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Útdráttur
Þessi ritgerð er niðurstaða lokaverkefnis míns í menningar- og menntastjórnun við Háskólann
á Bifröst. Ég rannsakaði sex menningarstofnanir og tvö stórfyrirtæki með tilliti til áhrifa
stefnu stórfyrirtækja í styrkveitingum til menningarmála á menningarstofnanir á tímabilinu
2002 til 2008. Greinileg hugmyndafræðileg tengsl eru á milli aðkomu einkafjármagns að
menningarstarfsemi í Bretlandi og Bandaríkjunum og þeirrar stefnu sem tekin var upp á
Íslandi.

Það kom mér á óvart hversu ígrunduð markaðsstefna stórfyrirtækjanna er varðandi
menningarstarfsemi og á hversu árangursríkan hátt þeim hefur tekist að nýta hana sér til
framdráttar í nafni svokallaðrar samfélagslegrar ábyrgðar. Þá vakti það undrun mína hvað
sértekjur menningarstofnana vegna samstarfs þeirra við stórfyrirtæki eru í raun litlar miðað
við umfjöllun um samstarfið í fjölmiðlum og það almannatengslastarf sem þær vinna fyrir
stórfyrirtækin.

Loks vekur það athygli að notkun stórfyrirtækja á virðingu og trausti rótgróinna
menningarstofnana í opinberri eigu til félagsmótunar og ímyndaruppbyggingar tíðkast nánast
gagnrýnislaust hérlendis. Vonast ég til að rannsókn þessi eigi eftir að eiga hlut í að gera
sambönd menningarstofnana og stórfyrirtækja gagnsærri og vera innlegg í umræðu um
hvernig þeim verður best fyrir komið í framtíðinni.
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Formáli
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1. Inngangur
Ritgerð þessi er til meistaraprófs í menningar- og menntastjórnun við Háskólann á Bifröst.
Leiðbeinandi er Njörður Sigurjónsson, lektor við Háskólann á Bifröst. Titill ritgerðarinnar er
Viðskiptavæðing menningarlífsins og menningarvæðing viðskiptalífsins; Áhrif stefnu íslenskra
stórfyrirtækja í styrkveitingum til menningarmála á menningarstofnanir á árunum 2002 til
2008. Ritgerðin hefur að geyma niðurstöður rannsóknarefnis í menningarstjórnun og hún er
30 ects einingar.

1.1 Samhengi og markmið rannsóknarinnar
Af fjölmiðlaumfjöllun undanfarinna ára má ráða að miklar breytingar hafi orðið við
fjármögnun á menningarstarfsemi á Íslandi. Þær má rekja til ársins 2000 þegar Reykjavík var
ein af menningarborgum Evrópu og verkefnið markaði þáttaskil við kostun
menningarviðburða hérlendis (Soffía Karlsdóttir munnleg heimild, 8. desember 2008). Líkt og
Listahátíð í Reykjavík, sem haldin hefur verið frá árinu 1970, var menningarborgin
samvinnuverkefni á milli ríkis og borgar með aðkomu stuðnings stórfyrirtækja í formi
fjárveitinga og ýmis konar þjónustu, auk fjárveitinga frá Evrópu (Gestur Guðmundsson 2002:
132). Menningarborgarverkefnið kostaði 610 milljónir króna sem er gífurlega há upphæð í
samhengi fjárveitinga til menningarmála á Íslandi en almenn ánægja var með hvernig til tókst
með fjármögnunina. Yfirvöld fengu staðfestingu þess að hægt væri að fá stórfyrirtæki til að
kosta menningarstarfsemi. Stjórnendur stórfyrirtækja sáu hagkvæmni í að veita fé til
menningarstarfs og stjórnendur menningarstofnana voru hvattir til að auka sértekjur sínar með
samstarfi við einkaaðila. Þó að almennt hafi stórfyrirtæki sýnt menningar- og listastarfsemi
takmarkaðan áhuga fram til þessa höfðu ákveðin fyrirtæki eins og ríkisbankarnir keypt
listaverk í gegnum tíðina án þess að vekja á því sérstaka athygli. Þá áttu listamenn Hauk í
horni hjá einstaka athafnamönnum líkt og Ragnari Jónssyni kenndum við smjörlíkisgerðina
Smára sem var aðsópsmikill í menningarlífinu, meðal annars sem bókaútgefandi og
listaverkasafnari (100 ár frá fæðingu Ragnars í Smára, 2004).
Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvaða breytingar og áhrif aðkoma stórfyrirtækja að
styrkveitingum til menningarmála hafði á menningarstofnanir á Íslandi og hvernig þær
aðlöguðu sig nýju rekstrarumhverfi og tileinkuðu sér nýjar fjármögnunarleiðir. Rannsókninni
er jafnframt beint að því hvers vegna og hvernig stórfyrirtæki nýttu menningarmál sér til
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framdráttar. Þá er einkavæðing menningarlífsins sett í innlent, jafnt sem alþjóðlegt,
hugmyndafræðilegt, markaðslegt og pólitískt samhengi. Hafa ber í huga að hvorki er verið að
alhæfa um öll stórfyrirtæki né menningarstofnanir í rannsókninni heldur eru valin tilvik sem
gefa greinagóða mynd af þeim hugmyndum, viðmiðum og starfsaðferðum sem nutu
löghelgunar á tímabilinu.
Rannsóknarspurningin er:
Hvernig mótuðu íslensk stórfyrirtæki stefnu sína í styrkveitingum til menningarmála á árunum
2002 til 2008 og hvaða áhrif hafði hún á menningarstofnanir?
Rannsóknarþættirnir eru:


Viðskiptavæðing menningarlífsins og menningarvæðing viðskiptalífsins.



Samvinna menningarstofnana og stórfyrirtækja og áhrif hennar á menningarstofnanir.



Markmið og aðferðir stórfyrirtækjanna í styrkveitingum til menningarmála á árunum
2002 til 2008.



Endurmat valda og tilfærsla valds í menningargeiranum.

Orðið „menning“ hefur margbreytilega merkingu en í samhengi ritgerðarinnar er
skilgreiningin í aðalatriðum tvíþætt. Þegar fjallað er um menningarstofnanir er í öllum
tilvikum átt við stofnanir sem hafa listmiðlun sem meginhlutverk, líkt og Listahátíð í
Reykjavík, Þjóðleikhúsið og Listasafn Reykjavíkur. Ríkisútvarpið er undantekning frá þessari
reglu sem fjölmiðill og listmiðill en einungis er lítillega vikið að því í rannsókninni.

Þegar fjallað er um aðkomu stórfyrirtækja að menningarstarfsemi í rannsókninni er
menningarhugtakið gjarnan notað í víðara samhengi og stundum yfir allar víddir
samfélagsins. Duelund (1995) skilgreindi menningarhugtakið með lagskiptum píramída og
hann er birtur hér í útfærslu Predellis (1999) til glöggvunar á hugtakinu.
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1.2 Ljósin kveikt
Upphaflega hugmyndin að rannsókninni kviknaði þegar íslenskt viðskiptalíf var í sem mestum
blóma sumarið 2006 og áhugi stórfyrirtækja á að veita hvers konar menningarstarfsemi
fjárhagslegan stuðning virtist ná áður óþekktum hæðum. Samband menningar- og
listastarfsemi við fjármagnseigendur hefur oft verið gifturíkt í alþjóðlegu samhengi í gegnum
söguna en þekktustu ávextir þess urðu líklega til á tímum endurreisnarinnar og Mediciættarinnar í Flórens. Mér fannst því áhugavert að beina rannsókninni að þessari
samfélagsbreytingu hérlendis.

Ég hafði starfað sem blaðamaður frá árinu 1993 og um það leyti sem ég hóf nám á Bifröst árið
2005 varð ég var við áberandi aukinn áhuga kynningarfulltrúa menningarstofnana á að koma á
framfæri upplýsingum um ýmsa viðburði í tímaritinu sem ég skrifaði fyrir. Viðburðirnir
tengdust jafnan samstarfi menningarstofnananna við stórfyrirtæki og forsvarsmenn þeirra.
Tímaritið var ekki fagtímarit um listir, heldur vikuritið Séð og Heyrt, sem gjarnan hefur verið
litið á sem léttvægt blað og ekki notið mikillar virðingar innan menningargeirans. Þessi áhugi
menningarstofnananna á að fá umfjöllun í Séð og Heyrt kom því á óvart en hún var oftast með
þeim hætti að birtar voru myndir af eigendum eða forsvarsmönnum stórfyrirtækja að blanda
3
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geði við þekkt fólk úr menningarlífinu og forstöðumenn menningarstofnana við opnun ýmissa
menningarviðburða. Í einfeldni minni taldi ég áhuga kynningarfulltrúanna endurspegla
nýfundna víðsýni og umburðarlyndi menningarstofnana gagnvart alþýðlegum fjölmiðli, og
tímabæran dauða svokallaðs menningarsnobbs með endalokum aðskilnaðar há- og
lágmenningar. Ég er jafnframt menntaður myndlistarmaður og áhugamaður um listir og fannst
því sú athygli sem stórfyrirtækin og forsvarsmenn þeirra sýndu skyndilega á menningu og
listum mikið fagnaðarefni.

Ætlunin var að rannsóknin beindist að stefnumótun íslenskra stórfyrirtækja í styrkveitingum
til menningarmála en hrun íslenska bankakerfisins í október 2008, setning neyðarlaga og
þjóðnýting viðskiptabankanna setti viðfangsefni rannsóknarinnar í uppnám. Starfsemi og
framtíð íslenskra stórfyrirtækja var jafnframt óljós og fjaraði því undan viðfangsefninu. Í
samráði við leiðbeinanda minn hvarf ég því frá þeirri rannsókn sem ætluð var og
endurskipulagði nálgun verkefnisins. Aukin aðkoma einkaaðila að styrkveitingum til
menningarmála heillaði mig sem rannsóknarefni og niðurstaðan var að beina athyglinni að
auki að menningarstofnununum sjálfum og rannsaka áhrif stefnu íslenskra stórfyrirtækja í
styrkveitingum til menningarmála á menningarstofnanir á árunum 2002 til 2008.

Ein einfaldasta og jafnframt skýrasta lýsingin á samfélaginu eftir efnahagshrunið á Íslandi í
október 2008 að mínu mati er að „ljósin hafi verið kveikt“ (Dr. Gunni, 2008). Er þar vísað til
villtra veisluhalda í rökkvuðum sölum þar sem glansmyndir gleðinnar verða að
ofurraunsæjum timburmönnum þegar ljósin eru kveikt og birtan lýsir út í hvert horn.
Samfélagsrýnar, eftir hrunið, eru margir sammála um að „góðærið“ svokallaða, sem ríkti á
tímabilinu sem rannsóknin nær til, hafi verið tími þöggunar, afneitunar og siðrofs sérstaklega
hvað varðar fjármálalífið (Jón Ólafsson, 2008). Þessi rannsókn er í senn endurskoðun á
viðhorfum mínum til aðkomu stórfyrirtækja að styrkveitingum til menningarmála og greining
á sambandi þeirra við menningarstofnanir eftir að ljósin voru kveikt.

1.3 Helstu niðurstöður
Rannsóknin leiðir í ljós sterk áhrif frá alþjóðlegri hugmyndafræði frjálshyggjunnar á
markaðsvæðingu menningarstofnana á Íslandi þar sem þeim var gert að tileinka sér
hagfræðilega rekstramælikvarða.
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Menningarstofnanir lögðu á sig mikla vinnu til að afla stuðningsaðila en fjárhagslegur
ávinningur þeirra var takmarkaður. Engu að síður töldu viðmælendur í rannsókninni að
sértekjur menningarstofnana af samstarfi við stórfyrirtæki hefðu gert þeim kleift að standa
fyrir ýmsum viðburðum, líkt og útgáfu á glæsilegum sýningarskrám, sem annars hefðu ekki
verið mögulegir.
Viðmælendur mínir innan menningarstofnananna litu flestir til baka með eftirsjá eftir
skapandi tímabili þar sem hver merkisviðburðurinn rak annan sem stórfyrirtækin voru tilbúin
til að koma að og taka þátt í sem meðframleiðendur.
Menningarstofnanir leituðust við að vera útsjónasamar og hugmyndaríkar til að afla sér
kostunarsambanda og finna samhljóm í verkefnum sínum með ímynd eða starfsemi
stórfyrirtækjanna.
Menningarstofnanir tóku að sér hlutverk almannatengslaskrifstofa fyrir stórfyrirtækin, sem
þau voru í samstarfi við, og miðluðu ímynd þeirra sem velgjörðarmanna menningarinnar.
Menningarstofnanir aðlöguðu rekstrarímynd sína viðskiptalífinu, beygðu sig undir
hagfræðilega mælikvarða í rekstri sínum og tileinkuðu sér tungutak viðskiptalífsins.
Menningarstofnanirnar lögðu áherslu á listræn heilindi og látlausa kynningu á
samstarfsfyrirtækjum sínum.
Menningarstofnanirnar voru meðvitaðar um áhrif samstarfs síns við stórfyrirtækin á ímynd
fyrirtækjanna en töldu sambandið ekki hafa áhrif á eigin ímynd nema á jákvæðan hátt sem
staðfesting á virðingu þeirra.
Talsmenn menningarstofnananna voru einhuga um að opinberir aðilar yrðu að veita
kjölfestuna í rekstrarfé þeirra.
Aðkoma stórfyrirtækjanna að menningarmálum var hluti af þaulhugsuðu og skipulögðu
nútíma markaðsstarfi.
Stórfyrirtækin sáu sér mikinn hag í aðkomu að menningarstarfi, einkum til að byggja upp
jákvæða ímynd gagnvart viðskiptavinum sínum, þjóðinni og í alþjóðaviðskiptum.
Reglubundnar kannanir stórfyrirtækja sýndu að fjárfesting þeirra í menningarstarfsemi skilar
sér í sterkri og jákvæðri ímynd.
5
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Stuðningur stórfyrirtækja við menningarstofnanir var í flestum tilfellum í formi kostunar þar
sem þau hafa eigin hagsmuni að leiðarljósi.
Stórfyrirtækin blönduðu menningarstarfsemi við rekstur sinn og kostuðu miklu fé og fyrirhöfn
við að endurskapa eigin ímynd sem menningarstofnanir.
Stórfyrirtækin fléttuðu svokallaðri samfélagslegri ábyrgð við markaðsstefnu sína og þar
gegndu menningarmál mikilvægu hlutverki.
Menningarstarfsemi var mikilvægt afl til félagsmótunar fyrir stórfyrirtæki og þau lögðu
lagskipt net til að ná til mismunandi markhópa.
Stórfyrirtækin í rannsókninni nýttu sér menningu og listir til að tengja sig traustum böndum
við minni þjóðarinnar og menningararfinn.
Ríkisvaldið beitti engum sértækum aðgerðum til að hvetja stórfyrirtæki til að styðja við
menningarstarfsemi en gerði árangurstjórnunarsamninga við menningarstofnanir og beitti þær
óbeinum þrýstingi til að afla aukinna sértekna.
Komið hefur fram í umræðunni að náin tengsl voru á milli forystumanna stórfyrirtækjanna í
rannsókninni og æðstu ráðamanna Sjálfstæðisflokksins.
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2. Einkavæðing menningarinnar, – fræðilegt samhengi
Aukin áhersla stórfyrirtækja hérlendis á styrkveitingar til menningarmála á síðustu árum
endurspeglar sambærilega þróun víða um heim líkt og fram kemur í bókinni Art and Business:
An International Perspective on Sponsorship sem ritstýrt var af Roseanne Martorella (1996a).
Chin-tao Wu (2002) hefur fjallað um þetta efni en bókin Privatising Culture: Corporate Art
Intervention since the 1980s, sem byggð er á rannsóknum hennar á sambandi breskra- og
bandarískra stórfyrirtækja og listastofnanna, hefur öðlast sess höfuðrits gagnrýni á aðkomu
einkaframtaks að menningunni. Þá hefur Jim McGuigan (2004) prófessor í menningarfræðum
við Loughborough University verið aðsópsmikill í umfjöllun sinni um efnið, meðal annars í
bókinni Rethinking Cultural Policy. Fjöldi greina hefur jafnframt verið ritaður tengdur
viðfangsefninu og meðal annars birst í alþjóðlegum tímaritum líkt og International Journal of
Arts Management, Journal of Arts Management, Law and Society og International Journal of
Cultural Policy.
Hérlendis hefur Ágúst Einarsson (2004) rannsakað hagræn áhrif menningarstarfsemi og
niðurstöður hans meðal annars birst í bókinni Hagræn áhrif tónlistar. Ágúst (2004: 75-79)
kemst að þeirri niðurstöðu að menningarstarfsemi skapi virðisauka fyrir samfélagið en hann
hefur verið helsti talsmaður breytinga á skattalöggjöf og aukinna skattaívilnana til fyrirtækja
vegna fjárframlaga til menningarmála og lagt fram þingsályktunartillögu þar að lútandi
(Þingskjal 131: 1996-1997). Þessar heimildir voru sérstaklega mikilvægar sem
kenningafræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar og við vinnslu úr rannsóknargögnunum.
Mótun menningarstefnu með það að markmiði að auka aðkomu einkaaðila að fjármögnun
menningarlífsins má rekja til pólitískra stefnubreytinga með uppgangi „nýfrjálshyggju“ á
valdatíma ríkistjórna Ronald Reagans (1981-1989) í Bandaríkjunum (McGuigan, 2004: 45;
Wu, 2002: 47-82) og Margaret Thatchers (1979-1990) í Bretlandi (Alexander, 2007: 187-190;
McGuigan, 2004: 42). Samspil og samþætting menningar- og viðskiptalífsins verður stöðugt
meira áberandi og mörkin þar á milli óljósari (Caust, 2003: 51-62); Ellmeier, 2003: 3-16).
Sambönd stórfyrirtækja og menningarstofnanna eru í örri þróun og verða jafnframt
margbreytilegri (McNicholas, 2004: 57-68). Í þessum hræringum hefur tungumálið, sem oft er
talað um sem undirstöðu menningarinnar, verið á mikilli hreyfingu og mælikvarðar sem
notaðir eru á listina eru umdeildir (Alexander, 2007: 197; Caust, 2003: 51; McGuigan, 2004:
42). Listir og menningarstofnanir gegna æ stærra hlutverki á alþjóðavísu við mörkun og
markaðssetningu borga og landa til að laða að ferðamenn, fyrirtæki og tekjuhátt vinnuafl
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(Grodach og Loukaitou-Sideris, 2007: 349-365; Stevenson, 2004: 120-129). Í þessum kafla
verður gerð lítillega grein fyrir þessari þjóðfélagsþróun og viðeigandi hugtök og
hugmyndafræði skýrð betur.

2.1 Fjármögnun menningar og lista og áhrif nýfrjálshyggju
Þær breytingar sem urðu í sambandinu á milli listastofnana og einkafyrirtækja á fyrstu árum
þessarar aldar á Íslandi gerðust ekki í tómarúmi heldur endurspegla þær svipaða þróun á
vesturlöndum og nýjar áherslur og átakafleti í sambandi menningar, efnahagslífs og valds í
„síðkapítalísku“ samfélagi. Grundvallarbreyting varð á afstöðu ríkisvaldsins til menningar- og
lista með tilkomu hugmyndafræði „nýfrjálshyggjunnar“ og kjörs Margaret Thatchers og
Ronald Reagans á valdastóla í Bretlandi og Bandaríkjunum á árunum kringum 1980
(Alexander, 2007: 187-190; Wu, 2002: 47-82). Skilaboð Reagans voru skýr í setningarræðu
hans í embætti í Washington 20. janúar 1981 sem oft er vísað til: „In this present crisis,
government is not the solution to our problem; government is the problem,“ (First Inaugural
Address, 20. janúar 1981). Reagan vildi lækka skatta og draga úr ríkisútgjöldum til
menningarmála og sat ekki við orðin tóm heldur skar niður framlög til lista- og
hugvísindastofnana ríkisins, National Endowment of the Arts og National Endowment of the
Humanities, um 50 prósent fyrsta árið sem hann var í embætti (Wu, 2002: 49-50). Til að mæta
niðurskurðinum setti Reagan á fót sérstakan átakshóp fyrir listir og hugvísindi en tilgangur
hans var að endurskipuleggja fyrrnefndar ríkisstofnanir og finna leiðir til að fá aukna styrki
frá einkaaðilum. Í kjölfarið var stofnuð forsetanefnd en forsetanefndir heyra beint undir
forsetann og veita stuðningsaðilum greiðan aðgang að æðstu ráðamönnum í Washington.
Heiðursformaður nefndarinnar er forsetafrú Bandaríkjanna en nefndarsetan nýtur mikillar
virðingar og nefndin er jafnan skipuð æðstu stjórnendum stórfyrirtækja og þekktu listafólki og
menningarfrömuðum (The President's Committee on the Arts and the Humanities, e.d.).
Reagan notaði hvert tækifæri sem gafst til að hvetja einkaaðila til að styðja við listalífið, ekki
síst með virkri þátttöku í fjáröflun í samkvæmislífinu með svokölluðum
„góðgerðarkvöldverðum“ og sambærilegum viðburðum. Því kom ekki á óvart að Reagan bauð
til móttöku í Hvíta húsinu þegar Philip Morris tóbaksrisinn opnaði stóra listsýningu í
Washington í júní 1981 (Wu, 2002: 51).
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Tilgáta Wu er að tilgangur Reagans hafi verið tvíþættur. Hann hafi viljað kveða niður
gagnrýni á niðurskurð á opinberum fjárframlögum til lista og hugvísinda og glæsiveislurnar
hafi stuðlað að löghelgun á gildi kostunar stórfyrirtækja á menningarlífi í Bandaríkjunum
(Wu, 2002: 51).

2.2 Framlag, stuðningur og kostun
Stuðningur einkaaðila við listir og menningu í Bandaríkjunum var engin nýlunda heldur
byggði hann á ríkri hefð í formi framlaga (donations) og föstum stuðningi (patronage), en í
báðum tilfellum er slíkur stuðningur grundvallaður á góðgerðarsjónarmiði (philanthropy) án
kröfu um endurgjald. Það sem var nýtt við menningarstefnu Reagans var umfang og afstaðan
að baki aðkomu stórfyrirtækjanna að kostun (sponsorship) menningarviðburða.
Roseanne Martorella (1996: 27c) skilgreinir „kostun“ sem viðskipti og hluta af markaðsstarfi
þar sem eigin hagur er frumforsenda þátttökunnar. McGuigan (2004: 45) fullyrðir að kostun
sé aldrei „hlutlaus“ heldur snúist hún jafnan um auglýsingar, markaðssetningu og
almannatengsl.
Félagsfræðingurinn Victoria Alexander (1996: 213-223) rannsakaði áhrif fjármögnunar á
sýningar safna í Bandaríkjunum. Rannsóknin náði til 4.000 sýninga í 15 söfnum yfir 25 ára
tímabil. Alexander komst meðal annars að því að stórfyrirtæki töldu hag sínum betur borgið
með því að styrkja vinsælar og aðgengilegar sýningar fremur en fræðandi sýningar sem söfnin
töldu nauðsynlegar til að framfylgja tilgangi sínum og viðhalda stöðu sinni í
fræðasamfélaginu. Andstætt við álit margra gagnrýnenda styrkveitinga stórfyrirtækja við
menningarstarf kom fram í rannsókninni að þó að vinsældir sýninga séu stórfyrirtækjum
mikilvægar kæra þau sig ekki um að styrkja eitthvað innantómt og einfalt. Listin þarf að njóta
löghelgunar til að tengsl hennar við fyrirtækið færi nafni þess og ímynd þann ljóma sem að er
stefnt með fjárframlaginu (Alexander, 1996: 215).
Samkvæmt Alexander hafa styrktaraðilar ákveðinn smekk, viðmið og styrktarstefnu (funding
portfolio) sem endurspeglar oft smekk eða afstöðu stjórnarformanna fyrirtækjanna til
góðgerðarmála. Hagur fyrirtækisins og stjórnarformannsins er í öndvegi en áhuginn oft minni
á listinni sem slíkri. Hafi söfn fleiri en einn styrktaraðila eru markmið þeirra jafnvel í mótsögn
hvert við annað og ganga gegn heilindum í sýningarstefnu (exhibition portfolio) safnanna.
Fjármögnun sýninga hefur því ótvírætt áhrif á sýningarstefnu safna og getur annars vegar stutt
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við eða unnið gegn kjarnastarfsemi þeirra (Alexander, 1996: 220).

McGuigan (2004: 45) heldur því fram að tekjur af kostun séu aðeins brot af opinberum
framlögum og sértekjum margra listastofnanna í Bretlandi þannig að færa megi rök fyrir að
kostun hafi haft miklu meiri hugmyndafræðileg en efnahagsleg áhrif á rekstur listastofnana.
Takmörkuð hefð var fyrir kostun og framlögum einkaaðila til listviðburða og
menningarstofnana í Skandinavíu líkt og á Íslandi fram til ársins 2000. Félagsleg markmið
velferðarþjóðfélagsins eru fyrirferðamikil í menningarstefnu á Norðurlöndum og tortryggni
ríkjandi gagnvart aðkomu markaðsaflanna að listum (Mangset, Kangas, Skot-Hansen,
Vestheim, 2008: 2).

2.3 Þjóðernisstefna og regla hæfilegrar fjarlægðar
Stjórnvöld í Vestur-Evrópu veittu miklum fjármunum til uppbyggingar á menningar- og
listastofnunum við endurreisn álfunnar úr rústum seinni heimstyrjaldarinnar. Menning og listir
eru hornsteinar í vitund og verund þjóða (Hewison, 1995: 313), sem þjóðir grundvalla að
miklu leyti sjálfsmynd sína á, eins og fram kemur hjá Mangset, Kangas, Skot-Hansen, og
Vestheim (2008: 2) í rannsóknum þeirra á menningarstefnu á Norðurlöndum.
Birgir Hermannsson (2005), stjórnmálafræðingur, heldur því fram í doktorsritgerð sinni um
þjóðernisstefnu á Íslandi, á tímabilinu 1800-2000, að sögulegt minni og menningararfur renni
mikilvægum stoðum undir þjóðernishyggju og kröfur um, sjálfstæði og sjálfsákvörðunarrétt
þjóðríkja (Birgir Hermannsson, 2005). Ringulreið og niðurlæging mannsandans í stríðslok var
algjör og öll siðferðisgildi höfðu beðið skipbrot. Menning og listir voru því eitt helsta
haldreipi vonarinnar um að byggja brú til framtíðar. Því er ekki að undra að fjárveitingar frá
ríkinu til þessara grunnstoða samfélagsins hafi þótt eðlilegar, burtséð frá pólitískum
skoðanaágreiningi, og hafi mætt lítilli gagnrýni. Victoria Alexander (2007: 186) vitnar í Janet
Minihan (1977) sem gekk svo langt að halda því fram að listin hefði verið „þjóðnýtt“ í
Bretlandi líkt og önnur þjónustu- og atvinnustarfsemi eftir stríð.
Listráð Stóra Bretlands (LSB) eða The Arts Council of Great Britain var stofnsett árið 1946
og með því var kynnt til sögunnar „regla hæfilegrar fjarlægðar“ (arms length principle).
Hugmyndin að reglu hæfilegrar fjarlægðar kom frá breska hagfræðingnum John Maynard
10

Viðskiptavæðing menningarlífsins og menningarvæðing viðskiptalífsins

Keynes (1883-1946) en með henni vildi hann tryggja listinni sjálfstæði og frelsi frá pólitískum
þrýstingi. Lykilatriðið við listráðið var að það var kostað af ríkissjóði en stjórnmálamenn
höfðu ekki vald yfir úthlutun fjárins sem það hafði til ráðstöfunar. Fagráð sem skipuð eru
fólki úr menningarlífinu ákveða fjárveitingar og þannig verður til „hæfileg fjarlægð“ á milli
stjórnmálamannanna og styrkþegana (Duelund, 2004: 2). Fjárframlög til LSB voru aukin jafnt
og þétt frá ári til árs fram til ársins 1979 þegar Margaret Thatcher komst til valda og ný stefna
var mótuð í ríkisstuðningi við listir.

2.4 Einkaframtak, skattaívilnanir og fjárhagslegur hvati
Líkt og Ronald Reagan vildi Margaret Thatcher draga úr skattheimtu og ríkisútgjöldum.
Lausnarorðið í hennar huga var „einkavæðing“, eða aukin aðkoma einkaaðila að stofnunum
sem verið höfðu í ríkisrekstri. Thatcher og stjórn íhaldsmanna sá ofsjónum yfir kostnaði
ríkisvaldsins af menningar- og listastarfsemi og til að mæta honum tileinkaði hún sér lausnir
skoðanabróður síns handan Atlantshafsins. Ólíkt ýmsum ríkisstofnunum sem voru
einkavæddar var stefna íhaldsmanna að koma á „blönduðum rekstri“ í listastofnunum sem
fólst í því að sækja fjárveitingar í auknum mæli til einkaaðila. Thatcher dró úr ríkisframlögum
til lista, breytti stjórnunarskipulagi safna og kom á fót hvatakerfi til aukinnar kostunar á listum
fyrir einkaaðila; einkum stórfyrirtæki (Alexander, 2007: 187-188; Wu, 2002: 54).
Grundvallaratriðið í stefnumótun Thatcher var sú hliðrun sem varð í sambandi ríkisins og lista
í nafni fjárhagslegs sjálfstæðis. Grundvallarbreyting varð í stjórnun og mati hins opinbera á
listum. Einkaframtakið og hugmyndafræði frjálshyggjunnar voru sett í öndvegi með óhefta trú
á markaðinn, frelsi einstaklingsins og afskiptaleysi ríkisins (Alexander, 2007: 188).
Fyrirtæki sem létu fé af hendi rakna til menningar- og listastarfssemi fengu skattaívilnanir að
amerískum sið.
Löng hefð er fyrir skattaívilnunum í Bandaríkjunum en frá árinu 1935 var fyrirtækjum heimilt
að veita upphæð sem jafngilti fimm prósentum af hagnaði fyrir skatt til góðgerðarmála og
draga hana frá skattstofni. Til að reyna að ýta enn frekar undir slík framlög hækkaði Reagan
þakið í tíu prósent árið 1981 og rýmkaði jafnframt takmarkanir þannig að ef hlutfallið var
hærra var heimilt að færa umframupphæðina á eitthvert næstu fimm ára. Wu (2002: 52-53) er
þeirrar skoðunar að hér hafi verið um mikla óskhyggju að ræða því árið 1980 hafi hlutfall
framlaga bandarískra stórfyrirtækja af hagnaði fyrir skatt til góðgerðarmála aðeins verið 0.99
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prósent og 1.94 prósent árið 1986. Þá segir Wu margt fleira geta haft áhrif á framlög
fyrirtækjanna og máli sínu til stuðnings vísar hún til Michael Useem (1987), prófessors í
stjórnun við Wharton háskóla í Pensylvania-fylki, sem heldur því fram að óljóst sé hvaða áhrif
breytingar á frádráttarliðum í skattalögum hafi á framlög stórfyrirtækja til góðgerðarmála.
Hins vegar sýna gögn sem hann hefur rannsakað að framlög stórfyrirtækja til menningar- og
lista aukast með auknum hagnaði þeirra (Useem, 1987: 340-359). Algengt markmið er að
verja einu prósenti af hagnaði fyrir skatta til menningarmála. Réttlæting á stuðningnum verður
að vera skýr og til að listviðburðir séu kostaðir þurfa listastofnanir í flestum tilfellum að færa
sönnur á að listviðburðurinn veki athygli á og bregði ljóma á vöru og ímynd fyrirtækisins.
(Mortella, 1996: 20). Loks hefur Wu gagnrýnt þau forréttindi stórfyrirtækja að fá að stjórna
því hvernig sköttum þeirra sé ráðstafað og vakið athygli á að sá hluti framlagsins sem hefði átt
að fara til ríkisins í formi skatta sé í raun dulið opinbert framlag til menningarstarfsemi en
fyrirtækinu, sem fær heiðurinn af „gjöfinni“, í sjálfu sér óviðkomandi (Wu, 2002: 58-59).
Stjórn Thatcher lét sér ekki nægja að gera fyrirtækjum skattaumhverfið til styrktar
menningarstarfsemi hagstæðara heldur mætti ríkið einnig þeim framlögum, sem listastofnanir
fengu annars staðar frá, með hlutfallsbundnu framlagi úr ríkissjóði. Í því skyni var komið á fót
sérstöku hvatakerfi árið 1984 (Business Sponsorship Incentive Scheme) sem fyrirtækin gátu
sótt um fjárhagslegan hvata úr. Féð fór ekki beint til listastofnananna sem áttu í hlut heldur
var það hugsað sem sérstök ábót fyrir fyrirtækin þannig að þau gætu kynnt stuðning sinn við
listastofnanirnar betur. Þannig notaði ríkisvaldið almannafé til að auglýsa góðvild
stórfyrirtækja og um leið komst það í mótsögn við sjálft sig og hugmyndafræðina um frjálst
markaðsstarf með því að styðja við valda aðila á markaðinum (Wu, 2002: 62).
Sjálfseignarstofnunin, Association for Business Sponsorship of the Arts, síðar Arts &
Business, var stofnsett árið 1976 til að stuðla að stuðningi stórfyrirtækja við
menningarstarfsemi og hún fékk myndarlega styrki úr ríkissjóði til að aðstoða listastofnanir
við fjáröflun eftir að Thatcher komst til valda (Alexander, 2007: 188; Wu, 2002: 55). Arts &
Business hélt utan um hvatakerfið fyrir ríkið en stofnunin hefur það meginhlutverk að byggja
brú á milli listarinnar og atvinnulífsins (Arts & Business, e.d). Sambærilegar stofnanir eru nú
reknar víða um Evrópu, þar á meðal alls staðar á Norðurlöndunum nema á Íslandi. Engu að
síður má greina mikil áhrif frá hugmyndafræði Arts & Business hérlendis enda hafa listirnar
verið alþjóðavæddar líkt og viðskiptin.
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2.5 Mælikvarðar orðræðunnar
Með lögum um ríkisendurskoðun árið 1983 fól Thatcher stjórnin breska
ríkisendurskoðandanum að meta starfsemi listastofnanna, líkt og annarra ríkisstofnana, út frá
hagsýni, skilvirkni og árangri, eða e-unum þremur: economy, efficiency og effectiveness.
(Hewison, 1995: 256). „Hagkvæmni“ eða „value for money“ var metin sem helsti grundvöllur
góðs árangurs. Krafist var hagfræðilegra raka fyrir að réttlæta opinber framlög til listarinnar
líkt og annarra atvinnugreina. Í stað þess að hlaupa í fang ríkisins til að óska eftir auknum
framlögum var listastofnunum gert að hysja upp um sig buxurnar og leita frekari
fjármögnunar á frjálsum markaði (Alexander, 2007: 189).
Árið 1993 kom út bókin Reinventing Government eftir David Osborne og Ted Gaebler, og átti
hún eftir að hafa mikil áhrif á orðræðu um stjórnun stofnana í opinberri eigu. Þeir Osborne og
Gaebler eru lærisveinar stjórnunarkenningasmiðanna Peter Drucker og Tom Peters en þeir
hafa verið leiðandi í orðræðu um stjórnun síðustu áratugi (McGuigan 2004: 46-47). Osborne
og Gaebler (1993: 12-16) halda því fram að við lifum í „post-industrial“ samfélagi þar sem
hagkerfið hefur þróast úr framleiðslu-hagkerfi yfir í þjónustu-hagkerfi og ríkið þurfi að vera
miklu framtakssamara (enterprising) og aðhaldssamara í fjárveitingum en það var á tímum
skrifræðislega framleiðsluhagkerfisins (bureuocratic industrial) sem þeir kalla svo.
Fyrirmyndar-ríkisvaldið hefur frjálst framtak að leiðarljósi (entrepreneurial government) og
byggist á tíu grundvallarþemum samkvæmt Osborne og Gaebler (1993: 19-20):
I.
II.

Frjálsri samkeppni.
Valdfærslu til þegnanna.

III.

Mælingu á frammistöðu út frá eftirtekju ekki framlagi.

IV.

Verkefnum en ekki reglugerðum.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Að líta á þegnana sem viðskiptavini og bjóða þeim valkosti.
Að koma í veg fyrir vandamál áður en þau verða að veruleika.
Að skapa tekjur í stað þess að eyða bara peningum.
Skerðingu miðstjórnarvalds og hvatningu til þátttöku í stjórnun.
Markaðshyggju frekar en skrifræði.
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X.

Að veita ekki bara almannaþjónustu heldur beita hvötum í öllum geirum til að leysa
vandamál samfélagsins.

Orðræða Osborne og Gaebler er byggð á sömu lykilhugtökunum og hugmyndafræði
nýfrjálshyggju og augljós tengsl eru á milli hennar og stjórnunarfræða stórfyrirtækja sem
verið hafa í fararbroddi í Bandaríkjunum (McGuigan 2004: 47). Engu að síður féll hún ekki
aðeins í frjóan jarðveg hjá Repúblikönum í Bandaríkjunum og Íhaldsmönnum í Englandi
heldur líka hjá Demókrötum og nýja breska Verkamannaflokknum (The New Labour) sem
skilgreinir sig hvorki til vinstri né hægri heldur sem „þriðju leiðina“ (The Third Way).
Stefnubreytingu Verkamannaflokksins má að einhverju leyti rekja til uppgjörs hans við fall
kommúnismans í Sovétríkjunum (1917-1991) og áherslan er ekki jafn rík á félagsleg
velferðarmarkmið og áður. Tony Blair var ný gerð af leiðtoga í nýjum verkamannaflokki og
hann aðhylltist blandað hagkerfi og jafnvel markaðslausnir frjálshyggjunnar í opinberum
rekstri (Alexander, 2007: 192; Wu, 2002: 3). Verkamannaflokkurinn komst til valda árið 1997
og lagði áherslu á nýtt tungutak í opinberri stjórnun (New Public Management, NPM). „NPM
er yfirfærsla á stjórnunaraðferðum og grundvallarreglum markaðsbúskapar frá einkageiranum
yfir í opinbera geirann samkvæmt nýfrjálshyggjulegum skilningi á ríkisvaldinu og hagkerfinu.
Takmarkið er að draga sem mest úr þátttöku ríkisins á öllum sviðum almannaþjónustu en taki
það þátt er skilvirkni einkareksturs höfð að leiðarljósi“ (Drechsler, 2005). Flokkurinn vildi
vera nýtískulegur og breytti nafninu á ráðuneyti þjóðararfs (Department of National Heritage)
yfir í ráðuneyti menningar, fjölmiðla og íþrótta (Department of Culture, Media and Sport).
Auk nýja nafnsins voru skilgreind fjögur lykilmarkmið í stefnumálum ráðuneytisins; aðgengi,
ágæti, menntun og efnahagslegt gildi (Alexander, 2007: 190-191).
Samkvæmt Jo Caust (2003: 51-52), prófessor í heimsspeki og menningarstjórnun við
Háskólann í Suður Ástralíu, hefur orðræða um menningarstefnu verið „tekin í gíslingu af
hagfræðingum og markaðsmönnum“ en eftir árið 1980 varð stöðugt erfiðara að færa rök fyrir
gildi lista á samfélagslegum forsendum. Valdhafar nýfrjálshyggjunnar samþykktu ekki
orðræðu listarinnar og hugmyndafræðina um mikilvægi lista til almannaheilla. Nýtt tungumál
og mælikvarðar, sem þekktust ekki í orðræðu um menningarstefnu fyrir 30 árum, þykja nú
sjálfsagðir og eru ráðandi (Alexander 2007:189). Við lifum á tímum efnahagslegrar rökhyggju
þar sem allt er metið út frá efnahagslegum forsendum. Við þurfum ekki aðeins að afla okkur
tekna til að sjá okkur farborða heldur grundvallast veruleiki samfélagsins á þessari forsendu
(McGuigan 2004: 1).
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Embættismenn, hagfræðingar og fræðimenn í listageiranum tileinkuðu sér nýtt tungutak og
töluðu fyrir listinni sem framleiðslugrein og atvinnuvegi í orðræðunni við valdhafa. Þannig
var farið að tala um menningarframleiðslu (cultural industries) og skapandi atvinnugreinar
(creative industries) til réttlætingar á opinberum stuðningi við listir (Ágúst Einarson, 2004:
21-26; Caust, 2003: 54; Hewison, 1995: 256). Undir þeim hatti var allt sem snéri að listum
auk margs sem stóð áður utan við þær líkt og fjölmiðlar, tíska og dægurtónlist. Þá var ekki
gerður greinarmunur á milli rekstrarforma stofnana, og sjálfseignarstofnanir voru lagðar að
jöfnu við einkafyrirtæki. Ráðamenn tilkynntu stoltir um milljarða veltu í atvinnugreininni og
settu fram væntingar um skemmtanagildi og atvinnusköpun. Með því að meta listframleiðslu
út frá sölusjónarmiði var gert lítið úr sköpunarþættinum. „Styðja verður þann einstaka
eiginleika listarinnar að skilgreina heiminn sem við búum í og koma þeirri reynslu á framfæri
í stað þess að meta listina einungis út frá tölum,“ segir Caust (2003: 61).
Orðræðugreining gefur gaum að afstöðu orðræðunnar til virkni (function orientation) og
framkvæmdar (action orientation). Orðræðugreinendur líta á orðræðu sem félagslegt atferli og
að tungumálið sé ekki aðeins afsprengi þess heldur gerandi (practice). Þetta undirstrikar að
orðræða á sér ekki stað í félagslegu tómarúmi heldur erum við stöðugt að mæla okkur við og
meta þann veruleika sem við erum í, og móta orðræðu okkar í samræmi við þann veruleika
(Gill, 1996: 142). Will Hutton (1997: 9) heldur því fram í bók sinni The State to Come að
„tungumál sé fyrsta skrefið við að móta lokaða hugsanaferla sem verða ekki hraktir með
gagnrýni eða sönnunum úr umheiminum.“ Tungumálið er öflugt tæki til að til að
endurskilgreina félagslegan veruleika þar sem fyrri gildi eru lögð til hliðar og önnur sett í
öndvegi (Caust, 2003: 56).

2.6 Sambönd stórfyrirtækja og menningarstofnana
Bernedette McNicholas, sérfræðingur í boðskiptum og almannatengslum við RMIT háskóla í
Melbourne í Ástralíu, hefur beint sjónum sínum að breyttum viðmiðum eða fyrirmyndum í
samböndum á milli listastofnanna og fyrirtækja, sem hafa þróast hratt og orðið
margbreytilegri frá árinu 1992 (McNicholas 2004: 57-67). Hún byggir rannsókn sína á
alþjóðlegu olíufyrirtæki og áströlskum banka og skoðaði kostun og framlög fyrirtækjanna til
lista í þeim tilgangi að varpa ljósi á sambönd þeirra við listastofnanir. Niðurstaða hennar er að
orðið hafi umskipti eða hliðrun á viðteknum viðmiðum (paradigm shift) í sambandi lista og
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atvinnulífsins. Hún nefnir aukin gagnkvæm víxlverkandi samskipti og ýmiskonar sameiginleg
áhættuverkefni fyrirtækja og listastofnana sem dæmi (McNicholas, 2004: 58). Kostun hafi
þróast frá því að vera einungis aðferð til markaðssóknar og samböndin á milli styrkþega og
styrkveitanda orðið dýpri og nánari. Hugmyndafræði um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja
gegnir hér mikilvægu hlutverki svo og þreföld niðurstöðu greining (triple bottom line
considerations) sem tekur mið af mannauði, umhverfi og hagnaði. Triple Bottom Line er
hugtak sem fyrst kom fram hjá John Elkington árið 1994. Samkvæmt því á ekki aðeins að
meta frammistöðu fyrirtækis á fjárhagslegum forsendum heldur einnig hversu ábyrgt það er í
umhverfis- og samfélagsmálum. Fyrirtækið á aukinheldur ekki aðeins að vera ábyrgt gagnvart
hluthöfum sínum heldur öllum hlutaðeigandi aðilum (12manage, e.d).
Samfara því að kostun hefur orðið samvaxnari rekstri skipulagsheilda, sem hluti af
markaðsstarfi, hefur stjórnun listastofnana færst nær rekstraraðferðum hefðbundinna
fyrirtækja, með aukna áherslu á þætti líkt og upplýsingatækni, almannatengsl, markaðssókn
og mannauðsstjórnun. Úr þessum jarðvegi er að vaxa nýtt fag, að mati McNicholas, sem kalla
mætti stefnumiðaða lista- og menningarstjórnun (stragetic arts and cultural management), og
nýtt svið sem skýra má sem stefnumiðuð kostunar- og viðskiptasambönd listastofnanna og
fyrirtækja (stragetic arts and business sponsorship relationships and partnerships)
(McNicholas, 2004: 57).

Ný gerð stefnumiðaðra viðskiptasambanda hefur orðið til sem einkennist af samruna [fusion] eða
sammögnun [synergy] á milli grunngilda [core value] fyrirtækja og listastofnanna. Með þessari
nálgun verður áherslan á ímynd, markmið og gildi. Á þessu stigi veltur allt á samhæfni
[compatability], tengingum [linkages] og samstillingu [matching] fyrirtækisins við listastofnunina
eða listformið. (McNicholas, 2004: 59; þýðing mín).

Samfara alþjóðavæðingu, afnámi landamæra og óljósari mörkum á milli fræðigreina hefur
orðið samruni á milli gilda einstaklingsins, atvinnulífs og samfélagsins. McNicholas (2004:
61-62) kallar þetta „póstmodernísk áhrif“ og heldur því fram að neytendur í „póstmodernísku
samfélagi“ hafi í auknum mæli þróaðri markaðsvitund og fölsk eða óviðeigandi kostun geti
haft neikvæð áhrif á rekstur og ímynd fyrirtækja. Sanngildi (authenticity) og samsvörun
(congruence) skilaboða auka hins vegar áhrif boðskipta og þessir þættir eru sérstaklega
mikilvægir fyrir fyrirtæki sem vilja tengja sig við menningu og listir.
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Kostun á menningu- og listum hefur alltaf skorið sig frá kostun á annars konar starfsemi
(McNicholas, 2004: 61). Hún hefur haft það yfirbragð að vera ekki eins auglýsingaleg og
neytendur hafa tekið henni fremur vel. Munurinn á kostun menningar-, listastarfsemi og
annarri starfsemi verður stöðugt mikilvægari og hún hentar einkum vel til miðlunar á
alþjóðlegum markaði, ekki síst vegna þess að menning og listir eru ekki bundin tungumáli
heldur byggja á miðlun áhrifamikilla sjónrænna og jafnvel goðsögulegra ímynda og skilaboða
(McNicholas, 2004: 61).
McNicholas (2004: 63) telur góðan árangur viðskiptasambanda menningar- og listastofnana
við önnur atvinnufyrirtæki grundvallast á fjórum lykilatriðum:
A. Stefnumótaðri tengingu á milli grunngilda, ímyndar, markhóps og lykilmarkmiða.
B. Þróun tvíhliða gagnvirkra sambanda með markvissum boðskiptaleiðum og
samþýðanleika (fusion) í rekstri, persónulegum samskiptum og framtíðarsýn.
C. Langtíma skuldbindingu. Með því að byggja upp og þróa samband til lengri tíma
verður til aukið traust sem gerir sambandið dýpra og einstakara. Þannig má samtvinna
þekkingu fyrirtækisins og viðskiptavinarins sem býður upp á möguleika á markvissari
markaðsnálgun.
D. Sköpun og sérhönnun séu leiðarljósið í verkefnanálgun, rekstraraðferðum og í
sambandinu. Báðir aðilar þurfa að sýna skilning á markmiðum og gildum hvors annars
og hvernig tengja má þau saman og túlka sambandið í myndmáli og frásögn. Hér er
þekking á myndhverfum og tengingum við gildi mikilvæg til þess að á hljóðlátan hátt
megi ná fram ætluðum samtengingum í undirmeðvitund neytandans. Framsetningin og
samsömunin við fyrirtækið þarf umfram allt að vera einföld og skýr til að ná
tilætluðum árangri.

McNicholas (2004: 67) hefur mikla trú á gildi sérhannaðra viðskiptasambanda fyrirtækja og
listastofnanna en telur að áhrif hefðbundinnar kostunar, mörkunar og auglýsinga á
viðskiptavini og markaðinn eigi eftir minnka í framtíðinni. Niðurstöður rannsókna
McNicholas benda til að menningar og listastofnanir og fyrirtæki samhæfi sig og læri hvert af
öðru í kraftmiklum og flóknum aðlöðunarsamböndum (dynamic complex adaptive
relationship systems). Þau séu framsækin, bregðist skjótt við breytingum og skapi sér þannig
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samkeppnisforskot á markaði. Stefnumiðuð viðskiptasambönd við lista- og
menningarstofnanir eru fyrirtækjum til hagsbóta og skapa þeim ný tækifæri (McNicholas,
2004: 64-65).

2.7 Menningarfrumkvöðlar og menningarlegt auðmagn
Eins og fram kemur hjá McNicholas (2004: 62) og Wu (2002: 67) hafa stórfyrirtæki gefið
menningu og listum aukinn gaum sem leið til að framkalla eftirspurn og ná til ákveðinna hópa
og efnameiri neytenda á síðustu áratugum. Opinber fjárframlög til lista- og
menningarstarfsemi hafa verið réttlætt á þeirri forsendu að þau styðji við efnahagslífið með
því að auka tekjur, fjölga störfum, efla útflutning og laða að aukinn fjölda ferðamanna (Ágúst
Einarsson, 2004: 75-78; Stevenson, 2004: 119-129). Hugmyndin að menningarborgum
Evrópu er ágætis dæmi um þessa réttlætingu (Caust, 2003: 61).
Deborah Stevenson prófessor við Háskólann í vestur Sidney í Ástralíu hefur beint
rannsóknum sínum að menningarstefnu og borgar-félagsfræði. Hún bendir á að
menningartengd ferðamennska hafi vaxið gífurlega og að listir og menningarstofnanir gegni æ
stærra hlutverki á alþjóðlega vísu við mörkun og markaðssetningu borga og landa fyrir
ferðamenn, og til að laða að atvinnuskapandi fyrirtæki og tekjuhátt vinnuafl (Stevenson, 2004:
119-120). Anastasia Loukaitou-Sideris, prófessor í skipulagsfræði við University of Southern
California í Los Angeles, og Carl Grodach prófessor í skipulagsfræði við University of Texas
í Arlington hafa birt ítarlegar rannsóknir um hvernig risavaxnar menningarstofnanir eru nýttar
sem þungamiðja við að endurskipuleggja og blása lífi í borgir líkt og tónlistarhúsið í Newark í
Bandaríkjunum (Grodach og Loukaitou-Sideris, 2007: 349-370). Ef til vill má kalla
Tónlistarhúsið og ráðstefnumiðstöðina í Reykjavík „vængbrotin fulltrúa“ samruna menningarog skipulagsstefnu á þeim vettvangi. Samstarf hefur víða verið aukið við stórfyrirtæki og
einkaaðila um byggingu og rekstur slíkra mannvirkja. Um mikla fjármuni er að tefla og slík
samvinna um kostun menningarstofnana getur því gegnt mikilvægu hlutverki við að koma
hlutaðeigandi í pólitíska aðstöðu sem þeim kann að finnast eftirsóknarverð. Aðkoma að
menningarmálum verður þannig lykill að auknum áhrifum við mótun skipulagsmála og
félagslegs veruleika.
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Óbeinar sannanir benda til þess að stórfyrirtæki styðji listastarfsemi í því skyni að koma á „skugga
stjórn“. - Staðbundin fyrirtæki reyni að vera meðstjórnendur með ríkisvaldinu með „ósýnilegri
hönd“ innbyggðrar hagsmunagæslu. Stórfyrirtæki eru í stöðugri þörf fyrir að ríkisvaldið setji
reglugerðir, um landnotkun og fleira sem hæfir þörfum þeirra og gefur þeim færi á að auka
framleiðni og hagnað. Því kemur ekki á óvart að fyrirtæki vilji tryggja vel ímynd sína sem „góðir
og ábyrgir borgarar“ sem styðji myndarlega við nærsamfélagið. Stuðningur við listir og aðrar
sjálfseignarstofnanir er aðferð fyrir fyrirtækin til að rótfesta sig í samfélaginu og njóta þeirra
lagasetninga og pólitísku greiða sem þau þurfa á að halda. (Martorella 1996c:27-28; þýðing mín).

Menningar frumkvöðlastarf (cultural entrepreneurship) er eitt þeirra hugtaka sem orðræða um
menningarstefnu hverfist mikið um. Einföld skilgreining á frumkvöðlastarfi er að það sé
kraftmikið ferli sem leyst er úr læðingi með að koma auga á viðskiptatækifæri og bregðast við
því með að þróa, framleiða og selja vöru eða þjónustu. Frumkvöðlastarf er ein af stoðum
markaðshagkerfisins. Það endurspeglar sjálfstæði og frumkraft frumkvöðulsins og nýtur
virðingar sem eftirsóknarverður eiginleiki (OECD, 1997: 151,159).1

Á síðustu árum hefur verið talað fyrir frumkvöðlastarfi á öllum á öllum sviðum samfélagsins
sem æskilegu, og jafnvel nauðsynlegu, félagslegu framkvæmdaferli sem góður árangur
grundvallast á. Jafnframt verður þjóðfélag sem vill byggja á athafnasemi að hlúa að
lýðræðislegu menningarumhverfi sem frumkvöðlastarf getur þrifist í með einstaklingsfrelsi og
sveigjanlegum stofnunum (Chong, 2002: 31-32). Yfirmenn menningarstofnana, og jafnvel
einstakir listamenn, eru ekki einungis listrænir stjórnendur heldur menningarfrumkvöðlar sem
bræða saman list og viðskipti til að endar nái saman (McGuigan, 2004: 46).

Listir og menning eru orðin gjaldmiðlar, eða tegund auðmagns, sem getur í senn þjónað
efnahagslegum og táknrænum tilgangi fyrir stórfyrirtæki og æðstu ráðamenn þeirra (Wu,
2002: 6). Menning og sköpun hafa öðlast gildi sem gjaldmiðlar sem má mæla, þróa og eiga
viðskipti með á alþjóðlegum markaði (Florida, 2002: 298-302). Valdhafar nýta sér menningu
og listir við uppbyggingu á ferðamannaiðnaðinum og til að kynna svæðisbundin fyrirtæki.
Menning og listir eru ábatasöm fjárfesting fyrir borgir og bæi sem eru í harðri samkeppni um
athygli (Grodach og Loukaitou-Sideris, 2007: 350; McNicholas 2004: 67; Stevenson, 2004;
1

Skilgreiningin á menningarfrumkvöðlastarfi er úr hagfræði skýrslu OECD (Organization for Economic
Cooperation and Development) fyrir Bandaríkin árið 1997, bls 151 og 159. Hún er birt hér eftir tilvísun í
skýrsluna úr bókinni Arts Management eftir Derrick Chong; 2002, New York: Routledge.
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120). Nærtækt dæmi eru fossar Ólafs Elíassonar í New York sumarið 2008 en 1,4 milljónir
gesta skoðuðu fossana og færðu borginni 69 milljónir dollara í tekjur (Einar Falur Ingólfsson,
2008). Ólafur er ákjósanlegt dæmi um listamanninn og stöðu listarinnar líkt og Alexander
(2007: 198) lýsir henni í nútíma vestrænu samfélagi. Hann er stjarna og athafnamaður sem
stórfyrirtækjum þykir eftirsóknarverður samstarfsaðili. Verk hans eru gífurlega fyrirferðamikil
og uppsetning þeirra er stórviðburður (blockbuster event) en gerð fossanna í New York
kostaði 15 milljónir dala. List Ólafs er sefandi, gerir takmarkaðar kröfur til áhorfandans, og
hefur mikið skemmtanagildi. Mörkin milli hámenningar og lágmenningar eru horfin og Ólafur
er frábær landkynning sem fær Fálkaorðuna og setur aðsóknarmet (Forseti Íslands, 1. janúar
2008). Ef til vill má líta á Ólaf sem tákngerving fyrir þau áhrif sem stefna íslenskra
stórfyrirtækja í styrkveitingum til menningarmála hafði á íslenskar listastofnanir á árunum
2002 til 2008.

2.8 Samantekt
Í þessum kafla var fjallað um fræðilegt og pólitískt samhengi rannsóknarinnar. Farið var yfir
áhrif nýfrjálshyggju á fjármögnun lista og menningar og hvernig kostun hefur orðið ráðandi
fjármögnunarleið. Vikið var að þjóðernisstefnu og reglu hæfilegrar fjarlægðar og hvernig
skattaívilnunum og öðrum fjárhagslegum hvötum er beitt til að laða stórfyrirtæki og
einkaaðila að stuðningi við menningarstarfsemi. Þá var fjallað um mælikvarða orðræðunnar á
menningu og listir, og þróun sambanda stórfyrirtækja og menningarstofnana. Loks var vikið
að tengslum menningar- og skipulagsmála, og að menningarfrumkvöðlum og menningarlegu
auðmagni.
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3. Aðferðir og vinnubrögð
Hér er vikið að helstu aðferðum og vinnubrögðum sem ég beitti við rannsóknina.
Tilgangurinn með rannsókninni er að varpa ljósi á hvernig, félagsleg, pólitísk og fjárhagsleg
tengsl stórfyrirtækja og menningarstofnana á Íslandi þróuðust á árunum 2002 til 2008 og
hvaða ávinning og áhrif samböndin höfðu á menningarstofnanir og stórfyrirtæki.

3.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir
Rannsóknin er framkvæmd með eigindlegum rannsóknaraðferðum með tilviksathugunum
(case study). Rökfræðin sem fylgt er er aðleiðsla, fremur en að hún byggi á þekktum
kenningum eða afleiðslu af sönnun tilgátu. Í eigindlegum rannsóknum kunna
rannsóknarspurningar að breytast, á meðan rannsókn stendur yfir, til að endurspegla betur þær
gerð spurninga sem nauðsynlegar eru til að skilja viðfangsefnið. Af þeim sökum hélt ég vali á
viðmælendum og öflun heimilda opnu eins lengi og mér var unnt ef nauðsyn krafðist þess að
ég leitaði til fleiri viðmælenda en ég hafði valið við upphaf rannsóknarinnar.

Við rannsóknina lagði ég áherslu á greiningu samhengis nokkurra tilvika eða aðstæðna og
gagnkvæm tengsl þeirra á milli. Áherslan á smáatriði í tilviksrannsóknum veitir innsýn til
lausnar á vandamálum, endurmats og stefnumótunar (Blumberg, Cooper og Schindler, 2005:
131).

3.2 Rannsóknarspurning og rannsóknarþættir
Rannsóknarspurningin var svohljóðandi:
Hvernig mótuðu íslensk stórfyrirtæki stefnu sína í styrkveitingum til menningarmála á árunum
2002 til 2008 og hvaða áhrif hafði hún á menningarstofnanir?

Rannsóknarþættirnir voru:
A) Viðskiptavæðing menningarlífsins og menningarvæðing viðskiptalífsins.
Hver voru áhrif hugmyndafræði „nýfrjálshyggjunnar“ á rekstur menningarstofnana?
Hvernig birtist samruni á milli ólíkra faggreina og óljósari mörk á milli samfélagssviða í
sambandi og samskiptum menningarstofnana og stórfyrirtækja?

Wu (2003) og Alexander (2007) fullyrða að hugmyndafræði nýfrjálshyggju hafi haft
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umfangsmikil áhrif á fjármögnun og mat á listum og menningarstofnunum í Bretlandi og
Bandaríkjunum þar sem lögmál markaðarins hafa verið sett í öndvegi. Caust (2003) og
Ellmeier (2003) segja að samþætting menningar- og viðskiptalífsins fari stöðugt vaxandi og
skilin þar á milli verði jafnframt óljósari. Á Íslandi varð aðkoma stórfyrirtækja að
menningarlífinu á árunum 2002 til 2008 meira áberandi en áður hafði þekkst hérlendis og því
fannst mér áhugavert og tímabært að kanna með viðtalsrannsókn hvort skyldleika væri að
finna með þróuninni hér og annars staðar í heiminum.

B) Samvinna menningarstofnana og stórfyrirtækja og áhrif hennar á menningarstofnanir.
Hvernig var samvinnu stórfyrirtækjanna og menningarstofnananna háttað? Hver var
hagur menningarstofnana af samvinnu þeirra við stórfyrirtækin? Hvaða breytingar urðu á
rekstri og starfsemi menningarstofnananna á árunum 2002 til 2008 fyrir áhrif
stórfyrirtækjanna?

McNicholas (2004) birti áhugaverðar niðurstöður rannsóknar um þróun á eðli sambanda
menningarstofnana og stórfyrirtækja og hvernig menningarstofnanir hefðu tileinkað sér
rekstrar- og stjórnunaraðferðir einkafyrirtækja. Með þessari þróun hafi orðið til athyglisverður
samruni á milli ólíkra faggreina þar sem hlutaðeigandi aðilar leitist við að tengja saman
kjarnastarfsemi sína. Kenningar McNicholas voru mér hvati til að rannsaka hvort sambærileg
þróun hafi átt sér stað hérlendis og hvar áhrifa hennar sæi sér þá stað í menningarstofnunum.

C) Markmið stefnu stórfyrirtækjanna í styrkveitingum til menningarmála á árunum 2002 til
2008.
Voru stórfyrirtækin með ákveðna stefnu í styrkveitingum til menningarmála? Hvert var
markmiðið með henni og á hvaða þáttum grundvallaðist hún? Hvernig mótuðu fyrirtækin
stefnu sína og hvað báru þau úr bítum?

Ef marka má fjölmiðla mátti ætla að stórfyrirtækin veittu gífurlegum fjármunum til
menningarmála á tímabilinu sem rannsóknin náði yfir. Erfitt var að henda reiður á hvernig
stórfyrirtækin völdu menningarmál til kostunar og hvort valið byggðist á listáhuga,
viðskiptahagsmunum, sérfræðiþekkingu eða einhverju allt öðru. Sögulega séð hefur
atvinnulífið veitt listum og listsköpun á Íslandi fremur takmarkaða athygli. Markmið

22

Viðskiptavæðing menningarlífsins og menningarvæðing viðskiptalífsins

fyrirtækjanna hefur verið bundið því að hámarka eigin hagnað og því var áhugavert að kanna
hvaða ástæður lægju að baki þessum sinnaskiptum.

D) Endurmat valda og tilfærsla valds í menningargeiranum.
Hver á að kosta menninguna? Hver eru pólitísk áhrif á eignarhald á menningunni?
Hvaða áhrif hafði einkavæðing stórfyrirtækja í ríkiseigu á menningarstofnanir?

Flestar stærri íslenskar menningarstofnanir eru í opinberri eigu og því varða breytingar í
starfsemi og rekstri þeirra almannahagsmuni. Menningarstofnanir stunda miðlun með
margbreytilegum hætti og geta þjónað stjórnendum sínum sem áhrifamikil tæki við
almannatengsl og félagsmótun. McGuigan (2004: 45) telur að kostun á menningarstarfsemi sé
aldrei hlutlaus og Wu (2003) tekur undir það sjónarmið og fullyrðir að hún grundvallist á
ásælni eftir völdum. Martorella (1996: 27) segir óbeinar sannanir benda til að stórfyrirtæki
styðji menningarstarfsemi til að rótfesta sig í samfélaginu með því að koma á „skuggastjórn“
og ná fram markmiðum sínum á öðrum sviðum. Mér fannst áhugavert að rannsaka hvort þessi
sjónarmið gætu átt við á Íslandi og ef svo væri hvernig stjórnendur stórfyrirtækja nýttu
menningarstofnanir fyrirtækjunum og sjálfum sér til framdráttar.

3.3 Rannsóknarsnið
Rannsóknargagna var aflað með opnum hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum við stjórnendur
eða millistjórnendur sex menningarstofnana og tveggja stórfyrirtækja. Ástæðan fyrir að ég
valdi viðtalarannsókn er að ég taldi hana skilvirkustu leiðina til að sækja upplýsingar beint til
þeirra aðila sem taka þátt í rannsókninni. Nálgunaraðferðin gerði mér jafnframt kleift að móta
gagnaöflunina eftir föngum ef svör viðmælanda voru ekki tæmandi. Þá kemur fram í
viðtölunum að ef upplýsinganna hefði verið aflað með megindlegum rannsóknaraðferðum
hefði mér ef til vill yfirsést mikilvægir þættir. Viðmælendur bentu mér á að samanburður
tölulegra gagna hefði í sumum tilfellum gefið villandi niðurstöður. Sem dæmi um þetta má
nefna að stærð og gerð sýningarsalar er mikilvægur áhrifavaldur varðandi kostun tiltekinna
viðburða og mögulegan fjölda áhorfenda.

Viðtölin voru tekin á vinnustöðum viðmælenda í desember 2008 og janúar 2009 og stóðu að
jafnaði yfir í um eina klukkustund. Hálfstöðluð viðtöl eru markviss en þó sveigjanleg
eigindleg rannsóknaraðferð en viðtölin voru öll við fólk sem býr yfir sérþekkingu á þeim
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tilvikum sem ég er að rannsaka. Tilgangur minn með hálfstöðluðum viðtölum var tvíþættur.
Annars vegar að kanna sýn viðmælandans á tilvikið og hins vegar að kanna hvernig svörin
samræmdust þeim kenningum og tilgátum um rannsóknarefnið í öðrum löndum sem ég hafði
kynnt mér (Blumberg, Cooper og Schindler, 2005: 193).

Haldið skal til haga að viðtöl hafa í eðli sínu til að bera ójafnt valdahlutfall á milli
rannsakandans og viðmælandans. Viðtal er ekki venjulegt samtal á milli jafningja heldur
ræður spyrjandinn ferðinni og beinir samræðunni á þær brautir sem hann kýs. Að baki
viðtalinu kunna að vera markmið sem viðmælandinn hefur ekki hugmynd um. Að sama skapi
getur viðmælandinn hagrætt eða leynt upplýsingum fyrir rannsakandanum (Kvale og
Brinkmann, 2009: 33-34). Þannig útlistaði ég rannsóknarþættina ekkert sérstaklega fyrir
viðmælendum mínum öðruvísi en með beinum spurningum. Markmið mitt var ekki að leyna
upplýsingum fyrir viðmælendum mínum heldur vildi ég hafa sem minnst áhrif á afstöðu þeirra
til rannsóknarþáttanna. Takmark mitt var að rannsaka hvort draga mætti fram ákveðin þemu,
sem grundvölluðust á sérfræðiupplýsingum viðmælendanna um breytingar á eðli, starfsemi og
samskiptum menningarstofnana og stórfyrirtækja. Viðmælendur voru almennt liðlegir en
vildu þó ekki í öllum tilvikum láta mér í té gögn sem mér var kunnugt að þeir bjuggu yfir,
oftast með þeim rökum að um innanhússgögn væri að ræða. Þetta voru bæði sundurliðaðar
tölur úr rekstrarreikningum og niðurstöður viðhorfskannana sem stórfyrirtækin höfðu látið
vinna fyrir sig. Í öllum tilvikum var upplifun mín engu að síður sú að þeir viðmælendur sem
ljáðu því máls að taka þátt í rannsókninni voru opnir og einlægir og gerðu sér far um að gefa
greinargóð svör við spurningunum.

Ekki er unnt að gæta nafnleyndar í viðtölunum þar sem viðmælendur mínir tengjast
stofnununum og stórfyrirtækjunum í rannsókninni með auðrekjanlegum hætti en fjórir
viðmælendur óskuðu eftir að fá að sjá hvernig gögn sem þeir létu í mér í té yrðu sett fram í
ritgerðinni. Þá óskuðu þeir eftir að fá að lesa það sem eftir þeim var haft og fannst mér
sjálfsagt að verða við þeirri beiðni.

Viðmælendur voru leiddir í gegnum fyrirfram ákveðnar spurningar, sem sköpuðu ramma utan
um viðtölin. Spurningarnar voru opnar, en mynduðu þéttriðið net um þá hluta tilvikanna sem
lutu að rannsókninni til að ná fram sértækum upplýsingum. Af þeim sökum höfðu
viðmælendur stundum svarað sumum spurninganna áður en þær voru bornar upp. Gaf það
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mér aukið tækifæri til að skjóta inn spurningum sem kviknuðu á vettvangi inn í viðtölin eftir
atvikum og því sem svör viðmælendanna gáfu tilefni til. Tveir spurningalistar voru lagðir til
grundvallar til að leiða viðtölin. Annar fyrir fulltrúa menningarstofnana og hinn fyrir fulltrúa
stórfyrirtækjanna. Spurningunum var breytt lítillega ef aðlaga þurfti þær stofnununum en í
öllum tilfellum nema Ríkisútvarpsins voru þær nánast þær sömu. Þó að allar
menningarstofnanirnar leggi stund á miðlun er Ríkisútvarpið eini fjölmiðillinn í hópnum og
fjármögnun þess með ólíkum hætti. Gert var ráð fyrir að svarendur sem ekki höfðu óskað eftir
að sjá spurningarnar fyrir viðtalið svöruðu spurningum númer tvö og þrjú með tölvupósti. Þá
óskaði ég eftir ýmsum fleiri gögnum frá viðmælendum s.s. ársskýrslum,
árangursstjórnunarsamningum og samningum milli styrkveitanda og styrkþega. Spurning
númer 15 sker sig úr að því leyti að hún var lokuð og bauð upp á fimm staðlaða
svarmöguleika. Hugmyndin sem liggur þar að baki er að kanna hvort afdráttarlaus fylgni sé á
milli svara viðmælenda við rannsóknarspurningunni ef svarmöguleikar eru afmarkaðri.

Eftirfarandi spurningar voru bornar undir fulltrúa menningarstofnanna:
1. Hverjir eru helstu styrktaraðilar stofnunarinnar?
2. Hverjar voru tekjur stofnunarinnar á árunum 2002 til 2008 og hvernig skiptust þær á
milli framlaga frá opinberum aðilum, einkaaðilum og sjálfsaflafjár?
3. Hafa orðið miklar breytingar á þessu hlutfalli frá fyrri árum?
4. Hvaða áhrif höfðu breyttar áherslur í stefnu stórfyrirtækja í styrkveitingum til
menningarmála á árunum 2002 til 2008 á stofnunina?
5. Er stofnunin með ákveðna stefnu í samskiptum við styrktaraðila og ef til vill
einhverjar fyrirmyndir að slíku samstarfi?
6. Hvernig samninga gerði stofnunin við styrktaraðila sína og hvað bar hún úr bítum?
7. Setti stofnunin einhver skilyrði og gerði hún einhverjar ákveðnar kröfur til
styrktaraðila sinna?
8. Hvaða þjónustu reiddi stofnunin fram við styrktaraðilana og hvaða kröfur gerðu þeir
til hennar?
9. Voru þetta einfaldir kostunarsamningar eða þróuðust viðskiptasamböndin á meðan
stuðningurinn stóð yfir?
10. Urðu einhverjar breytingar í rekstri, áherslum og ímynd stofnunarinnar með tilkomu
samstarfs hennar við einkaaðila?
11. Hverjir eru helstu ávinningar stofnunarinnar af samstarfi við kostunaraðila?
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12. Hverjir eru helstu gallarnir sem fylgt hafa slíku samstarfi?
13. Hvernig breytti aðkoma stórfyrirtækjanna að menningarmálum samskiptum
stofnunarinnar við opinbera aðila?
14. Hvaða fórnir, ef einhverjar, varð stofnunin að færa til að laga sig að nýjum gildum og
rekstrarhugmyndum?
15. Hvert er heildarmat þitt á áhrifum styrkveitinga stórfyrirtækja á árunum 2002 til 2008
á stofnunina til framtíðar? - Mjög neikvæð áhrif, neikvæð áhrif, lítil áhrif, jákvæð
áhrif, mjög jákvæð áhrif.
16. Hvaða lærdóm dregur þú af þessu tímabili?
17. Hvaða breytingar eru fyrirsjáanlegar vegna breyttra efnahagsaðstæðna í samskiptum
stofnunarinnar við styrktaraðila sína og hvernig mun stofnunin takast á við þær?

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir fulltrúa stórfyrirtækjanna voru mjög áþekkar þessum
enda meðal markmiða minna að kanna hversu mikil fylgni væri í afstöðu
menningarstofnananna og stórfyrirtækjanna til viðfangsefnis rannsóknarinnar. Spurningarnar
voru aðlagaðar ólíkri nálgun þeirra og sjónarhorni.

Eftirfarandi spurningar voru lagðar fyrir fulltrúa stórfyrirtækjanna:
1. Hverjir eru helstu styrkþegar styrkja fyrirtækisins til menningarmála á síðustu árum?
2. Um hvernig styrki, stuðning eða samvinnu hefur verið að ræða?
3. Hvað hefur fyrirtækið fengið út úr þessu samstarfi?
4. Er fyrirtækið með ákveðna stefnu og markmið í styrkveitingum til menningarmála?
5. Hverjir mótuðu stefnuna og var stuðst við ákveðna hugmyndafræði eða fyrirmyndir?
6. Hverjir eru lykilþættirnir í samningum á milli fyrirtækisins og styrkþega og hvernig er
árangursmati og eftirfylgni háttað?
7. Hverjir voru helstu veikleikarnir í stefnu fyrirtækisins í styrkveitingum til
menningarmála eftir á að hyggja?
8. Hverjir eru helstu styrkleikarnir og hvaða tækifæri skapar menningarstefnan
fyrirtækinu?
9. Hvernig tengjast ímynd, samfélagsábyrgð og kostun menningarstefnu fyrirtækisins?
10. Hvaða áhrif hafði velta og afkoma fyrirtækisins á styrkveitingar þess til
menningarmála?
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11. Hversu miklu fé varði fyrirtækið til menningarmála á ársgrundvelli sl. fimm ár og
hvernig skiptist það niður?
12. Eru styrkir í hlutfalli við einhverjar ákveðnar kennitölur í rekstrinum líkt og veltu og
hagnað eða fé sem varið er til auglýsinga- og kynningastarfsemi?
13. Voru einhver tengsl á milli upphæðarinnar og skattaafsláttar?
14. Algengast er að styrkir til menningarmála skiptist á milli líknarmála, íþrótta,
menntunar og lista. Var fyrirkomulagið þannig innan þíns fyrirtækis? Ef ekki þá
hvernig?
15. Var um fyrirfram ákveðið hlutfall á milli undirflokkanna að ræða eða er það
breytilegt?
16. Hvernig er matsferli styrkumsókna og hvaða skilyrði þurfa styrkþegar að uppfylla?
17. Hvað voru styrktarsamningarnir til langs tíma og hverjir voru lykilþættirnir í slíkum
styrktarsamningum?
18. Hvenær var farið að huga að samfélagsábyrgð fyrirtækisins og hvers vegna?
19. Hvernig voru fjármunir sem varið var til menningarmála eyrnamerktir í fjárhagsáætlun
og bókfærðir?
20. Hvaða fyrirkomulag verður á styrkveitingum fyrirtækisins til menningarmála á næstu
árum?

Ég aflaði mér helstu heimilda sem tengdust rannsóknarefninu í bókum og tímaritagreinum úr
alþjóðlegu fræðasamfélagi hugvísinda. Mikið hefur verið fjallað um kostun, aðkomu og
eignarhald á menningunni á þeim vettvangi. Það á einkum við um rannsóknir á áhrifum
menningarstefnu, stjórnmálaþróunar og aukinnar neyslu- og markaðsvæðingar samfélagsins á
menningar- og listastarfsemi. Rannsóknin sneri að íslenskum veruleika en fá innlend fræðirit
og greinar hafa verið ritaðar beint um efnið. Ágúst Einarsson (2004), rektor Háskólans á
Bifröst, hefur verið atkvæðamestur á þeim vettvangi en rannsóknir hans hafa beinst að
hagrænum áhrifum menningar.

Nokkuð hefur verið fjallað um aðkomu stórfyrirtækja að kostun menningarstofnana og á
menningarstarfsemi í fjölmiðlum. Rannsóknin leiddi mig að ýmsum mikilvægum gögnum
sem ég fann á internetinu, bloggsíðum, dagblöðum og útvarpi. Tengdust þau gjarnan aukinni
umræðu um siðferði í viðskiptum á Íslandi í kjölfar hruns efnahagslífsins haustið 2008. Sem
dæmi má nefna rannsókn Huldu Steingrímsdóttur (2006), sérfræðings í umhverfisstjórnun, á
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túlkun samfélagslegrar ábyrgðar forstöðumanna stórfyrirtækja á Íslandi og erindi Jóns
Ólafssonar (2009), á fundi í Háskólanum í Reykjavík, undir yfirskriftinni Siðrof eða
siðbrestir? Þjóð á krossgötum. Þá sótti ég upplýsingar á heimasíður og í ársskýrslur
menningarstofnananna og stórfyrirtækjanna sem rannsóknin náði til og hélt dagbók og
skrifaði niður athugasemdir, hugtök og hugmyndir eftir atvikum.

3.4 Val þátttakenda
Ég valdi þátttakendur í rannsókninni með svokölluðu „fræðilegu vali“ (theoretical sampling)
út frá sérþekkingu þeirra og reynslu af rannsóknarþáttunum. Strauss og Corbin (1990: 176)
skilgreina fræðilegt val á þátttakendum sem val sem byggir á hugmyndum sem hafa fræðilegt
mikilvægi við mótun kenningar. Þátttakendur eru valdir með það að markmiði að rannsóknin
nái einungis til einstaklinga sem reikna má með að auki skilning á verkefninu og búi yfir
mikilvægri þekkingu (Creswell 2007: 125). Taylor og Bogdan (1998: 26-27) benda á að
samkvæmt aðferðafræði fræðilegs vals endurmeti eigindlegir rannsakendur gjarnan val sitt á
tilvikum eftir því sem rannsókninni miðar áfram og bæti við tilvikum eða viðmælendum ef
þeir telja það þjóna rannsókninni.

Við val á þátttakendum var markmið mitt, í samráði við leiðbeinanda minn, að þeir væru
fulltrúar fyrir sem fjölbreytilegastar gerðir menningarstofnana. Helstu upplýsinga áður en
þátttakendur voru valdir aflaði ég af heimasíðum stofnana þeirra. Ég horfði til starfsemi,
eignarhalds og umfangs menningarstofnananna. Stórfyrirtækin valdi ég í samráði við
leiðbeinanda minn með tilliti til ólíks eignarhalds og umfangs en Landsbanki Íslands og
Landsvirkjun hafa bæði verið áberandi styrktaraðilar í íslensku menningarlífi á síðustu árum.

Ég reyndi að ná sambandi við tólf fyrirfram ákveðna stjórnendur eða millistjórnendur í síma
eða með tölvupósti. Gerði ég þeim grein fyrir verkefninu og óskaði eftir viðtali við fyrsta
tækifæri. Sex þeirra féllust á að taka þátt í rannsókninni en í þremur tilfellum bentu þeir sem
ég valdi upphaflega mér á aðra til að ræða rannsóknarefnið. Aðkoma þeirra að rannsókninni er
því samkvæmt svokölluðu velti- eða snjóboltavali. Þrír sinntu ekki beiðni minni þrátt fyrir
samtöl í síma og ítrekuð skilaboð með tölvupósti. Í fyrsta lagi var það Ásgeir Friðgeirsson,
aðstoðarmaður Björgólfs Guðmundssonar, fyrrverandi stjórnarformanns Landsbankans. Ég
ræddi tvisvar við Ásgeir í síma með viku millibili með það í huga að fá viðtal við Björgólf og
sendi honum síðan spurningar með tölvupósti sem engin svör bárust við. Þá skýrði ég
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rannsóknina fyrir Þorsteini Stephensen, stjórnanda Iceland Airwaives tónlistarhátíðarinnar, í
símasamtali en hann svaraði síðan ekki tölvupóstum. Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi
Icelandair vísaði erindi mínu á Guðmund Arnar Guðmundsson, sérfræðing hjá markaðsdeild
fyrirtækisins, en hann sinnti ekki ítrekuðum símaskilaboðum. Að yfirveguðu máli ákvað ég að
halda mig einungis við tvö stórfyrirtæki í stað þess að hafa þau fleiri. Þannig vildi ég freista
þess að kanna nánar aðkomu þeirra að menningalífinu og nýta mér önnur rannsóknargögn ef
nauðsyn krefðist að ég vísaði til fleiri stórfyrirtækja. Tómlæti Þorsteins Stephensen,
stjórnanda Iceland Airwaives tónlistarhátíðarinnar, dró jafnframt úr áhuga mínum á að fá
fulltrúa Icelandair til þátttöku í rannsókninni því sambandið á milli hátíðarinnar og
fyrirtækisins var það sem vakti einkum áhuga minn.

Stofnanirnar, stórfyrirtækin og fulltrúar þeirra sem tóku þátt í rannsókninni voru:


Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík ehf: Hrönn Marínósdóttir, stjórnandi



Íslenski dansflokkurinn: Ása Richardsdóttir, framkvæmdastjóri



Landsbanki Íslands: Þórmundur Jónatansson, deildarstjóri samfélagsmála og viðburða



Landsvirkjun: Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi



Listahátíð í Reykjavík: Hrefna Haraldsdóttir, listrænn stjórnandi



Listasafn Reykjavíkur: Soffía Karlsdóttir, kynningar- og markaðsstjóri



Ríkisútvarpið ohf: Páll Magnússon, útvarpsstjóri



Þjóðleikhúsið: Tinna Gunnlaugsdóttir, þjóðleikhússtjóri

Fjórir þátttakendanna úr hópi menningarstofnananna kusu að undirbúa sig fyrir viðtölin með
því að fá spurningarnar sendar fyrirfram með tölvupósti og varð ég góðfúslega við þeirri
beiðni. Þjóðleikhússtjóri óskaði jafnframt eftir að svara spurningunum með tölvupósti. Mér
fannst ég ekki vera í aðstöðu til að beita hana þrýstingi en benti á ýmsa ókosti
tölvupóstssamskipta og að viðtal á starfstöð hennar væri heppilegri leið fyrir hana til að leysa
verkefnið. Þjóðleikhússtjóri kaus að halda sig við að svara með tölvupósti og urðu svör hennar
styttri en e.t.v. hnitmiðaðri fyrir vikið.
Að lokinni greiningu gagna og samantekt frumniðurstaðna viðtalanna leitaði ég frekari svara
eða staðfestinga á vísbendingum hjá sérfræðingum sem starfa hvorki hjá menningarstofnunum
né stórfyrirtækjunum sem tóku þátt í rannsókninni en búa yfir sérþekkingu, menntun eða
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reynslu á sviðum er lúta að rannsóknarefninu. Markmiðið með að fá þá að rannsókninni var
að afla frekari gagna sem skýrðu einstaka rannsóknarþætti. Þeir sérfræðingar sem hér um
ræðir voru Ágúst Einarsson, rektor Háskólans á Bifröst og fyrrv. alþingismaður og Karitas
Gunnarsdóttir, skrifstofustjóri í menntamálaráðuneytinu.

3.5 Greining gagna
Við fræðilegt val fer fram stöðugt endurmat á gögnum og heimildum sem er mikilvægt til að
rannsakandi festist ekki í ómarkvissri greiningu (Charmaz, 2006: 97). Ég tók viðtölin upp með
stafrænu upptökutæki og skráði þau orðrétt niður eftir viðmælendum. Skemmdir urðu á
upptöku í viðtali við Þorstein Hilmarsson vegna bilunar í hljóðnema sem olli skruðningum á
hljóðrásinni. Skráning viðtalsins var því ekki nákvæm frá orði til orðs. Í stað þess að taka
viðtalið aftur skráði ég það eftir bestu getu og reiddi mig á minni þar sem skruðningarnir urðu
of háværir til að greina mætti rödd viðmælandans. Ég sendi Þorsteini síðan viðtalið og fór yfir
það með honum í síma og staðfesti hann að efnislega væri það skráð í samræmi við svör hans.
Við frumlestur viðtalanna ritaði ég stuttar athugasemdir sem fyrstar komu upp í hugann á
spássíu og voru þær sameinaðar öðrum rannsóknargögnum þegar leið á rannsóknina. Gögnin
voru greind samkvæmt aðferðafræðum grundaðar kenningar (grounded theory) og sífelldum
samanburði (constant comparative method).
Grunduð kenning er aðferð við að framkvæma rannsókn þar sem leitast er við með greinandi
aðleiðslu að finna þemu eða mynstur í gögnum. Ný kenning er grunduð á flokkunum sem
verða til við greiningu gagnanna. Með aðferð sífellds samanburðar er samanburði
rannsóknarniðurstaða haldið áfram eftir að kenningar fara að taka á sig mynd og ferlið
skrásett á minnisblöð og leitað áfram að nýjum tilbrigðum samfara yfirstandandi greiningu
(Charmaz, 2006; Strauss og Corbin, 1990).
Gögnum sem tengdust hverri stofnun fyrir sig var safnað saman og þau flokkuð og merkt.
Svör við einstökum spurningum voru síðan borin saman kerfisbundið. Leitaði ég að þemum,
lykilorðum og endurtekningum sem ég litakóðaði til samanburðar og aðgreiningar. Allt
tímabilið á meðan rannsóknin stóð yfir safnaði ég sem fjölbreytilegustum gögnum til að gefa
sem víðtækasta mynd af viðfangsefninu og lokaði ekki fyrir frekari heimildaröflun fyrr en á
lokastigum við ritun ritgerðarinnar.
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Hugtök og endurtekningar úr viðtölunum voru borin saman við tilgátur og kenningar í
fræðiritum og tímaritagreinum. Allur texti var lesinn með tilliti til orðræðugreiningar sem
hafnar því að tungumál sé hlutlægt tæki til að lýsa og miðla veruleikanum heldur gegni það
mikilvægu hlutverki við mótun félagslegs veruleika. Afstaða orðræðugreiningar til valds er
gagnrýnin og hún upplýsir hvernig texti er mótaður en hún felur ekki í sér að tekin sé
gagnstæð afstaða (Gill, 1996: 141-149).

3.6 Takmarkanir og sértæk vandamál
Allir rannsakendur taka með sér persónulegt gildismat til rannsókna sinna en þeir sem beita
eigindlegum rannsóknum upplýsa gjarnan um þau gildi sem kunna að hafa áhrif á nálgun
þeirra. Fullkomlega hlutlægar eigindlegar rannsóknir eru nánast óhugsandi þó markmið
rannsakandans sé oftast að gæta hlutlægni (Creswell, 2007: 18).

Rannsóknin fór fram í samfélagi sem orðið hafði fyrir efnahagslegu hruni og er í miklu
uppnámi. Öll viðmið eru breytt og enginn veit fyllilega hvar við erum, hvað gerðist og hvað
framtíðin ber í skauti sér. Nánast á einni nóttu varð umbylting úr áður óþekktri bjartsýni, sem
einkenndi starfsemi stórfyrirtækja og menningarstofnana, yfir í vonleysi, ótta og svartnætti.
Rannsókninni mátti líkja við að stinga hendinni ofan í suðupott þjóðfélagsbreytinga þar sem
allt er á hreyfingu og hafði það óhjákvæmilega áhrif á framkvæmd hennar.

Landsbankinn átti stóran hlut í efnahagshruninu en það hefur áhrif á félagslega stöðu og
framtíð mína líkt og flestra fyrirtækja, stofnana og borgara landsins. Leitaðist ég við að láta
persónulega reynslu mína hafa sem minnst áhrif á niðurstöður mínar um aðkomu bankans í
menningarlífinu. Rannsóknarumhverfið einkenndist af mörgum óvissuþáttum og tímar faglegs
og persónulegs endurmats og endurskilgreininga framundan í lífi og starfi flestra
viðmælendanna.

Viðmælendur mínir hjá stórfyrirtækjum létu mér takmarkaðar tölfræðilegar upplýsingar í té
um fjárstuðning þeirra við menningarstofnanir og þeir voru ekki tilbúnir til að veita mér
aðgang að niðurstöðum viðhorfskannana sem framkvæmdar hafa verið fyrir fyrirtækin.
Ógerningur er að alhæfa um fjárhagslegan stuðning þeirra við menningarmál út frá
ósundurliðuðum tölfræðilegum upplýsingum úr árskýrslum þeirra og er því fremur stuðst við
þau tilvik sem fram komu í viðtölunum. Fulltrúar menningarstofnananna lögðu áherslu á að
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eðli og fjöldi viðburða menningarstofnana er mjög breytilegur á milli ára sem hefur í för með
sér að tölfræðilegur samanburður á framlagi stórfyrirtækjanna á milli ára gefur aðeins
takmarkaða mynd af aðkomu þeirra að menningarlífinu. Meginþungi rannsóknarinnar beinist
því að menningarfræðilegu eðli samskipta og tengsla menningarstofnananna og
stórfyrirtækjanna.
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4. Viðskiptavæðing menningarlífsins
Í þessum kafla er fjallað um hvaða áhrif stefna íslenskra stórfyrirtækja í styrkveitingum til
menningarmála hafði á menningarstofnanir á árunum 2002 til 2008 frá sjónarhóli fulltrúa
menningarstofnana, og hvaða stefnu þær höfðu í samskiptum sínum við stórfyrirtæki. Brugðið
er ljósi á helstu þjónustu sem menningarstofnanir veittu stórfyrirtækjum og þær breytingar
sem urðu á rekstri og starfsemi þeirra fyrir áhrif stórfyrirtækjanna. Farið er yfir hvernig
samstarfi menningarstofnana og stórfyrirtækja var háttað og hver hagur og umbun
menningarstofnana var af samvinnu þeirra við stórfyrirtækin. Stefna menningarstofnana í
samskiptum þeirra við stórfyrirtækin mótaðist af þeim pólitíska ramma sem þær störfuðu
innan á tímabilinu og því er rétt að víkja stuttlega að honum áður en lengra er haldið.

4.1 Pólitískt umhverfi
Þegar Viðeyjarstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks komst til valda árið 1991 undir
forsæti Davíðs Oddssonar lá fyrir fullmótuð menningar- og menntastefna fyrir Ísland sem
unnin var í menntamálaráðuneytinu í tíð Svavars Gestssonar (1988-1991), sem gegnt hafði
stöðu menntamálaráðherra í vinstri stjórnum Steingríms Hermannssonar. Ólafur G. Einarsson
(1991-1995), eftirmaður Svavars í ráðuneytinu, lýsti því fljótlega yfir að hann hygðist ekki
taka upp þessa stefnu þar sem hún væri hvorki hans né Sjálfstæðisflokksins og hann var
gagnrýndur fyrir að stinga margra ára vinnu ráðuneytisins ofan í skúffu (Gestur
Guðmundsson, 2003: 130). Tímabil Ólafs á ráðherrastóli var tíðindalítið hvað menningarmál
varðaði en þetta voru samdráttartímar og framlög til málaflokksins rétt héldu í horfinu.
Björn Bjarnason, flokksbróðir og eftirmaður Ólafs á stóli menntamálaráðherra, í ríkisstjórnum
Davíðs Oddssonar (1995-2004), sem kenndar voru við einkavæðingu (Forsætisráðuneytið,
e.d.) var fyrstur menntamálaráðherra um árabil til að sitja tvö kjörtímabil röð í ráðuneytinu á
árunum 1995 til 2003. Gestur Guðmundsson (2003) félagsfræðingur skrifaði grein um
menningarstefnu á Íslandi („Cultural policy in Iceland.”) sem birtist í bókinni The Nordic
Cultural Model sem ritstýrt var af Peter Duelund (2003), prófessor í menningarfræði við
Kaupmannahafnarháskóla, og veitir hún ýtarlegt yfirlit yfir helstu þætti í menningarstefnu
Norðurlandaþjóðanna. Í formála sínum að bókinni segir Duelund (2003a: 7) að breyttar
áherslur hafi haft áhrif á menningarstefnu Norðurlandanna á tíunda áratug síðustu aldar og í
auknum mæli hafi orðið til mótsagnir á milli pólitískra- og listrænna grunvallarforsenda
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hennar. Björn Bjarnason var vinnusamur en hugur hans stóð ekki til að móta menningar- og
menntastefnu fyrir landið í heild sinni. Helstu áherslur hans í menningarmálum voru á
varðveislu menningararfsins og tungumálsins og strax á fyrsta ári sínu í embætti kom hann á
sérstökum degi tileinkuðum íslenskri tungu (Gestur Guðmundsson, 2003: 131).
Stefna einkavæðingarstjórnarinnar var grundvölluð á hugmyndafræði „nýfrjálshyggju“
Ronald Reagans og Margaret Thatchers með áherslu á einkavæðingu og minni ríkisafskipti
(Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar 1995, 23. apríl 1995). Endurreisn atvinnulífsins var í fyrirrúmi
fremur en uppbygging velferðarþjóðfélags að skandínavískum hætti. Björn Bjarnason vildi
endurskipuleggja stjórnunaraðferðir í menningarmálum og skilgreina og forgangsraða
skyldum ríkisins. Hann var þeirrar skoðunar að það væri ekki á ábyrgð ríkisvaldsins að hafa
frumkvæði í menningarpólitík heldur væri það fremur hlutverk listamanna og
menningarstofnana (Gestur Guðmundsson, 2003: 131). Stefna Björns var að koma á
ótvíræðum reglum um stjórnunaraðferðir með því bjóða út rekstur og stjórnun á sem flestum
sviðum til einkaaðila. Í verkefnaáætlun ráðuneytisins, 1999 til 2003, sem kom út undir heitinu
Menntun og menning fyrir alla (2000) segir í kaflanum „Öflugri menningarstarfsemi“:
„Forsenda þess að menningarstofnanir eflist enn frekar er að kröfur einkarekstrar og
árangursstjórnunar einkenni starfsemi þeirra. Unnið verði að gerð samninga um
árangursstjórnun við menningarstofnanir þar sem markmið þeirra, hlutverk og fjárveitingar
eru skilgreind“ (Menntun og menning fyrir alla, 2000: 10).
Stefna Björns var náskyld stefnu íhaldsmanna í Englandi samkvæmt skilgreiningu Alexander
(2007: 187-189). Duelund (2003b: 500) óttast afleiðingar þessarar stefnu og segir helstu
hættuna sem stafi að listrænu frelsi og fjármögnun lista á Norðurlöndum ekki vera brotthvarf
frá reglu hæfilegrar fjarlægðar heldur kröfur stjórnmálamanna um langtímaáætlanir,
árangursstjórnunarsamninga og aðrar stjórnunaraðferðir sem eigi rætur sínar í kenningum um
nýja opinbera stjórnun (New Public Management, NPM). Duelund heldur því fram að þessi
stefnubreyting muni draga úr sveigjanleika fagráða og fjarlægðinni á milli stjórnmálaafla og
fjármögnunaraðila. Hann hefur áhyggjur af að þegar fram líði stundir kunni
árangursstjórnunarsamningar að hafa í för með sér stýriáhrif á innihald og umgjörð
listsköpunar, líkt og opinberar reglugerðir hafi áhrif á atvinnumarkað og skipulagsmál svo
dæmi séu tekin. Þetta sé grundvallarstefnubreyting frá meginmarkmiðum menningarstefnu á
Norðurlöndum sem leggi höfuðáherslu á sjálfstæði listanna frá pólitískum og efnahagslegum
hrossakaupum.
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Röksemdin fyrir beinni [opinberri] fjármögnun lista á Norðurlöndum hefur verið byggð á
grundvelli eðlislægs listræns gildis þeirra. Að undanförnu hefur þessari röksemd í auknum mæli
verið skipt út fyrir fjárhagslegt mikilvægi og pólitíska gagnsemi lista. Hvaða áhrif mun þetta hafa á
sjálfstæði listanna og hlutverk þeirra í þjóðfélaginu til lengri tíma litið?
Ein grundvallarforsenda opinberrar menningarstefnu á Norðurlöndum eftir seinni heimstyrjöldina
hefur verið vilji ríkisstjórna, í gegnum mismunandi fjárveitingaleiðir, til að skapa mótvægi við
viðskiptahlið menningarinnar og tilhneigingu hennar til að gera listina og menninguna að söluvöru.
Þetta var gert með því að tryggja sjálfstæði listanna með reglu hæfilegrar fjarlægðar og öðrum
stjórnunaraðferðum sem beindust að því að stuðla að listrænu frelsi.
Í dag hefur stefna samvinnu á milli hagsmuna einkafyrirtækja og opinberra stjórnvalda, sem hafa
með menningu að gera, tekið við af þessari viðleitni. Markmið þessa samlífis er að hámarka
fjárhagslegan grunn listanna og auka pólitísk yfirráð yfir þeim - hvort sem tekið er tillit til reglu
hæfilegrar fjarlægðar eða ekki. (Duelund, 2003b: 500-501; þýðing mín).

Þó að menningarstefna Björns Bjarnasonar hafi ekki verið fyrirferðamikil í rituðu máli hafði
hún gífurleg áhrif á sambandið á milli menningar- og viðskiptalífsins. Mælikvarðar
einkarekstrar og árangursstjórnunar voru lagðir til grundvallar og menningarstofnunum var
gert að endurskipuleggja og tileinka sér ný viðhorf til eigin fjármögnunar.

4.2 Mælikvarðar árangursstjórnunar
Íslenski dansflokkurinn og Þjóðleikhúsið eru þær tvær menningarstofnanir á A-hluta fjárlaga í
rannsókninni, sem heyra beint undir menntamálaráðuneytið. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
(2003-2009), flokkssystir og eftirmaður Björns Bjarnasonar á stóli menntamálaráðherra,
undirritaði árangursstjórnunarsamning2 við stofnanirnar þann 29. desember 2005. Í fyrstu
grein hans segir: „Tilgangur samningsins er að festa í sessi ákveðið samskiptaferli milli
ráðuneytis og stofnunar, auk þess að draga fram áherslur vegna stefnumótunar og
áætlanagerðar“ (Menntamálaráðuneytið, e.d). Þá ber stofnununum að skila ráðuneytinu
ársáætlun fyrir komandi ár sem inniheldur rekstraráætlun auk markmiða og mælikvarða á
2

Árangursstjórnunarsamninga menntamálaráðuneytisins við Þjóðleikhúsið og Íslenska dansflokkinn er að finna í

viðauka ritgerðarinnar.
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grundvelli langtímaáætlunar. Lögð er áhersla á hagræðingu (Þjóðleikhúsið) og hvatt er til að
gera Íslenska dansflokkinn sýnilegri með því að ráða sérhæft starfsfólk til að sinna kynningarog markaðsmálum (Árangursstjórnunarsamningur við Íslenska dansflokkinn, 29. desember
2005; Árangursstjórnunarsamningur við Þjóðleikhúsið, 29. desember 2005). Í þriðju grein
samningsins kemur fram að aukist sértekjur stofnananna hafi það ekki áhrif á framlag
ríkissjóðs sem kveðið er á um í fjárlögum hvers árs.
Tinna Gunnlaugsdóttir þjóðleikhússtjóri segir stefnu leikhússins í samskiptum við
styrktaraðila sína vera „að þurfa ekki að reiða sig á slíka fjármögnun en hún sé kærkomin
viðbót vegna sérgreindra verkefna“ (Tinna Gunnlaugsdóttir, 30. desember 2008. Svar með
tölvupósti). Þjóðleikhúsið efndi til samstarfs við Landsbankann árið 2005 til að koma upp
nýju leiksviði sem hlaut nafnið Kassinn. Bankinn lagði fram 24 milljónir króna til kostunar á
tækjabúnaði og sætum fyrir áhorfendur en samningurinn var nýlunda og stærsti einstaki
samningurinn sem Þjóðleikhúsið hefur gert við einkaaðila (Tinna Gunnlaugsdóttir, 30.
desember 2008. Svar með tölvupósti). Fjárhagslegur ávinningur Þjóðleikhússins af
samstarfinu er skýr en umbun bankans fólst ef til vill í tækifærinu til teygja sig inn á svið
opinberrar menningarstarfsemi til að efla ímynd sína með beinni kostnaðarþátttöku í rekstri
einnar rótgrónustu menningastofnunar þjóðarinnar.
Þjóðleikhúsið gerði þriggja ára samstarfssamning við Vodafone en samkvæmt honum býður
fyrirtækið ungmennum á farandsýningar Þjóðleikhússins í framhaldsskólum á
landsbyggðinni. Upphæðin er um ein milljón króna á ári en leikhúsið kostar leikförina sjálft
að öðru leyti (Tinna Gunnlaugsdóttir, 30. desember 2008. Svar með tölvupósti).
Símafyrirtækið beitir sér fyrst og fremst á ungmennamarkaði og því engin tilviljun að það
kjósi að kosta þennan hluta starfsemi leikhússins. Hér opnar Þjóðleikhúsið Vodafone leið til
markaðssóknar í hópi sem er erfiðara að ná til með beinum hætti en sama aldurshóps í
þéttbýlinu vegna takmarkaðs framboðs á menningarviðburðum. Með samningi sínum við
Þjóðleikhúsið fær Vodafone yfirbragð velgjörðarmanns í augum ungmenna og um leið ímynd
áreiðanleika vegna rótfestu leikhússins í íslensku menningarlífi. Ávinningur Þjóðleikhússins
er ekki einungis fjárhagslegur heldur má leiða líkur að því að samstarfið við Vodafone færi
stofnuninni þá ímynd að hún sé í nánum takti við tíðaranda ungmennamenningar. Loks fékk
fræðsludeild leikhússins eina milljón króna úr styrktarsjóði Baugs til að koma á fót
samstarfverkefninu Þjóðleikur í samstarfi við sveitarfélög á Austurlandi. Sjóðurinn starfaði
undir hatti samfélagsábyrgðar Baugs og framlög úr honum gáfu til kynna áhuga fyrirtækisins
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á velferð almennings með þátttöku í samfélagsmálum (Styrktarsjóður Baugs, e.d). Af
framansögðu er ljóst að framlög stórfyrirtækja til reksturs Þjóðleikhússins voru óveruleg á
tímabilinu að undanskyldu framlagi Landsbankans.
Ríkisendurskoðun gerði stjórnsýsluúttekt á starfsemi Þjóðleikhússins leikárin 2003 til 2008 og
birti niðurstöðurnar í ýtarlegri skýrslu í nóvember árið 2008.

Stjórnsýsluendurskoðun er í raun ein tegund frammistöðumats, þ.e. felst í almennri greiningu á því
hvernig stofnunum og öðrum rekstraraðilum gengur að sinna lögbundnum verkefnum sínum. Í því
samhengi er m.a. spurt hvort réttum verkefnum sé sinnt og hvort þau séu unnin á réttan hátt. Þessi
endurskoðun er því í eðli sínu mjög ólík hefðbundinni fjárhagsendurskoðun. Mat á frammistöðu
getur tekið til hagkvæmni, þ.e. til verðs og gæða þeirra aðfanga sem þarf til tiltekinnar starfsemi,
skilvirkni, þ.e. hlutfallsins milli magns aðfanga og framleiddra eininga, eða markvirkni, þ.e. hvort
árangur sé í samræmi við markmið. Stjórnsýsluúttektir fela ekki einungis í sér mat á
framangreindum þáttum heldur einnig ábendingar um hugsanlegar úrbætur. (Ríkisendurskoðun,
2007, 12 desember).

Í skýrslunni er ítrekað vísað til þess að virkja þurfi árangursstjórnunarsamning
Þjóðleikhússins og menntamálaráðuneytisins betur sem stjórn- og eftirlitstæki.
Segir að leikhúsinu beri að standa skil á tímasettum verkefnum og ráðuneytinu að
fylgja þeim eftir svo að mögulegt sé að meta árangur starfseminnar með
reglulegum hætti. Þá sé mikilvægt að Þjóðleikhúsið efli árangursmælingar sínar
og endurmeti mælanleg markmið sín með ákveðnu millibili (Ríkisendurskoðun,
nóvember 2008: 5). Leiða má líkur að því að úttektin hafi verið gerð í ljósi þess að
uppsafnaður rekstrarhalli leikhússins í árslok 2007 nam 70,2 milljónum króna
(Ríkisendurskoðun, nóvember 2008: 37). Ríkisendurskoðun (2008: 19) leggur til
að kannað verði hvort ráða skuli framkvæmdastjóra við leikhúsið sem beri ábyrgð
á fjármálum þess ásamt þjóðleikhússtjóra. Þá þurfi að bæta verkbókhald og
áætlanagerð og auka eftirfylgni með áætlunum enda sé það ein helsta forsenda
þess að unnt sé að koma fjárhagslegum rekstri leikhússins í eðlilegt horf.
Ríkisendurskoðun (2008: 6) segir mikilvægt að leita leiða til að auka aðsókn til að
leikhúsið „standi undir nafni sem leikhús þjóðarinnar og til að bæta rekstrarstöðu
sína og starfa í samræmi við fjárlög. Í þessu samhengi hlýtur val þess á verkefnum
og markaðssetning þeirra að skipta miklu máli“ (Ríkisendurskoðun, nóvember
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2008: 6). Trúr endurskoðunarhlutverki sínu leggur ríkisendurskoðandi mikla
áherslu á að leita þurfi leiða til að auka tekjur Þjóðleikhússins. Í grein 4.5.3 í
skýrslunni segir:

Samanburður við önnur leikhús sýnir að ekki virðist sjálfgefið að opinber framlög til
Þjóðleikhússins aukist meir en orðið er. Meginvandi þess við tekjuöflun felst í því að miðasala
hefur dregist saman og verður leikhúsið að bregðast við því á eigin forsendum, þó án þess að stríða
gegn lagaskyldum sínum sem listastofnun rekin í þágu alls almennings í landinu. Núverandi staða í
íslensku efnahagslífi bendir a.m.k. ekki til þess að á vísan sé á róa með styrktaraðila á komandi
árum. Í þessu samhengi hlýtur val leikverka að skipta verulegu máli. Hefði miðasala
Þjóðleikhússins fylgt miðasölu annarra íslenskra leikhúsa á árunum 2004–06 má ætla að það hefði
fengið samtals um 46 m.kr. meir í kassann en raun ber vitni. (Ríkisendurskoðun, nóvember 2008:
45).

Stjórnsýsluendurskoðun Ríkisendurskoðanda er faglega unnin og hefur að geyma margar
ágætar ábendingar um rekstur og starfsemi Þjóðleikhússins. Árangurstjórnunarsamningar
menntamálaráðuneytisins virðast við fyrstu sýn heldur ekki setja menningarstofnunum sem
eiga aðild að þeim þröngar skorður í starfsemi sinni. Þegar þessi tvö stjórntæki koma saman
fær Ríkisendurskoðun hins vegar hlutverk stjórnvalds sem kippir í tauma
árangurstjórnarsamningsins sem valdstjórnin hefur brugðið um menningarstofnunina.
Forsenda gagnrýni og ábendinga Ríkisendurskoðunar byggir á árangurstjórnunarsamningnum
sem menningarstofnunin er búin að samþykkja. Það er þessi arfleifð hugmyndafræði Margaret
Thatchers með áherslunni á hagkvæmni (value for money) og mælistikur hagfræðinnar á
listum- og menningarstarfsemi sem Victoria Alexander (2007: 185-200) gagnrýnir, og Jo
Caust (2003: 51-63) staldrar við, þegar mat á menningu og listum er til umfjöllunar. Þó að á
yfirborðinu sé látið líta út fyrir af hálfu Ríkisendurskoðunar að frammistöðumat
stjórnsýsluendurskoðunar felist í almennri greiningu á hvernig stofnununum gangi að sinna
lögbundum verkefnum eru niðurstöður og kröfur um úrbætur grundvallaðar á hagfræðilega
mælikvarðanum.
Áhyggjur Duelunds (2003b: 500-501) af þróun menningarstefnu virðast því á rökum reistar
þar sem regla hæfilegrar fjarlægðar er lögð fyrir róða af pólitísku stjórnvaldi með aukinni
efnahagslegri kröfu til stofnunarinnar sem getur grafið undan listrænu sjálfstæði hennar. Til
að auka tekjurnar telur Ríkisendurskoðun einsýnt að Þjóðleikhúsið þurfi að auka miðasölu
með því að endurmeta markaðsstarf og val leikverka. Hér er horfið á afdráttarlausan hátt frá
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þeirri grundvallarforsendu opinberrar menningarstefnu á Norðurlöndum að skapa mótvægi við
viðskiptahlið menningarinnar og tilhneigingu markaðarins að gera listina og menninguna að
söluvöru (Duelund, 2003: 500-501). Ríkisendurskoðun ber Þjóðleikhúsið saman við aðrar
sviðslistastofnanir á samkeppnisforsendum markaðarins og segir að tekjur þess af miðasölu
hefðu orðið 46 milljónum króna meiri hefði það haldið í við þær á árunum 2004 til 2006.
Þjóðleikhússtjóri er með stjórnunarmenntun og rekstrarstjóra sér við hlið en engu að síður
leggur Ríkisendurskoðun til að ráðinn sé framkvæmdastjóri sem deilir fjárhagslegri ábyrgð
með leikhússtjóra til að efla rekstrarlegan þátt stofnunarinnar. Enn þyngri efnahagsleg lóð eru
lögð hér á vogarskálarnar, sem kunna að hafi áhrif á listrænt frelsi stofnunarinnar. Þá virðist
krafan um aukin áhorfendafjölda „til að leikhúsið standi undir nafni sem leikhús þjóðarinnar“,
eins og ríkisendurskoðandi orðar það, fyrst og fremst byggð á fjárhagslegum forsendum.
Þrýstingurinn á að Þjóðleikhúsið tileinki sér leikreglur og aðferðir einkaframtaksins á
samkeppnismarkaði er umbúðalaus. Hér er ekki verið að mæla því bót að rekstur
menningarstofnana ríkisins fari út fyrir ramma fjárlaga, heldur vakin athygli á þeim
annmörkum og mótsögnum sem felast í þeim markaðslausnum sem boðaðar eru til að leysa
„vanda“ þeirra.

4.3 Trúverðugleiki og löghelgun
Íslenska dansflokknum hefur gengið vel að tileinka sér reglur og aðferðir viðskiptalífsins í
rekstri sínum og standa við þær skuldbindingar sem kveðið er á um í
árangurstjórnunarsamningnum við menntamálaráðuneytið. Ása Richardsdóttir,
framkvæmdastjóri Íslenska dansflokksins, telur lykilinn að árangrinum vera skilning á nútíma
rekstraraðferðum og ákveðni að halda rekstri Íslenska dansflokksins innan ramma fjárlaga
(Ása Richardsdóttir munnleg heimild, 9. desember 2008). Þegar hún hóf störf hjá
dansflokknum árið 2002 átti hann í miklum fjárhagsvandræðum og uppsafnaður rekstrarhalli
var 30 milljónir króna. Ása einsetti sér að snúa rekstrinum við, og gerði rekstraráætlun fyrir
næstu þrjú ár sem gerði ráð fyrir verulegum rekstrarafgangi.
Það sem við gerðum var að segja ríkinu að við ætluðum að skila fimm milljón króna
rekstarafgangi árið 2002, sjö milljónum 2003, 13 milljónum árið 2004 og við stóðum við það. Með
því að tala sama tungumál og fjármálaráðuneytið og standa við áætlanir breyttist trúðverðugleiki
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dansflokksins mikið gagnvart ráðuneytinu og afstaðan til hans á tiltölulega skömmum tíma. (Ása
Richardsdóttir munnleg heimild, 9. desember 2008).

Opinber framlög til dansflokksins jukust mikið samfara aukinni trú stjórnvalda á að rekstur
hans væri kominn í fastar skorður og fóru úr 63,8 milljónum króna árið 2002 í 99,6 milljónir
króna árið 2007. Rekstrarafgangur flokksins dróst saman á sama tíma úr rúmum fimm
milljónum króna árið 2002 í 511 þúsund krónur árið 2007. Helsta ástæða þess að
rekstarhagnaður jókst ekki með auknu ríkisframlagi er stóraukinn launakostnaður sem var
tæpar 40 milljónir króna árið 2002 en nam 73,1 milljónum króna árið 2007.
Oftast eru sértekjur menningarstofnana af kostun takmarkaðar en þær geta engu að síður haft
úrslitaáhrif á hvoru megin reksturinn lendir við núllið. Tekjur af kostun eru því oft
mikilvægari en fjárupphæðin sjálf segir til um og hafa gjarnan mikil áhrif á stefnumótun og
rekstraráætlanir menningarstofnana (Useem, 1987: 340). Íslenski dansflokkurinn og
Landsbankinn státa af langlífasta kostunarsambandi á milli stórfyrirtækis og
menningarstofnunar á Íslandi en tekjur dansflokksins af kostun þrefölduðust á árunum 2002
til 2007 og fóru úr 1,7 milljónum króna í 5,1 milljón króna, eða úr tveimur prósentum í fjögur
prósent af heildartekjum hans. Í árangursstjórnunarsamningnum er dansflokkurinn hvattur til
að ráða starfsfólk í sérhæfð störf er lúta að kynningu, markaðssetningu og fræðslu, og í
febrúar 2008 var ráðinn sérstakur markaðsstjóri fyrir flokkinn (Íslenski dansflokkurinn, e.d).
Launakostnaður er stærsti kostnaðarliður Íslenska dansflokksins og drjúgur hluti þess fjár sem
kostun færir flokknum fer væntanlega í laun markaðsstjórans. Á móti vegur þekking hans við
að afla sértekna og mögulega að auka þátt kostunar í tekjum flokksins. Mikilvægi tekna
dansflokksins af kostun virðist því ekki felast í fjárupphæðinni heldur verður kostunin
löghelgun eða vottun á trúverðugleika flokksins í augum valdstjórnarinnar. Þó að ekki sé gerð
bein krafa um tekjur af kostun í árangursstjórnunarsamningnum er hún undirliggjandi.

Það eru ákveðin gæði sem eru fólgin í því að tengjast traustum fyrirtækjum og vera í langvarandi
samstarfi. Mér finnst ekki trúverðugt ef menningarstofnanir skipta oft um kostunaraðila[...] Þegar
um er að ræða sterkt fyrirtæki sem nýtur virðingar út á við þá getur það verið gæðavottun fyrir
listastofnunina að vera tengd því. (Ása Richardsdóttir munnleg heimild, 9. desember 2008).

Emma Stenström (2008: 26-30) hefur rannsakað hlutverk kostunar við löghelgun
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menningarstofnana í Svíþjóð og kemst að þeirri niðurstöðu að hugarfar yfirvalda hefur breyst
þannig að leitin að kostunaraðila snýst nú um löghelgun en samkvæmt skandinavísku hefðinni
er afstaðan fremur tortryggileg gagnvart stuðningi einkaaðila við menningarstarfsemi. „Til að
vera viðurkenndur dugar ekki lengur að treysta á opinbera styrki heldur þarf að sýna vilja til
að leita jafnframt annarra fjármögnunarleiða“ (Stenström, 2008: 26). Sambærileg sjónarmið
til sjálfstæðis listarinnar frá valdi fjármagnsins ríktu einnig á Íslandi og að sama skapi eru
sterkar vísbendingar um að kostun hafi á síðustu árum gegnt mikilvægara hlutverki við
löghelgun listviðburða og menningarstofnana. Soffía Karlsdóttir (2008), kynningar- og
markaðsstjóri Listasafns Reykjavíkur, segir að þegar hún hóf störf hjá safninu árið 2000 hafi
hún fundið fyrir tortryggni gagnvart því að stórfyrirtæki styrktu sýningar og kveðst hafa mætt
mikilli mótstöðu gegn slíkum styrkjum á meðal listamanna sem fannst að með þátttöku í
sýningum sem nutu styrkja stórfyrirtækja væru þeir að selja sál sína.

Maður heyrir af og til einhver skot vegna þess að maður er að sækja peninga til einkaaðila en ég
held að þetta viðhorf hafi almennt breyst á Íslandi. Nú þykir mikil upphefð fólgin í því á meðal
listamanna að fá styrki frá fyrirtækjum, þ.e að fyrirtæki hafi það mikla trú á þér sem listamanni að
það vilji styrkja sýninguna þína. Áður fyrr þótti þetta skammarlegt og það mátti ekki auglýsa það
eða segja frá því. Þetta viðhorf hefur breyst og það hefur gerst með þessari fyrirtækjavæðingu sem
orðin er alls staðar. Fyrirtækin setja miklu meiri peninga í alla hluti. Það er orðinn ákveðinn
gæðastimpill. (Soffía Karlsdóttir munnleg heimild, 8. desember 2008).

Með „fyrirtækjavæðingu“ menningarlífsins, eins og Soffía Karlsdóttir kallar það, hefur
afstaða til kostunar hérlendis umpólast líkt og annars staðar. Stjórnendur
menningarstofnana leggja áherslu á að fjárhagsleg afkoma stofnananna sé viðunandi en
virðast áhyggjulausir um að fjárframlög stórfyrirtækja ógni sjálfstæði þeirra.

4.4 Aðlögun og einmótun
Gareth Morgan (1997) bregður upp áhugaverðum myndhverfum af skipulagsheildum í bók
sinni Images of Organization þar sem hann fjallar um stofnanakenningar. Myndhverfingarnar
þjóna þeim tilgangi að auka skilning á eðli, uppbyggingu og starfsemi skipulagsheilda með
því að horfa á þær út frá sjónarhorni þeirra. Skipulagsheildin sem lífvera er ein
myndhverfinga Morgans og er fróðlegt að huga að samlíkingum með henni og „tilveru“
menningarstofnana á Íslandi á árunum 2002 til 2008. Grundvöllurinn að myndhverfingunni er
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að samþykkja þá röksemd að skipulagsheildir hafi þarfir sem þær eru háðar umhverfinu um að
fá fullnægt (Morgan, 1997: 39). Samkvæmt myndhverfingunni eru „skipulagsheildir opnar
fyrir umhverfinu líkt og lífverur og verða að koma sér upp viðeigandi tengslum við það ef þær
ætla að lifa“ (Morgan, 1997: 39). Samkvæmt Morgan er grundvallar markmið allra stofnanna,
og þar með íslenskra menningarstofnana, að halda í sér lífinu. Forsenda þess að það gangi
eftir er nægt fjárstreymi til þeirra sem líkja má við blóð ef við höldum okkur við
myndhverfinguna. Með tilkomu einkavæðingarstjórna Davíðs Oddssonar og hugmynda
valdhafa um aukinn stuðning fyrirtækja við menningarstarfsemi (Menntun og menning fyrir
alla, 2003: 10-11) varð umfangsmikil breyting á umhverfi og „næringarupptöku“
menningarstofnana. Viðhorf valdstjórnarinnar var að forsenda þess að menningarstofnanir
efldust væri að kröfur einkarekstrar og árangursstjórnunar einkenndu starfsemi þeirra.

Menningarstefna Reykjavíkur var samþykkt í borgarráði 11. desember 2001 á valdatíma Rlistans en fékk á sig núgildandi mynd með breytingum samþykktum 12. febrúar 2003. Hún
hefur verið í endurskoðun frá árinu 2007 og lögð voru fram drög að endurbættri
menningarstefnu Reykjavíkurborgar fyrir árin 2009 til 2012 í desember 2008
(Menningarstefna Reykjavíkurborgar 2009-2012, desember 2008). Núgildandi
menningarstefna, sem höfð var að leiðarljósi tímabilinu sem rannsóknin nær til, er undir
sterkum áhrifum hugmyndafræði um nýja opinbera stjórnun (NPM) og stefnu Tony Blair og
Nýja breska verkamannaflokksins eins og hún er túlkuð af Alexander (2007: 191) og Wu
(2003: 303). Kveðið er á um að skipulag menningarmála sé skýrt, stjórnun þeirra markviss og
litið er til einkaframtaksins um aukna fjármögnun. Til að ná því markmiði eru meðal annars
settar fram eftirfarandi leiðir (Menningarstefna Reykjavíkur, 12. febrúar 2003):



Leitast sé við að virkja fyrirtæki, einstaklinga og samtök til samstarfs í menningarmálum til að
efla atgervi og laða að styrki til menningarmála til viðbótar við það sem borgin veitir



Menningarstofnanir borgarinnar taki þátt í verkefnum með einkafyrirtækjum, öðrum opinberum
stofnunum, einstaklingum og samtökum í samræmi við þessa stefnuskrá

Samkvæmt myndhverfingum Morgans er skipulagsheildin sem lífvera samsett úr innri
kerfum, líkt og hefðbundnar lífverur, sem verða að starfa í samræmi við þarfir hennar og
tengsl við umhverfið (Morgan, 1997: 39). Menningarstofnunum er því „lífsnauðsyn“ að vera
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mannaðar fagfólki sem talar tungumál nýrrar opinberrar stjórnunar og getur tileinkað sér og
staðið undir mælikvörðum markaðarins.

Það hefur orðið mikil endurskoðun hjá borginni með það að markmiði að bæta árangursstjórnun.
Við notumst við Balanced Scorecard [vegið árangursmat] og áherslan á hlutlægar mælingar hefur
stöðugt farið vaxandi[...] Kannski eru þær tilkomnar vegna þess að við þurfum að sýna meiri
fjárhagslegan árangur. Það er ekki ólíklegt að það sé frumforsendan til að sanna tilverurétt okkar.
Við þurfum því að sýna fjölgun gesta, aukningu í styrkjum, sölu og viðburðum. Þetta hefur allt
verið á uppleið hjá okkur en ég veit ekki hvað verður. Það er ekkert reynt að meta gildi listarinnar
fyrir almannaheill og það er ekki til umræðu. Það er ekki í Balanced Scorecard sem er miður.
(Soffía Karlsdóttir munnleg heimild, 8. desember 2008).

Balanced Scorecard, sem þýtt hefur verið sem „vegið árangursmat“, er stefnumiðað áætlunarog stjórnunarkerfi sem er notað til að samhæfa starfsemi og rekstur skipulagsheildar við
stefnumótun og sýn hennar. Takmarkið er að bæta innri og ytri boðskipti og fylgjast með
framgangi skipulagsheildarinnar í samanburði við stefnumótuð markmið hennar (The
Balanced Scorecard Institute, e.d).

Menningarstofnanir brugðust við með því að sýna sveigjanleika og aðlögun og náðu margar
góðum árangri við að sækja fé til stórfyrirtækja og aðlaga sig að nýju umhverfi. Má fullyrða
að einhverjar þeirra hafi „upplifað“ meiri lífsgæði en áður, vöxtur þeirra hafi verið blómlegur
á tímabilinu, og þær borið ríkulegri ávöxt en nokkru sinni fyrr.

Við gátum látið fleiri drauma okkar verða að veruleika og gert hluti sem okkur dreymdi bara um
áður. Á síðasta ári varð t.d. gífurleg aukning í útgáfu á vönduðum sýningarskrám. Það gátum við
gert með tilstuðlan styrkja en fjármálastofnanir styrktu okkur gjarnan vegna þess að við ætluðum
að gefa út vandaðar sýningarskrár[...] Þetta hafði mikið að segja fyrir okkur því sýningarskráin er
oft það eina efnislega sem lifir eftir að metnaðarfullri sýningu er lokið. Við gátum líka tekið inn
stærri sýningar erlendis frá, auglýst meira og verið með meiri sýnileika þannig að ég held að þetta
hafi gert öllu myndlistarlífi í landinu mjög gott. (Soffía Karlsdóttir munnleg heimild, 8. desember
2008).

Michael Useem (1987: 355) heldur því fram að styrkveitingar stórfyrirtækja til
menningarstofnana hafi ekki aðeins áhrif á dagskrá þeirra heldur jafnframt á stjórnskipulag
þeirra. „Einmótun skipulagsheilda (organizational isomorphism), þ.e tilhneiging
skipulagsheilda til að tileinka sér eiginleika skipulagsheilda sem þær eru háðar, á við hér líkt
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og annars staðar,“ segir hann (Useem, 1987: 355). Árið 1983 settu Powell og DiMaggio
(1991: 63-82) fram kenningu um þetta í grein sinni „The Iron Cage Revisited: Institutional
Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields“. Þar sýna þeir fram á hvers
vegna og hvernig skipulagsheildir fara með tímanum á meðvitaðan eða ómeðvitaðan hátt að
líkjast styrktaraðilum sínum. „Ef stórfyrirtæki leggja áherslu á styrka fjármálastjórn, sterka
markaðsstefnu, almannatengsl og skilvirka stjórnun munu menningarstofnanir, sem sækjast
eftir styrktarfé frá þeim gera það líka“ (Useem, 1987: 355). Viðtöl mín við þátttakendur í
rannsókninni hafa samhljóm með þessari fullyrðingu og er nærtækast að vísa til sambands
Íslenska dansflokksins og Landsbankans því til staðfestingar.

4.5 Framleiðsla og miðlun
Sú afstaða hefur orðið almennari að líta á menningu og listir sem framleiðsluatvinnugreinar.
Framleiðsluþátturinn og fjárhagslegur virðisauki hafa gegnt mikilvægu hlutverki í að réttlæta
opinber framlög til menningarstarfsemi (Ágúst Einarsson, 2004: 16-21; Caust, 2003: 54-61).
Hagfræðingar líta ekki eingöngu til hinna eðlislægu framleiðslueiginleika tónlistariðnaðarins,
útgáfustarfsemi, ljósvakamiðla og kvikmynda, heldur meta þeir menninguna almennt út frá
því hversu mörg störf hún skapar og hvernig tengslum hennar við ferðaþjónustu er háttað
(Hewison, 1995: 256). Samkvæmt tölfræðilegri samantekt Ágústs Einarssonar (2004: 17-18),
sem hann byggir á áætlun Hagstofunnar (2003), var hlutfallslegt framlag menningarinnar til
landsframleiðslu fjögur prósent árið 2003 og hún skapaði 5000 störf árið 2002. „Menn hefur
greint mjög á um vægi og gæði menningarframleiðslu – jafnvel fundist óviðeigandi að tala um
menningu eða listir með orðfæri framleiðslu- og markaðssamfélagsins[...] Nú til dags horfast
þó flestir í augu við þá staðreynd að starfsemi safna, tónlistarstofnana, leikhúsa og
bókaforlaga er auðvitað framleiðslustarfsemi,“ segir í Reykjavíkurbréfi Morgunblaðsins 2.
mars 2008.

Ása Richardsdóttir (2008) er þeirrar skoðunar að ef til vill sé lögð of mikil áhersla á
framleiðsluþáttinn þegar kemur að menningarstarsemi á Íslandi og því sé hætt við
offramleiðslu sem bitni á gæðunum:

Ég er t.d. þeirrar skoðunar að Ísland hafi ekkert með það að gera að framleiddar séu 90
leiksýningar á ári. Ég tel að við séum að dreifa kröftum okkar allt of víða og þetta bitni á gæðum.
Ég tel að það væri miklu farsælla og markvísara að draga úr framleiðslunni og einbeita okkur betur
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að þeim prósessum sem eru í gangi og leggja meira fé, tíma, mannafla, hugsun og alúð í færri
verkefni[...] Áherslan á framleiðslu í menningargeiranum er gríðarleg rétt eins og annars staðar í
samfélaginu. Það er þetta viðhorf að fara út og ná í fiskinn sem er svo ríkt í íslensku samfélagi.
(Ása Richardsdóttir munnleg heimild, 9. desember 2008).

Tilgangur og markmið flestra menningarstofnana er varðveisla og miðlun lista og
menningarverðmæta. Með árangursstjórnunarsamningum og kröfu valdhafa um aukna
aðkomu einkafyrirtækja að fjármögnun menningarstarfsemi er sú ábyrgð lögð á
menningarstofnanir að þær verði sér úti um meðframleiðendur á þeim viðburðum sem þær
standa fyrir. Samstarfsaðilinn verður þannig meðframleiðandi að miðluninni en
menningarstofnunin tekur að sér hlutverk almannatengils og skilgreinir styrktaraðilann fyrir
áhorfendum.

Við metum mjög vandlega hvaða fyrirtækja við leitum til því í flestum tilvikum finnum við
styrktaraðilanna. Við reynum mjög oft að finna sameiginlegan flöt á milli verkefnisins sem við
erum að reyna að fá styrk fyrir og fyrirtækisins sem við leitum til[...] Dæmin um að það hafi
gengið farsælega eru mjög mörg. Straumur Burðarás; spútnik fyrirtæki, nýtt, ungt, hipp og kúl. Við
vorum að setja upp hönnunarsýningu með “cutting edge” hönnun. Hvaða fyrirtæki var betur til
þess fallið að styrkja það en svona spriklandi ungt fyrirtæki sem er til í allt og horfir á ný tækifæri
og sjónarmið? (Soffía Karlsdóttir munnleg heimild, 8. desember 2008).

Menningarstofnanir þurfa að vera útsjónasamar og vita nákvæmlega hvaða vöru þær hafa á
boðstólum þegar þær leita til stórfyrirtækjanna og helst bjóða upp á fleiri en einn valkost fyrir
þau. Mikilvægt er að samræmi sé á milli neytenda menningarviðburðarins og markhóps
styrktaraðilans.

Samstarfsaðilar vilja eðlilega fá sem mestar upplýsingar um þann viðburð sem þeir hafa hug á að
styrkja. Við bjóðum samstarfsaðila kannski tvo viðburði og hann velur annan. Eftir að ákveðið
hefur verið að setja viðburð á dagskrá er farið í að kanna hvað henti einum samstarfsaðila betur en
öðrum. Við veljum því aðeins úr og síðan ræður náttúrlega líka „fyrstir koma fyrstir fá“. (Hrefna
Haraldsdóttir munnleg heimild, 15. janúar 2009).

Ef við höllum okkur aftur að myndhverfingu Morgans um stofnunina sem lífveru mætti halda
fram þeirri myndlíkingu að samband menningarstofnana og stórfyrirtækja fái nánast á sig
markaðsvætt kynferðislegt yfirbragð í framleiðsluferlinu þar sem menningarstofnanirnar
skreyta sig með lokkandi listamönnum (fræg nöfn selja best), falbjóða verkefni og freista
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stórfyrirtækjanna. Menningarstofnanirnar bera fram óblómguð egg sem einkaaðilar eiga kost á
að frjóvga með fjárframlögum. Skilgetið afkvæmi samrunans er síðan
menningarviðburðurinn.

4.6 Samsömun og almannatengsl
Gestir menningar- og listviðburða eru gjarnan í hópi menntaðri og efnameiri neytenda og því
eftirsóknarverður markhópur í augum stórfyrirtækja. Flóknari samskiptaleiðir en beinar
auglýsingar eru líklegri til að ná til þeirra og því hafa menningarstofnanir í sífellt ríkari mæli
tileinkað sér þróaðri markaðsaðferðir í samstarfi við stórfyrirtæki (McNicholas, 2004: 62).
Markhópurinn er einsleitur og því auðveldara að ná til hans en hins breiða hóps neytenda.
Skilvirkasta leiðin er í gegnum menningarstofnanir sem eru eftirlæti viðkomandi neytenda og
þeir tengjast jafnvel tryggðarböndum (Wu, 2002: 67). Rík hefð er fyrir styrktarfélagaaðild að
menningarstofnunum í Bretlandi og Bandaríkjunum en slíkum félögum hefur fjölgað mikið á
Íslandi á undanförnum árum. Sem dæmi má nefna styrktarfélög Íslensku óperunnar,
Þjóðminjasafnsins, Listasafns Íslands, Sinfóníuhljómsveitar Íslands og styrktarfélag Íslenska
dansflokksins. Það er því sameiginlegt hagsmunamál stórfyrirtækis og menningarstofnunar
sem eru í samstarfi að fjölga meðlimum í styrktarfélagi hennar.

Bein markaðssetning Landsbankans fyrir hönd dansflokksins hefur aukist mjög mikið. Þannig
hefur Landsbankinn markaðssett dansflokkinn beint til sinna viðskiptavina í auknum mæli á
síðustu tveimur árum. Ég hef miklu meiri trú á beinni markaðssetningu á listum heldur en
auglýsingum, sem eru bara skot út í myrkrið. Þetta hefur verið gert þannig að Vörðufélagar eða
aðrir klúbbar í Landsbankanum hafa fengið tilboð. Síðan hafa þeir fengið allskonar bréf um
starfsemi okkar. Þá hafa verið teknir út sérstakir hópar sem boðið hefur verið á sýningar og svo
stóðum við fyrir svokölluðu kvennaboði vikuna fyrir stærstu frumsýninguna í fyrra. (Ása
Richardsdóttir munnleg heimild, 9. desember 2008).

Samkvæmt Ásu Richardsdóttur (2008) eru 60% þeirra sem kaupa leikhúsmiða á Íslandi konur
og hlutfallið er ennþá hærra þegar um dans er að ræða. Hún hefur skilgreint ákveðinn
aldurshóp kvenna sem tryggasta og mikilvægasta markaðshóp dansflokksins. Til að ná til
eftirsóknarverðasta hluta hans með markvissum hætti varð dansflokkurinn sér úti um póstlista
með nöfnum 1000 kvenna og valdar voru 600 konur á listanum og þeim sent boðskort á
kynningu í Borgarleikhúsinu. Svörunin fór langt fram úr björtustu vonum en um 250 konur
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mættu á kynninguna en það er tæp 40% þátttaka. (Ása Richardsdóttir, munnleg heimild 9.
desember 2008.)
Við vorum með fordrykk og hljómsveit og sögðum konunum frá Íd [Íslenska dansflokknum] Við
sögðumst vilja gera vel við þær en vildum líka ná til þeirra þannig að þær gætu orðið framtíðar
bakland flokksins. Við sýndum þeim brot úr sýningunni, buðum upp á veitingar og gáfum þeim
öllum litla gjöf að skilnaði frá Bláa lóninu, sem var þátttakandi í verkefninu[...] Svona beinar
tengingar og að við gerum eitthvað fyrir kúnnahóp Landsbankans er miðinn sem við höfum meira
verið að sigla á. Bæði Íd og bankinn eru sammála um að þetta sé árangursríkara til framtíðar. Við
stefnum á að ná þessum hópi upp í 5000 konur og að vægi auglýsinga út í myrkrið minnki. (Ása
Richardsdóttir munnleg heimild, 9. desember 2008).

Að sögn Ásu sýndi Landsbankinn mikinn áhuga á að halda samstarfinu við dansflokkinn
áfram á þessari braut. Hún segir að þannig verði árangur af kostun bankans miklu
auðmælanlegri og auðveldara fyrir hann að meta ánægju með stuðning hans við Íd.
Samningur Landsbankans og Íslenska dansflokksins var gerður til tveggja ára 18. september
2007.

Við lágum mikið yfir samningnum og þar er kveðið mjög ákveðið á um réttindi og skyldur
samningsaðila. Það er kveðið mjög skýrt á um hvernig Landsbankinn má nýta sér samskiptin,
samstarfið, merki og ímynd dansflokksins. Þeir fá mjög rúmar heimildir sem þeir hafa nýtt að hluta
til en að öðru leyti ekki. Við eigum t.d. að halda fjármálanámskeið fyrir tiltekinn kúnnahóp
dansflokksins óski bankinn eftir því en hann hefur ekki nýtt sér það. Það eru alls konar opnanir í
þessum samningi með þróun samstarfsins sem var komið á rekspöl þegar ósköpin dundu yfir. (Ása
Richardsdóttir munnleg heimild, 9. desember 2008).

Í samningnum er tekið fram að Landsbankanum sé heimilt að þróa og nota táknmyndir sem
samsettar eru úr vörumerki bankans og Íslenska dansflokksins þó með þeim fyrirvara að gæta
skuli smekkvísi og hófs og notkunin feli ekki í sér brot gegn sæmdarrétti höfundar merkisins.
Þá segir að Landsbankinn hafi rétt til að nota slíkt samsett merki úr vörumerki LÍ og Íd á
hvers kyns efni sem útbúið er fyrir bankann í tengslum við kynningar- og markaðsstarf hans
gegn fengnu samþykki dansflokksins. Loks er bankanum heimilt, samkvæmt samningnum, að
hanna og framleiða vörur sem bera samsetta merkið en þær má þó ekki selja utan bankans.
Framlag dansflokksins til samstarfsins er tiltekið í tólf liðum en skyldur Landsbankans í átta
liðum. Haldið skal til haga að bankinn skuldbindur sig til að virða listræna stjórnun Íd og er
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það grunvallarforsenda samstarfsins (Samstarfs- og bakhjarlasamningur Íslenska
dansflokksins og Landsbanka Íslands hf., 18. september 2007).

McNicholas (2004: 61) bendir á að kostun menningar- og listviðburða lýtur öðrum lögmálum
en kostun annars konar viðburða og hún bjóði upp á sérstaka möguleika til miðlunar á
alþjóðlegum markaði. Miðlun sjónrænna skilaboða eða goðsögulegra ímynda sé ekki háð
tungumáli en sanngildi skilaboða og samsvörun samstarfsaðila sé grundvöllur öflugra
boðskipta. Íslenski dansflokkurinn er leiðandi aðilinn og dregur vagninn í markaðssamstarfi
hans við Landsbankann sem er athyglisverð staðreynd í samskiptum fjármála- og
listastofnunar.

Okkur finnst þeir stundum svolítið svifaseinir og sem dæmi lögðum við fram heilmikið plan árið
2005 um hvernig þeir gætu komið að hinni stóru miklu útrás okkar þegar við vorum að byrja hana.
Við bjuggum til „beautiful" dæmi fyrir þá sem var hugsað algjörlega út frá þeim. Þá voru þeir að
gera alveg það sama og við en sáu ekki hag sinn í samstarfinu. Í ljósi þess sem gerst hefur síðan þá
held ég að einn af lyklum þeirra að því að byggja upp traust að nýju er að þeir sýni samfélagslega
ábyrgð og taki þátt í verkefnum sem skipta máli fyrir samfélagið og þar eiga listirnar hlut að máli.
(Ása Richardsdóttir munnleg heimild, 9. desember 2008).

Ása Richardsdóttir (2008) fullyrðir að mælingar Landsbankans fyrir efnahagshrunið í október
2008 hafa ítrekað sýnt fram á að hann nyti mests trausts íslensku viðskiptabankanna. Sterkar
vísbendingar séu um að ástæðan hafi verið þátttaka bankans í samfélagsmálum, þar á meðal
menningu og listum.

Það er bara mælanlegt en þetta gerðu þeir hins vegar ekki að neinu leyti í útlöndum nema með því
að taka þátt í popptónleikum eða einstökum elítu viðburðum sem voru bara markaðssettir gagnvart
þeirri elítu og engu öðru. Þú getur rétt ímyndað þér ef Landsbankinn hefði sýnt á sér aðra hlið um
leið og hann fór af stað með Icesave í Bretlandi að þá myndu að minnsta kosti einhverjir hafa
hugsað til þess að þessi banki var jú að gera eitthvað fyrir samfélagið. Þetta hefðu þeir getað gert í
samstarfi við okkur því við höfum mikla útrásarþekkingu og erum á svæðinu, eigum gríðarlegan
fjölda viðskiptafélaga og viðskiptavina á þessum svæðum. (Ása Richardsdóttir munnleg heimild,
9. desember 2008).

Íslenski dansflokkurinn var ein þeirra menningarstofnana sem fóru í útrás líkt og fjöldi
stórfyrirtækja á tímabilinu 2005 til 2008. Dansflokkurinn gaf þeim ekkert eftir nema síður
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væri því fullkomin innistæða var fyrir landvinningum hans. Þeir voru ekki byggðir á lánsfé
heldur listrænum hæfileikum, markvissu markaðsstarfi og samstarfi við erlendar
menningarstofnanir. Íslenski dansflokkurinn jók tekjur sínar af sýningarferðum erlendis úr
rúmum 2,5 milljónum króna árið 2004 í rúmar 12,6 milljónir króna árið 2005. Hróður
flokksins barst til Kína og sigurganga hans hélt áfram árin 2006 og 2007. Sýningarferðirnar
skiluðu flokknum þá 8,3 milljónum króna fyrra árið og tæpum 10,4 milljónum króna seinna
árið (Ása Richardsdóttir munnleg heimild, 9. desember 2008).

Þetta [menningarútrás Landsbankans samfara fjármálaútrás] hefði ekki þurft að snúast um
dansflokkinn per se heldur innlend listafyrirtæki eða hvað sem er. Í raun og veru held ég að þetta
hefði verið miklu meiri lærdómur fyrir Landsbankann en okkur. Þeir tóku reyndar þátt í
Kínaferðinni en þá var það á lógó basis þannig að við sáum til þess að lógóið þeirra fór út um allt
Kína og var mjög sýnilegt á stórum auglýsingaspjöldum fyrir sýningar flokksins í Sjanghæ og
Canton[...] Ef þeir hefðu hinsvegar komið með okkur og við sett upp stefnumót við viðskiptalífið í
Kína og verið soldið frjóir þá hefðu stórkostlegir hlutir getað gerst. (Ása Richardsdóttir munnleg
heimild, 9. desember 2008).

Mikil þróun varð í markaðsstarfi íslenskra menningarstofnana á tímabilinu sem rannsóknin
nær yfir og Íslenski dansflokkurinn var þar í forystuhlutverki. Hann var leiðandi í samstarfi
sínu við Landsbankann og hugmyndaauðgi og áræðni einkenndi framgöngu hans. Ógerningur
er að segja til um hvaða áhrif það hefði haft á afstöðu til bankans erlendis ef bankinn hefði
kosið að nýta sér betur samsömun sína við flokkinn í markaðsstarfi sínu á þeim markaði. Hver
áhrif þess hefðu orðið á ímynd og framtíð dansflokksins er spurning sem verður ekki heldur
svarað.

4.61 Löghelgun lógóanna
Menningarstofnanir á Íslandi eru á varðbergi gagnvart þrýstingi frá stórfyrirtækjum sem kosta
menningarviðburði og gæta þess að kynningarefni þeirra yfirtaki ekki þá menningarviðburði
sem þau eru meðframleiðendur að. Víða erlendis, einkum í Bandaríkjunum, Bretlandi og
Kanada, eru sviðslistastofnanir, sýningarsalir, tónleikar, sýningar, og aðrir
menningarviðburðir gjarnan kenndir við stórfyrirtæki (Wu, 2002: 122-187; McGuigan 2004:
45-46) en ekki hefur verið farið mikið inn á þá braut hérlendis. Þó eru til undantekningar frá
meginreglunni líkt tónleikahald í Vodafone-höllinni og Iceland Airwaves tónlistarhátíðin, sem
haldin er af tónleikafyrirtækinu Mr. Destiny, en helsti bakhjarl hennar er Icelandair og
Reykjavíkurborg (Iceland Airwaves, e.d). Áhyggjur af virðingu og ímynd menningarstofnana
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virðist ráða þeirri afstöðu. En óbein áhrif frá áherslu á sjálfstæði menningar og lista frá
markaðs- og auglýsingamennsku í menningarstefnu Norðurlanda vega án efa líka þungt
(Duelund, 2003b: 500-501; Stenström 2008: 26-30). Kostun á menningu og listum hefur alltaf
skorið sig frá kostun á annars konar starfsemi líkt og íþróttum þar sem viðburðir og mannvirki
hafa fengið nöfn kostunaraðila sinna eins og Pepsi-deildin (úrvalsdeildin í knattspyrnu),
Glitnishlaupið (Reykjavíkurmaraþon) og Vodafone-höllin; áður Valsheimilið Hlíðarenda. Sú
hefð hefur orðið ráðandi að stuðningur stórfyrirtækja er yfirleitt tilgreindur með notkun
merkis þeirra eða lógós við kynningu menningarviðburða. Lógóið virkar þannig eins og áritun
fyrirtækisins á menningarviðburðinn, löghelgar hann og veitir honum sanngildi, á svipaðan
hátt og áritun myndlistarmanns á málverki. Lógóið gefur til kynna eignarhald og höfundarrétt
fyrirtækisins á menningarviðburðinum.

Við birtum lógó fyrirtækisins og nafns þess er getið í öllu prentuðu útgefnu efni og á heimasíðu
safnsins í sambandi við viðkomandi sýningu. Óttinn hefur helst verið að fyrirtækin vilja mála sig
yfir viðburðina eða menningarstofnanirnar sem þau eru að styrkja líkt og í Glitnishlaupinu[...] Það
hefur verið gagnkvæmur skilningur á því að það er ekki hagur fyrirtækisins að vera með lógóin út
um allt. Ég minnist þess t.d. með Íslandssíma að þegar við settum stórt lógó frá þeim út í glugga að
þá kærðu þeir sig ekki um það. Það vilja allir sjást en hafa það meira discret og það er þetta
gagnkvæma samkomulag sem mér finnst mjög mikils virði. (Soffía Karlsdóttir munnleg heimild,
8. desember 2008).

Með því að gæta hógværðar í framsetningu fær kostun stórfyrirtækjanna á
menningarviðburðum ekki eins augljósa tengingu við auglýsingar og almannatengsl.
Rannsóknir sýna að það getur verið tvíbent því neytendur menningarviðburða búa yfir þróaðri
markaðsvitund og eru oft meðvitaðri um sjónrænar samskiptaleiðir en hinn breiði hópur
neytenda (McNicholas, 2004: 62). Áhrifaríkasta nálgunin er undir einkunnarorðunum „minna
er meira“ eða „less is more“ að mati Bernadette McNicholas (2004: 63). Listahátíð í
Reykjavík er í alþjóðlegu samstarfi listahátíða, EFA, og þar eru þessi mál oft til umræðu.
(Hrefna Haraldsdóttir munnleg heimild, 15. janúar 2009).

Við höfum miðað okkur við alþjóðlegar reglur og það eru t.d. aldrei merkingar stuðningsaðila inni
í sal þar sem listamenn koma fram. Við reynum að hafa þetta eins smekklegt og kostur er en það
hefur ekkert alltaf verið auðvelt[...] Mörkin eru orðin óljós og það er búið að drekkja viðburðinum
sem upprunalega er einhverskonar opinber viðburður líkt og þegar Ogvodafone auglýsti að 17. júní
væri í boði fyrirtækisins[...] Það verða að vera einhver siðferðisleg mörk og um leið og maður talar
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um þetta skynsamlega og setur niður ákveðin mörk eða ramma við samstarfsaðila hefur þetta
gengið ljómandi vel. Þá áttar fólk sig og það verður að setja þetta þannig upp að það sé allra hagur.
Það er ekki gaman fyrir OgVodafone að lenda í svona debat og mjög neikvætt fyrir fyrirtækið.
Fólk heldur að það sé að fá rosalega mikið fyrir lítið en fær það bara í hausinn (Hrefna
Haraldsdóttir munnleg heimild, 15. janúar 2009).

Menningarstofnanirnar geta stuðnings fyrirtækja í fréttatilkynningum sem þær koma á
framfæri við fjölmiðla þar sem viðkomandi menningarviðburður er kynntur að sögn Soffíu
Karlsdóttur (2008), kynningar- og markaðsstjóra Listasafns Reykjavíkur. Fulltrúum fjölmiðla
er jafnframt boðið að vera viðstaddir opnun eða frumsýningu á viðkomandi
menningarviðburði og hvattir til að fjalla um og birta myndir af þeim sem koma að
viðburðinum; listamönnum, frammámönnum í menningar- og viðskiptalífinu og
ráðamönnum.

Við bjóðum samstarfsaðilum okkar að vera sýnilegir með einhverjum hætti í öllu okkar
kynningarefni og þeir fá eina auglýsingu í bæklingi. Það var uppleggið við þessa stóru
samstarfsaðila og lógóið þeirra birtist með viðburðinum ef þeir styrktu viðburði. Þá fengu þeir
einhverja miða en því var mjög stillt í hóf. Loks var forsvarsmönnum fyrirtækjanna boðið í
samkvæmi í tengslum við þá viðburði sem þeir studdu ef um það var að ræða. Þeim var ekki
heimilt að ávarpa slíkar samkomur en þar voru gjarnan listamenn, ráðamenn, fjölmiðlar, áhrifafólk
innan listalífsins og aðrir gestir. (Hrefna Haraldsdóttir munnleg heimild, 15. janúar 2009).

Virðing og traust eru þeir eiginleikar menningarstofnana sem stórfyrirtæki leitast við að tengja
starfsemi sinni (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008). Með stuðningi
sínum við þær fá þau yfirbragð bakhjarla samfélagsins sem menningarstofnanirnar löghelga í
augum gesta sinna. Menningarstofnanir miðla ekki einungis menningu og listum heldur
jafnframt ímynd stórfyrirtækjanna.

Markaðsstarfsemi menningarstofnana hefur tekið stakkaskiptum og útlán á salarkynnum eru
annar tveggja stærstu sértekjustofna Listasafns Reykjavíkur (Soffía Karlsdóttir munnleg
heimild, 8. desember 2008). Stöðugt færist í vöxt að stórfyrirtækin fái þannig tækifæri til að
nýta sér húsakynni menningarstofnana til markaðssetningar. Þannig upphefja þau ímynd sína
og færa starfsemi sinni mikilfenglegt og menningarlegt yfirbragð en almannatengsl af þessum
toga eiga sér hefð í þekktum menningarstofnunum erlendis (Wu, 2003: 140).
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Við gerum ákveðnar kröfur til fyrirtækja, oftast um fjárframlag eða þjónustu og að sama skapi
höfum við boðið fyrirtækjum að vera með boð fyrir starfsmenn eða viðskiptavini í sölum safnsins.
Það hafa verið foropnanir og þessir viðburðir eru ekki á kostnað safnsins heldur fyrirtækisins. Við
lánum húsið og höfum sýninguna klára þannig að þetta er exclúsíft fyrir fyrirtækið og það sér hag í
því að geta boðið sínu fólki. Við höfum boðið upp á sérstaka leiðsögn á sýningunum sem hafa
verið fléttaðar saman við markaðskynningar. Morgunblaðið hefur t.d. nokkrum sinnum verið með
markaðskynningar en þá býður markaðsdeild blaðsins viðskiptavinum sínum í safnið og við höfum
verið í ágætis samstarfi við blaðið. (Soffía Karlsdóttir munnleg heimild, 8. desember 2008).

Fjölmiðlaumfjöllun um stuðning stórfyrirtækja við menningar- og listastofnanir hefur
yfirbragð áreiðanleika fréttaflutnings um jákvæða framkvæmd fyrirtækisins í þágu
samfélagsins. Trúverðugleiki slíkrar umfjöllunar er allt annar, og miklu meiri, en auglýsingar
þar sem fyrirtækið sjálft lofar eigin frammistöðu (Useem, 1987: 349). Ónefndur
forstöðumaður stórfyrirtækis, sem ver miklu fé til kostunar á myndlistarsýningum í þekktum
listastofnunum í New York, segir í viðtali við Michael Useem að umbunin komi ekki endilega
strax í ljós heldur fari hún stigvaxandi, þannig að með tímanum verði æ stærri hluti gesta
menningarstofnunarinnar jákvæðir í garð stórfyrirtækisins (Useem, 1987: 349).
Menningarstofnanirnar eru þannig ábyrgar fyrir að koma ímynd stórfyrirtækisins sem
velgjörðarmanns samfélagsins inn í vitund lesenda og sýningargesta. Miðlun ímyndarinnar er
„eimuð“ tvisvar, ef svo má að orði komast, fyrst í gegnum virðingu menningarstofnunarinnar
og síðan í gegnum áreiðanleika fjölmiðla. „Stuðningur stórfyrirtækja við menningu og listir er
útfærður af varfærni en sú varfærni er ákaflega vel til fundin“ (Useem, 1987: 349).

4.7 Umfang og umbun
Umbun menningarstofnana vegna samvinnu þeirra við stórfyrirtæki er í flestum tilvikum
fjárhagslegur ávinningur eða framlag í formi þjónustu. Mesta þensluskeið lýðveldissögunnar
er að baki og menningarstofnanir hafa aldrei fyrr notið jafn áberandi stuðnings frá
stórfyrirtækjum. Þær kappkostuðu að upplýsa um samstarf sitt við stórfyrirtækin í
kynningarefni sínu um menningarviðburði og hvað þær báru úr býtum í þágu almennings.
Aukin árhersla var lögð á markaðs- og kynningardeildir menningarstofnana, sérhæfðu
starfsfólki var fjölgað, og auknu fé var varið til að sinna þessum málaflokki. Markaðsdeildir
menningarstofnana tóku að sér hlutverk almannatengsla- og auglýsingastofa stórfyrirtækja og
þær þróuðust hratt á tímabilinu 2002 til 2008. Kynningarstarf menningarstofnana var vel
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ígrundað og fréttaflutningur af samstarfi þeirra og velgjörðarmanna var fyrirferðamikill í
fjölmiðlum.
„Æ sér gjöf til gjalda“ segir máltækið og kostun er aldrei hlutlaus. McGuigan (2004: 45)
heldur því fram að framlög stórfyrirtækja til menningarstarfsemi séu í engu samræmi við þá
umfjöllun sem þau njóti vegna þeirra en af umfjölluninni megi ráða að þau kosti alfarið
menningarviðburði þegar þau bera í raun aðeins brot af kostnaðinum. Þórunn Sigurðardóttir
hefur starfað sem listrænn stjórnandi um tíu ára skeið og hefur líklega hvað víðtækasta yfirsýn
yfir kostun stórfyrirtækja á menningarstarfsemi hérlendis. Þórunn (2009) fullyrðir að ekki hafi
verið um neinar „stórfúlgur“ að ræða þrátt fyrir þenslu fjármálastofnana á tímabilinu og er það
í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar:
Ef litið er á þá samninga sem Reykjavík menningarborg gerði við svokallaða „máttarstólpa“ í
aðdraganda menningarborgarársins árið 2000, þegar bankarnir voru enn í eigu almennings og
fjárhagsleg afkoma þeirra margfalt minni en hún síðan varð, þá voru þeir hlutfallslega miklu stærri
en þeir samningar sem gerðir voru síðar, t.d. við Listahátíð eftir að bankarnir voru einkavæddir.
(Þórunn Sigurðardóttir, 2009).

Þær tölfræðilegu upplýsingar um kostun sem ég fékk frá menningarstofnununum í
rannsókninni voru takmarkaðar og í sumum tilfellum einungis rúnnaðar tölur samkvæmt
munnlegum heimildum úr viðtölum við viðmælendur mína. Nákvæmasta sundurliðun fékk ég
frá Íslenska dansflokknum en auk þess nokkuð ítarlegar upplýsingar frá Listasafni
Reykjavíkur og Listahátíð í Reykjavík . Hlutfall kostunar af heildartekjum Íslenska
dansflokksins var á bilinu tvö til fjögur prósent á tímabilinu 2002 til 2007, eins og áður hefur
komið fram. Þetta hlutfall er einnig mjög óverulegur þáttur af ráðstöfunarfé Þjóðleikhússins
en heildartekjur þess voru 664,5 milljónir króna árið 2003 og fóru stigvaxandi í 806,1
milljónir króna árið 2007 (Ríkisendurskoðun, nóvember 2008: 38). Á sama tímabili námu
heildarframlög stórfyrirtækja til leikhússins 28 milljónum króna samanlagt yfir öll árin en sé
upphæðinni deilt niður nemur hún innan við einu prósenti af tekjum þess á ársgrundvelli.

Árið 2002, áður en Búnaðarbanki Íslands var einkavæddur, styrkti hann Listasafn Reykjavíkur
um sex milljónir króna vegna útgáfu listaverkabókar um Erró. Safninu hefur ekki tekist að
verða sér úti um jafnháan einstakan styrk frá fjármálastofnun eftir einkavæðingu bankanna í
lok sama árs en styrkjunum hefur fjölgað og styrkupphæðirnar eru lægri (Soffía Karlsdóttir
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munnleg heimild, 8. desember 2008). Árið 2003 námu heildarframlög einkaaðila til Listasafns
Reykjavíkur þremur milljónum króna en árið eftir meira en þrefölduðust þau og fóru í 10.25
milljónir króna. Hafa ber í huga að engin Listahátíð var haldin í Reykjavík árið 2003 en mikill
meiri hluta framlaga stórfyrirtækjanna árið 2004 tengdust Listahátíð. Þar af lagði Samson ehf.
fimm milljónir króna til framleiðslu á sýningu Ólafs Elíassonar. Mikið dró úr kostun
stórfyrirtækja á menningarviðburðum í Listasafni Reykjavíkur árið 2005 en þá námu framlög
þeirra 3,6 milljónum króna. Framlag Reykjavíkurborgar til safnsins sama ár var 207,2
milljónir króna og nemur samanlagt framlag stórfyrirtækjanna 1,7 prósentum af þeirri
upphæð. Þrátt fyrir efnahagsþensluna dró enn úr framlögum stórfyrirtækja til Listasafns
Reykjavíkur árið 2006 og þá voru þau aðeins 1.9 milljónir króna. Þar af voru 1,1 milljónir
króna í formi tryggingaiðgjalda og drykkjarfanga. Sama ár var framlag borgarinnar til safnsins
228,7 milljónir króna en hlutfallslegt framlag stórfyrirtækjanna af þeirri upphæð er 0,8
prósent. Árið 2007 fjölgar fjárframlögum og samningum Listasafnsins við einkaaðila verulega
og samanlögð upphæð þeirra var 15,6 milljónir króna. Af samsetningu hóps styrktaraðilanna
mætti ætla að samkeppni bankanna hafi farið inn fyrir veggi Listasafnsins því fjórir þeirra
styrktu safnið þetta ár og framlag þeirra nam 11,2 milljónum króna. Borgin lagði 245,4
milljónir króna til reksturs safnsins árið 2007 og framlag einkaaðila er 6,3 prósent af þeirri
upphæð. Árið 2008 námu styrkir einkafyrirtækja til Listasafns Reykjavíkur 11,6 milljónum
króna eða um fjórum prósentum af framlagi Reykjavíkurborgar sem var 295,2 milljónir króna.

Hafa ber í huga að þessar tölur yfir framlög til Listasafns Reykjavíkur endurspegla aðeins
styrki frá stórfyrirtækjum. Framlög frá Listahátíð í Reykjavík, Safnasjóði, einstökum
ráðuneytum, borgarstjóra, stéttarfélögum, sendiráðum, norrænum menningarstofnunum og
sambærilegum aðilum eru ekki talin með en heildarupphæð styrkja frá þessum aðilum nemur
stundum hærri upphæð en styrkir einkaaðila. Það á þó sérstaklega við um árið 2008 þegar
samtala slíkra styrkja var um 30 milljónir króna. Árið 2007 voru styrkir af þessu tagi um 5,4
milljónir króna, 2,5 milljónir árið 2006 en samanburður á styrkjum téðra aðila er ekki hluti af
rannsókninni og því verður ekki vikið nánar að þeim hér. Loks skal geta þess að hækkun
framlaga Reykjavíkurborgar til Listasafns Reykjavíkur á árunum 2005 til 2008 má að miklu
leyti rekja til hækkunar á innri leigu safnsins.

Þátttakendum í rannsókninni ber saman um að framlög einkaaðila til menningarstarfsemi
stjórnist af afkomu þeirra og ástandi efnahagslífsins á hverjum tíma. Er það í samræmi við
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rannsóknir Michael Useem (1987: 340) í Bandaríkjunum sem staðfesta mjög ákveðna fylgni á
milli efnahagsástands, hagnaðar stórfyrirtækja og styrkveitinga þeirra til menningarmála.
Stuðningur stórfyrirtækja og einkaaðila við menninguna er ekkert einangrað fyrirbæri heldur ræðst
mikið af ástandinu í þjóðfélaginu, hvaða fyrirtæki er að stækka eða verið er að stofna. Þá fær
menningin að hanga með á vagninum og njóta þeirrar uppsveiflu sem er í efnahagslífinu. Við
nutum þessa góðæris og það var í þágu borgarbúa og landsmanna allra því Listahátíð flutti
viðburði út á land af miklum móð. Ég er því bara stolt yfir að við skyldum hafa fengið þennan
skerf af kökunni og ég er sannfærð um að það hafi ekki verið á kostnað listrænna gæða[...] Svo er
þetta bara búið núna. (Hrefna Haraldsdóttir munnleg heimild, 15. janúar 2009).

Hrönn Marinósdóttir stjórnandi Alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík telur varasamt
að treysta á fjárframlög stórfyrirtækja við rekstur menningarstofnana (Hrönn Marinósdóttir
munnleg heimild, 9. janúar 2009). Hún prísar sig sæla fyrir að hafa gert þríhliða samning við
ríki og borg um fjármögnun hátíðarinnar og fullyrðir að hátíðin heyrði sögunni til ef hún
þyrfti að reiða sig alfarið á samninga við einkaaðila.

Ég hef alltaf lagt áherslu á að það er í lagi að fá styrki frá einkaaðilum en grunnurinn verður að
vera frá ríki og borg í svona stóru dæmi. Enda hefur nú komið á daginn að ef ég hefði algjörlega
treyst á Landsbankann væri þessi hátíð búin að vera[...] Þetta er svo ofboðslega sveiflukennt
umhverfi og það er ekki hægt að láta einkaaðila eina um það að láta fé í svona mikilvæga viðburði.
Þetta er mikilvæg hátíð fyrir ríki og borg og alla sem áhuga hafa á kvikmyndum og því finnst mér
ekki spurning að við eigum að stíga varlega til jarðar í þessum efnum. (Hrönn Marinósdóttir
munnleg heimild, 9. janúar 2009).

Hrönn kveðst hafa fundið fyrir ákveðinni andstöðu við opinberan fjárstuðning við Alþjóðlegu
kvikmyndahátíðina í Reykjavík innan borgarkerfisins og þar hafi verið lagt hart að sér að
reiða sig alfarið á kostun stórfyrirtækja. Gæfu gæði hátíðarinnar tilefni til ætti að vera auðsótt
mál að fá stuðning einkaaðila við hana.

Ríki og borg eiga ekki að fría sig frá því að koma að svona viðburðum. Þau verða að vera
kjölfestan í þessu. Ég hef jafnan haldið þessu sjónarmiði mjög ákveðið fram en hef orðið þess
vör hjá borginni að sumir hafi þá skoðun að hátíðin eigi fyrst og fremst að njóta stuðnings
fyrirtækja og einkaaðila. Ég held ég geti fullyrt að Magnús Kjartansson fyrrverandi formaður
menningarmálanefndar hafi verið þeirrar skoðunar að maður ætti eiginlega að sjá um alla
fjármögnun sjálfur. „Ef þetta er svona gott og sniðugt hlýturðu að geta fengið fyrirtækin til að
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styrkja þetta og sjá um þetta.“ Heilt yfir finnst mér þó vera skilningur á því að það verður að vera
kjölfesta. (Hrönn Marinósdóttir munnleg heimild, 9. janúar 2009).

Líkt og áður hefur komið fram eru það jákvæð áhrif á eigin ímynd sem eru einn helsti hvati
stórfyrirtækja til að styðja við menningarstarfsemi. Þegar efnahagsástandið er óhagstætt og
það kreppir að í rekstri fyrirtækja getur þeim hins vegar reynst erfitt að réttlæta slíkan
stuðning og hann getur jafnvel haft neikvæð áhrif á ímynd fyrirtækisins.

Icelandair var búið að skuldbinda sig til samstarfs en reyndi að bakka út úr því í júní. Þeir stóðu
frammi fyrir uppsögnum og rekstrarerfiðleikum og ákváðu einhliða að labba frá samningnum við
okkur sem var reyndar ekki búið að skrifa undir. Þetta er dæmi um að ekki er hægt að treysta á
fyrirtæki á markaði ef maður er með metnaðarfullt verkefni. Þau sveiflast eins og vindurinn og
gera eins og hentar þeirra ímynd á hverjum tíma. Það er kannski ekki gott fyrir ímyndina að leggja
peninga eða flugmiða í einhverja viðburði og segja upp 200 manns á sama tíma. (Hrönn
Marinósdóttir munnleg heimild, 9. janúar 2009).

Afkoma stórfyrirtækja ræður oftast úrslitum um aðkomu þeirra að menningarviðburðum.
Skuldbinding og tryggð þeirra við aðstandendur er í sumum tilfellum mjög takmörkuð. Eigin
hagur virðist ráða för jafnvel þegar fjárupphæðin sem stórfyrirtækið ver til verkefnisins er
merkingarlaus í hlutfalli við umfang reksturs þess. Þorsteinn Hilmarsson (2008),
upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, þekkir lýsandi dæmi um þetta frá sumrinu 2008 þegar í ljós
kom að rekstur bankanna stóð á brauðfótum.

Í sumar var haldin lítil hátíð sem við höfum árlega styrkt með 150.000 kr. ásamt banka sem styrkti
hátíðina með svipuðu framlagi. Þessi viðskiptabanki er með útibú í viðkomandi bæjarfélagi og
flestir gestir hátíðarinnar hafa átt í viðskiptum við hann um margra ára skeið. Þegar hátíðin
nálgaðist leituðu forsvarsmenn hennar til okkar og sögðust vera í miklum vandræðum því bankinn
hafi skyndilega hætt við að styrkja hátíðina. Þá hafði borist tilskipun til útibúsins frá Reykjavík um
að vegna erfiðleika bankans ætti að skrúfa fyrir öll framlög til menningarmála. Þetta er dæmi um
hvernig á alls ekki að vinna að svona málum. (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember
2008).

Flest bendir til að það sé tálsýn að vænta þess að hægt sé að treysta stórfyrirtækjum fyrir
kostun menningarviðburða. Fjárframlög þeirra eru í flestum tilfellum mjög takmörkuð, í
samanburði við opinberan stuðning við menningarstarf, og miðast fyrst og fremst við eigin
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hag. Með þeirri miklu áherslu sem menningarstofnanir hafa lagt á að sækja fé til stórfyrirtækja
ýta þær undir og viðhalda þessari tálsýn sem kann að ógna sjálfstæði þeirra.

4.8 Verkefnaval
Sala á kostun lýtur lögmálum framboðs og eftirspurnar líkt og aðrar vörur og þjónusta á
markaði. Kostun er ein aðferða stórfyrirtækja til að víkka út áhrifasvæði sitt. Stórfyrirtæki
kaupa kostun og menningarstofnanir selja kostun. Fjöldi menningarstofnana og stórfyrirtækja
á tilteknu markaðsvæði er einn áhrifavalda á jafnvægi framboðs og eftirspurnar á kostun
(Kushner, 1996: 242). Eftirspurnin, eða samkeppnin eftir kaupum á kostun, var meiri á
árunum 2002 til 2008 en áður á Íslandi og framboðið jókst jafnframt á sama tíma. Það þótti
sjálfsagt að bjóða stórfyrirtækjum kostun sama hvað viðburðurinn var smár. Aukin eftirspurn
stórfyrirtækja eftir kostun beindist hins vegar fyrst og fremst að stærri menningarviðburðum.
Þorsteinn Hilmarsson (2008) kvartar yfir að þrátt fyrir að efnahagsástandið hafi verið gott hafi
starfsumhverfið að ákveðnu leyti verið fyrirtækinu erfiðara en áður hvað varðar kostun.

Þetta er búið að vera klikkað umhverfi þar sem peningastofnanir og stórfyrirtæki, sem hafa ekki
verið í neinum tengslum við raunveruleikann, hafa kastað stórupphæðum hugsunarlaust í allar
áttir. Það hefur orðið til þess að styrkþegar hafa haft auknar væntingar og gert miklu meiri kröfur
en áður og eru sumir farnir að líta á Landsvirkjun sem ótæmandi uppsprettu fjármagns sem
sjálfsagt er að fá úthlutað úr. Nú eru þessir aðilar [peningastofnanir og stórfyrirtæki] mikið til
horfnir af þessum markaði og það gefur okkur aukin tækifæri. (Þorsteinn Hilmarsson munnleg
heimild, 4. desember 2008.)

Kostunarmarkaður stærri menningarstofnana á Íslandi á árunum 2002 til 2008 var svokallaður
seljendamarkaður sem einkenndist af mikilli eftirspurn. Engu að síður segja forsvarsmenn
menningarstofnananna í rannsókninni að það hafi alls ekki verið auðsótt að sækja kostun til
stórfyrirtækja heldur hafi það krafist mikillar vinnu og útsjónarsemi af sinni hálfu (Soffía
Karlsdóttir munnleg heimild, 8. desember 2008). Fulltrúar Listahátíðar í Reykjavík, Listasafns
Reykjavíkur, Íslenska dansflokksins og Alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík eru
sammála um að gífurleg vinna felist í að verða sér úti um kostunaraðila og tengja þá við réttu
verkefnin. „Rýmri fjárráð opna manni ýmsar dyr en það má ekki gleymast að í kringum hvern
samstarfsaðila er mikil vinna. Ætli það kosti ekki svona stofnun u.þ.b. einn starfsmann á
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ársgrundvelli þegar allt er talið. Það er hlutur sem oftast er ekkert horft á“ (Hrefna
Haraldsdóttir munnleg heimild, 15. janúar 2009).

Umfang stærri menningarstofnana veitir þeim samkeppnisforskot á minni menningarstofnanir
við sölu á kostun. Þær geta boðið stórfyrirtækjum upp á þjónustu sérhæfðs starfsfólks sem
hefur mikla þekkingu og reynslu sem tryggir fagleg vinnubrögð við markaðssetningu og
almannatengsl. Stóru menningarstofnanirnar eru gjarnan betur staðsettar en þær smærri og
viðburðir þeirra rýma fleiri gesti. Þær flagga viðburðum með þekktari listamönnum og
stórstjörnum; laða að fleiri og efnameiri áhorfendur og geta auk þess tryggt stórfyrirtækjum
meiri fjölmiðlaumfjöllun og betri aðgang að valdhöfum. Páll Magnússon (2009) útvarpsstjóri
og Hrefna Haraldsdóttir (2009) fullyrða bæði að stórfyrirtækin kjósi enn fremur frekar að setja
fé í verkefni traustra menningarstofnana sem geti ábyrgst að verkefnin sem þau kosti verði að
veruleika. Rekstur helstu menningarstofnana landsins er grundvallaður á opinberum
framlögum sem löghelgar traust þeirra í augum stórfyrirtækja. Minni menningarstofnanir eiga
erfiðara með að mæta frávikum sem kunna að verða frá upphaflegum áætlunum við
framleiðslu menningarviðburða. Þær búa oftast við takmörkuð fjárráð og hafa jafnframt
takmarkaðan aðgang að opinberu fé.

Stórfyrirtækin standa frammi fyrir tvenns konar vali. Annars vegar að velja sér stofnun til að
kosta og hins vegar hvaða og hvernig verkefni þær kjósa að veðja peningunum sínum á.
Úrslitaatriðið sem ræður ákvörðun þeirra er að menningarstofnunin geti sýnt framá að
viðburðurinn sem um ræðir auki sýnileika fyrirtækisins og hvernig hann hefur jákvæð áhrif á
ímynd þess (Martorella, 1996c: 27).

Þrátt fyrir að Þórunn Sigurðardóttir (2009), fyrrverandi listrænn stjórnandi Listahátíðar í
Reykjavík, haldi því fram að stórfyrirtækin hafi ekki veitt neinar stórfúlgur til
menningarstarfsemi naut Listahátíð hlutfallslega ríkulegri framlaga frá þeim, en aðrar
menningarstofnanir í rannsókninni, á tímabilinu 2002 til 2007. Framlög stórfyrirtækja til
Listahátíðar námu allt að 20 prósentum af veltu hátíðarinnar og því ljóst að hún var vinsæll
fjárfestingakostur.

Hátíðin var haldin annað hvert ár fram til ársins 2004. Ef við rúnnum tölurnar af þá var framlag
ríkis- og borgar árið 2002 50 milljónir króna á móti 15 milljónum króna frá einkaaðilum. Tekjur af
miðasölu voru 40 milljónir sem var óvenju hátt hlutfall. 2004 hækkaði opinbera framlagið aðeins

58

Viðskiptavæðing menningarlífsins og menningarvæðing viðskiptalífsins

og hefur verið í nánast sömu tölu síðan. Framlag ríkis og borgar var þá samtals 70 milljónir en
einkaaðilar lögðu fram 21 milljónir króna og miðasala var 35 milljónir. 2005 var ríki og borg með
65 milljónir, einkaaðilar 18 milljónir en miðasalan frekar lág eða 15 milljónir, því hátíðin var
myndlistahátíð og þá eru ekki eins margir miðasöluviðburðir. 2006 eru opinberu framlögin 66
milljónir, einkaaðilar 27 milljónir og miðasala 22 milljónir. Árið 2007 eru opinberu framlögin í
kringum 70 milljónir, einkaaðilar með 32 milljónir og miðasalan 36 milljónir. Ef við rúnnum þetta
af má segja að framlög samstarfsaðila séu mest 20% af veltu. (Hrefna Haraldsdóttir munnleg
heimild, 15. janúar 2009).

Ef samkeppni um kostun lýtur lögmálum markaðarins er ljóst að stærri menningarstofnanir
eru miklu betur í stakk búnar til að ná viðskiptum stórfyrirtækja. Algengt er að fjárhagslegur
rekstur minni menningarstofnana og grasrótarsamtaka sé í járnum og því bendir margt til að
núverandi fyrirkomulag kostunar geri samkeppnisstöðu þeirra enn erfiðari. Vegna fjölda
þeirra og smæðar eru þær jafnan á kaupendamarkaði (Kushner, 1996: 242). Sú stefna
ríkisvaldsins að hvetja menningarstofnanir til að sækja aukin fjárframlög til atvinnulífsins
vinnur þannig beint gegn þeim stofnunum sem eru í mestri þörf fyrir aukin fjárstuðning.

Fulltrúar allra menningarstofnananna sem tóku þátt í rannsókninni leggja sérstaka áherslu á að
þær séu sjálfstæðar frá styrktaraðilum sínum og neita alfarið að þeir hafi áhrif á verkefnaval
þeirra. Þetta er grundvallarforsenda samstarfsins að sögn talsmanna menningarstofnananna og
ekki til umræðu að fyrirtækin hafi áhrif á eða ráðskist með sýningarstefnu þeirra.

Styrkirnir ráðast af dagskránni og dagskráin verður fyrst til svo það sé alveg á hreinu. Það er
ákveðið að ráðast í einhver verkefni, svo er farið og leitað til sponsora. Það er aldrei gert á hinn
veginn og það mun ég heldur aldrei gera í mínu starfi. Það er engin annar sem mótar dagskrána.
(Hrefna Haraldsdóttir munnleg heimild, 15. janúar 2009).

Eins og áður hefur komið fram sýna rannsóknir Victoriu Alexander (1996: 213-223) á 4.000
myndlistarsýningum í 15 stórum söfnum á 25 ára tímabili að stórfyrirtæki kjósa að styrkja
aðgengilegar og vinsælar sýningar með þekktum listamönnum fremur en aðrar sýningar.
Forgangsröðin virðist vera sú sama hérlendis. “Við viljum vissulega alltaf sinna safneigninni
betur en maður selur það ekki því það er ekki eins mikill sýnileiki á því fyrir fyrirtæki[...] Á
sama tíma verða fjárveitingar til stórra sýninga til þess að við getum notað okkar peninga í
innviðina” (Soffía Karlsdóttir munnleg heimild, 8. desember 2008).
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Samkvæmt Michael Useem (1987: 355) vilja stórfyrirtæki fremur styðja við sýningar á
hlutbundinni en óhlutbundinni list því almenningur nær betra sambandi við hana. Vísar hann
til orða Lee Rosenbaum (1977) sem heldur því fram að stuðningur stórfyrirtækis við sýningu
sem fjöldinn nær ekki sambandi við geti beinlínis haft neikvæð áhrif á ímynd
stórfyrirtækisins. Markaðsstjórar íslenskra menningarstofnana eru meðvitaðir um þetta og
leggja kapp sitt á að stórfyrirtækin telji fé sínu vel varið í stuðningi sínum við einstaka
menningarviðburði sem þau kosta.

Ég vil alls ekki meina að við höfum fært fórnir á þann hátt að sýna bara listamenn og verk sem eru
til þess fallinn að fá mikla aðsókn og njóta almennra vinsælda. Margar sýningar sem styrktaraðilar
hafa komið að hafa þvert á móti ekkert endilega verið vel sóttar líkt og Roni Horn þó að hún sé
alþjóðleg stjarna. Við erum ekkert endilega alltaf að hugsa um aðsókn en auðvitað höfum við
einhvern tímann óttast að samstarfsaðili líti á aðsóknartölur. (Soffía Karlsdóttir munnleg heimild,
8. desember 2008).

Til að mæta aðsókn sem stendur ekki undir væntingum hafa markaðsstjórar listastofnana
tileinkað sér skipulögð úrræði.

Ég játa það alveg að manni hefur stundum þótt óþægilegt að sýningarnar hafa ekki náð nógu
mikilli athygli fyrir styrktaraðilana en þær eru aldrei settar upp í því skyni að afla fjár eða vera
eitthvað commercial dæmi[…] Til að ganga í augun á styrktaraðilum og auka aðsókn reynum við
búa til ólíka viðburði og þannig náum við að fá mikið „hype” með jöfnu millibili. Þá sér
styrktaraðilinn að samstarfið er að skila góðum árangri sem er náttúrlega bara gott fyrir okkur.
(Soffía Karlsdóttir munnleg heimild, 8. desember 2008).

Eftir að stjórnvöld gerðu þá kröfu til menningarstofnana að þær leituðu eftir fjárhagslegum
stuðningi frá stórfyrirtækjum var þeim gert skylt að beygja sig undir lögmál markaðarins og
tileinka sér hugmyndir auglýsingasálfræði og almannatengsla. Við efnahagshrunið á Íslandi í
október árið 2008 umpólaðist markaðurinn fyrir kostun frá því að vera seljandamarkaður yfir í
að verða kaupendamarkaður. Forsvarsmenn menningarstofnana og stórfyrirtækja sem tóku
þátt í rannsókninni eru sammála um að ástandið sé gjörbreytt og hlutaðeigendur þurfi að laga
sig að nýjum kringumstæðum. Ása Richardsdóttir hefur áhyggjur af að það kunni að bitna á
listrænum heilindum og menningarstofnanir þurfi að leggja meiri áherslu á að auka sértekjur
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sínar. „Það verður minna fé fyrir menningargeirann þannig að fólk á eftir að grípa til ýmissa
ráða“ (Ása Richardsdóttir munnleg heimild, 9. desember 2008).

Staða menningarstofnana á kostunarmarkaðinum er allt önnur en áður og ef lögmál framboðs
og eftirspurnar gilda þar með sama hætti og annars staðar þurfa þær að ganga lengra til að
vera aðlaðandi fjárfestingarkostur og þjóna hagsmunum viðskiptavina sinna. Þróist
markaðurinn sem horfir má því reikna með að viðskiptavæðing menningarlífsins gangi enn
lengra og aðferðir og ásýnd viðskiptalífsins verði jafnvel meira áberandi í starfi
menningarstofnana í framtíðinni. Þá er mikilvægt að hafa hugfast að sjálfstæði og traust eru
grundvöllur trúðverðugleika menningarstofnana og án þess gjaldfellur virðing þeirra líkt og á
við um aðra miðla.
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5. Menningarvæðing viðskiptalífsins
Í þessum kafla er leitast við að greina stefnumótun íslenskra stórfyrirtækja í styrkveitingum til
menningarmála á árunum 2002 til 2008 með tilviksathugunum á Landsvirkjun og Landsbanka
Íslands. Varpað verður ljósi grundvöll stefnanna og hvaða aðferðum fyrirtækin beittu til að ná
fram markmiðum sínum. Skoðuð eru tengsl við nýjar alþjóðlegar hugmyndir um
markaðssetningu og hvers vegna og hvernig stórfyrirtækin komu sér upp ímynd
menningarstofnana. Fyrst verður hugað stuttlega að því hvernig ríkisvaldið beitti sér fyrir að
stórfyrirtæki styddu við menningarstarfsemi og í lok kaflans verður fjallað lítillega um
menningarlegt auðmagn og umræðu um meint tengsl stórfyrirtækjanna við
Sjálfstæðisflokkinn.

5.1 Einkaframtak og skattaívilnanir
Líkt og Ronald Reagan og Margaret Thatcher biðlaði Björn Bjarnason til stórfyrirtækja og
einkaaðila um aukin stuðning við menningar- og listastarfsemi með vísan til fjárhagslegra
hagsmuna þeirra. Í kaflanum „Einkaframtak styðji menningu“ í verkefnaáætlun
menntamálaráðuneytisins, 1999 til 2003 segir: „Fyrirtæki og einstaklingar verði í auknum
mæli hvött til að styrkja íslenska menningu, meðal annars með því að nýta sér skattafrádrátt
vegna framlaga til menningar. Átak verði gert til að efla stuðning íslenskra fyrirtækja við
menningarstarfsemi.“ (Menntun og menning fyrir alla, 2003: 10-11). Hugmynd Björns um að
hvetja fyrirtæki til að styðja við menningarstarfsemi og bjóða þeim skattaívilnanir var ekki ný
af nálinni. Fram til ársins 1979 var fyrirtækjum heimilt að draga allt að 10 prósent af
skattskyldum tekjum sínum frá skattstofni vegna gjafa til tiltekinna almannaheillamálaefna en
ákvæði þetta var afnumið með lögum nr. 40 árið 1978 (Þingskjal 280, 2006-2007).
Samkvæmt gildandi lögum um tekjuskatt nr. 90 frá árinu 2003 er einungis heimilt að draga frá
skattskyldum tekjum gjafir sem nema allt að 0,5 prósent af tekjum lögaðila á því ári sem
viðkomandi gjöf er afhent. Árið 1996 lagði Ágúst Einarsson fram frumvarp til laga ásamt
Svanfríði Jónasdóttur og Rannveigu Guðmundsdóttur með það að markmiði að efla menningu
og vísindi með aukinni skattaívilnun til fyrirtækja (Þingskjal 131, 1996-1997). Frumvarpið
hafði tvær meginbreytingar í för með sér. Annars vegar var prósentutala af skattstofni sem
fyrirtæki miðuðu framlag sitt við tvöfölduð úr 0,5 prósent í eitt prósent og hins vegar var lagt
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til að frádráttur frá skattstofni væri tvöföld þau upphæð sem framlag fyrirtækisins nam eða allt
að tveimur prósentum af tekjum þess á því ári sem gjöf væri afhent.
Flutningsmenn frumvarpsins gengust við því í greinagerð að stuðningur af þessu tagi við
menningarstarfsemi væri óbeinn ríkisstyrkur en réttlættu hann með þeim rökum að
„skatttekjur mundu að öðru jöfnu ekki renna til slíkrar starfsemi eins og framlögum til hennar
er háttað af hálfu fjárveitingavaldsins“ (Þingskjal 131, 1996-1997). Þá héldu flutningsmenn
frumvarpsins því fram að tekjutap ríkissjóðs vegna skattaafsláttarins yrði óverulegt og það
yrði vegið upp með auknum virðisauka af menningarstarfsemi sem skilaði auknum tekjuskatti
og virðisaukaskatti til ríkisins þegar fram liðu stundir.
Frumvarp Ágústs Einarssonar og flokkssystra hans úr Þjóðvaka var að mörgu leyti bergmál
hugmynda Ronald Reagans og Margaret Thatchers um skattaívilnanir til fyrirtækja vegna
framlaga þeirra til menningar og lista. Þjóðvaki var stjórnmálaafl jafnaðarmanna sem Jóhanna
Sigurðardóttir stofnaði ásamt Ágústi Einarssyni eftir að hafa klofið sig út úr Alþýðuflokknum
árið 1994 og í ljósi þess er frumvarpið ekki síst áhugavert. Einkavæðingarstjórn Davíðs
Oddssonar hélt um stjórnartaumana og Björn Bjarnason var menntamálaráðherra en eins og
áður hefur komið fram byggði einkavæðingarstjórnin stefnu sína á hugmyndafræði þeirra
Ronald Reagans og Margaret Thatchers. Engu að síður hlaut frumvarpið ekki brautargengi á
Alþingi. Ágúst Einarsson telur einfalda skýringu vera á því:

Ég bar frumvarpið fram á nokkrum þingum og það fékk mjög góðar undirtektir. Því var vísað í
nefndir og það fór til umsagna til mjög margra aðila og fékk jákvæðar undirtektir. Frumvarpið náði
samt ekki fram að ganga og segja má að ástæðan hafi verið nokkuð hláleg vegna þess að hún var
bara sú að ég var stjórnarandstæðingur. Frumvarpið fór til umræðu á fundi hjá þáverandi
ríkisstjórn og var beinlínis fellt að styðja málið. (Ágúst Einarsson munnleg heimild, 18. febrúar
2009).

Þó að Ágúst hyrfi af alþingi var málinu haldið vakandi. Samfylkingin tók málið upp og Einar
Karl Haraldsson og fleiri fluttu þingsályktunartillögu um málið árið 2003 (Þingskjal 280,
2006-2007). Loks fluttu Mörður Árnason og fleiri þingmenn Samfylkingarinnar sambærilega
þingsályktunartillögu á 133. löggjafarþinginu 2006 til 2007. Í síðastnefndu tillögunni var
jafnframt lagt til að einstaklingum væri heimilaður frádráttur frá skattstofni vegna framlaga til
menningar- og líknarmála, líkt og lögaðilum (Þingskjal 280, 2006-2007). Þá var hvatt til þess
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að nefnd sem fjallaði um tillöguna skoðaði sérstaklega hvort „æskilegt er að veita meiri
ívilnanir þegar um er að ræða framlög í styrktarsjóði sem gefandinn hefur ekki umráð yfir“
(Þingskjal 280, 2006-2007). Í því fólst ákveðin viðleitni til að virða reglu hæfilegrar
fjarlægðar (Duelund, 2004: 2) en tillagan komst aldrei til umræðu frekar en tillaga Einars
Karls Haraldssonar.
Karitas Gunnarsdóttir, deildarstjóri í menntamálaráðuneytinu, telur ástæðuna fyrir að
frumvarp og þingsályktunartillögur um auknar skattaívilnanir hafi ekki fengið meiri
hljómgrunn vera þá að stjórn Davíðs Oddssonar hafi viljað hafa einfalda skattastefnu.

Þetta er bara pólitísk skattastefna og ríkisstjórnir undanfarinna ára hafa verið á móti margs konar
skattaívilnunum. Hún vildi fá skattþrep og fáar ívilnanir. Væntanlega hefur þetta strandað á því og
hvað væri menningarmál og hvað væri líknarmál og hvað væri umhverfismál? Ef það hefði verið
opnað á þetta, hvað hefði þá komið næst? (Karitas Gunnarsdóttir munnleg heimild, 20. febrúar
2009).

Karitas var ekki kunnugt um þá hugmynd að styrktarsjóðir sem kveðið var á um í tillögu til
þingsályktunar í þingskjali 280 fengju sérstaka vottun frá menntamálaráðuneytinu og
félagsmálaráðuneytinu. Hún réttlætir afstöðu ríkisstjórnarinnar með vísun til skattastefnu
hennar.

Fyrirtæki fóru úr 18 prósenta skatti í 10 prósenta skatt og voru með um 30 prósenta skatt um
aldamótin. Viðhorf ríkisstjórnarinnar var að fyrirtækin ættu ekki að njóta einhverra auka ívilnana
umfram það að vera kominn niður í 10 prósenta skatt. Almenn afstaða innan ríkisstjórnarinnar var
að fyrirtækin væru komin með það lága skatta að þau gætu komið að mikilvægum
samfélagsmálum sem menningarmál eru. (Karitas Gunnarsdóttir munnleg heimild, 20. febrúar
2009).

Vera má að rök Karitasar séu góð og gild en þau eiga þó ekki við þegar Ágúst Einarsson lagði
fram lagafrumvarp sitt því þá höfðu þær skattalækkanir sem lögaðilar fengu síðar ekki komið
til framkvæmda. Hér er ekki verið að mæla sérstaklega fyrir skattaívilnunum enda kemur
bæði fram hjá Useem (1987: 340-359) og Wu (2002: 52-53) að ekki sé hægt að fullyrða að
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þær skili tilætluðum árangri. Jafnframt má taka undir þá gagnrýni Wu (2002: 58-59) að
jafnræðis sé ekki gætt þegar lögaðilum er veitt heimild til skattafrádráttar vegna framlaga til
menningarstarfsemi en ekki einstaklingum.

5.12 Afskiptaleysisstefnan
Halldór Ásgrímsson (2000), þáverandi forsætisráðherra, sagði í þjóðhátíðarræðu árið 2005 að
fyrirtækjum bæri að nýta hagnað sinn til uppbyggingar og eðlilegt væri að þau tækju þátt í
fjármögnun á mikilvægum menningar- og velferðarmálum. Hvati stjórnvalda til aukinna
framlaga fyrirtækja til menningarlífsins kom ótvírætt fram í orði en erfiðara er að henda reiður
á hvernig stefnunni var fylgt eftir á borði. Valdstjórnin setti ekki kvaðir á fyrirtæki um
stuðning við menningalífið heldur treysti á frumkvæði þeirra sjálfra í ljósi hagfellds
markaðsumhverfis. Eins og í efnahagsmálum var hin svokallaða „Laissez-faire“
hugmyndafræði í öndvegi með staðfastri trú á að óheft frelsi einstaklingsins til að fullnægja
athafnaþrá sinni færði þjóðfélaginu mesta hagsæld (Encyclopædia Britannica, 2009). Líkt og
svo margar hugmyndir á tímum einkavæðingarinnar í íslensku samfélagi var hugmyndin þýdd
og staðfærð frá ríkisstjórnum Ronald Reagans og Margaret Thatchers en Laissez-faire á
upphaf sitt á valdatíma Lúðvíks XIV á seinni hluta 18. aldar í Frakklandi. Hugmyndafræðin
barst síðan til Englands og varð hluti af klassískri hagfræði í gegnum Adam Smith og John
Stuart Mill. Það var síðan með hinum svonefnda Chicago skóla, sem var vagga
nýfrjálshyggjunnar og breski hagfræðingurinn Friedrich August von Hayek (1899-1992) fór
fyrir, að Laissez-faire varð hluti af pólitískri umræðu samtímans. Laissez-faire var í senn
efnahagsleg og pólitísk hugmyndafræði og forkólfar frjálshyggjunnar trúðu að ósýnileg hönd
markaðarins væri best til þess fallin að skapa menningarlífinu, líkt og annarri
atvinnustarfsemi, heilbrigt og eðlilegt rekstrarumhverfi.

5.2 Tveir turnar, tvær tilviksathuganir
Skattaívilnanir vegna framlaga til menningarmála voru áhrifalítill hvati til stuðnings
menningarstarfsemi í augum fulltrúa stórfyrirtækjanna sem tóku þátt í rannsókninni.
Þórmundur Jónatansson, þáverandi deildarstjóri samfélagsmála og viðburða hjá Landsbanka
Íslands, og Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, eru sammála um að
skattaívilnanir tengdust ekki áhuga fyrirtækja þeirra á aðkomu að menningarlífinu á Íslandi á
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árunum 2002 til 2008 (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008; Þórmundur
Jónatansson munnleg heimild, 17. desember 2008). Þórmundur óskaði þess að það kæmi skýrt
fram í ritgerðinni að það sem eftir honum er haft á við um stefnu Landsbankans fram til
bankahrunsins í október 2008 en unnið er að endurskipulagningu markaðssóknar bankans.
Þórmundur starfar hjá nýja Landsbankanum, NBI, en hefur nú titilinn sérfræðingur í
markaðsdeild. Þórmundur minnist þess ekki að tekin hafi verið afstaða til skattaívilnana hjá
Landsbankanum og fram til ársins 2007 var Landsvirkjun ekki skattskylt fyrirtæki. Bæði
fyrirtækin hafa lagt áherslu á að tengjast margskonar menningarstarfsemi traustum böndum og
verið í fararbroddi íslenskra stórfyrirtækja hvað það varðar. Vegna mikils umfangs þeirra og
ólíks eignarhalds á tímabilinu, sem rannsóknin nær yfir, eru Landsvirkjun og Landsbankinn
því áhugaverð og lýsandi tilvik um hvernig stórfyrirtæki leituðust við að öðlast velvild,
virðingu og traust í samfélaginu með því sveipa ímynd sína menningarlegum blæ, sem ég kýs
að kalla „menningarvæðingu viðskiptalífsins“ í samhengi ritgerðarinnar.
Landsvirkjun var stofnuð árið 1965 en eigendur fyrirtækisins voru íslenska ríkið og
Reykjavíkurborg. Akureyrarbær bættist síðan í eigendahópinn árið 1983. Fyrsta janúar árið
2007 yfirtók ríkið eignarhluti Akureyrarbæjar og Reykjavíkurborgar og varð Landsvirkjun þá
sameignarfélag í eigu ríkisins (Landsvirkjun e.d.). Landsbanki Íslands var stofnsettur árið
1886 og var í eigu ríkisins allt þar til einkavæðing hans hófst með stofnun Landsbanka Íslands
hf. haustið 1997. Einkavæðingarferlinu lauk í árslok árið 2002 þegar Samson ehf. keypti 45,8
prósenta hlut í bankanum og í kjölfarið var Björgólfur Guðmundsson, einn þriggja eigenda
Samsonar ehf., kjörinn formaður bankaráðs (Landsbankinn saga, e.d.). Bankinn starfaði í tæp
sex ár undir stjórn Björgólfs en þann 7. október árið 2008 yfirtók Fjármálaeftirlitið bankann
og var honum þá skipt í NBI hf. og Landsbanka Íslands hf. Tíminn sem bankinn var í
meirihlutaeigu einkaaðila markar tímabil rannsóknarinnar.

5.21 Landsvirkjun
Landsvirkjun hefur kostað menningarviðburði og sýnt listinni áhuga um langa hríð. Sem
merki um það er að við flestar virkjanir fyrirtækisins er að finna listaverk eftir þekkta íslenska
listamenn (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008). Forsöguna rekur
Þorsteinn reyndar til fyrri hluta síðustu aldar:
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Þegar verið var að reisa virkjanirnar við Sogið má segja að Ásmundur Sveinsson og Kjarval hafi
verið hirðlistamenn orkustöðvanna. Þær geyma málverk eftir Kjarval og höggmyndir eftir Ásmund
og það er ekkert undarlegt því líta má á virkjanirnar svipuðum augum og kirkjur á miðöldum.
Menn litu svo mikið upp til þessara hofa, eða „orkuhofa“, að það þótti við hæfi að þar væri að
finna verk eftir okkar fremstu listamenn. Síðar þegar Landsvirkjun er stofnuð árið 1965 var
kaupum á listaverkum haldið áfram, líkt og flestir þekkja, t.d. með verki Sigurjóns Ólafssonar við
Búrfell. Þessi hefð hefur haldist síðan og allar stöðvarnar okkar eru skreyttar með myndlist.
(Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008).

Markmið Landsvirkjunar er að tengja ímynd fyrirtækisins við frumkvöðlastarf, náttúru
landsins og þjóðararfinn. Þeir Ásmundur Sveinsson og Kjarval voru frumkvöðlar í íslenskri
myndlist og sóttu efnivið í verk sín í náttúru og goðsagnaheim landsins. Virðing fyrir verkum
þeirra er rótgróin og þeir hafa öðlast sess „gömlu meistaranna“ í orðræðu um myndlist á
Íslandi. Með vísan til Ásmundar og Kjarvals sem „hirðlistamanna orkuhofanna“ leitast
Þorsteinn Hilmarsson við að rótfesta Landsvirkjun í menningarsögu þjóðarinnar, jafnvel aftur
fyrir þann tíma sem fyrirtækið var stofnað, og starfsemi fyrirtækisins fær nánast trúarlegt
yfirbragð.

5.22 Orkustöðvar verða menningarmiðstöðvar
Fyrstu skrefin að stefnu Landsvirkjunar í menningarmálum voru tekin þegar fyrirtækið varð
einn af fimm máttarstólpum Reykjavíkur, menningarborgar Evrópu árið 2000 (Þorsteinn
Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008). Þorsteinn (2008) segir fyrirtækið hafa
komið mjög myndarlega að því verkefni og lagt til þess verulega fjármuni sem hann minnir að
hafi verið á bilinu fimm til níu milljónir króna. Stærsta framlag Landsvirkjunar til
menningarborgarinnar voru stórar samsýningar íslenskra myndlistarmanna í samvinnu við
Félag íslenskra myndlistarmanna í Laxárstöð og Ljósafossstöð en um 13.000 gestir sóttu
sýningarnar. Þorsteinn segir hugmyndina að því að nota virkjanirnar sem sýningarstaði hafi
komið frá FÍM en með henni var lagður grunnur að kraftmiklu almannatengslastarfi fyrir
Landsvirkjun. Ómeðvitaður þáttur FÍM gegnir hér mikilvægu hlutverki því sem nytsamur
sakleysingi færir FÍM Landsvirkjun hugmynd að áhrifaríkri leið til félagsmótunar samfara því
að löghelga gjörninginn með þátttöku sinni.
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Landsvirkjun starfar að raforkuframleiðslu og við lítum svo á að stuðningur okkar við listir og
menningu sé ekkert annað en raforkuframleiðsla. Við viljum vera í góðum tengslum við fólkið í
landinu og lista- og menningarviðburðir hafa gegnt veigamiklu hlutverki við að byggja upp og
rækta það samband. Við fáum þúsundir gesta á menningarviðburði sem tengjast Landsvirkjun og
um leið skapar það okkur tækifæri til að kynna fyrirtækið og þá ímynd sem við viljum koma á
framfæri. (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008).

Í stað þess að stöðvarhús Landsvirkjunar séu hlekkur í stóriðju alþjóðlegra auðhringa sem
nýta sér ódýra orku landsins og skapa að mestu ófaglærð störf og valda umverfisspjöllum, líkt
og gagnrýnendur Landsvirkjunar halda fram (Andri Snær Magnason, 2006), fá stöðvarhúsin
allt aðra merkingu. Þau umbreytast í menningarmiðstöðvar sem gegna því hlutverki að
löghelga aðra starfsemi Landsvirkjunar. Langt er um liðið frá því að stöðvarhús virkjana
fallvatna glötuðu helgri ímynd sinni sem „orkuhof“ í augum almennings en söfn og
sýningarsalir hafa hins vegar nánast helga ímynd í huga margra listunnenda að minnsta kosti.
Myndverk hafa gjarnan yfir sér heilagleika líkt og altaristöflur sem gestir safna og
sýningarsala skoða úr hæfilegri fjarlægð. Líkt og í guðshúsum þykir við hæfi að lækka rödd
sína í sýningarsölum og tala við samferðafólk sitt í hálfum hljóðum. Virðingin er ótvíræð og
Landsvirkjun vill samsama sig þeim hughrifum.

5.23 Menningarmiðlun sem raforkuframleiðsla
Þorsteinn Hilmarsson (2008) er hreinskiptinn þegar hann segist líta á stuðning Landsvirkjunar
við menningu og listir sem raforkuframleiðslu. Hagsmunir Landsvirkjunar ráða alfarið
ferðinni í stuðningi fyrirtækisins við menningarstarfsemi.

Við styðjum ekki við menninguna af góðmennsku eða vorkunnsemi. Síst af öllu viljum við stunda
einhverja aumingjagæsku. Við lítum einfaldlega á stuðning okkar við menningu og listir í landinu
sem mikilvægan hluta af því að stunda raforkuframleiðslu. (Þorsteinn Hilmarsson munnleg
heimild, 4. desember 2008).

Það er athyglisverð staðreynd að Þorsteinn Hilmarsson er heimsspekingur að mennt en æ fleiri
forsvarsmenn menningarstofnanna eru með stjórnunarmenntun. Er það í samræmi við
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kenningar McNicholas (2004: 57-69) um áhrif gagnkvæmra víxlverkandi samskipta á milli
starfsmanna stórfyrirtækja og menningarstofnana og óljósari mörk á milli faggreina í
samfélagi þar sem sambandið á milli menningar, lista og viðskipta er að umbreytast. Þorsteinn
skýrir ekki beinum orðum hvað hann á við þegar hann segist líta á stuðning við listir og
menningarstarfsemi sem hluta af raforkuframleiðslu. Hann tiltekur þó að Landsvirkjun vilji
vera í „góðum tengslum“ við landsmenn og menning og listir séu mikilvæg leið til að þróa
það samband. Þúsundir gesta, sem Landsvirkjun næði ekki til með sambærilegum hætti,
heimsækja listsýningar árlega í orkustöðvum fyrirtækisins. Menningar- og listupplifunin er
gulrótin sem gestirnir sækjast eftir og hún er í boði Landsvirkjunar sem fær ímynd
velgjörðarmanns menningarinnar. Upplifun listrænna viðburða vekur upp jákvæð hughrif
meðal gesta stöðvarhúsanna og í skjóli þeirra áhrifa kemur Landsvirkjun skilaboðum sínum á
framfæri. Mörkin á milli menningarframreiðslu og raforkuframleiðslu verða óljós og
Landsvirkjun notfærir sér það til að hliðra merkingu ímyndar sinnar og færa henni
menningarlegt yfirbragð.
Virkjun fallvatna og sala orku til stóriðju eru átakamál í íslenskri þjóðfélagsumræðu.
Stjórnmálaflokkar stilla sér upp með eða á móti virkjanahugmyndum Landsvirkjunar og því er
félagsmótun kjósenda mikilvægur þáttur í raforkuframleiðslu. Viðhorf almennings til
menningarmála er almennt jákvætt og Landsvirkjun sér hag sinn í að reyna að samsama
afstöðu til fyrirtækisins því viðhorfi.

5.24 Hollvinur menningararfsins – „Arfur og orka“
Í framhaldi af samstarfinu um Reykjavík menningarborg árið 2000 gerði Landsvirkjun
samstarfssamning sem helsti bakhjarl Þjóðminjasafns Íslands og var hann í gildi frá árinu
2001 til 2005 (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008).
Landsvirkjun stóð fyrir stofnun hollvinasamtaka Þjóðminjasafnsins og Friðrik Sophusson
forstjóri fyrirtækisins var fyrsti formaður þeirra. Markmiðið með samtökunum var að fá fleiri
aðila úr atvinnulífinu til að koma að stuðningnum við safnið og létta undir rekstri þess
(Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008). Friðrik Sophusson var
alþingismaður frá árinu 1978 til ársins 1998 og varaformaður Sjálfstæðisflokksins frá árinu
1981 til ársins 1989, og aftur frá árinu frá 1991 til ársins 1999. Hann þekkti því vel til
hugmynda flokksbræðra sinna og systra um aðkomu stórfyrirtækja og einkaframtaksins að
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menningarstarfsemi. Landsvirkjun var persónugerð í forstjóranum, sem fékk jafnframt ímynd
trausts og ábyrgs velunnara og gæslumanns menningararfsins.
Framlag Landsvirkjunar til Þjóðminjasafnsins var meðal annars nýtt til eflingar forvörslu og
átaks í markaðsmálum og merkingu minjastaða víðsvegar um landið (Þorsteinn Hilmarsson
munnleg heimild, 4. desember 2008). Þá efndu Landsvirkjun og Þjóðminjasafnið til samstarfs
um ýmsar sérsýningar víða um land. Þorsteinn Hilmarsson vildi ekki veita mér aðgang að
samningnum á milli Þjóðminjasafnsins og Landsvirkjunar en í honum var ákvæði um að
Þjóðminjasafnið stæði fyrir og bæri alfarið kostnað af sýningu í Ljósafossstöð (Þorsteinn
Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008).

Þeim [Þjóðminjasafninu] þótti mikilvægt að fá Landsvirkjun í samstarf en það var þeim ekkert
endilega neitt kappsmál að setja upp sýningu í virkjun. Engu að síður féllust þau á að hafa þetta
atriði í samningnum og sögðust ef til vill geta sett upp nokkrar ljósmyndir. Það breyttist hins vegar
fljótt þegar þau sáu galleríaðstöðuna í stöðinni og fóru á mikið hugarflug og lögðu fram mikla
vinnu og framkvæmdir á eigin reikning við að koma upp veglegri sýningu. Það sama var uppi á
teningnum í samstarfi okkar varðandi safnadaga víða um land. Þeir drógu að fjölda ferðamanna og
gesta og þar fengum við rækilega kynningu á okkar stöðum og starfsemi í leiðinni. (Þorsteinn
Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008).

Alexander (1996: 215) heldur því fram að menningarstofnanir í opinberri eigu þurfi fyrst og
fremst að sinna pólitískum, faglegum og almennum markmiðum sínum og þau fari ekki
endilega saman við markmið samstarfsaðila þeirra. Mikilvægt sé að stjórnendum
menningarstofnana takist að friða stjórnmálamenn sem taka ákvarðanir um fjárveitingar til
þeirra og geta sýnt fjárveitingavaldinu fram á útsjónarsemi og hæfni við öflun sjálfsaflafjár.
Leiða má líkur að því að þjóðminjavörður hafi metið það safninu til tekna hversu náin tengsl
voru á milli forstjóra Landsvirkjunar og hins opinbera fjárveitingavalds. Safnið fékk vissulega
aukin sýnileika vegna samstarfs síns við Landsvirkjun en í mjög sérkennilegu samhengi. Af
Þorsteini Hilmarssyni er að skilja að Þjóðminjasafnið hafi þurft að kosta miklu til vegna
sýningar sinnar í Ljósafossstöð. Bendir því margt til að beinn fjárhagslegur ávinningur af
samstarfinu við Landsvirkjum hafi ekki verið mjög mikill fyrir safnið. Landsvirkjun sýndi
hins vegar ótrúlega útsjónarsemi við að virkja samstarfið sér til hagsbóta.
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Þá fengum við safnið til að leggja til sérfræðinga vegna mats á umhverfisáhrifum á fornleifar við
virkjanaframkvæmdir. Fornleifarannsóknir á Íslandi eru nokkurs konar einkabransi og þar erum
við kannski nokkuð vanmáttugir í höndunum á sérfræðingum. Fulltrúar Þjóðminjasafnsins komu
að því fyrir okkur og mátu hvort endilega væri nauðsynlegt í öllum tilfellum að standa að
uppgreftri og hvort ekki nægði að kortleggja bara viðkomandi staði í sumum tilvikum. (Þorsteinn
Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008).

Landsvirkjun er háð mati á umhverfisáhrifum vegna framkvæmda sinna og undir það falla
áhrif á fornleifar. Öll frávik geta verið kostnaðarsöm við virkjanaframkvæmdir og því
mikilvægt að þeim sé haldið innan mögulegra marka. Náin tengsl eru á milli fornleifafræðinga
innan Þjóðminjasafnsins og þeirra sem starfa utan safnsins. Aðgengi Landsvirkjunar að
sérfræðingum Þjóðminjasafnsins gat því reynst fyrirtækinu mikilvægt og liðkað fyrir um
framkvæmdir þess. Sérfræðingar Þjóðminjasafnsins fengu það hlutverk að slá skjaldborg um
verkefni Landsvirkjunar í orðræðu við vísindamenn við fornleifarannsóknir. Til að koma í veg
fyrir misskilning er nauðsynlegt að fram komi að mér er ekki kunnugt um nein dæmi þess að
Landsvirkjun hafi fengið undanþágu frá að taka tillit til fornminja á framkvæmdasvæðum
sínum og eins hef ég engin gögn undir höndum sem draga fagleg heilindi fornleifafræðinga í
mati á virkjunarsvæðum í efa.
Samkvæmt McNicholas (2004: 63) er grundvallaratriði í árangursríkum boðskiptum í
sambandi menningarstofnana og stórfyrirtækja að þau þekki og hafi skilning á hvernig tengja
megi markmið og gildi þeirra saman og túlka sambandið í myndmáli og frásögn. Á meðan
samningur Landsvirkjunar og Þjóðminjasafnsins var í gildi nýtti Landsvirkjun sér
menningararfinn til fullnustu og skreytti ársskýrslur sínar með myndum af munum safnsins.
Landsvirkjun (2002) stærði sig af samstarfinu í skýrslunum og birti einkennismerki safnsins
við hliðina á sínu undir einkunnarorðunum „Arfur og orka“; Landsvirkjun og Þjóðminjasafn
Íslands taka höndum saman. Þannig leitaðist fyrirtækið við að sveipa ímynd sína þjóðlegu
atgervi og samsama starfsemi sína táknmyndum þjóðararfsins. Hugmyndin um minjavernd
verður varla tjáð með sterkari skírskotun þegar Landsvirkjun situr undir ásökunum um
eyðingu náttúruminja.
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5.25 Kostnaður, stefna, verkefnaval
Þorsteinn Hilmarsson vildi ekki láta af hendi nákvæmt yfirlit yfir hversu miklu Landsvirkjun
kostar til menningarstarfsemi og tölurnar eru ekki sundurliðaðar í ársskýrslu fyrirtækisins. Þá
var hann ekki fáanlegur til að opinbera viðhorfskannanir sem unnar hafa verið fyrir
Landsvirkjun. Samkvæmt munnlegum upplýsingum frá Þorsteini þá varði Landsvirkjun 18
milljónum króna til auglýsinga árið 2008. 23,5 milljónir króna runnu til menningar- og
liststarfsemi, 300 milljónir króna til rannsókna og menntamála, og 60 milljónir króna til
umhverfismála (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008). Þorsteinn segir
hlutfallið á milli upphæðanna hafa verið óbreytt frá árinu 2002 og vöxtur hafi ekki orðið til
þessara liða á tímabilinu. Upphæðirnar hafi í mesta lagi haldið í við verðbólgu. Samanlögð
upphæðin er 401,5 milljónir króna en til samanburðar var hagnaður Landsvirkjunar árið 2007
38,85 milljarðar króna fyrir skatta (Landsvirkjun ársskýrsla, 2007). Framlag Landsvirkjunar
til rannsókna, menningar-, mennta og umhverfismála nam því samanlagt um einu prósenti af
hagnaði fyrirtækisins.
Þorsteinn Hilmarsson segir að Landsvirkjun finnist ákjósanlegast að vera í langtíma samstarfi
við menningarstofnanir en þó ekki án skilyrða. „Það verður alltaf að vera kristaltært hvað við
fáum út úr því“ (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008). Landsvirkjun
auglýsir ekki styrki til menningarmála og fyrirtækið er ekki með ákveðna sjóði sem
umsækjendur geta sótt í heldur er úthlutunarferlið stöðugt í gangi. Farið er fram á að
umsækjendur leggi fram framkvæmdaáætlun og kostnaðaráætlun með verkefnunum sem sótt
er um stuðning við og Þorsteinn fer yfir allar styrkumsóknir sem berast og metur hverja þeirra
fyrir sig. Hann vinnur náið með forstjóra að verkefnavalinu og Friðrik Sophusson þarf að
samþykkja alla styrki sem nema meiru en 200.000 krónum. Stærri styrkir og umfangsmeiri
samningar fara fyrir stjórn fyrirtækisins (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember
2008). Líkt og í samanburðarlöndum eru forstjóri og stjórn stórfyrirtækisins beinir
þátttakendur í endanlegu vali menningarverkefna og ákvörðun um fjárveitingar til þeirra þrátt
fyrir að upphæðirnar sem um er að ræða séu nánast merkingarlausar í rekstri fyrirtækis af
þessari stærðargráðu (Martorella, 1996: 26-27; Useem, 1987: 344-345). Hagsmunir
fyrirtækisins og smekkur forstöðumanna þess ræður ferðinni við úthlutun fjármuna.
Stefna Landsvirkjunar í styrkveitingum til menningarmála byggir á alþjóðlegri umræðu
síðustu ára um samfélagsábyrgð sem fyrirtækið fylgist grannt með og löguð hefur verið að því
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og íslenskum veruleika.

Sú hugsun að þetta [styrkir til menningarmála] sé hluti af því að framleiða rafmagn sníðir það
beint að og rækir samfélagsábyrgð sem er miklu víðtækari heldur en samfélagsverkefni. Vönduð
aðkoma fyrirtækis hlýtur að mótast af aðstæðum í samfélaginu hverju sinni og eðli fyrirtækisins og
starfsemi þess. Til þess að það sé lífvænlegt þarf þetta að vera hluti af rekstrinum og það er í
rauninni ekki réttlætanlegt að fyrirtæki láti frá sér peninga bara af því að málefnið er gott. Við
metum árangur okkar með þreföldum mælikvarða þ.e fjárhagslegum, umhverfislegum og
samfélagslegum. Þetta er mjög mikilvægur hlutur af því að árangur okkar standist mælikvarðana
hvað varðar þetta starf. (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008).

Árangursmat og eftirfylgni Landsvirkjunar er með þeim hætti að fyrirtækið setur þá kröfu á
styrkþega sem það starfar með til lengri tíma að þeir skili því annars vegar skýrslu um
starfsemi liðins árs og hins vegar framkvæmdaáætlun fyrir næsta ár. Síðan eru greiðslur vegna
verkefna áfangaskilyrtar (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008).
Styrkþegum er þannig gert að tileinka sér tungumál viðskiptalífsins og rekstraraðferðir nútíma
stjórnunar.

5.26 Landsvirkjun sem ferðamannaþjónusta – náttúra, goðsagnir, menning
Félagsmótunarnet Landsvirkjunar nær yfir allt landið. Fyrirtækið vill vinna náið með
heimamönnum sem víðast til lengri tíma. (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4.
desember 2008). Velvild fólks í héraði leggur mikilvæg lóð á vogarskálar fyrirtækisins í
umræðu um fyrirhugaðar virkjanir á viðkomandi landssvæði. Landsvirkjun kann að virkja afl
fólksins sér til framdráttar en til þess að það gangi eftir er mikilvægt að fyrirtækið nái beinum
tengslum við heimamenn með ýmiskonar samfélagslegum stuðningi samfara jákvæðri
kynningu á starfsemi sinni.

Við viljum leggja samfélagsmálefnum lið sem efla hag þeirra svæða þar sem fyrirtækið starfar.
Við viljum bæta gæði ferðamennsku og útivistar á virkjunarsvæðum og efla ferðaþjónustu þar m.a.
með því að halda sýningar og aðra viðburði í starfsstöðvum okkar. Þegar virkjunin við Kárahnjúka
var í undirbúningi gerðum við t.d. samstarfssamning við Gunnarsstofnun á Skriðuklaustri sem fól í
sér að Landsvirkjun kostaði frágang landsins í kringum húsið og aðstaðan þar tók miklum
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stakkaskiptum. Á móti kom að við fengum herbergi til umráða að Skriðuklaustri og héldum þar úti
kynningarstarfi um útivist á hálendinu og virkjunaráformin við Kárahnjúka. (Þorsteinn Hilmarsson
munnleg heimild, 4. desember 2008).

Gunnarsstofnun er ein þekktasta menningarstofnun á Austurlandi og Austfirðingar og
Héraðsbúar halda stoltir minningu Gunnars Gunnarssonar skálds á lofti að Skriðuklaustri.
Skáldið reisti þar einstakt stórhýsi sumarið 1939 en þar er nú rekið menningar- og fræðasetur
með starfsemi allan ársins hring (Skriðuklaustur, e.d.). Skriðuklaustur gegnir mikilvægu
hlutverki í sögulegu minni heimamanna auk þess sem fjöldi ferðamanna heimsækir
Gunnarsstofnun árlega. Landsvirkjun tengir sig hinu sögulega minni og staðsetning
kynningarskrifstofu fyrirtækisins gæti því vart verið heppilegri. Jafnvel börn og ungmenni eru
ekki undanskilin félagsmótunarneti Landsvirkjunar:

Það hafa fjölmargir aðilar leitað til okkar um stuðning við keppnisíþróttir en við erum ekki á
smásölu- og neytendamarkaði og því ekki séð okkur hag í að styðja einstök líknar- eða íþróttafélög
enda erfitt að réttlæta valið á einum öðrum fremur. Hins vegar höfum við styrkt breiðfylkingu
héraðssambanda og íþróttafélaga líkt og Landsmót UMFÍ á Egilsstöðum árið 2002. Gegn þeim
stuðningi fengum við aðstöðu til kynningar á mótinu á fyrirhuguðum virkjanaframkvæmdum við
Kárahnjúka og buðum upp á rútuferðir á virkjanasvæðið. (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild,
4. desember 2008).

Orkuframleiðsla Landsvirkjunar á sér stað í óbeislaðri náttúru landsins en hún er helsta
aðdráttarafl erlendra sem innlendra ferðamanna. Því er gífurlega mikilvægt fyrir fyrirtækið að
starfa í sem mestri sátt við ferðamannaiðnaðinn og byggja upp jákvæða ímynd af sér í huga
ferðamanna. Ferðamannaiðnaðurinn verður stöðugt mikilvægari atvinnugrein og
hagsmunasamtök hans eru sterkur þrýstihópur. Landsvirkjun hefur gripið til ýmissa ráða til að
laða lögaðila í ferðamannaþjónustu til samstarfs við sig. „Frekar en að láta fé renna beint til
einstakra aðila heima í héraði komum við stundum að málum með því að auglýsa viðburði og
tengja það sem við höfum upp á að bjóða við dagskrá sem fram fer á viðkomandi svæði“
(Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008).
Markmið Landsvirkjunar er að samsama starfsemi sína náttúru og menningu landsins og
marka sér bás sem virkur og eðlilegur þátttakandi í menningartengdri ferðaþjónustu. Á
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heimasíðu fyrirtækisins eru helstu náttúruundur, menningarmiðstöðvar og aðrir
ferðamannastaðir kynntir, og jafnframt er rekið „öflugt kynningarstarf um umhverfisvæna og
endurvinnanlega orkuvinnslu Landsvirkjunar“ (Landsvirkjun, e.d.) líkt og starfsemi
fyrirtækisins sé óumdeild. Landsvirkjun kappkostar að gera orkustöðvar sínar að jafn
eðlilegum áningarstað ferðamanna og menningarsetur, sögulegar minjar og náttúruundur á
borð við Mývatn og Víti í Öskju. Í bæklingnum Combine nature and culture in your
sightseeing sem gefinn var út af Landsvirkjun á ensku fyrir erlenda ferðamenn er meðal
annars kynnt myndlistarsýningin „Lóan er komin“ eftir Steingrím Eyfjörð í Ljósafossstöð,
„Hvað er með ásum?“, skúlptúrasýning Hallsteins Sigurðssonar í Laxárstöð, Selasetrið á
Hvammstanga og Stöng í Þjórsárdal en tveir síðarnefndu staðirnir eru tengdir heimsóknum í
Blöndustöð og Búrfellsstöð (Combine nature and culture in your sightseeing, e.d.). Jafnframt
er ferðamönnum vísað á gestastofu fyrirtækisins við Kröflu, þar sem þeir geta meðal annars
horft á kvikmynd um Kröfluelda, og að Végarði, upplýsingamiðstöðinni við Kárahnjúka, þar
sem meðal annars má fá upplýsingar um gönguleiðir og ástand vega í nágrenninu. Heimsókn í
orkustöðvar og gestastofur Landsvirkjunar getur því orðið ánægjuleg og fróðleg upplifun fyrir
ferðamenn þar sem kynningarefni og aðgangur eru ókeypis.
Í tengslum við sýningu Hallsteins Sigurðssonar gaf Landsvirkjun út sýningarskrá með
skýringum á guðum og hugökum úr goðafræði ásatrúar eftir Árna Björnsson (e.d.)
þjóðháttafræðing en bæklingurinn kom að auki út á ensku undir heitinu What of the Gods.
Hugmyndin að sýningunni og hönnun hennar var í höndum þeirra Árna og Hallsteins auk
Þorsteins Hilmarssonar. Með því að gera Laxárstöð að heimkynnum goðanna tengir
Landsvirkjun orkuvinnslu sína við beislun frumkrafta heimsins og sköpunarsöguna eins og
hún birtist í heimspeki og trú norrænna manna. „The Sculptures are arranged in the tunnels
and vaults of Laxá Station, so that the visitors travel from the world of men to that of the gods
and back again“ (Combine nature and culture in your sightseeing, e.d.). Starfsemi
fyrirtækisins fær goðsögulegt og forsögulegt yfirbragð og stöðvarhúsið verður heimur ímynda
menningararfsins eins og þær eru túlkaðar úr Eddukvæðunum af nútímalistamanni.
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5.27 Framúrstefna og fjósamennska
Hugmyndir að þeim menningar- og samfélagsverkefnum sem Landsvirkjun tekur þátt í koma
úr ýmsum áttum.

Árið 2003 kom til mín ferðamálafulltrúi úr Húnavatnssýslu og sagði mér að Jón Eiríksson bóndi að
Búrfelli í Húnaþingi hefði hug á að mála eina vatnslitamynd á dag í eitt ár og þær þyrftu allar á
einhvern hátt að sýna kýr. Það varð úr að við tókum þátt í þessu verkefni og keyptum og létum
ramma inn allar myndirnar 365 og settum þær upp á sýningu í Blönduvirkjun. Við notuðum
myndirnar jafnframt í ársskýrslu og sýningin hefur farið víða og myndirnar voru m.a. á
landbúnaðarsýningunni á Hellu sumarið 2008. (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4.
desember 2008).

Með því að reka öflugt almannatengslastarf og með náinni samvinnu upplýsingafulltrúa
fyrirtækisins og forstjóra verða boðleiðir stuttar og einfalt fyrir Landsvirkjun að nýta sér þau
tækifæri sem myndast til félagsmótunar. Jafnframt er áhugavert að staldra við og íhuga hversu
góða nýtingu fyrirtækinu tekst að ná út úr kaupum sínum á menningarafurðum. Fyrirtækið
eignast umrædd myndverk, styrkir við menningarstarfsemi í héraði og tengir verkefnið við
starfsemi sína og ferðamálastarf í Húnvatnssýslu. Það samsamar sig náttúrunni og íslenskum
landbúnaði, skapar sér jákvæða ímynd á landbúnaðarsýningu, og færir ársskýrslu sinni
þjóðlegt yfirbragð (Landsvirkjun, 2004). Með því að taka verkefnið upp á sína arma stígur
Landsvirkjun auk þess niður af stalli hámenningar og lætur menningarsköpun sveitafólks og
alþýðulist sig varða.
Landsvirkjun sýnir mikla breidd í stuðningi sínum við menningarstarfsemi. Stærsta
menningarverkefni Landsvirkjunar árið 2007 var styrktarsamningur við Steingrím Eyfjörð
vegna þátttöku hans fyrir Íslands hönd í Feneyjatvíæringnum með sýninguna Lóan er komin.

Farið var fram á hærra framlag en við veitum í flestum tilfellum til einstaklinga eða fjórar milljónir
króna. Við höfum síður haft áhuga á að styrkja verkefni erlendis en sömdum um að sýningin yrði
sett upp í Ljósafossstöð sumarið 2008 auk þess sem okkur var heimilt að nota list Steingríms við
hönnun ársskýrslu okkar og auglýsingar og annað kynningarefni. (Þorsteinn Hilmarsson munnleg
heimild, 4. desember 2008).
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Ársskýrsla Landsvirkjunar fyrir árið 2007 ber svipmót sýningarskrár með myndum frá
sýningu Steingríms Eyfjörð (Landsvirkjun, 2007) en með henni samsamar fyrirtækið sig
eiginleikum frumkvöðulsins og framúrstefnulistamannsins sem stendur þó styrkum fótum á
þjóðlegum minnum líkt og titill sýningarinnar „Lóan er komin“ gefur til kynna en hann er
ljóðlína úr samnefndu ljóði eftir Pál Ólafsson (1827-1905) (Schoen, e.d). Bregða má upp
þeirri myndlíkingu að Landsvirkjun, líkt og lóan, sé komin, sem fulltrúi stóriðjufjármagnsins
með atvinnuskapandi starfsemi, að kveða burt hallærið (snjóinn).
Landsvirkjun er í takt við tíðarandann, en líkt og Kushner (1996: 242-243) bendir á hefur
kostun á menningastarfi jákvæð áhrif á ímynd fyrirtækja gagnvart fyrirtækjum sem þau eiga í
viðskiptum við. Það getur því verið mikilvægt fyrir Landsvirkjun að hafa menningarlegt
yfirbragð gagnvart erlendum viðskiptavinum sínum og kostun á viðburði á Tvíæringnum í
Feneyjum löghelgar menningalega- og samfélagslega vigt fyrirtækisins. Steingrímur Eyfjörð
var valinn fremstur íslenskra myndlistarmanna þetta ár og Landsvirkjun getur vart fundið
glæsilegri og virtari menningarviðburð til að eigna sér hlutdeild í með því að merkja hann
lógói sínu. Verk Steingríms rýma jafnframt vel við þá kjarnaímynd sem Landsvirkjun reynir
að skapa sér með endurtekinni vísan til menningar, náttúru, hreinleika og þjóðernis.

5.28 Fleygur í raðir listamanna
Listamenn hafa verið í hópi háværustu gagnrýnenda virkjanaframkvæmda Landsvirkjunar og
sölu raforku til stóriðju líkt og fram hefur komið hjá myndlistarmönnum á borð við Rúrí
(2009) og hjá tónlistarmönnum eins og Björk og Sigur Rós (Nattura, 18. júní 2008). Með
meintum stuðningi sínum við listina hefur Landsvirkjun rekið fleyg í raðir listamanna.

Það var nokkuð kostulegt að horfa uppá það og verða vitni að því en Steingrímur Eyfjörð sætti
miklu ámæli frá stórum aðilum í listaheiminum á Íslandi fyrir að þiggja stuðning frá okkur. Hann
var nánast lagður í einelti af sumum þeirra. (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember
2008).
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Frá því á níunda áratug síðustu aldar hafa stórfyrirtæki leitað leiða til að gera sig að gildara
afli í listalífinu. Þau herma eftir söfnum, halda sýningar, stofna gallerí og standa fyrir
listverðlaunum (Wu, 2002: 159). Landsvirkjun veitir listamönnum tækifæri til að keppa um að
fá að skapa kostnaðarsöm listaverk við virkjanir, sem þeir hefðu annars lítinn möguleika á að
fjármagna.

Á seinni árum höfum við haldið myndlistarsamkeppnir og nú verða t.d. sett upp þrjú verk í
tengslum við Kárahnjúkavirkjun, tvö í Fljótsdal og eitt við Kárahnjúka. Þetta eru mjög vegleg
listaverk en við höfum sett upp verk sem kosta tugi milljóna í gegnum tíðina eftir listamenn í
fremstu röð. Sigurður Árni Sigurðsson er með verk við Sultartanga sem sett var upp eftir
samkeppni og Gjörningaklúbburinn og Finnbogi Pétursson eru með hvor sitt verkið við Vatnsfell
frá árinu 2002. (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008).

Samkvæmt Wu (2002: 166-169) nota stórfyrirtæki listverðlaun til að fegra ímynd sína og
slíkar verðlaunaathafnir eru oft vinsæl aðferð til almannatengsla meðal fyrirtækja sem reka
umdeilda starfsemi líkt og tóbaksframleiðendur. Landsvirkjun hefur fundið fyrir sterkri
undiröldu vegna listaverkasamkeppna sinna.

Við Kárahnjúka tóku hins vegar ekki allar stórkanónurnar þátt í samkeppninni og það var unnið
mjög harkalega gegn þeirri keppni[...] Við merktum að færri sóttu um og okkur var sagt í trúnaði
frá aðilum sem tóku þátt í þessari keppni að haft hafi verið samband við þá og þeir lattir til að vera
með. Einn listamaður sem hafði tekið þátt í svona keppnum hjá okkur áður og ég hitti á förnum
vegi sagði þátttöku vera það mikið vesen að hann nennti ekki að standa í því að verða fyrir
atlögum frá starfsbræðrum sínum. (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008).

Að sögn Þorsteins greip Landsvirkjun ekki til sérstakra aðgerða til að mæta þessari mótstöðu
og hélt keppnina líkt og ekkert hefði í skorist. Aðstandendur keppninnar voru sammála um að
verkin sem send voru í hana hafi staðist væntingar og andstaða listamanna hafi ekki skaðað
niðurstöðuna. „Við gerðum ekkert sérstakt heldur héldum bara okkar striki enda fólki frjálst
að taka þátt í svona keppni eða ekki,“ (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember
2008). Þessu viðhorfi eru margir ósammála og telja verðlaunaverk samkeppninnar gefa ranga
mynd af íslenskri samtímalist og vera slæman minnisvarða um hana sem er dapurlegt í ljósi
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þess að fátítt er að slíkum fjármunum sé varið til gerðar listaverka hérlendis (listamaður sem
vill njóta nafnleyndar, munnleg heimild, 6. desember 2008).
Landsvirkjun metur reglulega árangur af kostun fyrirtækisins á menningarviðburðum og lætur
vinna fyrir sig kannanir um afstöðu og viðhorf fólks til fyrirtækisins. Starfsemi
Landsvirkjunar er í eðli sínu karlæg og karlmenn eru almennt miklu jákvæðari í garð
fyrirtækisins en konur (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008).

Landsvirkjun er síst metin af vel menntuðum tekjulágum konum í Reykjavík. Það er okkur
mikilvægt að byggja upp jákvæða ímynd í gegnum stuðning við menningu og listir og samkvæmt
viðhorfsmælingum er viðhorf þeirra sem þekkja til stuðnings okkar við listir og menningu áberandi
jákvæðara. Vel menntaðar tekjulágar konur eru miklir menningar- og listaneytendur og það er
meðal annars staðfesting þess að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að halda áfram stuðningi á
þessum vettvangi. (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008).

Ímyndarvinna Landsvirkjunar er markviss og byggð á niðurstöðum rannsókna. Mælingar sýna
að fyrirtækið er að fá betri niðurstöður í viðhorfi almennings til sín en áður. Í því felast
tækifæri og hyggst fyrirtækið fylgja þeim eftir.

Við höfum verið að vinna út frá nýrri sýn á undanförnu ári og verið með rýnihópa í gangi og úr því
sköpuðust umræður um hvað við erum að gera vel og illa t.d. í kynningarmálum.Vel menntaðar
konur í höfuðborginni eru jákvæðari í okkar garð en áður hvort sem það er menningar- og
samfélagsverkefnum að þakka eða erfiðu efnahagsástandi. (Þorsteinn Hilmarsson munnleg
heimild, 4. desember 2008).

Félagsmótunarþáttur raforkuframleiðslunnar er Landsvirkjun mjög mikilvægur og fyrirtækið
sér tækifæri í auknum stuðningi við menningu og listir á komandi árum. „Þetta var rætt
nýverið á stjórnarfundi og stjórnin var einhuga um að halda áfram á þessari braut og bæta í
við stuðninginn,“ (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008). Þrátt fyrir að
Þorsteinn Hilmarsson hafi verið opinskár og upplýsandi varðandi viðhorfskannanir sem
Landsvirkjun hefur látið framkvæma var hann ekki tilbúinn að láta af hendi gögn þar að
lútandi.
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5.3 Landsbankinn
Einkavæðing Landsbanka Íslands og tilkoma Björgólfs Guðmundssonar í stól formanns
bankaráðs markaði ákveðin tímamót í kostun stórfyrirtækja á menningarviðburðum hérlendis.
Bankinn átti myndarlegt listaverkasafn og hafði stutt reglulega við stærri menningarviðburði
líkt og Listahátíð í Reykjavík án þess að leggja sig sérstaklega fram við að vekja athygli á
þeim stuðningi (Hrefna Haraldsdóttir munnleg heimild, 15. janúar 2009). Björgólfur virtist
hins vegar kappkosta að Landsbankinn léti til sín taka í stuðningi við sem flest svið
menningarlífsins og aðkoma bankans varð mjög áberandi í fjölmiðlum. Af
fjölmiðlaumfjölluninni mátti helst ráða að íslenskt menningarlíf hefði aldrei áður eignast
slíkan velgjörðarmann og Björgólfur Guðmundsson baðaði sig í sviðsljósinu sem holdtekja
velgjörða Landsbankans. Af eftirminnilegum ljósmyndum sem birtust í dagblöðunum má
nefna þegar Björgólfur sat glaðhlakkalegur á læri Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur
menntamálaráðherra í stjórnklefa skurðgröfu og þau tóku saman fyrstu skóflustunguna að
nýju Háskólatorgi („Þorgerður Katrín og Björgólfur tóku“, 2006).
Björgólfur átti ekki aðeins stóran hluta í Landsbankanum í gegnum eignarhaldsfélagið
Samson heldur átti hann fjölda annarra eignarhaldsfélaga, fasteigna og stórfyrirtækja á ólíkum
sviðum samfélagsins sem runnu saman við ímynd eiganda síns. Af þeim sem snéru að
menningu og miðlun má nefna Portus Group, sem fékk sérleyfi til byggingar Tónlistarhúss og
ráðstefnumiðstöðvar í Reykjavík, Eddu-útgáfu og Ólafsfell ehf. sem átti meðal annars 16
prósenta hlut í Árvakri, útgáfufélagi Morgunblaðsins og kom að framleiðslu leikins
sjónvarpsefnis með Ríkisútvarpinu. Björgólfur var aufúsugestur á menningarviðburðum og
var sem himnasending í augum listamanna sem áttu ekki að venjast að njóta slíkar athygli og
stuðnings forsvarsmanna stórfyrirtækja. Hér verður ekki gerð tæmandi úttekt á markaðssókn
Landsbankans í gegnum menningarstarfsemi á árunum 2002 til 2008 heldur reynt að greina
helstu þætti sem lágu þar að baki.
Þórmundur Jónatansson dregur ekki fjöður yfir að stuðningur Landsbankans er veittur með
hagsmuni bankans að leiðarljósi:

Í stórum dráttum þá teljum við samfélagslegan stuðning mjög mikilvægan þátt við að sýna
samfélagslega ábyrgð og viljum verja ákveðnum hluta af veltu bankans í slík málefni. Menning og
listir eru þar einn af fjórum póstum ásamt mannúðarmálum, menntun og rannsóknum, og íþrótta-
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og æskulýðsstarfi. Við viljum vera í samstarfi við góða aðila á hverju sviði. Bankinn allur er
annars vegar með stuðning á landsvísu og hinsvegar styðja útibúin menningu og listir á hverjum
stað á eigin forsendum með stuðningi og ráðgjöf frá okkur. Þetta er því alveg tvöfalt lag. Við
tvinnum samfélagsstuðninginn mjög stíft inn í markaðssetningu okkar. Þannig eflum við og bætum
ímynd bankans og viðurkennum það stoltir. (Þórmundur Jónatansson munnleg heimild, 17.
desember 2008).

Með lagskiptri nálgun tryggir bankinn að hann nái til viðskiptavina sinna og styrkir þannig
stoðir sínar í samfélaginu. Annars vegar er framlagi til samfélagsmála veitt í gegnum fjóra
aðskilda farvegi sem allir gegna mikilvægu hlutverki í lífi landsmanna, hver á sinn hátt, og
hins vegar er markaðsnálgunin hvorutveggja beint að landinu í heild sinni og einstökum
landsvæðum. Samfélagsstuðningurinn er hluti af markaðssetningu bankans og Þórmundur
viðurkennir að tilgangurinn með honum sé að bregða ljóma í ímynd bankans. Með því að
opinbera áhuga sinn á stuðningi við menningarstarfsemi leituðu stöðugt fleiri til
Landsbankans eftir kostun og bankinn stóð frammi fyrir erfiðu vali.

Fyrirtæki þurfa að meta hvers konar málefni þau styrkja og í teóríunni þykir eðlilegast að þau séu
sem næst kjarnastarfsemi sinni. Þegar við erum annars vegar getur verið erfitt að festa hönd á það.
Við erum íslenskur banki í grunninn og höfum alltaf markaðssett okkur sem íslenskan banka og
banka allra landsmanna[...] Við viljum vera þátttakendur en ekki áhorfendur og gerum það með
því að vera í nánu samstarfi við þá sem við styrkjum þannig að báðir hafi hag af því. Það er
lykilatriði og að við og viðskiptavinir okkar eða öll þjóðin fáum ákveðinn ávinning af þessu
samstarfi. (Þórmundur Jónatansson munnleg heimild, 17. desember 2008).

Markmið bankans er að finna málefni sem henta ímynd hans og markaðsstarfi sem best. Hann
vill vera virkur þátttakandi í daglegu lífi fólks og að viðskiptavinir hans og jafnvel þjóðinni í
heild finnist hún standa í þakkarskuld við hann.
Helstu menningarstofnanir sem þáðu styrki Landsbankans til menningarmála á árunum 2002
til 2008 voru Sinfóníuhljómsveit Íslands, Þjóðleikhúsið, Íslenski dansflokkurinn, Leikfélag
Akureyrar, Listahátíð í Reykjavík, Menningarnótt (Höfuðborgarstofa), Ljósmyndasafn
Reykjavíkur, Listasafn Íslands, Riff-kvikmyndahátíð, Sequensis-myndlistarhátíð og Nýhil-
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bókaútgáfa. Þá styrkti bankinn námsbraut í menningarmiðlun við Háskóla Íslands (Þórmundur
Jónatansson munnleg heimild, 17. desember 2008).

5.31 Öfugsnúið umburðarlyndi
Stuðningur bankans birtist með þrennskonar hætti. Í fyrsta lagi í formi samstarfssamninga; í
annan stað með kaupum á þjónustu einstakra listamanna og í þriðja lagi styrkti bankinn
menningarstarf með því að veita hlutaðeigandi einhverskonar aðstöðu (Þórmundur
Jónatansson munnleg heimild, 17. desember 2008). Þekktasta dæmið um slíkt samstarf var
við galleríið Kling og bang sem stofnað var til að frumkvæði bankans en bankinn eftirlét
listamönnum vinnuaðstöðu í verksmiðjuhúsnæði í eigu bankans. Vinnuaðstaðan, þar sem
jafnframt voru haldnir ýmsir menningarviðburðir, hlaut nafnið Klink og bank með sterkri
vísan til velgjörðarmanns síns en 160 listamenn höfðu þar aðstöðu frá árinu 2004 til ársins
2006. Háværasta gagnrýnin á aðkomu valds fjármagnsins að listsköpun kemur jafnan frá
grasrótinni. Því er áhugaverð staðreynd að ekki eru dæmi um að nafn menningarstofnunar á
Íslandi hafi tengst styrktaraðila sínum með jafn áberandi hætti og Klink og bank. Jafnframt
má halda því fram að það hafi verið bankanum mikilvægt að þagga niður mögulegar
gagnrýnisraddir vegna stuðnings hans við menningarstarfsemi og því hafi hann kosið að
styrkja róttækar menningarstofnanir á borð við Kling og bang og Nýhil-bókaútgáfuna
(Steinunn Gunnlaugsdóttir, 20. des 2008). Gamalkunnug einkunnarorð bankans eru
Landsbankinn – banki allra landsmanna, og því eðlilegt að bankinn hafi viljað koma á
framfæri þeirri ímynd á menningarsviðinu líkt og annarsstaðar. „Markmiðið er að búa til
portfólío sem er nokkuð jafnt dreift en ekki bara bundið einu sviði“ (Þórmundur Jónatansson
munnleg heimild, 17. desember 2008). Í máli Þórmundar kemur fram afdráttarlaus afstaða
Landsbankans til menningarmála en hann lítur á stuðning sinn við þau líkt og hver önnur
viðskipti. Stuðst er við sama orðfar og aðferðarfræði og í öðrum viðskiptum. Samkvæmt
ensk/íslenskri hagfræðiorðabók er orðið portfolio skilgreint sem eignasafn eða hlutabréfasafn
en það þykir hollráð að hafa ekki öll eggin í sömu körfunni við uppbyggingu slíkra safna
(Hagfræðiorðasafn enskt/íslenskt, e.d). Með stuðningi sínum við menningarstarfsemi er
markmið bankans að koma sér upp safni menningarstofnanna sem hann slær eign sinni á, í
óeiginlegri merkingu í gegnum kostun, og notar til að upphefja og miðla ímynd sinni sem
velgjörðarstofnunar í samfélaginu.
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Í fljótu bragði mætti ætla að samstarf Landsbankans við Kling og bang, með Klink og bank,
endurspeglaði umburðarlyndi og víðsýni bankans gagnvart framsækinni list, og hversu
framsækinn og í takt við tíðarandann bankinn væri í starfsemi sinni en það eru eflaust þau
skilaboð sem hann ætlaði að koma á framfæri með samstarfinu. Hins vegar opinberaði
bankinn hið gagnstæða þegar hann hótaði að hætta við að láta listamennina fá húsnæðið vegna
þess að hugmynd þeirra að opnunarathöfn Klink og bank féll honum ekki í geð. Athöfnin átti
að vera með þeim hætti að Björgólfur Guðmundsson formaður bankaráðs og Snorri
Ásmundsson myndlistarmaður opnuðu Klink og bank formlega með því að klippa saman á
borða. Áður hafði Snorri Ásmundsson sæmt Björgólf Guðmundsson orðu, sem var gjörningur
af hálfu listamannsins, og myndir birtust af orðuveitingunni í fjölmiðlum. Snorri var í
forsetaframboði á þessum tíma og eftir orðuveitinguna birtist frétt í DV um að hann ætti þá
fortíð að hafa verið tekinn fyrir ölvunarakstur. Þá kom Ásgeir Friðgeirsson, aðstoðarmaður
Björgólfs Guðmundssonar, þeim skilaboðum til framkvæmdastjóra Klink og bank að
Landsbankinn myndi hætta við samstarfið við Kling og bang nema Snorri Ásmundsson kæmi
hvergi nærri opnunarathöfn Klink og bank („Björgólfur lét stöðva frétt“, 2008). Samkvæmt
Snorra taldi Ásgeir ekki ástæðu til að skýra afstöðu bankans nánar fyrir honum.
Listamennirnir í Klink og bank héldu fund um málið og vék Snorri af fundinum og sagðist
lúta ákvörðun þeirra. Niðurstaða fundarins var sú að Snorri „eigi bara að gleyma þessu“
(„Björgólfur lét stöðva frétt“, 2008). Jafnframt heldur Snorri Ásmundsson því fram að Ásgeir
Friðgeirsson hafi komið í veg fyrir að frétt birtist um málið í DV fyrir Björgólf Guðmundsson
(„Björgólfur lét stöðva frétt“, 2008). Sé það rétt virðist Björgólfi og Ásgeiri hafa tekist að
kæfa allan fréttaflutning um málið fram yfir efnahagshrunið og þjóðnýtingu bankans í október
2008. Steinunn Gunnlaugsdóttir (2008) er beinskeytt í Bréfi til listamanna, sem birtist í
veftímaritinu Nei 20. desember 2008:

Gott og vel, jókerinn Snorri Ásmundsson hefur nú stigið fram fyrstur manna úr listamannastéttinni
og með sögu sinni afhjúpað Klink og Bank sem eitt alls herjar „listaproject“ Björgólfs
Guðmundssonar, eins og einn vinur minn orðaði það einhvern tímann í góðærinu. Þar átti hann við
að þegar Björgólfur, fyrir hönd Landsbankans, gaf 160 listamönnum aðstöðu til að athafna sig og
dældi fjármagni undir rassgatið á fjölmörgum listamönnum landsins á ýmsa aðra vegu, þá hafi
Landsbankinn eignast alla þá list sem þar var framin því nánast enginn af þessum listamönnum
fjallaði í list sinni um samfélagsástandið, styrkinn, Landsbankann, Björgólf eða kapítalismann.
Með öðrum orðum; þegar listamennirnir fengu silfurskeiðina þá tróðu þeir henni ekki einungis í
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kjaftinn á sér heldur dönsuðu þeir líka ómálga í kringum gullkálfinn, kapítalismann. (Steinunn
Gunnlaugsdóttir, 2008).

Steinunn telur að með samstarfinu við Landsbankann hafi listamennirnir fórnað sjálfstæði
sínu og gagnrýnni hugsun og verið nánast í hlutverki leikbrúða fyrir bankann.

Það fréttnæmasta sem listamenn landsins virtust gera á tíma Klinksins var þegar þeir tóku
síendurtekið þéttingsfast í hönd Björgólfs og hristu úr ermum hans aurana eða léku í frístundum
sínum fyrir Landsbankann í auglýsingu. Listamaðurinn var töff ef bankinn styrkti hann og partýið
kúl ef Dorrit dansaði þar berbrjósta og barónessan [Francesca von Habsburg] borgaði brúsann[...]
Augljóst er að með Klink og Bank voru listamennirnir og list þeirra gerð að skrautfjöðrum
bankans, þeir voru nýttir í peninga- og ímyndarþvott fyrir þessi öfl og þeim teflt fram sem
sprelligosum á tyllidögum. Þessum hlutverkum gegndu listamennirnir svo vel að sjaldan dró
maður í efa (ó)heilindi þeirra. (Steinunn Gunnlaugsdóttir, 2008).

Steinunn heldur því beinlínis fram að listamennirnir hafi selt auðmagninu sál sína. Eigi
fullyrðingar hennar við rök að styðjast má álykta sem svo að aðkoma Björgólfs að
menningarlífinu og framlag Landsbankans til Klink og bank hafi lamað gagnrýni frá
róttækasta hluta listamanna.
Sambærileg dæmi um slíkar hótanir má eflaust finna víða en sjaldnast koma þær upp á
yfirborðið með jafnafgerandi hætti og þegar tóbaksframleiðandinn Philip Morris hótaði að
hætta að styðja menningarstofnanir í New York og flytja höfuðstöðvar sínar frá borginni yrðu
nýjar reglur um neyslu tóbaks í borginni að veruleika (Wu, 2002: 147-151). Bandaríska
stórblaðið New York Times birti forsíðufrétt 5. október 1994 undir fyrirsögninni „Philip
Morris Calls in IOUs in the Arts“3 en á sama tíma var til umfjöllunar í borgarráði New York
ný reglugerð sem bannaði reykingar á veitingahúsum og nánast öllum opinberum stöðum í
borginni (Goldberger, 1994). Philip Morris var einn stærsti styrktaraðili lista í Bandaríkjunum
um áratuga skeið og því var um gífurlega fjármuni að tefla. Í grein New York Times kemur
3

„IOUs“ er amerískur orðaleikur sem stendur fyrir „I owe you“ og vísar hér til gjaldfellingar tóbaksfyrirtækisins

Philip Morris á meintum skuldaviðurkenningum menningarstofnana.
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fram að fyrirtækið hafi bent forstöðumönnum menningarstofnana sem það studdi á að setja sig
í samband við borgarráð og gera því ljóst hversu mikils virði stuðningurinn væri fyrir rekstur
þeirra og menningarlíf borgarinnar (Goldberger, 1994). Heitar umræður urðu um málið og
talsmaður dansflokks í borginni sem vitnað er til í greininni sagðist ekki reykja og hata
reykingar en Philips Morris væri frábær stuðningsaðili. Hún klikkti út með að segja „I say
thank God for sinners: they„re the only people to support the arts,“ og lýsa þau orð skýrt hvað
tóbaksfyrirtækið fær út úr stuðningi sínum við menningarstofnanir, þ.e. jákvæða ímynd í huga
fólks sem er á móti reykingum og fellur ekki fyrir venjulegum tóbaksauglýsingum
(Goldberger, 1994).

5.32 Samfélagsleg ábyrgð
Líkt og tíðkast hjá stórfyrirtækjum (Useem, 1987: 344-345) hafði æðsta stjórn Landsbankans
frumkvæði að því að efla stuðning við menningu og listir og markaðsdeild bankans var síðan
falið að móta og útfæra þá stefnu (Þórmundur Jónatansson munnleg heimild, 17. desember
2008). Engin ákveðin fyrirmynd var að stefnu bankans en hugmyndafræði um samfélagslega
ábyrgð stórfyrirtækja var lögð til grundvallar. „Við settum okkur það markmið að nýta okkur
stuðninginn við menninguna sem samkeppnisforskot á markaði á Íslandi. Að einhverju leyti
tókst það og þetta var okkar niche umfram aðra því allir eru í ráðgjöf, sparnaði og að gera sitt
besta í keppni um verð, gæði og þjónustu“ (Þórmundur Jónatansson munnleg heimild, 17.
desember 2008). Stuðningur við menninguna var fyrst og fremst sylla eða markaðskimi
(niche) í augum bankans þar sem hann sá tækifæri til auka hlutdeild sína á
samkeppnismarkaði. Viðfangið sem naut stuðningsins var ef til vill bara aukaatriði.
Samfélagsleg ábyrgð eða samfélagslega ábyrg rekstrarstefna (SÁR) hefur orðið eitt af
tískuorðunum í nútíma fyrirtækjarekstri og talsmenn atvinnulífsins bera væntingar til að hún
eigi eftir að hafa jákvæð áhrif á starfsemi fyrirtækja og þátttöku þeirra í samfélaginu í
framtíðinni (The Smart Company, 2005). Með samfélagslegri ábyrgð skuldbinda fyrirtæki sig
til lengri tíma til að koma fram af virðingu við umhverfið og samfélagið með starfsemi sinni
(Hulda Steingrímsdóttir, 2006). Nýbreytnin fólst í því að fyrirtækin höfðu frumkvæði og
samþættuðu sjálfviljug samfélagslegar umbætur við rekstrarstefnu sína en biðu þess ekki að
löggjafinn þvingaði þau til ábyrgðar með strangari ramma um starfsemina eða setti þeim
stólinn fyrir dyrnar í rekstri þeirra. Í niðurstöðum rannsóknar sem The Smart Company (2005)
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vann fyrir breska fyrirtækið Arts & Business kemur fram að Arts & Business telur
samfélagslega ábyrgð vera rekstrarstefnu framtíðarinnar og hún skapi listastofnunum
mikilvæg tækifæri til að stofna til viðskiptasambanda við fyrirtæki. Til þess að það gangi eftir
verði listastofnanir að nálgast fyrirtækin á þeirra forsendum. Niðurstöður rannsóknarinnar
voru birtar í skýrslu undir heitinu: Understanding CSR: A guide for arts organisations (The
Smart Company, 2005).
Talsmenn samfélagslega ábyrgrar rekstrarstefnu eru þeirrar skoðunar að hún geti verið virkt
afl til að auka félagslegt réttlæti og hugmyndafræðin hefur hlotið brautargengi hjá opinberum
aðilum víða um heim. Ríkisstjórn breska verkamannaflokksins tók hugmyndina upp á sína
arma strax á fyrsta kjörtímabili sínu (1997-2001) og sýndi að hugur fylgdi máli með því að
skipa fyrsta SÁR-ráðherra heimsins í mars árið 2000. Evrópusambandið tileinkaði árið 2005
samfélagslegri ábyrgð lítilla og meðalstórra fyrirtækja (Dodd, 2005) og sama ár höfðu meira
en 100 stórfyrirtæki staðfest sáttmála Sameinuðu þjóðanna, UN Global Compact, um að
standa vörð um ýmis umhverfismál og mannréttindi í starfsemi sinni (The Smart Company,
2005). Landsbankinn er aðili að þeim samningi en að mati Þórmundar Jónatanssonar (2008)
hefur bankinn sýnt samfélagslega ábyrgð á einn eða annan hátt í meira en hundrað ár.
Hugmyndin um SÁR sem hluta af stefnumótun bankans er hins vegar nýrri af nálinni og
markvissa vinnu þar að lútandi er hægt að rekja aftur til áranna 2005 til 2006 en þá lagði
bankinn fyrst drög að heildaráætlun um samfélagslega ábyrgð í víðari skilningi (Þórmundur
Jónatansson munnleg heimild, 17. desember 2008).

5.33 Ímynd og mörkun
Samfélagslegur stuðningur og stefna Landsbankans í menningarmálum veitti honum
„ímyndarforskot“ á markaði samkvæmt Þórmundi Jónatanssyni (2008):

Kannanir fyrir hrun sýndu að fólk taldi Landsbankann standa sig best í stuðningi við menningu og
listir. Tölurnar voru ótvíræðar því Landsbankinn var nefndur í 60% tilvika en hinir skiptu á milli
sín restinni. Það var óumdeilt að við vorum helsti bakhjarl menningar og lista á Íslandi. Það er
mikilvægt gagnvart hluthöfum að geta sýnt þetta og að við erum íslenskur banki og vinnum fyrir
fólkið. Styrkleikinn fólst því í að vera í samstarfi við öflugar menningarstofnanir sem gaf okkur
ávinning ímyndarlega séð og í vildarkerfum fyrir viðskiptavini okkar og í þriðja lagi í sérstökum
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viðburðum sem við gátum nýtt okkur. (Þórmundur Jónatansson munnleg heimild, 17. desember
2008).

Ímynd byggir á huglægri mynd, sem þarf ekki endilega að endurspegla raunmynd, af
félagslegu fyrirbæri eins og fyrirtæki eða menningarstofnun (Mörður Árnason, 2002). Líkt og
önnur stórfyrirtæki leitaðist Landsbankinn við að höfða til undirmeðvitundar, samvisku og
siðferðiskenndar fólks með virkri ímyndarhönnun í gegnum auglýsingar og almannatengsl í
markaðsstarfi sínu. Ímynd er í stöðugri mótun og á hreyfingu, og kostun og samfélagsleg
ábyrgð eru áhrifamiklar leiðir til ímyndarhönnunar sem eru ekki eins gagnsæjar og
hefðbundnar auglýsingar. Með nákvæmum könnunum fylgdi Landsbankinn
samfélagsstuðningi sínum eftir til að tryggja að hann skilaði sér í sterkari ímynd fyrir bankann
sem eins af máttarstólpum samfélagsins. Þórmundur Jónatansson var ekki tilbúinn til að láta
mér í té skýrslur um slíkar kannanir en þær gegndu mikilvægu hlutverki til að sannfæra
hluthafa bankans um gildi samfélagsstuðningsins ef að hann mætti gagnrýni.
Óefnislegar eignir fyrirtækja hafa á undanförnum árum fengið stöðugt meira vægi við mat á
verðmæti og árangri þeirra. Mörg alþjóðleg stórfyrirtæki stæra sig af að framleiða helst ekki
neitt heldur kosta öllu til við byggja undir og markaðssetja vörumerki sitt með sem
áhrifaríkustum hætti (Klein, 2000: 4). Framleiðsluvörurnar sem bera vörumerkið eru ekkert
endilega auglýstar heldur snýst markaðssetningin um að tengja ímynd vörumerkisins við
virðingu, skemmtun og eftirsóknarverðan lífstíl svo dæmi séu tekin. Ímynd vörunnar kann að
verða yfirskilvitleg og stundum allt að því guðdómleg þegar henni er lyft á hærra plan í
gegnum vörumerkið (Klein, 2000: 21). Mörkun eða branding er sér faggrein sem vaxið hefur
hratt í kringum markaðssetningu af þessu tagi. Þessi gerð markaðssetningar hefur rutt sér til
rúms hérlendis og markaðsdeildir íslenskra stórfyrirtækja sífellt orðið uppteknari af að byggja
undir óefnislegar eignir þeirra eins og viðskiptavild og ímynd. Viðskiptavild er huglæg og
verðgildi hennar ræðst ekki síst af ímynd fyrirtækisins. Framan af lét Landsbankinn líkt og
önnur stórfyrirtæki sér nægja að auglýsa vörumerki sitt í hefðbundnum auglýsingamiðlum en
með breyttum markaðsáherslum fór hann að leita að nýjum og áhrifameiri leiðum til að koma
því á framfæri. Í stað þess að vörumerki bankans kæmi fram sem truflun eða rof í upplifun
neytandans reyndi hann að gera sig að órjúfanlegum hluta eða jafnvel miðpunkti
upplifunarinnar líkt og færst hefur í vöxt í markaðsstarfi stórfyrirtækja erlendis (Klein, 2000:
28-30). Landsbankinn lét sér ekki nægja að marka eigin þjónustu heldur fór hann að marka sér
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félagslegt umhverfi með því að kosta menningarviðburði. Klein (2000: 5-30) heldur því fram
að stórfyrirtæki teygi sig þannig út í samfélagið og eigni sér sneið af menningunni og geri
hana að hluta af vörumerki sínu. Landsbankinn var það stórfyrirtæki sem var hvað mest
áberandi á þessu sviði á Íslandi á árunum 2002 til 2008.

5.34 Kjölfestan í Kjarval
Líkt og Landsvirkjun lítur á stuðning við menningarstarfsemi sem hluta af raforkuframleiðslu
leit Landsbankinn á hann sem hluta af fjármálastarfsemi (Halldór Jón Kristjánsson, 2005)
enda eru virðing og traust ef til vill mikilvægustu „eignir“ fjármálastofnana og hornsteinar
ímyndar þeirra.

Fyrir fyrirtæki sem byggir á trausti og öryggi eru menningarmál ein besta markaðssetning sem völ
er á. Öflugt menningarlíf staðfestir að samfélagið er þróað og traust og kynning á menningarlífinu
eflir traust erlendra viðskiptaaðila á þeirri samfélagsgerð sem fyrirtækið á rætur að rekja til. Því
nýta fyrirtæki menningaratburði til kynningar á íslensku viðskiptalífi fyrir erlendum aðilum.
Nýta má listviðburði erlendis og kosta slíka í tengslum við kynningu fyrir erlenda fjárfesta.
Fyrirtæki hafa þannig hag af að opna fyrir ný tækifæri til að kynna íslenska list erlendis samhliða
kynningu á viðskiptalífinu. Gott dæmi er samningur Landsbankans og Sinfóníuhljómsveitar
Íslands. Bankinn greiðir kostnað næstu tvö árin af flutningi íslenskra verka erlendis.
Landsbankinn hefur nýtt menningarviðburði hér á landi til að kynna innlenda fjármálastarfsemi og
fjárfestingartækifæri. Landsbankinn studdi sérstaklega komu eftirtalinna listamanna til landsins:
Placido Domingo, Kiri Te Kanawa og hins heimsþekkta danshöfundar Marc Cunningham.
Bankinn nýtti þá tækifærið og bauð erlendum bankamönnum á námsstefnu um íslenskt fjármálaog athafnalíf, og var þeim síðan öllum boðið á sýningarnar. Þetta hefur heppnast afar vel. (Halldór
Jón Kristjánsson, 2005).

Bankastjórinn fyrrverandi útlistar afdráttarlaust hvernig Landsbankinn nýtti opinberar
menningarstofnanir til að koma vörumerki sínu á framfæri erlendis og hvernig íslensk list og
ímynd landsins var notuð sem mikilvægur þáttur í markaðssókn hans. Þá skreytti hann sig
með kostun á komu erlendra stórstjarna til landsins og erlendir viðskiptavinir fengu sérstaka
PR meðferð því samfara.
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Bankinn tók hamskiptum við markaðssókn á innlendum markaði og markaðsdeild hans
leitaðist við að sveipa hann ljóma menningarhofs líkt og Landsvirkjun gerir í orkustöðvum
sínum. Dýrmætustu perlurnar í listaverkasafni bankans eru varðveittar í höfuðstöðvum hans
og þar er að finna kalkveggmyndir í sjö einingum eftir Jóhannes Kjarval (Landsbankinn
listgluggi, e.d). Þegar bankinn var einkavæddur voru um 1200 listaverk í safni hans, þar af um
60 Kjarvalsverk sem voru kjölfestan í safninu („Kjarval sýndur“, 2003). Listaverkasafn
bankans varð þar með það stærsta í eigu einkafyrirtækis á Íslandi. Bankinn hélt áfram að
renna stoðum undir safnið með kaupum á dýrum málverkum og starfandi listfræðingur hjá
Listasafni Íslands var ráðinn til að sjá um safnið. Bankinn vann ötullega að því að samþætta
ímynd sína þessum óumdeilda meistara íslenskrar myndlistar sem halda má fram að sé ein af
grunnstoðum íslenskrar menningar. Reglulega var efnt til sýninga á verkum Kjarvals, s.s. í
útibúi bankans á Akureyri árið 2003, og undir yfirskriftinni „Kraftur heillar þjóðar“ með
sýningu sem haldin var í Gerðarsafni í Kópavogi árið 2006 en Landsbankinn var einn
bakhjarla Gerðarsafns („Við bjóðum þér á fund“, 2006). Heiti sýningarinnar var e.t.v. vísan til
þess samnefnara sem Landsbankinn sóttist eftir að vera í þjóðarvitundinni.
Bankinn jók verulega við listaverkaeigu sína árið 2006 og sýndi afraksturinn á sýningunni
Jóhannes Sveinsson Kjarval - Falinn fjársjóður, á Kjarvalsstöðum í samvinnu við Listasafn
Reykjavíkur. Þar var verkið Hvítasunnudagur frá árinu 1917 sýnt í fyrsta sinn en bankinn
keypti verkið með mikilli leynd á uppboði í Danmörku. Hafþór Yngvason, forstöðumaður
Listasafns Reykjavíkur, sagði safnið hafa áhuga á að bæta verkinu við safneign sína en
Landsbankinn yfirbauð safnið („Landsbankinn keypti“, 2007; „Myndlistarperlur
Landsbankans“, 2007). Varpa má fram þeirri tilgátu að í kaupunum hafi kristallast viðleitni
bankans til að verða löggildur og óumdeildur eigandi að sem drýgstri sneið af
menningararfinum. Í aðalstöðvum bankans var reglulega efnt til menningarviðburða og
Landsbankinn leitaðist við að gera sig að málsmetandi stoð í íslensku menningarlífi sem
byggði hlutverk sitt á traustum fræðilegum grunni.

5.35 Samkeppnir og verðlaun
Wu (2002: 159-187) heldur því fram að ein skilvirkasta leið stórfyrirtækja til að skapa sér
kjölfestu og áhrifavald í samfélaginu með stuðningi við menningarstafsemi sé í gegnum
verðlaunasamkeppnir sem þau kosta að hluta eða efna til að eigin frumkvæði. Landsbankinn
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hefur verið atkvæðamikill á þessu sviði og er meðal annars bakhjarl Íslensku
tónlistarverðlaunanna og Heiðursverðlauna Myndstefs þar sem Björgólfur Guðmundsson átti
sæti í dómnefnd ásamt Áslaugu Thorlacius myndlistarmanni og Margréti Harðardóttur
arkitekt („Heiðursverðlaun“, 2007). Íslenska kvikmynda- og sjónvarpsakademían stofnaði til
sérstakra hvatningarverðlauna í nafni hans, Hvatningaverðlauna Landsbankans, og voru þau
veitt í fyrsta sinn á Edduhátíðinni 13. nóvember 2005 („Hið ljúfa líf“, 2005). Fá dæmi eru um
jafn afdráttarlausa mörkun á verðlaunum í íslensku menningarlífi en víða erlendis er algengt
að kenna verðlaun í mismunandi flokkum við stórfyrirtæki við verðlaunaathafnir.
Landsbankinn lét sér ekki nægja að halda menningarviðburði í höfuðstöðvum sínum við
Austurstræti heldur gerði hann miðborg Reykjavíkur að yfirráðasvæði sínu. Markmið bankans
var að sveipa sjálfan sig ímynd menningarstofnunar og eins af hornsteinum
borgarsamfélagsins. Þróunarfélag miðborgarinnar hélt hátíðina Mögnuð miðborg sumarið
2004 í samstarfi við Landsbankann, Höfuðborgarstofu og Morgunblaðið.

Í Listasafni Reykjavíkur - Hafnarhúsi verður opið hús í boði Landsbankans en þar er fyrsti dagur
sýningar Þorvalds Þorsteinssonar. Sýndur verður magadans í safninu og í portinu við safnið verður
Götuboltamót Landsbankans. Landsbankaleikarnir verða haldnir á Austurvelli en þar verður keppt
í nýstárlegum íþróttagreinum. („Mögnuð miðborg“, 2004).

Þessi frétt af heimasíðu Landsbankans er athyglisverð fyrir margra hluta sakir. Þorvaldur
Þorsteinsson er einn ötulasti samfélagsgagnrýnandinn í hópi myndlistarmanna og opnun
sýningar hans í boði Landsbankans er skeytt saman við magadans og Götufótboltamót
Landsbankans sem er skýr birtingarmynd þess hvernig mörkin á milli hámenningar og
lágmenningar, afþreyingar og fagurlista, eru að hverfa í hinni alþjóðavæddu póstmodernísku
samfélagsgerð líkt og McNicholas (2004: 61-65) og fleiri hafa fjallað um í rannsóknum
sínum. Þá eru Landsbankaleikarnir haldnir við fótskör Jóns Sigurðssonar, helstu frelsishetju
þjóðarinnar, á Austurvelli sem er sá staður borgarinnar sem skipar einn mikilvægastan sess í
sögulegu minni þjóðarinnar. Ef til vill leit Björgólfur Guðmundsson á sig sem sambærilega
hetju eða ígildi borgarstjóra:

Björgólfur valdi það sjálfur sem formaður bankaráðs og stærsti eigandi bankans [að vera svona
áberandi]. Hann lagði ákveðna línu í þessu og á meðan bankastjórn og framkvæmdastjórn sá um
rekstur fyrirtækisins þá hafði bankaráðið talsvert um samfélagsstuðning að segja. Hann lagði sín

90

Viðskiptavæðing menningarlífsins og menningarvæðing viðskiptalífsins

lóð á vogarskálarnar bæði með stuðningnum og því að koma fram í eigin persónu. Hann lagði ríka
áherslu á það. (Þórmundur Jónatansson munnleg heimild, 17. desember 2008).

Björgólfur tók sæti í dómnefnd í hugmyndasamkeppni sem Landsbankinn stóð fyrir um
framtíð miðborgarinnar í samráði við Skipulagsnefnd Reykjavíkurborgar undir heitinu
Miðbæjarsamkeppni Landsbankans („Hvernig sérð þú miðbæ“, 2004). Með Björgólfi sátu í
dómnefndinni Eva María Jónsdóttir dagskrárgerðarkona hjá Sjónvarpinu, Guðjón Friðriksson
sagnfræðingur, Ingibjörg Pálmadóttir athafnakona, Hallgrímur Helgason rithöfundur og
Margrét Harðardóttir arkitekt. Samkeppnin hlaut feikigóðar viðtökur og yfir 1100 hugmyndir
bárust í hana frá um 650 þátttakendum sem margir eru í hópi þekktustu listamanna og
hugsuða þjóðarinnar („1100 hugmyndir“, 2004). Björgólfur fór ekki leynt með að hann hafði
fjárfest gífurlega í lóðum í miðborg Reykjavíkur og líta má á samkeppnina sem tilkall hans til
skipulagsvalds í borginni. Svo virðist sem Björgólfi og Landsbankanum hafi á þessum tíma
þegar tekist að öðlast slíka virðingu og viðurkenningu á valdi sínu að enginn sýnileg gagnrýni
var á það framtak bankans að halda hugmyndasamkeppni um framtíðarskipulag
miðborgarinnar og það undirliggjandi ákall til skipulagsvalda sem fólst í henni. Hafi gagnrýni
verið til staðar var hún hjáróma og náði hvorki athygli yfirvalda né almennings. Svo
samdauna valdi fjármagnsins voru borgaryfirvöld að afrakstur samkeppninnar var sýndur í
Ráðhúsi Reykjavíkur og Höfuðborgarstofu.

5.36 Fjárframlög bundin bankaleynd
Upplýsingar um framlög Landsbankans til menningarstarfsemi á árunum 2002 til 2008 eru
misvísandi. Þrátt fyrir endurtekna eftirgrennslan bárust mér ekki skýr sundurliðuð svör frá
Þórmundi Jónatanssyni varðandi framlög bankans til menningarmála á tímabilinu. Ég fékk í
raun engar tölulegar upplýsingar um framlög til menningarmála frá bankanum. Samkvæmt
rannsókn Magnúsar Óskars Hafsteinssonar (2005) á framlagi viðskiptabankanna til
menningarstarfssemi nam framlag Landsbankans ríflega 100 milljónum króna á ári en
rannsókn Magnúsar náði til áranna 1999 til 2005. Það vekur athygli að gögn Magnúsar Óskars
um KB-banka, Glitni og Sparisjóðina eru miklu nákvæmari en þau gögn sem Landsbankinn
lét honum í té en skýringar á því er ekki að finna í rannsókn hans.
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Halldór Jón Kristjánsson (2005) útlistar stuðninginn aðeins nánar í Morgunblaðinu en þar
kemur fram að bankinn hafi árlega ráðstafað að jafnaði um 100 milljónum króna á ári til
menningar, - íþrótta og góðgerðarmála. Þar af hafi menning og listir fengið 40 prósent eða um
40 milljónir króna. Samkvæmt bankastjóranum fyrrverandi óx stuðningurinn verulega eftir
einkavæðingu en engar upplýsingar koma fram í greininni því til staðfestingar. Hins vegar
kemur fram að í fæstum tilfellum er um beina styrki, eða stuðning án endurgjalds að ræða.

Ýmsar leiðir hafa verið nýttar til þessa stuðnings, þ.e. markaðssamstarf, formleg úthlutun úr
Menningarsjóði Landsbankans, aðstöðusköpun og opnun á aðgengi að verkum í eigu bankans,
kaup á listaverkum og þjónustu listamanna, þ.e. listflutningi. Bankinn hefur með öflugri hætti en
áður keypt myndlistarverk af ungum samtímalistamönnum. Með þessu mun bankinn viðhalda
góðu safni myndverka. Bankinn deilir þeim með viðskiptavinum með myndlistarsýningum víða
um land. (Halldór Jón Kristjánsson, 2005).

Landsbankinn hélt upp á 120 ára afmæli sitt árið 2006 og í grein Björgólfs Guðmundssonar
(2006) segir bankaráðsformaðurinn: „Á 120 ára afmælisári Landsbankans árið 2006 má gera
ráð fyrir að stuðningur bankans við samfélagsmál í víðum skilningi nemi um hálfum milljarði
króna.“ Á heimasíðu bankans kemur fram um starfsemi Menningarsjóðs Landsbankans að
úthlutun úr sjóðnum árið 2007 var helguð þjónustunni „Leggðu góðu málefni lið“ en ákveðið
var að styrkja öll málefnin 75 um eina milljón króna („Landsbankinn úthlutar“,2007). Samtals
námu úthlutanir úr sjóðnum 75 milljónum króna en málefnin tengjast nánast öll mismunandi
mannúðarmálum. Samkvæmt sömu heimild tengdust áherslur Menningarsjóðsins á árinu 2006
mest verkefnum í tilefni af 120 ára afmæli bankans. Þá segir á heimasíðunni: „Landsbankinn
opnaði þjónustuna Leggðu góðu málefni lið í Einkabankanum 1. júlí á síðasta ári í tilefni af
120 ára afmæli bankans“ („Landsbankinn úthlutar“,2007). Af framansögðu er ljóst að árin
2006 og 2007 hafi hverfandi hluti framlaga Menningarsjóðs Landsbankans verið varið til
menningar- og lista og alls ekki þau 40 prósent sem Halldór Jón Kristjánsson talaði um í grein
sinni í Morgunblaðinu. Hér er ekki verið að gera lítið úr þeim mannúðarmálum sem fengu fé
úr sjóðnum heldur einungis verið að benda á það misræmi sem kemur fram í máli
bankastjórans og í upplýsingum um Menningarsjóðinn á heimasíðu bankans. Allt tal um
hundruð milljóna króna í styrki (Einar Falur Ingólfsson, 2008) virðist vera orðum aukið að
minnsta kosti hvað framlög til menningar og lista varðar. Einhverra hluta vegna kjósa
stjórnendur bankans að gera raunsætt mat á framlögum hans til menningarmála nánast
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ómögulegt í krónum og aurum talið með því að veita ekki tölulegar upplýsingar sem er ekki
síst merkilegt í ljósi þess að það er sá mælikvarði sem bankinn og starfsemi hans grundvallast
á. Reynsla Wu (2002: 13-14) við rannsóknir hennar á kostun hjá 303 bandarískum
fyrirtækjum og 506 breskum fyrirtækjum leiddi í ljós að eins áfjáð og fyrirtækin voru í að fá
umfjöllun um aðkomu sína að menningarstarfsemi fóru talsmenn þeirra gjarnan í vörn þegar
talið barst að raunverulegum fjárupphæðum.

5.37 Þjóð í eigu banka
Landsbankinn hefur verið bakhjarl Menningarnætur í Reykjavík allt frá því til hennar var fyrst
stofnað árið 1996 (Halldór Jón Kristjánsson, 2005). Af því tilefni boðar bankinn jafnan til
glæsilegrar dagskrár í höfuðstöðvum sínum í Austurstræti. Strax fyrsta árið eftir að bankinn
var einkavæddur, 2003, opnaði Björgólfur Guðmundsson formlega sýningu á helstu verkum
Kjarvals í eigu bankans á menningarnótt („Menningarnótt í“, 2003). Aðalsteinn Ingólfsson
listfræðingur fór með leiðsögn um sýninguna en kl. 18.00 kepptu Tobbi trúður og leikmenn úr
Landsbankadeildinni í knattþrautum. Benedikt búálfur og Dídí skemmtu yngstu börnunum
með söng og leik en að því loknu sýndu dansarar Íslenska dansflokksins listir sínar. Þá söng
Karlakór Reykjavíkur, og tríóið Guitar Islandico steig á svið. Að því loknu sýndi Björk
Jakobsdóttir brot úr leikritinu Sellófón og Einar Jónsson sló síðan botninn í dagskrána með
leik á trompet. Dagskráin endurspeglar þá breidd sem Landsbankinn vildi hafa í markaðssókn
sinni og markmiðið er augljóslega að höfða beint til allra meðlima kjarnafjölskyldunnar með
því að aðlaga dagskrána að smekk þeirra markhópa sem einstaklingarnir innan hennar
tilheyra. Bankinn var leiksvið, barnaleikhús, sýningarsalur, tónleikasalur og
knattspyrnuvöllur. Gleðin var við völd og fjölskyldan skemmti sér saman með
Landsbankanum, sem markaði sér svæði innan áhugasviðs allra fjölskyldumeðlima og varð
miðpunktur gleðinnar. Meira að segja formaður bankaráðsins tók þátt í fótboltaleik í
sjónvarpsauglýsingu bankans þar sem gluggi brotnaði en það var líka bara skemmtilegt í þeim
sýndarveruleika sem Landsbankinn bauð meintri fjölskyldu sinni, landsmönnum öllum, uppá.
Landsbankinn náði ef til vill bestum árangri við að samsama sig menningarlífi þjóðarinnar
með því að gera hátíðisdaga hennar að sínum. Bankinn setti af stað umfangsmikla
auglýsingaherferð tileinkaða hátíðisdögum Íslendinga árið 2005 og keyrði hana árlega með
nýjum auglýsingum tileinkuðum hverjum hátíðisdegi allt þar til bankinn féll og var þjóðnýttur
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í október 2008. Ekkert var sparað við að gera herferðina sem glæsilegasta og vann hún til
fjölda verðlauna („Tilnefningar til fimm verðlauna“, 2006). Herferðin var vel ígrunduð og
hófstillt. Veggspjöld og opnuauglýsingar birtust í dagblöðum þar sem Landsbankinn óskaði
þjóðinni til hamingju með viðkomandi daga. Líkt og nánast allir geta sammælst um að vera
fylgjendur friðar fagna flestir hátíðisdögum sem gjarnan marka merkilega viðburði í sögu
þjóðarinnar. Markmið bankans var að gera sig að gildum þátttakanda í þessum dögum og
tengja ímynd sína jákvæðum atburðum og sigrum í sögu þjóðarinnar.
Bankinn fékk leikara, listamenn og fleiri þjóðþekkta einstaklinga í lið með sér til að
endurskapa á ljósmyndum merka viðburði sem tengdust einstökum hátíðisdögum með sem
trúverðugustum hætti. Mikil vinna var lögð í að gera auglýsingarnar sögulega réttar og
nákvæmar en sögulegur ráðgjafi við hátíðisdagaherferðina var Eggert Þór Bernharðsson
sagnfræðingur. Í auglýsingu í tilefni af kvenréttindadeginum 19. júní árið 2008 var minnst
kjörs Vigdísar Finnbogadóttur sem forseta Íslands (Landsbankinn hátíðisdagar - Kvennadagur
2008, e.d.). Endursköpuð var sú stund þegar Vigdís fagnaði sigri í forsetakosningunum árið
1980 á svölum heimilis síns að Aragötu 2 ásamt dóttur sinni Ástríði. Vigdís lánaði heimili sitt
til myndatökunnar og kjólinn sem hún klæddist við þetta tækifæri. María Ellingsen leikkona
lék Vigdísi í auglýsingunni og dótturdóttir Vigdísar, Aþena Vigdís Eggertsdóttir, lék móður
sína Ástríði. Landsbankinn var tilbúinn að kosta miklu til að gera hátíðisdagana að sínum og
endurtekning herferðarinnar fjögur ár í röð gefur til kynna að bankinn taldi fjárfestinguna
skila sér. Áhrifamáttur stuðnings bankans við menningarstarfssemi og velvild landsmanna í
garð hans endurspeglast í framgöngu Vigdísar Finnbogadóttur sem hefur orð á sér fyrir að
vera einstaklega grandvör í samskiptum við fjölmiðla. Raunar má halda því fram að það sé
með ólíkindum að fyrrverandi þjóðarleiðtogi láni heimili sitt, barnabarn og ómetanlega
minningu úr lífi sínu í auglýsingu fyrir fjármálastofnun. Vera kann að forsetinn fyrrverandi
hafi litið á auglýsinguna sem auglýsingu fyrir hátíðisdaginn og samsömun bankans við
sögulegt minni þjóðarinnar því verið fullkomnuð.
Landsbankinn gerði áfanga í sögu sinni að þjóðhátíð þannig að mörkin á milli verundar hans
og þjóðarinnar voru nánast afmáð í höndum almannatenglanna. Tilefnið var 120 ára afmæli
bankans 1. júlí árið 2006 og engin fordæmi eru fyrir jafn umfangsmiklum hátíðahöldum
fyrirtækis á Íslandi í tilefni af eigin afmæli. Afmælinu var fagnað líkt og um merkan viðburð í
sögu þjóðarinnar væri að ræða. Hátíðarhöldin stóðu yfir í eitt ár og alls voru skipulagðir 120
viðburðir innan lands sem utan af því tilefni („Landsbankinn býður öllum“, 2006).
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Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðingur ritstýrði veglegu afmælisriti um sögu bankans sem
kom út á afmælisdaginn og þá var opnaður sérstakur söguvefur á heimasíðu Landsbankans þar
sem brugðið var ljóma á sögu bankans líkt og hann væri ein helsta menningarstofnun
þjóðarinnar (Landsbankinn-120 ára, e.d). Í frétt á heimasíðu bankans, landsbanki.is, var
kynning á dagskrá afmælisársins. Samsömunin við þjóðina og Kjarval var afdráttarlaus:

Sunnudaginn 2. júlí verður opnuð í Gerðarsafni yfirlitssýning á verkum Jóhannesar Kjarvals í eigu
Landsbankans. Við sama tækifæri verður opnaður listaverkavefur Landsbankans á landsbanki.is og
þótti við hæfi að gera verk Kjarvals að þema nú í upphafi enda er saga Landsbankans og Kjarvals
mjög samtvinnuð[...] Í samkeppni um kjörorð valdi dómnefnd útgáfu af eldra kjörorði:
Landsbankinn - banki allra landsmanna í 120 ár sem þótti vel við hæfi á þessu hátíðarári bankans
og þar með þjóðarinnar allrar. („Landsbankinn býður öllum“, 2006).

Skemmst er frá því að segja að afmælishátíð Landsbankans heppnaðist afar vel. Þúsundir
gesta hópuðust í miðbæ Reykjavíkur á sjálfan afmælisdaginn þar sem hátíðarhöld voru í
Austurstræti, á Ingólfstorgi, Austurvelli, Lækjartorgi og víðar („Fjölmenni um land allt“,
2006). Bankaráðsformannshjónin, Björgólfur Guðmundsson og Þóra Hallgrímsson, og
borgarstjórahjónin, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson og Guðrún Kristjánsdóttir, gengu meðal
mannfjöldans og allir fengu sér sneið af afmælistertunni sem var 120 fermetrar. Borgin var
Björgólfs og þjóðin Landsbankans.

5.38 Menningarmiðill og mannúðarstofnun
Landsbankinn hélt uppi öflugum fréttaflutningi á heimasíðu sinni, landsbankinn.is, þar sem
jöfnum höndum var greint frá fjárhagslegum umsvifum bankans og aðkomu hans að
menningarstarfsemi, íþróttum og mannúðarmálum. Taflan sem fengin er af heimasíðunni
sýnir 20 fréttir sem birtust í fréttaflokknum fréttir og tilkynningar á síðunni frá 13. febrúar
2006 til 31. mars 2006. Tímabilið er valið af handahófi en tilgangurinn er að sýna einfalt
dæmi um þá ímynd sem Landsbankinn leitaðist við að miðla af sjálfum sér á tímabili
rannsóknarinnar 2002 til 2008. Einungis sjö fréttanna snúast um fjármálaviðskipti bankans,
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sex fréttir eru um aðkomu bankans að menningarmálum, tvær fréttir eru um íþróttir, tvær um
auglýsingar og markaðsmál, og þrjár um annað.

Dagsetning

Fyrirsögn

31.03.2006

Námufélagar á Katie Melua tónleika

31.03.2006

Landsbankinn lýkur 300 milljón dollara skuldabréfaútgáfu

30.03.2006

Landsbankinn breytir vöxtum

23.03.2006

Skíðamóti frestað um óákveðinn tíma

17.03.2006

Viðbrögð Landsbankans við nýlegri umfjöllun greiningaraðila og fjölmiðla

06.03.2006

Kassinn opnaður og vígður

06.03.2006

Vinningshafar í bikargetraun Landsbankans

03.03.2006

Ljóðabækur gefnar á öll bókasöfn landsins

03.03.2006

Fjármálakvöld í Aðalbanka 9. mars

02.03.2006

Ný skýrsla frá Fitch um íslensku bankana

02.03.2006

Alþingiskonur fluttu Píkusögur fyrir fullu húsi

01.03.2006

Sigurvegarar í happdrætti Háskóladagsins

25.02.2006

Hátíðisdagaauglýsingar Landsbankans hlutu tvenn verðlaun

24.02.2006

Landsbankinn og Western Union styrkja Þjóðahátið

23.02.2006

Fitch staðfestir óbreytt lánshæfismat Landsbankans

23.02.2006

Alþingiskonur flytja Píkusögur á V-deginum

21.02.2006

Samstarf um nýtt nám í hagnýtri menningarmiðlun við HÍ

17.02.2006

Sala á afgreiðslu Landsbankans í Sandgerði

16.02.2006

Tilnefningar til fimm verðlauna á ÍMARK

13.02.2006

Meistarar árituðu í Keflavík

McNicholas (2004: 62-65) heldur því fram að mörkin á milli gilda einstaklinga, fyrirtækja og
samfélaga verði stöðugt óljósari samfara aukinni alþjóðavæðingu. Samfélagsleg ábyrgð og
menningarstarf skipi æ mikilvægara hlutverk fyrir fyrirtæki til að ná til neytenda sem verða
jafnframt sífellt meðvitaðri. Björgólfur Guðmundsson (2006) skrifaði grein í Morgunblaðið
undir fyrirsögninni „Samfélagsleg ábyrgð er sjálfsábyrgð“. Þar sagði hann að bankaráði
Landsbankans væri ljóst: „að félagsleg ábyrgð alþjóðlegra fyrirtækja kallar á að þau bregðist
með markvissum hætti við þeim félagslegu, siðferðilegu og líffræðilegu viðfangsefnum sem
mannkynið í heild sinni glímir við“ og hét því að láta verkin tala (Björgólfur Guðmundsson,
2006). Björgólfur sat ekki við orðin tóm, og með þjónustunni „Leggðu góðu málefni lið“ tókst
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Landsbankanum að samsama sig um 80 líknarfélögum og marka sér kjölfestu sem
stuðningsaðili við jafnmörg mannúðarmál í einu vetfangi. Viðskiptavinum bankans var boðið
að gerast áskrifendur að mánaðarlegum stuðningi að mannúðarmáli að eigin vali eða láta staka
greiðslu renna til málefnisins. Eins og áður kom fram var úthlutun úr Menningarsjóði
Landsbankans árið 2007 helguð þessu samfélagsverkefni og afhenti Björgólfur sjálfur 75
táknrænar ávísanir upp á eina milljón króna fulltrúum 75 líknarfélaga á fjölmennum
blaðamannafundi í Iðnó („Banki með“, 2007). Sagt var frá gjöfinni í Morgunblaðinu undir
fyrirsögninni „Banki með hjarta“. Ekki kom fram í fréttinni að Björgólfur ætti átta prósent í
Árvakri, útgáfufélagi Morgunblaðsins í gegnum eignarhaldsfélagið Ólafsfell og tvöfaldaði
hann eign sína í Árvakri tveimur vikum síðar („Ólafsfell eykur hlut sinn“, 2007).
Landsbankinn lét sér ekki nægja að kynna nýju þjónustuna á blaðamannafundi og á heimasíðu
sinni, en hvorki voru fordæmi fyrir samskonar þjónustu á Íslandi né í hinum alþjóðlega
bankaheimi samkvæmt Björgólfi Guðmundssyni („Landsbankinn úthlutar“, 2007). Bankinn
tók ekkert gjald fyrir þjónustuna en auk framlags síns gaf hann út veglegan bækling með
reynslusögum tólf einstaklinga sem glímdu við mismunandi erfiðleika sem tengdust við
jafnmörg málefni sem tilheyrðu þjónustunni. Bæklingurinn er afar glæsilegur og í honum er
að finna nokkrar af mögnuðustu „sósíal-realískum“ portret-ljósmyndum sem birst hafa
hérlendis. Myndirnar eru í svart/hvítum fréttaljósmyndastíl en ljósmyndari var Ari Magg4.

4

Myndirnar hér eru annars vegar af Friðgeiri Jóhannessyni sem missti sjónina í vinnuslysi og hins vegar af

hjónunum Guðjóni Sigurðssyni og Hallfríði Reynisdóttur en Guðjón berst við MND sjúkdóminn. Myndirnar
voru sóttar 13. júní 2009 af http://www.landsbanki.is/umlandsbankann/samfelagsmal/leggdugodumalefnilid/
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Sigtryggur Magnason rithöfundur tók viðtölin og skráði reynslusögurnar en
bæklingnum var dreift á hvert heimili á landinu. Góður rómur var gerður að þessari
þjónustu bankans og með mikilli kynningu fór hún vart fram hjá neinum. Sögur
einstaklinganna tólf og áhrifamiklar myndirnar snertu hjörtu þeirra sem skoðuðu
bæklinginn og um leið gæska og góðvild bankans sem af stórhug sínum kaus að gerast
velgjörðarmaður þeirra. Tilfinningasemin var í hámarki eins og í reynslusögum sem
birtast í blöðum líkt og DV, Séð og heyrt og Vikunni. Þar ræður sölusjónarmið ferðinni
og blöðin auglýsa gjarnan söfnunarreikninga fyrir hlutaðeigandi viðmælanda. Ekkert
gefur til kynna að markmið bankans hafi verið háleitara en að nýta þjáningu
viðmælendanna í bæklingnum og aðstandenda þeirra sér til framdráttar.

5.4 Menningarlegt auðmagn
Franski félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu (1984: 12) er höfundur kenninga um hugtak, sem
kallað hefur verið „le capital culturel“ og þýtt á íslensku sem „menningarlegt auðmagn“.
Kenningar Bourdieu eru nytsamar til að greina kerfi gilda og smekks, sem listin er hluti af, í
tengslum við félagslega, pólitíska og efnahagslega skipan í samfélaginu að mati Wu (2002: 7).
Menningarlegt auðmagn er þannig mikilvægt stjórntæki til að viðhalda yfirráðum í
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samfélaginu en Bourdieu beindi sjónum sérstaklega að hlutverki listanna í viðhaldi valda
kynslóð fram af kynslóð innan sömu stétta (Wu, 2002: 7). Wu hefur nýtt sér kenningar
Bourdieus við rannsóknir sínar á einkavæðingu menningarinnar og heimfært þær uppá
stórfyrirtæki og stjórnendur þeirra. Ein helsta forsenda rannsókna Wu (2002: 6) er að
stórfyrirtæki og einkaaðilar geti nýtt sér menningu og listir sem gjaldmiðil sem hefur í senn
efnislegt og táknrænt verðgildi. Eins og fram hefur komið í rannsókn minni stýrðu æðstu
stjórnendur Landsvirkjunar og Landsbankans aðkomu fyrirtækjanna að menningar og
listastarfsemi líkt og tíðkast meðal stjórnenda stórfyrirtækja erlendis. Í fjölmiðlum er gjarnan
litið á þessa „elítu innan elítunnar“, sem Wu (2002: 7) kýs að kalla svo, sem ástríðufulla
listunnendur. Wu telur hins vegar að aðkoma þeirra að menningarlífinu sé vart tilfallandi
heldur sé hún grundvöllur þeirrar félagslegu aðgreiningar sem forréttindastaða þeirra byggir á.
Íslenskir auðmenn voru aufúsugestir æðstu ráðamanna þjóðarinnar; forseta, ráðherra og
borgarstjóra, sem virtust keppast við að verðlauna þá og veita þeim viðurkenningar og
heiðursmerki (Forseti Íslands, 2007). Ráðherrabústaðurinn, Höfði, Ráðhús Reykjavíkur og
Bessastaðir voru algengur viðkomustaður þeirra og stjórnendur stórfyrirtækjanna voru jafnan
á gestalistum æðstu embættismanna þegar haldnar voru glæsiveislur, oft í tengslum við
heimsóknir erlendra gesta.
Björgólfur Thor Björgólfsson, forstjóri Novathors og sonur Björgólfs Guðmundssonar, var
jafnframt einn af stærstu eigendum Landsbankans. Hann kaus að vera ekki eins áberandi og
faðir hans en þegar hann spilaði út trompum sínum til að öðlast virðingu og menningarlegt
auðmagn voru það eintómir ásar. Björgólfur Thor lét sér ekki nægja að bíða eftir alþjóðlegum
gestum heldur flaug inn sjálfum Mikhail Gorbatsjov fyrrum forseta Sovétríkjanna með
einkaþotu sinni og boðaði til ráðstefnu með honum í Háskólabíói í tilefni þess að 20 ár voru
liðin frá leiðtogafundi stórveldanna í Höfða. Íslenskar sjónvarpsstöðvar og aðrir fjölmiðlar
fylgdust með lendingu þotunnar á Reykjavíkurflugvelli og haldin var viðeigandi móttaka í
Höfða í boði Vilhjálms Þ. Vilhjálmssonar borgarstjóra þar sem Björgólfur Thor ávarpaði
samkomuna („Mikhail Gorbatsjov kom“, 2006).
Þegar líða tók á tímabilið sem rannsóknin spannar má halda því fram að forsvarsmenn
stórfyrirtækjanna hafi nánast litið á opinberar menningarstofnanir sem eign sína, eða að
minnsta kosti umgengust þeir þær sem slíkar. Þjóðin fylgdist grannt með undirbúningi
brúðkaups Jóns Ásgeirs Jóhannssonar, stjórnarformanns Baugs og Ingibjargar Pálmadóttur
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fjárfestis í fjölmiðlum en veislan var haldin í Listasafni Reykjavíkur. Safnið var lokað á
meðan undirbúningur fyrir veisluna stóð yfir og reist viðbygging við safnið af því tilefni.
Bílastæðum norðan við Listasafnið var jafnframt lokað vegna brúðkaupsins í tvær vikur
(„Stæðin leigð á tæp 400 þúsund“, 2009).
Raunveruleikinn á það til að verða ótrúlegri en skáldskapur og frétt sem birtist í vefmiðlinum
Orðið á götunni 8. febrúar 2009 um 45 ára brúðkaupsafmælisveislu Björgólfs
Guðmundssonar og Þóru Hallgrímsson sem haldin var á stóra sviði Þjóðleikhússins rétt fyrir
bankahrunið haustið 2008 hljómaði sem flökkusaga:

Í tilefni af tímamótunum gengust börn þeirra [Þóru Hallgrímsson og Bjórgólfs Guðmundssonar],
Bentína og Björgólfur Thor, fyrir því að sett var á svið leikrit um ævi þeirra hjóna á stóra sviðinu.
Textann munu þau sjálf hafa samið. Edda Heiðrún Backman leikstýrði og Pálmi Gestsson leikari
var einn þeirra sem brá sér í hlutverk Björgólfs. Meðal annarra sem tóku að sér hlutverk voru
Björgólfur Thor, Bentína og tengdadóttirin Kristín Ólafsdóttir. Að sýningu lokinni þyrptust
prúðbúnir veislugestir, um áttatíu manns, upp á svið þar sem skálað var fyrir Björgólfi og Þóru og
veislunni framhaldið. („Veglegt brúðkaupsafmæli“, 2009).

Fréttina hef ég fengið staðfesta í öllum atriðum hjá veislugesti (Ónafngreindur gestur,
munnleg heimild, 15. júní 2009). Hún opinberar það sérstaka hlutverk sem virtustu
menningarstofnanir þjóðarinnar voru komnar í á þessum tíma ásamt þjónkun sumra af
þekktustu listamönnum landsins við vald fjármagnsins. Atburðurinn er skýr en jafnframt
ofurraunsæ birtingamynd á einkavæðingu menningarinnar eða tilfærslu valds yfir
menningarstofnun frá hinu opinbera til einkaaðila. Vald menningarlegs auðmagns
forstöðumanna stórfyrirtækja endurspeglast í viðburðinum sem er um leið táknræn tilraun um
menningarvæðingu viðskiptalífsins.
Þeir viðburðir sem hér er getið eru líklega ekki einstakir en þeir upplýsa vonandi á einhvern
hátt þróun sambands menningar- og viðskiptalífsins á tímabilinu sem rannsóknin nær til. Ef til
vill má halda því fram að þeir lýsi að hluta til misnotkun á menningarstofnunum í krafti
menningarlegs auðmagns.
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5.41 „Engin gjöf til gjalda“
Halda má fram að í skjóli samfélagslegrar ábyrgðar hafi Landsbankinn og Björgólfur
Guðmundsson, stærsti eigandi hans, seilst eftir auknum völdum í samfélaginu og samtímis
sótt fram á mörgum vígstöðum. Fjöldi eignarhaldsfélaga og annarra fyrirtækja voru í eigu
Björgólfs líkt og Portus h.f., sem sigraði samkeppni um byggingu Tónlistarhúss og
ráðstefnumiðstöðvar í miðborg Reykjavíkur, og Ólafsfell, sem fór með eignarhlut Björgólfs í
Árvakri, útgáfufélagi Morgunblaðsins. Í gegnum Ólafsfell gerði Björgólfur umdeildan
samning við Ríkisútvarpið ohf. sem þá hafði nýverið verið breytt i opinbert hlutafélag. Páll
Magnússon útvarpsstjóri segir ekkert óeðlilegt við samninginn og tilgang hans hafa verið
eftirfarandi:

Til að auka það leikna íslenska efni sem er búið er fyrir sjónvarp stóðum við að því að draga
Ólafsfell, sem fjársterkan aðila, að því verkefni með framleiðandanum og RÚV. Í samningnum
kaupir Ólafsfell 25 prósent af projektinu. Það leggur fram 25 prósent af framleiðslukostnaðinum
og á 25 prósent ef verkið er t.d. selt með hagnaði til útlanda. Því má segja að í samningnum við
Ólafsfell hafi RÚV komið inn sem milliliður á milli framleiðandans og eins fjármögnunaraðila.
(Páll Magnússon, munnleg heimild 15. janúar 2009).

Samtök Hollvina Ríkisútvarpsins mótmæltu samningnum harðlega og í yfirlýsingu frá þeim
sem Morgunblaðið vitnaði í segir samkvæmt blaðinu: „Það er stórvarhugavert að einn af
auðugustu athafnamönnum landsins skuli öðlast ítök í starfsemi Ríkisútvarpsins með þessum
hætti og líkur á að það muni skerða möguleika starfsfólks RÚV til að fjalla um málefni
fyrirtækja sem honum tengjast. Yfirlýsingar Björgólfs sjálfs og Þórhalls Gunnarssonar
dagskrárstjóra um að Björgólfur sjálfur komi ekki nálægt efnisvali eru barnalegar og bera ekki
vott um mikla þekkingu þessara manna á starfsháttum fjölmiðla og eðli þeirra“ (Bergþóra
Jónsdóttir, 2007). Félag leikskálda og handritshöfunda fagnaði samningnum í ályktun en
útvarpsstjóri taldi gagnrýni Hollvina RÚV á misskilningi byggða (Bergþóra Jónsdóttir, 2007).
Engar sönnur hafa verið færðar á að Björgólfi hafi tekist í gegnum Ólafsfell að hafa áhrif á
fréttaflutning Sjónvarpsins af umsvifum sínum í íslensku viðskiptalífi en það hlýtur að vera
óheppilegt fyrir óháða menningarstofnun og fréttamiðil, sem vill vera sjálfstæður og gæta
hlutlægni, að æðstu stjórnendur hans séu í nánu samstarfi við jafn umsvifamikinn
athafnamann og Björgólfur var þegar samningurinn á milli Ríkisútvarpsins og Ólafsfells var
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undirritaður haustið 2007. Samningurinn var til þriggja ára en á öðru ári gildistíma hans var
Ólafsfell tekið til gjaldþrotaskipta þegar fyrirtækið gat ekki staðið við skuldbindingar sínar
(„Ólafsfell gjaldþrota“, 2009). Gjaldþrotið olli samstarfsaðilum Ólafsfells, RÚV og
kvikmyndafyrirtækinu Pegasus, ófyrirséðum vandræðum. Ólafsfell varð því ekki sá hvalreki á
fjörur íslenskrar kvikmyndagerðar sem útvarpsstjóri og Félag leikskálda og handritshöfunda
bjuggust við.

5.42 Tónlistarhús sem auglýsingaskilti
Stórbrotnar og glæsilegar menningarstofnanir hafa á undanförnum árum orðið táknmyndir
borga víða um heim og laða til þeirra fjölda ferðamanna. Menningartengd ferðaþjónusta
gegnir sífellt stærra hlutverki í atvinnu- og tekjusköpun stórborga og í samkeppni þeirra um
ferðamenn, skapandi vinnuafl og framsækin fyrirtæki (Grodach og Loukaitou-Sideris, 2007:
349-352). Valdhafar á Norðurlöndum hafa leitast við tengja menningarstefnu við aðra þætti
samfélagsins og að kosta menningu og listir óbeint með því að hvetja til samvinnu á milli
aðila menningar- og viðskiptalífsins í skipulagsmálum (Duelund, 2003c: 24). Þessi þróun varð
sérstaklega áberandi frá tíunda áratug síðustu aldar en þá voru fyrstu athuganir unnar varðandi
byggingu Tónlistarhúss og ráðstefnumiðstöðvar í Reykjavík (Austurhöfn-TR sagan, e.d).
Íslenska ríkið og Reykjavíkurborg stofnuðu fyrirtækið Austurhöfn-TR ehf. árið 2003 í þeim
tilgangi að láta reisa húsið. Í auglýsingu á forvali vegna samningskaupa um veitingu sérleyfis
til að byggja, eiga og reka tónlistarhús, ráðstefnumiðstöð og hótel við austurhöfnina í
Reykjavík sagði meðal annars:
Sérleyfið felur í sér að auk fjárgreiðslna frá verkkaupa verður hluti endurgjalds til
einkaframkvæmdaraðilans heimild hans til að nýta byggingarnar í eigin þágu[...] Tónlistarhúsið og
ráðstefnumiðstöðin eru áætluð um 15.000 m2 að flatarmáli. Gert er ráð fyrir að hótelið verði allt að
250 herbergi, rekið í tengslum við ráðstefnumiðstöðina. Auk verkefnisins getur framkvæmdaraðili
átt kost á að annast uppbyggingu á tveimur öðrum byggingareitum á svæðum norðan og sunnan
Geirsgötu. Á svæði norðan Geirsgötu getur framkvæmdaraðili átt kost á að annast uppbyggingu í
eigin þágu á allt að 15.000 m2 húsnæði fyrir aðra starfsemi en felst í verkefninu.
Á svæði milli Geirsgötu og Tryggvagötu getur framkvæmdaraðili átt kost á, samkvæmt sérstöku
samþykki borgarráðs, að annast uppbyggingu í eigin þágu á allt að 23.500 m2 húsnæði fyrir aðra
starfsemi en felst í verkefninu. Gert er ráð fyrir höfuðstöðvum Landsbankans á þeirri lóð.
(„Auglýsing á forvali 13484“, 2005).
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Skemmst er frá því að segja að sérleyfið féll í hendur Portus Group, sem var í eigu
Landsbankans hf. og Nýsis hf. til helminga, en Björgólfur Guðmundsson var stjórnarformaður
Portus („Tónlistarhús og ráðstefnumiðstöð“, 2007). Samningurinn um Tónlistarhúsið færði
Landsbankanum gífurleg tækifæri til að efla starfsemi sína á öllum sviðum og styrkja ímynd
sína á alþjóðlegum markaði. Samkvæmt auglýsingunni um samningskaupin hafði Portus
heimild til að nýta byggingarnar í eigin þágu og athyglisvert er að frá upphafi var gert ráð
fyrir höfuðstöðvum Landsbankans sem hluta af skipulaginu. Auk afnotanna af byggingunum
má líta á byggingareitina umhverfis Tónlistarhúsið og ráðstefnumiðstöðina sem gulrótina sem
yfirvöld beittu til að laða einkaframkvæmdaraðilana að verkefninu en þegar upp var staðið var
hún miklu stærri en verkefnið sjálft því samkvæmt tillögu Portus nam
heildarbyggingarmagnið 80.000 fermetrum. Að sama skapi má ef til vill líta á Tónlistarhúsið
og ráðstefnumiðstöðina sem trójuhest fyrir Landsbankann, Nýsi og Portus til hreinnar yfirtöku
á miðborg Reykjavíkur. Verk listamannsins heimsfræga, Ólafs Elíassonar, skipuðu
mikilvægan þátt í vinningstillögunni með sterkum tilvísunum til náttúru Íslands. Þá tefldi
Portus fram Vladimir Ashkenazy sem listrænum dagskrárráðgjafa við Tónlistarhúsið fyrstu
árin í tilboði sínu („Bygging tónlistarhúss“, 2005).
Tónlistar- og ráðstefnuhúsið var stækkað úr 15.000 fermetrum í 23.000 fermetra, fært
austarlega á byggingarlóðina og að hluta til á landfyllingu („Bygging tónlistarhúss“, 2005).
Gert var ráð fyrir að fimm stjörnu hótel á vesturhluta lóðarinnar hýsti 400 herbergi auk
hótelíbúða í stað þeirra 250 herbergja sem farið var fram á í útboðinu. Samkvæmt
endurskoðaðri kostnaðaráætlun Austurhafnar-TR var stofnkostnaður áætlaður átta og hálfur
milljarður króna að meðtöldum kostnaði við bílastæði og lóð en stofnkostnaður Portus við
Tónlistarhúsið og ráðstefnumiðstöðina nam 12 milljörðum króna. Samningur Portus og
Austurhafnar-TR var til 35 ára en samkvæmt honum var fast árlegt framlag Austurhafnar um
608 milljónir króna og leigugreiðsla Sinfóníuhljómsveitar Íslands um 75 milljónir króna á ári
(„Skrifað undir samninga“, 2006). Samtals var framreiknað framlag ríkis og borgar á verðlagi
ársins 2006 21.28 milljarðar króna á tímabilinu en engu að síður var húsið eign Portusar.
Á byggingareitnum norðan Geirsgötu hugðist Portus reisa viðskiptamiðstöðina World Trade
Center Reykjavik sem var áætluð 16.000 fermetrar að stærð og yrði í eigu Nýsis. Hugmyndin
var að innangengt yrði á milli Tónlistarhússins og ráðstefnumiðstöðvarinnar, hótelsins og
World Trade Center (Portusgroup.is, e.d.-a). Nýjar höfuðstöðvar Landsbankans áttu að rísa
syðst á byggingareitnum næst Lækjartorgi en gert var ráð fyrir tveimur samtengdum
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byggingum. Ný yfirbyggð göngugata, Reykjastræti, átti að tengja Lækjartorg og Laugarveg
við Austurhafnarsvæðið og skapa einstætt verslunarsvæði sem vera átti bæði inni og úti. Loks
var hugmyndin að tengja saman ímynd nýju höfuðstöðva bankans við sögu og anda útibús
hans í Austurstræti með kolateikningunum sem Kjarval gerði þegar hann undirbjó freskurnar
sem þar er að finna (Portusgroup.is, e.d.-b). Af framansögðu er ljóst að framkvæmdin hefði
gjörbreytt borgarmyndinni og komið miklu umróti á alla starfsemi í borginni. Valdahlutföll
hefðu raskast og Landsbankinn styrkt sig í sessi sem hjarta Reykjavíkur.
Salvör Kristjana Gissurardóttir (2008) setti fram athyglisverða greiningu á tilgangi
Tónlistarhússins í bloggfærslu hálfu ári fyrir íslenska bankahrunið undir fyrirsögninni „Hallir
nútímans eru óperuhús“:

Norðurlandaþjóðirnar sýna veldi sitt og dýrð með óperuhöllum sem staðsettar eru við sjó. Þetta eru
íburðarmiklar byggingar, marmara og glerhallir þar sem einmitt íburðurinn er einkennið. Í íslenska
húsinu verður glerhjúpur. Þessar hallir nútímans eru eins konar musteri eða gáttir inn í nútímann
og framtíðina og alheiminn, ætlaðar á yfirborðinu til að óma söng. En hlutverk þessara halla er
meira, þeim er ætlað að vera eins konar íkon eða kennileiti fyrir borgirnar, tákn um öflugt
menningarlíf og ríkidæmi á öllum sviðum. Ég held að staðsetningin við sjó og áherslan á hvernig
húsin líti út þegar komið er að landi sé táknræn fyrir alþjóðavæðinguna og þrá eftir að sýna
umheiminum mátt sinn og megin. (Salvör Kristjana Gissurardóttir, 2008).

Það er ef til vill ekki fjarri lagi að segja sem svo að Tónlistarhúsið hafi verið risavaxið
auglýsingaskilti fyrir Landsbankann um leið og eigendum hans var heimilt að nýta sér það
eftir eigin hentugleikum. Líkt og Salvör Kristjana bendir á var húsið sem gátt inn í framtíð
Íslands og Landsbankans sem alþjóðlegrar fjármálamiðstöðvar byggðrar á traustum grunni
ímynda frumherja íslenskrar myndlistar og stórstjörnu alþjóðlegrar nútímalistar.
Menningarvæðing viðskiptalífsins átti að ná áður óþekktri fullkomnun í borgarmyndinni við
Austurhöfn.
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5.43 Meint tengsl við Sjálfstæðisflokkinn
„Spilling vex á mörkum stjórnmála og viðskipta. Það er frjósamasti jarðvegur hennar“ skrifaði
Egill Helgason (2008) í athugasemdadálk við eigin grein, sem birtist undir fyrirsögninni
Sjálfstæðisbankinn á vefsíðunni Silfur Egils sem er hluti af vefmiðlinum Eyjan.is. Ómögulegt
er að fullyrða nokkuð um hvort eða þá hvernig Björgólfur Guðmundsson gjaldfelldi það
menningarlega auðmagn sem hann kom sér upp á árunum 2002 til 2008 því engar sönnur hafa
verið færðar á að það hafi hann gert með beinum hætti. Eins og áður hefur komið fram var
Björgólfur gífurlega umfangsmikill í bygginga- og skipulagsmálum og átti fjölda fasteigna og
byggingarlóða í miðborg Reykjavíkur í gegnum fjölmörg fyrirtæki. Hvernig erindi hans vegna
þeirra voru afgreidd af opinberum aðilum er sérrannsóknarefni sem ekki verður fjallað um hér
en ýmis orðrómur hefur verið á kreiki um meinta óeðlilega fyrirgreiðslu sem Björgólfur og
fyrirtæki hans nutu. Ekki er þó óvarlegt að halda því fram að í skjóli umsvifa sinna í
menningarmálum hafi Björgólfur verið í aðstöðu til að koma upp svokallaðri „skuggastjórn“
til að ná fram markmiðum sínum, líkt og Martorella (1996c: 27-28) fullyrðir að dæmi séu um
að stórfyrirtæki geri víða um heim í gegnum aðkomu sína að menningar- og
samfélagsverkefnum.
Björgólfur dró ekki dul á náin tengsl sín við ráðamenn, heldur stærði sig af þeim, og nærtæk
dæmi eru myndir sem birtust af honum ásamt opinberum valdhöfum í aðdraganda byggingar
Tónlistarhússins og ráðstefnumiðstöðvarinnar í Reykjavík. Við undirritun samningsins birtist
mynd af honum í Morgunblaðinu í keðjuhandabandi, sem var vinsælt samvinnutákn í
myndatökum á þeim tíma, ásamt þeim Steinunni Valdísi Óskarsdóttir þáverandi borgarstjóra,
Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur menntamálaráðherra, Árna M. Mathiesen fjármálaráðherra og
Sturlu Böðvarssyni samgönguráðherra, en yfirskrift fréttarinnar var „Það eru nýir tímar fram
undan“ (Silja Björk Huldudóttir, 2006). Þau Þorgerður Katrín og Sturla aðstoðuðu Björgólf
við að stýra fyrstu steypunni í grunn Tónlistar- og ráðstefnuhússins við Austurhöfn ásamt
Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni borgarstjóra en mynd af glaðhlakkalegum hópnum við þá iðju
birtist í Morgunblaðinu 13. janúar 2007. Enn birtist mynd af Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur
ráðherra menningar- og menntamála og Björgólfi Guðmundssyni stjórnarformanni Portus í
Morgunblaðinu 10. júlí 2008 við opnun gestastofu Tónlistar- og ráðstefnuhússins. Baldur
Andrésson arkitekt (2009) heldur því fram að gestastofan hafi verið hluti af leiktjöldum til að
draga upp falska mynd af verkefni sem komið var í ógöngur. „Haustið 2007 fór
Austurhafnarmyllan að ganga skrykkjótt, varð bensínlaus. Þá var hundruðum milljóna veitt í
105

Viðskiptavæðing menningarlífsins og menningarvæðing viðskiptalífsins

skrumauglýsingar, m.a. sýningarpartí við Lækjartorg. Það voru dauðakippirnir“ (Baldur
Andrésson, 2009a). Baldur fylgdist með framkvæmdinni frá upphafi og hún var honum
umhugsunarefni um árabil. Niðurstaða hans er afdráttarlaus: „Greinilegt var að borgaryfirvöld
í Reykjavík og ríkisvaldið höfðu sameinast um framsal valds og ábyrgðar í menningarefnum
og skipulagsmálum til auðmannaklíku. Þetta afmarkaða málefni er gott til skoðunar um
víðtæka umbyltingu frá lýðræði til fámennisræðis peningaafla á Íslandi“ (Baldur Andrésson,
2009b).
Hagfræðingurinn Jón F. Thoroddsen (2009: 22-31) fjallaði um í bók sinni Íslenska
efnahagsundrið– Flugeldahagfræði fyrir byrjendur hvernig Landsbankinn kom í hlut
sjálfstæðismanna í svokölluðum helmingaskiptum þáverandi ríkisstjórnarflokka en
Framsóknarflokkurinn fékk Búnaðarbankann. Jón (2009: 25-27) heldur því fram að sú
ákvörðun að gefa Björgólfsfeðgum og Magnúsi Þorsteinssyni, viðskiptafélaga þeirra tækifæri
til að kaupa Landsbankann í gegnum eignarhaldsfélag sitt Samson hafi verið handstýrt af
Davíð Oddssyni þáverandi forsætisráðherra og formanni Sjálfstæðisflokksins. Vinnubrögðin
hafi orðið til þess að Steingrímur Ari Arason, formaður Einkavæðingarnefndar ríkisins, hafi
ekki treyst sér til að starfa lengur með nefndinni. Jón F. Thoroddsen (2009: 25-27) fullyrðir að
vinátta Davíðs Oddssonar og samúð hans gagnvart Björgólfi Guðmundssyni vegna
Hafskipsmálsins svokallaða hafi ráðið gjörðum forsætisráðherrans þrátt fyrir fyrri ákvarðanir
um að dreifð eignaraðild yrði leiðarljósið við sölu Landsbankans.
Eftir kaup Samson á Landsbankanum urðu tengsl bankans við Sjálfstæðisflokkinn mjög
áberandi og dæmin eru of mörg til að þau geti verið tilviljun að mati Egils Helgasonar (2008)
fjölmiðlamanns. Egill setur upplýsingar sínar fram sem virkur þáttakandi í
samfélagsumræðunni en ekki sem fræðimaður. Kallar hann bankann „athvarf, útungunarstöð
og klakstöð fyrir sjálfstæðismenn“ og segir Sigurjón Árnason bankastjóra hafa gegnt
lykilhlutverki í því sambandi en hann var formaður Vöku, félags lýðræðissinnaðra
háskólastúdenta, í Háskólanum á sínum tíma auk þess sem vinskapur er á milli hans og
Guðlaugs Þórs Þórðarsonar alþingismanns Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík (Egill Helgason,
2008). Kjartan Gunnarsson, framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, og góðvinur Davíðs
Oddssonar var varaformaður bankaráðs Landsbankans og fullyrðir Egill að hann sé í „hópi
þeirra sem mesta ábyrgð bera á hruninu“ (Egill Helgason, 2008). Egill nafngreinir fleiri
áhrifamenn í Sjálfstæðisflokknum sem fengu vel launuð störf í Landsbankanum og segir þá
marga nátengda Geir H. Haarde þáverandi forsætisráðherra og Guðlaugi Þór Þórðarsyni
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þáverandi heilbrigðisráðherra:

En af nafnkunnum sjálfstæðismönnum sem hafa verið í toppstöðum í Landsbankanum síðustu
misserin má nefna Björn Ársæl Pétursson, sem nýverið lét af störfum sem útibússtjóri í Hong
Kong (Björn er einn helsti kosningasmali Guðlaugs Þórs og var um tíma stjórnarformaður REI),
Atla Atlason starfsmannastjóra Landsbankans, Viggó E. Hilmarsson sem sat í stjórn SUS 1993-95,
Steinþór Gunnarsson sem var ritari og gjaldkeri SUS á tímanum þegar Guðlaugur Þór var
formaður. Ennfremur Borgar Þór Einarsson, fyrrverandi formaður SUS og fóstursonur Geirs
Haarde, Þórlindur Kjartansson, núverandi formaður SUS, og Erla Ósk Ásgeirsdóttir, fyrrverandi
formaður Heimdallar. (Egill Helgason, 2008).

Mikilvægt er að hafa í huga þegar stefna stórfyrirtækja í styrkveitingum til menningarmála á
Íslandi á árunum 2002 til 2008 er rannsökuð að starfsmenn markaðsdeildar Landsbankans líkt
og æðstu stjórnendur hans voru margir áhrifamenn í Sjálfstæðisflokknum. Sama á við um
Landsvirkjun hvað varðar forstjórann Friðrik Sophusson, sem eins og áður hefur komið fram
var varaformaður Sjálfstæðisflokksins og ráðherra. Störfuðu þeir því með hugmyndafræði
frjálshyggjunnar um markaðsvæðingu menningarinnar að leiðarljósi. Hugmyndafræðin sem
rakin hefur verið í þessari rannsókn til Margaret Thatchers og Ronald Reagans í gegnum
ríkisstjórnir undir forsæti Sjálfstæðisflokksins komst því ómenguð til skila í markaðsstarfi
Landsbankans og Landsvirkjunar í gegnum aðkomu fyrirtækjanna að menningarstarfsemi á
Íslandi á árunum 2002 til 2008. Búast má við að ávextir og afleiðingar hennar verði
rannsökuð frekar af fræðimönnum og áhugamönnum um samfélagsmál á komandi árum.
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6. Lokaorð og helstu niðurstöður
Í þessum kafla verða teknar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og nokkur lokaorð um
áhrif stefnu íslenskra stórfyrirtækja í styrkveitingum til menningarmála á árunum 2002 til
2008 á menningarlíf þjóðarinnar. Náin hugmyndafræðileg tengsl voru á milli aðkomu
einkafjármagns að menningarstarfsemi í Bretlandi og Bandaríkjunum og þeirrar stefnu sem
tekin var upp á Íslandi. Markaðsstefna stórfyrirtækjanna og samband hennar við
menningarstarfsemi voru vel ígrunduð og stórfyrirtækjunum tókst á árangursríkan hátt að nýta
stefnuna sér til framdráttar í nafni svokallaðrar samfélagslegrar ábyrgðar. Sértekjur
menningarstofnana vegna samstarfs þeirra við stórfyrirtæki voru minni en ætla mætti miðað
við umfjöllun um samstarfið í fjölmiðlum og það almannatengslastarf sem
menningarstofnanirnar unnu af hendi fyrir stórfyrirtækin.

6.1 Trúverðugleiki, virðing og traust
Þátttakendur í rannsókninni voru einhuga um að helsta ástæðan fyrir aðkomu stórfyrirtækja að
menningarlífinu á Íslandi á árunum 2002 til 2008, og kostun þeirra á viðburðum
menningarstofnana, grundvallaðist á ímyndarhagsmunum. Í öllum viðtölunum kom fram að
aðalmarkmið stórfyrirtækjanna var að styðja menningarstarfsemi til að öðlast aukna virðingu
og traust. Talsmenn stórfyrirtækjanna gengust stoltir við að stuðningur þeirra við
menningarstarfsemi væri mikilvægur hluti af markaðsstarfi, sem gjarnan er framkvæmt undir
yfirskini samfélagslegrar ábyrgðar, og að þeir hefðu eigin hagsmuni fyrst og fremst að
leiðarljósi (Þorsteinn Hilmarsson munnleg heimild, 4. desember 2008; Þórmundur
Jónatansson munnleg heimild, 17. desember 2008).
Ímynd virðingar, velvildar og trausts gegnir sífellt mikilvægara hlutverki í viðskiptum,
samfara aukinni alþjóðavæðingu viðskiptalífsins. Aðkoma og stuðningur við
menningarstarfsemi er ef til vill árangursríkasta leiðin fyrir stórfyrirtæki til að ná þeim
markmiðum (Halldór Jón Kristjánsson, 2005). Æðstu stjórnendur stórfyrirtækjanna voru
virkir skipuleggjendur og þátttakendur í þessu starfi á árunum 2002 til 2008 og voru holdtekja
velgjörða fyrirtækjanna sem færðu þeim menningarlegt auðmagn. Erlendis hafa verið færðar
sönnur á að slíkt vald hafi verið misnotað.
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Menningarstofnanirnar í rannsókninni leggja allar stund á miðlun. Tilvistargrundvöllur þeirra
er reistur á trúverðugleika, sanngildi og gæðum þess óhlutbundna, en þó einkum hlutbundna
efnis, sem þær miðla. Ákvarðanir þar að lútandi eru byggðar á fagþekkingu sérfræðinga og oft
á tíðum á áratuga reynslu. Menningarstofnanirnar hafa öðlast sess sem þungamiðja varðveislu,
uppbyggingar og miðlunar hins sögulega minnis þjóðarinnar. Menningin er þannig í senn
bæði frásaga og undirstaða sjálfsvitundar þjóða sem verður ekki metin með köldum
efnahagslegum mælikvörðum (Hewison, 1995: 313).

6.2 Mælikvarðar og áhrif frjálshyggjunnar
Í kjölfar hátíðarinnar „Reykjavík menningarborg Evrópu árið 2000“ og með einkavæðingu
ríkisbankanna verður ákveðið rof í afstöðu ríkisvaldsins til menningarmála. Brotthvarf á sér
stað frá norrænni menningarstefnu og hefðbundnir listrænir mælikvarðar tapa vægi sínu í mati
stjórnvalda á frammistöðu menningarstofnana. Hugmyndfræði nýfrjálshyggju verður ríkjandi
þar sem mælikvarðar almenns fyrirtækjareksturs eru teknir upp og aukin krafa er gerð um að
menningarstofnanir lúti hagstjórnarlegum mælikvörðum og tileinki sér rekstrarhætti
svokallaðrar „nýrrar opinberrar stjórnunarstefnu“, NPM, sem birtast meðal annars í
árangurstjórnunarsamningum við ríkisvaldið.
Frammistaða menningarstofnana var endurmetin út frá hefðbundnum rekstrarlegum
viðmiðunum og virðing og traust stjórnvalda á þeim var ekki lengur aðallega byggt á kröfunni
um listrænan metnað og sanngildi heldur grundvallaðist það ekki síður á að þær héldu sig
innan þess fjárhagsramma sem þeim var skapaður. Ef til vill er þar að finna skýringu þess
hvers vegna æ fleiri stjórnendur og millistjórnendur menningarstofnana búa yfir menntun í
rekstrar- og stjórnunarfræðum.
Stjórnvöld hvöttu stórfyrirtækin til að styðja menningarstarfsemi og menningarstofnanir til að
auka sértekjur sínar, ekki síst með samstarfi við stórfyrirtæki. Færa má rök fyrir að þessi
stefna hafi haft þau áhrif að draga úr sjálfstæði menningarstofnana og ástundun reglu
hæfilegrar fjarlægðar við stjórnun þeirra. Eins og fram kemur hjá forsvarsmönnum
menningarstofnananna í rannsókninni líta þeir flestir til baka með eftirsjá eftir skapandi
tímabili þar sem hver merkisviðburðurinn rak annan sem stórfyrirtækin voru tilbúin til að
koma að og taka þátt í sem meðframleiðendur. Menningarstofnanir leituðust við að vera
útsjónasamar og hugmyndaríkar til að afla sér kostunarsambanda og finna samhljóm í
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verkefnum sínum með ímynd eða starfsemi stórfyrirtækjanna. Þær tóku að sér hlutverk
almannatengslaskrifstofa fyrir stórfyrirtækin, sem þau voru í samstarfi við, og miðluðu ímynd
þeirra sem velgjörðarmanna menningarinnar.
Menningarstofnanirnar báru takmarkalausa virðingu fyrir stórfyrirtækjunum sem helsta
máttarstólpa þjóðfélagsins. Þær leituðust að við þóknast stórfyrirtækjunum og ára þeirra
endurnýjaðist með einmótun (isomorphism). Menningarstofnanir komu sér upp yfirbragði
markaðsskrifstofa sem voru fullfærar um samskipti á tungumáli viðskiptalífsins og að gangast
undir þá mælikvarða sem tíðkuðust innan þess.
Við rannsóknina kom ekki fram nein gagnrýni frá talsmönnum menningarstofnananna á að
þeim var gert að efna til samstarfs við stórfyrirtækin og þeim virðist hafa þótt eðlilegt og
sjálfsagt að stofnanir þeirra væru nýttar viðskiptalífinu til framdráttar. Þeir voru meðvitaðir
um áhrif samstarfs síns við stórfyrirtækin á ímynd fyrirtækjanna en töldu sambandið ekki hafa
áhrif á eigin ímynd nema á jákvæðan hátt sem löghelgun á starfsemi sinni.
Menningarstofnanir lögðu á sig mikla vinnu til að afla stuðningsaðila en fjárhagslegur
ávinningur þeirra var takmarkaður. Engu að síður töldu viðmælendur í rannsókninni að
sértekjur menningarstofnana af samstarfi við stórfyrirtæki hafi gert þeim kleift að standa fyrir
ýmsum viðburðum, líkt og útgáfu á glæsilegum sýningarskrám, sem annars hefðu ekki verið
mögulegir.
Fram kemur í rannsókninni að stórfyrirtækin voru tilbúin til að kosta miklum fjármunum til að
byggja upp ímynd sína sem velgjörðarstofnanir þjóðfélagsins og til að skapa velvild í sinn
garð í huga landsmanna. Þau töldu virðingu og traust ómetanleg verðmæti en engu að síður
má halda því fram að menningarstofnanirnar hafi selt þeim eigin virðingu og traust á gjafverði
ef miðað er við rekstrarumfang stórfyrirtækjanna, og styrki fyrirtækjanna sem hlutfall af
rekstrarkostnaði stofnananna. Svo ekki sé minnst á það gjald sem íslenska þjóðin þarf að
greiða með Icesave-reikningunum til að endurheimta traust sitt í samfélagi þjóðanna (Halldór
Reynisson, 2009, 30. júní). Sýnt var fram á í rannsókninni hvernig Landsvirkjun og
Landsbankinn samtvinnuðu menningarstarfsemi við rekstur sinn og leituðust við með mörkun
opinberra almannasvæða að endurskapa eigin ímynd sem menningarstofnanir með rótfasta
tengingu við sögulegt minni og menningararfleifð þjóðarinnar. Ráðnir voru sérfræðingar til að
tryggja fagleg vinnubrögð og engar málamiðlanir gerðar til að tryggja áreiðanleika.
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6.3 Auglýsingagildi menningarinnar
Í útvarpsviðtali 2. apríl 2009 við Auði Eddu Jökulsdóttur, menningarfulltrúa í
utanríkisráðuneytinu, kom fram að haldin var íslensk menningarhátíð í Brussel árið 2008.
Hátíðin fékk heitið Iceland on the Edge en kostnaðurinn nam 50 milljónum króna og var
honum skipt til helminga á milli ríkisins og einkaaðila. Samkvæmt menningarfulltrúanum
skilaði menningarhátíðin fjölmiðlaumfjöllun sem meta má á 200 milljónir króna. 50 til 70
þúsund gestir sóttu hátíðina og 20 milljónir lesenda gátu lesið um Ísland í fjölmiðlum í
tengslum við hátíðina. Auður Edda (2009) lýsti menningunni sem sól í miðju verkefnisins
sem ýmislegt hefði verið hengt á líkt og viðskiptakynningar og kynning á Tónlistar- og
ráðstefnuhúsinu í Reykjavík í samvinnu við Portus en Landsbankinn var máttarstólpi
hátíðarinnar. Að mati menningarfulltrúans var þetta bein „sönnun þess hverju menningin er að
skila okkur í auknum viðskiptum og aukinni ferðamennsku til Íslands“ (Auður Edda
Jökulsdóttir, 2009). Auður Edda lagði áherslu á mikilvægi menningarinnar við að færa
þjóðum trúverðugleika: „Ég held að það sé lykill fyrir þjóðir heims að kynna menningu sína
erlendis og þau lönd og ríki sem hlúa að menningu sinni og lyfta henni upp bæði heima fyrir
og erlendis eru trúverðugri en önnur ríki. Menningin á svo sannarlega rétt á sér á sínum eigin
forsendum og við höfum upp á svo mikið að bjóða en ég held samt sem áður líka að hún skipti
mjög miklu máli fyrir viðskipti og fjárfestingar“ (Auður Edda Jökulsdóttir, 2009). Afstaða
Auðar Eddu er líklega dæmigerð fyrir almenna afstöðu á Íslandi til menningar á tímabili
rannsóknarinnar. Ekki vottar fyrir varkárni gagnvart því að heimila fyrirtækjum með fallvalta
ímynd og umdeilanlegt siðferðismat að nýta sér menningu og ímynd landsins sér til
framdráttar. Viðtalið var engu að síður tekið hálfu ári eftir að efnahagshrunið á Íslandi átti sér
stað og í því kemur fram hversu afdráttalaus samsömun menningar- og viðskiptalífsins var og
er orðin.
Í rannsókninni var bent á hvernig eignarhaldsfélaginu Portus var heimilað að hafa áhrif á
skipulag miðborgarinnar og umbylta borgarmyndinni til að fullnægja eigin þörfum, í skjóli
framkvæmda við byggingu Tónlistarhúss og ráðstefnumiðstöðvar. Vikið var stuttlega að
umræðu um tengsl stjórnenda stórfyrirtækjanna sem tilviksathuganirnar náðu til við ráðamenn
Sjálfstæðisflokksins. Sýnd voru dæmi þess hvernig eigendur stórfyrirtækja komu sér upp
menningarlegu auðmagni og gerðu menningarstofnanir að húsakynnum einkasamkvæma fyrir
sig og gesti sína.
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Ekki eru mörg ár síðan sjálfsvirðing listamanna og listastofnana var skilyrt sjálfstæði frá valdi
fjármagnsins. Í rannsókninni kemur fram að þetta viðhorf umbyltist og fjárstuðningur
stórfyrirtækja varð tákn um löghelgun listamanna og listastofnana. Gagnrýni listamanna á
vald fjármagnsins yfir menningunni var hjáróma og jafnvel róttækustu listamenn og
menningarstofnanir gengu í eina sæng með stórfyrirtækjunum, samanber samstarf Kling og
Bang og Landsbankans í Klink og bank þar sem listrænum heilindum var fórnað strax við
opnunarathöfnina til að þóknast Björgólfi og bankanum.

6.4 Vald viðskiptalífsins, - aðför að lýðræði
Markmið forsvarsmanna stórfyrirtækjanna með aðkomu sinni að menningarmálum gekk eftir
því viðskiptalífið trónaði efst í valda- og virðingarstiganum á „partí-tímanum“, sem hið
svokallaða góðæristímabil hefur stundum verið nefnt (Ósk Vilhjálmsdóttir, 2009).
Viðskiptalífið naut meiri virðingar en menningarlífið og menningarstofnanir og listamenn
voru þakklátir fyrir þá löghelgun sem fólst í því að fá að vera með í partíinu. Listamennirnir
voru stundum hirðfíflin, í jákvæðri merkingu þess orðs, að mati Stefáns Jónssonar (2009)
leikstjóra, en hann var einn fárra listamanna til að gagnrýna kostun einkafyrirtækja á
menningar- og listviðburðum. Hann gerði það með eftirminnilegum hætti í uppfærslu sinni á
Túskildingsóperu Bertolt Brecht og Kurt Weil í jólasýningu Þjóðleikhússins árið 2005.
Gagnrýnin var ekki síður á menningu og listalífið en stórfyrirtækin. Leikhópurinn ákvað að
selja stórfyrirtækjum listrænan aðgang að sýningunni í gegnum kostun, þó að ekkert fé hafi
skipt um hendur í þeim viðskiptum. Það kom þó ekki fram fyrr en síðar og leikhópurinn lét
sem fullkomin alvara væri á ferðum í samskiptum sínum við stórfyrirtækin. Fimmtán stærstu
fyrirtækjum landsins var boðið að kosta verkefnið og útbúin var glæsilegur bæklingur þar sem
fyrirhuguð sýning var útlistuð (Stefán Jónsson, 2009). Undantekningalítið tóku þau boðinu og
komið var fyrir auglýsingum um allt sviðið frá stórfyrirtækjum. Þá gafst þeim kostur á að
kaupa einstök atriði í sýningunni og þegar þau hófust var kynnt hátt og snjallt í salnum að það
væri í boði viðkomandi stórfyrirtækis.
Björgólfur Guðmundsson keypti söng Magga hnífs í nafni Landsbankans en Björgólfur hafði
leikið Magga hníf á sínum yngri árum líkt og Davíð Oddsson lék Bubba kóng í Herranótt.
Tilkynnt var í sýningunni að þetta atriði væri í boði Landsbankans. „Síðan situr eftir þessi
setning sem Maggi hnífur skellir fram: „Hver er munurinn á að eiga banka eða ræna banka?“
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Það stingur undan henni í dag“ (Stefán Jónsson, 2009). Sýningin olli skjálfta innan
Þjóðleikhússins og Stefán var kallaður á fund þjóðleikhúsráðs til að gera grein fyrir
hugmyndinni. Forsvarsmönnum fyrirtækjanna var boðið á sérstaka forsýningu og að hætta við
þátttöku í verkinu. Er það lýsandi dæmi fyrir þá óttablöndnu virðingu sem opinberar
menningarstofnanir sýndu viðskiptalífinu og halda má fram að þær hafi verið tilbúnar til að
fórna fyrir það listrænu sjálfstæði sínu. Fæstir fulltrúa fyrirtækjanna mættu á sýninguna og
þau lögðu höfuðáherslu á að halda kostuninni inni. Sagt hefur verið að „kapítalisminn éti
skítinn úr sjálfum sér“ (Hannes Sigurðsson munnleg heimild, e.d.) og kemur sú fullyrðing upp
í hugann þegar viðbrögð fyrirtækjanna eru hugleidd.
Ögmundur Jónasson alþingismaður var einn fárra sem spyrntu við fótum gegn þeirri
samfélagsþróun sem birtist í aukinni aðkomu stórfyrirtækja að samfélagsmálum á
„góðæristímanum“. Í grein í Morgunblaðinu undir fyrirsögninni „Um ábyrgð í atvinnulífi og
samfélagi“ rekur Ögmundur (2005) þær röksemdir fyrir hlutafélagavæðingu og einkavæðingu
ríkisstofnanna „að stjórnmálamenn eigi að sjá um stjórnmálin, þeir eigi að setja samfélaginu
reglur, „einstaklingar“ eins og það heitir eigi að sjá um rekstur fyrirtækja“ (Ögmundur
Jónasson, 2005). Með því að geta hagað sér eins og önnur fyrirtæki á markaði gætu fyrirtækin
boðið hagstæðara vöruverð. Lykilatriðið væri að aðskilja rekstur fyrirtækja annars vegar og
samfélagsleg afskipti hins vegar. Ögmundur vekur síðan athygli á þeirri mótsögn sem felst í
því þegar „eigendur og stjórnendur einkavæddra fyrirtækja fara að gera nákvæmilega það sem
þeim áður þótti forboðið,“ (Ögmundur Jónasson, 2005) með því að veita fjármunum í
stuðning við menningar- og velferðarmál. Þannig hafi þau pólitísk afskipti með aðkomu að
verkefnum sem tengjast rekstri þeirra ekki að neinu leyti. Ögmundur vitnar í orð Þorkels
Sigurlaugssonar í Viðskiptablaðinu 29. júní 2005 en þar segir hann að fjármagnseigendur
þurfi ekki að hafa áhyggjur af að sósíalismi sé komin á kreik heldur sé
samfélagsstuðningurinn alfarið á forsendum fyrirtækjanna (Þorkell Sigurlaugsson, 2005).
Talsmenn samfélagslegrar ábyrgðar gera kröfu um vald viðskiptalífsins til þess að nýta sér
markaðsstefnu samfélagslegrar ábyrgðar algjörlega eftir eigin hentugleikum (Magnús Óskar
Hafsteinsson, 2005). Ögmundur lýkur grein sinni með því að minna á að „krafan um lækkun
skatta á fyrirtæki og efnamenn, er krafa um að færa peninga frá samneyslunni til
forsvarsmanna fyrirtækja, sem ásælast völd og, eins og við höfum fengið að kynnast,
sviðsljósið einnig, til að fara sínu fram sem stjórnmálamenn nýrra tíma. Í þeirra draumalandi
er gert út um stefnumarkmið í samfélaginu samkvæmt þeirra eigin geðþótta og á „forsendum
fyrirtækjanna“ (Ögmundur Jónasson, 2005). Hann spyr loks hvort ekki sé heillavænlegra að
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fyrirtækin greiði skatta til samfélagsins og einbeiti sér að því að bjóða vörur og þjónustu á
sem bestum kjörum.
Samkvæmt Ögmundi (2006) snýst stuðningur stórfyrirtækjanna við samfélagsmál þegar upp
er staðið um lýðræði. Hann heldur því fram að með því að lækka skatta á fyrirtæki og auka
þannig fjárráð þeirra til stuðnings við menningar- og góðgerðarmál sé „fjárveitingavaldið fært
frá fulltrúum almennings til handhafa fjármagnsins“ (Ögmundur Jónasson, 2006). Ögmundur
telur það afturför til þess tíma þegar auðmenn réðu öllu í samfélaginu og löggæsla var nánast
það eina sem rúmaðist innan almannaþjónustunnar. Hann varar við hugmyndum um frekari
ívilnanir til stórfyrirtækja og auðmanna og tekur svo djúpt í árinni að segja að þær séu ekki
einungis samfélagslega ranglátar heldur aðför að lýðræðinu (Ögmundur Jónasson, 2006).

6.5 Endurmat eftir hrunið
Kristján B. Jónasson (2009) bókmenntafræðingur heldur því fram að góðærið hafi í raun verið
menningarbylting. Hann vísar þar til þeirrar frásögugerðar sem var ríkjandi og líkir henni við
frásögu sósíalista og kommúnista frá ferðum til Ráðstjórnarríkjanna á þriðja og fjórða áratug
síðustu aldar. Segir hann svipmót uppbyggingarinnar náskylt og ljóst að þar sé á ferð sérstök
bókmenntagrein sem lýtur ákveðnum rökrænum lögmálum í eigin samhengi en sé annars
fjarri öllum veruleika. Líkt og á tímum Sovétsins voru allar framfarir tröllauknar og
þjóðfélagið stefndi nánast til fullkomnunar. Af fjallstindum góðærisins var mögulegt að kasta
fram hugmyndum sem þóttu framsæknar og eðlilegar en litið er á sem glapræði eftir hrunið.
Kristján (2009) tekur dæmi um litla grein sem birtist í Morgunblaðinu 22. september 2007 þar
sem Ágúst Ólafur Ágústsson, þáverandi varaformaður Samfylkingarinnar og formaður
viðskiptanefndar alþingis, reifar þá hugmynd að koma upp tvítyngdri stjórnsýslu. Samkvæmt
Kristjáni (2009) var Ágúst Ólafur þá nýkominn heim af sumarfundi með fjármálaelítunni
ásamt félögum sínum úr viðskiptanefnd „klyfjaður af góðum hugmyndum um hvernig
stjórnmálamenn gætu enn frekar unnið að því að styrkja ítök fjármálageirans í íslensku
þjóðlífi og veikt í leiðinni með lagasetningu menningarlega sjálfsmynd þjóðarinnar svo
bankarnir þyrftu ekki að standa í því upp á eigin reikning,“ eins og Kristján orðaði það
(Kristján B. Jónasson, 2009). Vakti hann athygli á að Sigurjón Þ. Árnason þáverandi
bankastjóri Landsbankans hafði mælt fyrir sömu hugmynd nokkrum dögum áður. Kristján
(2009) segir Ágúst Ólaf greindan og góðan mann en að menningarbylting góðærisins hafi
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verið svo yfirgripsmikil að jafnvel frá sjónarhóli hans hafi þótt eðlilegt að taka upp tvítyngda
stjórnsýslu til að auka samkeppnishæfi Íslands. Í tíðaranda góðærisins hafi þetta einungis
verið tæknilegt úrlausnarefni en slík löggjöf hefði orsakað hrun einnar grunnstoða
sjálfsmyndar þjóðarinnar og umsnúning íslenskrar þjóðmenningar (Kristján B. Jónasson).
Þó að ég þekki ekki viðmælendur mína í rannsókninni persónulega tel ég mig bera ágætis
skynbragð á mannlega eiginleika og þeir komu flestir fyrir sem hugmyndaríkir og
metnaðarfullir gagnvart störfum sínum og þeim stofnunum sem þeir starfa fyrir. Þeir áttu
virkan þátt í að menningarvæða viðskiptalífið og viðskiptavæða menningarlífið og ekki er
ástæða til annars en að ætla að þeir hafi gert það af heilindum með hag hlutaðeigandi aðila að
leiðarljósi. Ábyrgðin er engu að síður fyrir hendi því með starfi sínu voru þeir virkir
þátttakendur við að styrkja stoðir „alræðis viðskiptalífsins“ en þannig greinir Jón Ólafsson
(2009), sem rannsakað hefur sögu Sovétríkjanna, þá þjóðfélagsgerð sem ríkti á Íslandi á
undanförnum árum. „Alræði viðskiptalífsins hefur birst í því að um allar opinberar ákvarðanir
hefur verið gerð sú krafa að þær þjóni hagsmunum viðskiptalífsins. Rökin fyrir þessu hafa
verið þau að mestu framfarirnar séu innan viðskipta- og fjármálalífsins, þar séu samankomnir
hæfileikaríkustu einstaklingarnir sem líklegastir séu til að stýra sínum fyrirtækjum þannig að
það skili bæði framþróun og fjármunum til íslensks samfélags.“ (Jón Ólafsson, 2009).
Mikilvægt er að menningarstofnanir endurskoði afstöðu sína til kostunar og hvernig þær afla
sértekna. Það er þó fyrst og fremst hlutverk valdhafa að tryggja menningarstofnunum
eðlilegan rekstrargrundvöll þannig að þær þurfi ekki að falbjóða sig hæstbjóðanda á
markaðstorgi viðskiptalífsins. Líkt og fram kemur í rannsókninni var náinn fræðilegur
skyldleiki á milli stefnu valdstjórnarinnar á Íslandi og hugmynda frjálshyggjunnar um aðkomu
hins opinbera og stórfyrirtækja að menningarlífinu. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands,
hefur í umræðunni um hrunið verið kallaður klappstýra útrásarinnar (Auðbergur Daníel
Gíslason, 2008) og ráðherrar í tíð ríkisstjórna á tímabili rannsóknarinnar blésu í lúðra
góðærisins og bera ef til vill mesta ábyrgð á því hugarástandi sem skapað var með þjóðinni
(Lára Hanna Einarsdóttir, 2008). Þótt dapurlegt sé að gangast við því minnir það um margt á
hvernig Þjóðverjar, á grundvelli mannlegs breyskleika, voru leiddir út í seinni heimstyrjöldina
með kerfisbundnum áróðri og múgsefjun sem byggð var á hroka og þjóðernishyggju. Með því
að stilla menningarstofnunum upp andspænis dauðhreinsuðum mælikvörðum hagfræðinnar
(Hewison, 1995: 313) var mögulegt að misnota þær og láta þær gegna mikilvægu hlutverki í
að knýja gróðamaskínu viðskiptalífsins áfram og hefja hana yfir gagnrýni. „Um leið hefur
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ekki þótt við hæfi að draga aðferðir þeirra í efa og gagnrýnin sýn á viðskiptalífið talin
afleiðing öfundar eða forpokunar, ekki síst þegar menn hafi krafist virkari eftirlitsstofnana eða
strangari löggjafar um viðskipti og fjármál“ (Jón Ólafsson, 2009). Hlutverk
menningarstofnana var að miðla þeirri hugmynd að fyrirtækin sem þær voru í samstarfi við
væru áreiðanleg, framsækin, „hip og kúl“. Þau væru tákn frjórrar og skapandi hugsunar
byggðri á traustum þjóðlegum grunni virtrar menningararfleifðar, hreinnar orku og
ómengaðrar náttúru; allt eftir því hvað kom ímynd fyrirtækjanna best í hverju tilfelli. Færa má
rök fyrir að sanngildi viðfangs miðlunarinnar hafi verið aukaatriði sem verður að teljast
glapræði fyrir stofnanir sem byggja tilvist sína á trúverðugleika og sanngildi.
Spunameistarar stórfyrirtækjanna eru ekki þagnaðir og sumir samfélagsgagnrýnendur sem
hafa kvatt sér hljóðs eftir hrunið trúa því enn að þau hafi veitt gífurlegum fjárhæðum til
menningamála, sem hafi verið helsta hreyfiafl menningarlífs undanfarinna ára (Jón F.
Thoroddsen, 2009: 55). „Eftir að öll þessi kostun kemur til teljum við ekki að stórfyrirtækin
séu að spyrða sig við menningarviðburði heldur förum við að trúa að viðburðirnir séu ekki
mögulegir nema fyrir örlæti stórfyrirtækjanna,“ (Klein, 2000: 34). Endurmat er óhjákvæmilegt
á tengslum menningar og viðskiptalífsins og aðgát er nauðsynleg ef menningarstofnanir eiga
ekki að falla í sama hugsanamótið og komast frá því hlutverki sem þær tileinkuðu sér svo vel
á tíma alræðis viðskiptalífsins.
Með framsetningu á hugmyndum um samfélagslega ábyrga rekstrarstefnu hafa stórfyrirtæki
gefið þau skilaboð að samfélagið geti gert siðferðislegar kröfur til þeirra og kannski fer best á
binda þannig um hnútana að þau láti almannasvæði opinberra menningarstofnana afskiptalaus.
Menningararfurinn er ef til vill eitt af fáu sem halda má fram að þjóðin eigi skuldlaust eftir
hrunið og eftir það sem á undan er gengið er eðlileg krafa að menningarstofnanir og
stórfyrirtæki sýni honum lágmarksvirðingu. Menningarlífið er mikilvægt til að þjóðin geti
endurheimt sjálfsvirðingu sína en dæmi um hversu afskipti viðskiptalífsins hafa skaðað það
með djúpstæðum hætti er að langþráður draumur um tónlistarhús hefur snúist upp í martröð.
Tónlistarhúsið hefur orðið táknmynd brotlendingar stefnu einkavæðingar og samsömunar
viðskipta- og menningarlífsins í augum margra (Þórunn Sigurðardóttir, 2009). Ríkisvaldið
verður að sýna menningarstarfsemi þá nærgætni, virðingu og skilning sem hún þarf á að halda
til að geta þrifist og meta hana út frá eigin verðleikum. Ekki er óeðlilegt að gera þá kröfu að
stórfyrirtæki í opinberri eigu einbeiti sér að kjarnastarfsemi sinni en stundi ekki áróðursstarf
og félagsmótun í gegnum yfirborðslegan stuðning við menningu, listir og önnur
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samfélagsmál. Það er sjálfsagt að fá að njóta ómengaðrar miðlunar þegar farið er um opinber
almannasvæði menningarstofnana en þurfa ekki að ganga í spunavef almannatengla, þó að
hann sé nánast ósýnilegur. Verkefni viðskiptalífsins er að byggja upp virðingu og traust sem
reist er á eigin verðleikum. Stærsta verkefni endurreisnar samfélagsins er hins vegar að vinda
ofan af tálsýnum góðæristímans. Einn mikilvægasti þáttur þess er að standa vörð um og hlúa
af heilindum að því fjöreggi sem menningarlífið er, þó hagurinn af því sé metinn með öðrum
mælikvörðum en krónum og aurum. Listin þarf að komast upp úr því hjólfari að vera hækja
viðskiptalífsins. Takist það ekki glatar hún tilgangi sínum.
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7.2 Spurningalistar

7.21 Spurningalisti fyrir fulltrúa menningarstofnana
1. Hverjir eru helstu styrktaraðilar stofnunarinnar?
2. Hverjar voru tekjur stofnunarinnar á árunum 2002 til 2008 og hvernig skiptust þær á
milli framlaga frá opinberum aðilum, einkaaðilum og sjálfsaflafjár?
3. Hafa orðið miklar breytingar á þessu hlutfalli frá fyrri árum?
4. Hvaða áhrif höfðu breyttar áherslur í stefnu stórfyrirtækja í styrkveitingum til
menningarmála á árunum 2002 til 2008 á stofnunina?
5. Er stofnunin með ákveðna stefnu í samskiptum við styrktaraðila og ef til vill
einhverjar fyrirmyndir að slíku samstarfi?
6. Hvernig samninga gerði stofnunin við styrktaraðila sína og hvað bar hún úr bítum?
7. Setti stofnunin einhver skilyrði og gerði hún einhverjar ákveðnar kröfur til
styrktaraðila sinna?
8. Hvaða þjónustu reiddi stofnunin fram við styrktaraðilana og hvaða kröfur gerðu þeir
til hennar?
9. Voru þetta einfaldir kostunarsamningar eða þróuðust viðskiptasamböndin á meðan
stuðningurinn stóð yfir?
10. Urðu einhverjar breytingar í rekstri, áherslum og ímynd stofnunarinnar með tilkomu
samstarfs hennar við einkaaðila?
11. Hverjir eru helstu ávinningar stofnunarinnar af samstarfi við kostunaraðila?
12. Hverjir eru helstu gallarnir sem fylgt hafa slíku samstarfi?
13. Hvernig breytti aðkoma stórfyrirtækjanna að menningarmálum samskiptum
stofnunarinnar við opinbera aðila?
14. Hvaða fórnir, ef einhverjar, varð stofnunin að færa til að laga sig að nýjum gildum og
rekstrarhugmyndum?
15. Hvert er heildarmat þitt á áhrifum styrkveitinga stórfyrirtækja á árunum 2002 til 2008
á stofnunina til framtíðar? - Mjög neikvæð áhrif, neikvæð áhrif, lítil áhrif, jákvæð
áhrif, mjög jákvæð áhrif.
16. Hvaða lærdóm dregur þú af þessu tímabili?
17. Hvaða breytingar eru fyrirsjáanlegar vegna breyttra efnahagsaðstæðna í samskiptum
stofnunarinnar við styrktaraðila sína og hvernig mun stofnunin takast á við þær?
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7.21 Spurningalisti fyrir fulltrúa stórfyrirtækja
1. Hverjir eru helstu styrkþegar styrkja fyrirtækisins til menningarmála á síðustu árum?
2. Um hvernig styrki, stuðning eða samvinnu hefur verið að ræða?
3. Hvað hefur fyrirtækið fengið út úr þessu samstarfi?
4. Er fyrirtækið með ákveðna stefnu og markmið í styrkveitingum til menningarmála?
5. Hverjir mótuðu stefnuna og var stuðst við ákveðna hugmyndafræði eða fyrirmyndir?
6. Hverjir eru lykilþættirnir í samningum á milli fyrirtækisins og styrkþega og hvernig
er árangursmati og eftirfylgni háttað?
7. Hverjir voru helstu veikleikarnir í stefnu fyrirtækisins í styrkveitingum til
menningarmála eftir á að hyggja?
8. Hverjir eru helstu styrkleikarnir og hvaða tækifæri skapar menningarstefnan
fyrirtækinu?
9. Hvernig tengjast ímynd, samfélagsábyrgð og kostun menningarstefnu fyrirtækisins?
10. Hvaða áhrif hafði velta og afkoma fyrirtækisins á styrkveitingar þess til
menningarmála?
11. Hversu miklu fé varði fyrirtækið til menningarmála á ársgrundvelli sl. fimm ár og
hvernig skiptist það niður?
12. Eru styrkir í hlutfalli við einhverjar ákveðnar kennitölur í rekstrinum líkt og veltu og
hagnað eða fé sem varið er til auglýsinga- og kynningastarfsemi?
13. Voru einhver tengsl á milli upphæðarinnar og skattaafsláttar?
14. Algengast er að styrkir til menningarmála skiptist á milli líknarmála, íþrótta,
menntunar og lista. Var fyrirkomulagið þannig innan þíns fyrirtækis? Ef ekki þá
hvernig?
15. Var um fyrirfram ákveðið hlutfall á milli undirflokkanna að ræða eða er það
breytilegt?
16. Hvernig er matsferli styrkumsókna og hvaða skilyrði þurfa styrkþegar að uppfylla?
17. Hvað voru styrktarsamningarnir til langs tíma og hverjir voru lykilþættirnir í slíkum
styrktarsamningum?
18. Hvenær var farið að huga að samfélagsábyrgð fyrirtækisins og hvers vegna?
19. Hvernig voru fjármunir sem varið var til menningarmála eyrnamerktir í
fjárhagsáætlun og bókfærðir?
20. Hvaða fyrirkomulag verður á styrkveitingum fyrirtækisins til menningarmála á næstu
árum?
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7.3 Árangursstjórnunarsamningar
7.31 Árangursstjórnunarsamningur við Íslenska dansflokkinn
Menntamálaráðuneyti og Íslenski dansflokkurinn gera með sér eftirfarandi samning

1. Tilgangur
Tilgangur samningsins er að festa í sessi ákveðið samskiptaferli milli ráðuneytis og
stofnunar, auk þess að draga fram áherslur vegna stefnumótunar og áætlanagerðar.
Í samningi þessum er kveðið á um gagnkvæmar skyldur samningsaðila vegna þeirra
verkefna sem Íslenska dansflokknum (Íd) hafa verið falin. Samningurinn breytir í engu
ábyrgð ráðherra gagnvart Alþingi á starfsemi stofnunarinnar eða þeim
stjórnsýsluskyldum sem henni eru ætlaðar lögum samkvæmt.
2. Hlutverk
Íslenski dansflokkurinn starfar samkvæmt reglum um starfsemi Íslenska
dansflokksins nr. 14/2001 með áorðnum breytingum sbr. leiklistarlög nr. 138/1998.
Hlutverk Íslenska dansflokksins er að sýna listdans, stuðla að nýsköpun í innlendri
listdanssmíði og vera vettvangur til eflingar og framþróunar danslistar á Íslandi.
3. Fjármál
Framlag ríkissjóðs til Íslenska dansflokksins er ákveðið í fjárlögum fyrir hvert ár. Verði
um aukningu á sértekjum að ræða leiðir það ekki til lækkunar á framlagi ríkissjóðs.
Ráðuneytið mun beita sér fyrir því að fjárveitingar verði í samræmi við áherslur og
markmið í samningi þessum.
4. Markmið og áherslur
Íslenski dansflokkurinn skal í áætlunum sínum setja fram skýr markmið og áherslur
ásamt því að skilgreina hvernig staðið skuli að mati á árangri.
4.1 Almenn markmið og áherslur
Íslenski dansflokkurinn er framsækinn dansflokkur skipaður úrvalsdönsurum í hæsta
gæðaflokki.
Íslenski dansflokkurinn sýnir listdans og leggur áherslu á að kynna íslenskum
áhorfendum metnaðarfull verk og mikilvægustu höfunda í nútímadansi.
Íslenski dansflokkurinn beitir sér fyrir framförum í listdansi á Íslandi, sérstaklega með
því að gefa íslenskum danshöfundum kost á að þróa danssmíð sína en einnig með
því að leggja sitt að mörkum til að efla menntun í listdansi á Íslandi. Flokkurinn vill
vera viðmið í íslensku listalífi og forystuafl í þróun samtímalistar.
Íslenski dansflokkurinn starfar á alþjóðlegum grundvelli, tekur þátt í fjölþjóðlegum
listrænum verkefnum og sýnir verk sín erlendis. Hann stuðlar þannig að útbreiðslu
þekkingar um íslenskt listalíf og menningu.
4.2 Sérstök markmið og áherslur í starfi stofnunar
Íslenski dansflokkurinn setur sér neðangreind markmið á samningstímanum sem
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greina má í fjóra meginflokka.
4.2.1 Stefnumótun og lagasetning
Á samningstímanum skal stefnt að því að skapa Íslenska dansflokknum
lagagrundvöll og samræma lög og reglur um flokkinn og stefnu á sviði danslistar í
landinu. Jafnframt skal unnið að stefnumótum á vettvangi flokksins sem m.a. verður
grundvöllur áherslna og áætlana fyrir frekari framþróun Íslenska dansflokksins.
4.2.2 Fræðsla og menntun
· Almenningur
Á samningstímanum skal leitað leiða í samvinnu við stjórnvöld, fræðslustofnanir og
skóla til að auka almenna þekkingu almennings á danslistinni og danssýningum sem
settar eru upp.
· Sýnileiki flokksins utan sýningatíma
Leitað skal leiða til að auðvelda flokknum að ná til almennings utan sýningatíma, t.d.
með því að efla starfsgrundvöll hans og ráða starfsfólk í sérhæfð störf er snúa að
kynningu, markaðssetningu og fræðslu.
· Endurmenntun starfsmanna
Íslenski dansflokkurinn býður upp á úrvals þjálfun dansara sinna og eflir þroska þeirra
og þekkingu sem danslistamenn með fjölbreyttri kennslu og þjálfun á öllum sviðum
danslistar. Dansarar flokksins njóta stöðugrar endurmenntunar í starfi. Á
samningstímanum skal stefnt að því að gera öðru starfsfólki flokksins kleift að bæta
við menntun sína í starfi og efla sérþekkingu á sínu starfsviði, til dæmis með því að
sækja námskeið hér heima eða erlendis.

4.2.3 Þróunarverkefni
· Danssmiðja
Nýstofnaðri danssmiðju Íslenska dansflokksins er ætlað að vera vettvangur fyrir unga
danshöfunda til að þroska og þróa danssmíð áður en þeir framleiða fullbúnar
uppfærslur. Á samningstímann skal stefnt að því að efla danssmiðjuna svo að hún
verði öflug tilraunastöð fyrir helstu unga danslistamenn í landinu.
· Strákaverkefni
Á síðasta ári hrint Íslenski dansflokkurinn af stað svökölluðu Strákaverkefni ætlað til
að auka áhuga grunnskólastráka á danslistinni. Á samningstímanum skal unnið að
því að Strákaverkefni Íslenski dansflokksins verði að árlegum viðburði í samstarfi við
grunnskóla landsins.
· Samruni listgreina
Íslenski dansflokkurinn leggur sérstaka áherslu á samspil tónlistar og danslistar og
stuðlar að því að tónskáld og tónlistarmenn þekki aðferðarfræði danslistarinnar. Á
samningstímanum skal unnið að því að styrkja þetta samspil enn frekar og leitast við
að þróa danslistina og samspil hennar við enn aðrar listgreinar, í samstarfi við
innlenda sem erlenda aðila
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4.2.4 Erlend samskipti
Íslenski dansflokkurinn leggur áherslu á að vera virkur þáttakandi í helstu upplýsingaog samstarfsnetum og samstarfshópum í sviðslistum auk þess að sýna verk sín í
erlendis. Dansflokkurinn hefur sýnt víða í Evrópu á undanförnum árum en mun á
samningstímanum vinna að því jafnframt að útvíkka alþjóðleg tengsl sín og ná til
markaða utan Evrópu.
4.2.5 Aðgengismál
Dansflokkurinn er til húsa í Borgarleikhúsinu og býr við æfinga- og sýningaraðstöðu
sem uppfyllir allar almennar kröfur um aðgengi.
4.2.6 Jafnréttismál
Langtímamarkmið er að fjölga íslenskum karldönsurum í Íslenska dansflokknum, m.a.
í samvinnu við dansskóla, en ekki ljóst hvort það takist á samningstímabilinu. Auk
þess að hefur Íd almenn jafnréttissjónarmið að leiðarljósi í allri starfsemi sinni.
4.2.7 Upplýsingatækni
Íslenski dansflokkurinn miðlar upplýsingum og þekkingu um danslistina til almennings
í gegnum heimasíðu sína og með annarri útgáfu og leggur sérstaka áherslu á að ná
til ungs fólks.
5. Skyldur og ábyrgð
Á samningstímanum skulu Íslenski dansflokkurinn og menntamálaráðuneyti standa
skil á verkum sem hér segir:
5.1 Íslenski dansflokkurinn:
· Fyrir 1. maí 2006 leggja fram drög að langtímaáætlun til næstu fimm ára um helstu
verkefni, forgangsröðun og áherslur á tímabilinu 2006-2010.
· Í desember ár hvert skila ráðuneytinu ársáætlun fyrir næsta ár sem innihaldi bæði
rekstraráætlun og tiltekin markmið og mælikvarða innan ársins á grundvelli
langtímaáætlunar sbr. reglugerð nr. 1061/2004 um framkvæmd fjárlaga og ábyrgð á
fjárreiðum ríkisstofnana í A-hluta.
· Í lok janúar ár hvert skal skila drögum að ársskýrslu til ráðuneytisins þar sem gerð
er grein fyrir árangri í starfsemi stofnunarinnar undanfarið ár með samanburði við þau
markmið sem birt eru í ársáætluninni ásamt fjárhagsuppgjöri. Í lokaskýrslu skal auk
þess sem að framan greinir, m.a. greina frá starfsmannamálum svo sem
samsetningu og hreyfingu á starfsfólki.
· Íslenski dansflokkurinn skal vera reiðubúið til samstarfs við aðrar menningar- og
menntastofnanir eftir því sem tilefni gefast og hagkvæmt þykir fyrir báða aðila.
· Íslenski dansflokkurinn skal gæta hagkvæmni í rekstri og starfa í samræmi við
samning þennan og fjárlög.
5.2 Menntamálaráðuneyti:
· Taka innan 30 daga afstöðu til þeirrar markmiðssetningar, forgangsröðunar og
mælikvarða sem koma fram í langtímaáætlun og ársáætlunum og koma sjónarmiðum
ráðuneytisins á framfæri vegna þess.
· Samráðsfundir skulu haldnir minnst einu sinni á ári þar sem farið er yfir framgang
umsaminna verkefna, áætlun næsta árs og fjárlagatillögur. Í kjölfar fundarins leggur
menntamálaráðuneyti mat á árangur starfsemi Íslenska dansflokksins út frá
ársskýrslu. Mat þetta skal liggja fyrir eigi síðar en mánuði eftir að dansflokkurinn lætur
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ársskýrslu sína í té.
· Ráðuneytið mun vekja athygli Íslenska dansflokksins á laga- og
reglugerðarbreytingum er varða starfssvið stofnunarinnar og kunna að hafa áhrif á
framkvæmd þeirra verkefna sem samningurinn nær til.
6. Mat og eftirlit á starfseminni
6.1 Tölulegir mælikvarðar
Töluleg viðmið og tímasetningar verða sett fram í ársáætlunum og gerð grein fyrir
árangri í ársskýrslum. Þeir þættir í árangursmati sem m.a. verður lögð áhersla á eru:
Listræn verkefni, fullbúnar sem aðrar uppfærslur, fjöldi gesta og sýninga innanlands
og erlendis. Fræðsluverkefni á vegum flokksins sem og í samstarfi við aðra.
Samstarfsverkefni með innlendum og erlendum listastofnunum og sjálfstæðum
hópum
6.2 Huglægt mat
Stofnunin metur árlega starfsemina út frá markmiðum sem sett eru í samningi
þessum. Starfsmenn fá tækifæri til að taka þátt í mati á frammistöðu stofnunarinnar á
árlegum starfsmannafundum. Við matið verður einnig m.a. tekið tillit til neðangreindra
atriða:
· Orðspors og eftirspurnar á innlendum og erlendum vettvangi
· Listræns árangurs
· Samstarfs við þriðja aðila
· Ánægju / óánægju starfsmanna.
7. Gildistími og endurskoðun samnings
Samningurinn gildir fyrir tímabilið 1. janúar 2006 – 31. desember 2010. Heimilt er að
endurskoða samninginn ef ófyrirséðar aðstæður valda því, að mati beggja
samningsaðila, að ákvæði samningsins eru talin óraunhæf. Undirbúningur að
endurnýjun samningsins skal hefjast a.m.k. þremur mánuðum áður en samningstíma
lýkur.
Samningur þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum og heldur hvor aðili sínu.
Reykjavík, 29. desember 2005
F.h. menntamálaráðuneytis

________________________
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra

F.h. Íslenska dansflokksins
__________________
Katrín Hall,
listrænn stjórnandi
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7.32 Árangursstjórnunarsamningur við Þjóðleikhúsið

Menntamálaráðuneyti og Þjóðleikhúsið gera með sér eftirfarandi samning
1. Tilgangur
Tilgangur samningsins er að festa í sessi ákveðið samskiptaferli milli ráðuneytis og
stofnunar, auk þess að draga fram áherslur vegna stefnumótunar og áætlanagerðar.
Í samningi þessum er kveðið á um gagnkvæmar skyldur samningsaðila vegna þeirra
verkefna sem Þjóðleikhúsinu hafa verið falin. Samningurinn breytir í engu ábyrgð
ráðherra gagnvart Alþingi á starfsemi stofnunarinnar eða þeim stjórnsýsluskyldum
sem henni eru ætlaðar lögum samkvæmt.
2. Hlutverk
Þjóðleikhúsið starfar samkvæmt leiklistarlögum nr. 138/1998. Aðalverkefni
Þjóðleikhússins er flutningur íslenskra og erlendra sjónleikja. Jafnframt skal það
standa að flutningi á óperum og söngleikjum. Á hverju leikári skulu eitt eða fleiri
viðfangsefni sérstaklega ætluð börnum. Þjóðleikhúsið skal leitast við að glæða áhuga
landsmanna á leiklist og öðrum þeim listgreinum, sem leiksviði eru tengdar. Það skal
kosta kapps um að efla íslenska leikritun og vera til fyrirmyndar um listrænan flutning
viðfangsefna og meðferð íslenskrar tungu.
3. Fjármál
Framlag ríkissjóðs til Þjóðleikhússins er ákveðið í fjárlögum fyrir hvert ár. Verði um
aukningu á sértekjum að ræða leiðir það ekki til lækkunar á framlagi ríkissjóðs.
Ráðuneytið mun beita sér fyrir því að fjárveitingar verði í samræmi við áherslur og
markmið í samningi þessum.
4. Markmið og áherslur
Þjóðleikhúsið skal í áætlunum sínum setja fram skýr markmið og áherslur ásamt því
að skilgreina hvernig staðið skuli að mati á árangri.
4.1 Almenn markmið og áherslur
Markmið Þjóðleikhússins er að það sé framúrskarandi sem höfuðstofnun á sviði
leiklistar í landinu.
· Þjóðleikhúsið er þjónustustofnun á menningarsviði, rekin í þágu alls almennings í
landinu. Á það er lögð áhersla með einkunnarorðunum: Þjóðleikhúsið – leikhúsið þitt.
· Þjóðleikhúsið er listastofnun sem með starfi sínu skal miða að því að auðga
hugmyndaheim og glæða menningaráhuga og menningarlega sjálfsvitund
landsmanna og stuðla þannig að auknum samfélagslegum gæðum til frambúðar. Á
það er lögð áhersla með því að skilgreina hlutverk þess með eftirfarandi hætti: Að
skemmta, ögra, mennta og þroska áhorfendur sína á öllum aldri.
· Þjóðleikhúsið er uppeldisstofnun og skal með starfi sínu leggja aukna áherslu á að
sinna leiklistaruppeldi. Þetta skal gert með því að efla og styrkja fræðsludeild hússins
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og beina starfi hennar í auknum mæli að því að kynna leiklist á fjölbreyttan,
aðgengilegan og skemmtilegan hátt fyrir ungu fólki. Á það er lögð áhersla með því að
skilgreina hlutverk þess með eftirfarandi hætti: Að heimsókn í leikhúsið leiði af sér
endurteknar heimsóknir til frambúðar.
4.2 Sérstök markmið og áherslur í starfi stofnunar
Listrænar áherslur – aukið svigrúm
Á samningstímanum skal lögð aukin áhersla á innlenda leikritun og nýsköpun í þeim
greinum lista er tengjast leiksviði, svo sem tónlist, hreyfilist og sjónlistum.
Höfundastarf
Stefnt skal að því að helmingur þeirra leikverka sem veljast til sýninga á hverju leikári
séu eftir innlenda höfunda, hvort heldur sem um er að ræða leikrit eða leikgerðir. Í
þeim hópi skal að jafnaði vera minnst einn nýliði.
Leiklistaruppeldi
Sérstaklega skal lögð áhersla á samtímaleikritun fyrir börn og ungt fólk. Til að örva
leikhúsaðsókn ungs fólks verði skólasýningar á minni sviðum leikhússins í miðri viku
og nemendum í framhaldsskólum boðið að sækja þær á niðursettu verði
(sambærilegu verði á bíómiða á íslenskri kvikmynd). Sæti á svölum aftan við fyrsta
bekk verði einnig seld skólahópum á niðursettu verði á almennum sýningum í
aðalsal.
Farandsýningar
Að jafnaði skal stefnt að því að bjóða upp á a.m.k. eina barna- og/eða
unglingasýningu árlega sem fara má með út úr húsi og sýna í skólum og
samkomuhúsum. Eins skal stefnt að því að farið verði með minnst eina almenna
sýningu í leikferð árlega.
Fræðsludeild Þjóðleikhússins
Stefnt skal að því að efla fræðsludeild og hún gerð að kynningar- og fræðsludeild
leikhússins. Hún skal tengja vinnu í leikhúsinu öðrum menningarstofnunum og
skólum og koma kynningar- og fræðsluefni til þeirra. Hún skal auk þess standa fyrir
umræðufundum, námskeiðahaldi og fræðslu um leiklist almennt eða í tengslum við
sýningar leikhússins.
Fjölmenningarlegar áherslur
Unnið skal sérstaklega að því að taka tillit til fólks af erlendum uppruna með
markvissri viðleitni til að ná til þess þjóðfélagshóps og auka möguleika hans á að
njóta leiklistar.
Leikarar
Sveigjanleiki í mannaráðningum verði aukinn, vegna sérstöðu stofnunarinnar sem
listastofnunar.
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Óperur –Dans
Lögð verður áhersla á samvinnu um dans og óperusýningar við fagfólk á því sviði og
að slíkar gestasýningar verði að minnsta kosti einu sinni á ári í húsinu, innlendar sem
erlendar.
Samstarf menningarstofnana
Stefnt skal að víðtækara samstarfi við aðrar menningarstofnanir, sérstaklega RÚV,
Sinfóníuhljómsveit Íslands, Íslenska dansflokkinn og Íslensku óperuna, með
gagnkvæma hagsmuni í huga.
Erlent samstarf
Sérstök áhersla skal lögð á samstarf við Tjóðpallinn í Færeyjum skv.
samstarfssamningi til þriggja ára. Eins skal stefnt að því að við leikhúsið starfi að
jafnaði 2 – 3 erlendir listrænir stjórnendur á ársgrundvelli, svo sem leikstjórar,
danshöfundar og leikmyndahöfundar til að stuðla að gagnkvæmum
menningarsamskiptum í gegnum vinnuna, með það að markmiði að listamenn
leikhússins geti tileinkað sér og mátað sig við þær vinnuaðferðir sem tíðkaðar eru í
leikhúsum erlendis og áhorfendur njóti alþjóðlegra áhrifa. Einnig skal stefnt að því að
Þjóðleikhúsið geti nýtt sér og þegið boð um að fara með sýningar leikhússins á
erlendar hátíðir eða til erlendra leikhúsa þegar þau berast.
Rekstrarlegar áherslur - hagræðing
Stofnunin skuldbindur sig til að leita leiða til að hagræða í rekstri með bættu skipulagi,
áætlanagerð og skilvirku upplýsingaflæði; til að minnka skuldir og skapa aukið
svigrúm fyrir hið listræna starf, sérstaklega frumsmíðar. Stefnt skal að því að auka
ábyrgð faglegra millistjórnenda á áætlanagerð og eftirfylgni vegna verkefna í vinnslu.
Stefnt skal einnig að því að jafna vinnuálagi og minnka markvisst yfir- og næturvinnu.
Aðgengismál
Stefnt er að því að aðgengi fyrir hreyfihamlaða verði komið í betra horf, víðast hvar í
húsinu, fyrir 1. september 2006, þó um bráðabirgðalausn verði að ræða í nokkrum
tilvikum. Unnið er að því að koma upp merkingum og leiðbeinandi upplýsingum fyrir
gesti í framhúsi, við minni sviðin, í skrifstofubyggingu, dómshúsi og utandyra við
húsið. Áætlað er að þau mál verði komin í viðunandi horf í mars 2006.
Áætlað er að bæta þjónustu við heyrnarskerta, meðal annars með því að miða að því
að texta á skjá að a.m.k. eina sýningu á hverju verki og auglýsa hana sérstaklega.
Í september 2005 opnaði miðasala á netinu, sem viðbótarþjónusta við gesti. Þjónusta
Leikhúskjallarans við leikhúsgesti hefur verið aukin, en þar er nú boðið upp á mat fyrir
sýningar og smárétti eftir sýningar, auk barþjónustu. Fyrir árslok 2005 verður komið
upp kaffibar í skála við aðalsal til að þjónusta gesti fyrir sýningar og í hléi.
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Starfsmannamál, vinnustaðamenning og öryggismál
Unnið hefur verið að endurskipulagningu starfsins í húsinu, með nýju skipuriti og
nýjum starfslýsingum. Ábyrgðarsvið hafa verið skýrð og unnið er að því að greina og
ryðja hindrunum og flöskuhálsum úr vegi. Áhersla hefur verið lögð á samvinnu deilda
og miðað að því að bæta almennt vinnustaðamenningu í húsinu með reglulegum
starfsmannafundum og ráðstefnum.
Því starfi verði haldið áfram á næstu árum og það eflt, meðal annars með ráðstefnu
að vori eða endurmati á starfsemi vetrarins með þátttöku allra starfsmanna og
starfsdögum að hausti.
Gert verður átak í endurmenntunarmálum almennt, bæði listamanna og annarra og
mótuð stefnu á því sviði.
Mikil þrengsli, gamall búnaður og vatnsleki vegna skorts á viðhaldi skapa víða
hættuástand í húsinu sem ekki hefur í öllum tilfellum tekist að bregðast við með
viðunandi hætti. Ekki verður unnt að bregðast við því bráðabirgðaástandi fyrr en um
gagngerar endurbætur á húsnæði verður að ræða.
Jafnréttisstefna
Stefnt er að og þess gætt að jafna hlut kynjanna í vali á listamönnum og listrænum
stjórnendum. Samningar við leikara verða endurskoðaðir og stefnt að því afnema
punktakerfið svokallaða sem hefur leitt til kynjamismununar í mörgum tilvikum, þar
sem stór leikhlutverk fyrir karla eru fleiri en fyrir konur í leikbókmenntum heimsins og
hafa oft verið fyrirferðarmeiri þegar leikritaval er annars vegar. Til að koma til móts við
óskir um fleiri og stærri leikhlutverk til handa konum skal áðurnefnd staðreynd höfð í
huga bæði við almennt leikritaval og þegar keypt eru verk af íslenskum höfundum.
Einnig skal stefnt að því að jafna hlut kynjanna í öðrum deildum leikhússins.
Upplýsingatækni
Stefnt er að því að taka heimasíðu leikhússins til gagngerrar endurskoðunar og
endurgerðar fyrir árslok 2006 til að hún geti þjónað gestum og öllum almenningi betur
en nú er. Stefnt er að því að Þjóðleikhúsið gefi út tímarit fjörum sinnum á ári þar sem
verkefni leikhússins eru kynnt og almennar áherslur.
5. Skyldur og ábyrgð
Á samningstímanum skulu Þjóðleikhúsið og menntamálaráðuneyti standa skil á
verkum sem hér segir:
5.1 Þjóðleikhúsið:
· Fyrir 1. maí 2006 leggja fram drög að langtímaáætlun til næstu fimm ára um helstu
verkefni, forgangsröðun og áherslur á tímabilinu 2006-2010.
· Fyrir 30. nóvember 2006 gera jafnréttisáætlun og senda jafnréttisfulltrúa
ráðuneytisins eintak hennar.
· Í desember ár hvert skila ráðuneytinu ársáætlun fyrir næsta ár sem innihaldi bæði
rekstraráætlun og tiltekin markmið og mælikvarða innan ársins á grundvelli
langtímaáætlunar sbr. reglugerð nr. 1061/2004 um framkvæmd fjárlaga og ábyrgð á
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fjárreiðum ríkisstofnana í A-hluta.
· Í lok janúar ár hvert skal skila drögum að ársskýrslu til ráðuneytisins þar sem gerð
er grein fyrir árangri í starfsemi stofnunarinnar undanfarið ár með samanburði við þau
markmið sem birt eru í ársáætluninni ásamt fjárhagsuppgjöri. Í lokaskýrslu skal auk
framan greindra atriða, m.a. greina frá starfsmannamálum, svo sem samsetningu og
hreyfingu á starfsfólki.
· Þjóðleikhúsið skal vera reiðubúið til samstarfs við aðrar menningar- og
menntastofnanir eftir því sem tilefni gefast og hagkvæmt þykir fyrir báða aðila.
· Þjóðleikhúsið skal gæta hagkvæmni í rekstri og starfa í samræmi við samning
þennan og fjárlög.
5.2 Menntamálaráðuneyti:
· Taka inna 30 daga afstöðu til þeirrar markmiðssetningar, forgangsröðunar og
mælikvarða sem koma fram í langtímaáætlun og ársáætlunum og koma sjónarmiðum
ráðuneytisins á framfæri vegna þess.
· Samráðsfundir skulu haldnir minnst einu sinni á ári þar sem farið er yfir framgang
umsaminna verkefna, áætlun næsta árs og fjárlagatillögur. Í kjölfar fundarins leggur
menntamálaráðuneyti mat á árangur starfsemi Þjóðleikhússins út frá ársskýrslu. Mat
þetta skal liggja fyrir eigi síðar en mánuði eftir að leikhúsið lætur ársskýrslu sína í té.
· Ráðuneytið mun vekja athygli Þjóðleikhússins á laga- og reglugerðarbreytingum er
varða starfssvið stofnunarinnar og kunna að hafa áhrif á framkvæmd þeirra verkefna
sem samningurinn nær til.
6. Mat og eftirlit á starfseminni
6.1 Tölulegir mælikvarðar
Í ársáætlunum Þjóðleikhússins verða settar fram tölulegar upplýsingar sem lúta að
eftirfarandi þáttum og verður síðan gerð grein fyrir árangri í ársskýrslum: Fjöldi
áhorfenda, sýningarfjöldi, fjöldi verkefna og fjöldi íslenskra verka. Ennfremur
upplýsingar er varða leiklistaruppeldi, þ.e. sýningar fyrir börn og unglinga, kynningar
innan og utan leikhússins o.fl.
6.2 Huglægt mat
Þjóðleikhússtjóri leitar eftir mati starfsfólks á starfsemi leikhússins a.m.k. einu sinni á
ári á almennum starfsmannafundi. Til viðmiðunar verður m.a. tekið tillit til umtals og
umfjöllunar um starfsemi leikhússins í fjölmiðlum og meðal almennings og hvaða áhrif
það hefur á aðsókn.
7. Önnur atriði
Þjóðleikhúsið telur nauðsynlegt að sveigjanleiki í mannaráðningum verði aukinn,
vegna sérstöðu stofnunarinnar sem listastofnunar. Á fyrri hluta samningstímans
verður þetta mál skoðað sérstaklega af hálfu samningsaðila. Leikhúsið ráðgerir að
skoða sérstaklega launastefnu og háa starfsmannaveltu og leita viðunandi lausna.
Í ársbyrjun 2006 er stefnt að því að taka upp nýtt bókhaldskerfi, sem sniðið er að
síbreytilegum þörfum leikhúsrekstrar. Hér er um að ræða fjárhagsbókhald með
deilda- og verkefnasundur-liðunum, sem jafnframt nýtist sem ítarlegt verkbókhald og
tæki til áætlanagerðar. Ennfremur viðskiptamannabókhald, skuldunauta og
lánardrottna ásamt greiðslukerfi, auk sölukerfis fyrir reikningagerð og e.t.v.
birgðakerfi. Fjárhagsbókhald Þjóðleikhússins veitir upplýsingum í Oracle kerfið til
ráðuneytis og/eða FSR skv. nánara samkomulagi.
141

Viðskiptavæðing menningarlífsins og menningarvæðing viðskiptalífsins

8. Gildistími og endurskoðun samnings
Samningurinn gildir fyrir tímabilið 1. janúar 2006 – 31. desember 2010. Heimilt er að
endurskoða samninginn ef ófyrirséðar aðstæður valda því, að mati beggja
samningsaðila, að ákvæði samningsins eru talin óraunhæf. Undirbúningur að
endurnýjun samningsins skal hefjast a.m.k. þremur mánuðum áður en samningstíma
lýkur.
Samningur þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum og heldur hvor aðili sínu.
Reykjavík, 29. desember 2005

F.h. menntamálaráðuneytis

________________________
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra

F.h. Þjóðleikhússins

__________________
Tinna Gunnlaugsdóttir
leikhússtjóri
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7.4 Um styrktarsjóð Baugs6
Styrktarsjóður Baugs

Styrktarsjóður Baugs var stofnaður í júní 2005 með 300 milljóna króna stofnframlagi.
Hlutverk sjóðsins er að styðja margvísleg menningar-, líknar- og velferðarmál. Það er meðal
annars gert með framlögum til stofnana, samtaka og félaga, sem hafa framangreind málefni
sem megintilgang sinn.
Formaður stjórnar sjóðsins er Jóhannes Jónsson, en aðrir stjórnarmenn eru Hreinn
Loftsson og Ingibjörg St. Pálmadóttir. Ritari stjórnar sjóðsins er Kristín Þorsteinsdóttir.
Úthlutað hefur verið úr sjóðnum í ár, 2008. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um úthlutun á
næsta ári.
Hægt er að senda rafræna umsókn eða prenta út umsóknareyðublaðið og senda í pósti til:
Styrktarsjóður Baugs
B.t. Kristínar Þorsteinsdóttur
Túngötu 6
101 Reykjavík

6

Fjallað er um styrktarsjóð Baugs í rannsókninni en vefsíðunni sem vísað er til í ritgerðinni hefur verið lokað.

Upplýsingarnar i viðauka 7.4 eru fengnar af síðunni en þær voru sóttar 9. október 2008
afhttp://baugur.is/Samfelagsabyrgd/Styrktarsjodur.
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