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Hetjur og huldufólk: Kostir, gallar og lykilárangursþættir tvöfaldrar stjórnunar 
listahátíða 
 
Fjóla Dögg Sverrisdóttir 
 
Grein lögð fram sem hluti af skilyrðum fyrir meistaragráðu í verkefnastjórnun 
(MPM) við Háskólann í Reykjavík – júní 2016 
 
 
ÚTDRÁTTUR 
 
Tvöföld stjórnun byggir á jafningjasamstarfi tveggja stjórnenda, sem í tilviki þessa 
verkefnis eru framkvæmdastjóri og listrænn stjórnandi listahátíðar. Tvöföld stjórnun 
byggir á sérþekkingu og sjálfstæði stjórnenda en einnig á sameiginlegri sýn og 
sameiginlegum markmiðum þeirra. Til að listahátíð megi ná rekstrarlegum og 
listrænum árangri þurfa stjórnendur að hafa bæði þekkingu og reynslu á sínu sviði. 
Listræni stjórnandinn, hetjan, sem fer fyrir listrænni stefnu hátíðar og er í raun andlit 
hátíðarinnar, og framkvæmdastjórinn eða huldumanneskjan, sem raungerir listrænan 
heim hátíðarinnar og sér til þess að hnýta lausa enda, vinna saman að árangri og 
velgengni. 

Tilgáta þessa verkefnis er sú að þörf sé á slíku stjórnendateymi við stjórnun 
listahátíða því verkefnin eru fjölbreytt og af ólíkum toga og enginn getur verið 
sérfræðingur í öllu. Til að kanna þessa tilgátu eru reynsla og upplifun mín tekin 
saman með aðferðum þátttökurannsókna, tekin eru viðtöl við samstarfsfólk og 
hvorutveggja borið saman við hvað fræðin segja um tvöfalda stjórnun. Ég leitast við 
að sýna kosti, galla og lykilárangursþætti tvöfaldrar stjórnunar listahátíða í 
niðurstöðum verkefnisins.  

 
 

ABSTRACT 
 
Dual leadership is a management model based on an equal collaboration of two 
leaders, who in the case of this paper are the Managing Director and the Artistic 
Director of an arts festival. In dual leadership specialization and independence is 
neaded from the managers, but also a common vision and common goals. For an arts 
festival to reach artistic and operational success, managers need to have both 
knowledge and experience within their fields. The Artistic Director is the hero, the 
face of the festival and the one running the artistic vision, and the Managing Director 
is the hulduperson (Icelandic: huldufólk | English: hidden people/elves), the person 
who realizes the artistic landscape of the festival and makes sure all the nuts and bolts 
are in place. These two people work together towards success. 
 The hypothesis of this paper is that a dual leadership format is needed for art 
festivals, because the tasks are many and diverse and no one can be an expert in 
everything. To answer this hypothesis the author’s experience and  knowledge was 
researched by the means of participatory action research methods, co-workers were 
interviewed and the results were compared to the literature found on the subject. The 
results focus on the benefits, disadvantages and key factors of success in dual 
leaderships of arts festivals. 
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1. INNGANGUR 
 
Listrænir stjórnendur eru gjarnan í forsvari fyrir menningarstofnanir. Þeir sjá þá bæði 
um listræna stefnu og rekstur og bera fulla ábyrgð á afkomu stofnunarinnar gagnvart 
eigendum/stjórn. (Chong, 2009). Er hægt að ætlast til þess af listrænum stjórnanda að 
hann sé ofurhetja sem kunni og geti allt? Er það yfir höfuð stofnuninni til góðs að 
ráða framúrskarandi listamann til að eyða tíma sínum og orku í rekstur? Óalgengt er 
að rekstrarstjóri sé beðinn um að bera ábyrgð á listrænni stjórnun. Vissulega eru 
listrænir stjórnendur gjarnan notaðir sem ímynd listahátíða og þeir standa jafnvel og 
falla með gengi hátíðarinnar. Þeir skapa kjarna hátíðarinnar og það er þeirra orðspor, 
þekking og dagskrárgerð sem vekur athygli á hátíðinni og er stór áhrifavaldur þegar 
kemur að fjármögnun. Listrænn stjórnandi sem setur upp framsækna dagskrá hátíðar, 
tekur áhættu og vekur athygli er einskonar hetja hátíðarinnar. (de Monthoux, 2004). 
En hetjur vinna ekki einar. Hvað hafði Batman gert án Robin og hvað hafði orðið um 
James Bond ef Moneypenny hefði ekki notið við? Með listrænum stjórnendum vinnur 
huldufólk sem getur raungert listrænar hugmyndir og verkefni. Þetta er fólk sem 
vinnur bakvið tjöldin, er ekki endilega ímynd hátíða en er stór hluti af gengi og 
framkvæmd hátíða. Til að menningarstofnun nái bæði rekstrarlegum og listrænum 
árangri þurfa að vera stjórnendur með þekkingu og reynslu á sínu sviði í brúnni sem 
vinna saman að árangri. 
 Þegar ég hóf að vinna með listir og skapandi greinar vorið 2014 þá ákvað ég 
að nýta tónlistar- og viðskiptafræðimenntun mína ásamt verkefnastjórnun til að efla 
hag listafólks eftir fremsta megni. Eftir að hafa unnið nokkur minni verkefni með 
skapandi einstaklingum stóð ég ásamt öðrum að stofnun listahátíðarinnar Cycle 
Music and Art Festival. Sem framkvæmdastjóri hátíðarinnar upplifði ég eitt af 
hlutverkum mínum að hvetja skapandi fólk sem ég vinn með til að ná framúrskarandi 
árangri með markmið sín og gildi að leiðarljósi.  

Tilgáta mín í þessu verkefni er sú að í listahátíðum sé þörf á stjórnendateymi 
tveggja aðila þar sem annar aðilinn sér um listrænu hliðina og hinn 
framkvæmdahliðina og að þeir vinni sem jafningjar og skipti með sér verkum og 
ábyrgð. Þetta fyrirkomulag kalla fræðin tvöfalda stjórnun. Til þess að kanna þessa 
tilgátu nota ég aðferðafræði þátttökurannsókna til að fara í gegnum þann lærdóm sem 
hefur sprottið af framkvæmd tveggja hátíða. Ég ræði einnig við samstarfsfólk mitt og 
ber saman okkar upplifun af stjórnun hátíðanna. Ég met sérstaklega hvernig tvöföld 
stjórnun kemur út í hátíðunum, ber það saman við fræðin og met svo framhaldið og 
næstu breytingar á vinnuháttum mínum.  
 Niðurstöður voru dregnar saman til að svara eftirfarandi spurningum:  
 

1. Er þörf á tvöfaldri stjórnun í listahátíðum?  
2. Hverjir eru kostir, gallar og lykilárangursþættir tvöfaldrar stjórnunar 

listahátíða? 
  
Það er von mín að niðurstöður þessa verkefnis skýri kosti, galla og lykilárangursþætti 
tvöfaldrar stjórnunar og nýtist mér og öðrum stjórnendum listahátíða við að efla 
stjórnun þeirra svo vinna megi að hag og velgengni listafólks og listahátíða. 
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2. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 
 
Í fræðilegri umfjöllun fjalla ég um helstu atriðin sem lúta að rannsóknarspurningum 
verkefnisins um þörf á tvöfaldri stjórnun listahátíða og um helstu kosti, galla og 
lykilárangursþætti tvöfaldrar stjórnunar listahátíða.  

Fræðimenn hafa þó nokkuð fjallað um tvöfalda stjórnun innan fags 
menningarstjórnunar en gjarnan er einblínt á vandamálin við þá tegund stjórnunar og 
af hverju vandamálin stafa frekar en að fjalla um kosti stjórnarformsins, hvað græðist 
á því og hverjir eru lykilárangursþættir tvöfaldrar stjórnunar innan 
menningarstofnana. Í þessu verkefni er leitast við að fjalla um þessa þætti. 

Við skilgreiningu á tvöfaldri stjórnun er notast við skilgreiningu Hilde Fjalvær 
um tvöfalda stjórnun sem segir að tvöföld stjórnun byggi á tveimur jöfnum leiðtogum 
sem bera ákveðna ábyrgð og fylgi ákveðnum markmiðum. Hvor leiðtoginn fyrir sig 
hefur sitt ábyrgðasvið og sína sérhæfingu, verkaskiptingin er stöðug og allir innan 
skipuheildarinnar vita hvor gerir hvað (Fjalvær, 2010).  

2.1 Kostir tvöfaldrar stjórnunar  
Kostir tvöfaldrar stjórnunar koma helst fram ef stjórnendur hafa sérþekkingu á 
sérverkefnum sínum. Helstu niðurstöður hollensku fræðimanna Järvinen, Ansio, og 
Houni, (2015) sem rannsökuðu sérstaklega frammistöðu við tvöfalda stjórnun þar 
sem stjórnendur hafa mismunandi eiginleika eru tvíþættar. Í fyrsta lagi þá hafa 
framkvæmdastjórar og listrænir stjórnendur mismikla styrkleika á mismunandi 
sviðum. Í öðru lagi þá hefur sérþekking stjórnenda mikil áhrif á árangur. Því sterkari 
einstaklingar á sínu sviði, þeim mun sterkari stjórnun. Listahátíð stendur og fellur 
með gæðum dagskrár og skiptir miklu máli að dagskráin sé vel metin af jafningjum 
stjórnenda og öðrum sérfræðingum á listasviðinu til að meta megi frammistöðuna 
sem góða. (Järvinen, Ansio, og Houni, 2015).  

Í rannsókn Carlsen, Andersson, Ali-Knight, Jaeger og Taylor  kemur fram að 
helstu mistök við framkvæmd hátíða verði til við undirbúning þeirra, sérstaklega 
varðandi hinar ýmsu greiningar og áætlanir um til dæmis mannauðsþörf, fjármál, ytri 
áhrif, viðbrögð vegna áhættu og hagsmunaaðila. Í grein þeirra Festival management 
innovation and failure er fjallað um fjórar framsæknar hátíðir í jafnmörgum löndum 
og leitast er við að skoða tengsl framsækni og mistaka við framkvæmd hátíða. 
Meginniðurstaðan er ekki sú að það séu tengsl þar á milli heldur eru mistökin frekar 
tengd fyrrgreindum atriðum frá undirbúningi hátíðanna en ef listahátíð er stjórnað til 
jafns af framkvæmdastjóra og listrænum stjórnanda sem eru sérfræðingar á sínu sviði 
eru meiri líkur á því að greiningar og áætlanir um fyrrgreinda þætti séu framkvæmdar 
og þeim framfylgt (2010).   

Bhansing, Leenders og Wijnberg segja að tvöföld stjórnun geti náð 
stjarnfræðilegum árangri ef stjórnendur hafa mismunandi þekkingu og reynslu sem 
þeir nýti við að nálgast upplýsingar, meta þær, taka ákvarðanir og meta árangur. Með 
þessu móti er bæði hægt að hafa fjölbreytt markmið og ná fjölþættum árangri (2012). 

2.2 Gallar tvöfaldrar stjórnunar 
Ýmsar rannsóknir benda til þess að átök komi frekar fram í tvískiptri forystu þar sem 
ólík markmið rekast á heldur en í hefbundnu stjórnunarformi eins einstaklings. 
Mismunandi ástæður geta verið fyrir spennumyndun í tvöföldu stjórnunarsamstarfi. 
Helstu ástæður nefnir Castañer (1997) sem: 
 

1. Ósamkomulag um efnisskrá. 
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2. Áherslubreytingar frá listrænu gildi yfir í fjárhagsleg gildi. 
3. Valdabarátta á milli stjórnenda. 
4. Óskýr mörk hlutverka og ábyrgðar. 

  
Jaime D. Galli (2011) birtir dæmigert skipurit meðalstórrar bandarískrar 
sinfóníuhljómsveitar í meistaraverkefni sínu í menningarstjórnun sem sýnir mögulegt 
flækjustig tvöfaldrar stjórnunar. Þar er listrænn stjórnandi yfirmaður ákveðinna 
hlutverka innan stofnunarinnar (sjá heilar línur) en framkvæmdastjóri hefur innlegg í 
vinnu þeirra (sjá brotalínur). Þetta getur valdið spennu meðal starfsmanna sem vita 
ekki á hvorn þeir eiga að hlusta: 
 

 
Mynd 1: Dæmi um skipurit meðalstórrar bandarískrar sinfóníuhljómsveitar (Galli, 
2011). 
 

2.3 Lykilárangursþættir tvöfaldrar stjórnunar 
Byrnes segir í bók sinni Management and the Arts að ekki megi reisa vegg á milli 
listræns stjórnanda og framkvæmdastjóra, í stað þess þurfa stjórnendur að ræða 
saman um verkefni sín og vinna að því sem þeir gera best (2003). Til að mynda ef 
listrænn stjórnandi tekur einhliða ákvarðanir varðandi listræna stefnu, verkefnaval og 
val á listafólki getur það valdið streitu á milli stjórnenda og því er mikilvægt að 
framkvæmdastjóri fái tækifæri til að koma með ábendingar varðandi listrænar 
ákvarðanir og öfugt (Galli, 2011). 

Til að tvöföld stjórnun gangi vel þurfa aðilarnir að eiga eitthvað sameiginlegt 
en einnig þurfa þeir að bæta hvorn annan upp. Breiður þekkingargrunnur stjórnenda 
gefur fleiri úrlausnarmöguleika en ólík markmið geta skapað spennu á milli listræns 
stjórnanda og framkvæmdastjóra. Samband stjórnendanna ætti að snúast um 
eftirfarandi eiginleika (Järvinen o.fl., 2015): 

 
1. Sameiginlega sýn. 
2. Sameiginleg markmið. 
3. Góð samskipti. 
4. Traust. 
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5. Sjálfstæði stjórnenda. 
6. Að stjórnendur bæti hvorn annan upp. 

2.4 Verkaskipting tvöfaldrar stjórnunar 
Jaime D. Galli (2011) fjallar um það að stjórnun menningarstofnana geti verið flókin 
og erfið og að það myndist mikil spenna ef stjórnun er ekki áhrifarík. Ástæður spennu 
í stjórnun geta verið ýmsar, líkt og Castañer bendir á, en myndast gjarnan vegna þess 
að forgangsröðun, markmið og ábyrgð stjórnenda menningarstofnana stefnir í 
mismunandi áttir. Hún lýsir verkaskiptingu framkvæmdastjóra og listræns stjórnanda 
myndrænt svona: 
 

 
Mynd 2: Forgangsröðun og ábyrgð stjórnenda í menningarstofnunum sem starfa ekki 
í hagnaðarskyni (Galli, 2011).  
 
Ríkisstofnanir, sjóðir, fyrirtæki og einstaklingar sem styrkja listahátíðir líta til 
listrænnar stefnu, listræns gildis, trausts og bakgrunns listræns stjórnanda þegar þau 
taka ákvörðun um hvort styrkja eigi listahátíð eða ekki. Trúverðugleiki listræns 
stjórnanda hefur því mikil áhrif á fjármögnun (Bhansing, Leenders, og Wijnberg, 
2012). Bhansing o.fl. nefna einnig að stofnanir sem eru með mjög líka stjórnendur 
græði ekki á að starfa við tvöfalda stjórnun, að árangurinn mælist aðeins ef 
stjórnendur hafi tvo ólíka vinkla (2012). En þó að stjórnendur tvíeykisins eigi að vera 
ólíkir með ólíkan bakgrunn er þó mikilvægt að þeir hafi innsýn í störf hvor annars til 
að auka skilning á verkum hvor annars. (Voogt, 2006). 
 
3. AÐFERÐ 
 
Tilgangur verkefnisins var að kanna þörf á tvöfaldri stjórnun listahátíða og að kanna 
kosti, galla og lykilárangursþætti þess. Ég ákvað að kanna þetta efni með aðferðum 
þátttökurannsókna þar sem litið er í eigin barm við rannsókn á aðferðum, reynslu og 
þekkingu.  
 Þátttökurannsókn er eigindleg rannsóknaraðferð sem byggir á ítrunarferli. Í 
þátttökurannsókn rannsakar rannsakandinn sjálfan sig út frá kenningu og aðferðafræði 
þátttökurannsókna og það skiptir máli hvað er gert en ekki hvað fólk segist ætla að 
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gera. (Avison, Lau, Myers, og Nielsen, 1999). Ástæða þess að ég ákvað að nýta 
aðferðafræði þátttökurannsóknar er að þannig má nýta eigin reynslu, bera hana saman 
við fræðin og finna út frá því leiðir til að gera betur. Það góða við þátttökurannsókn er 
að í henni verður til mikill lærdómur þátttakenda sem hægt er svo að skila til annarra. 
Við hverja ítrun verður til betri leið til að leysa vandann, því markmið 
þátttökurannsókna er að styrkja iðnaðarþekkingu og sérhæfingu. (McNiff, 2002). 

Það sem mælir gegn aðferðafræðinni er hætta á hlutdrægni og að 
þátttakandinn/rannsakandinn máli fallegri mynd af stöðunni en hún er í raun og blási 
sitt hlutverk upp á kostnað annarra teymismeðlima eða annarra aðila. (Martin og 
Sherington, 1997). Einnig er spurning um hversu yfirfæranlegar niðurstöðurnar eru á 
aðrar aðstæður. Þó eru þessar tvær hátíðir sem um ræðir hér mjög ólíkar að stærð, 
aldri, umgjörð og staðsetningu, þannig að áætla má að verkefnið gefi niðurstöður sem 
nýtast fleirum. Til að tryggja hlutdrægni var tilvikunum lýst með staðreyndum og sagt 
frá því hvað var gert en ekki hvað átti að gera. 
 Ákveðið var að teikna upp þessar tvær hátíðir sem tvö tilvik (e: case). Fyrra 
tilvikið er Cycle Music and Art Festival sem haldin var dagana 13. – 16. ágúst 2015 
og seinna tilvikið eru Myrkir músíkdagar sem haldnir voru 28. – 30. janúar 2016. 
Tilvikin eru sett upp í sama formi og skiptist hvort tilvikið niður í þrjá kafla: 
 

1. Hönnun hátíðar 
2. Undirbúningur 
3. Framkvæmd  

 
Kaflaskiptingin er gerð til að auðvelda samanburð. Atburðarás er gefin á hlutlægan 
máta til að forðast gildishlaðið mál. Verkaskipti stjórnenda ásamt snertiflötum starfa 
listræns stjórnanda og framkvæmdastjóra við hátíðina eru dregin fram til umfjöllunar. 
Að lokum voru tekin stutt viðtöl við samstarfsaðila höfundar við þessar hátíðir svo 
bera mætti niðurstöður höfundar saman við álit þessara einstaklinga til að öðlast meiri 
innsýn í stjórnun listahátíða. 

Vissulega er hægt að kanna tilgátuna með viðtölum við listræna stjórnendur 
og framkvæmdastjóra listahátíða en ég ákvað að kafa dýpra í tvö verkefni höfundar 
og fá greinargóða mynd af tveimur afar ólíkum hátíðum og bera stjórnun og 
framkvæmd þeirra saman. Einnig sparar það tíma og einfaldar rannsóknarverkefnið 
að geta leitað í eigin reynslu í stað þess að leita til fólks sem hefur takmarkaðan tíma 
til að aðstoða við rannsókn. 

Þess ber að geta að ekki var farið inn í þessar hátíðir með því markmiði að 
gera úr þeim þátttökurannsókn þó markmiðið hafi alltaf verið að draga af þeim 
lærdóm og eflast sem stjórnandi og því er rannsóknin gerð eftir á. Átta mánuðir eru 
liðnir frá því að höfundur vann við Cycle listahátíðina og því er möguleiki á að 
eitthvað hafi gleymst. 
 
4. TILFELLI 1 – CYCLE MUSIC AND ART FESTIVAL 2015 
 
Cycle Music and Art Festival var haldin í fyrsta sinn 13. – 16. ágúst árið 2015 í 
Kópavogi. Á Cycle Music and Art Festival var boðið upp á tækifæri til að kanna 
samruna og samskeyti listformanna, þar sem verkefnin á hátíðinni teygja anga sína út 
fyrir hið hefðbundna form. Stofnendur hátíðarinnar voru Guðný Guðmundsdóttir, 
Tinna Þorsteinsdóttir og Fjóla Dögg Sverrisdóttir. Guðný er upphafskona hátíðarinnar 
og listrænn stjórnandi hátíðarinnar. Tinna er annar listrænn stjórnandi hátíðarinnar og 
Fjóla er framkvæmdastjóri hátíðarinnar og jafnframt höfundur þessarar ritgerðar.  
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4.1 Hönnun hátíðar 
Hönnunarferlið tók langan tíma. Hátíðin var ekki til og byrja þurfti frá grunni að 
vinna hugmyndafræði, tilgang og listræna stefnu hátíðarinnar. Listrænir stjórnendur 
þróuðu hugmyndafræði og listræna stefnu hátíðarinnar, höfðu yfirumsjón með vali á 
listafólki, en framkvæmdastjóri setti fjárhagsramma og studdi listræna stjórnendur í 
ferlinu. 

Hönnun hátíðarinnar snerist ekki aðeins um val á listafólki og verkum heldur 
einnig um umgjörð, staðsetningu og anda hátíðarinnar og var tekin sameiginleg 
ákvörðun listræns stjórnanda og framkvæmdastjóra um að þétta staðsetningu og 
dagskrá hátíðarinnar til að mynda stemningu og gera tilraun til að búa til  
hátíðarsamfélag. 

Hönnunarferlið fór í gegnum nokkrar ítranir og mörg samtöl listrænna 
stjórnenda og framkvæmdastjóra og var enn í ferli á meðan á undirbúningi stóð þar 
sem erfitt var að meta hversu mikið fjármagn yrði til fyrir hátíðina. 

4.2 Undirbúningur 
Á undirbúningstíma hátíðarinnar þurfti að huga að áætlunum, greiningum, 
fjármögnun, ráðningum, markaðsmálum og samskiptum við hagsmuna- og 
samstarfsaðila.  

Framkvæmdastjóri vann hagsmunaaðilagreiningu, setti upp 
samskiptahandbók, tíma- og fjárhagsáætlanir ásamt hinum ýmsu listum með 
gagnlegum upplýsingum. Listrænn stjórnandi aðstoðaði þegar við átti. 

Fjármögnun átti sér stað yfir allan verkefnistímann og var unnin af listrænum 
stjórnanda og framkvæmdastjóra. Samstarf listræns stjórnanda og framkvæmdastjóra 
var mikilvægt í fjármögnunarferlinu. Sýn listræns stjórnanda þurfti að skína sterkt í 
gegn í styrkumsóknum en einnig þurfti að sýna fram á að stjórnendur hefðu burði og 
áætlanir um að leiða hátíðina til lykta. 

Undirbúa þurfti húsnæði hátíðarinnar vel. Listrænn stjórnandi valdi húsnæði 
sem studdi við þau verkefni sem voru valin á hátíðina. Í óhefðbundnu rýmunum þurfti 
að huga að öryggismálum, aðstöðu, þrifum og fleiru. Listrænn stjórnandi og 
framkvæmdastjóri gerðu saman úttekt og tiltekt í húsnæðunum og bæjarstarfsmenn 
aðstoðuðu við að koma rýmunum í lag. 

Starfsfólk hátíðarinnar var í upphafi stjórn hátíðarinnar en á 
undirbúningstímanum datt annar listrænn stjórnandinn út vegna annarra verkefna. 
Snemma í ferlinu var grafískur hönnuður ráðinn og svo bættust við markaðsstjóri og 
sýningarstjóri til að sjá um sýninguna í Gerðarsafni. Á lokasprettinum bættust við 
hópinn tveir starfsmenn í vinnu ásamt ljósmyndara, myndbandsupptökumanni, 
hljóðupptökumanni og myndbandsupptökunema sem unnu fyrir okkur við að 
skrásetja hátíðina ásamt tveimur unglingsstúlkum sem sáu um miðasölu. Aðal 
listrænn stjórnandi og framkvæmdastjóri sáu sameiginlega um ráðningar verktaka en 
framkvæmdastjóri sá um verktakasamninga og launaviðræður. 
 Verkefni markaðsstjóra voru ýmist á könnu listræns stjórnanda eða 
framkvæmdastjóra. Verkefni markaðsstjóra sem tilheyrðu listrænum stjórnanda var 
hönnun markaðsefnis, textagerð og gerð bæklings. Listrænn stjórnandi studdi 
markaðsstjóra einnig í almannatengslum þar sem listrænn stjórnandi var andlit 
hátíðarinnar og sá um að koma fram í fjölmiðlum fyrir hönd hátíðarinnar. Verkefni 
markaðsstjóra sem tilheyrðu framkvæmdastjóra var textagerð, markaðsáætlanagerð, 
notkun samfélagsmiðla, auglýsingar á samfélagsmiðlum, prentun og dreifing 
prentefnis. 
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 Listrænn stjórnandi sá um samskipti sem sneru að listrænu hliðinni, svo sem 
samskipti við listafólk, listræna stjórnendur Gerðarsafns og Salarins en 
framkvæmdastjóri sá um samskipti við birgja og samstarfsaðila sem komu að 
framkvæmdahlið hátíðarinnar ásamt því að safna saman upplýsingum um tækniþarfir 
listafólks.  

4.3 Framkvæmd 
Opnunardagurinn var átakamikill og tók mikið á skipuleggjendur hátíðarinnar. Mikið 
álag og streita var opnunardaginn þar sem undirbúningur var mjög mikill og á 
seinustu stundu og margt fólk var á svæðinu. Árekstrar urðu á milli fólks og 
stjórnendur voru farnir að sýna líkamleg og andleg merki streitu. En það hjálpaði 
stjórnendum mikið að geta leitað til hvor annars, því þegar annar stjórnandi átti erfitt 
gat hinn tekið yfir og róað óstyrka stjórnandann. Hátíðardagana var reglulega þörf á 
þessu fyrirkomulagi.  
 Annan og þriðja dag hátíðarinnar hóf framkvæmdastjóri með 
starfsmannafundi þar sem farið var yfir verkefni dagsins, gerður var aðgerðalisti og 
aðgerðum skipt á milli starfsmanna á meðan listrænn stjórnandi sinnti listafólki. 
Stjórnendur og starfsfólk þurfti að vinna hart til að hátíðardagarnir gengju upp. Til 
dæmis reyndist erfitt að koma einum listamanni fyrir  á dagskrá í Kópavogsbænum 
þannig að hann var færður á síðustu stundu í Gerðarsafn án þess að það næðist að 
auglýsa breytta dagskrá. Var það sameiginlegt átak listræns stjórnanda og 
framkvæmdastjóra að semja við listamanninn og finna honum góðan stað þar sem 
verk hans fengju að njóta sín. 
 Þegar hátíðinni var lokið kom í ljós að gleymst hafði að gera ráð fyrir fólki í 
frágang á hátíðinni. Framkvæmdastjóri og starfsmenn gengu samt sem áður frá öllu 
nema samsýningunni í Gerðarsafni. Lúkningarfundur var svo haldinn fyrir aðal 
listrænan stjórnanda og framkvæmdastjóra hátíðarinnar ásamt forstöðumanni 
menningarmála í Kópavogi og listrænum stjórnanda Gerðarsafns til að fara yfir 
hátíðina. 
 
5. TILFELLI 2 – MYRKIR MÚSÍKDAGAR 2016 
 
Myrkir músíkdagar er hátíð sem var stofnuð árið 1980 af Tónskáldafélagi Íslands (TÍ) 
sem vettvang fyrir íslensk tónskáld til að fá verk sín flutt.  Hátíðin var til að byrja 
með tvíæringur en er nú haldin ár hvert í lok janúar í Reykjavík. Hefð er fyrir því að 
formaður TÍ sé listrænn stjórnandi hátíðarinnar. Sumarið 2015 var kosinn nýr 
formaður félagsins, Þórunn Gréta Sigurðardóttir sem tók við listrænni stjórnun 
hátíðarinnar, en ég var ráðinn framkvæmdastjóri hátíðarinnar. 

5.1 Hönnun hátíðar 
Hlutverk Myrkra músíkdaga er að vera ,,vettvangur til að flytja og kynnast 
samtímatónlist með áherslu á nýja, íslenska tónlist og flytjendur í bland við erlend 
verk og erlenda flytjendur.” (Þórunn Sigurðardóttir, 2015). Þegar nýr formaður tók 
við embætti listræns stjórnanda var þegar búið að ráða nokkra listamenn á hátíðina og 
því var ekki hægt að breyta. Á stjórnarfundi TÍ var tekin ákvörðun um að leggja ekki 
of mikla vinnu í listræna stefnu heldur vanda frekar val verkefna, sýna breidd verka 
og flytjenda, auka hlut kvenna og velja efnisskrár sem sýndu ung íslensk tónskáld í 
bland við eldri og erlend tónskáld og hafði listrænn stjórnandi yfirumsjón með því. 
Framkvæmdastjóri hafði skoðunarrétt í valinu. Listrænn stjórnandi raðaði með aðstoð 
framkvæmdastjóra verkefnum inn á dagskrá hátíðarinnar. Ákvarðanir voru teknar á 
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yfirvegaðan máta og rólega. Álitamál voru rædd í þaula og ákvarðanir teknar á 
lýðræðislegan máta. 

5.2 Undirbúningur 
Á undirbúningstíma hátíðarinnar þurfti að huga að áætlunum, greiningum, 
fjármögnun, ráðningum, markaðsmálum og samskiptum við hagsmuna- og 
samstarfsaðila.  

Búið var að fjármagna megnið af hátíðinni þar sem fyrri stjórn Myrkra 
músíkdaga hafði gert langtímasamninga við styrktaraðila. Framkvæmdastjóri sá um 
um viðhald þeirra samninga.  

Framkvæmdastjóri hélt utan um tímaáætlun, fjárhagsáætlun, þarfagreiningu 
og kostnaðargreiningu vegna listafólks, alla efnisskrá hátíðarinnar ásamt áætlun 
vegna flugs og gistingar með innleggi frá listrænum stjórnanda.  

Starfsmenn hátíðarinnar voru þrír talsins; listrænn stjórnandi, 
framkvæmdastjóri og markaðsstjóri en einnig var ráðinn grafískur hönnuður til að sjá 
um markaðsefni. Stjórn Tónskáldafélags Íslands var á hliðarlínunni og tók þátt í 
stærri ákvörðunum. Samskipti milli starfsmanna hátíðarinnar í undirbúningi gengu 
afar vel þrátt fyrir landfræðilegar fjarlægðir en markaðsstjóri var staddur í Berlín í 
Þýskalandi, listrænn stjórnandi á Eskifirði og framkvæmdastjóri í Reykjavík. 
Ágreiningsmál sem komu upp voru ekki mörg og voru þau leyst ýmist strax með 
samtali eða borin undir stjórnarfund TÍ. Álitamál voru leyst og ákvarðanir voru 
yfirleitt teknar í samtali listræns stjórnanda og framkvæmdastjóra eða 
framkvæmdastjóra og markaðsstjóra. 

Markaðsstjóri sá um markaðssetningu hátíðarinnar í samvinnu við 
framkvæmdastjóra. Hann sá um að halda utan um samskipti við erlenda og innlenda 
blaðamenn og hópa sem voru að koma erlendis frá í samvinnu við listrænan 
stjórnanda. Listrænn stjórnandi var andlit hátíðarinnar og kom fram fyrir hönd 
hátíðarinnar í fjölmiðlum. 

Heimasíðugerð var í höndum framkvæmdastjóra með utanaðkomandi aðstoð 
og með aðstoð markaðsstjóra. Framkvæmdastjóri og markaðsstjóri höfðu umsjón með 
gerð efnisskráa og fengu til þess einnig utanaðkomandi aðstoð.  
 Aðal samstarfsaðili hátíðarinnar var tónlistar- og ráðstefnuhúsið Harpa. Harpa 
lagði til verkefnastjóra og tæknistjóra sem voru tengiliðir framkvæmdastjóra 
hátíðarinnar. Verkefnastjóri Hörpu sá um að safna saman upplýsingum og koma 
upplýsingum í rétt flæði. Tæknistjórinn lagði til tækniskjal sem auðvelt var að fylla 
inn í. Framkvæmdastjóri safnaði saman tækniupplýsingum frá listafólkinu og sá um 
að viðhalda skjalinu sem var svo notað af sviðsstjórum og tæknimönnum við 
framkvæmdina.  

5.3 Framkvæmd 
Á þessu stigi verkefnisins hvíldu störfin að mestu á framkvæmdastjóra, enda er það 
sjálfur viðburðurinn sem framkvæmdastjóri var búinn að vera að bíða eftir. Listrænn 
stjórnandi greindist með meðgöngueitrun á fyrsta degi hátíðar og gat ekki tekið þátt í 
framkvæmd hátíðarinnar.  

Framkvæmdastjóri sá um samskipti við listafólk og sviðs- og tæknifólk, að 
koma efnisskrám í rétta sali á réttum tíma, um áætlanir um hljóðprufur og tónleika. 
Stjórn TÍ sá til þess að það væri fulltrúi frá hátíðinni á öllum tónleikum og hittu 
blaðamenn og formenn tónskáldafélaga til að styrkja tengslanet hátíðarinnar. 
Markaðsstjóri sá um samskipti við blaðamenn og ferðamannahópa ásamt því að halda 
samfélagsmiðlum gangandi á meðan á hátíðinni stóð og aðstoðaði einnig baksviðs.  
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 Tónleikadagskráin var mjög þétt og því var framkvæmdastjóri allan tímann á 
svæðinu að fylgjast með og passa upp á tímasetningar og til að vera til staðar ef 
eitthvað kæmi upp á. Framkvæmdastjóri tók á móti flytjendum og hljóp á milli sala til 
að seinka tónleikum þegar tónleikar næst á undan fóru yfir á tíma, spjallaði við 
flytjendur og tónleikagesti og útskýrði stöðuna.  

Framkvæmdin gekk mjög vel og ekki komu upp nein stórmál. Stundum hefði 
þó verið gott að hafa listrænan stjórnanda líka baksviðs eða þá stjórn TÍ til að fá 
aðstoð við að taka á erfiðum málum, en markaðsstjórinn tók það verkefni að sér. 

Haldið var lokahóf í Hörpu fyrir alla flytjendur, tónskáld og tónleikagesti eftir 
síðustu tónleika hátíðarinnar. Þar hélt framkvæmdastjóri stutta ræðu til að þakka 
öllum fyrir sitt framlag. Frágangur eftir hátíðina var að mestu í höndum starfsfólks 
Hörpu en haldinn var lúkningarfundur með framkvæmdastjóra hátíðar, verkefnastjóra 
Hörpu og tæknistjóra Hörpu annars vegar og með framkvæmdastjóra hátíðar og stjórn 
TÍ hins vegar til að fara yfir hátíðina og safna gögnum um hvað gekk vel og hverju 
mætti breyta.  
 
6. NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐUR 
 
Hér verða dregnar saman niðurstöður úr þátttökurannsókn og viðtölum og fjallað um 
þær. Kaflanum er skipt niður í fjóra undirkafla sem hver miðar að því að skoða 
ákveðinn vinkil svo megi svara spurningum verkefnisins: 
 

1. Er þörf á tvöfaldri stjórnun í listahátíðum?  
2. Hverjir eru kostir, gallar og lykilárangursþættir tvöfaldrar stjórnunar 

listahátíða? 
 
Kaflarnir fjalla um kosti, galla, lykilárangursþætti og verkaskiptingu innan tvöfaldrar 
stjórnunar listahátíða. Athygli er vakin á því að niðurstöður miða eingöngu að 
stjórnendapari þar sem annar aðilinn er listrænn stjórnandi, hinn aðilinn er 
framkvæmdastjóri og báðir aðilar hafa reynslu og þekkingu á sínu sviði.  

6.1 Kostir tvöfaldrar stjórnunar 
Þeir kostir sem komu fram í þátttökurannsókninni eru að auðveldlega er hægt að 
skipta stjórnunarverkefnum á milli stjórnenda þannig að hvor sinni sínu hlutverki. 
Sérþekking stjórnenda nýtist einnig betur þegar hvor aðilinn sinnir starfi sem 
endurspeglar þekkingu hans og reynslu. Stjórnendur geta svo alltaf leitað til hvor 
annars þegar á þarf að halda.  

Þegar spurð um kostina við tvöfalda stjórnun listahátíða nefnir Þórunn Gréta 
Sigurðardóttir, listrænn stjórnandi Myrkra músíkdaga, helstu kostina vera þá að hafa 
einhvern til að spegla sig í þegar þarf að taka ákvarðanir og leysa úr ágreiningi og svo 
það að stjórnendur geti staðið saman að sömu skilaboðunum út á við. Einnig sýndi 
það sig á Myrkum músíkdögum að það getur verið mjög mikilvægt að hafa góða 
afleysingu fyrir hvort annað ef eitthvað kemur upp á eins og þegar listrænn stjórnandi 
þurfti að draga sig í hlé vegna veikinda. Þá gat framkvæmdastjóri klárað málið án 
aðkomu listræns stjórnanda. (Þórunn Gréta Sigurðardóttir, 2016). 

Þórunn Gréta er sammála þeim Järvinen, Ansio og Houni (2015) varðandi 
reynsluheim og bakgrunn stjórnenda og segir að stjórnendur með mismunandi 
reynslu og bakgrunn styrki stjórnunarsamstarfið. Þórunn Gréta segir hvern 
einstakling verðmæta viðbót við hátíðina, því fólk hefur mismunandi reynslu og 
mismunandi þekkingu sem bætir við þekkingargrunn innan skipuheildar hátíðarinnar. 
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Ef báðir aðilar eru með sérþekkingu á sínu sviði eykur það verðmætin og skilar betri 
vöru. Jafnvel þó að aðilarnir eigi ekki endilega vel saman að þá getur meiri þekking 
aukið líkur á velgengni. (Þórunn Gréta Sigurðardóttir, 2016). 

Spurð að því hver væri helsti kosturinn við það að hafa tvöfalda stjórnun þar 
sem hvor hefur sitt hlutverk framkvæmdastjórnun og listræn stjórnun svaraði Guðný 
Guðmundsdóttir, listrænn stjórnandi Cycle listahátíðar að það væri frelsi, frelsi til að 
sinna listrænni stjórnun og að framkvæmdastjóri sjái um fjármálin og framkvæmdina 
og ,,svo eru stjórnendur bara í samtali”. (Guðný Guðmundsdóttir, 2016). Að fá frelsi 
til að sinna listrænni stjórnun án þess að þurfa að vinna að rekstri hátíðar, 
markaðssetningu og starfsmannamálum er mjög mikilvægt til að að hátíð fái tækifæri 
til að blómstra og þróast áfram.  

Ég met enn á þessu stigi máls svo að kostir tvöfaldrar stjórnunar séu þó 
nokkrir og snúi fyrst og fremst að breiðari þekkingu og reynslu stjórnenda og minni 
áhættu.  

Tvöföld stjórnun gefur hvorum stjórnanda fyrir sig tækifæri til að einbeita sér 
að sínu starfi, ábyrgð og kjarnahæfni, án þess að truflast af því sem hann hefur minni 
þekkingu og jafnvel minni áhuga á að gera. Breiður bakgrunnur og fjölbreytt reynsla 
stjórnenda gefur enn fleiri möguleika í úrlausn vandamála og styrkir þannig 
stjórnunina því tvöföld stjórnun eykur líkur á greiningum og praktískum undirbúningi 
og eykur líkurnar á kröftugri þróun listrænnar stjórnunar og dagskrárgerð. Þessi 
lykilatriði ásamt dreifingu á ábyrgð leiða einnig að minni áhættu í rekstri og listrænu 
gildi listahátíða.  

Ef stjórnendurnir vinna þétt saman á sínum sérsviðum, hafa sameiginlega sýn 
og skilning á verkefninu geta þeir samt sem áður auðveldlega leyst hvorn annan af ef 
eitthvað kemur upp á eins og veikindi eða annað. Þeir geta einnig aðstoðað hvor 
annan við að komast aftur á rétta braut ef streitan sem fylgir óhjákvæmilega starfinu 
við stjórnun listahátíða setur strik í reikninginn. Verkefnið stoppar ekki.  

6.2 Gallar tvöfaldrar stjórnunar 
Gallar tvöfaldrar stjórnunar koma yfirleitt þegar ekki er nógu vel staðið að 
stjórnuninni. Tvöföld stjórnun gengur erfiðlega þegar samtöl stjórnenda eiga sér ekki 
stað og ágreiningur kemst ekki upp á yfirborðið samkvæmt skoðun höfundar á 
tilvikunum tveimur.  

,,Ef stjórnendur hafa ekki sameiginlegan skilning og sömu sýn þá getur 
tvöföld stjórnun verið mjög erfið.“ (Guðný Guðmundsdóttir, 2016). 

Eins og fram kemur í verkefni Galli (2011) þá munu ósamræmd markmið 
stjórnenda sem jafnvel vinna gegn markmiðum hins stjórnandans hafa verulega 
neikvæð áhrif á gæði stjórnunar. 

Helstu mistökin við tvöfalda stjórnun eru samskiptaleysi stjórnenda. 
Stjórnendur sem tala ekki saman og gera ráð fyrir því að hinn stjórnandinn sjái og 
skilji hlutina á sama máta og þeir sjálfir munu sjá að það kemur niður á gengi 
hátíðarinnar.  

Gallar við tvöfalda stjórnun eru að mati höfundar allt þættir sem hægt er að 
komast hjá með góðum undirbúningi og ef vel eru skoðaðir lykilárangursþættir 
tvöfaldrar stjórnunar, sem má sjá hér fyrir neðan.  

6.3 Lykilárangursþættir tvöfaldrar stjórnunar 
Í grunninn þá eru lykilárangursþættir tvöfaldrar stjórnunar fjórir: 
 

1. Góð samskipti stjórnenda. 
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2. Sameiginleg sýn. 
3. Hæfni stjórnenda. 
4. Skýr verkaskipting. 

 
Samkvæmt þessu styður verkefnið við það sem Finnarnir Järvinen, Ansio og Houni 
segja til um lykilþætti sambands stjórnunarparsins, að stjórnendurnir þurfi að hafa 
sameiginlega sýn og markmið, góð samskipti, traust sín á milli, vera sjálfstæðir en 
bæta samt sem áður hvor annan upp (Järvinen o.fl., 2015). 

Guðný Guðmundsdóttir segir lykilinn vera ,,Að fólk sé með verkaskiptingu á 
hreinu og sé gott í því sem það er að gera.” (Guðný Guðmundsdóttir, 2016). Tala þarf 
opinskátt saman um það sem gengur vel, kemur upp á og sem stjórnendur eru ekki 
sammála um. Vaka Halldórsdóttir sá að mikið samtal átti sér stað innan 
stjórnunarpars Cycle listahátíðar um það sem gekk vel, um mistök, ágreining og 
annað og hafði orð á því að enginn hafi nokkurn tímann tekið ábendingum og 
ágreiningi persónulega. Að það hafi alltaf verið auðvelt að halda áfram eftir samtöl, 
einnig samtöl sem hún átti við stjórnendateymið. (Vaka Halldórsdóttir, 2016).  

,,Listrænn stjórnandi og framkvæmdastjóri stóðu saman að ábyrgð 
heildarinnar og tóku saman að ágreiningsmálum.” (Þórunn Gréta Sigurðardóttir, 
2016). Það er í raun þessi punktur sem Þórunni Grétu fannst standa upp úr varðandi 
samstarfið. Stjórnendur tóku sameiginlegar ákvarðanir, tóku sameiginlega á 
ágreiningsmálum og stóðu fastir á bakvið ákvarðanir. Stjórnendur virkuðu einnig 
sem ráðgjafar fyrir hvor annan. 

Skýr verkaskipting er atriði sem kemur oft upp, bæði í þátttökurannsókninni 
og í viðtölunum. Skýr verkaskipting virðist vera atriði sem ætti að fleyta 
stjórnendapari hvað lengst í átt að velgengni. Kynna þarf vel verkaskiptingu fyrir 
starfsfólki þar sem kemur fram hvers konar fyrirspurnir eigi að fara til hvaða 
stjórnanda. (Vaka Halldórsdóttir, 2016). Þetta er mikilvægt að hafa reglulega í huga á 
þeim tíma sem verið er að vinna að hátíðinni því starfsmannaþróun getur verið mikil 
og hröð, sérstaklega þegar nær dregur hátíðinni eins og sjá má á mynd 3: 
Starfsmannaþróun innan listahátíða. Mikilvægt er að kynna verkaskiptingu stjórnenda 
fyrir öllum nýjum starfsmönnum þegar þeir koma til starfa. En nánar verður fjallað 
um verkaskiptingu í tvöfaldri stjórnun listahátíða hér fyrir neðan. 
 
 

 
 
Mynd 3: Starfsmannaþróun innan listahátíða 

Kjarni Kjarni Listafólk 

Sjálfboðaliðar 

Starfsfólk 

Samstarfsaðilar 

HÖNNUN UNDIRBÚNINGUR FRAMKVÆMD 
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6.4 Verkaskipting tvöfaldrar stjórnunar 
Þegar hafist var handa við að vinna Cycle Music and Art Festival var ekki skýrt talað 
um verkaskiptingu stjórnenda heldur gert ráð fyrir því að listrænn stjórnandi sæi um 
listrænu hliðina og framkvæmdastjóri sæi um framkvæmdahliðina án þess að ræða 
nákvæmari skipti og hvað þyrfti að vinna saman. Guðný segir þegar hún var spurð um 
verkaskiptingu stjórnenda hátíðarinnar:  
 ,,Mér finnst hafa verið minni verkaskipting en ég átti von á í fyrstu. Mér 
finnst við hafa farið báðar inn á svið hvor annarar á einhvern hátt og ég hef áhuga á 
að breyta því og aðskilja okkar verksvið betur. Það byggist á því að þú hafir þurft að 
fara hratt í gegnum mörg skref á þessu ferli og við þurft að eiga í samræðum um það 
allan tímann. Ég held að í framtíðinni muni þetta vera miklu aðskildara.” (Guðný 
Guðmundsdóttir, 2016).  

Vaka Halldórsdóttir markaðsstjóri Cycle Music and Art Festival og Myrkra 
músíkdaga styður þetta og segir að við Cycle listahátíðina hafi þurft að skilgreina 
hlutverk stjórnenda betur. Yfirleitt hafi hún vitað við hvern hún ætti að tala um hvað, 
en erfiðara var fyrir hana að vita hverjum hún ætti að halda upplýstum um hvað. Ef 
verkaskipting stjórnenda er ekki kynnt fyrir starfsfólki, hvað þá ef hún er ekki 
ákvörðuð í upphafi getur tvöföld stjórnun vissulega verið mjög ruglandi. Þó hefur 
verið ákveðin verkaskipting því Vaka bætir því við að það hafi verið áhugavert að sjá 
listrænan stjórnanda koma með hugmyndir sem þurftu samt sem áður að fá 
staðfestingu frá framkvæmdastjóra um að þær pössuðu inn í áætlanir og stefnu 
hátíðar (2016).  

Lærdómur varð til við stjórnun hátíðarinnar sem fylgdi framkvæmdastjóra inn 
í Myrka músíkdaga þar sem við upphaf vinnu við þá hátíð var byrjað á að útbúa 
verkaskiptingu listræns stjórnanda og framkvæmdastjóra og unnið var svo að mestu 
samkvæmt þeirri skiptingu. Verkaskiptin segir Þórunn Gréta að hafi verið þannig að 
framkvæmdastjóri sá um framkvæmdahlið hátíðarinnar, það er sá um samningagerð, 
fjármálin, áætlanir, skipulag, tæknimál og að hlutirnir gerðust þegar þeir áttu að 
gerast. Listrænn stjórnandi sá um val á listamönnum, efnisskrá og niðurröðun á 
dagskrá hátíðarinnar. (Þórunn Gréta Sigurðardóttir, 2016). 

Ferli listahátíða má skipta í þrjú meginstig; hönnun, undirbúning og 
framkvæmd og á þessum mismunandi stigum er hægt að segja að stjórnendur í 
tvöfaldri stjórnun skiptist á að vera leiðandi. Á hönnunarstigi er listrænn stjórnandi 
leiðandi á meðan framkvæmdastjóri er fyrst og fremst í styðjandi hlutverki. Á 
undirbúningsstigi blandast hlutverkin meira saman og erfiðara er að sjá hvar greinir á 
milli. Á framkvæmdastigi er hlutverk framkvæmdastjóra leiðandi og hlutverk listræns 
stjórnanda meira styðjandi. Á þessu stigi snýr hlutverk listræns stjórnanda einnig 
meira út á við þar sem við sjáum gjarnan listrænum stjórnanda stillt upp í forsvari 
fyrir hátíðir. Listrænn stjórnandi er einskonar hetja hátíðarinnar sem stendur og fellur 
með framgangi hennar; velgengni hennar eða lélegu gengi. Hlutverk 
framkvæmdastjóra snýr á þessu stigi meira inn á við, því markmið hans ætti alltaf að 
vera að sjá fyrir hvað muni gerast, að geta brugðist vel við breytingum og að nýta þau 
aðföng sem hátíðin hefur til umráða á sem skilvirkastan máta. Á framkvæmdastigi má 
einmitt oft sjá listrænan stjórnanda úti í sal á viðburðunum að tala við fjölmiðla og 
gesti á meðan framkvæmdastjóra er baksviðs að styðja listafólk og sviðsfólk í 
framkvæmdinni.  

Eftir að hafa farið yfir eigin reynslu, lesið greinar og rætt við samstarfsfólk þá 
hef ég tekið saman greiningu á verkaskiptingu í töflu 1. Töflunni svipar til myndar 
Galli (2011) sem má sjá í kafla 2.4 hér að framan, en hér er kafað dýpra í 
verkaskiptinguna og sýnt hver hún er á mismunandi stigum verkefnisins (í hönnun, 
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undirbúningi og framkvæmd). Auk þess er gerð tilraun til að sýna núningsfleti milli 
verkefna stjórnendanna. Verkefnin eru sýnd nokkurn veginn í tímalínu og samhliða 
eftir því hvaða verkefni eru á könnu listræns stjórnanda eða á höndum 
framkvæmdastjóra. Ef stjórnendur þurfa að vinna jafnt saman að verkefnunum 
stendur það sama beggja megin en annars eru hlutverkin skilgreind betur. 

Vissulega þarf hvert stjórnendapar að ræða saman um verkaskiptingu sín á 
milli svo að hæfileikar og reynsla hvors aðila nýtist sem best en þessi tafla ætti að 
gefa góða innsýn í dæmigerða verkaskiptingu. 
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Tafla 1: Verkaskipting listræns stjórnanda og framkvæmdastjóra 
 

 VERKASKIPTING 

 LISTRÆNN STJÓRNANDI FRAMKVÆMDASTJÓRI 

H
Ö

N
N

U
N

 

Hugmyndafræði 
Listræn stjórnun 
Val á húsnæði 
 
Styrktarumsóknir 
 
Samskipti við styrktaraðila, 
hagsmunaaðila, listafólk  
 
Stuðningur við framkvæmdastjóra 

Stuðningur við listrænan stjórnanda 
 
 
 
Styrktarumsóknir 
 
Samskipti við styrktaraðila, 
hagsmunaaðila 
 
Samningagerð 

U
N

D
IR

BÚ
N

IN
G

U
R

 

Ráðningar – val á starfsfólki 
 
 
Hönnun hátíðarumhverfis 
Dagskrárgerð 
 
Hönnun  og viðhald heimasíðu 
Umsjón með hönnun markaðsefnis 
Textagerð 
 
 
 
 
 
 
Gefur upplýsingar inn í áætlanagerð og 
greiningar 
 
Undirbúningur húsnæðis 
 
Tala við fjölmiðla 

Ráðningar – val á starfsfólki, 
samningagerð 
 
 
 
 
Uppsetning og viðhald heimasíðu 
Umsjón með notkun markaðsefnis 
Textagerð 
Samfélagsmiðlar 
 
Samskipti við birgja, listafólk – 
samningagerð 
Innkaup 
 
Áætlanagerð – fjárhags, tíma 
Greining – áhættu, hagsmunaaðila 
 
Undirbúningur húsnæðis 

FR
A

M
K

V
Æ

M
D

 

Móttaka listamanna 
Opnun hátíðar 
 
Fylgja eftir viðburðum 
 
 
 
 
 
Lúkning 

 
 
 
Fylgja eftir framkvæmd 
Tæknimál 
Umsjón með starfsfólki 
 
Frágangur 
 
Lúkning 

 ÚTÁVIÐ INNÁVIÐ 
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7. ÁLYKTUN 
 
Reynsla mín af þessum tveimur hátíðum sem fjallað er um hér er sú að nauðsynlegt er 
að hafa tvo stjórnendur listahátíða þar sem annar fer með listræna stjórnun og hinn fer 
með framkvæmdastjórnun. Að öllum líkindum er ekki alltaf þörf á tvöfaldri stjórnun 
en þegar hátíð er orðin það umfangsmikil að hún stendur yfir í nokkra daga, sýnir 
verk margra tuga listamanna og þegar henni má skipta niður í nokkur undirverkefni 
þá má segja að þörf sé á að deila ábyrgðinni, bæta við stjórnunina og nýta til ítrustu 
hæfileika hvers og eins.  

Í stað þess að afskrifa tvöfalda stjórnun út af því að stjórnendur geta ekki 
komið sér saman um sýn, skilning og verkaskiptingu þá ætti frekar að einblína á hvað 
græðist með tvöfaldri stjórnun. Stjórnendapar með breiðan þekkingargrunn eykur 
líkur á bæði rekstrarlegum og listrænum árangri. Þannig er hægt að minnka áhættu 
við rekstur hátíða þar sem listræn og rekstrarleg markmið eru sameinuð, ábyrgð er 
dreift á tvo einstaklinga sem geta leyst hvor annan af og stutt hvor annan.  

Ég mun fara inn í næstu listahátíð með það að markmiði að skýra 
hlutverkaskipti stjórnenda fyrirfram, gera áætlun um hvernig verkaskipting stjórnenda 
er kynnt fyrir starfsfólki og vinna náið með listræna stjórnanda mínum að 
sameiginlegum markmiðum og sameiginlegri sýn. Til að fylgja fyrirkomulaginu eftir 
mun ég boða listrænan stjórnanda á reglulega fundi til að fara yfir stjórnun 
listahátíðarinnar sérstaklega. Þar verður fjallað um hvað gengur vel og hvað má betur 
fara í stjórnun hátíðarinnar og gerðar áætlanir um breytingar ef á þarf að halda.   

Í framhaldi af þessu verkefni væri áhugavert að kanna stjórnunarfyrirkomulag 
fleiri listahátíða; hvernig hlutverkum er skipt, hver er hæfni stjórnenda sem gegna 
mismunandi hlutverkum og bera það svo saman við bæði listrænt og rekstrarlegt 
gengi hátíðarinnar. 
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