið lagt í að 

undirbúningi hennar. Hér er stuðst við greiningu M. Sharon Jeannotte á hinum ýmsu kenn-

ingum sem hafa þróast í umræðunni um gildi menningar og menningarstefnumótunar. 

Vinna Eurocult 21 er gott innlegg í að auðvelda fólki að gera sér grein fyrir á hvaða grunni 

mótun menningarstefnu byggist.  Þessi líkön eru nýtt til að greina þessar íslensku stefnur út 

frá því hvernig þær birtast í umfjöllun og hinni forskrifuðu stefnu.  

Umfjöllunin hér að framan er að mestu sótt út fyrir strendur landsins.  Það er ekki um auðugan 

garð að grisja, ef leitað er í ritaðar heimildir um menningarmótun. Slík skrif finnast þó, þrátt fyrir 

að umræða um þessi mál erlendis hafi ekki náð áhuga manna á Íslandi, nema að litlu leiti. Þó má 

greina straumana í starfi og skrifum Ágúst Einarssonar sem hefur unnið rannsóknir á hagrænum 

áhrifum tónlistar (2004 )og svo hagrænum áhrifum kvikmyndalistar (2011) og virðist sem hann 

sé frumkvöðull á því sviði hér á landi að vekja athygli á hagrænu gildi menningar.   

Ísland sem hluti af Norðurlandaráði tekur þátt í að stuðla að því að Grænbók Norrænu 

Nýsköpunarmiðstöðvarinnar, sem gefin var út í lok árs 2007, er tekinn fyrir hinn öri vöxtur í 
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skapandi greinum og sá vaxtarsproti sem í þeim felst. Það er svo að frumkvæði Auðar Eddu 

Jökulsdóttir, menningarfulltrúa utanríkisráðuneytisins, að forstöðumönnum kynningarmiðstöðva 

í öllum greinum er stefnt saman snemma árs 2009 til að hvetja til þess að gerð yrði úttekt á 

hagrænu umfangi skapandi greina á Íslandi. Samið var við fimm ráðuneyti og Íslandsstofu um að 

fjármagna verkefnið og Colin Mercer var fenginn til að leiða það í samstarfi við Margréti Sigrúnu 

Sigurðardóttur lektor við viðskiptaskor Háskóla Íslands. Tómas Young rannsakandi var ráðinn 

aðstoðarmaður þeirra. Þannig að það er ljóst að umræðan um gildi skapandi greina hefur skilað 

sér til Íslands, þó svo að hennar sé ekki farið að gæta í menningarstefnum sem ákvarðanir um 

styrki eða verkefni þar sem lagður er grunnur að vexti þeirra. 

Gestur Guðmundsson sem fjallar um íslenska menningarstefnu Íslandi í The Nordic Cultural 

Model (2003) sem ritstýrt er af Peter Duelund.  Hann bendir  á hversu áþreifanlega lítil 

umræða sé um innri tengsl menningar þjóðarinnar og menningarpólitíkur á Íslandi.  Þessi 

tengsl hafi ekki vakið neina almenna umræðu um mikilvægi menningar íslensku þjóðar-

innar í dag.  Á meðan rannsóknir á sviði menningar og sögu halda áfram að varpa nýju ljósi á 

menningarlegan arf og sögu Íslands, hefur þetta mikilvæga framlag vísindanna ekki stuðlað 

neinum stórkostlegum breytingum á pólitískri umræðu um menningarmál.  Heldur hafi  

niðurstöðunum verið snúið upp í einfeldningslegar pólitískar kenningar og að sú litla umræða 

sem á sér stað um tengsl þjóðmenningar og þátttöku í alþjóðlegu samstarfi sveiflist á milli 

þröngra tæknilegra efnahagslegra raka og pólitískra kenninga. Hann lýkur umfjöllun sinni á því 

að lýsa því yfir að kannski sé hinum þöglu tímum í menningarpólitík að ljúka (Gestur 

Guðmundsson/Peter Duelund 2003: 141 – 142). 

Bjarki Valtýsson fjallar einnig um skort á umræðu um menningarmál í Íslensku samfélagi. 

Þá er hann að tala um umræðu um gæði þeirrar listar sem framleidd er, en þar sem 

menningarmiðlar séu í skötulíki sé lítil von um að slík umræða geti náð einhverjum hæðum.  

Einnig nefnir hann hvað íslenskt menningarlíf sé blómlegt þrátt fyrir núverandi menningar-

stefnu eða skort á henni (Bjarki Valtýsson, 2010: 276). Bjarki lýsir því einnig yfir að 

menningarstefna sé alls ekki í jafn faglegum farvegi og tíðkast í nágrannalöndum okkar (bls. 

120).  Ekki er hægt að sjá annað en að Gestur og Bjarki hafi þó nokkuð til síns máls. 

Kortlagning hagrænna áhrifa sem var unnin af Ágústi og Íslandsstofu eru fyrstu merkin um 

faglegar áherslur sem má nýta áfram í menningarlega framtíðarstefnumótun – og svo aðkoma 

Hauks F. Hannessonar að drögum að menningarstefnu á vegum Mennta- og menningarmála-

ráðuneytisins.  Það er einnig sú faglega umræða sem hefur skilað sér í fjölmiðla.   
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Straumar sem hafa birst í því formi að reisa menningarleg flaggskip eru þó augljósir, ef litið er til 

Hörpunnar, og borið hefur á  umræðu um bæði menningarlegt, byggingarsögulegt gildi og áhrif 

þessa nýja og langþráða tónlistarhús allra landsmanna á ferðaþjónustu.  Nokkuð hefur einnig 

verið um að listamenn veki athygli á áhrifum samþjöppunar listamanna og skapandi stétta á einn 

stað og menningarstefna Kópavogs og Reykjavíkur, ber vott um að vitund sé þar um þá umræðu. 

Umræður skapast oft ef ríkir ágreiningur.  Meðan til eru stofnanir sem veita aðgang að námi og 

upplifun á íslenskri og alþjóðlegri list, er það vísbending um að einhverjir vilja hafa þær, hvort 

sem þær hafa sannað gildi sitt að öðru leyti eða ekki.  Kannski er skortur á umræðunni vegna 

þess að almennt er fólk ekki að efast um ágæti þess að fjármunir séu settir í menningu.  

Tækifærin í uppbyggingu menningar, eflingu  listastarfs, er samt nokkuð sem vert er að taka 

eftir og nýta.  Umræðan um í hvaða tilgangi listir eru nýttar er þörf, hvort sem ríkir um það 

ágreiningur eða ekki.  Áhrifin af þeirri stefnu sem víða hefur verið mótuð víða til að nýta listir í 

endurreisn borga eru greinanleg hér, eru þau afar óljós og yfirborðsleg. 

Þar sem flestar skrifaðar menningarstefnur eru almennt orðaðar er ásetningurinn með 

þeim ekki alltaf ljós, né hvaða hugmyndafræði liggur að baki stefnunni.  Í greiningu Gerðar 

Jónsdóttur á forskrifuðum menningarstefnum á íslandi (2009: 89) – kemur fram að 12 af 16 

menningarstefnum sem falla undir landsbyggðina, séu notaðar til að efla byggðaþróun.  Í 

samantekt hennar kemur fram að af 78 sveitarfélögum á landinu, hafi þrettán þeirra 

samþykkt menningarstefnu og sjö af átta landshlutasamtökum.  Fyrstu forskrifuðu menn-

ingarstefnur landshlutasamtakanna voru samþykktar árið 2000 og forskrifuðu menn-

ingarstefnur sveitarfélagana voru samþykktar árið 2001.  Eins og áður kemur fram hefur 

Íslenska ríkið ekki gefið út forskrifaða menningarstefnu.  Hinsvegar hefur komið út Skýrsla 

samstarfshóps um menningarmál á landsbyggðinni (Menntamálaráðuneytið, 2000a) og 

Menningarstefna í mannvirkjagerð (Menntamálaráðuneytið 2007c).  Merkir Gerður gríðar-

leg áhrif  á menningarlíf landsbyggðarinnar af þeirri fyrrnefndu, en þar er lögð fram tillaga 

um stefnumótun  fyrir menningarlíf á landsbyggðinni, þar sem sveitarfélög eru hvött til að 

móta menningarstefnu. Þar kemur einnig fram að á grundvelli menningarstefnu verði fjár-

hagslegur grunnur menningarstarfs tryggður, meðal annars með samningi við mennta-

málaráðuneytið í gegnum landshlutasamtökin.  Höfuðborgarsvæðið sé hinsvegar einu 

landshlutasamtökin sem ekki hafa gert menningarsamning við menntamálaráðuneytið og 

mótað menningarstefnu fyrir landshlutann (Gerður Jónsdóttir, 2009: 93). 
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7.1. Menningarstefna Íslands  

Menningar- og menntamálaráðuneytið hefur hafið undirbúning að gerð menningarstefnu, sem er 

nú þegar þetta er skrifað, í einhverskonar biðstöðu.  Í undirbúningi að henni var Haukur F. 

Hannesson fenginn til að gera úttekt á þeirri stefnu sem er í reynd.  Það er, eins og hún birtist í 

reglugerðum, lögum og framkvæmd.  Hann segir í skýrslu undir heitinu Er til menningarstefna á 

Íslandi, á úttekt sinni eftirfarandi: „það er skýr menningarstefna skilgreind af íslenska ríkinu.  

Menningarstefnan er skilgreind og framkvæmd með stefnumótunaryfirlýsingum ráðuneytisins, 

með lagasetningu, bæði fjárlögum og sérlögum, samningum og annarri vinnu og ákvörðunum 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins“ (Haukur F. Hannesson, 2009: 4). 

Haukur dregur menningarstefnu ríkisins eins og hún er í dag í nokkur megin atriði eftir því 

hvernig fjárveitingum er stýrt til menningarstofna og annarrar menningarstarfsemi:  

Þjóðarstofnanir. Hér leggur ríkið til fjármuni annað hvort eitt og sér eða í samvinnu við 

aðra, til reksturs atvinnulista- og menningarstofnana sem eru höfuðstofnanir á sínu sviði í 

landinu og eiga að skara fram úr hvað varðar gæði og nýsköpun. Slíkar stofnanir eru 

stundum nefndar flaggskip menningarinnar (e. flagship institutions). Í þessum flokki eru 

stofnanir eins og Þjóðleikhúsið, Sinfóníuhljómsveit Íslands, Listasafn Íslands, Þjóðminja-

safn Íslands, Landsbókasafn og Íslenski dansflokkurinn. 

Atvinnulistastofnanir eða aðrar menningarstofnanir reknar á faglegum grunni. 

Hér leggur ríkið til fjármuni, oft í samvinnu við aðra aðila, bæði einkaaðila og opinbera 

aðila, til reksturs atvinnulistastarfsemi sem rekin er af atvinnulistamönnum til lengri eða 

skemmri tíma.   

Styrkir til atvinnulistamanna. Hér leggur ríkið til fjármuni til listamanna þar sem 

ákvarðanir eru oft teknar á faglegum grundvelli samkvæmt hinni svokölluðu Reglu 

hæfilegrar fjarlægðar (e. Arm’s Length Principle).  

Styrkir til æskulýðsmála. Hér leggur ríkið til fjármuni til æskulýðs- og íþróttamála, 

oftast í formi styrkja til frjálsra félagasamtaka.  

Styrkir til áhugamanna á sviði lista og menningar. Ríkið hefur lagt áhugamönnum á 

sviði lista og menningar fé til ýmissar starfsemi. Þó er ljóst að í núverandi 

menningarstefnu hefur ekki falist að styrkja starfsemi áhugamanna, nema að litlu leyti. 

Bent er á að hlutverk sveitarfélaga í þessari fjármögnun sé stærra en ríkisins og eðlilegra 

að heimamenn í héraði leggi dóm á og fjármagni slíka starfsemi (Haukur F. Hannesson, 

2009: 21 – 22). 

Undir liðnum styrkir til æskulýðsmála telur Haukur í þessum lið megi greina þjónandi menningar 

stefnu, þar sem grundvöllur styrkveitinga er forvarnargildi viðkomandi starfsemi.  Hann telur að 

þá sé menningarstefnan farin að lúta örðum markmiðum en beinlínis þeim sem lúta aðal-

markmiðum menningarstarfseminnar sjálfrar – að í þessu tilfelli sé jafn mikilvægt að forða 
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ungmennum frá utanaðkomandi hættum með slíku starfi en að markmiðið sé árangurinn af 

starfinu sjálfu sé aðalatriðið.  Í umfjöllun Hauks og nokkurra annarra sem hafa fjallað um þjónandi 

menningarstefnu, sem er ekki góð þýðing á enska heitinu instrumental cultural policy.  

Menningarstefna sem tæki er að mínu mati betra.  Því það að stefnan er sett í því markmiði að ná 

fram ávinningi sem er afleiðing af menningar- eða listastarfi – þarf ekki að fela í sér að 

ávinningurinn sem er fólginn í starfinu sjálfu sé ekki fyrir hendi fyrir listina sjálfa.  Ef hliðar-

verkunin er nýtt sem réttlæting, byggist það þá sennilega á að hún sé jafnvel talin mikilvægari, 

sem er þá rétt út frá sjónarmiði viðkomandi en segir í raun ekkert um gildi starfsins ef horft er til.  

Eins og kemur fram í umfjölluninni um menningarstefnu sem tæki, og kafla 4. og 5, er ekki alltaf 

sjálfgefið að nýting lista í fleiri en einum tilgangi, rýri gildi þeirra í sjálfu sér. 

Það er ekki ljóst af hverju listaháskólinn og tónlistarskólarnir eru ekki taldir með í þessari 

upptalningu mennta- og menningarmálaráðuneytisins.  Samkvæmt líkani Eurocult 21 gætu liður 

a., b. og c. fallið undir liðinn Upplýsing – en einnig að nokkru leyti undir Upplyftingu.  Þó Eurocult 

21 líkanið sé hugsað fyrir borgir, gefur það ekki síður góða mynd af því hvort það ríki ákveðið 

jafnvægi í menningarstefnu almennt.  Liður d. og e. gætu fallið undir liðinn Uppbygging.  En undir 

liðinn Uppsveifla – hagræn sjónarmið, er hægt að fella mjög fáa þætti sem koma fram í greiningu 

Hauks.  Fjárframlög til kvikmyndasjóðs koma þar ein til, ef greint er rétt af hálfu höfundar.  Það 

sem fellur undir  ferðaþjónustu mætti þó setja undir samninga mennta- og menningarmálaráðu-

neytisins við landshlutasamtökin um menningaruppbyggingu á landsbyggðinni, sem fellur einnig 

undir byggðastefnu.  Efling og endurnýjun, atvinnusköpun er því nokkuð sem mætti hafa meiri 

sess í menningarstefnu Íslands.  Þar ættu stuðningur við skapandi greinar, unga hönnuði til 

dæmis, og til dæmis öflugri stuðningur við kvikmyndargerð við.  Efling íslenskrar hönnunar felst í 

stuðningi við hönnuði að koma sér á strik og gefa þeim tækifæri til að þróa vörur og koma þeim á 

framfæri, eins og er bent á í græna plaggi Norðurlandaráðs.  Félagsþátturinn, innlimun, fjölbreytni 

og verkefni tengd félagseflingu í gegnum listir, eru ekki inni þessari úttekt Hauks.  

Það mætti sjá fyrir sér að ríkið legði til fjármagn til að stuðla að Skapandi samþjöppun í 

samvinnu til dæmis við bæjarfélög á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni þess – sem og 

listaverkefni eins og bæjarfélagið Garður hefur tekið upp á sína arma.  Ennfremur er mikil-

vægt að styðja betur við skapandi greinar.  Einn viðmælenda minna hefur gert margar til-

raunir til að fá ríkið til að styðja kynningu á íslensku listafólki og hönnuðum erlendis, þar 

sem hún hafði góða aðstöðu til þess.  En hún mætti miklu tómlæti hjá íslenskum yfirvöldum 

og gaf þessa aðstöðu frá sér að lokum.  Því er ekki hægt að sjá að hér á landi hafi skilningur 

á mikilvægi skapandi stétta orðið til þess að þær njóti meiri stuðnings, ef tekið er mið af 

þeim upplýsingum sem fá má í skrifuðum stefnum og umfjöllun um menningarmál.  
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7.2. Hvernig er menningarstefna unnin á Íslandi? 

Það virðist vera annar skilningur á því hvernig skuli staðið að menningarstefnumótun hér á 

Íslandi en víða annarsstaðar. Til þess að fá innsýn í undirbúning að skrifaðri menningar-

stefnu Íslenska ríkisins og nokkurra sveitarfálaga og meta rek stefnustrauma erlendis frá, 

var spurst fyrir um hvernig var staðið að menningarstefnumótuninni.  Haft var samband við 

mennta- og menningarmálaráðuneytið en fátt varð um svör og því var haft samband við 

Hauk í tölvupósti og hann var svo vænn að svara því hvernig varð staðið að vinnunni við 

mótun menningarstefnu Íslands.  Hann sagði að ýmsir aðilar hafa komið að mótun þeirrar 

menningarstefnu sem hefur verið unnið að í ráðuneytinu. Sem fyrsta skref var Haukur ráðinn 

til að gera úttekt á núverandi menningarstefnu.  Sú úttekt er til á vef ráðuneytisins.  Sem annað 

skref var haldin ráðstefna í maí 2010 á Hótel Loftleiðum undir yfirskriftinni Menningarlandið 

2010.  Til þessarar ráðstefnu var öllum þeim boðið sem höfðu áhuga á að leggja fram hug-

myndir við mótun stefnunnar.  Haukur var einnig ráðinn til að taka þátt í skipulagningu 

ráðstefnunnar með ráðuneytisfólkinu. Bæði ráðherra, ráðuneytisstjóri, starfsfólk menningar-

málaskrifstofu svo og allflestir aðrir starfsmenn ráðuneytisins tóku þátt í framkvæmd þessarar 

ráðstefnu  Þriðja skref stefnumótunarinnar var að Haukur skoðaði allar þær hugmyndir sem 

komu fram á ráðstefnunni og skrifaði fyrstu drög að menningarstefnu, sem send var ráðherra 

og öðru ráðuneytisfólki til umsagnar.  Hann fundaði með ráðherra og starfsfólkinu og þau komu 

með athugasemdir við drögin.  Fjórða skref stefnumótunarinnar fólst í að Haukur gerði drög nr. 

2 að forskrifaðri menningarstefnu og tók þá tillit til þeirra athugasemda sem fram höfðu komið.  

Með þeirri vinnu lauk hann störfum fyrir ráðuneytið.  Hvað verður og hvernig þessi vinna 

heldur áfram er ekki vitað (Haukur F. Hannesson, svar með tölvupósti, 10. 10, 2011).  

Haukur telur að það sem liggi að baki því að ráðuneytið er nú að vinna að því að gefa út skrifaða 

stefnu sé vegna persónulegs áhuga ráðherra.  Ennfremur  telur hann að aukin umræðu um gildi 

menningarstefnu og ákveðinn þrýstingur úr stjórnsýslunni og frá almenningi, valdi því að hún sé 

sett fram á þennan hátt.  „Námsbraut og námskeið í menningarstjórnun svo og þær rannsóknir 

sem gerðar hafa verið (meðal annars MA ritgerðir) hafa vafalaust líka skapað jarðveg fyrir opnun 

þessa stefnuglugga“ (H. Hannesson, svar í tölvupósti 10. 10. 2011). 

Hann telur einnig að sú aukna áhersla sem hér hefur orðið á menningarstefnumótun sé til komin 

vegna þeirrar almennu umræðu um margskonar hlutverk menningarmála í þjóðfélögum (bæði 

hagræn áhrif, félagsleg áhrif, búsetuáhrif o.s.frv.) sem hefur farið vaxandi í hinu vestræna heimi 

undanfarin ár og líka á Íslandi. Hér sé líka til komin aukin umræða bæði meðal fræðimanna, 

stjórnsýslu og stjórnmálamanna um gildi stefnumótunar í menningarmálum.  Ráðstefnuhald 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins, frumkvæði þess að forskrifaðri stefnumótun í 
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menningarmálum nú og starfsemi menningarráðanna um land allt séu dæmi um hvernig þessi 

umræða hefur borist til Íslands og hvaða farveg hún finnur sér.  Svo megi ekki gleyma því að 

kennsla í menningarstjórnun á Bifröst og við Háskóla Íslands hafi líka haft áhrif, þar sem þó 

nokkur fjöldi fagfólks í menningargeiranum hefur stundað nám og öðlast nýja sýn á hlutverk og 

gildi slíkrar stefnumótunar (H. Hannesson, svar í tölvupósti 10/10 2011). 

Hauks F. Hannessonar telur í niðurstöðum í skýrslu sinn Er til  menningarstefna á Íslandi, að 

stefna ríkisins í menningarmálum geti verið stefna til uppbyggingar og nýsköpunar. Hún 

geti verið víðtæk og tekið til nýrra stofnana og nýrra kostnaðarliða. Hún geti líka verið 

viðhaldsstefna, þar sem ekki eru skapaðar nýjar stofnanir eða nýir kostnaðarliðir, fremur 

reynt að styrkja það burðarvirki menningarinnar og þá innviði sem þegar eru fyrir hendi. 

Menningarstefna geti einnig verið varnarstefna, „þar sem leitast er við að minnkandi fjár-

framlög eða breyting á stefnugerð frá forskrifaðri stefnu til sjálfsprottinnar veiki menn-

ingarlíf landsins sem minnst“ (H. Hannesson, 2009: 22).  Þó svo að færa megi rök fyrir því 

að stefnuleysi eða einskonar viljayfirlýsing geti talist ákveðin stefna eins og Haukur kemur 

inn á í umfjöllun sinni um stefnu í sama riti (bls. 6), getur það tæplega talist heilstæð og 

fagleg  vinna við mótun stefnu að gefa út viljayfirlýsingu eða stefnuleysi. 

7.2.1. Hvað felst  í  menningarstefnumótun? 

Mismunandi sýn á hvað felst í menningarstefnumótun getur valdið því að menn eins og Bjarki 

Valtýsson segi, að Íslensk stjórnvöld virðist ekki eyða miklu púðri í að orða menningarstefnu sína 

á skýran og skorinorðan hátt (B. Valtýsson, 2010: 120). Það er á margan hátt ekki hægt annað en 

að segja að það sé mikill sannleikur í því.  Sérstaklega hvað varðar þá skoðun að gerendur virðist 

sérstaklega sparsamir á að tilgreina þær forsendur sem liggja að baki stefnunni (bls. 120).  Það er 

mitt mat að það felist í því að ekki er enn farið að líta hér á þessa stefnumótunarvinnu sem fag, og 

oft sé ekki fræðileg þekking á sviði menningarstefnumótunar að baki vinnunnar, án þess að hér sé 

gert lítið úr því fólki sem hefur komið að slíkri vinnu. 

Í umfjöllun Landry um stefnumótunarvinnu í borgum tala hann um að stefnumótunarvinna sé 

yfirleitt mjög tæknilegt ferli og hans áhersla er fólgin í að gera það líka skapandi.  Til þess að gera 

sér grein fyrir í hverju hin tæknilega nálgun í formun stefnu væri fólgin var farið í smiðju Bob De 

Wit og Ron Meyer, það er, bókina Strategy Synthesis.  Til þess að gera þegar of langt verkefni ekki 

enn mikið lengra er hér birt mynd úr bók þeirra og þýðingarnar á hverju atriði fyrir neðan.  Þetta 

er semsagt mynd af því hvernig þeir leggja til að staðið sé að mótun stefnu: 
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Mynd 8.  Meginþættir í mótun stefnu (fengið úr bókinni Strategy Synthesis) 

1. Identifying: að skilgreina allt það starf sem stendur fyrir dyrum, felst í að greina stöðuna 

sem best þannig skýr mynd fáist af því hvert verkefnið er.  1. a. Mission: skilgreina hvert 

markmiðið er, tilgangurinn, undir hvaða svið verkefnið fellur og grunngildin. 1. b. Agenda 

setting: gera sér grein fyrir hugarkorti (sem fellur undir ákveðna sér skilgreiningu) sem 

varða utanaðkomandi áhrif umhverfisþátta og hverskonar framþróun á að stuðla að. 

2. Diagnosing: til að gera sér grein fyrir stöðunni, undirliggjandi vandamálum, gera sér grein fyrir 

hinum ýmsu breytum og innbyrðis tengslum. 2. a.External assessment, greining á ytra umhverfi; 

SWOT greining á stöðunni, straumar og stefnur í ytra umhverfi, markaðshorfur og framtíðarmat á 

þróun. 2. b. internal assessment, mat eða greining á innri getu og starfi stofnunarinnar, mat á 

innviðum og strúktúr, mat á drifkröftum til breytinga, ferlunum og samstarfsmöguleikum 

mismunandi deilda til að veita betri þjónustu.  

 3. Conception: finna mögulegar lausnir, skapa athafnaferli til að markmiðunum verði náð, 

það er allt það sem þarf að gera til að vita hvaða stefnu á að taka. 3. a. option generation: 

skapa stefnuvalmöguleika um hvað og hvernig.  Hver valmöguleiki getur verið skilgreindur 

með allt frá helstu aðgerðaferlum eða allsherjar stefnuáætlun þar sem tilgreind eru mark-

mið, aðgerðir, úthlutun verkefna, ábyrgð, hvaða efni eru nýtt og áfangalýsingar. 3. b. option 

selection: Mögulegar lausnir eða leiðir skapaðar sem stjórnendur hafa mótað þarf að meta 

og ákveða hvort þær verða valdar eða ekki. Hver sé mest aðlaðandi ef valið stendur um 

fleiri en eina leið.  Áhættumat og mat á þeim ávinningi sem er áætlaður þess á.  Þó til séu 
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nokkrar leiðir til að meta valmöguleika eru samt yfirleitt reynsla og mat þeirra sem ráða 

sem ræður úrslitum.  Saman ráða þessar tvær leiðir ákvarðanatökunni.  

4. Realisation: stefnan endurmetin þegar komin er reynsla á framkvæmd og hvaða árangur 

hefur náðst – það megi ekki bara hugsa, tala og ákveða – það verði líka gera til að tilætluð áhrif 

náist. 4. a. Action taking: hefjast handa. 4. b. Perfomance control: fylgjast með hvort árangurinn 

er í samræmi við það sem ætlað var (De Wit og Meyer, 2005: 50 – 54). 

Sigurrós Þorgrímsdóttir, fyrrverandi bæjarfulltrúi í Kópavogi og formaður Lista- og menningar-

ráðs frá 2002 – 2010, var svo væn að svara nokkrum spurningum mínum varðandi mótun 

menningarstefnu Kópavogs í gegnum tölvupóst.  Svar hennar við spurningu um hvaða 

grunnsjónarmið og áhersluatriði lágu að baki menningarstefnu Kópavogs - gefur okkur eins-

konar svar við því hversvegna skrifaðar menningarstefnur hér á landi eru svo almennar.  Hún 

svara því svo að Menningarstefnu Kópavogs sé ætlað að marka stefnu í listum og menningu 

sveitarfélagsins til framtíðar en þó verði fyrst og fremst „að líta á stefnuna sem ramma eða 

leiðarljós til að efla menningarlíf bæjarins. Menningarstefnan á að vera „lifandi plagg“ sem er í 

stöðugri endurskoðun“ (Sigurrós Þorgrímsdóttir, svar með tölvupósti 20. 10. 2011).  

Signý Pálsdóttir svarar fyrirspurn varðandi það hvernig var staðið að endurskoðun menningar-

stefnu Reykjavíkurborgar að snemma í endurskoðunarferlinu hafi verið lýst yfir eindregnum 

vilja til samráðs við almenning. „Þegar stefnumótun í menningarmálum á sér stað í gegnum slíkt 

samráð táknar það samkomulag milli stjórnvalda og almennings um gildi menningar, nauðsyn 

opinbers stuðnings við menningu og leiðir til þess.“ Hún segir að við endurskoðun stefnunnar 

hafi verið leitað samráðs við ýmsa aðila.  Tveir stærri samráðsfundir voru haldnir snemma vors 

2008, þar sem fjölbreyttum hópi fólks var boðið að taka þátt í hugarflugsvinnu með 

framtíðarsýn menningarlífs Reykjavíkur í huga. Við val í hópinn hafi verið hugað að jöfnu 

hlutfalli kynja, breiðri aldursdreifingu, og að innan hópsins væru fulltrúar mismunandi hópa í 

samfélaginu – til dæmis listalífinu, menntageiranum, fjölmiðlum og viðskiptalífinu.  Að lokinni 

úrvinnslu efnisins frá þessum fyrstu samráðsfundum, voru skilgreindar megináherslur sem 

fram höfðu komið og út frá því var skipað í fimm smærri samráðshópa,  þar sem var unnið 

áfram með hugmyndir að markmiðum og leiðum. Valið var í hópana út frá yfirskriftum hverrar 

megináherslu fyrir sig.  Þegar drög að markmiðum og leiðum stefnunnar höfðu verið mótuð í 

lok nóvember 2008, voru þau send til ýmissa hagsmunasamtaka og menningarstofnana í 

Reykjavík, hverfisráða, íbúasamtaka, ásamt annarra sviða Reykjavíkurborgar og kallað eftir 

athugasemdum (Signý Pálsdóttir, svar með tölvupósti 14/10 2011). 
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Þessi lýsingin á betur við vinnu að framtíðarsýn sem getur verið eitt af skrefum stefnumótunar.  

Greina má, að hér vanti  töluvert upp á þekkingu á hvernig staðið er að mótun stefnu og að 

hugmyndir um hvað felst í hugtakinu stefna sé nokkuð á reiki.  Það virðist sem Íslensk stjórn-

völd hafi ekki einhverra hluta vegna ekki áttað sig á að fá fagfólk í stefnumótun til starfa við 

mótun stefnu, heldur séu stjórnmálamenn og stjórnendur innan bæjar- eða borgarkerfisins falið 

að orða einskonar leiðarljós í menningarmálum sem hefur kannski litla þekkingu á hvað felst í 

stefnumótunarvinnu.  Menningarstefna sem á að vera „lifandi plagg“, virðist vera einhver klisja 

sem gengur hér.  Það er ferlið við mótun stefnunnar og eftirfylgnin sem þarf að vera lifandi, en 

ekki síst faglegt.  Sé litið til skilgreiningar Mintzbergs og þeirra De Wit og Meyer, getur mótun 

leiðarljós tæplega kallast stefnumótunarferli. Því má spyrja sig hvort raunveruleg vinna við 

mótun skrifaðrar menningarstefnu sé hafin á Íslandi?    

Mjög gott dæmi um faglega unna menningarstefnu má sjá á heimasíðu Lundúnarborgar – 

þar getur að líta menningarstefnu London, Mayors Draft Cultural Strategy, June 2010 sem er 

upp á 212 blaðsíður.  Þar er mjög skýrt hvað á að gera, hvað liggur til grundvallar, hvenær 

eigi að framkvæma hvað og hver sjái um framkvæmd.  Einnig eru ljóst hvaða megináherslur 

eru í menningarlífi og menningaruppbyggingu stjórnvalda í London.   

Það er ljóst að skilningsleysi á gildi þess að vinna að mótun  menningarstefnu og setja hana 

fram á skíran hátt hefur verið nokkuð landlægt hér. Í lokaverkefni Gerðar Jónsdóttur, Menn-

ingarstefnur íslenskra sveitarfélaga og landshlutasamtaka: Stefnugreining og samanburður, 

kemur fram aðalfundur BÍL hafi 16. febrúar 2008 skorað á þáverandi menntamálaráðherra 

að gerð yrði forskrifuð menningarstefna.  Þar er vitnað í Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur 

sem þá gegndi því embætti, varðandi hennar viðbrögð við þessari áskorun:  

Ef það er einhver friðþæging fyrir menn að við mótum eitthvað sem kallast menningar-

stefna, þá get ég sagt að ég sé reiðubúin til þess.  Ég er tilbúin til að skoða málið frekar ef það 

yrði til þess að fólk yrði ánægðara með ástandið, að við drögum fram þá áhersluþætti sem 

ég hef sett fram (Þorgerður K. Gunnarsdóttir, via Gerður Jónsdóttir, 2009: 32). 

Samkvæmt þessu hefur þáverandi menntamálaráherra ein sett fram áhersluþættina í menningar-

málum og haft litla trú á faglegri mótun menningarstefnu og að í það sé lögð vinna að móta 

eitthvað sem kallast menningarstefna. Það má teljast furðulegt að landið hafi haft ráðherra yfir 

menningarmálum sem taldi svo ónauðsynlegt að þjóðinni kæmi við hvaða stefnu væri fylgt í 

menningarmálum og taldi allsendir ónauðsynlegt að fleiri en hún kæmu að vinnunni og eytt yrði 

tíma og hugsun í að móta hana og setja fram.  Nú er spurning hvort eitthvað hafi breyst í raun í 

þessu ráðuneyti með nýjum herrum – því enn hefur ekki verið sett fram skrifuð stefna þegar þetta 

er skrifað, og alls ekki ljóst hvað liggur að baki áherslum þeim sem nú er farið eftir og hver mótar 
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þær.  Enn síður hefur maður á tilfinningunni að verið sé að leita tækifæra til frekari ávinnings og 

uppbyggingar á hinum margbreytilegu sviðum menningar sem hér hefur verið fjallað um. 

7.2.2. Greining út frá kenningu Kingdons  

Kingdon lítur á stefnumótunarferlið í opinberri stefnumótun sem pólitískt ferli og falla því 

menningarstefnur íslenskra sveitarfélaga vel að því.  Því er það sennilega ekki tilviljun að hér 

hefur verið komið inn á tvö slík tilfelli í umfjölluninni hér að framan, í dæminu um Salinn í 

Kópavogi og listaverkefnið Ferskir vindar í Garði.  Einnig má telja að Harpan hafi orðið til fyrir 

opnun stefnuglugga og eflaust eru mörg önnur dæmi um slíkt á Íslandi.  Það hversu stefna í 

menningarmálum er óljós, gefur færi á því stefnugluggar geti opnast.   

Gerður Jónsdóttir bendir á í sinni MA ritgerð að byggðaþróun á landsbyggðinni sé vanda-

málastraumurinn, stefnustraumurinn hafi myndast þegar rannsókn Stefáns Ólafssonar 

Búseta á Íslandi: Rannsókn á orsökum búferlaflutninga, og sú pólitíska stefna að viðhalda 

byggð á landsbyggðinni.  Þegar þessir þrír straumar hafi sameinast hafi opnast stefnugluggi 

sem opnaði fyrir þá sýn að það þyrfti að vinna menningarstefnur og menningarsamningar 

milli landshlutasamtakanna og ríkisins urðu til.  Þær hugmyndir sem eru á sveimi í stefnu-

straumunum eru grundvöllur þess að stefnugluggi geti opnast. 

Eins og Haukur F. Hannesson bendir á, er mögulegt að það sé að opnast stefnugluggar í mennta- 

og menningarráðuneytinu í kjölfar hinna ýmsu strauma í umræðunni, í þeim vandamálum eða 

verkefnum sem þarf að takast á við og svo hinum pólitísku straumum sem hitta fyrir hugmynd-

irnar úti í samfélaginu.  Það er bara spurning hver bankar á gluggann og hvort yfirvöld séu opin 

fyrir þeim hugmyndum sem dúkka upp og gefi þeim færi á að efnisbirtast?   

7.2.3. Greining út frá l íkani Chartrands  og McCaughey 

Menningarstefna sem hefur verið rekin á Íslandi hefur fallið best að arkitektalíkaninu í tengslum 

við hvernig listir og menning hafa verið styrkt af opinberu fé (G. Guðmundsson, 2003; G. 

Jónsdóttir, 2009; B. Valtýsson, 2010).  Þá er litið svo á að menning sé hluti af velferðarkerfinu og 

að almenningur eigi a hafa aðgang að listum og menningu.  Undir þessari stefnu hefur flestum 

menningar- og menntastofnunum verið komið á fót, sem mikilvægum grunnur lista- og 

menningarstarfs á Íslandi.  Grunnstrúktúr íslenskrar menningar er því byggður í anda upp-

lýsingarinnar sem hluti af lýðræðisþróun byggist á aðgengi almennings að menningu. 

Menningarstefnur sveitarfélaga eru einnig að mestu leyti byggðar á arkitektalíkaninu en þó 

gætir smá sveigju til velgjörðarmanns líkansins, þar sem lagt er til að leitað verði í ríkara 

mæli eftir stuðningi einkageirans (sjá menningarstefnu Kópavogs). Bjarki Valtýsson kemur 
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inn á þessa þróun.  Hann segir meðal annars: „Margt er þó líkt með þróun opinberrar menn-

ingarpólitíkur og í öðrum löndum sem lengi töldust innan arkitektalíkansins.  Má þá 

sérstaklega nefna innreið markaðsaflanna, aðferðir nýrrar opinberrar stjórnunar, afmiðjun 

og tilurð árangurrstjórnunarsamninga“ (Bjarki Valtýsson, 2010: 120). 

7.2.4. Greining út frá reglu hæfilegrar fjarlægðar  

Íslendingar eru rúmum ártug á eftir hinum Norðurlöndunum í að tileinka sér reglu hæfilegrar 

fjarlægðar.  Reglu hæfilegrar fjarlægðar verður fyrst vart hér með tilkomu Launasjóðs rit-

höfunda árið 1975, sem nú flokkast undir listamannalaun frá 1991 hefur síðan orðið virkt í 

úthlutunum annarra sjóða (Duelund, 2003, 505).  „Hér leggur ríkið til fjármuni til listamanna 

þar sem ákvarðanir eru oft teknar á faglegum grundvelli samkvæmt Reglu hæfilegrar fjarlægðar 

(H. F. Hannesson, 2009:21).  Í bæklingi sem gefin er út af Mennta- og menningarmálaráðu-

neytinu sem ber heitið Menning og er gefin út í júlí 2010 segir eftirfarandi:   

Ráðuneytið leggur áherslu á sjálfstæði menningarstofnana ríkisins. Gerðir hafa verið 

árangursstjórnarsamningar við stofnanirnar þar sem þær setja starfsemi sinni markmið 

og forgangsraða verkefnum. Fjárveitingar úr sjóðum á vegum ráðuneytisins eru ákveðnar 

á faglegum grunni þar sem regla hæfilegrar fjarlægðar er höfð að leiðarljósi (Mennta-

málaráðuneytið, 2010: 4). 

Duelund bendir á í bók sinni að þessari reglu hafi ekki verið fylgt nægilega á ýmsum sviðum.  

Til dæmis eru forstjórar ýmissa menningarfyrirtækja settir af ráðherra og ýmsar kvartanir 

hafa borist vegna frændhygli og pólitískra sjónarmiða í stöðuveitingum.  Til dæmis hefur 

útvarpsráð verið skipað af ríkisstjórninni og meðlimir ráðsins oft verið ásakaðir fyrir að 

taka ákvarðanir út frá pólitískum hagsmunum frekar en faglegu mati (Duelund, 2003: 505).  

Þessarar reglu hefði mátt gæta víðar í Íslensku samfélagi, ef litið er til þeirrar spillingar sem er að 

koma í dagsljósið nú og hefur ekki síst þrifist fyrir þá kunningjapólitík sem hér hefur verið 

ríkjandi.  Það hefur komið fram að flestar menningarstefnur á Íslandi eru mjög pólitískt drifnar og 

lítið um að fagmenn í menningarstefnumótun eða stefnumótun almennt hafi komið þar að.   

7.2.5. Greining út frá Líkani Eurocult 21 

Sem stikkprufur eru menningarstefnur Reykjavíkur, Kópavogs, Hafnafjarðar og Garðs teknar hér 

fyrir til greiningar undir þessu líkani og ætti það að sýna hvernig þessi bæjarfélög eru að nýta 

menningarstefnumótun sem verkfæri.  Þessari úttekt er ekki ætlað að ná yfir allar menningar-

stefnur á Íslandi heldur gefa mynd af því hvernig þeir straumar sem eru meginumfjöllunarefni 

þessa verkefnis hafa borsit til Íslands.  Þegar helstu grunnþáttum í þessum menningarstefnum er 

raðað undir skilgreiningu á því sem Eurocult telur að séu grundvallarþættir í menningarlífi borga 

er ljóst að ekki eru teknar til sömu áherslur hér. Líkan Eurocult er unnið í þeim tilgangi að gera 
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borgum auðveldara fyrir að greina það starf sem er og svo til að sjá hvar þurfi að einbeita sér að 

frekari uppbyggingu.  Ef til dæmis er tekin fyrir hlutinn sem fellur undir vinnu að því að skapa 

grundvöll fyrir skapandi greinar, sést að hann er nánast ekki til í áherslum hjá þessum bæjum.  Þó 

það sé nefnt í menningarstefnu Reykjavíkur er á engan hátt ljóst hvað stendur til að gera.  Líkanið 

er því ágætt til að gera sér grein fyrir hvar möguleikar eru til vaxtar.   

Stefnumótandi hugsun er upphaf allrar stefnumótunar, og hún þarf að vera leiðandi í að finna 

tækifæri, nýjar leiðir til að gera betur.  Stefnumótandi hugsun er í eðli sínu mjög upptekin af því að 

skilja og móta framtíðina, og þess vegna þurfa þeir sem vinna að stefnumótun að vera tilbúnir að 

láta af núverandi trú og skipta um skoðun.  Það er ennfremur að verða viðtekin skoðun að 

stjórnendur þurfi að tileinka sér bæði innsæi og greinandi hugsun (De Wit og Meyer, 2005: 33). 

Leiðarljós menningarstefna 

Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður Garður 

 

 

Reykjavík eflist sem 
höfuðborg menningar í 
landinu. Sjálfsmynd 
borgarinnar byggi á 
menningararfi, frjórri 
hugsun og frumkvæði. 
Menningarlífið 
einkennist af fjölbreytni 
og virkri þátttöku íbúa og 
gesta. 

 

(Upphaf en ekki nefnt 
leiðarljós) 

Bæjarstjórn Kópavogs vill 
kappkosta að í bænum 
þrífist öflug, fjölbreytt og 
metnaðarfull lista- og 
menningar-starfsemi sem 
ávallt verði á meðal þess 
besta sem í boði er á 
landinu.  Aðstaða og 
aðbúnaður stofnana 
bæjarins sem helgaðar 
eru menningu og listum 
skal ávallt vera í fremstu 
röð og til fyrirmyndar 
öðrum sveitarfélögum.  
Kópavogsbær vill stuðla 
að því að lista- og 
menning-arstarf í bænum 
efli mannlíf og atvinnu-líf 
í bænum, skapi 
samkennd meðal 
bæjarbúa, og tryggi að 
allir þjóðfélags-hópar fái 
notið sín í bænum. 

 

 

Menningarstarf í 
Hafnarfirði tekur mið af 
fjölbreytileika 
mannlífsins og 
menningarlegu uppeldi 
barna og unglinga. 
Bærinn eflist sem 
menningarbær með 
metnaðarfullu lista-, 
menningar- og mannlífi. 
Menning og listir tengjast 
skóla- og æskulýðsstarfi, 
tómstundarstarfi 
aldraðra, varðveislu, 
umhverfismálum og 
menningartengdri 
ferðaþjónustu. 

 

(Ekki nefnt leiðarljós) 

 

Menningarlífið er ein af 
auðlindum hvers 
bæjarfélags.  Gott og 
mikið menningarstarf er 
annarsvegar staðfesting á 
því að samfélagið búi yfir 
þeim lífsgæðum sem 
íbúarnir óska sér og 
hinsvegar býður sú 
fjölbreytta starfsemi sem 
byggir á menningu upp á 
nýsköpun í atvinnu og 
fjölgun starfsgreina sem 
er hverju 
atvinnusamfélagi er 
nauðsynlegt til vaxtar og 
þroska.  

 

Mynd 9.  Leiðarljós nokkurra íslenskra menningarstefna 
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Menningarstarf Reykjavík Kópavogur Hafnarfjörður Garður 

Upplýsing 

Listsköpun,  

Menningararfleifð 

Aðgengi  

Listmenntun 

Borgarbókasafn 
Reykjavíkur, 

Listasafn Reykjavíkur, 
Ljósmyndasafn 
Reykjavíkur, 
Menningarmiðstöðin 
Gerðuberg, 

Minjasafn 
Reykjavíkur, 
Höfuðborgarstofa 

Viðeyjarstofa 

Salurinn 

Gerðarsafn 

Tónlistarskóli Kóp. 

Myndlistarsk. Kóp. 

Náttúruminjasafn 

Bóka- og 
héraðsskjalasafn 

Aðgengi 

Listskreytingar 

Hafnarborg 

Bókasafn 

Byggðasafn 

Skráning fornminja 

Húsvernd 

Aðgengi 

Byggðasafn 

Skóla- og 
bæjarbókasafn 

Menningarsetur að 
Útskálum (í vinnslu) 

Stefnt að því að nýta 
og gera við Vita-
varðarhús og Sam-
komuhús til 
menningarafnota 

Menning og náttúra 

Húsvernd 

Listir og viðskipti Samvinna 
menningarst. og 
fyrirtækja í ferðaþj. 

Samvinna 
menningarst. og 
fyrirtækja og ferðaþj. 

Jólaþorpið Kynning á vörum og 
þjónustu 

Efnahagsleg áhersla 

Viðburðir og hátíðir 

Flaggskipsverkefni 

Markaðssetning 

Rannsóknir á 
hagrænum áhrifum 
listastarfsemi. 

Kynning og 
markaðssetning 

Efla fjölþjóðleg tengsl 

Kynningarverkefni  

Kópavogsdagar 

Ferðaþjónusta 

 Ferðþjónusta 

Sköpunariðnaður Stefnt að því að greiða 
götu skapandi greina 
m. því að leiða saman 
listsköpun, 

Atvinnulíf og 
framleiðslu. 

   

Upplyfting 

Þemagarðar eða 
skemmtigarðar 

Almenningsgarðar 

Ekki tilgreint í stefnu  Hellisgerði verði 
fjölskyldugarður 

 

Bæjarhátíðir Menningarnótt 

Þjóðhátíð 17. júní  

Ekki í menningarst 

Kópavogsdagar, 
menningarhátíð sem 
stendur í viku 

Bjartir dagar,  

lista- og 
menningarhátíð 

Sólseturshátíð 

Eflir sjálfsmynd og 
kynnir útá við 

Uppbygging 

Samfélagslist 

Þjóðflokkalist 

Jaðarmenning 

Lókalmiðlar 

Samvinna skóla og 
menningarstofnana 

Gera unglinga-
menningu sýnilega. 

Listuppeldi barna 

Erlendir 
menningardagar 

Ungmennahús 

Samstarf stofnana 

„Tónlist fyrir alla“ 

Aukið listnám í 
grunnskólum 

Börnum og unglingum 
gefinn kostur á að 
kynnast menningu 

Jafnrétti 

Stuðlað að 
samvinnuverkefnum 
þar sem yngir og eldri 
vinna saman 

Amatörlist Styrkir til félagssamt.   Aðstaða  f. handverk 

Annað athyglivert Menning verði 
viðurkennd sem 
mikilvægur hluti 
efnahagsog 

atvinnulífs 
borgarinnar. 

Borgin leitist við að 
laða til sín 
hæfileikafólk á sviði 
lista og skapi rými og 
aðstæður 

til þess að auka 
frjómátt og mannauð  

Stefnt að eflingu dans 
og listdansnáms 

Styðja skuli með 
öflugum hætti við 
listamenn, lista-hátíðir 
og listviðburði meðal 
annars með því að 
auðvelda listafólki 
aðgang að húsnæði 
sem er bl. af  íbúar og 
iðnaðarhúsnæði 

Jákvæð einkenni 
bæjarins skuli 
varðveitt 

Hverri listgrein nema 
dansi er gerð skil og 
markaðar leiðir til að 
efla starf í þessum 
greinum og veita 
aðstöðu 

Mynd 10. Greining samkvæmt líkani Eurocult 21 
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Grundvallarforsendur þessara menningarstefna eru í meginatriðum eins.  Það er einhver 

mismunur á hvað er flokkað sem menningarstofnanir.   Sumir telja upp tónlistar-, mynd-

listarskóla og aðrir ekki.  Uppsetning þessi er ekki hugsuð sem samanburður á menningar-

stefnu sveitarfélagna, heldur til að gefa mynd af þeim í samanburði við áherslur í menn-

ingarstefnumótun Eurocult 21.  Þannig er hægt að fá mynd af stöðunni varðandi  umræðu 

og nálgun í menningarstefnumótun. Önnur leið er að skoða hvort skýrt sé hvaða starf fer 

fram og hvaða ákvarðanir hafa verið teknar varðandi framtíðina.   

Hér er tekið dæmi um menningarstefnu þar sem ekki er hægt að sjá hvað áætlað er að gera, 

hvar og hvenær - þó ákveðin flokkun áherslum sér fyrir hendi.  Leiðirnar og verklagið 

verður að teljast frekar vera á sviði yfirlýsingar eða leiðarljóss en að í henni sé getið um 

hvaða ákvarðanir hafa verið teknar til að gera það að veruleika til dæmis hvaða og hvers-

konar aðstöðu á að skapa, hversu miklir fjármunir eigi að fara í að skapa hana og hvaðan 

þeir eiga að koma.  Eins þarf að vera ljóst hvaða forsendur liggja til grundvallar aðrar en að 

listin geti verið uppspretta nýrra og frumlegra hugmynda, samanber dæmi úr kaflanum 

Listir í menningarstefnu Reykjavíkurborgar: 

Markmið: 

Listalífið í borginni einkennist af þrótti og metnaði og hafi tækifæri til að blómstra á 

eigin forsendum. Sköpuð sé aðstaða og rými fyrir kraftmikið listalíf. 

Stutt lýsing: 

Grundvöllur nýsköpunar og öflugs listalífs er að sem flestir taki þátt í menningarlífinu.  

Til þess að listin geti þjónað samfélagshlutverki sínu sem uppspretta nýrra og frumlegra 

hugmynda, þarf hún frelsi til að þróast á eigin forsendum.  Listin á ekki bara að veita 

ánægju, það er einnig hlutverk hennar að trufla, koma á óvart og benda á það sem við 

hefðum annars ekki komið auga á, eða viljum jafnvel ekki koma auga á. 

Til þess að listalíf borgarinnar geti blómstrað þarf einnig að vera fyrir hendi hentug vinnu- 

og sýningaraðstaða á viðráðanlegum kjörum fyrir yngri sem eldri listamenn.  

Mikilvægt er að styrkveitingar borgarinnar til listalífsins taki mið af því að mörkin 

milli listforma og ólíkra menningarheima eru í sífelldri endurskoðun. Auk þess að 

styðja verkefni sem hafa sannað gildi sitt og fundið sinn farveg, þarf borgin að hlúa að 

grasrótar- og tilraunastarfsemi, sem oft er vísirinn að því sem koma skal.  

Leiðir: 

 Fjölbreytt aðstaða til listsköpunar, listflutnings, sýninga og annarrar menningar-

starfsemi.  

 Samstarf við listamenn, menningarstofnanir og samtök.  

 Stuðningur við listamenn á öllum stigum ferils þeirra 

 Hlúð jafnt að nýjum listgreinum sem rótgrónum. 
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Verklag 

 Þjónustusamningar og styrkveitingar til  listhópa, hátíða, einstakra listamanna og 

stofnana endurspegli fjölbreytileika menningarlífsins. 

 Menningarstofnanir borgarinnar standi fyrir metnaðarfullri listastarfsemi 

(Menningarstefna Reykjavíkur, 2009) 

Loftkenndar hugmyndir sem ekki hefur verið sett vinna í að skoða hvernig megi gera að 

raunveruleika er ekki stefnumótun í þeim skilningi sem kemur fram í skilgreiningum hér að 

framan.  Slík menningarstefna getur því átt á hættu að verða innantóm orð og að vinnan 

sem lögð í hana verði gagnslítil. Hluti af menningarstefnu þarf að taka á hvað, hvenær og 

hvernig og hafa fjárhagsáætlanir, aðrar áætlanir og úttektir á bak við sig ef henni er ætlað 

að verða að veruleika.  Mótun menningarstefnu hlýtur að þurfa að vera fólgin í að gera 

úttekt á því sem er og endurmati á því, hvað sé í lagi og hverju sé ábótavant, hvar séu göt, 

hvar séu tækifæri til frekari ávinninga og hvernig á að nýta þau.  Menningarstefnumótunar-

ferlið þarf að vera skapandi en um leið greinandi ferli, tæknilegt ferli þar sem nýjar leiðir 

eru fundnar og ný tækifæri til að skapa ávinning í allskonar skilningi. 

Í annarri menningarstefnu er leitast við að finna hvað er hægt að gera í stöðu þar sem 

stakkurinn er þröngur.  Þar er ljósara hvað stendur til að gera innan þeirra marka sem 

sveitarfélagið treystir sér til, en samt taka skref fram á við: 

Sjónlist 

Hugtakið sjónlist nær yfir sköpun í þrívídd, málverk og aðra myndlist og handverk af 

ýmsum toga og er einhver sýnilegasti hluti listsköpunar í Sveitarfélaginu Garði. 

Keypt verði listaverk á hverju kjörtímabili. Verkunum verði valinn staður í stofnunum 

á vegum sveitarfélagsins eða utan dyra. 

Gerð verði skrá um listaverkaeign bæjarins. 

Hugað verði að listskreytingum frá upphafi hönnunar í nýbyggingum á vegum 

Sveitarfélagsins Garðs. 

Hvatt verði til stofnunar félags listafólks í bænum. 

Handverksfólki verði áfram sköpuð aðstaða fyrir muni sína (Menningarstefna Garðs, 

2009). 

Þessi menningarstefna er gerð áður listaverkefnið Ferskir vindar í Garði koma til – en 

listaverkaeign bæjarins jókst verulega við opnun þess stefnuglugga. 

Í heildina litið er ekki hægt að sjá af þessum skrifuðu menningarstefnum að þessi bæjar-

félög séu að taka róttækt framfaraskref í eflingu listastarfs sem leið til uppbyggingar.  Eins 
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og Haukur bendir á getur það verið stefna að viðhalda því sem er, eða standa vörð um að 

ekki verið skorið það mikið niður að það komi niður á því menningarstarfi sem þegar er 

búið að koma á. Hætta er á að tækifærin sem felast í vandaðri vinnu við mótun menningar-

stefnu til víðtækrar uppbyggingar fari þá hjá ónýtt. 

Greina má að hugmyndir um gildi menningar fyrir ferðaþjónustu eru að fá athygli.  Eins áhrif lista 

og menningar á byggðaþróun.  Börn og unglingar eru tiltekin í öllum þessum stefnum og aðgengi 

og fjölbreytni - en engin áhersla á listaverkefni til að hjálpa þeim sem standa á jaðri samfélagsins 

til meiri félagsvirkni.  Engin áhersla er á list og heilbrigði.  Áherslan á þemagarða er lítil.  Hug-

myndir um skapandi greinar og efling sköpunariðnaðar eru ekki farnar að hafa nein raunveruleg 

áhrif, þannig að ljóst sé hvað eigi að gera til að skapa þeim vaxtarmöguleika.  Gildi bæjarhátíða er 

hinsvegar greinilega orðið alþekkt.  

7.2.6. Greining út frá flokkun Jeannotte  

Eins og getið er hér að framan greinir M. Sharon Jeannotte sem starfar við Centre on Governance 

við háskólann í Ottawa hina fræðilegu umræðu sem hefur skapast í kringum menningarstefnu 

sem tæki, í sex þætti: Kenningin um eflingu félagstengsla, Kenning um félagslega innlimun, 

Kenningin um félagslega velferð og lífsgæði,  Kenningin um menningarlega þátttöku, Kenningin 

um menningarlega sjálfbærni, Kenningin um skapandi iðnað. 

Það má segja að ekki séu afar lítil merki um þær kenningar sem varða félagslegt gildi lista og 

menningar í þeim skrifuðu menningarstefnum sem hér hafa verið skoðaðar.  Þó má sjá að 

skilningur er á að gefa fjölbreyttum menningarhópum tækifæri á að vera sýnilegir.  Kópavogur 

hefur með Ungmennahúsi sínu tekið ákveðna afstöðu með að leggja töluverða áherslu á 

uppbyggingu í gegnum aukið listastarf í skólum, tónlist fyrir alla og þjóðardögum.  Ágúst 

Einarsson hefur vakið athygli á kenningunum um skapandi iðnað.  Einnig Bandalag Íslenskra 

Listamanna og Félag Íslenskra Kvikmyndagerðarmanna. Þó skapandi greina sé getið í 

menningarstefnu Reykjavíkur – er ekkert sem bendir til þess í hinni skrifuðu menningarstefnu að 

þar sé verið að styðja þann iðnað nú.  Ríkið styrkir kvikmyndasjóð og það sem heyrir undir 

sjónvarp og útvarp, en af því sem stendur í úttekt Hauks er ekki hægt að sjá að ríkið sé að vinna að 

því að efla skapandi iðnað, sem hluta af menningarstefnu.  Það er því ekki séð af menningarstefnu 

þessara staða eða stefnu ríkisins að ný áhersla sé á að styðja íslenska hönnun og menningariðnað 

– eða að verið sé að nýta þau tækifæri sem búa í eflingu lista, sköpunarkrafts og menningar.   
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8. kafli:  
Lokaorð 

Markmiðið er ekki lengur að setja samfélagið til þjónustu við listina, og 

enn síður til þjónustu við einkarétt elítunnar, - heldur er markmiðið að 

listin þjóni samfélaginu, sé til þjónustu við hina veikustu, til þjónustu við 

börn, til þjónustu við hina sjúku, til þjónustu við hina viðkvæmu, og til 

þjónustu við alla þá sem kalla eftir uppreisn æru og efla göfgi þeirra.  

Abreu 

 

Hér hefur verið dreginn upp mynd af þeim mætti sem falin er í listum og því hlutverki sem listir 

geta gegnt í framtíðinni.  Menningarstefnumótun  sem unnin er af þekkingu getur verið tæki til 

að skapa tækifæri og margvíslegir möguleikar geta falist í að setja listastarf  í nýtt samhengi.   

Hér er varpað ljósi á gildi listrænnar nálgunar, listastarfs og nýtingu menningarstefnu-

mótunar til að stuðla að framförum, uppbyggingu og endurreisn. Ef listir geta virkað sem tæki 

til að efla námshæfileika, vellíðan og heilbrigði, félagsstöðu og félagsvitund, til að auka innhald og 

lífsgæði – þá er það þess virði að kanna möguleika þessa verkfæris nánar. Ef  listræn nálgun eru 

afl, er vert að kanna á hvaða hátt er hægt að virkja það.   

Með vaxandi áhuga og þekkingu á mismunandi eiginleika heilahvela, hafa sprottið upp kenningar 

um að þeir sem stýrast meira af hægra heilahveli nýti sköpunargáfuna betur og verði sem slíkir 

leiðandi afl tuttugustu og fyrstu aldarinnar.  Hér eru leidd að því rök að eins og maðurinn hefur 

tvö heilahvel sem vinna saman með tvennskonar eiginleika, sé sennilega gott að nýta og virða 

báða eiginleika jafnt. Ef  listin er leið til innsæis og tilfinningalegrar nálgunar, þá er hún mikilvægt 

tæki.  Með aukinni þekkingu á gildi innsæis í hinum ýmsu fræðum og greinum, er það að öðlast  

vægi.  Starf í listum getur verið leið til að hlusta á hjartað, rækta samkenndina og hlúa betur að því 

óáþreifanlega.  Svið hins ómælanlega þurfi að nálgast á annan hátt, og þau séu í það minnsta jafn 

mikilvæg og önnur svið.  Með virðingu fyrir margskonar nálgun, megi skapa jafnvægi og nýtt afl. 

Við kaupum list til að auka lífsfyllingu okkar.  Við nýtum tónlist til að skapa skemmtilegt 

andrúmsloft.  Þannig hefur hún gildi.  Tæknin og vísindin hafa gert okkur auðveldara að njóta 

hennar í okkar daglega lífi.  Fræðasamfélagið er farið að rannsaka áhrifin af listastarfi og  fjalla um 

gildi þess.   Þeir sem hafa kynnst listastarfi af eigin raun vita af þeim en höfðu ekki skilgreint þau.  

Þannig eru ólíkar greinar farnar að vinna saman að því að auka skilning á gildi lista.  Aukin 

skilningur, eykur vonandi almennan skilning  á gildi þess  að veita fleirum  aðgengi að listastarfi.  
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Uppbyggingarmáttur lista er til staðar hvort sem hann er viðurkenndur eða ekki, hvort sem 

stefnt er að nýta hann eða ekki.  Hann er innbyggður, innifalinn og verður til um leið og list 

er iðkuð.  Áhrifin af listiðkun eru nýtt áhugasvið fræðanna.  Hvernig hann nýtist hverjum og 

einum er mjög mismunandi.  Það eru fræðimennirnir sem vilja finna formúlur til þess að 

hægt sé að vita með vissu að ef maður geri svona þá verði áhrifin svona.  Þó listamenn vinni 

mikið með áhrif hafa þeir ekki  haft löngun eða þörf til þess að setja sitt starf undir slíka 

mælistiku.  Það eru vandamál fræðanna en ekki listanna að finna mælistikur, reglur, 

kenningar um áhrifamátt lista, ekki þeirra sem vinna við þær. Nálgun listamannsins er að 

fanga veruleikann eins og hann skynjar hann, hann hlustar og pælir og tjáir, hann hlustar á 

upplifunina innra með sér og færir hana í sitt listform og skapar mynd, sögu, sinfóníu, lag, 

leikverk, hreyfingar, form, áhrif hughrif, lit, líf, - þeir fjalla um átök, sorg, gleði, samskipti, 

krafta náttúrunnar, krafta í mannlífinu og yfirfærir í listform.  

Íslendingar hafa notið ágóðans af því að aðilar sem höfðu innri vissu um gildi lista komu því til 

leiðar að stofnaðir voru skólar til að veita fólki aðgang að námi í listum og reistar voru 

menningarstofnanir sem veita fólki starf í listum og öðrum aðgengi að upplifun og menningarlegri 

næringu.  Innri vissa eða innsæi er mikilvægt afl.  Vinnan að koma hugmyndum í framkvæmd er 

stefnumótunarferli hvort sem stefnan  forskrifuð eða ekki.  Vinna við forskrifaða stefnu getur 

verið leið til að kortleggja stöðuna, vega og meta hvar séu tækifæri eða lag til frekari uppbyggingar 

og skapandi lærdómsferli.  Mótun menningarstefnu getur verið allskonar sköpunarverk, en betra 

að einhver kunnátta, innsæi og innsýn í málaflokkinn sé fyrir hendi.  Tæki má nýta til góðra hluta.  

Í hverju listformi eru notuð tæki, tækni og þjálfun til þess að skapa áhrif og stundum slíka töfra að 

upplifunin verður ógleymanleg.  Menningarstefna þarf að verða þannig tæki. 

8.1. Niðurstöður 

Markmið menningarstefnu felast í flestum tilfellum í því að gefa fólki tækifæri til þátttöku með 

beinu starfi í listum eða þátttöku sem áhorfandi, hlustandi eða neytandi.  Nú er umræðan um 

menningarstefnu farin að snúast um margvísleg áhrif og ávinning.  Grunnurinn eru alltaf listirnar 

sjálfar.  Gagnrýnin sem menningarstefna sem tæki hefur fengið er að mati höfundar í flestum 

tilfellum fólgin í því að áherslan á áhrifin megi ekki taka athyglina frá grunnauðlindinni 

annarsvegar, og svo hinsvegar á aðferðafræði og efasemdir um ágæti niðurstaðna þeirra 

rannsókna sem hafa verið að sýna fram á ýmis áhrif eða gildi lista og skapandi stétta.  Umræðan 

um þessi mál heldur áfram og margar þær rannsóknir um ávinning af listastarfi, hafa starfið sjálft 

og innri gildi listanna svo sannarlega í heiðri, þó hún hafi farið að snúast líka um margt annað. Við 

búum í samfélagi þar sem auglýsingar og markaðsherferðir felast í að gera hluti, staði, stöðu og 
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andrúm eftirsóknarverð.  Það hefur lengi verið vitað að list hefur aðdráttarafl og töfra og hún 

hefur verið nýtt í ýmsum tilgangi, slæmum og góðum.  

 

 

Mynd 11. List nýtt í anda Abreu (höfundur A.G.J.) 

Starf  Abreu er fallegt dæmi um mann sem nýtir mátt  lista fyrir þann auð sem þær geta veitt þeim 

sem fá að verða virkir iðkendur,   fyrir þau jákvæðu  samfélagsáhrif sem starfið hefur, en um leið 

með djúpri ást og virðingu á því sem tilheyrir listforminu sjálfu.  Það er kjarninn í því þeirri 

niðurstöðu sem hér er fenginn.  Að listir séu stórkostlegt tæki til að veita fólki djúpa og innihalds-

ríka upplifun, andlega og tilfinningalega næringu, sem svo skapar félagslega velferð, skemmtilegt 

andrúmsloft, atvinnumöguleika og aðdráttarafl.  Það er áhuginn á að veita öðrum töfrandi og 

djúpa upplifun sem þarf að vera drifkrafturinn.  Allt nám í listum stuðlar að jákvæðum aga sem er 

fólgin í leit að fegurð, fágun og samhæfingu.  Margslungin verkun lista stuðlar að margskonar 

uppbyggingu jákvæðra þátta innra með manninum. Markmiðið menningarstefnu hlýtur alltaf  að 

vera að finna sem besta leið til að veita borgurunum jákvæða upplifun, stuðla að vellíðan, þroska 

og velferð einstaklinga, gera þá félagslega hæfa og virka.  Það er það sem gefur stefnunni kraft að 

unnið sé að henni með þeirri vissu að það sé verið að gefa fólki færi á að kynnast einhverju 

stórkostlegu.  Tækin og tólin þurfa ennfremur að vera fyrir hendi til að gera hana markvissa og 

skilvirka. Grunnur allrar menningarstefnu þarf að felast í að setja fjármagn og finna leiðir til að 
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næra kjarnann, að veita sem flestum tækifæri til að kynnast listum af eigin raun, í gegnum nám, 

starf og þátttöku - þeim uppbyggilegu þáttum sem eru í listum. 

 

Mynd 12. Tæki menningarstefnumótunar nýtt til að skapa tækifæri en rækt lögð við kjarnann 
(höfundur A. G. J., 2011) 

Það þarf ekki að vera neikvætt að stjórnendur uppgötvi að menning og listir skipti máli í 

fleiri en einu tilliti – svo fremi að lögð sé rækt við þessa auðlind geti hún verið uppspretta 

margvíslegrar auðlegðar.  Menningarstefna Abreu byggir á löngun til að gefa öðrum þátt að 

upplifa eitthvað stórkostlegt – listin er iðkuð og nýtt til að gefa fólki tækifæri til upplifa 

ögun, samstarf, mikilfengleika, fegurð og samhljóm – þroskast og styrkjast og verða betri 

samborgarar á fleiri sviðum.  Það er uppbygging.   

Listamenn eru að nýta list í margvíslegum tilgangi, og meðal annars hafa sumir þeirra farið að 

nýta uppbyggingarmátt sem er fólgin í listastarfi á margvíslegan og skapandi hátt.  Þeir þurfa 

sjaldnast aðra sönnun en að sjá líf og glampa kvikna í augum þeirra sem þeir eru að vinna fyrir.  

Öll gefa þau eitthvað til samfélagsins sem þeim finnst dýmætt og listin er þeirra tæki.  
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Fagmennska og þekking á mætti stefnumótunar sem vinnuferli er leið til að ná betri árangri, 

auka tækifæri og nýta þær auðlindir sem fyrir eru.  Skapandi nálgun í stefnumótun er leið til 

að gæða ferlið lífi og sköpunarmætti. 

Straumar í menningarstefnumótun til uppbyggingar hafa skilað sér hingað að mjög litlu leyti.  Hér 

skortir almennt fræðilegan og faglegan bakgrunn í þá stefnumótunarvinnu sem þó hefur verið lagt 

í og almenna umræðu um gildi lista.  Leita má meira til fagfólks til að halda utanum stefnu-

mótunarferlið, og fá til vinnunnar margar stéttir þannig að það verði kröftugt og „lifandi“ ferli sem 

felst í að eygja tækifæri og skapa kröftugt og lifandi lista- og menningarlíf sem hefur margvísleg 

eftirsóknarverð áhrif.  List er meðal annars tæki til að skapa líf og gleði, fegurð og samræmi, 

skilning og sátt.  Hún er góð gjöf þegar hún er nýtt þannig.  Menningarstefnumótun er góð gjöf 

þegar hún er nýtt í þeim tilgangi að gefa gott líf í gleði. 

 

„Af því að öll lendum við í áföllum og öll þurfum við að byggja okkur 
upp.  Og öll þurfum við að hafa gott sjálfsöryggi. 

Í  öllum listgreinum er verið að fjalla um tilfinningar.  Hvort sem það 
eru bókmenntir eða myndlist, eða hvaða listform sem er.  Það er verið 
að skoða sig í tengslum við aðra, í tengslum við umhverfi sitt og allt 

þetta...“   

Guðbjörg Thoroddsen 

 

„Það fallegasta sem við getum upplifað er það dularfulla.  Það er 
uppspretta allra sannra lista og vísinda.“ 

“The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the 
source of all true art and science.” 

 Albert Einstein  
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 Myndlist Tónlist Danslist Leiklist 

Uppbygging 

sem felst í að 
hjálpa fólki til að 
líða betur, losna 
við hindranir og 
verða færara um 
að takast á við lífið 
og eiga samskipti 
við annað fólk 

Leið til að tengjast  
tilfinningum og vinna úr 
þeim.  Leið til að efla 
innblástur, innsæi og til 
að tjá sig.  

Leið til að geta sett 
neikvæðar tilfinningar út 
fyrir sig, til að skapa 
samræmi og fegurð.  

 „Klangið“ hreyfi við 
tilfinningum en líka 
vökvum líkamans og  
losað stíflur. 

Söngur stuðlar að 
öndun niður í maga, 
sem skapar slökun og 
gefur líkamanum færi 
á að vinna betur og 
manneskjunni 
möguleika á að vera í 
betri tengslum við 
sjálfa sig. 

Dans sem þerapía 
kemur innanfrá og 
getur verið leið til að 
upplifa gleðina við að 
hreyfa sig en líka leið til 
að fara í gegnum innra 
myrkur og leysa úr. „þá 
losnar innan úr manni“ 
sem getur verið þitt 
innra ferðalag. 

Sviðsbardagalist: 
mjög gott tæki til að 
öðlast sjálfsaga, og 
útrás fyrir innibyrgða 
reiði. 

Leikarinn þarf alltaf 
að vera í tengslum 
við tilfinningar sínar 
og vinnur alltaf út frá 
maganum.   

Leiklistin hjálpar þér 
að þora, er félagsleg 
tenging, leið til að 
efla félagsþroskann. 

Áhrif „Ég er búin að sjá það svo 
oft hvað list hefur hjálpað 
mér í mínu lífi ... og öllum 
börnum og fullorðnum 
sem ég hef unnið með í öll 
þessi ár.  Það  sem skiptir 
mestu máli – sköpunin.“  

„Það er hreyfingin...  ... 
í hvert sinn sem 
„klangið“ fór af stað 
þá hvarf verkurinn.“ 

 

Linar sársauka, lyftir 
andanum og sálinni. 

Veitir innblástur 

„... ég sá að í  dansinum 
að það gerist einhver 
tjáning sem var handan 
einhvers... og sjá 
breytinguna sem varð á 
þeim, hvernig 
kvenorkan þeirra jókst 
og hvað þær fengu 
meira frelsi.. 

...dansinn opnar fyrir 
orkuflæði og orkuflæði 
er svo mikilvægt fyrir 
hvað sem er... 

„mikill munur varð á 
því hvernig þau 
svöruðu og öktuðu –
..sumir höfðu ekki 
látið dreyma um 
framtíð – en flest voru 
farin að gera það og 
setja sér raunhæf 
markmið.“ 

„Ég hef séð 
ótrúlegustu 
kraftaverk gerast hjá 
nemendum í leiklist..“ 

Annað  

 

og það sem hefur 
komið fram á 
öðrum vettvangi 

Litir og form hafa áhrif . 

Það skapast skemmtileg 
orka og líf í kringum þá 
sem eru að vinna við að 
skapa myndlist. 

 

Tónlist tjáir og skapar 
andrúmsloft, 
tilfinningar, hughrif.  
Kemur inn á 
samstillingu, 
fegurðarskyn, 
samkennd – hefur 
áhrif á námsgetu og 
vellíðan.  Hún getur 
aukið orku, kraft, þor, 
og stuðlað að slökun. 

.. eins og ég var að lýsa 
leiklistinni og 
dansinum, ef þau 
verkfæri væru sett í 
skólana þá væru hægt 
að gera kraftaverk... en 
fyrst þyrfti að vinna 
með kennarana í heilan 
vetur...og leyfa þeim að 
upplifa styrkinn innra 
með sér. 

.. hvar tendrast þeir, 
og hvar heldur þú 
sjálfsvirðingunni – 
því ef þú heldur 
sjálfsvirðingunni þá 
líður þér vel og þá er 
hægt að gera svo 
margt... 

 Að hlusta á hjartað. 

Að hugsa út fyrir ramman 

Alkemí 

Að gefa með hjartanu, 
fara út fyrir ramman.  
Samvinna listgreina 
geti aukið 
sköpunargleði og 
frjósemi. 

Að þau finni alltaf að 
það sé þessi kærleikur 

Svo mikilvægt að 
maður sé að taka inn 
eitthvað fallegt sem 
gerir mann sterkan 

Að nálgast þau 
dómlaust – það hafi 
stundum mikið að 
segja að dæma ekki. 

..það er að leika sér, 
það er að gleyma sér.. 

 Aukið sjálfstraust 

Agi og þjálfun 

Aukið sjálfstraust 

Agi og þjálfun 

Aukið sjálfstraust 

Agi og þjálfun 

Aukið sjálfstraust 

Agi og þjálfun, læra 
að vinna með fólki 

Mynd 13. Í hverju birtist uppbyggingarmáttur lista í máli viðmælenda?  

Tafla yfir atriði sem viðmælendur tala um sem má greina sem innri gildi lista til uppbyggingar.  Þau voru 
ekki beðin að greina hvað það væri heldur segja frá því sem þau voru að gera. Þessi úttekt er langt frá því 
að vera tæmandi fyrir þá eiginleika sem nýta má til uppbyggingar, en gefa hugmynd að eðli listrænnar 
nálgunar í uppbyggingu sem er mikið til á orkusviðinu og óáþreifanlega sviðinu. 
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