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Ritgerð þessi er  6 ECTS eininga lokaverkefni til BA-prófs frá Sviðshöfundabraut við 
Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi 
höfundar. 



Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður markvisst unnið að því skoða og bera saman sjálfstæðu íslensku 

sviðslistasenuna og frumkvöðlastarfsemi. Með það í huga verður athugað  hvort það er 

eitthvað í fari frumkvöðla eða vinnuaðferðum þeirra sem gæti nýst sviðslistamönnum. 

Skoðaðir verða innviðir þessa tveggja atvinnugreina eins og stofnanir og styrkir sem koma 

til móts við starfsemi þeirra. Eftirfarandi þættir voru skoðaðir við gerð þessarar ritgerðar: 

hvaða mikilvæga hlutverki gegna þessar starfsgreinar í íslensku samfélagi?, Hverjar eru 

vinnuaðferðir þessa starfsgreina? - og hvernig eru verkefni þeirra fjármögnuð? Niðurstöður 

ritgerðarinnar sýndu frammá að báðar starfsgreinar gegna mikilvægu hlutverki í 

uppbyggingu íslensks samfélags. Margt í fari frumkvöðla og sviðslistamanna er líkt en 

stærsti munur þeirra er að ásetningur þeirra er ekki sá sami. Sköpun frumkvöðulsins er 

fjárhagslega drifin. Sviðslistamaðurinn skapar list vegna þess að það er köllun hans, 

hagnaðurinn er sá að sköpunin leiðir af sér eitthvað gott fyrir samfélagið. Þessi ritgerð notast 

við ýmsar heimildir og viðtöl. Viðmælendur eru þeir Friðrik Friðriksson, framkvæmdastjóri 

Tjarnarbíós og Hallur Þór Sigurðarson, lektor við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík. 
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Inngangur  

Ég lagði upp með þessa ritgerðarspurningu í von um að finna nýjar leiðir til að fjármagna 

list mína. Ég skrifa þessa ritgerð vitandi að þetta verður síðasta skólaverkefnið mitt fyrir 

útskrift og eftir þriggja ára skólagöngu liggja leiðir mínar út á vinnumarkaðinn. En hvaða 

vinnumarkað? Við lifum á skrítnum tímum og vinnumarkaðurinn er stanslaust að þróast og 

breytast. Þegar amma mín og afi ákváðu að mennta sig var þetta tiltölulega auðveld formúla. 

Þú sóttir þér menntun og við lok námsins fékkstu einhvers konar gráðu. Þessi gráða tryggði 

þér svo sæti á vinnumarkaðnum. Í dag eyðir fólk endalausum tíma og peningum í að mennta 

sig í von um að komast að á vinnumarkaðnum og fólk sækir sér stöðuga endurmenntun og 

þykir sjálfsagt. En eins og amma og afi fengu sinn stað í atvinnulífinu, er það ekki eins 

sjálfgefið í dag. Þetta á við um flest nám í Háskóla. En hvað um listgreinarnar? Í byrjun júní 

mun ég útskrifast og fá skírteini frá Listaháskóla Íslands sem segir að ég er menntaður 

sviðshöfundur. Ef ég fer og opna dagblaðið núna og skoða atvinnuauglýsingar, get ég lofað 

því að það stendur ekki neinstaðar „Sviðshöfundur óskast“. Það er engin að fara bjóða mér 

vinnu þó ég veifi skírteininu mínu. Flestum er sama um þetta skírteini. En þeim þarf ekki að 

vera sama um mig. Áður en þessi áfangi hófst var ég að skoða leiðir til að auka innkomu 

mína og fékk ég allskonar hugmyndir. En það sem allar þessar hugmyndir áttu sameiginlegt 

var að ég vissi ekki hvernig ég ætti að framkvæma þær og þá kynntist ég frumkvöðlafræði.  

Frumkvöðlafræði (e. Entrepreneurship) er gjörðin að hefja nýja starfsemi frá grunni 

í von um að ná hagnaði. Það er oft á tíðum fjárhagsleg áhætta þegar fólk eða hópar fara af 

stað með verkefni af listrænu tagi. Og sú staðreynd er ekki uppörvandi, vitandi það að eftir 

útskrift muni ég líklega vera atvinnulaus sviðslistakona í leit að atvinnumöguleikum. Líkt 

og hjá frumkvöðlinum er ákveðin fjárhagsleg áhætta sem fylgir því að vera sviðslistakona, 

og með það í huga langar mig að kynnast vinnuaðferðum frumkvöðla í von um að það muni 

hjálpa mér og minni list. Námið mitt í Listaháskólanum hefur gefið mér tól og tæki til að 

þroskast og mótast sem betri listakona. En núna þrái ég tól og tæki sem hjálpa mér að 

fjármagna list mína á sem skilvirkastan hátt og með það í huga kannaði starfsemi sjálfstæðra 

sviðslista á Íslandi og bera saman við vinnuaðferðir frumkvöðla og skoða hver er skilvirkasta  

leiðin að fjármagni. 
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1. Sjálfstæðar sviðslistir á Íslandi 

Þegar talað er um sjálfstæðar sviðslistir er átt við félög, hópa og einstaklinga sem starfa utan 

opinbera stofnanna. Opinberar sviðslistastofnanir eru stofnanir sem fá fjármagn frá ríkinu 

eða sveitarfélagi sínu með reglubundnum hætti. Þær stofnanir sem tilheyra þeim hópi eru: 

Þjóðleikhúsið, Borgarleikhúsið, Leikfélag Akureyrar, Íslenska óperan og Íslenski 

dansflokkurinn. „Sviðslistir“ má svo skilgreina sem regnhlífaheiti, en undir það falla 

sviðslistaform á borð við dans, leikhús, sirkus, óperu o.fl.1 

Sjálfstæða sviðslistasenan á Íslandi kannar jarðveginn fyrir nýja strauma og stefnur í 

sviðlistum. Hún stuðlar fyrst og fremst að nýsköpun, nýsköpun er „það að stuðla að 

framförum með nýjum hugmyndum, verklagi eða uppgötvunum.“ 2  Sjálfstæða 

sviðslistasenan spyr grundvallaspurninga um listformið, hlutverk og umhverfi þess. Hvatt er 

til tilraunamennsku og er senan í stanlausri leit að nýjum hugmyndum og aðferðum sem 

tryggir það að senan geti skapað sitt eigið sviðstungumál sem lýtur eigin lögmálum, óháð 

tíðaranda og tískustraumum. Senan er ekki að setja sig í andstöðu við það sem fyrir er, heldur 

vinnur hún markvist með hag sviðslistanna að leiðarljósi.3 

 

1.1.  Hvaða mikilvæga hlutverki gegna sjálfstæðar sviðslistir á Íslandi? 

Til þess að gera grein fyrir menningarlegu gildi sjálfstæðu sviðslistasenunnar er mikilvægt 

að vita hvað menningarlegt gildi þýðir. Samkvæmt Íslensku alfræðibókinni þýðir menning, 

„sú heild þekkingar, siðferðis, trúar og tákna sem er undirstaða mannlegs samfélags. 

Þróun menningar  byggist á hæfni mannsins til að læra, beita þekkingu til að bregðast við 

breyttum aðstæðum og miðla þekkingunni til komandi kynslóða.“4 Út frá þessari skýringu 

má segja að menning sé hugtak yfir kerfi sem hægt er að finna um allan heim í ólíkum 

birtingarformum. Í þessari ritgerð mun vera rýnt í sviðslistamenningu í íslensku samfélagi, 

en sviðslistamenning byggist á ákveðnu kerfi þar sem búið er að búa til margar hefðir og 

reglur.5 

 
1 Aðalbjörg Árnadóttir, „Hlutir gerast ekki í tómarúmi, umbreytingar á sjálfstæðu sviðslistasenunni 2005-
2020,“ bls.6-8 
2 Íslensk orðabók, „nýsköpun.“ 
3 Steinunn Knútsdóttir, „Byrjunarreitur: samhengi og forsendur,“ bls.12-13 
4 Íslenska alfræðirorðabókin, „menning.“ 
5 Ásgerður G. Gunnarsdóttir, „Sviðslistahátíðin artFart, menningarlegt gildi í íslensku sviðslistalífi,“ bls. 15 
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 Orðið gildi (e. Value) þýðir verðgildi eða verðmæti.6 Einnig getur orðið þýtt, þegar 

eitthvað er mikilvægt eða mikils virði fyrir einhvern, þá hefur það mikið gildi.7 Þetta er því 

hugtak yfir hlut eða hugmynd sem er virði einhvers, fjárhagslega, veraldlega eða 

hugmyndalega. 
Menningarlegt gildi er hugtak yfir kerfi sem á að efla og þroska manneskjuna. Einnig býr það yfir 
eiginleikum sem einstaklingar þrá og eru tilbúnir í skipti til að öðlast það, til dæmis með því að borga 
fyrir það. Á sama tíma er það valdatæki sem einstaklingar vilja öðlast hlutdeild í og vera innan, til að 
geta stjórnað og haft áhrif innan þess.8 

 
Sjálfstæða sviðslistasenan er fyrirmynd í samskiptum við listina. Ef við skoðum opinberu 

leikhúsin á Íslandi eru þau stór maskína sem verða skila fjárhagslegum hagnaði á því sem 

þau eru að gera. Líkt og frumkvöðullinn. Frumkvöðullin spyr sig hver er þörfin? Líkt og 

opinberu stofnarnirnar en sjálfstæðu sviðslistirnar snúa þessu oft á haus og spyrja sig: Hvers 

vegna? Hvernig? Hvað? Þegar þessum spurningum er svarað, fara sviðslistamenn að spyrja 

sig nýrra spurninga: Hver er markhópurinn? Hvern á ég að fá með mér í lið? Hvað mun þetta 

kosta? En þetta eru allt spurningar sem þarf að svara áður en óskað er eftir fjármagni.9 

Áhugavert er að skoða kenningar franska félagsfræðingins Pierre Bourdieu um svið 

og habitus. En þær geta hjálpað okkur að skilja afhverju þessi munur stafar. Sjálfstæða 

sviðslistasenan er skilgreind hér að ofan, sem hópar, félög og einstaklingar sem starfa utan 

opinberu sviðslistastofnananna. Ef við bætum við hugmyndum og kenningum Bourdieus við 

þessa skilgreiningu fáum við að kynnast nýjum vinkli sem getur sýnt okkar afhverju 

tilhneiging sviðslistafólks er ekki að leggja áherslu á hagnað líkt og frumkvöðlar. En hvað 

er það þá sem drífur sjálfstæða sviðslistamenn áfram? Bourdieu vill meina að svið (e. Field) 

sé samofin heild sem hefur mörg birtingarform en innan þeirrar heildar er sameiginlegur 

félagslegur skilningur þar sem allir þátttakendur lúta sömu reglum.10 „[F]élagslegt rými; 

leikvöll þar sem gilda ákveðnar óskráðar leikreglur sem eru sameiginleg tálsýn sviðsins og 

allir þátttakendur lúta.“11 Tálsýn, er félagslegi áþekki skilningur sviðsins. Það felst í því að 

allir innan sviðsins lúti lögmálum þess með það að leiðarljósi að allir helgi sér reglur leiksins 

af félagsmótaðri ástríðu. Kenning Bourdieu um svið og tálsýn er hluti af kenningum hans 

 
6 Íslensk samheitaorðabók, „gildi.“ 
7 Cambridge dictionary,  „value.“ 
8 Ásgerður G. Gunnarsdóttir, „Sviðslistahátíðin artFart, menningarlegt gildi í íslensku sviðslistalífi,“ bls. 16 
9 Aðalbjörg Árnadóttir, „Hlutir gerast ekki í tómarúmi, umbreytingar á sjálfstæðu sviðslistasenunni 2005-
2020,“ bls.6-8 
10 Bourdieu, P. (2007). Almenningsálitið er ekki til. Davíð Kristinsson (ritstj.). Reykjavík: 
Omdúrman/Reykjavíkur Akademían. 
11 Aðalbjörg Árnadóttir, „Hlutir gerast ekki í tómarúmi, umbreytingar á sjálfstæðu sviðslistasenunni 2005-
2020,“ bls.7 
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um habitus, eða veruháttur. Veruháttur er „leið sérhvers manns til að verja lífi sínu (meðvitað 

eða ómeðvitað) í samræmi við afstöðu hans til tilvistar sinnar eða lífsýn.“12 Habitus mótast 

við félagslegar aðstæður út frá samfélagslegri tilhneigingu fólks að hugsa, líða og haga sér 

eins og samfélagið og umhverfið hefur mótað þau til að gera.13 Út frá kenningum Bourdieu 

má draga þá ályktun að starfandi sviðslistamenn innan sjálfstæðu sviðslistasenunar hafi 

áþekkan habitus.14 Sviðslistamenn innan senunar aðlagast sameiginlegri tálsýn sviðsins og 

þess vegna er t.d. viðhorf sviðslistfólks um hagnað ekki sú sama og hjá frumkvöðlum. 

Sjálfstæða íslenska sviðslistasenan einkennist fyrst og fremst af tilraunamennsku og 

samvinnu, þvert á listgreinar. Svið og habitus geta þó ekki orðið til án innviða og efnis. En 

þá er mikilvægt að kanna stofnanir innan sjálfstæðu sviðslistasenunar og hlutverk þeirra í 

senunni.15  

 

1.2.  Mikilvægar stofnanir og starfsemi þeirra  

Mikilvægar stofnanir sem koma til móts við starfsemi sjálfstæðra sviðslista eru Bandalag 

sjálfstæðra leikhúsa (SL), Tjarnarbíó og Dansverkstæðið. Fjallað verður um eftirfarandi 

stofnanir vegna þess að þær hafa aðstoðað atvinnuleikhópa og sjálfstætt starfandi 

sviðlistafólk til að halda starfsemi sinni áfram þrátt fyrir efnahagslegan skort.  

SL, „er sameiginlegur vettvangur hópa atvinnufólks í sviðslistum. Tilgangur SL er 

að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum allra sjálfstæðra sviðslistahópa og hátíða á 

Íslandi. Heimili bandalagsins og varnarþing er í Reykjavík.“ 16  SL gætir hagsmuna 

sjálfstæðra atvinnuleikhópa og samhæfingu þeirra. SL vill bæta starfsumhverfi sviðslista og 

auka sýnileika þeirra, bæði með því að stuðla að öflugu alþjóðlegu tengslaneti, bæði 

norrænum, evrópskum og á heimsvísu. En þetta tryggir atvinnuleikhópum vettvang fyrir 

áframhaldandi útrás og innrás atvinnufólks í sviðslistum í framtíðinni. Einnig stuðla þau að 

bættu starfsumhverfi með því að veita atvinnuleikhópum viðurkenningu bæði faglega og 

fjárhagslega í hugum almennings og meðal opinberra aðila.17 Samkvæmt stefnuyfirlýsingu 

 
12 Íslensk orðabók, „veruháttur.“ 
13 Bourdieu, P. (2007). Almenningsálitið er ekki til. Davíð Kristinsson (ritstj.). Reykjavík: 
Omdúrman/Reykjavíkur Akademían. 
14 Hér skal tekið fram að það þarf alls ekki að vera að þetta fólk hafi sama habitus, en leiða má líkum að því. 
15 Bourdieu, P. (2007). Almenningsálitið er ekki til. Davíð Kristinsson (ritstj.). Reykjavík: 
Omdúrman/Reykjavíkur Akademían. 
16 „Stjórn og starfsemi,“ Bandalag sjálfstæðra leikhúsa, sótt 11.05.21 https://new.leikhopar.is/stjorn-og-
starfsemi/ 
17 „Stefnuyfirlýsing,“ Bandalag sjálfstæðra leikhúsa, sótt 11.05.21 https://new.leikhopar.is/stefnuyfirlysing/  
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SL, hyggjast þau vilja styrkja starfsemi sjálfstæðra sviðlista í von um að það geti bæði 

hagnast þeim sem kjósa að starfa sjálfstætt og einnig verði það hvati og aflgjafi fyrir íslenskar 

sviðslistir. 

 

Til að geta vænst listrænnar þróunar þarf að búa sviðslistastarfsemi skilyrði til þroska sem byggja á 
víðtækum rannsóknum og tilraunum á formi sviðslistanna. Frelsi og sköpunarmáttur sviðslista felst í 
fjárhagslegu sjálfstæði starfseminnar sem er undirstaða þess að atvinnuleikhópar geti starfað af 
samfélagslegri ábyrgð, framsýni og listrænum metnaði.18 

 

SL er mikilvægt fyrir þróun sjálfstæðra sviðslista og er í forsvari fyrir atvinnuleikhópana 

gangvart stjórnvöldum og vinnur markvist að bættu starfsumhverfi umbjóðenda sinna. 

 Tjarnarbíó, er heimili sjálfstæðra sviðslista og hlutverk þeirra er að reka heimilið á 

ábyrgan hátt.19 Menningarfélag Tjarnarbíós, dótturfélag SL er með aðstöðu á Tjarnagötu 12 

og er húsið sjálft í eigu Reykjavíkurborgar en Menningarfélag Tjarnarbíós er umráðaraðili 

og sér um rekstur á húsinu. Reykjavíkurborg styður svo við þennan rekstur með því að fella 

niður leigu og veita Tjarnarbíó rekstrarfé, tuttugu milljónir á ári.20 Rekstrarféð er einungis 

hugsað til þess að greiða starfsmannahald, sem er stærsti kostnaðarliðurinn. Hlutverk 

Tjarnarbíós er að hýsa og vera í samstarfi við sjálfstæðu sviðslistasenuna. Húsið gefur 

atvinnuleikhópum aðstöðu til að setja upp sýningar og leggja til starfsmenn, þau veita aðstoð 

við markaðssetningu og svo eru þau með sviðstjóra og tæknistjóra.21 Hlutverk Tjarnarbíós 

líkt og SL er að heildarhagsmunir íslenskra sjálfstæðra sviðslista og skapandi greina til 

framtíðar séu í fyrirrúmi og styður Tjarnarbíó við þetta með því að aðstoða listamenn við að 

láta hugmyndir sínar verða að veruleika og gefa þeim vettvang til að sviðsetja verk sín. Þetta 

tryggir sjálfstæðu sviðslistasenunni húsnæði sem leggur ekki áherslu á hagnað og þar með 

fær sviðslistafólk að setja upp sýningar sem stuðla frekar að nýsköpun og fjölbreyttu 

sýningarári. 22 

 Dansverkstæðið - vinnustofur danshöfunda, var stofnað árið 2010 af hópi 

danshöfunda sem vildu bæta vinnuaðstöðu danslistafólks. Dansverkstæðið leigir æfingasali 

til sviðslistafólks; danslistafólks, leikhópa, óperuhópa og sirkuslistamanna. En þau eru fyrst 

 
18 „Stefnuyfirlýsing,“ Bandalag sjálfstæðra leikhúsa, sótt 11.05.21 https://new.leikhopar.is/stefnuyfirlysing/  
19 „Gildi og stefna,“ Tjarnarbíó, sótt 12.05.21 https://tjarnarbio.is/starfid/#gildi 
20 Að sjálfsögðu getur þessi tala breyst með hliðsjón af nýjum samningum og hlýtur alltaf að vera 
samkomulagsatriði. 
21 Friðrik Friðriksson (munnleg heimild, 07. maí 2021) 
22 „Gildi og stefna,“ Tjarnarbíó, sótt 12.05.21 https://tjarnarbio.is/starfid/#gildi 
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og fremst í forsvari fyrir danslistafólks. Dansverkstæðið var stofnað í þeim tilgangi að búa 

til samastað fyrir danshöfunda til að æfa og þróa list sína og starfsferil. Með styrk frá 

Reykjavíkurborg var leigusamningur undirritaður fyrir Skúlagötu 28, 4 hæð og var það svo 

formlega opnað þann 1. október 2010. Haustið 2019 flutti Dansverkstæðið eftir að hafa misst 

aðstöðuna á Skúlagötunni. En nýja heimili Dansverkstæðisins er Hjarðarhagi 47. 

Dansverkstæðið er hugsað fyrst og fremst sem griðastaður, þar sem listamenn geti stuðlað 

að nýsköpun, uppbyggingu sviðslista og miðlað þekkingu sinni til annarra listamanna. „Við 

erum rými fyrir kreatíft kaos.“23 Þau vilja tryggja að listamenn hafi samastað svo þau geti 

iðkað list sína og átt í leiðinni samtal við aðra listamenn.24 

 Ef við skoðum þessi samtök út frá hugmyndum Bourdieu um svið og habitus, getur 

svið og habitus ekki orðið til í tómarúmi. Áhugavert er að lesa kenningar Jozef Kovalčik og 

Max Ryynänen um listasenur sem hafa sprottið upp um allan heim í gegnum aldirnar. Í hverri 

borg hafa sprottið upp fjölmargar senur og hefur hver og ein þeirra sitt eigið tengslanet (e. 

Network.)25 Tengslanet er samofið kerfi úr mörgum einingum sem tengjast á einn eða annan 

hátt og eiga í samskiptum við hvort annað. Í þessu tilfelli er átt við fólkið sem starfar innan 

hverrar senu og samstarf þeirra á milli.26 Það er einnig hægt að sjá samleið með kenningu 

Kovalčik og Ryynänen, og hugtakinu „klasi.“ Í viðskiptafræði er hugtakið klasi notað yfir 

svæði þar sem fyrirtæki og hópar koma saman til þess að eiga í samtali, samvinnu og 

samkeppni við hvert annað. Dæmi um klasa væri Silicon Valley í Californiu en þar eru 

bækistöðvar stærstu tæknifyrirtækja í heimi.27 Klasar myndast vegna þess að einstaklingar 

læra hraðar af hver öðrum þegar þeir vinna og búa í nálægð við hvern annan. Þetta á 

sérstaklega við um fyrirtæki sem stunda nýsköpun, af því þau stækka hraðar og býr það til 

tækifæri fyrir önnur nágranna fyrirtæki. Þegar einu fyrirtæki gengur vel hefur það áhrif á 

verð og fjárfestingar í öðrum nágranna fyrirtækjum. Með hugtakið klasi í huga mætti segja 

að stofnanirnar nefndar hér að ofan séu dæmi um menningarklasa, þar sem einstaklingar 

koma saman, læra hraðar af hvert öðrum og stuðla þannig að nýsköpun í sviðslistum. En 

þetta tryggir sjálfstæðu sviðslistasenunni að einstaklingar innan hennar stuðli að samtali, 

samvinnu og samkeppni sem aðstoðar senuna að vaxa og dafna.  

 
23 „Grunngildin,“ Dansverkstæðið, sótt 12.05.21 https://www.dansverkstaedid.com/ 
24„Starfsemi,“ Dansverkstæðið, sótt 06.05.21 https://www.dansverkstaedid.com/  
25 Jozef Kovalčik og Max Ryynänen. (2018, 1. janúar). The Art Scene. Sótt 17.05.21 
https://contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=847 
26 Cambrigde dictionay, „Network.“ 
27 Aðalbjörg Árnadóttir, „Hlutir gerast ekki í tómarúmi, Umbreytingar á sjálfstæðu sviðslistasenunni 2005-
2020,“ bls.6-8 
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 Melkorka Sigríður Magnúsdóttir kannar mikilvægi menningarstofnanna í 

meistararitgerð  sinni, „Hugmyndir verða frekar til í samtali en eintali“, Hliðstæður 

menningarhúsa og klasastarfsemi á Íslandi. Út frá niðurstöðum Melkorku eru 

menningarstofnanir einingar sem starfa í óvissuumhverfi. Það er oft erfitt að átta sig á 

vörunni eða afurðinni sem verið er að bjóða upp á vegna þess að hún er óefnisleg og byggist 

á fagurfræði en ekki notagildi. Þetta setur menningarstofnanir í erfiða stöðu vegna þess að 

þær gangast undir sömu kröfur og aðrar atvinnugreinar. Frammistaða þeirra er oftar en ekki 

mæld í tölum og þurfa þau að afkasta því sama og aðrar atvinnugreinar. En mælikvarði á 

arðsemi þeirra getur ekki bara verið mældur í fjárhagslegri afkomu. Það verður að vera hægt 

að taka tillit til annarra notagilda sem listir hafa. Verðmæti menningarstofnanna má ekki 

einungis  mæla í tölum, mikilvægt er að skoða aðra óefnislega mælikvarða svo virði 

listarinnar sé metið að verðleikum.28  

 Út frá hugmyndum Melkorku er áhugavert að bera þetta saman við stefnumótun 

Tjarnabíórs. Eitt af markmiðum Tjarnarbíó er að rekstur Tjarnarbíós verði sjálfbær til 

framtíðar innan tíu ára. Þessi stefnumótun var skrifuð árið 2014. Samkvæmt Friðrik 

Friðrikssyni framkvæmdastjóra Tjarnarbíós má dæma þessa stefnu ómerka. Friðrik vill 

meina að Tjarnarbíó muni aldrei takast að vera fjárhagslega sjálfbært og er þetta í rauninni 

óvinnandi vegur fyrir menningu og listir að ætla sér að standa fyrir utan styrkjakerfið og án 

fjárstuðings. Í rauninni ef Tjarnarbíó myndi vilja verða fjárhagslega sjálfbært yrði ásetningur 

þess allt annar en lagt var upp með. Rekstur leikhússins myndi byggjast á því að fá hagnað 

og þar með yrði val á verkum öðruvísi og myndi Tjarnarbíó ekki lengur þjóna sjálfstæðu 

sviðslistasenunni heldur sjálfu sér. En ef við skoðum orðið sjálfbærni (e. Sustainabilty) og 

þýðingu orðsins, er sjálfbærni eiginleikin að geta viðhaldið einhverju ástandi yfir lengri 

tíma.29  Út frá þessari skýringu segir Friðrik að sjálfbærni fyrir Tjarnarbíó sé að vinna 

markvisst að því að komast að því hvað í fagi listanna hafi haldið aftur af senunni eða þvælst 

fyrir henni og er bæði Tjarnarbíó og  SL stanslaust að reyna endurskoða kerfið sem sinnir 

sviðslistum. Sérstaklega með því að passa upp á og viðhalda samfélagi sem hefur myndast 

innan senunnar og styrkja það tengslanet.30 

 Menningarfyrirbæri á borð við Tjarnarbíó og Dansverkstæðið gegna ekki bara því 

hlutverki að viðhalda og styrkja innviði sjálfstæðu senunar heldur er mikilvægt að skoða líka 

 
28 Melkorka Sigríður Magnúsdóttir, „Hugmyndir verða frekar til í samtali en eintali, Hliðstæður 
menningarhúsa og klasastarfsemi á Íslandi.,“ bls.22-23 
29 Cambrigde Dictionary, „Sustainabilty.“ 
30 Friðrik Friðriksson (munnleg heimild, 07. maí 2021) 
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hvernig listir og afþreyfing í borgum geti nýst sem verkfæri í endurreisn borgarbrags. En 

sviðslistir hafa þann möguleika að geta leikið mikilvægt hlutverk í vexti borga. Samkvæmt 

prófessornum J. Allen Whitt og kenningum hans um hlutverk listar og menningu í framþróun 

og uppbyggingu borga. Hann segir sviðslistir vera viðurkennt pólitískt afl sem gegnir 

mikilvægu hlutverki í vexti borga. Hægt er að sjá samleið með hugmyndum Whitt og 

hugtakinu klasi. En Whitt hefur verið að rannsaka hvernig listastofnanir í gegnum aldirnar 

hafa haft áhrif á nærliggjandi fyrirtæki og hverfi.31 „[Á]stæður þess, til að mynda eðli borga 

sem nokkurs konar samfélagslegs kjarna, eðli efnahags borga og eðli lista og menningar sem 

slíkrar.“32 Líkt og klasi, má segja að borgir hafi svipaðan innvið. Nágranna fyrirtæki og 

stofnanir stuðla að samtali, samvinnu og samkeppni sem tryggir hraðari vöxt borga. Einnig 

er vert að skoða þetta í stærra samhengi, út frá samkeppni borga sín á milli, en það má segja 

að listastofnanir leggi líka sitt af mörkum þegar kemur að því að keppast um ferðamenn, 

atvinnuuppbyggingu og sterkari innviði líkt og klasa.33 

 

Borgir hafa yfir að ráða vinnuafli, auðlindum og innviðum sem nauðsynlegir eru svo hægt sé að byggja 
upp listir og menningu. Eftirspurnin eftir listum og menningu er jafnframt meiri í borgum auk þess 
sem allar aukagreinar listsköpunar og menningarstarfsemi eru staðsettar í nærumhverfinu. Þá hefur 
nærvera annarra fyrirtækja áhrif á stefnu, byggingu og samkeppni sem þar af leiðandi eykur 
samkeppnishæfni og virkni þessara stofnana.34 

 

 

Út frá þessum hugleiðingum má segja að listir og menning ýti undir nýsköpun bæði meðal 

menningarstofnanna og út frá sér. En listir geta einnig haft áhrif á endurnýjun í hefðbundnari 

geirum og geta jafnframt virkjað nýjar atvinnugreinar. En borgir hafa áhrif á getu 

menningarstofnana og öfugt, til virkrar samkeppni og uppbyggingar.35  

 

 
31 Whitt, J. A. (1987). Mozart in the metropolis, the arts coalition and the urban growth machine. Urban 
Affairs Review 23, 15–36. doi:10.1177/004208168702300103 
32 Melkorka Sigríður Magnúsdóttir, „Hugmyndir verða frekar til í samtali en eintali, hliðstæður 
menningarhúsa og klasastarfsemi á Íslandi,“ bls.23 
33 Melkorka Sigríður Magnúsdóttir, „Hugmyndir verða frekar til í samtali en eintali, hliðstæður 
menningarhúsa og klasastarfsemi á Íslandi,“ bls.23 
34 Melkorka Sigríður Magnúsdóttir, „Hugmyndir verða frekar til í samtali en einstali, hliðstæður 
menningarhúsa og klasastarfsemi á Íslandi,“bls.23 
35 Melkokra Sigríður Magnúsdóttir, „Hugmyndir verða frekar til í samtali en eintali, hliðstæður 
menningarhúsa og klasastarfsemi á Íslandi,“bls.23 
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1.3. Hvert er samband sjálfstæðra sviðslistahópa við opinberar stofnanir? 

Í þessum kafla verða skoðaðar stofnanirnar Þjóðleikhús og Borgarleikhús en þær vinna að 

ákveðnu marki í samstarfi við sjálfstæðu sviðslistasenuna.  

Þjóðleikhúsið heyrir, í stjórnarráðinu, undir menntamálaráðherra og er listastofnun á 

sviði leiklistar í eigu íslensku þjóðarinnar. Hlutverk Þjóðleikhússins er meðal annars að sýna 

fjölbreytt úrval innlendra og erlendra sjónleikja, auðga leikhúsmenningu í landinu og stuðla 

að þróun sviðslista með því að efla íslenska leikritun og hlúa að nýsköpun á vettvangi 

leiklistarinnar. Leikhúsið skal vera til fyrirmyndar um listrænan flutning leikverka og leggja 

sérstaka rækt við íslenska tungu. „Þjóðleikhúsið skal stuðla að samstarfi við listastofnanir og 

hópa listamanna sem iðka listgreinar tengdar leiksviði og auðgað geta starfsemina, með 

sérstöku tilliti til listdanssýninga og óperuflutnings.“36 

Borgarleikhúsið er heimili Leikfélags Reykjavíkur. Hlutverk Borgarleikhússins er að 

búa til leikhús fyrir ólíka hópa samfélagsins með því að spyrja spurninga, gagnrýna, vekja 

gleði og segja hið ósagða. Þau segja það mikilvægt að leikhúsið geri tilraunir til að vekja 

áhorfendur til umhugsunar og ýta undir umræðu, opna huga fólks og efla vitsmuni þess með 

því að rannsaka mannlegt eðli og spegla samfélagið. Þau vilja gæta þess að verkefnaval sé 

fjölbreytt og höfði bæði til alls almennings og áhugafólks um leikhús með það að leiðarljósi 

að vekja spurningar, skemmta ögra, fræða og koma á óvart.37 

Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið auglýsa á hverju leikári eftir samstarfsverkefnum 

og bjóða í framhaldinu a.m.k. tveimur sjálfstæðum leikhópum  til samstarfs. Þjóðleikhúsið 

ber þá skyldu samkvæmt 6. grein laga um sviðslistir (165/2019). Valin verkefni fá aðgang 

að rýmum og tækjum leikhússins, skv. samningi.38 Líkt og með Þjóðleikhúsið þarf Leikfélag 

Reykjavíkur einnig að tryggja hið minnsta tveimur leikflokkum afnot af húsnæði í 

Borgarleikhúsinu til æfinga og sýninga. En þetta er samkvæmt samkomulagi Leikfélags 

Reykjavíkur og Reykjavíkurborgar.39 

Árið 2005 átti sviðslistafólk í heitum umræðum um aðstöðu sjálfstæðra leikhópa og sviðslistafólks í 
Borgarleikhúsinu í Reykjavík. Leikhópar höfðu unnið að sýningum í húsinu samkvæmt samningi 
Reykjavíkurborgar og Leikfélags Reykjavíkur um aðstöðu sjálfstæða geirans í húsinu en styr stóð um 

 
36 Reglugerð fyrir Þjóðleikhús nr.117/2009 
37 „Borgarleikhús 2019-2021.“ Borgarleikhúsið, sótt 16.05.21 https://www.borgarleikhus.is/pl/about-
us/policy/borgarleikhusid-2019-2021-1 
38 „Þjóðleikhúsið auglýsir eftir samstarfsverkefnum,“ bandalag sjálfstæðra leikhúsa -SL, sótt 15.05.21 
https://new.leikhopar.is/2021/01/11/thjodleikhusid-auglysir-eftir-samstarfsverkefnum/ 
39 „Borgarleikhúsið auglýsir eftir samstarfsverkefnum fyrir leikárið,“ bandalag sjálfstæðra leikhúsa -SL, sótt 
15.05.21 https://new.leikhopar.is/2021/01/11/borgarleikhusid-auglysir-eftir-samstarfsverkefnum-fyrir-
leikarid-2021-2022/ 
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framkvæmd samningsins. Innan geirans var talað um aðstöðumun listamannanna sem störfuðu við 
húsið og þeirra sem komu inn á forsendum samstarfssamningsins. Þeim verkefnum sem fengu inni 
fylgdi oft og tíðum ekki nægilegt fjármagn til að greiða laun samkvæmt töxtum og aðstöðumunur 
hinna sjálfstætt starfandi listamannanna og þeirra fastráðnu var hrópandi. Sumir notuðu orð eins og 
áhugaleikarar og áhugaleikhús um sjálfstæðu leikhópana og listamennina til aðgreiningar frá þeim 
listamönnum sem störfuðu í húsinu. Sýningarnar voru ekki sambærilegar við þau verkefni sem 
leikhúsið sjálft framleiddi enda var mun minna kostað til í umgerð og við framleiðslu verkanna.40 

Út frá hugleiðingum Steinunnar Knútsdóttur í bók hennar Lóðrétt rannsókn er áhugvert að 

bera hugleiðinar hennar saman við hugmyndir Bourdieu um vald. Samkvæmt Bourdieu er 

vald háð sviðinu eða leikvellinum eins og er útskýrt í kafla 1.1. Í þessu samhengi er 

leikvöllurinn samofin af sjálfstætt starfandi sviðslistamönnum og stofnunum eins og þær 

sem eru nefndar hér að ofan. Á leikvellinum ríkja reglur og hefðir sem sviðslistamenn (bæði 

sjálfstætt starfandi og þeir sem vinna hjá opinberu leikhúsunum) þurfa að lúta en togstreitan 

sem ríkir á milli þeirra getur breytt reglum leikvallarins. 41  Annað dæmi um vald er 

skilgreining heimspekingsins Michael Foucalt, en hann segir vald vera háð togstreitunni sem 

á sér stað á milli tveggja aðila. En valdið verður ekki ljóst fyrr en því er beitt. Valdið sem 

opinberar stofnanir hafa yfir sjálfstætt starfandi sviðslistamönnum er ekki sýnilegt fyrr en 

þau beita valdi sínu gagnvart þeim.42 Því má spyrja sig hvort að sjálfstæðir atvinnuleikhópar 

séu nægilega viðurkenndir bæði faglega og fjárhagslega í hugum almennings sem og 

opinberra aðila. SL hefur reynt að leggja sitt af mörkum til að tryggja  bætt rekstrarumhverfi 

sjálfstætt starfandi sviðslistahópa, en erfiðlega hefur gengið að koma stjórnvöldum í skilning 

um mikilvægi tilvistar þeirrar, það er eins og það sé ekki nægilegur skilningur á því að það 

séu einstaklingar og hópar sem kjósa að starfa sjálfstætt og það hefur ekkert með skort á 

metnaði eða fagmennsku að gera.43  

1.4. Leitin að peningunum 

Vegna samdráttar í efnahagslífinu er erfitt fyrir sjálfstæða sviðslistamenn og hópa að sækja 

fjármagn í einkageirann. Það sem viðheldur sjálfstæðu sviðslistasenunni er fjármagn frá 

opinberum styrktarsjóðum, aðalega sviðslistasjóður og listamannalaun. Það er einnig hægt 

að sækja um minni styrki, en þeir ná sjaldnast upp fyrir 1-5% af heildar 

uppsetningarkostnaði. Dæmi um slíka minni styrki eru frá íslenskum sveitarfélögum, 

 
40 Steinunn Knútsdóttir, „Byrjunarreitur: samhengi og forsendur,“ bls.12-13 
41 Bordieu, P. (1996). The Rules of Art. Genesis and structure of the literary field (Susan Emanuel þýddi). 
Cambridge: Polity Press. bls.215 
42 Dreyfus, H.L., Foucault, M. og Rabinow, P. (1983). (2. útg). Michel Foucault: Beyond Structuralism and 
Hermeneutics. Chicago: University of Chicago Press. bls.185 
43 „Stefnumótun sjálfstæðu leikhúsanna 2011-2020,“ bandalag sjálfstæðra leikhúsa -SL, sótt 15.05.21 
http://new.leikhopar.is/wp-content/uploads/2014/09/SL_stefnum.11-20-WEB.pdf 
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Norrænir og Evrópskir styrktarsjóðir og ýmsir samfélags- og fyrirtækjastyrkir. Einnig er vert 

að nefna að listamannalaun og styrkhlutfall sviðslistasjóðs er ekki nægilega raunsætt. En 

listamannalaun eru ekki í samræmi við kjarasamninga sviðslistafólks og sviðslistasjóður 

úthlutar einungis 50% verkefnastyrk í uppsetningu.44 

 Vegna lítils fjármagns er oft erfitt fyrir sviðslistamenn og hópa að viðhalda 

starfseminni sinni til lengdar. En þetta verður til þess að fleiri hópar fara í samstarf við 

stofnanir eins og Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið.45 „Þessi þróun þýðir að leikhópar tapa 

ákveðnu sjálfstæði og eignarhaldi á sínum sýningum en þeir gera þetta til að lágmarka 

útlagðan kostnað þar sem 50% fjármögnun verkefna með opinberum styrkjum dugar 

sjaldnast til.“46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 „Stefnumótun sjálfstæðu leikhúsanna 2011-2020,“ bandalag sjálfstæðra leikhúsa -SL, sótt 15.05.21 
http://new.leikhopar.is/wp-content/uploads/2014/09/SL_stefnum.11-20-WEB.pdf 
45 „Stefnumótun sjálfstæðu leikhúsanna 2011-2020,“ bandalag sjálfstæðra leikhúsa -SL, sótt 15.05.21 
http://new.leikhopar.is/wp-content/uploads/2014/09/SL_stefnum.11-20-WEB.pdf 
46 „Stefnumótun sjálfstæðu leikhúsanna 2011-2020,“ bandalag sjálfstæðra leikhúsa -SL, sótt 15.05.21 
http://new.leikhopar.is/wp-content/uploads/2014/09/SL_stefnum.11-20-WEB.pdf 
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2. Frumkvöðlastarfsemi á Íslandi 

Frumkvöðull  er sá sem sér ný tækifæri á vinnumarkaðnum og kemur af stað nýju fyrirtæki 

í von um að ná hagnaði.47 Frumkvöðlar notast við nýsköpun í vinnu sinni og er hún talin 

vera mikilvægur þáttur fyrir efnahagslífið. Nýsköpun ýtir undir hagvöxt með 

framleiðsluaukningu og hagræðingu.   

 

2.1. Hvert er hlutverk frumkvöðla í íslensku samfélagi?  

Richard Cantillon var einna fyrstur til að leggja fram kenningar um það mikilvæga hlutverk 

sem frumkvöðlar gegna í efnahagskerfinu. Cantillon segir þrjár starfsstéttir tilheyra 

efnahagskerfinu; landeigendur, launþegar og frumkvöðlar. Landeigendur eru helstu 

neytendur innan efnahagskerfisins og er vöruframleiðsla í landinu tilraun til að mæta þörfum 

landeigenda. Launþegar eru þeir sem lifa á stöðugri og reglulegri innkomu. Cantillon segir 

frumkvöðla vera þá sem lifa ekki á stöðugri og reglulegri innkomu. Frumkvöðullinn gegnir 

því mikilvæga hlutverki að búa til verð, með kaupum og sölu, í samfélaginu. En þannig nær 

hann að viðhalda hringrás efnahagskerfisins, með því að hafa jafnvægi á framboði og 

eftirspurn.48 Út frá hugmyndum Cantillon um að frumkvöðlar séu þeir sem hafa ekki stöðuga 

og reglulega innkomu, mætti segja að sviðslistamenn falli undir heitið frumkvöðull. Helsti 

munurinn er sá að frumkvöðlar búa til verð, með kaup og sölu, á hlutum. Sviðslistamenn eru 

hins vegar að selja eitthvað sem er óefnislegt og neytandinn borgar fyrir upplifun en ekki 

hlut. 

Joseph Alois Schumpeter er talin vera einn af merkustu hagfræðingum tuttugustu 

aldar  og hann best þekktur fyrir kenningar sínar um frumkvöðulinn og áhrif hans á 

efnahagskerfið. Schumpeter segir að nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi séu mikilvægir 

þættir í að stuðla að vexti í efnahagskerfinu. Shumpeter leggur sérstaka áherslu á hlutverk 

frumkvöðulsins. Hann stuðlar að þróun efnahagskerfisins með því að vera virkt afl í því að 

finna nýjar vinnuaðferðir og vörur fyrir markaðinn, sem kemur síðan í veg fyrir stöðnun 

 
47 Cambrigde Dictionary, „entrepreneur.“ 
48 Brown, C. and M. Thornton. “Entrepreneurship theory and the creation of economics: insights from 
Cantillon's Essai.” (2011). Sótt 19.05.21 https://researchbank.swinburne.edu.au/file/19716404-1d68-4cf4-
9e13-b651927e2d10/1/PDF%20(Published%20version).pdf 
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innan efnahagskerfisins. En eftirfarandi fimm þættir eru mikilvægir í framþróun 

efnahagskerfisins og á þetta allt við starfsemi frumkvöðulsins.49 

 

1. Ný vara eða ný tegund af vöru kemur inná markaðinn. 

2. Þegar nýjar nálganir verða til, bæði í framleiðslu og markaðssetningu. 

3. Stofnun nýs markaðs. 

4. Þegar nýjar birgðir af hráu efni eða ókláruðum varningi koma í ljós eins og t.d. 

olía eða gull. 

5. Þegar það verður til ný kerfismyndum í efnahagskerfum eins og t.d. þegar 

einokunarfyrirtæki fá nýjan samkeppnisaðila.50 

 

Út frá kenningum Schumpeter er hægt að greina vissa samsvörun með frumkvöðlinum og 

sviðslistamanninum, en þeir eiga það sameiginlegt að stuðla að bættu kerfi innan sinnar 

atvinnugreinar. Án frumkvöðulsins yrði engin þróun í efnahagskerfinu. Þetta á einnig við 

um sviðslistamenn innan sjálfstæðu sviðslistasenunar en þeir viðhalda hjóli sviðslistanna og 

koma í veg fyrir stöðnun. 

 Á Íslandi er mikið um frumkvöðlastarfsemi og nýsköpun. Ef við skoðum íslenskar 

aðstæður eftir efnahagshrunið árið 2008. Stjórnvöld í landinu þurftu að finna leiðir til að 

bæta efnahagskerfið í landinu, mikið var um atvinnuleysi, kaupmáttur minnkaði, tekjur 

lækkuðu og það þurfti að finna lausn á því að fá meiri tekjur inní landið. Þá barst til í tal 

mikilvægi nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi. 51  Það er ekki eindæmi að þegar 

efnahagshrun eiga sér stað eiga lönd til að setja  meiri pening í frumkvöðlastarf, en það er 

vegna þess að lítil fyrirtæki eru stór hluti af atvinnusköpun í hverju landi og eru þau fljót að 

ráða til sín starfsfólk.52  

 

Sigríður Ingvarsdóttir, framkvæmdastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og rekstrarstjóri 
frumkvöðlasetra Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, segir að frumkvöðlastarfsemi hafi aukist eftir 

 
49„Schumpeter‘s view on innovation and entrepreneurship,“ eftir Karol Śledzik Sótt 19.05.21 
DOI:10.2139/ssrn.2257783 
50„Schumpeter‘s view on innovation and entrepreneurship,“ eftir Karol Śledzik Sótt 19.05.21 
DOI:10.2139/ssrn.2257783 
51 Sigurbjörg Helga Ingadóttir, „Íslenskir Frumkvöðlar: Er stuðningur við frumkvöðla mikilvægur og hvernig 
er leið þeirra að fjármagni?,“ bls.14 
52 Hallur Þór Sigurðarson (munnleg heimild, 19.apríl 2021) 
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efnahagshrunið eins og sjáist á aukinni eftirspurn eftir frumkvöðlasetrum miðstöðvarinnar. Hún 
heldur því jafnframt fram að samdráttur sé tími nýsköpunar. Margir þeirra sem hafi orðið fyrir 
atvinnumissi hafi nýtt það til að láta gamla drauma rætast, þróa viðskiptahugmyndir sínar og drífa 

hlutina í framkvæmd53 

 
Nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi getur einnig eflt íslenskan efnahag með því að koma með 

nýjar starfsgreinar inn í landið. En það tryggir landsmönnum að íslenskar auðlindir og 

náttúruperlur verða ekki fyrir jafn miklu hnjaski, vegna þess að efnahagurinn þarf ekki að 

stóla eins mikið á ferðamenn, sjávarútveg og orku sem nýtt er í áliðnað.54  

 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) hefur undanfarin 11 ár kannað frumkvöðlastarfsemi um 
allan heim með samanburðarrannsókn. Í skýrslu GEM frá árinu 2009 má sjá að íslenskir frumkvöðlar 
eru frekar drifnir áfram af viðskiptatækifærum heldur en nauðsyn. Fólk á aldrinum 35-45 ára er 
fjölmennasti aldurshópur íslenskra frumkvöðla og mynda konur rúman þriðjung þeirra sem taka þátt 
í frumkvöðlastarfsemi hér á landi. Í skýrslunni er sagt frá því að þeir Íslendingar sem ná að stofna 
fyrirtæki á árangursríkan hátt njóta virðingar í samfélaginu. Umfjöllun um árangursrík ný fyrirtæki í 
fjölmiðlum er umtalsverð og flestir Íslendingar telja stofnun fyrirtækja eftirsóknarverðan 
starfsvettvang.55 

 

Skortur er á fjármagnstuðningi til frumkvöðlastarfsemi á Íslandi en frumkvöðlar eru þó 

mikils metnir í íslensku samfélagi og fá mikla viðurkenningu fyrir starf sitt. En í sömu 

skýrslu GEM og er nefnd hér að ofan, kemur fram að helsti styrkleiki Íslands eru þær 

samfélagslegu og menningarlegu venjur sem ríkja í landinu. En íslensk frumkvöðlastarfsemi 

er samofin af mjög sterku tengslaneti, líkt og sjálfstæða íslenska sviðslistasenan.56 Helstu 

styrkleikar frumkvöðlasenu Íslands eru „regluverk, frumkvöðlamenning og 

frumkvöðlafærni“57 

 

 

 
53 Sigurbjörg Helga Ingadóttir, „Íslenskir Frumkvöðlar: Er stuðningur við frumkvöðla mikilvægur og hvernig 
er leið þeirra að fjármagni?,“ bls. 14-15 
54 Sigurbjörg Helga Ingadóttir, „Íslenskir Frumkvöðlar: Er stuðningur við frumkvöðla mikilvægur og hvernig 
er leið þeirra að fjármagni?,“ bls. 16 
55 Sigurbjörg Helga Ingadóttir, „Íslenskir Frumkvöðlar: Er stuðningur við frumkvöðla mikilvægur og hvernig 
er leið þeirra að fjármagni?,“ bls. 16 
56 Sigurbjörg Helga Ingadóttir, „Íslenskir Frumkvöðlar: Er stuðningur við frumkvöðla mikilvægur og hvernig 
er leið þeirra að fjármagni?,“ bls. 17 
57 Sigurbjörg Helga Ingadóttir, „Íslenskir Frumkvöðlar: Er stuðningur við frumkvöðla mikilvægur og hvernig 
er leið þeirra að fjármagni?,“ bls. 17 
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2.2. Hverjar eru vinnuaðferðir frumkvöðula? 

Frumkvöðlar greina tækifæri á markaðnum og koma með nýjar hugmyndir að vörum í von 

um að fá hagnað. „Alfred Marshall (1920) telur árangursríkra frumkvöðla þurfa að hafa vit 

á viðskiptum, hæfni til þess að sjá hluti fyrir, bera kennsl á tækifæri og ábyrgjast áhættu.“58 

En hvernig fara þeir að því?  

 

Í GEM -rannsókninni er frumkvöðlastarfsemi skilgreind sem starfsemi sem miðar að því að koma á 
fót nýrri viðskiptastarfsemi, hvort heldur sem er með stofnun fyrirtækis eða með því að hefja 
sjálfstæða atvinnustarfsemi á einhvern annan hátt. Litið er svo á að skipta megi ferlinu við að koma á 
fót nýrri viðskiptastarfsemi í fjóra hluta.59 

 

Fyrsti hluti einkennist af því að ef einstaklingur fær hugmynd og hefur áhuga á því að hefja 

nýja viðskiptastarfsemi en hefst ekki handa við að láta það verða að veruleika, telst það ekki 

með sem frumkvöðlastarfsemi. Hins vegar getur þetta haft með sér í för að einstaklingurinn 

verði líklegri til þess í framtíðinni en aðrir. Annar hluti er sá þegar einstaklingur er byrjaður 

að undirbúa nýja viðskiptastarfsemi sína, en undir það flokkast upplýsingaöflun, útvegun 

húsnæðis og gerð viðskiptaáætlunar. Þessi einstaklingur myndi teljast til þeirra sem stunda 

frumkvöðlastarfsemi þó að viðskiptastarfsemin sé ekki hafin.  Þriðji hluti ferlisins eru 

einstaklingar sem hafa nú þegar stofnað nýja viðskiptastarfsemi á síðustu 42 mánuðum.60 

„Rannsóknir hafa sýnt að lífslíkur nýrra fyrirtækja aukast umtalsvert ef þau lifa af fyrstu 

fjögur til fimm árin.“61 Fjórði hlutinn á við þá sem eiga hlut í og taka þátt í að viðhalda 

viðskiptastarfsemi sem hefur verið stunduð í meira en 42 mánuði.62 „Þessir aðilar stýra 

viðskiptastarfsemi sem þegar hefur verið komið á fót og teljast því ekki stunda 

frumkvöðlastarfsemi.“63 

 
58 Sigurbjörg Helga Ingadóttir, „Íslenskir Frumkvöðlar: Er stuðningur við frumkvöðla mikilvægur og hvernig 
er leið þeirra að fjármagni?,“ bls. 12 
59Hannes Ottósson, Rögnvaldur J. Sæmundsson og Silja Björk Baldursdóttir. (2009). GEM 
Frumkvöðlastarfsemi á Íslandi 2009. Sótt 18.05.21 http://www.ru.is/media/skjol-vd/GEMskyrsla-2009.pdf 
60 Hannes Ottósson, Rögnvaldur J. Sæmundsson og Silja Björk Baldursdóttir. (2009). GEM 
Frumkvöðlastarfsemi á Íslandi 2009. Sótt 18.05.21 http://www.ru.is/media/skjol-vd/GEMskyrsla-2009.pdf 
61 Hannes Ottósson, Rögnvaldur J. Sæmundsson og Silja Björk Baldursdóttir. (2009). GEM 
Frumkvöðlastarfsemi á Íslandi 2009. Sótt 18.05.21 http://www.ru.is/media/skjol-vd/GEMskyrsla-2009.pdf 
62 Hannes Ottósson, Rögnvaldur J. Sæmundsson og Silja Björk Baldursdóttir. (2009). GEM 
Frumkvöðlastarfsemi á Íslandi 2009. Sótt 18.05.21 http://www.ru.is/media/skjol-vd/GEMskyrsla-2009.pdf 
63 Hannes Ottósson, Rögnvaldur J. Sæmundsson og Silja Björk Baldursdóttir. (2009). GEM 
Frumkvöðlastarfsemi á Íslandi 2009. Sótt 18.05.21 http://www.ru.is/media/skjol-vd/GEMskyrsla-2009.pdf 
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 Áhugavert er að bera þetta saman við kenningar Schumpeter um frumkvöðulinn. En 

Schumpeter vil meina að sá sem hefur komið fyrirtæki sínu af stað hættir strax í hlutverki 

frumkvöðulins og fær það hlutverk að leiða fyrirtæki sitt áfram. En það er ástæðan fyrir því 

að engin getur verið frumkvöðull að eilífu.64 Og hér má vitaskuld sjá mikil líkindi við 

sviðslistahóp, hann þarf leiðtoga eða frumkvöðul til þess að koma sér af stað, en þegar hann 

hefur náð fótfestu í sviðslitasenunni þá verður hlutverk þess einstaklings minna og hópurinn 

verður sem heild sjálfbær. 

 Ef við skoðum þrepin sem frumkvöðull þarf að taka þegar hann er að byrja undirbúa 

viðskiptastarfsemi sína, upplýsingaöflun, útvegun húsnæðis og gerð viðskiptaáætlunar. 

Fyrsta skref er upplýsingaöflun en það felst í því að einstaklingur kannar hvort það sé þörf 

fyrir vöruna sem hann hyggst selja, hann rannsakar starfsemi líklegra samkeppnis aðila og 

prófar vöruna. En með því að prófa vöruna gefst honum tækifæri til að fá upplýsandi svör 

frá fólki um hvort það myndi nota vöruna og hvað mætti betur fara. Seinna skrefið er útvegun 

húsnæðis en þetta á fyrst og fremst við vöruna sem verið er að selja. Það eru kannski ekki 

líkur á því að varan þurfi húsnæði, en þetta þrep felur líka sér að finna framleiðanda sem 

framleiðir vöruna í miklu mæli o.s.fr. Síðasta skrefið er viðskiptaáætlun og gerir hún 

frumkvöðlinum kleift að átta sig á hagnaði fyrirtækisins yfir lengri tíma og einnig að sjá 

hversu mikið fjármagn fyrirtækið þurfi til að geta haldið sér uppi meðan að varan eða afurðin 

er ennþá á grunnstigi.65 

 Einnig er vert að nefna Business Model Canvas, en það er kerfi sem aðstoðar 

frumkvöðla við að sjá hugmyndir sínar í nýju ljósi. Það eru til allskonar útfærslur á þessu 

kerfi og fara þær eftir því hvernig verkefni er verið að styðjast við. Kjarni þessa kerfis er að 

aðstoða frumkvöðullinn við að geta tekið ígrundaðar ákvarðanir í atvinnurekstri sínum.66 

 Frumkvöðlar eins og sviðslistamenn þurfa að vera úrræðagóðir í vinnuumhverfi sínu. 

Þeir þurfa að vera óhræddir við að koma hugmyndum sínum í framkvæmd. En þegar 

frumkvöðullinn er að vinna í upplýsingaöflun, útvegun húsnæðis og gerð viðskiptaáætlunar, 

þá eru sviðslistamenn að rannsaka efnivið sýninga og undirbúa styrkumsókn með tilliti til 

innihald sýningar og fjárhagsáætlunar. 

 
64 „Schumpeter‘s view on innovation and entrepreneurship,“ eftir Karol Śledzik Sótt 19.05.21 
DOI:10.2139/ssrn.2257783 
65 Hannes Ottósson, Rögnvaldur J. Sæmundsson og Silja Björk Baldursdóttir. (2009). GEM 
Frumkvöðlastarfsemi á Íslandi 2009. Sótt 18.05.21 http://www.ru.is/media/skjol-vd/GEMskyrsla-2009.pdf 
66 Alexander Osterwalder og Yves Pigneur, Business Model Generation (Hoboken, New Jersey: John Wiley 
& sons, inc., 2010) bls.5 
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2.3.  Leitin að peningunum 

Hvaða fjármögnunarmöguleikar eru til staðar fyrir ný fyrirtæki eða frumkvöðlastarfsemi 
sem er á grunnstigi?  

 

Margir aðilar hafa unnið að því að byggja upp umhverfi fyrir frumkvöðla meðal annars með 
frumkvöðlasetrum, sjóðum, styrkjum og fleiru sem frumkvöðlar þurfa á að halda. Það styrkjaumhverfi 
sem er í boði fyrir frumkvöðla er fjölbreytt og fer það allt eftir því hvert eðli verkefnisins er hvar best 
er að leita eftir styrkjum. Þeir sem bjóða upp á styrki eru meðal annars frumkvöðlasetur, fyrirtæki, 
ráðuneyti, sjóðir og stofnanir.67 

 

Sjóðir eru mikilvægir fyrir nýsköpunarverkefni sem eru að taka sín allra fyrstu skref og 

margir styrkir standa frumkvöðlum til boða bæði hérlendis, í Evrópu og á Norðurlöndunum. 

Stærsti sjóðurinn á Íslandi sem er líklegastur til að styrkja verkefni á grunnstigi heitir 

Tækniþróunarsjóður, en Rannís heldur utan um hann. 

 Í viðbót við þessa stærri sjóði eru minni styrkir, en líkt og hjá sviðslistahópum tryggir 

það ekki nema 1-5% af verkefninu. Dæmi um slíka styrki eru Atvinnumál kvenna, AVS - 

rannsóknarsjóður í sjávarútvegi, Framleiðnisjóður landbúnaðar og Orkusjóður. 

 Einnig er mikilvægt að gera grein fyrir stuðningsverkefnum sem standa til boða fyrir 

frumkvöðla og nýsköpunarverkefni. En þau byggjast ekki á því að veita fjárhagslega styrki 

heldur aðstoða frumkvöðla við að gera viðskiptaáætlanir og koma hugmyndum sínum á 

framfæri. Nýsköpunarmiðstöðin hefur að mestu umsjón með slíkum verkefnum í samstarfi 

við aðra.68 En það má líka nefna Hraðla sem einskonar stuðningsverkefni, þó eru inniviðir 

þess eru öðruvísi. Hraðall er átta til tíu vikna ferli sem sett er upp af mismunandi aðilum, en 

oftast eru það stærri fyrirtæki eða bankar sem aðstoða við að halda utan um ferlið. 

Nýsköpunarverkefni fá leiðbeinanda sem aðstoðar þau við að koma verkefninu sínu í góðan 

farveg, einni gefst þáttakendum tækifæri til að sækja námskeið og fyrirlestra. Í lok ferlisins 

er svo eitt verkefni valið sem sigurvegari og fær fjármagn til að þróa hugmyndina en frekar. 

 Það sem aðskilur frumkvöðulinn frá sviðslistamanninum er að verkefnið sem verið 

er að þróa er hugsað sem viðskiptatækifæri og næsta skref frumkvöðulsins er að fá inn 

fjárfesta, annaðhvort fjársterka aðila eða fyrirtæki sem aðstoða frumkvöðulinn við að 

 
67	Sigurbjörg	Helga	Ingadóttir,	„Íslenskir	Frumkvöðlar:	Er	stuðningur	við	frumkvöðla	mikilvægur	og	
hvernig	er	leið	þeirra	að	fjármagni?,“	bls.21	
68 „Styrkir,“ Nýsköpunarmiðstöð Íslands, sótt 19.05.21 https://www.nmi.is/is/nyskopun_og_samstarf/styrkir 
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framfleita verkefninu sínu og gera fyrirtæki hans kleift að vaxa og ráða til sín fleira starfsfólk. 

En markmið frumkvöðulsins er að fá hagnað út úr fyrirtækinu og það á líka við um 

fjárfestana sem koma að verkefninu, þeir sjá viðskiptatækifæri sem eftir nokkur ár gæti gert 

þeim kleift að græða meira en það sem þeir lögðu í verkefnið til að byrja með. 

Sviðslistamaðurinn hins vegar stendur og fellur með styrkjakerfinu, vegna þess að verkefnin 

í eðli sínu eru ekki hugsuð sem viðstkiptatækifæri heldur upplifun fyrir áhorfendur til að 

koma og njóta góðrar kvöldstundar í leikhúsi.69 

 

 

 

 

 

 
69Hallur Þór Sigurðarson (munnleg heimild, 19.apríl 2021)  
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Lokaorð 

Þessi ritgerð hjálpaði mér að átta mig á því hver hinn raunverulegur hagnaður 

sviðslistamannsins og sviðslista er. Margt í fari frumkvöðulsins á samleið með 

sviðslistamanninum, þeir stuðla báðir að nýsköpun. En nýsköpun aðstoðar ekki bara 

frumkvöðla og sviðslistamenn að viðhalda og styrkja sitt samfélag, en þeir eiga það bæði 

sameiginlegt að stuðla að bættu kerfi innan sinnar atvinnugreinar. Án þeirra væri engin þróun 

innan þeirra starfsgreina. Einnig getur starfsemi þeirra nýst sem verkfæri í endurreisn 

borgarbrags, líkt og klasi. En fyrirtæki í sama nágrenni geta haft uppbyggjandi áhrif á hvort 

annað, óháð því hvort eru í svipuðum atvinnurekstri eða ekki. Ef við berum saman 

sviðslistamanninn við hugmyndir Schumpeter og mikilvægu fimm þættina sem þurfa að vera 

til staðar til þess að þróun eigi sér stað í efnahagskerfinu. 

 

1. Ný vara eða ný tegund af vöru kemur inná markaðinn. 

2. Þegar nýjar nálganir verða til, bæði í framleiðslu og markaðssetningu. 

3. Stofnun nýs markaðs. 

4. Þegar nýjar birgðir af hráu efni eða ókláruðum varningi koma í ljós eins og t.d. 

olía eða gull. 

5. Þegar það verður til ný kerfismyndum í efnahagskerfum eins og t.d. þegar 

einokunarfyrirtæki fá nýjan samkeppnisaðila.70 

 

Ofangreindir fimm þættir eiga við hlutverk frumkvöðulsins í efnahagskerfinu. Augljóst er 

að allir þættirnir eiga ekki við sviðslistir, eins og t.d. fjórði þáttur. Sviðslistamenn innan 

sjálfstæðu senunar stuðla að því að nýjar sýningar og nýjar vinnuaðferðir eru alltaf reglulega 

kynntar til leiks. Sjálfstæða sviðslistasenan spyr grundvallaspurninga um listformið, 

hlutverk og umhverfi þess. Hvatt er til tilraunamennsku og er senan í stanlausri leit að nýjum 

hugmyndum og aðferðum sem tryggir það að senan geti skapað sitt eigið sviðstungumál sem 

lýtur eigin lögmálum, óháð tíðaranda og tískustraumum. Senan er ekki að setja sig í andstöðu 

við það sem fyrir er, heldur vinnur hún markvisst með hag sviðslistanna að leiðarljósi.71 

Mikilvægt er einnig að taka tillit til fimmta þátts, en SL hefur síðustu ár reynt að styrkja 

stöðu sjálfstæðra sviðslista svo að þær verði viðurkenndar bæði faglega og fjárhagslega í 

 
70„Schumpeter‘s view on innovation and entrepreneurship,“ eftir Karol Śledzik Sótt 19.05.21 
DOI:10.2139/ssrn.2257783 
71 Steinunn Knútsdóttir, „Byrjunarreitur: samhengi og forsendur,“ bls.12-13 
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hugum almennings sem og opinberra aðila. Út frá hugleiðingum Bourdieu og Foucalt um 

vald er erfitt fyrir sjálfstæða sviðslistahópa að öðlast meira vald innan stofnana vegna þess 

að þau stóla svo mikið á stuðning þeirra fjárhagslega. En vonandi með bættu styrktarkerfi 

og kjarasamningum getur senunni orðið kleift að vinna undir betri aðstæðum.  

 Frumkvöðlar og sviðslistamenn gegna svipuðum hlutverkum innan sinna 

atvinnugreina og eru vinnuaðferðir þeirra að eðlisfari mjög svipaðar. En það helsta sem 

aðskilur þessar atvinnugreinar er ásetningurinn. Ásetningurinn er ekki sá sami, það vilja 

auðvitað flestir að verkefnin sín leiði af sér eitthvað gott en hugmyndir frumkvöðla um gróða 

eru ekki í samræmi við hugmyndir sviðslistamanna. Sviðslistamenn skapa list vegna þess að 

það er köllun þeirra og sviðslistir eru líka pólitískt afl sem getur sameinað samfélög, en það 

er hagnaður sviðslistanna að geta leitt af sér eitthvað gott í nafni lista. Frumkvöðlar eru 

auðvitað líka að skapa nýjar viðskiptahugmyndir vegna þess að það er köllunin þeirra, 

áhættan er það mikil að ástríðan verður að vera til staðar. En þeir eru fyrst og fremst að skapa 

viðskiptatækifæri með hugmynd eða vöru sem verður að gefa af sér gróða innan nokkurra 

ára, annars er ekki tilgangur í að framkvæma eða framleiða hana. Sviðslistamenn vilja hins 

vegar bara geta lifað og er markmiðið að verkefnin framfleyti sér sjálf. En hagnaðurinn er sá 

að sviðslistamaðurinn fær tækifæri til að skapa list sína með það að leiðarljósi að geta stuðlað 

að grósku innan sviðslistasenunar og aðstoðað við vöxt nágranna fyrirtækja og borgarinnar. 
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